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Haziran ayında 
hizmete sunulacak

OTOYOLDA İNCELEME YAPTI

İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu, Başıbüyük-Saman-

dıra arasındaki otoyol inşaatında
incelemelerde bulundu. Değerli bir
güzergah üzerinde çalışıldığını be-
lirten İmamoğlu, "5,6 kilometrelik
bir hat; 2 gidiş, 2 geliş. Asfaltlama-
sından aydınlatmasına, bütün 
eksikleriyle inşallah haziran ayı iti-
bariyle vatandaşımızın hizmetine
sunacağız. 30-40 dakika yerine, 10
dakikalık bir
yolculukla E-
5’ten, Malte-
pe’den hemen
Sancaktepe-
Sultanbeyli hat-
tına TEM
yoluyla bu-
luşma imkanı
sağlayacak"
dedi. I SAYFA 5
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Ekrem İmamoğlu

Karayolları’ndan
görüş bekleniyor

ÜST GEÇİT AÇIKLAMASI

MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli, gençlere seslenerek

"Diyeceğiniz ne varsa söyleyin, çö-
zelim ama üniversite kapılarında
terör örgütlerinin dolduruşuna gel-
meyin, buna müsaade etmeyin"
dedi. Bahçeli, gençliğin gelecek
ümidi olduğunu bildirerek "Düşün-
cesi, siyasi ve ideolojik aidiyeti ne
olursa olsun, Türk gençliği bizim
has bahçemiz, parlak yüzümüz,
muazzam hazinemizdir. Onlar

bizim her şeyi-
mizdir, ne oy
kaygısına, ne si-
yasi tartışma-
lara, ne de basit
çıkar hesaplarına
hapsedilemeye-
cek mümtaz de-
ğerlerimizdir"
diye konuştu.
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Devlet Bahçeli

Bize vadettiklerini
elbet açıklayacağız

SOYLU’YA YÜKLENDİ

İçişleri Bakanı Soylu'ya
TBMM'den yanıt veren HDP

Eş Genel Başkanı Buldan, "Çözüm
sürecinde bize, partimize vadettikle-
rini elbet açıklayacağız. Açıklamaz-
sak namerdiz" şeklinde konuştu.
Buldan, "Bunların bir fotoğrafçı 
bakanları var; çözüm sürecindeki
fotoğraflarımız üzerinden algı ya-
ratma telaşında. Bu bakan, Erdo-

ğan’ın koltuğuna
açıkça göz dik-
miş durumda.
Kendi içinizdeki
koltuk kavgasını
açık yapın! Sa-
vaşınızı HDP
üzerinden yürüt-
meyin" dedi. 
I SAYFA 7
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Pervin Buldan

Hiçbir sorun bizim
kaderimiz değil!

KURSİYERLERE SERTİFİKA

Esenyurt Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt, Sürekli

Eğitim Merkezi’nde Aşçılık ve Pas-
tacılık kursunu tamamlayan kursi-
yerlere sertifikalarını verdi. Burada
konuşan Bozkurt, "Çocuklarımızın
geleceği için çalışmamız lazım, üret-
memiz lazım. Eğer işimizi düzgün
yaparsak, birbirimizi seversek, birlik

beraberlik içinde
olursak, bütün
sorunların üste-
sinden geliriz.
Hiçbir sorun 
bizim kaderimiz
değil, yeter ki
mücadele ede-
lim" diye dedi. 
I SAYFA 9
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Kemal Deniz Bozkurt

Partisinin grup toplantı-
sında konuşan İYİ Parti li-

deri Akşener, "Sizler için işler
kötüye gidiyor, Titanik batıyor far-
kındayız. Ancak gündem yaratmak
için milletin toplumsal yapısına
böyle zarar veremezsiniz. Böyle
azgınlık, böyle izansızlık olmaz.
Kendinize gelin. O densiz genel

başkan yardımcısını da
hemen görevden

alın, partinizde
mümkünse insan

görmeyeceği,
eline mikrofon
verilmeyeceği
bir yere koyun"

eleştirisinde bu-
lundu. I SAYFA 7
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İstanbul Büyükşehir Bele-
diye Başkanlığı'nın kaybedil-

mesinin ardından sürekli tartışılan
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bay-
ram Şenocak, son dakikada aday
olmayacağını açıkladı. Cumhur-
başkanı Erdoğan'ın uzun görüşme-
lerin ardından belirlediği Milli
Görüş kökenli Osman Nuri Kabak-
te'nin adaylığı ise kamuyonda "öze
dönüş" olarak değerlendirildi.
İmam hatip lisesi ve İlahiyat me-
zunu olan Kabaktepe'nin bugüne

kadar AK Parti'de hiç görev alma-
masına rağmen aday gösterilmesi
radikal değişikliğin ayak sesleri 
olarak yorumlandı. Ordulu olan
Kabaktepe'nin AK Parti'nin en etkin
kurmaylarından bir diğer Ordulu
Numan Kurtulmuş'a yakın olduğu
belirtildi. Hatta Cumhur-
başkanı Erdoğan'ın, İs-
tanbul teşkilatlarındaki
her türlü yapılanmayı
Kurtulmuş'a bıraktığı
iddia edildi. 

ç Osman Nuri Kabakte-
pe'nin aday olarak belirlen-

mesinin ardından gözler,
kongrelerini tamamlamış ilçe yö-
netimlerine çevrildi. Bayram Şeno-
cak önderliğinde yeniden seçilen
ilçe yönetimlerinin birçoğunda

değişikliğe gidilmesine
kesin gözüyle bakılıyor.

Özellikle 31 Mart yerel
seçimlerinde ilçe baş-
kanı olup başarısız
olan ve ilçe kongre-

sinde aday gösterilip yeniden seçi-
lenlerin ipi çekilecek. İlçelerde ya-
pılacak değişikler için ise acele
edilmeyecek. Kabaktepe'nin en
büyük avantajı AK Partili 24 ilçe
belediye başkanı. Çünkü Esenler
Belediye Başkanı ve İBB AK Parti
Grup Başkanvekili Tevfik Göksu
başta olmak üzere birçok belediye
başkanı Kabaktepe'nin adaylığına
sıcak baktı. Hatta Kabaktepe'nin
en büyük referanslarından birinin
Tevfik Göksu olduğu dile getirildi. 

ç
BUGÜNE kaDaR ak PaRtİ’DE HİÇ GÖREV YaPMaDı İlÇE BaŞkaNlaRı GÖREVDEN alıNaCak Mı?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Tüm Restoran-
lar ve Turizmciler Derneği Genel Başkanı

Ramazan Bingöl ve Yönetim Kurulu üyeleriyle 
İstanbul'da görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin de-
taylarını paylaşan Yerlikaya, “Kademeli normalleş-

meye geçiş sürecinde yapılması gereken çalış-
maları değerlendirdik” açıklamasında bu-
lundu. 1 Mart’tan itibaren uygulanması
planlanan kademeli normalleşmede binlerce
esnafın tekrardan kepenk açması bekleniyor.
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BÖYLE İZANSIZLIK
AZGINLIK OLMAZ!

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cum-

hurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Kılıçdaroğlu, "Te-
rörle mücadele etmek sadece teröristleri öldürmek
değildir. Onların tüm kaynaklarını kesmek için mü-
cadele etmek gerekmektedir. Kendi seçiminiz için 
terörist başının mektubunu okutuyorsunuz ama ka-
çırılan askerlerimiz için bir mektup almadınız. İstan-
bul seçimleri şehitlerimizden daha mı önemliydi?
Bana hakaret edeceğine Gara operasyonuyla ilgili
sorduğum beş soruya cevap ver" dedi. I SAYFA 7
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SORDUGUM
BES SORUYA
CEVAP VER!

KADEMELI NORMALLESME

Meral Akşener

AK PARTİ İSTANBUL'DA RADİKAL BİR DEĞİŞİKLİK KARARIYLA YENİ KONSEPT BELİRLEDİ

AK Parti, İstanbul'da 
değişimin fitilini ateşledi.
3 yıldan beri İl Başkanlığı
görevini yürüten Bayram

Şenocak, son dakikada
aday olmayacağını 

açıklarken, Milli Görüş
kökenli Osman Nuri 

Kabaktepe aday olarak
açıklandı. Kabaktepe'nin
adaylığı, "özüne dönüş"
olarak yorumlanırken,

Şenocak tarafından belir-
lenen ilçe teşkilatlarında

radikal değişiklikler 
yapılması öngörülüyor

TESKILATLAR
NE OLACAK?

AK Parti 7. İstanbul İl Kongresi bugün Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak. Osman Nuri Kabaktepe'nin aday ol-
duğu kongre saat 15:00'te başlayacak. Kongreye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. 
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ÖZEL HABER

Hasdal Mezarlığı'na giden
üst geçitin yarattığı tehlike

üzerine açıklama yapan İstanbul
Büyükşehir Belediyesi (İBB), 
Karayolları Genel Müdürlüğü'nden
görüş beklendiğini açıkladı. 
Açıklamada, "Hasdal yaya üst geçi-
dinin bulunduğu alan Karayolları
sorumluluğunda olmasına rağmen,
ilçe belediyelerinden ve vatandaşlar-
dan gelen talepler üzerine İBB tara-
fından projelendirilmek ve gerekirse
de yapılmak üzere girişimlerde bu-
lunulmuştur" denildi. I SAYFA 4
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Mayıs ayında
vergi alınmasın

BAKANLIĞA ÇAĞRI YAPTI

Covid-19 ile mücadele kapsa-
mında kapatılan işyerlerinin

çok zor durumda olduğunu belirten
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün, "Kapatılan ve gelir
elde edemeyen işletmelerden mayıs
ayında Çevre Temizlik Vergisi alın-
masın" çağrısında bulundu. Akgün,
"İçinde bulundu-
ğumuz pandemi
süreci esnafımızı
iflas noktasına
getirdi. Kapalı
olan ve gelir elde
edemeyen esna-
fımıza destek
olmak zorunda-
yız" açıklamasını
yaptı. I SAYFA 4
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Hasan Akgün

GECINEBILECEK
MAAS ISTIYORUZ
Maltepe Belediyesi’nde greve başlayan işçiler belediye başkanlık binası
önünde basın açıklaması yaptı. İşçiler, "İnsanca bir yaşam için kredi taksit-
lerimizi ödeyebilecek, evimizi geçindirebilecek, bir maaş istiyoruz" dedi

İstanbul Maltepe Belediyesi’nde 
çalışan bin 500 işçi, toplu iş sözleş-

mesi görüşmelerinde anlaşma sağlana-
maması üzerine greve başladı. Maltepe
Belediye Başkanlığı'na ve
çeşitli yerlere işçiler "Bu
iş yerinde grev var" yazılı
pankartlar astı. Maltepe
Belediye Başkanlığı
önünde toplanan işçiler

basın açıklaması yaptı. Açıklamayı DİSK
Genel İş Sendikası İstanbul Anadolu Ya-
kası 2 No'lu Şube Başkanı Yenigül Özden
Dolgun okudu. Öte yandan grevden do-

layı Maltepe sokaklarında
çöplerin toplanmadığı,
bazı sokaklarda çöplerin
konteynerlerinin dolduğu
ve çöplerin yola saçıldığı
görüldü. I SAYFA 8
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DEVA Partisi Esenyurt'ta teşkilatlanma çalışmalarını
hızlandırdı. Esenyurt ilçe başkanlığı için de 4 isim öne

çıktı. Necmi Kadıoğlu döneminde Belediye Başkan Yardımcısı
olan Abdurrahman Ada ve Emin Batmazoğlu'nun adı başkan-
lık için geçiyor. Ayrıca Bizim Beylikdüzü Vakfı Başkanı Halis
Kahriman'ın da DEVA Partisi ilçe başkanı olabileceği belirtildi.
Başkanlık için adı geçen 4. isim ise gazeteci Sevda Durgun. 
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Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı
içerisinde bulunan Değişen Oyuncak

Dükkânı, hem ihtiyaç sahibi çocuklara
oyuncaklar ile oynama hem de 1 ay süre ile
oyuncağı evine götürme imkânı sağlıyor. 
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Esenyurt’a kim 
DEVA olacak?

Kemal 
Kılıçdaroğlu



T üm dünyayı sarsan Covid-19 virü-
sünden korunmada ve tedaviden
başarılı sonuç alınmasında güçlü

bir bağışıklık sisteminin ne kadar önemli ol-
duğunu artık hepimiz biliyoruz. Bağışıklık
sistemimizin güçlü olmasında da düzenli
uyku, düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenme-
nin rolü oldukça büyük. Günlük rutinde
mevsim meyve ve sebzelerinin, tam tahıllı
ürünlerin, kuru baklagillerin, et ve süt ürün-
lerinin dengeli şekilde tüketilmeleri bağışıklık
sisteminizi güçlü tutmak için birebir. Acıba-
demDr. Şinasi Can (Kadıköy) Hastanesi
Beslenme ve Diyet Uzmanı Ece Öneş, özel-
likle selenyum, demir, çinko gibi mineralle-
rin ve C vitaminleri ile B12 vitamininin
vücuttaki seviyelerinin azalmasının bağışık-
lık sistemini doğrudan olumsuz etkilediğine
dikkat çekerek, “Bağışıklık sistemi olumsuz
etkilendiğinde Covid-19 hastalığına yaka-

lanma riski arttığı gibi hastalığa yakalanan-
ların hastalığı kolay atlatamadığını da unut-
mamak gerekiyor. Bu nedenle her gün
yeterli ve dengeli beslenmek çok önemli”
diyor.  Ancak beslenme rutinimizde yaptığı-
mız bazı hatalı alışkanlıklarımız var ki bağı-
şıklık sistemimizi güçlendirmek yerine tam
aksine zayıflatabiliyor, hatta bazı önemli
hastalıkların tetiklenmesine bile yol açabili-
yor. Peki, pandemi sürecinde asla yapma-
mamız gereken beslenme hataları neler?
Acıbadem Kadıköy Hastanesi Beslenme ve
Diyet Uzmanı Ece Öneş Covid-19 pande-
misinde kaçınmanız gereken 6 önemli bes-
lenme hatasını anlattı; önemi öneriler ve
uyarılarda bulundu.

Yanlış: Bolca meyve suyu içmek

Doğrusu:Bağışıklığımızı güçlendirir dü-
şüncesiyle çoğumuz bolca meyve suyu tü-
ketmeyi alışkanlık haline getirdik. Ancak
meyvelerin kendisini tükettiğimizde vitamin,

mineral ve posa alırken, meyve suyu içtiği-
mizde ise posa yerine bol miktarda früktoz
şekeri ve aşırı kalori alıyoruz. Fazla alınan
früktoz da kan şekerini çok hızlı yükselttiği
için insülin direnci ve diyabet başta olmak
üzere tüm kronik hastalıkların kapılarını açı-
yor, aynı zamanda bağışıklığı olumsuz etki-
liyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ece Öneş,
bu nedenle bağışıklığı güçlü tutmak için
taze sıkılmış meyve sularını tercih etmek ye-
rine günde 2-3 porsiyon taze meyve tüket-
menin çok daha iyi bir tercih olacağını
söylüyor.

Yanlış: Kemik ve et suyunu abartmak

Doğrusu: “Bağışıklığımızı güçlendirmek
için yaptığımız beslenme hatalarından biri
de, fazla miktarda kemik ve et suyu tüket-
mek oluyor” uyarısında bulunan Beslenme
ve Diyet Uzmanı Ece Öneş, sözlerine
şöyle  devam ediyor: “Kemik ve et suyunun
ılımlı miktarlarda tüketilmeleri sağlığa fay-
dalı etki gösterirken, neredeyse her yemeğe
eklenmeleri ise bağışıklığı desteklemediği
gibi, kolesterol seviyelerini de hızla yükselti-
yor. Kolesterolün yükselmesi de başta kalp-
damar hastalıkları olmak üzere birçok
kronik hastalığa davetiye çıkarıyor. Dolayı-
sıyla kemik ve et suyu tüketimini minimum
seviyelerde tutmak pandemide bağışıklığı
desteklemesi açısından yeterli gelecektir”

Yanlış: Kahve ve çay tiryakisi olmak

Doğrusu:Evde kalış sürelerinin uzama-
sıyla birlikte şüphesiz gün içerisinde içilen
çay ve kahve miktarları oldukça arttı. Ancak
aşırı tüketimle birlikte vücuda alınan fazla
kafein; stres, sinirlilik hali ve uyku uyuya-
mama gibi durumlara neden olarak bağı-
şıklığı olumsuz etkiliyor. Siyah çay ve
kahvenin yanı sıra yeşil çay ve matcha çayı
gibi bazı bitki çaylarının da yüksek miktarda
kafein içerdiğini unutmayın. Tüm kafein
içerikli içecekleri günde maksimum 3 ku-
payla sınırlandırmaya 
özen gösterin.

Yanlış: Her öğünde turşu tüketmek

Doğrusu: Pandemi döneminde bağışıklığı
güçlendirmek için belki de en çok başvurdu-
ğumuz besin, turşu. Elbette probiyotik etki-
siyle bağırsak sağlığına iyi geliyor ve genel
bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı oluyor.
Beslenme ve Diyet Uzmanı Ece
Öneş, “Ancak turşuyla ilgili çoğunlukla unu-

tulan bir gerçek var ki o da çok tuz içer-
mesi” uyarısında bulunarak, fazla turşu tü-
ketiminin zararlarını şöyle anlatıyor: “Turşu
tüketimini abartmak beraberinde gereksiz
tuz alımına, bunun sonucunda da özellikle
tansiyon ile ödem problemlerine yol açabili-
yor. Dolayısıyla tansiyon ve kalp-damar ile
böbrek hastalarının turşu tüketimini heki-
min izin verdiği miktarda minimumda tut-
maları, sağlıklı kişilerin ise haftada birkaç
gün ılımlı miktarlarda tüketmeleri bağışıklığı
güçlendirmede yeterli olacaktır” 

Yanlış: Televizyon karşısında
atıştırmak

Doğrusu: Pandemide evde geçirdiğimiz za-
manın artması, sosyalleşmenin ve hareketin
ise tam aksine azalması gibi birçok faktör,
bilgisayar ve televizyon karşısında daha
fazla zaman geçirmemize yol açtı. Aynı za-
manda da ekran karşısında tükettiğimiz
atıştırmalıkların da miktarı oldukça arttı.
Atıştırmalıkların karbonhidrat ile yağdan
zengin olmaları ve hareketsizlik, kilo alımına
neden oldu. Üstelik atıştırmalıkların kar-
bonhidrat içeriklerinin yüksek olması; kan
şekerinin sürekli yüksek kalmasına ve do-
laylı olarak bağışıklığın olumsuz etkilenme-
sine yol açıyor. Bu nedenle paketli ürünlerin
ve pastane ürünlerinin tüketimini azaltma-
nız, hamur işi gıdaları kısıtlanmanız, taze ve
kuru meyveleri günde toplam 2-3 porsiyon,
kuruyemişleri de günde bir avuçtan fazla tü-
ketmemeniz, dengeyi sağlamakta en önemli
adımlar olacaktır. 

Yanlış: Hatalı diyet yapmak

Doğrusu:Hareketsizlik başta olmak üzere
gün içerisinde can sıkıntısından sıkça mut-
fağa yönelmek, çeşitli tatlı ve hamurlu gıda-
ların denenmesi, strese ve kaygıya bağlı
iştah artışı gibi sebepler kilo alım süreçlerini
hızlandırdı. Hal böyle olunca hemen herkesi
hızla kilo verme telaşı sardı. Ancak dikkat!
Hatalı yapılan diyetler sağlığımızı tehdit edi-
yor. Örneğin kilo vermek amacıyla uygula-
nan tek tip beslenmenin hakim olduğu
kısıtlı diyetler bağışıklık sisteminizi güçlü tu-
tacak besin ögelerinden yoksun olup, hasta-
lıklara karşı gücümüzü azaltıyor. Bu
nedenle karbonhidrat, protein, yağ ile vita-
min-minerallerin dengeli olduğu bir prog-
ramla kilo verebilmek ve zayıflarken sağlıklı
kalabilmek için diyetisyene başvurmayı
unutmayın.
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Çocuklarda
kalp sağlığı

ÇocuKLarın muayenelerinde duyulan
kalp üfürümleri aileleri telaşlandırsa da bu
üfürümlerin büyük çoğunluğu masum ola-

biliyor. Masum üfürümlerde kalp normal işlevini tama-
men sağlıkla sürdürürken, patolojik üfürümler altta
yatan bir kalp rahatsızlığına işaret edebiliyor. Özellikle
morarma, gelişim geriliği, düşük kilo, terleme gibi belir-
tilerle beraber görülen üfürümlerde mutlaka bir çocuk
kardiyoloji uzmanına başvurmak gerekiyor. Memorial
Ankara Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi Bölümü’nden
Prof. Dr. Feyza Ayşenur Paç, çocuklarda kalp üfürümü
ile ilgili önemli bilgiler verdi.  

Üfürümle sık karşılaşılıyor

Üfürüm kalp ve damarlardaki kan akımının türbülansı-
nın göğüs duvarına yansımasıyla oluşan üfleme tarzı
seslerin dinleme aleti  (steteskop) ile duyulmasıdır.
Kalp muayenesinde sık rastlanan bulgular arasında yer
alan kalp üfürümleri çeşitli özelliklerine göre; masum
üfürümler, fonksiyonel üfürümler ve patolojik üfürüm-
ler olarak birbirinden ayrılmaktadır.  Çocukların mua-
yenelerinde duyulan kalp üfürümleri altta yatan bir
kalp hastalığının bulgusu olabileceği gibi; büyük ço-
ğunluğu masum üfürümler, bir kısmı da fonksiyonel
üfürümler olarak ortaya çıkmaktadır. Sağlıklı çocukla-
rın yüzde 50-85 kadarında masum üfürümler duyula-
bilmektedir. Masum üfürümler normal sağlıklı kalpten
kaynaklanan sesler olmasına karşın, patolojik üfürüm-
ler kalp hastalığına bağlı olmaktadır. 
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TAT KAYBINA KARŞI
UYARILAR GELDi
Memorial Antalya Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Bölümü’nden Prof. Dr. Mustafa Asım Şafak, Covid-19’da
görülen tat ve koku alma problemleri hakkında bilgi verdi

Koronavİrüsü ağır geçiren
hastaların önemli bir bölü-
münde nefes darlığı, solunum

sıkıntısı, öksürük ve ateş gibi şikayetler
görülüyor. Fakat dünyada değerlendirilen
farklı vaka verilerine göre; hastalığa yaka-
lananların üçte ikisinde koku ve tat alma
problemleri ortaya çıkıyor. Genel olarak
koku ve tat problemleri kadınlarda erkek-
lerden daha sık görülüyor. Bazı hasta-
larda ise koku ve tat problemleri
Covid-19 hastalığının tek şikayeti 
olabiliyor. 

%75 oranında görülüyor

Koku alma problemleri genelde üst solu-
num yolları enfeksiyonlarında sık görü-
len şikayetlerden biridir. Doğal olarak
burun tıkanıklığı oluşması sonucunda
hastaların koku almaları da azalmakta-
dır. Ancak Covid-19 hastalığında görü-
len koku alma problemi oranları,
influenza enfeksiyonlarında görülenlere
göre yaklaşık 3-4 kat daha fazla olmakta-

dır. Ancak Covid-19 nedeniyle koku
alma rahatsızlığının görülme oranları ya-
pılan ilk çalışmalarda %33,9 iken son ya-
pılan çalışmalarda %75’e kadar
yükselmiştir.

Aylar boyunca da 
devam edebiliyor

Koku alma bozuklukları; Covid-19 has-
talığının ilk görülen, ani başlayan ve en
belirgin şikayetidir. Koku alma problem-
leri ortalama hastalığın 4. gününde baş-
lar, yaklaşık 9 gün devam eder ve genelde
en geç 1 ay içinde düzelir. Koku ve tat
problemleri aylar boyunca çok daha
uzun süreler devam edebilir. Bu durum,
şikayetlerin uzun sürdüğü vakalarda
daha ciddi beyin ve beyin sapı tutulumla-
rının olduğuna işaret edebilir. Ayrıca
koku ve tat problemlerinin süresi hastalı-
ğın seyri ile doğrudan ilişkili olabilir.
Hatta uzun süren koku ve tat problemle-
rinin varlığı hastalığın takibi için önemli
bir belirleyici bir faktör haline 
gelebilecektir. Koku ve tat alma bozuk-
luklarının ortaya çıkmasındaki mekaniz-
malar henüz tam olarak aydınlatılabilmiş
değildir. Yapılan çalışmalarda, Covid-19
hastalığına neden olan virüsün daha
yüksek oranda burun ve boğaz bölgesine

tutunma yatkınlığı olduğu gösteril-
miştir. Anatomik olarak koku

alma siniri, beynin bir uzantısı
olarak görülebilir. Beyinde de-
likli bir yapıdan geçerek bur-
nun içine yayılmaktadır. 

İrem’den yeni bir single var
İrem Candar’ın sadece İngilizce
söylediği parçalardan oluşan yeni
projesinin ilk single’ı “Twisted”, 26

Şubat’ta tüm dijital platformlarda! Teo-
man’la yaptığı “Bana Öyle Bakma” düetin-
deki performansının ardından geniş
kitlelerin sevgilisi olan İrem Candar, son al-
bümü Gül ile Akide’nin ardından yepyeni
bir proje ile dönüyor. Tamamını İngilizce
seslendirdiği 4 parçadan oluşan projenin
electronica-downtempo triphop tarzındaki
ilk şarkısı “Twisted”, 26 Şubat Perşembe
günü Spotify, YouTube ve Apple Music gibi
pek çok farklı dijital platformda dinlenebile-
cek. Sözleri İrem Candar’a ait olan “Twis-
ted”ın müziği, Kerem Bilgin ve yapımcı
Hakan Mortaş’a ait. Günümüzdeki pan-
demi koşullarından dolayı fiziksel olarak bir
araya gelemeyen üçlü, projeyi de döneme
uygun olarak dijitalde buluşarak başlattı.
Tüm kayıtlar dijital ortamda bir araya geli-
nerek yapıldı.
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Akraba kavgası kanlı bitti
Olay, saat 14.00 sıralarında Mer-
can Mahallesi, Çandarlı Zade Atik
İbrahim Paşa Camii önünde mey-

dana geldi. İddiaya göre akraba olan ve ara-
larında husumet olduğu öğrenilen 2 kişi
arasında sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışma
daha sonra silahlı kavgaya dönüştü. İsmi
henüz öğrenilemeyen akrabalardan biri ya-
nındaki silahla diğer akrabasına ateş açtı.
Ateş açılması sonucu kavgaya karışan kişi
göğsünden yaralandı. Kavgayı görüp ayır-
mak isteyen Mercan esnafından Hamdi Öz-
çelik de açılan ateş sonucunda bacağından
yaralandı. İhbar verilmesi üzerine olay ye-
rine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık
ekipleri yaralıları ambulansa koyarak hasta-
neye kaldırdı. Polis ekipleri olay yeri çevre-

sine şerit çekerek inceleme yaptı. Yapılan in-
celemelerde yerde çok sayıda boş kovan ol-
duğu görüldü. Olayı gerçekleştiren kişi polis
ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına
alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürü-
yor.

Kameralar kaydetti

Silahlı kavga çevredeki bir iş yerinin güvenlik
kamerasına yansıdı. Görüntülerde akraba
olan ve aralarında husumet olduğu öğreni-
len 2 kişi arasında sözlü tartışma çıkıyor.
Daha sonra akrabalardan biri akrabasına
silah doğrultuyor. Yaşanan arbede sonucu
silahla ateş açılmasıyla akrabalardan biri ya-
ralanıyor. Olayı ayırmak isteyen bir kişi de
bacağından yaralanıyor. DHA

FREN YERINE GAZA
BASTI OLANLAR OLDU
K aza, önceki hafta Salı günü

saat 14.45 sıralarında Şişli
Merkez Mahallesi'nde mey-

dana geldi. Edinilen bilgiye göre ya-
bancı uyruklu Widline Erie,
arkadaşlarıyla birlikte öğrenci yur-
duna eşya taşımaya başladı. Bir süre
sonra taşıma işlemini bitiren Erie, To-
yota marka 34 DLL 622 plakalı oto-
mobile bindi. Yola çıkmaya çalışan
kadın fren yerine gaza basınca direk-
siyon hakimiyetini kaybetti. Kontrol-
den çıkan otomobil kaldırıma çıkarak
o esnada kaldırımda bastonuyla yü-
rüyen Sebahattin Özcan'a çarptı.
Çarpma sonucu duvara çarpan adam
takla atarak yere savruldu. Otomobil
ise doğalgaz kutusuna ve havalan-
dırma borularına çarparak durabildi.
Dehşet anları ise güvenlik kamerala-
rına saniye saniye yansıdı. Görüntü-
lerde, kadın sürücü otomobiline
binerek yola çıkmak istiyor. Ardından
sürücünün kontrolünden çıkan araç
kaldırıma çıkıyor. Araç kaldırımda
bastonuyla yürüyen yaşlı adama çar-
pıyor. Duvara çarpan adam takla ata-
rak yere savruluyor.

Kadın sürücü şoke oldu

Kazanın ardından ihbar üzerine olay
yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık
ekipleri, direksiyon başında şoke olan
sürücü Erie'yi yaptıkları ilk müdahale-
nin ardından ambulansla Şişli Hami-
diye Etfal Eğitim ve Araştırma
Hastanesine kaldırılarak tedavi altına 

aldı. Yaralı halde yerde oturan Öz-
can'da sağlık ekiplerinin müdahalesinin
ardından başka bir ambulansla hasta-
neye kaldırıldı. Erie ve Özcan'ın du-
rumlarının iyi olduğu ve hayati
tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Güm diye bir ses geldi

Olayla ilgili konuşan bina sakini
Nuran Tüzün, “Garaj önündeki ara-
cın içerisinde çok sayıda siyahi çıktı.
Öğrenci yurduna eşya taşıyorlardı,

bende burada oturuyordum. İçeri-
sinde direksiyonda kadın varmış. Ko-
nuşurken ‘güm' diye bir ses duydum,
bir baktım bizim apartmana vurmuş.
Adamın birisi de yoldan geçiyormuş
ona da vurmuş. Siyahi kadın da yara-
lıydı, adam da yaralıydı sırt üstü yere
düşmüştü. Camı açtım ne oluyor diye
bir baktım, apartman uçuyor zannet-
tim. Ondan sonra polisler ve ambu-
lans geldi, götürdüler” ifadelerini
kullandı. DHA

Fatih'te akraba oldukları öğrenilen 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgada, olayı ayırmak için araya giren bir esnaf ile kavgaya karışan-
lardan biri silahla yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı

Polisten kaçarken
defalarca takla attı

İntihar mı
cinayet mi?

Pendik'te 
korkunç bir olay

EdinilEn bilgiye göre olay şöyle
gelişti; 15 Temmuz Şehitler Köp-
rüsü çıkışı Fatih istikameti yö-

nünde saat 02.30 sıralarında sokağa çıkma
kısıtlaması sebebiyle denetim yapan polis
ekipleri içinde iki kişinin bulunduğu 34 ST
939 plakalı otomobili durdurmak istedi.
Ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan
otomobil sürücüsü ile polis ekipleri ara-
sında kovalamaca başladı. Polisten kaçan
sürücünün kullandığı otomobil Okmey-
danı sapağına geldiğinde sürücüsünün di-
reksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine
yolun kenarındaki bariyerlere çarparak
takla attı. Kaza sonrası araçtan çıkıp yaya
olarak kaçmaya başlayan iki kişi polis ekip-
lerinin kovalaması sonucu saklandıkları ça-
lılıkların arasından kıskıvrak yakalandı.
Alkollü oldukları için kaçtıklarını iddia
eden iki kişi gözaltına alınarak polis merke-
zine götürüldü. Polisin olayla ilgili soruş-
turması devam ediyor. DHA

Olay, geçen yıl 3 Eylül gecesi
Gaziantep Güvenevler Mahalle-
si'nde yaşandı. Özel bir şirkette

genel müdür yardımcısı olarak çalışan
Sezay Koçak Özahi, iddiaya göre eşi Ali
Özahi'ye boşanmak istediğini söyledi. İkili
arasında çıkan tartışma sırasında Sezay
Koçak Özahi, 3'üncü kattaki evlerinin bal-
konundan düşerek hayatını kaybetti. Öza-
hi'nin ölümüyle ilgili başlatılan
soruşturmada ifadesine başvurulan Ali
Özahi, yatak odasında kavga ettiği eşinin
hızla balkona yöneldiğini, kendisinin peşin-
den gittiğini ancak yetişemeden aşağıya at-
ladığını anlattı. Ali Özahi, sevk edildiği
adliyede savcılık tarafından ifadesi alındık-
tan sonra serbest bırakıldı.

Telefon inceleniyor

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ci-
nayet büro ekipleri, Sezay'ın ölümüyle ilgili
dosyaya eklenen yeni görgü tanıklarının be-
yanları üzerinden soruşturmayı derinleş-
tirdi. Detaylı otopsi raporuyla Siber
Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde
Sezay Koçak Özahi'ye ait telefonun incelen-
mesine devam edilirken, raporun bu ay
içinde dosyaya eklenmesi bekleniyor. DHA

BOşanma aşamasındaki eşi ta-
rafından öldürülen kadının yakın
çevresinden olan mahalle muh-

tarı Adem Arı," Bir oğlu askerdi, izin alıp
yola çıkmış. Buraya geliyor" diye konuştu.
Pendik'te boşanma davası devam eden ve
uzaklaştırma kararı bulunan Erol Yeni-
su'nun eşi Hanife Yenisu'nun evine gelerek
tartıştıktan sonra kafasına dambılla vurarak
öldürmesi sonrası talihsiz kadın hayatını
kaybetmişti. Cinayet zanlısı eş Erol Yenisu
ise polis karakoluna giderek teslim olmuştu.
Yaşanan dehşet olay sonrası Yenisu ailesi-
nin yakın çevresi konuştu. Mahalle muhtarı
Adem Arı, "Ben de olay yerine şimdi geldim.
Zaten kanlı eşyaları da dışarı şimdi çıkardık.
Olayı aslında kimse tam olarak bilmiyor.
Cinayeti işledikten sonra gidip teslim
olmuş. Kafasına dambıl ile vurduğu söyle-
niyor. Eşim vefat eden Hanife Hanımın
yakın arkadaşıydı. O da şu an çok üzgün.
Bir oğlu askerdi. Şimdi o da yola çıkmış, as-
kerden gelecek. Zor bir durum"  dedi.

Olay Zeytinburnu, Gökalp Mahallesi'nde
gece saat 03.40 sıralarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 46. Sokak'ta bulunan 3

katlı bir binanın ikinci katında bulunan ve boş olduğu
öğrenilen dairenin balkonu henüz bilinmeyen bir sebeple
çöktü. Çökme sonrası balkondan kopan beton parçaları
park halinde duran bir arabaya zarar verdi. Çevredeki
vatandaşlar durumu hemen polis ve İtfaiye ekiplerine
haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri
çökmenin meydana geldiği balkonda ve binada incele-
melerde bulundu. İtfaiye ekipleri tehlike arz eden parça-

ları bulundukları yerden keserek aldı. Polis ekipleri olayın
meydana geldiği sokakta geniş güvenlik önlemi alırken,
Zeytinburnu Belediyesi'ne ait zabıta ekipleri de inceleme-
lerde bulundu. Çöken balkona ait dairenin kullanılma-
dığı boş olduğu öğrenildi. Şans eseri herhangi bir
yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı olayda belediye
ekipleri binada ve çevresinde önlem aldı. Çöken balkon-
dan kopan beton parçaları belediyeye ait temizlik ekipleri
tarafından temizlendi. Bina boşaltılırken incelemelerin
ardından binanın mühürlenip mühürlenmeyeceğine
karar verileceği öğrenildi. Soruşturma sürüyor. DHA

Zeytinburnu’nda balkon çöktü!
Zeytinburnu'nda gece saatlerinde 3 katlı bir binanın ikinci katında bulunan boş bir daire-
nin balkonu henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çökme sonrası herhangi bir yaralanma
ve can kaybı yaşanmazken, park halinde duran bir araçta hasar meydana geldi

Şişli'de siyahi kadın bir sürücü otomobilinde fren yerine gaza basınca kaldırıma çıkarak bastonlu yaşlı
adama çarptı. Dehşet anları kameralara yansırken, bina duvarına çarpan yaşlı adam takla atarak yere
savruldu. Direksiyon başında şoka giren kadın ve yaralanan adam ambulansla hastaneye kaldırıldı

Olayın ardından polis ekipleri de kazayla ilgili ince-
leme yaparak tutanak tuttu. Aracın bina girişindeki
doğalgaz kutusuna ve havalandırma borularına çarp-
ması nedeniyle vatandaşlar büyük panik yaşadı. Olay
yerine gelen doğalgaz ekipleri de gazı gezerek önlem
aldı. Yapılan çalışmaların ardından otomobil çekici
yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.

Mahalle halkı
panik yaşadı

Kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıkarak o esnada kaldı-
rımda bastonuyla yürüyen Sebahattin Özcan'a çarptı. Çarpma
sonucu duvara çarpan adam takla atarak yere savruldu. 

Beşiktaş'ta polisin "dur" ihtarına uymayarak
kaçan otomobil sürücüsü ile polis arasında
kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında
kaçan sürücünün direksiyon hakimiyetini
kaybettiği otomobil, bariyerlere çarpıp takla
attı. Kazadan yara almadan kurtulan 
araçtaki 2 kişi gözaltına alındı



E senyurt Belediye Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt'un özellikle kadınla-
rın güçlenmesine ve çocukların eği-

timine önem verdiğini belirten Esenyurt
Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Mü-
dürü Didem Akyüz, "Başkanımızın insanı
ve dayanışmayı merkeze alan vizyonunda
seçim vaadlerinden biri olan Kadın Sosyal
Yaşam Merkezi hayata geçti. Amacımız
bütün Esenyurtlu kadınlara dokunmak.
Kadın Sosyal Yaşam Merkezi, Esenyurt il-
çesinde yaşayan kadınların sosyal, kültürel
ve ekonomik alanda gelişimlerini destekle-
yen, kadınların üretime katılabileceği, eği-
timler alabileceği ve sosyalleşebileceği bir
merkezdir" açıklamasını yaptı. 

Amaç istihdam yaratmak

Merkezin işleyiş süreci hakkında bilgi
veren Akyüz, "Bu merkezde hem sosyal
farkındalık ve toplumsal sorumluluğun ar-
tırılması hem de kadınlara istihdam sağ-
lanması hedeflenmektedir. Kadın Sosyal

Yaşam Merkezindeki atölyelerde üretim
yapan kadınların çocukları da oyun etkin-
lik alanında çocuk gelişim uzmanları tara-
fından hazırlanan eğitici öğretici
aktivitelerden yararlanıyor, merkeze gele-
meyen kadınlar için de evde iş imkanı sağ-
lanmakta. Belediyemizin Kültür
Müdürlüğüne bağlı el sanatları kursla-
rında eğitim görerek sertifika almış kadın-
larımızın ürettiği ürünler veya evinde salça,
turşu, tarhana, reçel, kek, kurabiye gibi
gıda ürünleri yapan ve bunlardan gelir
elde etmek isteyen kadınların da ev ekono-
milerine katkıda bulunması amacıyla mer-
kezimizde sabit satış alanları oluşturduk.
Esenyurtta öncelikle geçim sıkıntısı çeken
sosyal ve ekonomik yönden çaresizce tüm
yükü omuzlayan kadınlara istihdam ola-
nakları açmak ve kendilerine duydukları
güveni yeniden kazandırabilmek amacı ile
Sayın Nesrin Bozkurt önderliğinde kuru-
lan Esenyurt Güçlü Kadınlar Kooperatifi
ile iş birliği protokolü imzaladık. Bu iş bir-
liği sonucunda kadınların ürettiği ürünler
Merkezimizdeki sabit stantlarda, e-ticaret

sitelerinde ve sipariş üzerine satışa sunul-
maktadır. Böylelikle kadınların el emekleri
kazanca dönüştürülmektedir" ifadelerini
kullandı. 

Bana balık tutmayı öğret

"Bana balık verme balık tutmayı öğret sö-
zünü amaç edindik" diyen Akyüz, "Başvu-
ran kadınlarımızı üç kategoride
değerlendiriyoruz. İlki evinde üretim yapıp
satmak isteyen kadınlarımız için burada
stant açacağız. Pandemiden dolayı şu an
beklemeye aldık. İkincisi evlere iş. Burada
sanayicilerimizle birlikte çalışmak istiyo-
ruz. İlçemizde bulunan fabrikaların evlere
verdikleri işleri organize ederek sanayici ile
eve iş almak isteyen kadınlar arasındaki
bağlantıyı kurmayı planlıyoruz. Üçüncü
ise atölye çalışmamız. Burada çocukları ile
tek başına hayat mücadelesi veren kadın-
larımıza öncelik verdik. Çocuklarına oyun
odasında gelişimini sağlayacak aktiviteler
yapıyoruz. Bu şekilde anne de atölye de
rahatça çalışarak öğreniyor, üretiyor ve ka-
zanıyor" bilgisini verdi. 
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İ ller, bölgeler arasında yeşil, turuncu,
kırmızı ve gri ayrımı önerisi 4 Eylül
2020 tarihli AB Komisyonu'nun öneri-

lerindenmiş. WHO'da konuyla ilgili öneri
vermiş meğer daha önce. Olumlu olan ka-
rarlarda (birçoğu Bilim Kurulu) bu hükümet
kendi başına hareket etmemiş yani, diğer ül-
kelerin durumlarına bakarak kopya çekiyor. 

Özetle; doğru da yapıyor.
Sıkışınca yüzümüzü Batı'ya dönüyoruz

ama yine de bunu bile bile medeniyeti şeriat
anayasasında arıyoruz. 

Çağdaş, laik, sosyal hukuk devleti, kuv-
vetler ayrılığı olan ulus devlet modeli bugün

için küreselci şirketlerin dayatmasına karşın
sosyalizm kadar değerlidir. Küreselci şirket-
ler tıpkı komünist ideolojinin yapmak iste-
diği gibi devlet aygıtını ortadan kaldırmak
istiyor. Ulus devletlere yapılan saldırının ar-
kasında küreselci şirketlerin dünyayı rahat
yönetbilme arzusu yatmaktadır. 

Ulus devlet ırk devleti değildir. Öyleymiş
gibi uygulamaları olan faşizan yapılar ülke-
mizi Emperyalistlerin de desteğiyle yıllardır
yönetiyor. Gerçek demokrat bir hükümeti
AB ve ABD asla tercih etmedi. Hep köstek
oldu, olmaya da devam ediyor. Bu sayede
bölmek için haklı zemin oluşturmaya çalıştı-
lar. 12 Eylül'de Kürtlere bok yediren zihni-
yet ABD rejiminin köpekleri değil miydi?
Bugün bu düşmanlığı, ayrımcılığı yaratan

12 Eylül rejimi PKK'nın doğ-
masına vesile olmuştur. Kanımca ve neyazık
ki kendi ellerimizle oluşturduk. Bu büyük
bir projedir. 

Bütün bu konjüktüre bakıp, küreselci
güçleri sadece instagram ve facebook üze-
rinden değerlendirmeyelim; kripto para,
pandemi ve yeni nesil dünya vatandaşlığı ta-
nımları bize yarınla ilgili ipuçları vermekte-
dir. Elon Musk'ın dünya yörüngesine

yerleştirdiği uydular yarın ulus devletlere
yapılacak saldırılarda yeni teknolojik üs 
olacaktır. 

Bütün bunlar olurken, bizim aklı evveller
şeriat anayasası derdindeler. Mustafa
Kemal Atatürk bugünü de görmüş ve altına
imzasını attığı ilk 4 maddeyi değiştirilemez
kılmıştır. 

Mustafa Kemal Atatürk'ün anayasası sa-
dece daha devrimci bir yapıyla değişebilir.
Küreselcilerin oyunlarıyla veya bin yıl önce-
sinde kalanların kafasıyla değişmesi de, de-
ğiştirilmesi de doğru değildir. Diğer
maddelerde yapılacak değişimlerin de se-
bebi parlamenter demokratik rejime dön-
mek için olabilir sadece...

Şeriat anayasası islamı küçülten bir ana-

yasadır. Olsaydı bugün rezil durumdaki is-
lamda yeri olmayan krallıklar, padişahlıklar,
şeyhlikler, şıhlıklar, tarikatlar Covid-19 için
çare bulurdu. O Sağlık sektörünün devi
Menzil bir aşı, ya da bir ilaç bulurdu. Topla-
dıklar parayı da bilime yatırırdı.

Suudların parası nerde? Amerikan ser-
mayesinde. Şeriat mı var şimdi burda?
Aptal mıyız biz? Nasıl şeriat bu? Krallık
var. -Efendim şeriat bu değil, biz adil olanı
yaparız da diyemezsiniz. Parlamenter rejimi
bırakıp tek adam rejimini getiren sizlerin
demokratik bir rejim getirmesi mümkün
değil. Şeriatla ülkeyi bir arada tutma proje-
niz bizi ikiye değil binlerce parçaya ayırır.

Ne dediğinizi, kulağınız duymuyor 
sanırım...

Nereden nereye?

ZEHRA ÇELİK

esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdür-
lüğü bünyesindeki Engelliler Koordinasyon
Merkezi, pandemi nedeniyle ara verdiği, özel

gençlerin sosyal hayata kazandırılmasına yönelik çalış-
malarına yeniden başladı. Özel öğrencilerin, sosyalleşe-
rek el becerilerini geliştirdikleri Engelsiz El Sanatları
atölyesinde, ahşap boyama, rölyef, elde ve makinede
dikiş, nakış, keçe sanatı, dekoratif ürünler gibi el sanatları
alanında çeşitli çalışmalar yapılıyor. Üretilen el emeği
ürünler, EKM içerisinde bulunan sergi alanında ve çeşitli
dış sergilerde satışa sunularak, elde edilen gelirle engelli
öğrencilerin ihtiyaçları karşılanıyor.

El becerileri artıyor

Atölyede, gençlerin el becerilerini geliştirmelerine yönelik
çalışmalar yaptıklarını söyleyen Engelliler Koordinasyon
Merkezi Şefi Çiğdem Lazkan, “El sanatları kursumuza
pandemiden dolayı ara verilmişti. Şimdi yeniden başla-
dık. Çocuklarımızın çoğu, özellikle bu pandemi döne-
minde evden dışarıya çıkamadıkları için sorun
yaşıyorlardı. Buraya gelerek hem enerjilerini atıyorlar
hem de sosyalleşiyorlar. Aileler de bir nebze bunun fe-
rahlığını yaşıyor. Özel çocuklarımızın, kendilerini geliştir-
melerini sağlayarak, onları topluma kazandırmaya
çalışıyoruz. Onlar da mutlular, arkadaşlarıyla güzel çalış-
malar yürütüyorlar. Ailelerinden de olumlu dönüşler alı-
yoruz. Atölyeden faydalanmak isteyen vatandaşlarımız,
Esenyurt Kültür Merkezi içerisindeki Engelliler Koordi-
nasyon Merkezine gelerek başvuruda bulunabilirler. Her
türlü desteği sağlıyoruz. Servis imkanımız da var. Çocuk-
ları hiçbir şekilde yalnız bırakmıyoruz. Evlerinden alarak,
kurs bittiğinde tekrar evlerine bırakıyoruz” dedi.

Gençler burada
sosyalleşiyor

Murat KAHRİMAN
DUVAR

murat.kahriman@yandex.com.tr

Esenyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Didem Akyüz, tek başına hayat mücadelesi veren
kadınlara sağladıkları sosyal ekonomik imkânları Damga’ya anlattı. Didem Akyüz, "Buradaki en büyük
amacımız geliri düşük, imkânı olmayan kadınlarımıza ulaşıp, onları üretime kazandırıp, daha rahat bir
sosyal hayat sunabilmektir. Bunu da onlarla birlikte üreterek başaracağız" dedi

KADINLAR URETIME 
KATILMALI

eğitim konusunu çok önemsedikle-
rini ifade eden Esenyurt Belediyesi
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü
Didem Akyüz, "Kadınlarımız burada
bir yıl boyunca çocukları ile birlikte
çalışıp öğrenebilecek. Mesleğini öğ-
renmiş olan kadınlarımıza iş alanları
fırsatı sağlayacağız. Girişimcilik
programları, e-ticaret, eğitimleri vere-
ceğiz. Merkezden faydalanan kadın-
ları iş gücüne katarak ben de
üretebilirim diyen her kadına kapı-
mızı açacağız. Destek veren herkese
teşekkür ediyoruz. Bu merkezden fay-
dalanan kadınlarımıza hayati konu-
larda eğitim veriyoruz. Eğitim
başlıklarımız şunlar; çocuk gelişimi,
aile içi ilişkiler, kadının hakları, kadın
hastalıklarının erken teşhisi, ilk yar-
dım. Eğitimlerimiz pandemi nedeni
ile kısıtlı sayıda kadın grubuna verili-
yor. Bu eğitimlerin yanında kadınları-
mıza tadilat ve tamir gibi ufak
eğitimler vereceğiz. Ayrıca ihtiyaç
duyan kadınlara ‘Psikolojik Danış-
manlık’ ve  'Aile Danışmanlığı' hiz-
meti de verilmektedir" diye konuştu. 

TADİLAT VE TAMİR 
EĞİTİMİ VERECEĞİZ

ESENYURT
HERKESE

ÖRNEK
OLUYOR

Covid – 19 salgını tedbirleri
kapsamında İçişleri Bakanlığı
Genelgesi ile kapatılan işyerle-

rinin ekonomik anlamda çok zor bir dönem
geçirdiklerini kaydeden Türkiye Belediyeler
Birliği ve Marmara Belediyeler Birliği Encü-
men Üyesi, Büyükçekmece Belediye Baş-
kanı Dr. Hasan Akgün Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’na "İçinde bulunduğumuz pan-
demi süreci esnafımızı iflas noktasına ge-
tirdi. Kapalı olan ve gelir elde edemeyen
esnafımıza destek olmak zorundayız. Bu

kapsamda kapatılan yeme içme yerlerinden
belediyelerin Mayıs ayında tahsil edeceği
2021 yılı Çevre Temizlik Vergisi ilk taksiti
alınmasın. Faaliyette olmayan, gelir elde
edemeyen işyerinin vergisi olamaz. Her ne
kadar belediyeler de mali yönden iflas etme
noktasına gelmiş olsalar da, çok daha zor
durumda olan küçük esnafımıza destek ve
moral olması açısından Çevre Temizlik Ver-
gisi birinci taksitinin alınmalı. Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığınca acil bir düzenleme
yapılmalıdır" çağrısını yaptı. BARIŞ KIŞ

Covid-19 ile mücadele kapsamında kapatılan işyerlerinin çok zor 
durumda olduğunu belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün, "Kapatılan ve gelir elde edemeyen işletmelerden mayıs ayında
Çevre Temizlik Vergisi alınmasın" çağrısında bulundu.

Mayıs ayında
vergi alınmasın

Esenyurt Belediyesi’nin, ilçedeki özel
öğrencilere yönelik başlattığı ‘Engelsiz El
Sanatları’ atölyesi, pandemi nedeniyle ara
verdiği faaliyetlerine yeniden devam ediyor. 
El sanatları alanında eğitimlerin verildiği 
atölyede, gençler el becerisi kazanmanın yanı
sıra sosyalleşerek, hayata tutunuyor

Engelli izcilerden
önemli bir sergi

Büyükçekmece Belediyesi Gökkuşağı
Dezavantajlı İzcilik Kulübü ve Eğitim
Merkezi’nde eğitim gören Türkiye’nin ilk

dezavantajlı izci kulübü üyeleri sosyal kültürel ve
sanatsal alanda ortaya koydukları eserlerle hayran-
lık yaratıyor. Hobi bahçelerine kendi elleriyle üret-
tikleri sebze ve meyveler ile aile ekonomilerine de
katkı sağlayan izcilerin Atatürk ve İzcilik konulu
sergisi büyük ilgi görüyor.

Meyve ve sebze ekildi

Belediye Başkan Yardımcısı Adem Yazır ve Bele-
diye Başkan Danışmanı Reşit Oral ile birlikte hobi
bahçesinde meyve ve sebze ekimi yapan izciler

daha sonra sergi açılışını gerçekleştirdi.
Belediye Başkan Yardımcısı Adem Yazır, "Dezavan-
tajlı izcilerimizle bu güzel günde bir araya gelmenin
mutluluğunu yaşıyoruz. Organik sebze ve meyvele-
rin ekimini gerçekleştirdik. İzcilerimiz kendi mah-
sullerini ekip yemenin sevincini yaşıyor. Atatürk ve
İzcilik Sergisi de çok anlamlı ve güzel fotoğraflara
ev sahipliği yapmış. Sergide yer alan Ulu Önder
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izcilerle olan fo-
toğrafları dikkat çekiyor. Emeği geçen herkese te-
şekkür ediyorum" ifadesini kullandı. Gökkuşağı
Dezavantajlı İzcilik Kulübü Lideri Bedriye Yılmaz
da kendilerine sağladığı imkanlar ve destekleri için
Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’e teşekkür etti.

Esenyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Didem Akyüz, "Başkanımızın insanı ve dayanışmayı merkeze alan vizyonunda seçim vaadlerinden biri olan
Kadın Sosyal Yaşam Merkezi hayata geçti. Amacımız bütün Esenyurtlu kadınlara dokunmak. Bunun için yoğun bir şekilde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Dr .Hasan
Akgün
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MÜGE YÜCETÜRK

İ stanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB), Maltepe Başıbüyük-Sa-
mandıra arasında yoğunlaşan

trafik akışını, yaklaşık 40 dakikadan
10 dakikaya düşürecek yol projesini
2017’de başlattı. Projede, 2017 Ha-
ziran’ına kadar yaklaşık yüzde 60
oranında ilerleme sağladı. İBB Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu’nun göreve
gelmesinin ardından çalışmalar
hızlandı ve proje bitme aşamasına
geldi. İmamoğlu, yol inşaatının
devam ettiği şantiye alanında, Mal-
tepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ile
birlikte incelemelerde bulundu.
Bölgede ana yerleşkesi bulunan
Maltepe Üniversitesi’nin rektörü
Prof. Dr. Şahin Karasar da şantiye
alanında İmamoğlu ve Kılıç’la bu-
luşarak taleplerini dile getirdi. İBB
Fen İşleri Daire Başkanı Recep
Korkut’tan çalışmalarla ilgili bilgi
alan her iki Başkan, yolla ilgili de-
ğerlendirmelerde bulundu.

Rahatlama sağlanacak

İstanbul’da yoğun trafik sıkışıkları-
nın yaşandığı belli noktalar bulun-
duğunu belirten İmamoğlu, yapımı
devam eden Başıbüyük-Samandıra
hattının da bu yerlerden biri oldu-
ğunu aktardı. Yolun tamamlanma-
sıyla birlikte Anadolu yakasında,
E-5 ve TEM hattı üzerinde çok
ciddi bir rahatlama sağlanacağını

kaydeden İmamoğlu, şunları söy-
ledi: "Güzergah üzerinde aynı za-
manda bir takım dere ıslahı
çalışmaları çok değerli oldu; taş-
malar engellendi. Aynı zamanda
çok özel faydalanacak kurumları-
mız da var Maltepe Üniversitesi
gibi. Değerli bir güzergah. Yaklaşık
5,6 kilometrelik bir hat; 2 gidiş, 2
geliş. Asfaltlamasından aydınlat-
masına, bütün eksikleriyle inşallah
bahar sonunda, haziran ayı itiba-
riyle vatandaşımızın hizmetine su-
nacağız. 30-40 dakikalık bir sıkışma
hattının yerine, böyle bir 10 dakika-
lık yolculukla E-5’ten, Maltepe’den
hemen Sancaktepe-Sultanbeyli
hattına TEM yoluyla buluşma im-
kanı sağlayacak. Arkadaşlarımızın
emeğine sağlık. İnşallah Haziran
ayında geliriz, buradan araçları-
mızla geçeriz, etrafı da ziyaret ede-
riz. Şimdiden hayırlı olsun."

Kılıç’tan İBB’ye teşekkür

Ali Kılıç da yolun Maltepe ve çev-
resine kazandıracağı avantajları,
“Çalışmayla, Bostanlı’dan başla-
yan Sancaktepe ve Sultanbeyli’ye
doğru E-5’ten TEM yoluna geçen
alanda çok ciddi bir rahatlık sağla-
yacak trafiğe. Daha önce Kartal
üzerinden bağlanıyorduk. Bu yolun
açılmasıyla birlikte, bölgede yaşa-
yan hemşehrilerimiz müthiş bir 
rahatlığa kavuşacak” sözleriyle 
dile getirdi.

Kurtulamayan Ardahan...

Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

8 1 kenti olan ülkemizin çok tartışılan 
sınırlarında bulunan kentlerinden birisi 
olmasa da, 10 yıl bilemediniz, 20 yıl sonra

dünyayı yönlendiren, sömüren demokrasi adı 
altında güney sınırlarımızın ötesini kana bulayan 
güçlerin gözünü dikeceği Kafkasya sınırında olan
bir kenttir Ardahan.

Yüzyıl önce tazminat olarak Ruslara verilen, ar-
dından yapılan anlaşmalar gereği kardeşi Ahıska'yı
geride bırakıp, yurdun sınırları içine yeniden alınan
bu kentin gerçek kurtuluşu nasıl olacak, ekonomik,
sosyal olarak nasıl gelişecek derken hep geri gitmesi
ve göç vermesiyle tanınıyor. Ve bu kenti kurtarmaya
çalışanlar birleşerek değil tam aksine, bölünerek
yani sahtekarca, sanalda, çeper dibinde, siyaset
sahnesinde “Ardahan sevdalısıyım” derken, her bi-
rinin başka telden çaldığı bir kentin adıdır Ardahan.

Kafkaslardan, Çin'e kadar uzanan ve bir zaman-
lar adı İpek Yolu olan rayları olmasına rağmen, 
trenin duracağı istasyonu olmayan, biri demir yolu
olmak üzere, üç gümrük kapısı açık, ama ithalat ve
ihracatın sıfır olduğu bir kenttir Ardahan. 

Azerbaycan'dan Avrupa'ya kadar uzanan 
petrol ve doğalgaz boru hatlarının geçmesine 
rağmen, fosil değil daha doğal olan tezekle ısınan,
eğitimde sonlarda, sağlıkta komada olan bir 
kenttir Ardahan.

Vekilleri, Belediye Başkanları aynı karede 
görünmeyen bir kenttir Ardahan. Dernekleri, 
adını taşıyan federasyona değil, kendilerinin çalıp
kendilerinin oynadığı stk'lar değil, adeta ayrı 
eyaletleri olan kentidir Ardahan. 

Verilen onca destek, kredilerinin İstanbul'da, 
batıda önce gecekondu sonra beton daire olduğu
hayvancılığı salların, gontların, kar sularının aktığı
ahırlardan atadan, dededen kalma yöntemlerle ya-
pılan, Gravyer peynirini Hollanda'ya, kaşarı, gölü, 
9 köyü Kars'a, kazı ise dernek geceleri dolayısıyla
Afyon ve Kayseri'ye kaptıran, Kafkas arısının üret-
tiği balın paketlenemediği bir  kenttir Ardahan.

Kısacası; Ordular arası savaşların olmadığı, yerel
çetelerin bir araya gelip, direndiği ama bugün An-
kara'da olduğu gibi, dün İstanbul'da alınan karar ile
40 yıl esarette verilen ve sonrasında adeta “alın 
birkaç caddesini yapabildik ancak biz kurtaramayız
Ahıska bizim Ardahan sizin olsun” denip, geri veri-
len ve 100 yıldır bir türlü yoksulluktan, fakirlikten,
koboğ yiyenlerden, çeper dibinde oturup, fesatlık
yaparken çantacı siyasilerin kurtaracağını düşünen-
lerin kurtaramadığı bir kenttir Ardahan.

Yetmedi Ardahan'da doğup, doymak için göç 
ettikleri memleketlere renk katıp, para kazanıp,
hemşeri duygusunun baskını ile koltuk zap edenlerin
dönüp bakmadığı bir kenttir 75 plakalı, 5 ilçeli,
devam eden göç dolayısıyla ikisi kapatılan tek 
beldeli, 234 köylü, Türk, Kürt, Alevi, Terekeme,
Ahıskalının kardeşçe yaşadığı bir serhat şehirdir,
yeniden vilayet olmasına rağmen hala 
kurtarılamayan Ardahan...

10 DAKIKA 
YOLCULUK

İBB tarafından yapımı devam eden Başıbüyük-
Samandıra arasındaki yol projesi ile D-100 2
gidiş, 2 geliş bölünmüş yol olarak hizmet vere-
cek. Maltepe Cezaevi, Maltepe Üniversitesi ve
Narcity bağlantılarında toplam 3 köprülü kavşak
yapıldı. Böylece, Büyükyalı ile Samandıra Kav-

şakları arasında trafiğin yoğun olduğu saatlerde
zaman zaman 1 saate kadar çıkan ulaşım süresi
10 dakikaya düşecek. Çalışmalar kapsamında
ayrıca, Büyükbakkalköy Mahallesi Kemer Sokak
(Çiftlik Yolu) Hayat Su ve Alkanlar Elektrik böl-
gesinde yer alan ve yağışlı zamanlarında taşkın-
lara neden olan derenin de ıslahı gerçekleşti.
Dere kesitlerinin genişletilmesi ile ani yağışlarda
sel baskınlarının önüne geçilmiş oldu.

2 gidiş 2 geliş olacak
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iBB'den yapılan açık-
lamada, "Hasdal yaya
üst geçidi, Karayolları

tarafından İstanbul Havalima-
nına giden ilave yan yolun yapıl-
ması üzerine yetersiz kalmış,
özellikle Hasdal Mezarlığı'na
yaya ulaşımı için yaya üst geçidi-
nin yeniden yapılması veya ilave
üst geçit yapılması zorunlu hale
gelmiştir. Hasdal yaya üst geçidi-
nin bulunduğu alan Karayolları
sorumluluğunda olmasına rağ-
men, ilçe belediyelerinden ve va-
tandaşlardan gelen talepler
üzerine İBB tarafından projelen-
dirilmek ve gerekirse de yapılmak
üzere girişimlerde bulunulmuş-
tur" denildi.

Erişimi mümkün değil

Üst geçidin çökmesinin ardından
Karayolları Genel Müdürlü-
ğü'nün sadece yıkılan eski üst ge-
çidin benzerini inşa ettiği
belirtilen açıklamada, "Yan yol-
dan mezarlığa yaya erişimi için
gerekli ilave üst geçit yapılma-
mıştır. Halihazırda yayaların me-
zarlık tarafında erişimi mümkün
değildir Gelen talep ve şikayetler
üzerine 02.02.2021 tarihinde Ka-
rayolları 1. Bölge Müdürlüğü'ne
bir yazı daha yazarak, yeniden
imalatı yapılan üst geçidin çöken
üst geçidin yerine tekrar yapıldığı
ve vatandaşların yolun doğu-
sunda yer alan mezarlık bölge-
sine erişimlerinin sağlanamadığı
belirtilerek, yeniden yapılan üst
geçidin mezarlık tarafına uzatıl-
masının sağlanması, Karayolları
tarafından uygulanması müm-
kün değil ise yan yol projesine
uygun olarak hazırlanmış
(04.07.2019 tarihli) UTK kara-
rına Karayollarının olumlu görüş
vermesi halinde İBB tarafından
projelendirileceği ifade edilmiş-
tir" bilgileri yer aldı.

Scooter gündeme geldi
İBB, elektrikli scooter işletmeciliğine ve kullanımına düzenleme getirmek amacıyla hazırladığı 
yönergeyi, 7 aydır yönetmelik yayınlanmaması nedeniyle ikinci kez UKOME gündemine getiriyor

Şehir hayatında gün geçtikçe
yoğunlaşan motorlu araç trafiği
ve yolcu hareketliliğinin artma-

sına bir de pandemi şartları eklenince, elek-
trikli scootera olan talep arttı. E-Scooterlar
kentlilere kısa mesafede hareket özgürlüğü
ve virüslerden korunma imkanı sunarken,
trafiğin ve toplu ulaşımın yükünü de hafifle-
tiyor. Bu gelişmelerden yola çıkan İstanbul
Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Daire
Başkanlığı, İstanbul’da yaygınlaşmaya baş-
layan elektrikli scooter işletmeciliğine dü-
zenleme getirmek üzere Avrupa ve
Amerika’da benzeri tüm yönergeleri incele-
yerek bir yönerge hazırlamıştı. Metni sek-
törde hizmet veren 7 e-scooter firması ile
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderen
İBB, firmalardan gelen geri dönüşleri dik-
kate alarak metne son şekil vermiş ve tekrar
Bakanlığa iletmişti. Oluşturulan yönerge 25
Haziran 2020 tarihinde yapılan UKO-
ME’ye sunulmuş ve yönerge oylama sonra-
sında alt komisyona havale edilmişti.
Üyelere yönergenin sunumu yapılmış ve ko-
misyon üyeleri de bakanlıkların bu konuda
çalışma yaptığını dile getirilmişti. Temmuz

ayında yeniden UKOME gündemine sunu-
lan metin, Hükümet temsilcilerinin oyları ile
reddedilmişti.

Araç olarak tanındı

İlerleyen süreçte konu Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’ndan Ulaştırma ve Altyapı Ba-
kanlığı uhdesine alındı. Aralık 2020’de
TBMM gündemine getirilen “Türkiye
Çevre Ajansının Kurulmasına Dair Kanun
Teklifi“ kapsamında, elektrikli scooterlar (e-
skuter) Karayolları Trafik Kanunu’na bir
araç olarak dahil edildi. Kullanım yaşı 16,
kullanım alanları ise bisiklet yolları ve

50km/s hız altı karayolları olarak tanım-
landı.  Aynı ay, Ulaştırma ve Altyapı Bakan-
lığı tarafından ilgili kurumlara ve
büyükşehir belediyelerine “Paylaşımlı Elek-
trikli Skuter İşletmeciliği Yönetmeliği” gön-
derilerek görüş istendi. İBB Ulaşım Daire
Başkanlığı, yönetmelik taslağı ile ilgili görü-
şünü Aralık ayı içinde Bakanlığa iletti. İs-
tanbul’da elektrikli scooter yönergesinin
hazırlanarak UKOME’ye sunulmasının
üzerinden 7 ay, İBB’nin son görüşünü Ba-
kanlığa iletmesinin ardından 2 ay geçme-
sine rağmen, e-scooter işletmeciliğine dair
herhangi bir düzenleme getirilmedi.

İBB'den yapılan açıklamada, "Şu anda Karayolları'ndan olumlu görüş beklenmekte olup, gelecek gö-
rüşe göre söz konusu ilave üst geçit Karayolları tarafından yapılmaması durumunda, Karayollarının
uygun görüş vermesi halinde İBB tarafından projelendirilerek imalatı yapılabilecektir" denildi.

HEMEN PROJELENDİRECEĞİZ

Konut satışları
ocakta düştü

Toplam konut satışlarının yüzde
24’ünün gerçekleştiği İstanbul’da, Ocak
ayında, konut satışları yıllık yüzde 36

düştü. 9 bin 920 adet ikinci el, 3 bin 746 adet sıfır
konut olmak üzere, toplam 13 bin 666 konut satıldı.
Satışlarda ipotekli konutların payı azaldı; ikinci elde
yıllık yüzde 67, sıfır konutlarda yüzde 75 düşüş kay-
dedildi. Sadece Bakırköy ve Beykoz’da, satışlar ar-
tarken en yüksek azalış, Gaziosmanpaşa,
Küçükçekmece ve Esenler’de gerçekleşti. Yabancı-
lara konut satışında İstanbul’un payı artarak yüzde
52’ye yükseldi. 2020 yılında, fiyatlar sıfır konutta
yüzde 27, ikinci el konut ise yüzde 29 arttı.

Sadece 2 ilçede arttı

Toplam konut satışlarının yüzde 24’ünün gerçekleş-
tiği İstanbul’da, Ocak ayında, konut satışları, yıllık
yüzde 36 düşerek 13 bin 666’ya geriledi. İstanbul
hariç diğer illerin toplamında ise yüzde 38 azalma
oldu. Ocak 2019’a göre, İstanbul’da konut satışları
yüzde 2 artarken İstanbul hariç diğer illerin topla-
mında yüzde 4 azaldı. Toplam konut satışlarının
yüzde 73’ü ikinci el, yüzde 27’si sıfır konutta gerçek-
leşti. İkinci el konut satışları,yıllık yüzde 32 azalırken
Ocak 2019’a göre, yüzde 33 arttı. Sıfır konut satış-
ları ise yıllık yüzde 43, Ocak 2019’a göre yüzde 38
azaldı. İpotekli konut satışları, yıllık yüzde 69 azaldı,
Ocak 2019’a göre ise yüzde 92 arttı. İkinci el ipotekli
konut satışları, yıllık yüzde 67 azalırken Ocak
20219’a göre yüzde 175 artış kaydetti. Sıfır ipotekli
konut satışları ise yıllık yüzde 75 azaldı; Ocak
2019’a göre yüzde yükseldi. 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başıbüyük-
Samandıra arasındaki otoyol inşaatında

incelemelerde bulundu. Değerli bir güzer-
gah üzerinde çalışıldığını belirten İma-

moğlu, "5,6 kilometrelik bir hat; 2 gidiş, 
2 geliş. Asfaltlamasından aydınlatmasına,

bütün eksikleriyle inşallah haziran ayı 
itibariyle vatandaşımızın hizmetine suna-

cağız. 30-40 dakika yerine, 10 dakikalık
bir yolculukla E-5’ten, Maltepe’den hemen

Sancaktepe-Sultanbeyli hattına TEM 
yoluyla buluşma imkanı sağlayacak" dedi
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D ijital operatör Turkcell, 2020 yılı fi-
nansal ve operasyonel sonuçlarını
açıkladı. Turkcell Grubu’nun top-

lam gelirleri, geçen yıla göre yüzde 15,8
artışla 29,1 milyar TL’ye ulaştı. Şirketin
FAVÖK’ü yüzde 17,7 artışla 12,3 milyar
TL olarak gerçekleşirken FAVÖK marjı ise
yüzde 42,2 oldu. FVÖK 6,3 milyar TL’ye
yükselirken, FVÖK marjı da yüzde 21,6
olarak gerçekleşti. Turkcell’in 2020 net kârı
geçen yıl ile karşılaştırıldığında yüzde 30,5
artarak 4,2 milyar TL olarak gerçekleşir-
ken, mobil bileşik ARPU (M2M Hariç)
büyümesi yıldan yıla yüzde 15,0 artışla
49,1 TL’ye ulaştı. 

Yatırımlar büyüyecek

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre;
“Turkcell üstün telekom altyapısı üzerine
inşa ettiği stratejik odak alanları, techfin,
dijital iş servisleri ve dijital servislerde hızla
büyümeye devam etti. Techfin tarafında
oyunun kurallarını değiştiren ödeme plat-
formu Paycell’in yıllık işlem hacmi 9 mil-
yar TL’ye ulaştı. Kurumların dijital
dönüşüm yolculuklarına eşlik eden dijital
iş servisleri 1 milyar TL’yi aşan kontrat de-
ğerine sahip 2 bin 300’ün üzerinde yeni
projeye imza attı. 2020 yılı sonunda 3 mil-
yon ücretli kullanıcıya ulaşan dijital servis-
lerin tekil gelirleri ise yıllık bazda yüzde 26
arttı. Şirket bu kapsamda 2021 yılı için
yüzde 14 - 16 aralığında gelir büyümesi,
yaklaşık 14 milyar TL FAVÖK, gelirlerinin
yüzde 20’si kadar ise operasyonel yatırım
gerçekleştirmeyi hedefliyor.”

Büyük bir rekor kırdı

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan,
Turkcell’in sektörde fark yaratan ve müş-
terilerin ihtiyaçlarına cevap veren çözüm-
leri sayesinde geçen yılın aynı dönemine
göre 1,6 milyon net faturalı müşteri ka-
zandığını belirterek şunları söyledi:
“Müşteri odaklı stratejimiz, yenilikçi ve
zengin içerikli tekliflerimiz, dijital kanal-
larla güçlenen geniş satış ağımız ve akıllı
yönetilen hızlı altyapımız sayesinde yılı 1,1
milyon net abone kazanarak noktaladık.
Böylece her yıl 1 milyonun üzerinde müş-
teri kazanma hedefimizi bu yıl da başa-
rıyla gerçekleştirdik. Faturalı abone
bazımız ise 1,6 milyon net müşteri kaza-
nımı ile son 11 yılın rekorunu kırdı. En
büyük motivasyon kaynağımız müşterile-
rimizin bize gösterdiği bu ilgi ve Türki-
ye’nin Turkcell’i tercih etmesi.”

871 bine ulaşıldı

Müşterilerimizin pandemi nedeniyle evde
daha fazla zaman geçirdiği 2020 yılında
sabit genişbant tekliflerimize artan talebin
gücüyle net 180 bin fiber abonesi kazan-
dık diyen Erkan, “Mobil şebeke üzerinden
fiber hızında kesintisiz ev interneti hizmeti
sunduğumuz ürünümüz Superbox’ta
büyük bir başarıya imza attık. Superbox
abone sayısı, hızlanan talep ile net 268
bin artarak 591 bine ulaştı. Ayrıca, bu yıl
net 152 bin IPTV abonesi kazandık ve
toplamda 871 bine ulaştık.” 

Dijital servisler güç kazandı 

Turkcell’in stratejik hedefleri doğrultu-
sunda 2020 yılında dijital servisleri yeni-
den yapılandırdıklarını söyleyen Erkan,
“BiP, TV+, fizy, Yaani gibi uygulamaları-
mızın her birini daha etkin yönetebilmek
ve stratejik olarak değerlendirebilmek
amacıyla ayrı birer şirket olarak yeniden
yapılandırdık. Bu arada portföyümüzü de
birçok yeni servis ile daha da zenginleştir-
dik. Örneğin TV+ Ready, Turkcell Dijital
Güvenlik Servisi, lifebox transfer, bireysel

ve kurumsal YaaniMail e-posta gibi yeni
servislerin yanı sıra, artan video konferans
ihtiyacını karşılamak için BiP Meet uygu-
lamasını da müşterilerimize sunduk. Tüm
bu aksiyonlarımız sonucunda dijital serv-
islerin tekil gelir büyümesi yüzde 26 oldu.
Dijital servisler tarafında 2021’de ücretli
kullanıcı bazını genişletmeyi, kurumsal
firmalarla iş fırsatlarını avantaja çevir-
meyi, TV alanında büyük ekran strateji-
mizle daha da güçlenmeyi ve
GAMEPLUS markamızla bulut oyun ile
oyun yayıncılığı gibi yeni alanlarda atılım-
lar yapmayı hedefliyoruz” dedi. 

Pos ürününü ekledik

Dijital ödeme hizmetlerine yönelik talebin
pandemide hızla arttığının altını çizen
Erkan, “Paycell’deki yıllık işlem hacmi 9
milyar TL’ye ulaştı. Kolay kullanılabilir ve
güvenli ödeme altyapısıyla öne çıkan Pay-
cell’in 3 aylık aktif kullanıcı sayısı 4,7 mil-
yona çıktı. Temmuz ayında eklenen
‘Hazır Limit’ özelliği sayesinde 190 bin
tekil kullanıcı mobil ödeme limitlerini
Paycell kartlarına aktararak harcama
yaptı. Yine bu yıl 7/24 para transferi hiz-
metinin anlaşmalı bankalardaki IBAN
numarasına yapılmasını sağladık. 12 bin
üye iş yerinde geçerli olan Paycell’in üye
iş yeri çözümlerine bu yıl mobil POS ürü-
nünü de ekledik. Paycell Android POS ci-
hazıyla tahsilat, stok takibi, e-fatura gibi
süreçler tek bir platform üzerinden yöne-
tilebilmesi avantajı sunarak üye iş yerle-
rine maliyet avantajı ve verimlilik
sağladık. Önümüzdeki dönemde Pay-
cell’in sunduğu hizmetleri çeşitlendirmeyi
ve POS çözümlerimiz ile ticari işletmelere
odaklanmayı amaçlıyoruz” dedi.

Lider olmayı hedefliyoruz

Özel şirket ve kurumlara uçtan uca dijital
dönüşüm hizmetleri sunan Turkcell Dijital
İş Servisleri’nin gelirlerini bu yıl yüzde 30
artırdığına dikkat çeken Erkan sözlerine
şöyle devam etti: “2020 yılında toplam 1
milyar TL kontrat değerine sahip 2 bin
300’ün üzerinde proje kazanarak kurum-
ların dijital dönüşümlerine liderlik ettik.
Bu projelerin 420 tanesi uçta uca çözüm
sağladığımız sistem entegrasyon projele-
riydi. Türkiye’nin en büyük veri merkezi iş-
letmecisi olarak bin 600’den fazla
kurumsal müşterimize verilerini uzaktan
yönetme imkânı sunduk ve iş süreklilikle-
rine destek olduk. Ayrıca sağlık sektö-
ründe ikisi sahra hastanesi olmak üzere 4
yeni hastanenin teknoloji altyapısını kur-
duk ve toplamda 9 hastaneyle bu alanda
da pazar liderliğimizi sürdürdük. Önü-
müzdeki dönemde bu alandaki yetkinlikle-
rimizi artırarak kurumların dijital
dönüşüm ortağı olma stratejimizi sürdür-
meyi ve bilişim teknolojileri servis paza-
rında lider olmayı hedefliyoruz.”   

Turkcell Pasaj'ı kurduk 

Aralık ayında Türkiye’nin ilk teknolojik
pazar yeri olarak Turkcell Pasaj’ı hayata ge-
çirdiklerini hatırlatan Turkcell Genel Mü-
dürü Murat Erkan, “Yılın son ayında
hayata geçirdiğimiz Turkcell Pasaj’a olan
yoğun ilgi bu alandaki rakamlarımıza da
yansıdı. 2020 yılının dördüncü çeyreğinde 
dijital satış kanallarında ziyaretçi sayımız
aylık 30 milyon olurken, satışa dönüş oranı
geçen yılın iki katı oldu. Sabit taraftaki ge-
lirler hariç Turkcell Türkiye bireysel gelirle-
rinin yüzde 14’ü dijital satış kanalları
üzerinden gerçekleşti” diye konuştu. DHA

kitaBın tanıtımında, "Fortune
1966 yılında ilk kez Warren Buf-
fett'tan söz ettiğinde Berkshire

hissesi 22 dolar civarındaydı" diye anımsa-
tıldı ve şu bilgiler verildi: "2013 Aralık ayı
sonunda bir adet A grubu Berkshire hisse-
sinin değeri 176,900 dolar. Bu kitap Warren
Buffett'ın kariyerindeki 46 yıla ışık tutuyor.
Kitabın son yazısı, üç yatırım türünü ve

onun hangisini tercih ettiğini anlatıyor. Bu
seçiminin sürpriz bir yanı yok, ama kitabı
bitirdiğinizde Buffett'ın yatırım tavsiyeler-
den bir doz daha almak hiç fena olmayabi-
lir. Fortune'da Buffett'tan söz ettiğimiz ilk
yazı 1966 tarihliydi.Başka biri hakkında
yazdığım o yatırım yazısında Buffett ile il-
gili yalnızca bir cümle geçiyordu ve ben o
tek cümlede tek "t" kullanarak adını yanlış

yazmıştım. Zayıf bir mazeret olduğunu bil-
sem de, 1966 yılında Omaha dışında tanın-
mamış biri olduğunu söyleyerek af
dileyeceğim. O zamanlar kendi şehrinde
birkaç yatırımcı Warren'ı iyi tanıyordu,
çünkü onları zengin ediyordu. 1983'te Buf-
fett'ın hissedarlara yazdığı mektupları
haber yapması için Fortune tarafından gö-
revlendirilen serbest gazeteci Andrew To-

bias, Buffett'ın adını bile duymamıştı.
Berkshire 1965 yılında Warren devraldığı
zaman Fortune 500 listesine giremeyecek
kadar küçük, New England'lı bir şirketti.
2011 yılında ise listenin 7 numarası. Bütün
bunlar bir insanın yaşam süresi içinde oldu
ve hâlâ devam ediyor. Warren Buffett'ı yatı-
rımlardan uzaklaştırabilirsiniz, ama yatı-
rımı ondan uzaklaştıramazsınız." DHA

Ekonomi dünyasına kitap tavsiyesi
ABD'li gazeteci Carol Junge Loomis'in, ABD'li iş insanı ve hisse senedi yatırımcısı Warren Edward Buffett'ın kariyerindeki 46 yıla ilişkin, "Dansla
İşe Gitmek" adlı kitabı, "Efsane Yatırımcıya dair her şey - 1966/2012" alt başlığı ve Canan Feyyat'ın çevirisiyle Scala Yayıncılık'tan yayınlandı

TURKCELL 11 YILIN 
REKORUNU KIRDI

TL değer
kazanacak

SSFinans Başkanı Seven, son günlerde
döviz kurundaki düşüşlerle ilgili değer-
lendirmelerde bulundu. Döviz kurunun

şubat ayında düşmeye başladığını; doların, son 6
aydır ilk kez geçtiğimiz günlerde 7 TL’nin altına in-
diğini hatırlatan finans uzmanı, Türk Lirasının
döviz karşısında değer kazanmaya başladığını vur-
guladı. Seven, “Türk Lirası daha da değerli olacak.
Döviz kurundaki hızlı düşüş sebebiyle insanlar
dolar ve avro gibi yatırım araçlarından vazgeçmeye

başlayacak. Bu süreçte Türk Lirası
daha da güven kazanacak” ifadele-
rini kullandı. Döviz kurunun düş-
mesine paralel olarak finans
yatırımcılarının kripto para birim-
lerine yöneleceğini vurgulayan iş
insanı Seven, Bitcoin ve Ethereum
başta olmak üzere kripto paralara
yönelimlerin de artacağını belirte-
rek, “Türk halkı Türk Lirasına
daha fazla güven duymaya başla-
yacaktır. Şu an Türk Lirası mev-

duat hesaplarında rahatlıkla değerlendirilebilir.
Böylece dövizde kazandığınızdan çok daha fazla-
sını kazanabilirsiniz” diye konuştu. Seven, “Türki-
ye'de dalgalı kur politikası uygulanıyor. Bu sebeple
kur hareketleri görülebiliyor. Ekonomi yönetiminin
2021 yılında kur hareketlerine göre yeni politikalar
oluşturması oldukça önemli” dedi.

Faiz artımı rüzgarı terse çevirdi 

Seven, ekonomi yönetiminin piyasa dostu mesaj-
larının ve Merkez Bankasının faiz artırımının döviz
kurunda rüzgarı tersine çevirdiğine işaret etti. Türk
Lirasının, diğer ülkelerin para birimlerine göre yak-
laşık yüzde 6’lık bir değer artışı ile ilk sırada yer al-
dığına dikkat çeken finans uzmanı iş insanı, şu
değerlendirmelerde bulundu: “Yerli yatırımcıların
döviz hesaplarında azalışlar gözleniyor. Yerli yatı-
rımcılar döviz satmaya başladı. Bir yandan da va-
tandaşlar yastık altındaki dövizlerini bozduruyor.
Merkez Bankasının faiz artırmasının ardından
bankalar da mevduata uyguladıkları faiz oranlarını
yüzde 17 ila 18 bandına çekti”

Döviz kurundaki düşüşlerin devam ede-
ceğini belirten SS Finans A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkanı Sabahattin Seven, yıl 
sonuna kadar Türk Lirasının daha fazla
değer kazanacağını söyledi. Seven, “Yatı-
rımcıların Türkiye'ye yönelik görüşlerinin
iyileştiğini gözlemliyoruz. Türkiye'nin risk
primi düşüyor. Tüm bunları üst üste koy-
duğumuzda finans sektörü olarak 2021
yılından çok umutluyuz” dedi

Turkcell gelirlerini geçen yıla göre yüzde 15,8 artışla 29,1 milyar TL’ye çıkardığını 
açıkladı. Müşteri sayısını geçen yıla göre 1,1 milyon yükselten Turkcell, faturalı müşteri
bazını ise net 1,6 milyon artırarak bu alanda son 11 yılın rekorunu kırdığını duyurdu.

Güçlü büyüme
devam edecek
“2021 yılında üstün altyapımız üzerine bina ettiğimiz stratejik odak
alanlarımızda güçlü büyümemizi sürdüreceğiz” diyen Murat Erkan
şöyle devam etti: “Her yıl 1 milyon yeni müşteri hedefimize 2021 yı-
lında da ulaşacağız. Ayrıca 500 bin yeni haneye fiber altyapı kazandı-
racağız. Faturalı abone bazımız daha da artacak. Şirketleşen dijital
servislerimiz potansiyel kurumsal iş birlikleri, oyun ve TV alanına yap-
tığımız yatırımlar ile 2021 yılında da güçlü büyümesini sürdürecek.
Böylece dijital servislerimizin tekil gelir büyümesi yüzde 25 artacak.
Dijital iş servisleri şirketimiz kurumların dijitalleşme alanında güvenilir

danışmanı olmayı sürdürecek. Bilişim
teknolojileri servisleri pazarında 1. sı-
raya yerleşerek lider olacağız. Önümüz-
deki dönemde Paycell’in sunduğu
hizmetleri çeşitlendirmeye devam ede-
ceğiz. Doğru oyun planı ve belirlediği-
miz stratejik odak alanlarımız
sayesinde pandemi koşullarına rağmen
2020’de müşterilerimize dört dörtlük
hizmet sunarak yılı başarıyla noktala-
dık. Bu doğru oyun planımızı 2021’de
de sürdürerek müşterilerimizin kalbine
ve aklına hitap eden çözümlerimizle he-
deflerimiz doğrultusunda büyümeye
devam edeceğiz” diyen Erkan sözlerine
şöyle devam etti: “2020-2022 dönemi
için belirlediğimiz hedeflere emin adım-
larla ilerliyoruz. Bu kapsamda 2021 yılı
için yüzde 14 – yüzde 16 bandında gelir
büyümesi, yaklaşık 14 milyar TL aralı-
ğında FAVÖK hedefliyoruz. Ayrıca 2020
yılında yüzde 18,5 olan operasyonel ya-
tırımlarımızın gelire oranı ise yüzde 20
olarak gerçekleşecek.” 

Reform paketleri
ülkeye katkı verir

BakanVarank, Türkiye Bilimsel ve
Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜ-
BİTAK) tarafından düzenlenen

'Covıd-19 ve Toplum: Salgının Sosyal, Beşeri
ve Ekonomik Etkileri, Sorunlar ve Çözümler'
başlıklı konferansa video konferansla katıldı.
Varank, uzaktan alışverişin pandemi süreciyle
birlikte daha yoğun bir şekilde insanların haya-
tına girdiğini söyleyerek, "Artık daha az nakit
kullanıyor, kartla daha fazla alışveriş yapıyoruz.
Kredi kartı ile yapılan market ve alışveriş mer-
kezleri harcamaları pandemi öncesi döneme
göre yaklaşık yüzde 60 artmış durumda. E-tica-
ret hacmi ise Ticaret Bakanlığımızın yayınlan-
dığı en güncel veri olan Haziran 2020 itibarıyla
bir önceki yılın aynı ayına göre
yüzde 93 gibi rekor bir artış gös-
terdi" dedi.Hedef bir üst lige çı-
karmakBakan Varank, bu
dönemde Türkiye'yi ileriye taşı-
yacak çalışmaları da asla ihmal
etmediklerini, gelecek 10 yıllık
hedefleri ve yol haritasını içeren
Milli Uzay Programı'nı ilan et-
tiklerini bildirdi. Varank, "Hede-
fimiz Türkiye'yi uzay alanında
bir üst lige çıkarmak. Sanayi
üretimi bakımından, pandemi
sürecinde tüm dünyaya örnek
bir performans gösterdik. Hazi-
ran ayıyla birlikte sanayi üreti-

mimiz yıllık artışta pozitife geçerek, güçlü bir
büyüme eğilimi yakaladı. Böylece yılın son çey-
reğinde G-20 ve AB ülkeleri arasında sanayi
üretimini en çok artıran ülke olmayı başardık.
2020 yılını pozitif ekonomik büyüme ile  kapa-
tacak birkaç ülkeden biri olacağımız bu verilerle
artık netlik kazanmış oldu. İmalat sanayimizin

yurt içi ve yurt dışı taahhütlerini ger-
çekleştirme noktasında salgın döne-
minde ortaya koyduğu bu örnek
performans, tüm dünyanın ve küre-
sel yatırımcıların ülkemize yönelik il-
gisini de artırıyor. 2021 yılına ilişkin
öncü göstergeler, geleneksel pazarla-
rımızdaki ikinci dalga tedirginliğine
karşın imalat sanayimizin 2020 yılı
son çeyrekte yakaladığı ivmeyi koru-
duğunu gösteriyor. Yakında ilan
edeceğimiz hukuk, demokrasi ve
ekonomi alanındaki reform paketleri
ile ülkemizi doğrudan yatırımlar ba-
kımından çok daha cazip hale getir-
meyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Va-
rank, "2021 yılına ilişkin öncü göstergeler,
geleneksel pazarlarımızdaki ikinci dalga
tedirginliğine karşın imalat sanayimizin
2020 yılı son çeyrekte yakaladığı ivmeyi
koruduğunu gösteriyor. Yakında ilan ede-
ceğimiz hukuk, demokrasi ve ekonomi 
alanındaki reform paketleri ile ülkemizi
doğrudan yatırımlar bakımından çok daha
cazip hale getirmeyi hedefliyoruz" dedi

Turkcell
Genel Müdürü
Murat Erkan
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Titanic batıyor
farkındayız!

Açıklamazsak
namerdiz!

Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti
lideri Akşener, "Sizler için işler kötüye gidiyor,
Titanik batıyor farkındayız. Ancak gündem ya-
ratmak için milletin toplumsal yapısına böyle
zarar veremezsiniz" eleştirisinde bulundu

İYİ Partİ Genel Başkanı Meral Akşener,
partisinin TBMM’deki grup toplantısında
konuştu. "Bugünlerde Ak Parti'nin üst

düzey kadroları, milletimize tepeden bakan o çirkin
tavırlarını, insanımızı sürekli kutuplaştıran o kirli zih-
niyetlerini, teker teker dışa vurmaya devam ediyorlar.
Bir Ak Parti milletvekili, üstelik de kadın bir milletve-
kili çıktı, Ak Parti'ye göre onurlu kadının tarifini yaptı"
diyen Akşener, "Tacize, tecavüze, utanmazlığa maruz
kalan kadınlar için, utanmadan, “Onurlu kadın bir
sene beklemez, ertesi gün şikayet eder” dedi. Yani bu
arkadaş diyor ki; “Tacize, tecavüze uğrayan kadın su-
suyorsa, susmak zorunda kalıyorsa, onursuzdur”
“Aradan zaman geçtikten sonra konuşuyorsa, yine
onursuzdur" ifadelerini kullandı. 

Utanmazlığa bakar mısınız?

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e tepki
gösteren Akşener, "Milletin vekili olduğunu iddia
eden bir insanın sözlerine bakar mısınız? Bir iktidarın
milletinden nasıl uzaklaştığına bakar mısınız? Şu
utanmazlığa bakar mısınız? Gerçekten ibretlik…
Dava arkadaşlarım; Bu arkadaşların siyaset anlayı-
şında makbul olan liyakat değil, cehalet olduğundan,
özellikle, bilmedikleri, anlamadıkları konularda, üst
perdeden konuşmayı marifet sayıyorlar. Doğrusunu
anlatmak da, mecburen bizlere düşüyor. Bu arkadaş-
ların siyaset anlayışında makbul olan liyakat değil,
cehalet olduğundan, özellikle, bilmedikleri, anlama-
dıkları konularda, üst perdeden konuşmayı marifet
sayıyorlar. Doğrusunu anlatmak da, mecburen biz-
lere düşüyor. Bu arkadaşların, bilimle pek ilgileri ol-
madığını biliyoruz ama, psikologlar, araştırmacılar
diyor ki; ‘Kadınların yaşadığı travma ne kadar ağırsa,
ortaya çıkması da o kadar zordur.' Toplum baskısı ne
kadar ağırsa, bu konuları konuşmak da o kadar zor-
dur.' Daha da ötesi, bu vizyonsuz arkadaşların dün-
yada olan bitenden de haberi yok. Bütün dünyada,
kadınlara cesaret aşılayan bir ‘meToo' hareketi var.
‘meToo' hareketi, toplumun baskısından korkan, bin-
lerce taciz mağduru kadına cesaret verdi. 10 yıldır, 20
yıldır saklanan taciz olaylarının ortaya çıkmasına ve-
sile oldu. Ama tüm bunlar, torunu yaşındaki bir
kadın siyasetçiye, sırf kendinden değil diye, ‘vitrin
süsü' diyebilen bir genel başkan, ve onun meclis grup
başkanvekilinin umurunda bile değil. Ne kadar acı.
Oysa bizlerin görevi, kadınları, uğradıkları felaketlere
karşı cesaretlendirmektir. Cinsel tacize, tecavüze uğ-
rayan kadınlar için, başvuru süresi mi var? 3 iş günü
içinde şikayetçi olmayana, namussuz mu diyeceksi-
niz?" diye sordu. 

İçİşlerİ Bakanı Süleyman Soylu, Gara'da
13 kişinin PKK tarafından şehit edilmesi-
nin ardından yaptığı açıklamada, HDP'li

Dilan Dirayet Taşdemir'in Gara'ya giden HDP'li isim
olduğunu açıklamıştı. Taşdemir ise bu iddiayı yalan-
lamıştı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, parti-
sinin grup toplantısında Soylu'ya yanıt verdi. Buldan,
"Çözüm sürecinde bize, partimize vaadettiklerini
elbet açıklayacağız. Açıklamazsak namerdiz" şeklinde
konuştu. Buldan, "Dünyanın en derin çukurunun
Mariana Çukuru olduğunu biliyorduk. Meğer en
derin çukur Ankara’daki iktidarın içine düştüğü çu-
kurmuş! Bize yönelik iftira ve kumpas kampanyası
cemaat yöntemleridir. Bunların bir fotoğrafçı bakan-
ları var; çözüm sürecindeki fotoğraflarımız üzerinden
algı yaratma telaşında. Bu bakan, Erdoğan’ın koltu-
ğuna açıkça göz dikmiş durumda. Kendi içinizdeki
koltuk kavgasını açık yapın! Savaşınızı HDP üzerin-
den yürütmeyin. HDP buna izin vermez. Bir defa-
sında Kandil’de görüşme gerçekleştirirken üzerimizde
iki İHA dolaşıyordu. Ankara’ya döndüğümüzde sor-
duk “Sizin güvenliğiniz için uçuyorlardı” dediler.
Kandil görüşmelerini devletin güvenlik amaçlı uçur-
duğu İHA’ların altında gerçekleştirdik. Kayıtlarda
mevcuttur. Soylu efendi bak iyi dinle! Sana televiz-
yonlarda gösterdiğin fotoğrafın hikâyesini de anlata-
yım. Kandil fotoğrafları PKK’den silahları
bırakacaklarına dair mektupları aldığımız ziyaretlere
aittir. Senin genel başkanın Erdoğan da heyecanla bu
mektubu bekliyordu. İmralı'da bu fotoğrafı kim çekti?
Çekilen fotoğrafı kim bize verdi? Dolmabahçe muta-
bakatı fotoğrafı. Bunu da biz çekmedik. Her üç fo-
toğrafın da kimler tarafından çekildiği açık ve net
olarak ortadadır. Görüşmenin sonucu devlet ve hü-
kümete aktarıyorduk. Devlet heyeti ise bu bilgileri biz
İmralı’ya gitmeden önce kendisi gidiyor, bu bilgileri
götürüyor, Sayın Öcalan’la görüşmeleri gerçekleştiri-
yor, arkasından bizi İmralı’ya gönderiyordu" dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan'a seslendi. Kılıçdaroğlu, "Kendi seçiminiz için terörist başının mektubunu okutuyorsunuz
ama kaçırılan askerlerimiz için bir mektup almadınız. İstanbul seçimleri şehitlerimizden daha mı
önemliydi? Bana hakaret edeceğine Gara operasyonuyla ilgili sorduğum beş soruya cevap ver" dedi

G
eçen hafta Cumhurbaşkanı ve AK Parti
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’la
girdiği ‘Gara operasyonu’ polemiği sonrası

karşılıklı davalık olan CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantı-
sında konuştu. "19 yıldır ülkeyi tek başına yöne-
ten siyasal iktidarın Türkiye’yi bugün hangi
noktaya taşıdığını görüyoruz. Ne oldu da 19 yılın
sonunda Türkiye bir ekonomik ve siyasal buh-
ranla karşılaştı? Bunu hepimizin sorgulaması
lazım" diyen Kılıçdaroğlu, "Eğer ülkemize, aile-
mize, çocuklarımıza karşı bir sorumluluk duyu-
yorsak tüm sorunları konuşmak zorundayız.
Ülke 19 yılın sonunda ekonomik buhranla karşı
karşıya ise düşünmek zorundayız" ifadelerini kul-
landı. 

Sorumluluk almıyorlar

Devleti yönetmenin sorumluluk istediğini belir-
ten Kılıçdaroğlu, "Sorumluluk üstlenmiyorsu-
nuz, yeri geldiğinde de devleti suçluyorsunuz.
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilktir. En tepedeki
kişi ilk kez devleti suçluyor. 2 milyon 658 bin öğ-
renci EBA’ya eğitime ulaşamıyorsa ne sınavı ya-
pacaksınız? “19 yıldır eğitimde tasarruf
yapıyoruz” diyorlar. Tasarruf yapacaksan
Saray’dan başlayacaksın. Hangi ülke ile dostlu-
ğumuz var? Hangi ülkeyle barış içindeyiz? Geldi-

ğimiz noktaya bak! Siyasi irade nasıl
dostluktan, barıştan, kardeşlikten söz
edebiliyor? Öyle bir esip gürlediler ki,
“24 saat içinde Emevi Camii’nde
namaz kılacağız ve Suriye’yi fethede-
ceğiz” dediler. Ne oldu? 3 milyon

600 bin Suriyeli bizim camilerimizde namaz kılı-
yor" ifadelerini kullandı. 

Tahammül edemiyorlar

"3 milyon 600 bin Suriyeliye 40 milyar dolar para
harcadınız. Bu para esnafa, çiftçiye, sanayiciye har-
cansaydı ne olurdu? Ülke âbad olurdu. Doğrulara
tahammül edemiyorlar" diyen Kılıçdaroğlu, "Bir ki-
şinin iradesiyle devlet yönetilmez. Yönetilirse de dev-
let bu hale gelmiş olur. Devlet intikam duygusuyla
yönetilmez. Devletin dini adalettir. Adaletin olma-
dığı yerde hangi devletten söz edeceğiz. Bizi sevsin
sevmesin, oy versin-vermesin, kim adaletsizliğe uğ-
radıysa yanında olmak zorundayız" açıklamasını
yaptı. 

Kimse terörü savunamaz

Türkiye Cumhuriyeti topraklarında yaşayan hiç
kimsenin terörü savunamayacağını dile getiren Kı-
lıçdaroğlu, "Terörü bir insanlık suçu olarak değerlen-
diriyoruz. Teröre karşı ortak bir davranış
sergilememiz lazım. Teröre karşı durmak bizim
temel görevimizdir. Terörle mücadelede en etkin
araç terör örgütlerinin finans kaynaklarını kesmektir.
Bu yapıldı mı? Terörler mücadele etmek sadece te-
röristleri öldürmek değildir. Onların tüm kaynakla-
rını kesmek için mücadele etmek gerekmektedir.
Geçen hafta Gara ile ilgili sordum: 5.5 – 6 yıldır 13
kişiyle neden ilgilenmediniz? Kendi seçiminiz için te-
rörist başının mektubunu okutuyorsunuz ama kaçı-
rılan askerlerimiz için bir mektup almadınız.
İstanbul seçimleri şehitlerimizden daha mı önem-
liydi? Bana hakaret edeceğine Gara operasyonuyla
ilgili sorduğum beş soruya cevap ver" çağrısını yaptı. 

128 MİLYAR DOLARA NEREDE?
128 milyar dolar tartışmasını sürdü-
ren Kemal Kılıçdaroğlu, "Damadını
ekonomiden sorumlu bakan yaptı.
Türkiye Varlık Fonu'nun da başkan
yardımcısı yaptı. Hazine'yi teslim etti,
Merkez Bankası'nı teslim etti. Yöneti-
yor ama yönetemiyor. Kayınpeder
damat götürüyorlar. 128 milyar do-
ları sattılar. Merkez Bankası'nın ka-
sasındaki 128 milyar dolar
buharlaştı. Nereye gitti 128 milyar
dolar. Bu soru soruluyor, damat yok

ortada. Damadın görevden alınışını
açıklayacak televizyon, gazete bula-
madılar. 128 milyar dolar sorulunca
kuduruyor Erdoğan. Başarısını kıs-
kanıyorlar diyor. Başarılıysa niye
aldın görevden? Başarıysa 128 mil-
yar doları senin talimatınla peşkeş
çeken Merkez Bankası başkanını
niye aldın görevden. Bu milletin
Merkez Bankası'nda biriktirdiği 128
milyar doları ne yaptın Erdoğan,
kime verdin?" diye sordu. 

ERDOĞAN’A
SESLENDİ

CHP Lideri Kılıçdaroğlu,
Erdoğan’a sert
ifadelerle yüklendi.



Y aklaşık 16 milyon kişinin yaşa-
dığı İstanbul'da, artan nüfus ve
araç sayısı her geçen gün trafik

sorununun da artmasına yol açıyor.
Koronavirüsün Türkiye'de görülmeye
başladığı ilk aylarda azalan trafik yo-
ğunluğu yeniden artışa geçti. İBB Ula-
şım Daire Başkanı Utku Cihan, son
dönemde günün her saati yaşanan
yoğunlukla ilgili açıklamalarda 
bulundu.

Yüzde 80 yoğunluk var

Cihan, "Saat 09.00 sonrasında sokağa
çıkma yasağı nedeniyle 22.00-23.00'e
kadar yapılan bütün yolculuklar 21.00
öncesindeki saatlere çekilmeye baş-
ladı. Bu durum da İstanbul'daki trafik
yoğunluğunu çok fazla artırdı. Kade-
melendirilmiş mesai İstanbul için çok
hayati ve doğru bir yöntemdi. Belki
21.00'den sonra yasağın kalkmasın-
dan sonra tekrar bu düzenlemeye ge-
çebilirsek, herkesin aynı anda işe
gitmesinin önüne geçebilirsek o
zaman biraz daha rahat bir trafikle
karşılaşacağız diye düşünüyorum"
dedi. Son üç ayda İstanbul trafiğinin,
pandeminin ilk aylarına oranla artış
gösterdiğini ifade eden Utku Cihan,
"Pandemi dönemi başladığı dönem-
lerde ortalama trafik indeksi yüzde 38
civarındaydı, sonrasında çok düşük
düzeylere düştüğünü görüyoruz.
Ancak son 90 gündür, 21.00'den sonra
sokağa çıkma yasağı ile trafik indeksi
şu anda yüzde 42-43'lere kadar çıkmış
durumda. Pik saatlerde yüzde 80'leri
aşan trafik yoğunluğu var. 21.00 uygu-
lamasının İstanbul trafiğinde çok

büyük bir etkisi var bu anlamda. 21.00
uygulamasının kısa bir zamanda kalk-
ması trafik yoğunluğunun, zaman ka-
yıplarının azalmasına neden olacaktır,
bunu önerebiliriz" diye konuştu.

Sorun kaçınılmaz

Utku Cihan, İstanbul'da trafik soru-
nunun nedenlerini ise şöyle sıraladı;
"Birincisi İstanbul'da kentsel bir yapı-
laşma var. Mevcut ve sabit bir kara-
yolu ağı var. Bazı iyileştirmeler yeni
yollar yapıyoruz ama trafiğe çıkan
araç sayısı o kadar çok ki dolayısıyla
bu talep, kapasitenin kullanılması açı-
sından bizi zorluyor. İkinci olarak, in-
sanlar artık pandemi nedeniyle toplu
taşıma tercih etmeyip özel araçlarıyla
dışarı çıkmayı tercih ediyor. Özel araç
sayısı ve araç satışlarında büyük geliş-
meler oldu. İnsanların tercihleri toplu
taşımadan özel araca kaymaya baş-

ladı. Bu kadar özel aracın mevcut kap-
asite içerisinde sorun yaratmaması
mümkün değil."

Ters bir akış var

Kapasitenin dar olduğu noktalarda
trafiğin daha erken başladığını söyle-
yen Cihan, "TEM'in belirli kesimle-
rinde özellikle Küçükçekmece
bölgesindeki kapasite darlığı nedeniyle
oralarda yoğunluklar başlıyor. Mah-
mutbey gişelerde diğer yollar göre ön-
celikli olarak trafik yoğunlaşıyor ve
onların etkisiyle bütün kente dağıl-
maya başlıyor. Özellikle yolculuk ta-
lebi sabah saatlerinde kent merkezine
doğru başlar ve akşam da tam tersi
yönde olur. Dolayısıyla İstanbul'un
tüm giriş noktalarında sabahları mer-
keze doğru, akşam da tam tersi bir
trafikle karşılaşıyoruz" ifadelerini 
kullandı. DHA
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İstanbulluların en büyük sorunu haline gelen trafik yoğunluğu gün geçtikte artıyor. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, "İnsanlar artık
pandemi nedeniyle toplu taşıma tercih etmeyip özel araçlarıyla dışarı çıkmayı tercih
ediyor. Özel araç sayısı ve araç satışlarında büyük gelişmeler oldu. İnsanların tercihleri
toplu taşımadan özel araca kaymaya başladı" ifadelerini kullandı

ULASIMDA 
OZEL TERCIH

PANDEMİ 

ETKİLEDİ

MALTEPE’DE DE
GREV BAŞLADI
Maltepe Belediyesi'nde çalışan bin 500 işçi toplu iş
sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması
üzerine saat 00.00 itibariyle greve başladı

İstanbul Maltepe
Belediyesi'nde çalışan
1500 işçi, toplu iş

sözleşmesi görüşmelerinde an-
laşma sağlanamaması üzerine
greve başladı. Gülsuyu Mal-
tepe Belediyesi Temizlik İşleri
Şantiyesi'nde toplanan Genel-
İş İstanbul Anadolu Yakası 2
No'lu Şube üyesi işçiler, saat
00.00 itibarıyla "Bu İş Yerinde
Grev Var" yazılı pankartı bina
girişine astı. Greve başlayan iş-
çiler şantiye alanında da ateş
yaktı. Grev yapan işçiler Mal-
tepe Belediye Başkanlığı Bina-
sı'na da 'Bu İş Yerinde Grev
Var' yazılı pankart astı. Sabah
saatlerinde Maltepe Belediye
Başkanlığı önünde toplanan iş-

çiler grevlerini sürdürüyor.

6 aylık bir süreç

Grev hakkında DİSK Genel 
İş Sendikası İstanbul Anadolu
Yakası 2 No'lu Şube Başkanı
Yenigül Özden Dolgun yaptığı
açıklamda, "Bizim sürecimiz 
1 Temmuz 2020 tarihinde baş-
ladı. Oturumlara da 16 Eylül'de
başladık. Yaklaşık 6 aydır süren
bir sürecimiz var. Bugüne kadar
toplu sözleşme masasında 
bir uzlaşma sağlayamadık. 
Son güne kadar iş barışı bozul-
madan sürecimizi devam ettir-
mek istediğimizi iş verene
defalarca söyledik. Bizim arka-
daşlarımızın hepsi asgari ücretin
bir tık üzerinde çalışıyorlar. 

Biz insanca yaşaya-
cak, çalışacak bir
ücret talebimiz
vardı. Talebimize
karşı herhangi bir
iyileştirme yapıl-
madı. 10 Şubat'ta
biz grev ilanımızı
astık. Yasal 
sürecimiz gereği de
dün gece grevimize
başladık" dedi.
DHA

Küçükçekmece'de 
bahar hazırlığı
Küçükçekmece Belediyesi 2 yıla
yakın bir sürede toplam alanı 14
bin 531 metrekare olan 6 adet
parkı tamamlayarak halkın
kullanıma açtı. İlçe genelinde 
bin 396 adet Ihlamur, Hatmi,
Ligustrum, Sığla ve Akçaağaç 
türü toprakla buluşturulurken, bin
209 adet mevsimlik çiçeğin de
ekimi gerçekleştirildi

Yeşili bol bir Küçükçekmece
için çalıştıklarını ifade eden Kü-
çükçekmece Belediye Başkanı
Kemal Çebi, "Gelecek nesillere

bize bırakılandan daha temiz ve daha yeşil
bir dünya bırakmak miras değil, borcumuz-
dur. Tüm yeşil alanları tertemiz ve nitelikli
peyzaja sahip yaşam ortamlarına dönüştü-
rerek Küçükçekmecelilerin ailece vakit geçi-
rebileceği mekanlar oluşturmaya ve yeşile
yatırım yapmaya devam edeceğiz" diye ko-
nuştu. Küçükçekmece Belediyesi Park ve
Bahçeler Müdürlüğü, 2019 Mart-2020 Ara-
lık ayı sonuna kadar ilçedeki 15 adet parkın
gerekli bakım ve onarım çalışmalarını ta-
mamlayarak yıpranmış ve fonksiyonları es-
kimiş mevcut oyun alanlarını modern kent
mobilyalarıyla yeniledi. İlçede 7.631 m2
olan 3 adet parkın yapımı devam ederken, 3
adet köpek dostu pati parkta yoğun talep
üzerine uygun görülen alanlarda, köpeklere
özel tasarlanarak kullanıma açıldı. Ekipler,
toplam alanı 9 bin 330 metrekare olan farklı
noktalarda bulunan yeşil alanlardan 7 bin
892 metrekate mevcut yeşil alanı yenileye-
rek, bin 437 metrekare boş alanı yeşil alan
olarak düzenledi.

116 bin 828 ağaç budandı

2019 yılından günümüze kadar budama için
uygun olan kasım –mart ayları
arasında, teknik ekiplerce uygun
görülen park, yeşil alan, sokak ve
caddelerde, toplam 116 bin 828
adet ağaç budaması gerçekleşti-
rildi. Küçükçekmece Belediyesi ta-
rafından ilçeye kazandırılan Fatih,
İnönü, İstasyon ve Halkalı merkez
mahallelerinde hizmete açılan 4
adet kreşe, çocukların zaman geçi-
rebilecekleri oyun alanları, hobi
bahçeleri ve açık alanda ders ya-
pabilecekleri alanlar 
kazandırıldı. DHA

Özel araç kullanımının
artması sonrası, trafik
sorununun kaçınılmaz
olduğunu söyleyen
Cihan, “İstanbul için
önlem almak şart”
şeklinde konuştu.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1317062)

ÇOCUK OYUN GRUBU VE YEDEK PARÇALARI SATIN ALINACAKTIR
SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2021 YILI ÇOCUK OYUN GRUBU VE YEDEK PARÇALARI MAL ALIMI İŞİ 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 : 2021/92004
1-İdarenin
a) Adresi : Abdurrahman Gazi Mah. Enderun Cad. No: 2 

SANCAKTEPE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2166223333 - 2166209348
c) Elektronik Posta Adresi : sancaktepe@sancaktepe.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 36 Kalem Oyun Grubu ve Yedek Parçaları Mal Alımı Ayrıntılı 

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

b) Teslim yeri : Sancaktepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü
c) Teslim tarihi : Sancaktepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü 

tarafından alınacak ürünler sözleşmenin imzalanmasına
müteakip 30 gün içerisinde tüm ürünler kabulleri 
yapılarak teslim edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Sancaktepe Belediye Başkanlığı İhale Salonu (Abdurrahman 

Gazi Mah. Enderun Cad. No:2 SANCAKTEPE/İSTANBUL)
b) Tarihi ve saati : 19.03.2021 - 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.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya 
yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden 
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif 
edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya
belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu ser-
best bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul
edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite 
Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat 
Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı
belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
Yetkili satıcı veya yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerin sunulması halinde, Yetkili satıcı
veya yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeleri veren firmanın imlatçı olduğunu gösteren 
belgelerden birinin sunulması zorunludur.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları
ve açıklamaları içeren doküman:
NUMUNELER;
1 ADET AKASYA İKİLİ SALINCAK 
1 ADET AKASYA TAHTERAVALLİ 
1 ADET DÜZ KAYDIRAK (h:150cm) :
1 ADET SPİRAL KAYDIRAK (h:150cm):
1 ADET FİTNESS OTURAĞISALINCAK OTURAĞI (SALINCAK - ZİNCİR  - OTURAK - 
KORKULUK TAKIM )
4.3.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki 
belgeler:
1. TURKAK ONAYLI TS EN 1176-1 (OYUN ALANI ELEMANLARI-BÖLÜM 1: GENEL GÜVENLİK 
KURALLARI VE DENEY METOTLARI) 2. TURKAK ONAYLI TS EN 1176-3 (OYUN ALANI 
ELEMANLARI-BÖLÜM 3 KAYDIRAKLAR İÇİN İLAVE ÖZEL GÜVENLİK KURALLARI VE 
DENEY METOTLARI) 3. TURKAK ONAYLI TS EN 1176-5 (OYUN ALANI ELEMANLARI-BÖLÜM 
5: ATLI KARINCALAR İÇİN İLAVE ÖZEL GÜVENLİK KURALLARI VE DENEY METOTLARI) 
4. TURKAK ONAYLI TS EN 1176-11 (OYUN ALANI ELEMANLARI-BÖLÜM 11: HAVADA 
ASILI AĞLAR İÇİN İLAVE ÖZEL GÜVENLİK KURALLARI VE DENEY METOTLARI) 
5. AÇIK ALAN SPOR ALETLERİNDE EN 16630 BELGESİ HER BİR MODEL AYRI AYRI 
OLMAK ÜZERE İHALE DOSYASI İÇİNDE SUNULACAKTIR. BU BELGELER TÜRKAK ONAYLI 
OLMALIDIR.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve/veya Özel sektörde gerçekleştirilmiş parklara ve/veya açık alanlara montaj edilebilen
oyun grubu ve yedek parçaları alımı işleri benzer iş olarak değerlendirilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
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 Sancaktepe Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü İhale Birimi (Abdurrahman Gazi Mah. Enderun Cad. No:2 SANCAKTEPE/İSTANBUL) 
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.

NOT: 21/02/2021 tarihinde Gazete Damga’da yayımlanan ILN01316234 no’lu ilan 
hatalı yayımlanmıştır, ilanın düzeltilmiş hali aşağıdadır. 



istanbul'da dün sabah saatle-
rinden itibaren pek çok noktada
pus vardı. İstanbul Büyükşehir

Belediyesi(İBB)'nin hava kalitesi haritasında
turuncu yani "hassas" seviyeye ulaşan nokta-
lar Sultangazi, Aksaray, Esenler, Bağcılar ve
Kadıköy olarak görüldü. İstanbul'daki puslu
havanın nedenini açıklayan İstanbul Teknik
Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, "Şu
anda ülkemizde yüksek basınç alanı
hakim. Yüksek basınç alanı olduğu
zaman, havada genel olarak inici bir
durum söz konusudur. Normal şartlarda
hava yükselir ama yüksek basınç alanla-
rında genel olarak hava aşağı doğru
çöker. Dolayısıyla gece boyunca ışınım
yoluyla yeryüzünün hızlı bir şekilde
soğuması, sabah güneşin doğması ile
beraber havalar ısınınca buralarda
buharlaşma oluyor, yere yakın sevi-
yede pus oluşuyor. Yüksek basınç
alanlarında bir de hava hareket ede-
mediği için, yükselemediği için at-
mosfere saldığımız kirleticiler
yükselemezler. Bu günlerde hava
kalitesi diğer günlere göre daha

düşüktür. Kirleticiler yere yakın olduğu için
kalite düşmüş olur. Böyle günlerde mümkün
mertebe kalitenin düşük olduğu yerlerde
daha az bulunmak, vücudumuzu yoracak
sportif faaliyetlerden kaçınmak lazım. Çünkü
vücut hareketlerimizin artması daha fazla so-
lunum ve kirli havanın vücuda geçmesi anla-
mına geliyor" dedi.

Dikkat etmemiz gerekiyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın tüm illerde
hava kalitesi ölçüm istasyonları olduğunu
vurgulayan Toros, şöyle devam etti: "Onlara
bakmak lazım. Orada renkler vardır, yeşil ve
sarı renk görüyorsunuz sıkıntı yok. Ama tu-
runcu, kırmızı, kahverengi gibi renkler varsa
biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Yeri geldi-
ğinde çıkmamakta fayda vardır diye düşünü-
yorum.  İstanbul'a baktığımız zaman bazı
bölgelerde sarı renkte, orta ama bazı yerlerde
ise turuncu yani hassas seviyede bir hava ka-
litesi olduğunu görüyoruz. Bu durumun
özellikle hassas grupları yaşlılar, çocukları
olumsuz etkileyebileceğini söyleyebiliriz. Ak-
saray, Esenler, Sultangazi gibi yerlerde hava
kalitesinin diğer noktalara göre daha düşük
olduğunu görüyoruz."

Kirlilik değerleri artıyor

Ülkemiz üzerinde Yüksek basınç alanı etki-
siyle, gece geç saatlerden sabah saatlerine
kuvvetli enverziyon tabakasının olduğunu
ifade eden Hüseyin Toros, "Normalde sıcak-
lık yükseklikle azalırken, bu günlerde yere
yakın seviyeden yukarı çıktıkça daha sıcak
oluyor. Dolayısıyla yere yakın seviyedeki
hava üzerinde bir tabaka oluşmuş oluyor. Ve
bundan dolayı yere yakın tabakada atmos-
fere saldığımız gazlar düşey yönde dağılama-
dığı için yer seviyesinde sis, pus oluşturuyor
ve kirlilik değerleri artıyor. Verilere baktığımız
zaman bu hafta, bu tabakanın ülkemizin pek
çok yerinde etkili olacağını görüyoruz" dedi.
Zeytinburnu'nda yaşayan ancak Aksaray'a
geldiğinde daha puslu bir hava ile karşılaştı-
ğını dile getiren Hasan Yeşil, "Ölçüm aleti ol-
madığı için bilemiyoruz tabii ki ama doğayı
biz katlettiğimiz için hava kirleniyor. Önlem
alınmadığı sürece de artacak. Pus var ama
tabii bunu neye bağlayacağız onu bilemiyo-
ruz. Uzmanlar daha iyi biliyor. Zeytinbur-
nu'ndan geliyorum, Zeytinburnu'nda bu pus
yoktu. En büyük etkenlerden biri trafik tabii"
diye konuştu.  DHA

ŞiŞli'de Kuştepe ve beş mahallede asayiş
denetimi gerçekleştirdi. Denetime Şişli İlçe
Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, Önleyici Hiz-

metler Şube Müdürlüğü Ekipleri ve Trafik Denetleme
Şube Müdürlüğü Ekipleri katıldı. Koronavirüs ted-
birleri kapsamında vatandaşlar bilgilendirildi. Şişli
Emniyet Müdürü Özay Kayhan esnafla sohbet
ederek sorunları yerinde dinledi. Halkın huzur ve
güvenliğini sağlamak için yapıldığı belirtilen dene-
timde semtin tüm giriş çıkışlarında kontrol noktası
oluşturuldu. Durdurulan araçlar didik didik ara-
nırken kişilere de üst araması ve Genel Bilgi Top-
lama (GBT) yapıldı. Denetimlerin devam
edeceği öğrenildi. DHA

E senyurt Belediye Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt, Sürekli Eğitim
Merkezi’nde Aşçılık ve Pastacılık

kursunu tamamlayan kursiyerlere sertifika-
larını verdi. İşsizliğin önlenmesine yönelik
çalışmaları artıracağını ifade eden Başkan
Bozkurt, "Bu ülkenin kalkınması, çocukla-
rımızın geleceği için birliğimiz ve beraberli-
ğimiz için çalışmamız lazım, üretmemiz
lazım” dedi. Esenyurt Belediyesi Kültür İş-

leri Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu
Aşçılık ve Pastacılık kursunu bitiren 35 ki-
şiye sertifikaları verildi. 450 saati aşan eği-
timleri başarıyla tamamlayan kursiyerlere
sertifikalarını Başkan Bozkurt verdi.

Yeter ki mücadele edelim

Sürekli Eğitim Merkezi’nde yapılan tö-
rende konuşan Başkan Bozkurt, “Benim
için çok anlamlı bir an” dedi. Başkan Boz-
kurt, "Teşekkür diyorum katıldığınız için.
Çok değerli bir şey yapıyorsunuz. Siz, size
dayatılanı değil, hak ettiğinizi almak için
uğraşıyorsunuz. Biz de burada olduğu-
muz sürece, elimizden geldiğince, sizlerin
bir kıskaç altında kalmadan, kendinizi

ifade etmeniz, çalışmanız, özgür olmanız
için çalışacağız. Arkadaşlarım çok başarılı
çalışmalar yapıyorlar ve zor şartlar altında
yapıyoruz bunu. Eğer işimizi düzgün ya-
parsak, birbirimizi seversek, birlik beraber-
lik içinde olursak, bütün sorunların
üstesinden geliriz. Hiçbir sorun bizim ka-
derimiz değil, yeter ki mücadele edelim”
ifadelerini kullandı.

Bu kenti güzelleştireceğiz

Katkılarından dolayı İŞKUR’a da teşekkür
eden Başkan Bozkurt, “Bize katkı sunu-
yorlar. Onlar da bize sigorta desteği ve
belli bir maaş desteği veriyor. Böyle olması
lazım. Hepimizin işin bir yerinden tutup

sonrasında da inşallah Esenyurt’u, Türki-
ye’nin en güzel pastalarının, yemeklerinin
yapıldığı yer haline getiririz. Keşke burada
güzel güzel yemekler yapılsa ve insanlar
buraya yemek yemek için gelse ve sizler de
bunu temsil etseniz çok mutlu oluruz. Hep
beraber yaşadığımız kenti güzelleştireceğiz.
Mesleki ve özel hayatınızda başarılar, mut-
luluklar diliyorum” şeklinde konuştu.
Pastacı Yardımcılığı kursiyeri Nevcihan
Öksüz ise Esenyurt Belediyesi’ne teşekkür
ederek, “Evde yaptığımız, bildiğimiz bazı
şeyler vardı ama bu işin püf noktalarını
bilmiyordum. Burada çok şey öğrendik.
İnşallah hepimiz iş bulup çalışacağız”
dedi.
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G ara operasyonundan sonra ateşi daha da yük-
selen siyasette sular durulacağa benzemiyor.
Muhalefet, her projenin olduğu gibi bu askeri

operasyonun da bir siyasi sorumlusu olduğu iddiasıyla
sorumluların istifasını istiyor.

İçinde bulunduğumuz Başkanlık sisteminin doğası
gereği böyle kapsamlı bir operasyonun Cumhurbaş-
kanı Sayın Erdoğan’ın bilgi ve onayı olmadan gerçek-
leşmesi mümkün olmayacağı gibi bu projeyle ilgili
tüm sorumluluğu ya Cumhurbaşkanı tek başına üstle-
necek ya da sorumlu tuttuğu kimilerine faturayı kese-
rek bu işin içinden sıyrılmaya çalışacak.

Bence ikinci seçenek daha gerçekçi gibi geliyor.
Önümüzdeki günlerde Süleyman Soylu ve Hulusi

Akar’la ilgili bir istifa ya da görevden azil gelirse hiç
şaşırmayın.

Peki! Sayın Cumhurbaşkanının muhalefete ve özel-
likle Kılıçdaroğlu’na karşı bu her zamankinden çok
daha ağır sözlerinin, hırçın tavırlarının nedeni nedir?

İstediği her konuda istediği her kararı çıkarabilme
yetkisini kullanan Cumhurbaşkanı, eksik olan hangi
konularda daha da yetkilendirmeyi istiyor ki, yeni bir
anayasa yapma ihtiyacı duysun?

Önümüzdeki seçimlerin belirleyicisi durumunda
olacak genç seçmenlere rağmen Boğaziçi Üniversitesi
olaylarını böylesine gündemde tutmanın, gençlerin
oyunu kaybetmesine neden olacağını bilmez mi ki; ıs-
rarla neredeyse demokratik protesto haklarını kulla-
nan tüm gençleri teröristlik ya da terör örgütleriyle
iltisaklı! İlan etmekten sakınmaz?

İktidarının sürdürücüsü durumunda olan MHP ile
olan bir dolu görüş ayrılıklarına rağmen niye AK
Parti ve Genel Başkanı ısrarla hukuk ve demokrasi
reformundan söz eder?

Bütün bu soruların cevabı, son kamuoyu yoklama-
larında AK Partinin alması muhtemel oylarda gizli.

İçinde yaşadığımız pandemi sürecinin de etkisiyle
daha da zorlanan ekonomik koşullar, bu koşullara da-
yanma gücü kalmayan esnaf, işçi, memur, emekli,
köylü, işinden edilmiş çalışanlar ve iş bulamayanların
feryadının arşa yükselmesi ve uzun zamandır bu so-
runlara çözüm bulamayan iktidarın çırpınışları.

İşte o zaman aya füzelerden, insansız hava araçla-
rından önce aç ve açıkta olan yurttaşların çığlığı
gidiyor.

Her ne kadar bu çığlığa kulak tıkamaya, dikkatleri
başka yönlere çekmeye çalışsalar da artık güneş bal-
çıkla sıvanmıyor.

Kendi milliyetçi, muhafazakar kitlesini tutabilmek
için de onların hassasiyetleri üzerinden, inanç ve beka
siyaseti yapıyorlar.

Özellikle de son Gara olaylarından sonra daha da
telaşa kapılan iktidar, tüm muhalefeti ve muhalif
grupları HDP üzerinden vurmaya çalışıyor.

Geçmişte çözüm sürecini birlikte yürüttüklerini
unutup, kendilerine muhalif olan herkesi” PKK nın
siyasi örgütü HDP” ile ilişkilendirmeye çalışmak gibi
bir taktik izlemeye çalışan AK Partinin bu yöntemi
görünen o ki, toplumda pek karşılık bulmuyor.

Daha doğrusu bu kadar çelişkili açıklama ve uygu-
lamalardan sonra söylenenlerin pek inandırıcılığı
kalmadı.

İnatla ve ısrarla parti Genel Başkanı olarak muha-
lefete en ağır sözleri sarfeden Sayın Erdoğan, kendi-
sine yönelik her eleştiriyi “Cumhurbaşkanına hakaret
“olarak değerlendirip maddi-manevi tazminat dava-
larıyla herkesi sindirmeye çalışıyor.

Bu işleri o kadar sıradan ve sıklıkla yapınca da
tüm bu tehdit ve baskıların beklenen tepki ve korkuyu
yaratmadığını gören iktidar daha da telaşa kapıldı.

Muhalefetin, projeleriyle ve mevcut örgütsel yapı-
sıyla iktidara ne kadar hazır ya da hazırlıklı olduğunu
bir başka yazıda ayrıntılı olarak değerlendirebiliriz.

Önemli olan bu son siyasal gelişmelerden sonra
toplumda artan gerginlik ve giderek düşmanca bir hal
alan kutuplaşmanın ülkeye vereceği zararları nasıl te-
lafi edebiliriz.

Kuşkusuz hepimiz tüm toplumu kucaklayacak,
ortak aklın eseri, hak ve özgürlükleri güvenceye ala-
cak, bağımsız yargı ve hukukun üstünlüğü ilkelerini
kapsayacak demokratik yeni bir anayasanın yapıl-
ması isteriz.

Ancak şu ana kadar görebildiğimiz, ülkeyi yönete-
mez hale gelen AK Partinin, iktidarını bir süre daha
sürdürebilmek amacıyla kimi anayasal değişiklikleri
yeni anayasa diye halka dayatmasından başka bir 
şey değil.

Bu arada muhalefetin de iktidarın bu çelişik ve sa-
mimi olmayan ataklarına karşı yeterli hazırlıkları
yaptığını, gerekli ittifak ve güç birliklerini oluşturduk-
larını söylemek de pek mümkün görünmüyor.

Öyle olunca da hiçbir kişisel beklentisi olmayan,
gerçek demokrasiden yana sivil insanların barış
umudu bir başka bahara kalacak gibi.

Ülkemizin gerçek yurtseverlerinin uzun yıllardır
hiç yılmadan, vazgeçmeden sürdürdükleri demokrasi
ve barış mücadelesinde temizledikleri yollara yeniden,
nerede patlayacağı bilinmeyen bombalar, mayınlar
döşenmeye başlıyor.

Oysa ne çok özledik demokrasiyi, barışı ve 
özgürlüğü…….

Ne çok bedel ödedik bu uğurda.
Tüm bu çabalar siyasilerin iktidar kavgaları uğ-

runa yok olup gitmemeli.
Sönmemeli umutlar, gençleri korumalı, geleceğe

hazırlamalıyız.
İnadına demokrasi, inadına barış diyenlerin sayı-

sını çoğaltmak için o mayınları temizlemekte yine
bize düştü anlaşılan.

Barışa giden yollara 
yine mayınlar döşeniyor

HICBIR SORUN
KADER DEGIL!
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Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Bu ülkenin kalkınması,
çocuklarımızın geleceği için birliğimiz ve beraberliğimiz için çalışmamız lazım, 
üretmemiz lazım” dedi. Bozkurt, “Eğer işimizi düzgün yaparsak, birbirimizi 
seversek, birlik beraberlik içinde olursak, bütün sorunların üstesinden geliriz. Hiçbir
sorun bizim kaderimiz değil, yeter ki mücadele edelim” diye konuştu

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz
Bozkurt, “Bütün sorunların üstesinden
gelecek güçteyiz” şeklinde konuştu.

Hava kirliliği özellikle Sultangazi, Aksaray, Esenler, Bağcılar ve Kadıköy'de 'hassas' seviyeye ulaştı. İstanbul Teknik
Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, "Böyle günlerde mümkün mertebe
kalitenin düşük olduğu yerlerde daha az bulunmak, vücudumuzu yoracak sportif faaliyetlerden kaçınmak lazım" dedi

Eve götür 
oyna getir
Tuzla Belediyesi Gönül Elleri 
Çarşısı içerisinde bulunan Değişen
Oyuncak Dükkânı, hem ihtiyaç sahibi
çocuklara oyuncaklar ile oynama
hem de 1 ay süre ile oyuncağı evine
götürme imkânı sağlıyor

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri
Çarşısı, veren el ile alan eli bu-
luşturmaya devam ediyor. Tuz-

la’da yaşayan ve 7’den 70’e tüm ihtiyaç
sahibi vatandaşların yanında olan Tuzla
Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, özellikle
ihtiyaç sahibi çocuklar ile özel olarak ilgi-
leniyor. Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çar-
şısı içerisinde bulunan Değişen Oyuncak
Dükkânı, bağışçıların bağışladığı yüzlerce
oyuncağı ihtiyaç sahibi çocuklar ile bu-
luşturuyor. Çocuklar, oyuncaklar ile oy-
nama hem de 1 ay süre ile oyuncağı
evine götürme imkânı yakalıyor. Oyuncağı
bir ay boyunca evine götürerek oynayan
çocuklar, 1 ayın sonunda Değişen Oyun-
cak atölyesi’ne gelerek oyuncağı yenisi
ile değiştiriyor. Bu sayede hem sorumlu-
luk sahibi bireyler yetişmesi sağlanıyor
hem de çeşitli oyuncaklar ile oynama im-
kânı sağlanıyor. Koronavirüs salgını nede-
niyle alınan tedbirler kapsamında yapılan
oyuncak değişikliğinde dezenfekte yapılarak
oluşabilecek risklerin de önüne geçiliyor.

Çocuklar ayrıcalıklı

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Kurucu
Gönüllülerinden Tuğba Muslu, ”Değişen Oyun-
cak atölyesi projemize ‘Bir kitap, bir oyuncak,
bir tebessüm’ sloganıyla başladık. Buradaki
amacımız çocuklarımızın gelişime yardımcı ola-
bilmektir en başta. Onlara bir oyuncak, bir kitap
vererek bir ay sonra geri getirmelerini istiyoruz.
Buradaki amacımız da onlara paylaşım duyguları
kazandırabilmek. Çünkü insanoğlunun en gerekli
duygularından bir tanesidir paylaşmak. Çocukları-
mızın aslında en temelde öğrenmesi gereken bir şey
ve küçük yaşlarda kazanılması gereken bir kav-
ram.  Bu nedenle hem sahip olmak istedikleri oyun-
cakları onlara ulaşmasını sağlayarak hem de geri
getirmelerini sağlayarak çift yönlü bir kazanım elde
etmek istiyoruz. Çocuklarımızın gelişimi bizim için çok
önemli. Gönül Elleri Çarşısı olarak aile içerisindeki
bütün olumsuz tablolara el atıyoruz. Çocuklarımız bizim
için ayrıcalıklı. Çünkü onlar bizim geleceğimiz. Onlara
yaptığımız yatırımlar her anlamda bize geri dönüş sağla-
yacaktır. Maalesef ailelerimiz hayat mücadelesi içerisin-
deyken onların ihmal edildiğini gözlemlemekteyiz. Bu
ihmale de biz kendi imkânlarımız ile destek oluyoruz. ”
dedi.

Özverili bir çalışma var

Yapılan çalışmaların içerisinde olmaktan dolayı çok mutlu ol-
duklarını belirten Tuğba Muslu, "Çocuklar ile zaman geçirerek
hem bireysel hem de grup çalışmaları ile zaman geçirerek on-
lara dokunmak istiyoruz. Değerli olduklarını onlara hissettirmek
istiyoruz. Çünkü gerçekten çok boşa geçirilen zamanları oluyor.
Hem eğitim anlamında hem de sevgi anlamında. Biz bütün
açıkta kalmış duyguları gidermeye çalışıyoruz. Çocuk ve Gençlik
Komisyonumuz bu proje ile ilgileniyor. arkadaşlarımız çok özverili
çalışmalarda bulunuyor. Çocuk gelişim uzmanlarımız ile hareket
ediyoruz. Onların yönlendirmeleri ile nasıl onların gelişimine katkı
sağlarız dize beraber değerlendiriyoruz. Gönül Elleri Çarşısı’nın
diğer projelerden ayıran kısım bu. Biz sadece yardım veren bir ku-
ruluş değiliz. Evlere gittiğimiz zaman o evdeki tabloyu resmedip
sorun her ne ise onu çözüme kavuşturmaya çalışıyoruz" dedi.  DHa

Kuştepe’de şok denetim
Şişli Kuştepe'de polis ekipleri bölgenin tüm giriş çıkışlarını kapatarak denetim gerçekleştirdi.
Durdurulan araçlar didik didik aranırken kişilere üst araması ve GBT sorgusu yapıldı
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HICBIR SORUN
KADER DEGIL!
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İsraİl Başbakanı Binyamin
Netanyahu hakkındaki yolsuz-
luk davasında tanıkların 23

Mart'ta yapılacak seçimlerden sonra
dinlenmesine karar verildi. İşgal altın-
daki Doğu Kudüs'te yer alan İsrail'e
bağlı Kudüs Bölge Mahkemesi, Netan-
yahu'nun yargılandığı davada tanıkların
dinlemesi sürecine 5 Nisan'da başlana-
cağını duyurdu. Bu kararla, son ka-
muoyu yoklamalarına göre koalisyon
hükümetini kurmakta zorlanacağı tah-
min edilen Netanyahu seçimler öncesi
az da olsa nefes aldı. Netanyahu'nun
avukatları, yapılacak erken seçimleri
"haksız şekilde" etkileyebileceği iddia-
sıyla İsrail Başbakanı hakkındaki da-
vada sanıkların dinlenmesinin 23
Mart'tan sonraya ertelenmesi için bu ay
başında mahkemeye başvurmuştu. İs-
rail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21
Kasım 2019'da Netanyahu hakkında üç
ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle dava
açılmasını talep etmişti. Netanyahu'nun
ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de, ikinci
duruşması da 8 Şubat'ta Kudüs Bölge
Mahkemesinde görülmüştü. İsrail'de
görevdeyken yargılanan ilk Başbakan
olarak tarihe geçen Netanyahu'nun da-
vasının uzun süreceği belirtiliyor.

rusya Devlet Başkanı
Vladimir Putin ile Bela-
rus Cumhurbaşkanı

Aleksandır Lukaşenko, Soçi ken-
tinde bir araya geldi. İki liderin
programları kapsamında kayak

yaptığı ve kar motosikleti sürdük-
leri görüntülendi. Belarus Cum-
hurbaşkanı Aleksandır Lukaşenko,
resmi ziyaretlerde bulunmak ve
Rusya Devlet Başkanı Vladimir
Putin ile görüşmek üzere Rus-

ya’nın Soçi kentinde gitti. İki lider,
programları kapsamında yaptık-
ları görüşmelerin ardından kayak
yaptı ve kar motosikleti kullandı.
O anlar ise Kremlin tarafından
paylaşıldı. DHA

Netanyahu
için zor günler

İran'ın nükleer
aşkı sürüyor!

K anada Federal Parlamentosu, Çin'in
Uygur Türklerine yönelik uygula-
malarını "soykırım" olarak tanımla-

yan yasayı onayladı. Ana muhalefetteki
Muhafazakar Parti Wellington Milletvekili
Michael Chong tarafından genel kurula
sunulan "Çin'deki Dini Azınlıklar" başlıklı
tasarı, parlamentonun yerel saatle akşam
saatlerinde yaptığı oturumda oylandı. Oy-
lamaya bağımsız ve muhalefet partilerine
mensup 184, iktidardaki Liberal Parti’den
de 82 milletvekili olmak üzere toplam 266
milletvekili katıldı.Katılan milletvekillerinin
tamamı tasarıya evet oyu verdi ve böylece
Kanada Federal Parlamentosu, Çin'in
Uygur Türklerine yönelik uygulamalarını
"soykırım" olarak tanımlamış oldu. 338
sandalyeli Kanada Federal Parlamen-
tosu’ndaki oylamaya, iktidardaki Liberal
Parti’den 72 milletvekili ise katılmadı.

Sincan'daki soykırım iddiaları

Öte yandan Dışişleri Bakanı Marc Gar-
neau, parlamentodaki oylamanın hemen
ardından söz konusu kararla ilgili yazılı bir
açıklama yaptı. Bakan Garneau, açıklama-
sında, "Keyfi gözaltı, yeniden eğitim, zorla
çalıştırma, işkence ve zorla kısırlaştırma
gibi Sincan'daki insan hakları ihlallerine
dair korkunç raporlardan derinden rahat-
sız olmaya devam ediyoruz.’’ ifadesini kul-
landı. Konunun parlamentoda ele alınıp
görüşülmesini değerlendiren Garneau,
"Parlamenterlerin birlikte çalışmalarını ve
bu kritik konuyu tartışmalarını memnuni-
yetle karşılıyoruz. Kanada Hükümeti soy-
kırım iddialarını son derece ciddiye alıyor.
Bu tür iddiaların bağımsız bir uluslararası
hukuk uzmanları organı tarafından soruş-
turulmasını sağlamak için uluslararası
toplumla birlikte çalışmak gerektiğine ina-
nıyoruz." yorumunu yaptı. DHA

K KTC'de yerel koronavirüs (Kovid-
19) vakalarında görülen düşüşün ar-
dından bugünden itibaren 21 günlük

çokağa çıkma yasağı yerini kademeli olarak
açılmaya bıraktı. Başkent Lefkoşa ve
Girne’de kısıtlamalara devam edilirken Gü-
zelyurt, Gazimağusa, Lefke ve İskele ilçele-
rinde hayat normale döndü. Narenciyenin
başkenti olarak bilinen Güzelyurt'ta ke-
penklerini açan esnaf Demirören Haber
Ajansı’na (DHA) değerlendirmelerde bu-
lundu. Güzelyurt’ta ata yadigarı sandalye
üretimi yapan Ayhan Hannas adlı esnaf,
Kovid-19'dan kötü etkilendiklerini buna
bağlı olarak işlerinin yarım kaldığını söy-
ledi. Zor bir süreçten geçtiğini ve bu süreci
atlatabilmelerinin zor olacağını belirten
konfeksiyon işletmecisi Kemal Binatlılı ise
kapanmanın kendisi ve ailesine vakit ayrıl-
ması bakımından iyi olduğunu fakat iki
dükkanının da kira olması sebebiyle eko-
nomi açısından kötü etkilendiğini dile ge-
tirdi. Bir başka mağaza sahibi Mehmet
Yiğit de ekonomik olarak açılmanın kendi-
leri için iyi olduğunu söyledi. Kapanmanın
da ailesine vakit ayırmak için iyi bir süreç
olduğunu fakat ekonomi olarak kötü etki-
lendiklerini ifade etti.

Ortak temenni salgının bitmesi

Gözlük mağazası işletmecisi Nazan Redif
ise Kovid-19 pandemisinin işlerini olumsuz
yönde etkilediğini kaydetti. Güzelyurt Es-
nafının ortak dileği ise bu sürecin ve Kovid-
19'nun en kısa sürede bitmesi ve her şeyin
yoluna girmesi oldu.

Covid-19 süreci devam ediyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 22
Şubat itibarıyla yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) tedbirleri kapsamında yürür-
lükte olan ‘tam sokağa çıkma’ uygulaması

gevşetilerek ‘kademeli açılma’ süreci başla-
mıştı. Kararlara göre hafta içi 20.00 - 05.00
saatleri arasında ve cuma saat 20.00'den
pazartesi 05.00'e kadar temel ihtiyaçların
karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı
uygulanacak. 22 Şubat itibarıyla hafta içi

marketler 08.00-18.00, perakende ve mağa-
zacılık hizmetleri 10.00-18.00 saatleri ara-
sında açık olacak. Cumartesi günleri
market, fırın, kasap, manav, benzin istas-
yonu ve eczaneler 08.00-18.00 saatlerinde
açık olacak, pazar günleri ise eczane ve fı-

rınlar haricinde tüm işletme ve faaliyetler
kapalı tutulacak. Restoran, kafe, büfe ve
benzeri hizmetler yalnızca paket servis ve
online satış şeklinde hizmet verebilecek,
giyim sektöründe ise ürün denemeleri 
yapılmayacak. DHA
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Kanada Lideri Justin Tradeu'nun da Uygur Türkleri konusunda Çin'i kınadığı bilgisi verildi.

Yavru Vatan nefes alacak
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 21 günlük koronavirüs tedbirleri kapsamındaki
'sokağa çıkma' uygulaması esnetildi. Ülkede kademeli olarak gevşemeye gidildi

Güzelyurt’ta ata yadigarı sandalye
üretimi yapan Ayhan Hannas adlı
esnaf, Kovid-19'dan kötü etkilendik-
lerini buna bağlı olarak işlerinin
yarım kaldığını söyledi. 

İran lideri Ali Hamaney, nük-
leer programdan geri adım at-
mayacaklarını ve uranyumu da

yüzde 60 zenginleştirecek kadar ileri gide-
ceklerini belirtti. Hamaney'in ofisinden
yapılan açıklamaya göre, Uzmanlar
Meclisi üyeleriyle bir araya gelen İran li-
deri, nükleer anlaşma, ABD yaptırımları
ve uranyum zenginleştirme programıyla
ilgili değerlendirmelerde bulundu. İran'ın
nükleer kapasitesini ihtiyaç duyduğu
kadar arttıracağını ve uranyumu zengin-
leştirmede yüzde 20 seviyesinde kalmaya-
cağını kaydeden Hamaney, "İran, nükleer
meselede geri adım atmayacak. İran, ihti-
yacına göre ve ülke çıkarlarının gerektir-
diği şekilde uranyumu yüzde 60
zenginleştirecek kadar da ileri gidecektir."
ifadelerini kullandı.

Batı dünyası kibirli

ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın
İran ile ilgili açıklamalarını "kibirli, talep-
kâr ve insafsız" olarak nitelendiren Ha-
maney, "Batılılar, nükleer silah peşinde
olmadığımızı çok iyi biliyor. Nükleer silah
meselesi bahane. Onlar normal silahlara
sahip olmamıza da karşılar. Çünkü
İran'ın güçlenmesini istemiyorlar." değer-
lendirmesinde bulundu.

İran'ın tavrı net 

Hamaney, İsrail Başbakan Binyamin Ne-
tanyahu'nun İran karşıtı açıklamalarına
ilişkin ise şunları kaydetti: "Uluslararası
Siyonist palyaço (Netanyahu) sürekli
'İran'ın nükleer silah elde etmesine izin
vermeyeceğiz' diyor. Ona şu söylenmeli:
İran, nükleer silah elde etme kararı alırsa
ne kendisi ne de onun büyükleri buna
engel olabilir. İran, dini açıdan kitle imha
silahlarını yasak görüyor."

Hükümet ve Meclise uyarı

Nükleer Silahların Yayılmasının Önlen-
mesi Anlaşması (NPT) kapsamında uy-
gulanan Ek Protokol'den ayrılmayı
öngören ve "Yaptırımların Kaldırılması ve
İran Ulusunun Çıkarlarının Korunması
için Stratejik Eylem Planı" adı verilen ya-
sanın iyi olduğunu ve ciddiyetle uygulan-
ması gerektiğini ifade eden Hamaney,
hükümet ve Meclisten bu konuyla ilgili
anlaşmazlığı çözmelerini ve iki sesliliğe
yol açmamalarını istedi.

İngİltere Başbakanı Boris
Johnson, salgın nedeniyle uygula-
nan karantinanın, vaka ve aşılama

sayıları dikkate alınarak 8 Mart'tan itibaren
kademeli olarak kaldırılacağını bildirdi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge
Direktörü Dr. Hans Kluge, salgının 2022 yı-
lının başlarında biteceğini söyledi. Birleşmiş
Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komi-

seri Michelle Bachelet, salgının ayrımcılığın
yol açtığı gerçekleri gün yüzüne çıkardığını
ve insan haklarının ihmal edilmesinin top-
lumları ne kadar ciddi tehlikeye attığını gös-
terdiğini belirterek, ayrımcılığın her türünün
bertaraf edilmesi gerektiğini bildirdi. Ulus-
lararası Para Fonu (IMF) Başkanı Krista-
lina Georgieva, salgın nedeniyle ekonomik
toparlanmaya giden yolun oldukça belirsiz
ve düzensiz olduğunu vurgulayarak, bunun
hem ülkeler arasında hem de ülkeler içinde
eşitsizliklerin artmasına neden olduğunu

ifade etti. İskoçya'da, Kovid-19 aşılamasının
hastaneye yatışları önemli ölçüde azalttığı
tespit edildi. Buna göre, ilk dozun ardından
geçen dördüncü haftada hastaneye yatış ris-
kini, Pfizer-BioNTech aşısının yüzde 85, Ox-
ford-AstraZeneca aşısının da yüzde 94'e
kadar azalttığı belirlendi. AB Komisyonu
Başkanı Ursula von der Leyen, üye ülkeleri
Kovid-19'un ekonomik sonuçlarıyla müca-
dele için hazırladıkları kurtarma programı-
nın başlayabilmesi için gereken öz kaynak
artışı kararını onaylamaya çağırdı. 

8 Mart kritik tarih
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M imar ve şehircilik uzmanı, aynı zamanda
yazar Turgut Cansever, vefatının 12. yılında
anılıyor. Türk Ocakları kurucularından Dr.

Hasan Ferit Cansever'in oğlu olan Cansever, 12 Eylül
1921'de Antalya'da dünyaya geldi. Cansever, ilkokulu
Ankara ve Bursa'da okudu. İlkokul yıllarından sonra ai-
lesi İstanbul'a taşınan usta mimar, lise öğrenimini Gala-
tasaray Lisesi'nde tamamladı. Devlet Güzel Sanatlar
Akademisi (DGSA) Yüksek Mimarlık Bölümü'nden
1946'da mezun olan Cansever, doktorasını 1949'da İs-
tanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü'nde yaptı.  Tür-
kiye'de sanat tarihi alanında ilk doktora tezini yazdı
Cansever'in "Osmanlı ve Selçuklu Mimarisinde Sütun
Başlıkları" adlı doktora tezi, Türkiye'de yapılan sanat ta-
rihi doktora tezlerinin ilki oldu. Fransa'ya giderek bir
süre Avrupa'yı dolaşan Cansever, İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi'nden "Modern Mimarinin Sorunları"
adlı teziyle de 1960'da doçent unvanını aldı. Cansever,
1947–1951 yılları arasında DGSA'da öğretim üyeliği
yaptı ve 1949'da Sadullah Paşa Yalısı'nın restorasyo-
nunu gerçekleştirdi. Bu çalışma, usta mimarın meslek
yaşamının ilk önemli deneyimi oldu. Kendi mimarlık bü-
rosunu 1951'de kuran Cansever, 1950'li yıllarda Kara-
tepe Açık Hava Müzesi, Diyarbakır Koleji, ODTÜ
Kampüsü yarışma projesi ve Türk Tarih Kurumu bina-
sını tasarladı. Eşi Nilüfer Hanım ile 1952'de evlenen
Cansever'in Hasan, Emine ve Feyza isminde üç çocuğu
oldu.

Kent için mücadele verdi

Cansever, 1957'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde
planlama danışmanı olarak çalıştı ve İstanbul Metro-
polü Gelişme Biçimi ile ilgili ilk çalışmaları yaparak,
çözüm alternatiflerini geliştirdi. 1957'de de İmar Yasası
ve İmar İskan Bakanlığı kuruluş çalışmalarına katıldı.
Turgut Cansever, 1958'de Beyazıt Meydanı tasarımına
başladı. Bu çalışma, onu kent, imar, koruma alanında
mücadele vermeye yönlendirdi. Usta mimar ayrıca
1959-1960'ta kuruluşunda bulunduğu Marmara Bölgesi
Planlama Teşkilatı Başkanlığı, 1974-1975'te
Dünya Bankası İstanbul Metropol
Planlama Projesi'ne başkanlık,
1974-1976 arasında Avrupa
Konseyi Türk Delegasyonu
üyeliği, 1975-1980 arasında
İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesinde, 1979'da Ankara
Büyükşehir Belediyesi
metropol planlama, yeni
yerleşmeler, kent merkez-
leri ve koruma danışman-
lığı görevlerinde bulundu.
Cansever'in 1980'de hazırla-
dığı Ankara Ulusal Müze
projesi, 1984'te hazırladığı Ava-
nos Kaya Oteli projesi, Ankara
Batıkent için geliştirdiği konut proje-
leri, Muğla Yağcılar Hanı projesi ve pek
çok diğer projesi uygulanmadı. Uygula-
nan eserleri arasında Çengelköy'de Sa-
dullah Paşa Yalısı restorasyonu,
Karatepe Açık Hava Müzesi, Salacak'ta
Çürüksulu Ahmet Paşa Yalısı, Muhar-
rem Nuri Birgi Evi yenilemesi, Rafet
Ataç Evi, Akın Yalısı, Sualtı Arkeoloji
Enstitüsü yer aldı. Türk Tarih Kurumu
binası ve Ahmet Ertegün evi yenilemesi
de Cansever'e 1980'de iki Ağa Han
ödülü getirdi.

Ödül konusunda dünyada tek 

Cansever, üçüncü Ağa Han Ödülü'nü ise
1992'de Bodrum'un 9 km kuzeyindeki
Mandalya Koyu'nda toplam 3 otel ve
500 evden oluşan, Emine Öğün, Meh-
met Öğün ve Feyza Cansever ile gerçek-

leştirdiği Demir Evleri Projesi'yle aldı. Bu projeyle Can-
sever, üç kez "Ağa Han Mimarlık Ödülü" almış dünya-
daki tek mimar oldu. Mekke Üniversitesi'nde 1983'te
eğitim programı hazırlık danışmanı olarak çalışan Can-
sever, aynı yıl Ağa Han Mimarlık Ödülü Master Jüri-
si'nde görev aldı.
Turgut Cansever, 1990'lı yıllarda yayım etkinliklerini sür-
dürdü. Pek çok makale yayımladı, yazı derlemelerini
kitap haline getirdi. Anıtsal bir yapıt olan "Mimar Sinan"
kitabını ise 2005'te yayımladı. "Mimarlık, varlığın bütün
alanlarını kapsayan bir disiplindir. Bu sebeple başarılı bir
mimarlık faaliyetinin gerçekleşmesi, kültürel oluşumun
temel öğesidir." prensibini benimseyen Turgut Cansever,
hakkında 2007'de İstanbul'da, "Turgut Cansever: Mimar
ve Düşünce Adamı" başlıklı sergi açıldı. Küratörlüğünü
Uğur Tanyeli ile Atilla Yücel'in yaptığı sergi, Türkiye'de
arşiv belgesi niteliğinde malzemeye dayanarak yapılmış
ilk retrospektif mimar sergisi oldu. Modern mimarlığın
sorunlarına çevresel ve kültürel değerlere ağırlık vererek
yaklaştı Çeşitli alanlardaki tasarım ve uygulamalarında
modern mimarlığın sorunlarına çevresel ve kültürel de-
ğerlere ağırlık vererek yaklaşan Cansever, mimarlık ve
kent sorunları üzerine çeşitli makaleler yayımladı. Mima-
ride evrensellik ve yerellik, standartlar ve çeşitlilik, mima-
rinin genetik meseleleri ve tezyinilik konularında teorik
görüşlerini, uygulamalarında gündeme getirdi. Cansever,

tarihsel Türk mimarlığı ile çağdaş mimarlığı ba-
şarılı bir şekilde yorumlayabilmiş olması

nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı
2005 Kültür ve Sanat Büyük Ödü-

lü'nü aldı. Kalbine 2000'de pil ta-
kılan ve 2008'den itibaren
yatağa bağlı tedavi gören Tur-
gut Cansever, 22 Şubat
2009'da İstanbul Kadıköy
Çiftehavuzlar'daki evinde
vefat etti. Usta mimarın ce-
nazesi, 23 Şubat 2009'da
Fatih Camisi'nde kılınan ce-

naze namazının ardından

Edirnekapı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Eserleri hakkında

Mimari yapılarıyla dikkati çeken Cansever'in, 1981'de
Türk Tarih Kurumu Tarafından yayımlanmış "Thoughts
and Architecture" eseri, mimari projelerini ve altında
yatan düşünsel ve felsefi zemini kaleme aldığı ilk eseri
oldu. Turgut Cansever'in yazı ve söyleşilerinden oluşan
"Şehir ve Mimari Üzerine Düşünceler" eseri ise Mustafa
Armağan tarafından yayına hazırlandı. "Mimari Üzerine
Düşünceler", "Şehir ve Yapı Sorunları", "Tasarım ve Uy-
gulamalar" ile "Söyleşiler" olmak üzere 4 bölümden olu-
şan kitabin ilk baskısı 1992'de yayımlandı. Cansever'in
insanın en önemli vazifesi olarak benimsediği dünyayı
güzelleştirmek düşüncesine değinerek giriş yaptığı "Ev ve
Şehir üzerine Düşünceler" isimli eserinin ilk baskısı,
1994'te İnsan Yayınları tarafından okurlarla buluştu.
"İstanbul'a Dair", "Cennetten Cehenneme: Osmanlıdan
Bugüne" ve "Rönesans'la Gelen Yanılgılar" bölümlerin-
den oluşan kitapta Cansever, İstanbul'un sorunlarından
yola çıkılarak şehirleşmenin temel meseleleri ele aldı.
Turgut Cansever, 2005'te Albaraka Türk Yayınları tara-
fından yayımlanan "Mimar Sinan" eserinde "Ülkemizin
ve İslam aleminin olduğu kadar bütün insanlığın büyük
şahsiyeti" olarak tanımladığı Mimar Sinan'ı ve eserlerini
ilk ve son dönem olarak ele aldı.
Cansever, kitapta Mimar Sinan'ın eserlerinin tanıtımına
geçmeden önce "İslam Mimarisi Üzerine Düşünceler",
"İslam Mimari Eserlerine Genel Bakış", "Mimar Sinan'ın
Dayandığı Mimarlık Birikimi" ile "Mimar Sinan'ın Çağı"
başlıklı yazılarına da yer verdi. Cansever, bu eserini ha-
zırlama amacını ise kitabın giriş kısmında şöyle açıkladı:
"Çabamız, Mimar Sinan'ın eserlerini, ait oldukları çağa
ve topluma ilişkin asli özellikleriyle kavramaya yöneliktir.
Mimar Sinan'ın mimarisinin özüne ulaşmanın ve ortaya
koymuş olduğu eserlerden günümüze aktarılabilecek hu-
şuları tespit etmenin zorluğunun bilinci içerisinde onun
hakkında yazılanların çoğunda olduğu gibi, eserlerin
tarih ve tasvirlerin teknolojik meseleleri ile yetinmek veya
mimarlık faaliyeti çerçevesindeki sosyal ilişkilerini ele

almak yerine doğrudan eser-
lerinin taşıdığı sanat kalite-
siyle temas kurmaya özen
gösterdik." Turgut Canse-
ver'in mimari ve sanatı temel
konu alan yazılarından olu-
şan "Osmanlı Şehri: Şiir'den
Şehir'e" ise Cansever'in vefa-
tının ardından kızı Emine
Öğün ve damadı Mehmet
Öğün tarafından 2010'da
Timaş Yayınlarında basıldı.
Şehri "insanın hayatını dü-
zenlemek üzere meydana ge-
tirdiği en önemli, en büyük
fiziki ürün ve insan hayatını
çevreleyen yapı" olarak ta-
nımlayan Cansever, kendine
has bir söylem olan "Os-
manlı Şehri" tabiriyle şehir
kavramına "cennet tasavvu-
runun bir yansıması" olarak
baktı. HABER MERKEZİ 
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Macarİstan'ın Ankara
Büyükelçisi Viktor Matiz'in
iade sürecinin hızlanma-

sında Kültür ve Turizm Bakanlığına
destek verdiği küçük buluntu niteli-
ğindeki eserler, 2015 yılında Macaris-
tan gümrüğünde
yakalandı. Macaristan kolluk birimle-
rinin yaklaşık 6 yıl önce bir Türk va-
tandaşının aracında yaptığı aramada
tespit ettiği eserler, Macaristan Inter-
pol'ü tarafından İçişleri Bakanlığı
Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-

Europol Daire Başkanlığına bildi-
rildi. Interpol, Türkiye’nin eserleri
Kültür ve Turizm Bakanlığına bildir-
mesi üzerine de iade süreci başlatıldı.

Hepsi Anadolu kökenli

Eserlerin Anadolu kökenli oldukları,
Ankara Anadolu Medeniyetleri Mü-
zesi Müdürlüğü ile Selçuk Üniversi-
tesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof.
Dr. Ertekin Doksanaltı tarafından
hazırlanan uzman raporlarıyla belir-
lendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı,

kimlik bilgilerinin tespiti sonrasında
olaya karışan vatandaş hakkında da
suç duyurusunda bulundu. İstanbul
15’i Ağır Ceza Mahkemesi tarafın-
dan hakkında 5 yıl mahkûmiyet ka-
rarı alınan şahısın istinaf yoluna
başvurması üzerine ise Bakanlık
yargı süreci halen devam eden da-
vada yine müdahil oldu. 

Özel uçakla getirilecek

Roma dönemine ait mermer heykel
başı, mermer figürin, metal, ahşap ve

taş buluntular ile birlikte sikkelerden
oluşan eserler, Macaristan'a resmi te-
maslarda bulunmak üzere gidecek
olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavu-
şoğlu'na 25 Şubat'ta törenle teslim
edilecek. Çavuşoğlu, tarihi eserleri
Macaristan Dışişleri Bakanı Péter
Szijjártó'dan teslim alacak. Eserler,
Bakan Çavuşoğlu’nun uçağı ile Tür-
kiye'ye ulaşacak. Kültür ve Turizm
Bakanlığına teslim edilecek tarihi
miras, Anadolu Medeniyetleri Müze-
sinde sergilenecek.

412 eseri daha Türkiye’ye geliyor

Üç kez "Ağa Han Mimarlık Ödülü"
almış dünyadaki tek mimar olan
Turgut Cansever, birçok başarılı 
mimari esere ve kitaba imza attı

Kültür ve Turizm Bakanlığının 
tarihi eser kaçakçılığıyla 

mücadele çalışmaları kapsamında
Macaristan'da tespit edilen

Anadolu kökenli Roma Dönemine
ait 412 eser daha Türkiye'ye

getirilecek. Macaristan'dan iadesi
sağlanan eserler, resmi

temaslarda bulunmak üzere 
ülkeye gidecek Dışişleri Bakanı

Mevlüt Çavuşoğlu'na 25 Şubat'ta
törenle teslim edilecek
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"Selçuklu ve Osmanlı Mimarisinde Üslup
Gelişmeleri" (1949), "Modern Mimarinin

Temel Meseleleri" (1960), "Thoughts and Arc-
hitecture" (1981), "Şehir ve Mimari" (yazıları

ve kendisiyle yapılmış röportajlar, 1992),
"Ev ve Şehir" (1994), "Kubbeyi Yere Koy-

mamak" (1997), "İslam'da Şehir ve
Mimarı" (1997), "İstanbul'u An-

lamak" (1998).

İşte bazı 
eserleri 

ÖDÜLLER
İN

ADAMI En iyi oyunu
sen yaz!
Devlet Tiyatroları, 'Cumhuriyet'in 100'üncü
Yılında Kadın' adlı oyun yazma yarışması
düzenleyecek. Yarışmaya başvurular bugün
başlarken, son başvuru tarihi 31 Aralık 
Cuma günü olarak belirlendi

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden yapılan
yazılı açıklamada, pandemi döneminde birbirinden
farklı projelerle sanatseverleri yalnız bırakmayan Dev-

let Tiyatrolarının, oyun yazma yarışmasıyla da Türk tiyatrosuna
yeni yazarlar kazandırmayı hedeflediği belirtildi. Kadının toplum
içindeki yeri hakkında farkındalığı arttıracak olan yarışmaya baş-
vuruların bugün başladığı ve 31 Aralık Cuma günü sona ereceği
belirtilerek, şöyle denildi: "2021-2022 tiyatro sezonunda gerçek-
leştirilecek olan proje kapsamında 'bilim, sanat ve savaşlarda ka-
dınlarımız' adlı ayrı bir başlık oluşturularak, yazarlardan
eserlerinde ülkemizin bağımsızlık adına verdiği savaşlarda yer
alan, bilinen veya bilinmeyen bilim ve sanat dallarında kahraman
kadınlarımızın öykülerini tiyatronun kendi estetik araçları üzerin-
den ele almaları istenecek. Yarışmaya yurt içinden ya da yurt dı-
şından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları veya Türkçe yazan

yazarlar katılabilecek. Eserlerin
özgün olması gerekirken, öykü,
roman, şiir, uyarlama eserler,
kısa oyunlar ve çocuk oyunları
değerlendirme dışı bırakılacak.
Bir kişi yarışmaya en fazla bir
eserle başvuru yapabilirken,
eserlerde kullanılan dilin mut-
laka Türkçe olması ve eserin
öz, biçim ve üslup bakımın-
dan dramatik yazım tekniği-
nin gerektirdiği kurallar
çerçevesinde kaleme alınmış
olması gerekecek. Yarışma
ile ulusal tiyatro kültürünün
canlandırılması, zenginleş-
tirilmesi, Türk tiyatrosuna
özgün yapıtların ve yeni
bakış açılarının kazandırıl-
ması, kadın sorunlarının

geniş halk kitlelerine tiyatro
sanatının eğitici ve öğretici özelliklerinden yararlana-

rak ulaştırılması, kadına verilen değerin yüceltilmesi ve yerli ya-
zarları teşvik etmek amaçlanmaktadır."Birinciye 40 bin lira
ödülYarışmaya katılan eserlerin Devlet Tiyatroları Edebi Kurul
tarafından tema, konu, dil, karakter, süre,  oyun yazım tekniği,
özgünlük ve amaca uygunluk açısından değerlendirilecek.

Takılar için
özel bir sergi
Üniversite öğrencilerinin takı ve aksesuar
tasarımları sanal ortamda sergilenmeye
başlandı. Öğr. Gör. Nihal Ekici Demir tarafından
yürütülen ‘Takı ve Aksesuar Tasarımı’ dersi
öğrencilerine ait projeler büyük beğeni topladı

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Güzel Sanat-
lar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Öğr.
Gör. Nihal Ekici Demir tarafından yürütülen ‘Takı ve

Aksesuar Tasarımı’ dersi öğrencilerine ait projeleri içeren “Dijital
Öğrenci Projeleri Sergisi” açıldı. Tematik olarak üretilen projeler
Artsteps: İGÜ Dijital Sergi Salonu’nda sergileniyor. Sergi hak-

kında konuşan Öğr. Gör.
Nihal Ekici Demir, şu
ifadeleri kullandı: “Öğ-
rencilerin takı ve akse-
suar tasarımlarının
tarihsel gelişim süreçle-
rinden edindikleri bilgi-
leri, dönem sonunda
uygulamalı projeler ola-
rak çağdaş ve fonksiyo-
nel ürünlere
dönüştürmelerinin öğ-
rencileri çok motive etti.
Öğrenciler, farklı tema-

lardan yola çıkarak efsaneleri konu alan dekoratif broş tasarım-
ları, teknoloji ile tarihsel bilgiyi birleştiren inovatif saat tasarımları
ve sanat akımlarını yansıtan fonksiyonel kemer tasarımları oluş-
turdular." Dijital sergi, hem web tarayıcılarından hem de akıllı ci-
hazlara indirilebilen mobil uygulama üzerinden ziyaret
edilebiliyor. DHA

Turgut Cansever, 1990'lı
yıllarda yayım etkinliklerini
sürdürdü. Pek çok makale
yayımladı, yazı derlemele-
rini kitap haline getirdi.
Anıtsal bir yapıt olan
"Mimar Sinan" kitabını ise
2005'te yayımladı. 
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Sarı kırmızı kabus!

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Gru-
bu'nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı,
Hırvatistan’ı 84-78 mağlup etti. Bir maç öncesinde FIBA
2022 Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkını elde eden
ay yıldızlılar, bu sonuçla grup maçlarını tamamladı. Hır-
vatistan karşısında müsabakaya Shane Larkin, Berk

Uğurlu, Şehmus Hazer, Samet Geyik ve Furkan Haltalı
beşiyle başlayan milliler, rakibi karşısında mücadelenin
ilk yarısını 42-40 önde tamamladı. A Milli Takım'da
Buğrahan Tuncer ile Sertaç Şanlı 17’şer sayı kaydeder-
ken, Shane Larkin de 16 sayıyla oynadı. Hırvatistan’da
ise Tomislav Gabric 13 sayıyla mücadeleyi noktaladı.

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında evinde Göz-
tepe'ye 1-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında
yara alan Fenerbahçe bu sezon evinde 5'inci kez ye-
nildi. Zirve yarışında Göztepe engelini geçemeyen
Sarı-lacivertli takımda dikkat çeken bir husus da Ka-
diköy'de aldığı 5 mağlubiyetin 3'ünün sarı-kırmızılı
rakiplerinden olması. Fenerbahçe Kadıköy'de Yeni
Malatyaspor'a 3-0, Galatasaray ve Göztepe'ye ise 1-0
yenildi. Bu sezon sahasında beşinci mağlubiyetini
alan Fenerbahçe, toplam 6 kez yenildi. Sarı-lacivertli
takım Süper Lig tarihinde bir sezondaki en yüksek
yenilgi sayısını tekrarladı. Sarı-lacivertli takım
1968/69, 1987/88 ve 1992/93 sezonlarında evinde
beşer mağlubiyet almıştı.

4 forvet 1 golcü edebildi

Fenerbahçe'de forvetler bu sezon beklentilerin altında
kalırken Süper Lig'de 25 maçın ardından santrafor
olarak oynayabilen 4 futbolcu, Hatayspor'un golcü
futbolcusu Aaron Boupendza kadar gol atabildi.
Ligde oynadığı son 3 maçın 2'sinde rakip fileleri ha-
valandıramayan sarı lacivertli takımda forvet oyun-
cularının olumsuz performansı dikkat çekiyor.
Fenerbahçe'de santrafor pozisyonunda oynayabilen
Mame Thiam, Mbwana Samatta, Papiss Cisse ve
Enner Valencia şu ana kadar toplam 18 gol buldular.
Fenerbahçe'nin forvet oyuncuları bu sezon 6'ncı kez
bir maçta gol sevinci yaşayamadılar.

7'ncisi gerçekleşecek Regnum Carya Pro-Am Golf
Turnuvası, Regnum Carya ev sahipliğinde 21-28 şubat
tarihlerinde golf tutkunlarını bir araya getiriyor. Avru-
pa’nın en büyük Pro- Am Golf turnuvası oluşuyla
prestijini koruyan Regnum Carya Pro-Am, bu yıl 260
kişinin katılımıyla heyecanlı bir turnuvaya daha imza
atmaya hazırlanıyor. Avrupa’nın en büyük Pro-Am
golf turnuvası olma özelliğiyle bu yıl 7'ncisi düzenlene-
cek olan Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası, 21-
28 Şubat tarihlerinde Regnum Carya’da
gerçekleşecek. Avrupa’nın en özel golf destinasyonla-
rından biri olan Belek’te düzenlenecek turnuvaya, 260
kişilik rekor katılım bekleniyor. Aynı zamanda Av-
rupa’nın para ödülü en yüksek Pro-Am Golf Turnu-
vası unvanına da sahip olan Regnum Carya
Pro-Am'de, turnuva sonunda kazanan tüm sporcular
ödüllendirilecek. Avrupa’nın ilk ve tek tamamen ay-
dınlatılmış golf sahası Carya Golf Club ve Türkiye’nin
ilk golf kulübü National Golf Club’da gerçekleşecek
turnuvaya, ünlü golfçülerin yanı sıra, dünyanın birçok
bölgesinden 260 golf tutkunu eşlik edecek. 

türkiye, HırvAtistAn'ı ezip Geçti

s on olarak Ziraat Türkiye Ku-
pası ve Süper Kupa kazandığı
Sadri Şener döneminden

sonra ilk kez Ahmet Ağaoğlu döne-
minde müzesine kupa getiren
Trabzonspor Kulübü, Ahmet Ağa-
oğlu başkanlığında adeta şaha
kalktı. 8 Nisan 2018’de göreve seçi-
len ve halen görevine devam eden
Ahmet Ağaoğlu’nun geride kalan
1051 günlük görev sürecinde ligde
99 maça çıkan bordo-mavililer, 53
galibiyet, 27 beraberlik ve 19 mağ-
lubiyet alarak 213 puan topladı.
Trabzonspor bu periyotta ligde
maç başına 2,15 puan ortalaması
ile tarihinin en başarılı dönemlerin-
den birine imza attı.

1,79'luk puan ortalaması

Ahmet Ağaoğlu başkanlığı öncesi
son kupasını Sadri Şener döne-

minde müzesine taşıyan ve söz ko-
nusu dönemde Ziraat Türkiye Ku-
pası ile bir de Süper Kupa kazanan
bordo-mavililer, 10 Şubat 2008 ile
27 Mayıs 2013 tarihleri arasında
görev yapan ve 1933 gün görevde
kalan Sadri Şener döneminde ligde
184 maça çıktı. Trabzonspor bu
periyotta 95 galibiyet, 45 beraberlik
ve 44 mağlubiyet ile 330 puan top-
ladı, maç başına 1,79’luk puan or-
talaması elde etti.

Hacıosmanoğlu düşüş
dönemi oldu

Trabzonspor Kulübü, 27 Mayıs
2013 tarihinde Sadri Şener’den
başkanlık görevini devralan ve 6
Aralık 2015'e kadar toplamda 923
gün görevde kalan İbrahim Hacı-
osmanoğlu döneminde ise düşüşe
geçti. Bordo-mavililer bu periyotta

81 lig maçında 34 galibiyet, 25 be-
raberlik ve 22 mağlubiyet elde etti.
Söz konusu dönemde ligde 127
puan toplayabilen Trabzonspor,
maç başına 1,56’lık puan ortala-
ması ile mücadele etti.

Usta da iyi gelmedi

Trabzonspor Kulübü, 6 Aralık
2015'te başkanlık görevini üstlenen
Muharrem Usta döneminde de
beklenen başarıyı yakalayamadı.
Şampiyonluk parolasıyla başladığı
yolculukta 854 gün görevde kalan
Usta döneminde bordo-mavililer
müzesine kupa taşıyamadı. Söz
konusu dönemde 83 lig maçına
çıkan Karadeniz ekibi 33 galibiyet,
20 beraberlik ve 30 mağlubiyet elde
etti. Trabzonspor buna karşılık 119
puan toplarken ligde 1,43 puan or-
talaması elde etti. DHA

Sadri Şener başkanlığından sonra ilk kez Ahmet Ağaoğlu yönetiminde müzesine
kupa taşıyan Trabzonspor, ligde maç başına 2,15 puan ortalaması ile Şener 
dönemini de geride bırakarak tarihinin en başarılı dönemlerinden birine imza attı

Giresun seri peşinde

Yüzmede tarihi başarı

Spor Toto 1’inci Lig'de lider Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş, Ankaraspor maçını kazanarak galibiyet serisini
11 maça çıkardıklarını, bu seriyi deplasmanda oynayacakları Adanaspor karşısında da sürdürmek istediklerini söyledi

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan
Keleş, hafta sonu oynadıkları Anka-
raspor karşılaşmasında rakibin ciddi
direnç göstermesine rağmen maçı ka-
zanarak puanlarını 50’ye çıkarttıkla-
rını ifade ederek, uzun zamandır Spor
Toto 1’inci Lig'de kırılamayan galibi-
yet serisi rekorunu kırdıkları için de
oyuncularını kutladığını söyledi. Çar-
şamba günü deplasmanda oynaya-
cakları Adanaspor maçına
hazırlandıklarını aktaran Keleş, “Hep
söylediğim gibi biz her maça final ha-
vasında bakıyoruz. 11 maçlık bir gali-
biyet serimiz var. 15 maçtır da
yenilmiyoruz. Bunu sürdürmek istiyo-
ruz. Oynayacağımız karşılaşmaya da
mutlak galibiyet düşüncesi ile çıkaca-
ğız. Buradan alacağımız 3 puan ile
rakiplerimizle aramızda olan puan
farkını açmak ve hedefimize bir adım
daha yaklaşmak istiyoruz” dedi.

Lig hedefine ulaşmış olacağız

Keleş, iyi ya da kötü oyun diye bir
ayrım yapmadıklarını da kaydederek,

"Mücadelenin ön planda olduğu,
sonuç odaklı oyun sergileyeceğiz. Bu
sezon ligin transfer yapmayan 3 takı-
mından biriyiz. Maçların tempoları-
nın yüksek olması bizi zaman zaman
zorluyor, ama bu haftalar 3 puanın
alınması gereken haftalar. Adanaspor
engelini de 3 puanla aştığımız tak-
dirde Süper Lig hedefimize yüzde 80
ulaşmış olacağız” diye konuştu.

Canla başla mücadele ediyoruz

Taraftarların uzun yıllar süren bir
Süper Lig özlemi olduğunu ve bunu
da başarmak üzere olduklarını belir-
ten Keleş, “Giresunspor’u ait olduğu
Süper Lige çıkartmak için canla başla
mücadele ediyoruz. Taraftarımızın
yanımızda olması, bize her fırsatta
destek vermesi bizi ayrıca motive edi-
yor. Onlar bize inanıyorlar, biz de on-
ların inancını boşa çıkartmayacağız.
Hep birlikte mutlu sona ulaşacağız.
Tüm taraftarlarımız bize inansın,
çünkü biz onlara inanıyoruz" 
ifadelerini kullandı. 

2’nci Uluslararası Edirne CUP’ta,
antrenörlüğünü Volkan Burak
Tuncil’in yaptığı Mersinli milli yü-
zücü Melikşah Düğen, 200 Metre
Sırtüstü’nde 2:00,93’lük derecesi
ile 2:01,03 olan Olimpiyat B Bara-
jı’nı geçerek Türk yüzme tarihine
adını yazdırdı. Mersinli milli yü-
zücü Melikşah Düğen, 2019-2020
Sezonu’nda seçilen milli takımla-
rın, pandemi dolayısıyla iptal edi-
len müsabakaların telafisi olarak
18-21 Şubat tarihleri arası
Edirne’de düzenlenen 2’nci Ulus-
lararası Edirne CUP’ta, 200

Metre Sırtüstü’nde 2:00,93’lük de-
recesi ile 2:01,03 olan Olimpiyat B
Barajı'nı geçerek Türk yüzme tari-
hine adını altın harflerle yazdırdı.
Mersin Gençlik ve Spor İl Mü-
dürlüğü tarafından yapılan açıkla-
mada, “İlimize birçok Türkiye
rekoru ve Avrupa’da aldıkları ma-
dalyaların yanı sıra Olimpiyat B
Barajı’nı da kazandıran sporcu-
muzu ve onun bu seviyelere gel-
mesinde en büyük pay sahibi olan
antrenörü Volkan Burak Tuncil’i
tebrik ediyor, başarılarının deva-
mını diliyoruz" denildi.

AGAoGlu fırtınA
Gıbı esıyor

Kötü başladı iyi gidiyor
Bu arada Ahmet Ağaoğlu başkanlığında başarılı bir
dönem geçiren Trabzonspor, şampiyonluğu son
haftalarda Medipol Başakşehir'e kaptırdığı 2019-20
sezonunun ardından 2020-21 sezonuna beklenen
başlangıcı yapamadı. 8'inci haftada teknik direktör

değişimine giden bordo-mavililer, Abdullah Av-
cı'nın göreve gelmesiyle çıkışa geçti. Avcı, 6 pu-
anla 17’nci sıradan aldığı Karadeniz ekibiyle, ligde
17 maç sonunda 42 puan toplayıp 48 puanla zirve-
nin 6 puan gerisinde 4’üncü sırada yer aldı. Golf aşkı

devam ediyor
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A vrupa'nın en büyük 5 futbol
ligi kabul edilen İngiltere
(Premier Lig), İspanya (La

Liga), İtalya (Serie A), Almanya
(Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue
1) maçlara, hafta sonu devam
edildi.
İngiltere'de Manchester City, İspan-
ya'da Atletico Madrid, İtalya'da
Inter, Almanya'da Bayern Münih,
Fransa'da ise Lille puan tablosunun
zirvesinde yer aldı. Liderlik koltu-
ğunda oturan Manchester City,
hafta içi
oynadığı
erteleme
maçında
Everton'ı
3-1, hafta
sonu ise
Arsenal'ı 1-
0 mağlup
etti. Ligde
üst üste
13'üncü,
tüm kul-
varlarda
ise art arda
18. galibi-
yetini alan
Manches-
ter City, en
yakın ta-
kipçisiyle arasın-
daki farkı 10
puana çıkardı.
Manchester Uni-
ted, evinde oyna-
dığı Newcastle
United karşılaş-
masını 3-1 ka-
zandı. Leicester
City, konuk ol-
duğu Aston Vil-
la'yı, West Ham
United da ağırla-
dığı Tottenham'ı 2-
1 yendi. Sahasında
oynadığı Everton
maçını 2-0 kaybe-
den son şampiyon
Liverpool ise zirve-
nin 19 puan geri-
sine düştü. Premier Lig'in 25.
haftasında puanını 59'a yükselten
Manchester City'yi, 49 puanlı
Manchester United ve Leicester
City, 45 puana sahip West Ham
United izledi.

La Liga ne durumda?

Şampiyonluk yarışını önde götüren
Atletico Madrid, hafta içi çıktığı erte-
leme maçında deplasmanda 1-1 be-

rabere kaldığı Levante'ye, hafta sonu
sahasında 2-0 yenildi. Sakatlıklar
nedeniyle zor günler geçiren son
şampiyon Real Madrid, Valladolid
deplasmanından 1-0 galip ayrıldı.
Barcelona ise konuk ettiği Cadiz ile
1-1 berabere kaldı. La Liga'nın 24.
haftası sonunda 55 puanla lider At-
letico Madrid'i (bir maçı eksik), Real
Madrid 3, bir maç eksiği bulunan
Barcelona da 8 puan geriden takip
etti.

İtalya'da kıya-
sıya bir yarış

Geçen hafta zir-
veye yerleşen
Inter, Milano
derbisinde
konuk olduğu
Milan'ı 3-0
yendi.
Roma, deplas-
manda Bene-
vento ile 0-0
berabere kalarak
şampiyonluk
yarışında yara
aldı.
Juventus-Cro-
tone maçıyla ta-
mamlanacak
Serie A'nın 23.

haftasını 53 puanla
geçen Inter, en yakın
takipçisiyle arasındaki
puan farkını 4'e yük-
seltti. Inter'i, 49 pu-
anla Milan ve 44
puanla Roma izledi.
21 maç oynayan son
9 yılın şampiyonu
Juventus'un ise 42
puanı bulunuyor.

Bayern Münih
lider 

Geçen hafta evinde
Arminia Bielefeld
ile berabere kalan
lider Bayern
Münih, bu hafta

da konuk olduğu Ein-
tracht Frankfurt'a 2-1 yenilerek kan
kaybetti. Hertha Berlin deplasma-
nından 3-0 galip ayrılan Leipzig, üst
üste 4. karşılaşmasını kazandı.
Wolfsburg ise deplasmanda Arminia
Bielefeld'i 3-0 mağlup etti. Bundesli-
ga'nın 22. haftası sonunda 49 puan
toplayan son 8 yılın şampiyonu
Bayer Münih'i, 47 puanlı Leipzig,
42'şer puanı bulunan Wolfsburg ve
Eintracht Frankfurt takip etti. DHA

Premier Lig'de peş peşe
13. galibiyetini alan lider
Manchester City, en yakın
takipçisiyle arasındaki
farkı 10 puana çıkardı

Premier lig
Alev Alev!
Premier lig
Alev Alev!
Premier lig
Alev Alev!
Premier lig
Alev Alev!
Premier lig
Alev Alev!
Premier lig
Alev Alev!
Premier lig
Alev Alev!
Premier lig
Alev Alev!

nEFES 
KESEn 
MaÇLaR

Puan tablosunun zirvesin-

deki Lille, deplasmanda Lo-

rient'i 4-1 mağlup etti.
Olympique Lyon da Brest

deplasmanından 3-2'lik gali-

biyetle döndü. Son 3 yılın

şampiyonu Paris Saint Ger-

main (PSG), sahasında oy-

nadığı monaco maçını 2-0

kaybetti. Ligue 1'de 26. haf-

tanın ardından puanını 58'e

çıkaran Lille, liderliğini sür-

dürdü. Olympique Lyon 55,

PSG ise 54 puanla Lille'in

arkasında yer aldı.

Fransa'da
Yazıcı farkı var

Premier lig
Alev Alev!

Antalyaspor
yenilmiyor

Süper Lig'in 26. haftasında Gazi-
antep ile deplasmanda 0-0 berabere
kalan Fraport TAV Antalyaspor, ye-
nilmezlik serisini 10 maça çıkardı.
Kırmızı-beyazlılar, teknik direktör
Ersun Yanal yönetiminde ligin 15.
haftasında iç sahada Atakaş Ha-
tayspor'a 6-0 yenildikten sonra yap-
tığı 10 karşılaşmada 3 galibiyet, 7
beraberlik yaşadı. Akdeniz ekibi,
son 10 maçlık periyotta, deplas-
manda 16'ncı haftada Galatasaray
(0-0), 21'inci haftada İttifak Hol-
ding Konyaspor (0-0), 24'üncü haf-
tada Yukatel Denizlispor (1-1),
26'ncı haftada Gaziantep (0-0), sa-
hasında 19'uncu haftada Trabzons-
por (1-1), 23'üncü haftada Beşiktaş
(1-1), 25'inci haftada Yeni Malat-
yaspor (1-1) ile berabere kaldı. Yir-
minci haftayı bay geçen
Antalyaspor, 17'nci haftada konuk
ettiği Fatih Karagümrük'ü 3-1,
18'inci haftada ilk deplasman gali-
biyetinde Göztepe'yi 1-0, 22'nci haf-
tada yine dış sahada
Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi. 2021 yı-
lında oynadığı resmi maçlarda
henüz yenilgisi bulunmayan Akde-
niz ekibi, ligde 26. hafta sonunda
33 puana ulaştı ve 9. sırada yer aldı.

Başakşehir'i konuk edecek

Fraport TAV Antalyaspor, Süper

Lig'in 27. haftasında 27 Şubat Cu-
martesi günü konuk edeceği 18. sı-
radaki rakibi Medipol Başakşehir'e
de kaybetmeyerek, yenilmezlik seri-
sini 11 maça çıkarmayı hedefliyor.
Öte yandan, Türkiye Kupası'nda

son 16 turunda konuk olduğu Bur-
saspor'u 3-0, çeyrek final mücadele-
sinde Demir Grup Sivasspor'u dış
sahada 1-0 mağlup eden Antalyas-
por, yarı finalde Aytemiz Alanyas-
por ile karşılaşacak.

Karadeniz
İnadı!
Süper Lig'de 28 Şubat 
Pazar günü Fenerbahçe'yi
konuk edecek Trabzonspor,
rakibi karşısında kazanarak
yenilmezlik serisini de sürdür-
menin mücadelesini verecek
Teknik direktör Abdullah Avcı yö-
netiminde aldığı başarılı sonuçlarla
zirve yarışının içine giren bordo-ma-
vililer, 2021 yılında rakiplerine hiç
kaybetmedi. Bordo-mavililer, bu yıl
oynadığı 10 lig maçında 9 galibiyet,
1 beraberlik alarak rakiplerine hiç
boyun eğmedi. En son 26 Aralık'ta
Galatasaray'a sahasında 2-0 yenilen
Karadeniz ekibi, daha sonra 58 gün-
lük süre içerisinde yenilgi yaşamadı.
Karadeniz ekibi, Fenerbahçe maçını
da kazanarak yenilmezlik serisini
11'e yükseltmeye çalışacak.

Avcı ile durdurulamıyor

Trabzonspor, teknik direktör Abdul-
lah Avcı yönetiminde aldığı başarılı
sonuçlarla kötü günleri geride bıra-
karak zirve yarışında kendine yer
buldu. Ligin ilk 8 haftalık bölü-
münde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4
mağlubiyetle 6 puan toplayabilen
Karadeniz ekibi, Avcı'nın görev yap-
tığı 17 lig maçında 13 galibiyet, 3 be-
raberlik ve tek mağlubiyet alarak 42
puan elde etti. İlk 8 haftada 17. sı-
rada yer alan Karadeniz ekibi, ligin
26. haftası sonunda 48 puanla 4. sı-
rada bulunarak zirve yarışına katıldı.

Fenerbahçe'yi yakalama şansı

Ligde oynadığı son 10 karşılaşmada
9 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgi
yüzü görmeyen Trabzonspor, hafta
sonunda sahasında 3. sıradaki Fe-
nerbahçe ile puanlarını eşitlemeye
çalışacak. Zirve yarışı yolunda kritik
bir müsabakaya çıkacak Karadeniz
ekibi, maçı kazanması halinde pua-
nını 51'e yükselterek rakibini yakala-
yacak. Trabzonspor, ligin 8. haftası
sonunda rakibi karşısında 11 puan
geriye düşmüştü.

Süper Lig'in 26. haftasında konuk et-
tiği İttifak Holding Konyaspor'a 3-2
yenilen Yeni Malatyaspor, bu mağlubi-
yet sonrası teknik direktör Hamza
Hamzaoğlu ile yollarını ayırdı. Sezon
başında kulüpte teknik direktörlük
görevine getirilen Hamzaoğlu yöneti-
minde Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de
25 maça çıktı. Sarı-siyahlılar, söz ko-
nusu karşılaşmalarda 7 galibiyet ve 9
beraberlikle 30 puan topladı. Ligde 13.
sırada bulunan Yeni Malatyaspor, 51
yaşındaki teknik adam yönetiminde
1,2 puan ortalamasıyla mücadele etti.

Galibiyet hasreti 
6 haftaya yükseldi

Yeni Malatyaspor'un Süper Lig'de ga-
libiyet hasreti 6 maça çıktı. Ligde son
galibiyetini 20. haftada deplasmanda
Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenerek elde
eden sarı-siyahlı ekip, daha sonra yap-
tığı 6 maçta 3 beraberlik ve 3 yenilgi
yaşadı. Yeni Malatyaspor, 6 haftalık
periyotta Fatih Karagümrük ile 0-0,

Göztepe ile 2-2, Fraport TAV Antal-
yaspor ile 1-1 berabere kaldı, Galata-
saray'a 1-0, Trabzonspor'a 2-0 ve son
olarak İttifak Holding Konyaspor'a 3-
2 yenildi.

Türkiye Kupası'na 
son 16 turunda veda etti

Yeni Malatyaspor, bu sezon Ziraat
Türkiye Kupası'na son 16 turunda
veda etti. Kupaya 3. turdan dahil olan
sarı-siyahlı ekip, sırasıyla Artvin Ho-
paspor'u (2-0), Etimesgut Belediyes-
por'u (2-0) ve Hekimoğlu Trabzon'u
(5-0) eledi. Yeni Malatyaspor, son 16
turunda normal süresi 0-0, uzatma
bölümleri 1-1 tamamlanan maçta Ga-
latasaray'a penaltı atışları sonunda 7-6
kaybederek elenmişti.

Hamzaoğlu’nun
karnesi
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8 gollü adam
Demir Grup Sivasspor'un Süper Lig'de
rakip filelere gönderdiği 28 gole, Fildişi
Sahilli orta saha oyuncusu max Gradel 8
golle katkı sağladı. Kırmızı-beyazlı ekibin
33 yaşındaki hücum oyuncusu max Gra-
del, attığı gollerle takımına önemli katkı
sağlıyor. Sivas ekibinin 26 haftada rakip
filelere gönderdiği 28 gole, tecrübeli
oyuncu 8 golle katkıda
bulundu. max Gradel, Bü-
yükşehir Belediye erzu-
rumspor, Atakaş
Hatayspor, Gençlerbirliği,
Yukatel Denizlispor, Yeni
malatyaspor, Aytemiz
Alanyaspor, mKe Ankara-
gücü ve Hes Kablo Kay-
serispor maçlarında rakip
fileleri havalandırdı.

Sivasspor'un
golcüleri

Sivas temsilcisinde 9
oyuncu ligde geride kalan

26 haftada gol sevinci yaşadı. Bu peri-
yotta rakip fileleri 28 kez havalandıran
kırmızı-beyazlılarda, gole dönük orta
saha oyuncusu max Gradel 8 golle takı-
mına en çok katkı sağlayan isim oldu.
Orta saha oyuncusu Hakan Arslan ve
forvet mustapha Yatabare'nin 5'er kez
rakip fileleri havalandırdığı Sivasspor'da,

Faycal Fajr 3, erdo-
ğan Yeşilyurt 2,
Arouna Kone, Caner
Osmanpaşa, Ziya
erdal ve Olarenwaju
Kayode 1'er kez gol
sevinci yaşadı. Si-
vasspor'un ligin 9.
haftasında deplas-
manda Fatih Kara-
gümrük ile 1-1
berabere kaldığı
karşılaşmada Kara-
gümrüklü oyuncu
Joseph Lichaj kendi
kalesine gol atmıştı.

Akdeniz ekibi, 27. haftada konuk edeceği Medipol
Başakşehir'e de kaybetmeyerek seriyi sürdürmeyi planlıyor



sİnan Akçıl ile Burcu Kıratlı, Aralık 2018'de sürpriz bir şekilde Amsterdam'da
evlenmiş, ancak ikili 9 ay sonra boşanmıştı. Çift, boşanmanın ardından çal-
kantılı ilişkilerine bir şans daha vermişti. Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı'ya Paris'te
evlenme teklifi etmiş, çiftin evlen-
mesi beklenirken sürpriz bir ka-
rarla ayrılmışlardı. Bir dargın
bir barışık ilişkilerine devam
eden çift, sonunda tekrardan
nikah masasına oturdu. Be-
şiktaş'taki bir otelde ger-
çekleşen nikah töreninde,
çiftin şahitliklerini Sibel
Can, Hatice Şendil ve
İçişleri Bakan Yar-
dımcısı Mehmet
Ersoy yaptı. Nikah
törenine yaklaşık
40 kişi katıldı.
Burcu Kıratlı,
ikinci nikahta
Hakan Ak-
kaya imzalı
daha kla-
sik bir
model
tercih
etti. 

G eçmişi 150 yıl öncesine dayanan tarihi köşk,
orijinal dokusuna kavuşacak. Çalışmalar
tamamlandıktan sonra tarihi bina müze

olarak da hizmet verecek. Adalar Kaymakamı
Mustafa Ayhan, köşkün daha önce birkaç
onarımdan geçtiğini anlattı: “Köşk, 1956’da
ve 1965’te küçük onarımlar geçirdi. 1999
depreminden sonra binanın bir kez daha
restore edilmesi ihtiyacı orataya çıktı. Yapı-
lan proje çalışması 2017’de Kültür Varlık-
ları Kurulu’ndan geçirilerek onarıma hazır
hale getirildi. 2019 yılı kasım ayı itibariyle
de müteahhit firmaya teslim edilerek resto-
rasyona başlandı.”

Ekipler aralıksız çalışıyor

Çalışmalar İstanbul Valiliği himayesinde yapı-
lıyor. 50 kişilik özel bir restorasyonekibi getirildi.
Ada Gazetesi'nin haberine göre; ekip yapının ka-
patılan tarihi dokusunu yeniden ortaya çıkarmak
için aralıksız çalışıyor.  Kaymakam Ayhan, yapılan ça-
lışmalarla ilgili bilgi verdi, restorasyon çalışmalarının bir yıl
içinde, binanın açılışının da 2023 yılında tamamlanmasının plan-

landığını açıkladı: “Bu süreçte uzay çatı kafes
çatı dediğimiz binanın dış ortamdan etkilen-

memesi için etrafı kapatılıyor. Bir taraftan
da içerisindeki doku olan raspa çalışmaları
tavanlarda olan süsleme sanatlarının ona-
rımı gerçekleştiriliyor. Binanın statik açı-
dan güçlendirilmesi için çalışmaları da
bir taraftan yürütülüyor. Ve yaklaşık ola-
rak bir yıl içinde de çalışmaların ta-
mamlanabileceğini belki 2023
cumhuriyetimizin 100. Yılında da bina-
mıza kavuşmayı arzu ediyoruz.”

Müze olarak da hizmet verecek

Restorasyonun ardından Hacopoulos
Köşkü, ziyarete de açılacak. Cumhuriyetin

ilanından sonra hükümet konağı olarak kul-
lanılan tarihi köşk, restorasyonun ardından

aynı işlevine devam edecek. Buna ek olarak
müze olarak da hizmet vermeye başlayacak. İçiş-

leri Bakanlığı ve İstanbul Valiliğinin destekleriyle yü-
rütülen restorasyon çalışmaları yıl sonuna kadar

tamamlanacak.
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Buyukada’ya
Büyükada’da yer 

alan tarihi Hacopoulos
Köşkü, İstanbul Valiliği

tarafından restore ediliyor.
Geçmişi 150 yıl öncesine

dayanan tarihi köşk, orijinal
dokusuna kavuşacak.

Çalışmalar tamamlandıktan
sonra tarihi bina müze

olarak da hizmet 
verecek

GUZEL DOKUNUS

eski spiker ve Türkiye güzeli defne
Samyeli'nin eren Talu ile evliliğinden dünyaya
gelen kızı derin Talu, paylaşımlarına bir
yenisini daha ekledi. 17 yaşındaki derin
Talu, kanepede verdiği pozunu Instagram
hesabından takipçileriyle paylaştı.
Fotoğrafta, siyah bir mini etek ve beyaz
gömlek giydiği görülen Talu'nun gönderisi,

kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. 16 yıllık
evliliklerini 2011 yılında noktalayan defne
Samyeli ve eren Talu'nun kızı derin Talu,
liseden mezun olmuştu. Liseyi bitiren derin
Talu, kepli fotoğrafını da sosyal medya
hesabından yayınlamıştı. Talu'nun ablası
deren Talu da, kardeşinin fotoğraflarına "Çok
güzel" notunu düşmüştü.
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İstanbul Modern ve Londra’daki Royal College of Art (RCA-Kraliyet Sanat Koleji)
“Tekstilde Zanaat ve Teknoloji” adlı yeni bir projeye imza atıyor. “Üretim Yoluyla
Düşünmek” başlıklı etkinlik dizisini içeren proje farklı alanlarda uzman, sanatçı,
tasarımcı, akademisyen ve yaratıcı bireyleri bir araya getiriyor. Etkinlik dizisi 25
Şubat 2021 tarihinde başlayıp dokuz ay devam edecek

İstanbul’un dünya 
üzerindeki yaratıcılık 
kültürü odaklı konumunu
destekleyecek yeni bir 
metodoloji geliştirmeyi
amaçlayan proje, “Üretim
Yoluyla Düşünmek” 
başlıklı etkinlik dizisinden
oluşuyor. 

İstanBul Modern, sanat ve tasarım alanla-
rında dünyanın en saygın akademik kurum-
larından olan Londra’daki Royal College of
Art (Kraliyet Sanat Koleji) işbirliğiyle “Teks-
tilde Zanaat ve Teknoloji” programını başla-
tıyor. İstanbul’un dünya üzerindeki
yaratıcılık kültürü odaklı konumunu destek-
leyecek yeni bir metodoloji geliştirmeyi
amaçlayan proje, “Üretim Yoluyla Düşün-
mek” başlıklı etkinlik dizisinden oluşuyor.
Geleceğin zanaatları için işbirliğine dayalı bir
çalışma ortamı oluşturmayı hedefleyen
proje, kamuya açık olarak düzenlenecek çev-
rimiçi seminerler ve atölye çalışmalarından
oluşuyor. Teknoloji-zanaat ilişkisine odakla-
nan etkinlik dizisinde katılımcılara kültürler
arası yeni bilgi ve becerilerin aktarılacağı bir
platform sunulması amaçlanıyor.  

İki ülke arasında tasarım ağı

Proje kapsamında gerçekleşecek etkinliklerin
Birleşik Krallık ile Türkiye arasında disiplin-
lerarası bir tasarım ağı oluşturacağına dikkat
çeken İstanbul Modern Şef Küratörü Öykü
Özsoy, projeyi İstanbul Modern’in mevcut
programlarından yola çıkarak oluşturdukla-
rını kaydetti. Özsoy, “İstanbul’un dünya üze-
rindeki yaratıcılık kültürü odaklı konumunu
destekleyecek yeni bir metodoloji geliştirmeyi
amaçlıyoruz. Royal College of Art bünyesin-
deki Yumuşak Sistemler - Tekstil Araştırma
Grubu, V&A (Victoria and Albert Mu-
seum) ve Londra’daki tasarım müzesi
London Design Museum ile ortak çalış-
malar yürütüyor. Proje kapsamında dü-

zenleyeceğimiz etkinlikler, Birleşik Krallık ile
Türkiye arasında disiplinlerarası bir tasarım
ağı oluştururken, zanaat temelli tekstilin ge-
leceğini yaratıcılık ve sürdürülebilirlik eksen-
lerinde tartışmaya açmayı amaçlıyor”
dedi.Proje sürecinde yapılacak çevrimiçi
atölyeler, katılımcıları zanaat ve teknoloji et-
kileşimi ile yeni tekstil teknoloji ve araçlarını
keşfetmeye davet edecek. 

İlk etkinlik 25 Şubat’ta

Projenin ilk etkinliği “Üretim Yoluyla Dü-
şünmek: Akıllı Yumuşak Sistemler” adlı
panel olacak. RCA bünyesindeki Tekstil –
Akıllı Yumuşak Sistemler Araştırma Grubu,
yumuşak malzemelere dair gelişmelere ve bu
malzemelerin dijital yapılarla yaratıcı birlik-
teliklerine odaklanıyor.12 Mart’ta gerçekleşe-
cek projenin ikinci paneli “Üretim Yoluyla
Düşünmek: Uygulamada Çeşitlilikler” baş-
lığı altında düzenlenecek. 

Önemli bir panel

İstanbul Teknik Üniversitesi, Tekstil Teknolo-
jileri ve Tasarımı Fakültesi, Öğretim Görev-
lisi Dr. Berdan Kalav’ın moderatörlüğünü
üstleneceği panele Royal College of Art
Tekstil Programı Başkanı Anne Toomey, Do-
kuma ve İplik Uzmanı Öğretim Üyesi Dr.
Lynn Tandler, Royal College of Art Mal-
zeme-teknoloji atölyesi Rainbow Winters’ın
kurucusu ve Eindhoven University of Tech-
nology’de Doktora Sonrası Araştırmacı Dr.
Amy Winters konuşmacı olarak katılacak.
BARIŞ KIŞ

Beyoğlu'nda Japon rüzgarı
Beyoğlu Belediyesi kültür sanat programları kapsamında düzenle-
nen ‘Müzik ve Söyleşi’ etkinliği, Japonya’nın yöresel müzikleri ile
Türk müziğine özgü parçaları aynı sahnede buluşturdu
Beyoğlu Belediyesi tara-
fından koronavirüs salgını
nedeniyle çevrimiçi olarak
gerçekleştirilen kültür
sanat programları Şubat
ayında da izleyicilerle bu-
luşmaya devam ediyor.
Beyoğlu Kültür Sanat
isimli sosyal medya he-
sapları üzerinden vatan-
daşlarla buluşturulan
programlar kapsamında
Türk ve Japon müziğini
buluşturan ‘Müzik ve Söy-
leşi’ etkinliği gerçekleşti-

rildi. Türkiye’nin önde
gelen Ud sanatçılarından
Doç. Dr. Enver Mete
Aslan ile Japonya’nın ge-
leneksel çalgısı Koto ens-
trümanı sanatçısı Atsuko
Suetomi’nin aynı sahneyi
paylaştığı etkinlikle izleyi-
cilere unutulmaz bir
müzik ziyafeti sunuldu.
Müzik ziyafeti sundu
Japonya’nın yöresel mü-
zikleri ile Türk müziğine
özgü parçaların bir arada
çalındığı programda; izle-

yiciler ülkelerin dostluğun-
dan müziklerin dostlu-
ğuna uzanan Ud ve Koto
enstrümanlarının birbirin-
den güzel parçalarından
oluşan repertuarı dinleme
fırsatı buldu. Türkiye ile
Japonya arasındaki köp-
rülerin dostluk ve müzik
vasıtasıyla güçlendirilme-
sine katkıda bulunan et-
kinlikte, katılımcılar usta
sanatçılarla gerçekleştiri-
len hoş sohbetle de keyifli
bir zaman geçirdiler.

Tekirdağ’da
gururlu gün
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı kadir albay-
rak, 57. alay Yürüyüş komitesi'nin düzenlemiş olduğu
Sancak devir Teslim ve Çelenk Sunma Törenine katıldı.
Süleymanpaşa ilçesindeki Tarihi Tekirdağ Valilik Binası
önünde gerçekleşen ve atatürk anıtı’na çelenk sunulması,
saygı duruşunda bulunulması ve istiklal Marşı’nın okunması
ile başlayan törende 26. 27. ve 57. alayları Yaşatma araştırma
Gönüllüleri derneği Başkanı Hikmet Selim Yılmaz günün anlam
ve önemini belirten konuşma yaptı. 57. alayın sancağı, Süley-
manpaşa kaymakamı Harun kaya tarafından Hikmet Selim Yıl-
maz’a teslim edildi. Başkan kadir albayrak’ın yanı sıra,
Süleymanpaşa kaymakamı Harun kaya, 26. 27. ve 57. alayları Ya-
şatma araştırma Gönüllüleri derneği Başkanı Hikmet Selim Yılmaz,
Gaziler ve vatandaşlar katıldığı Sancak devir Teslim ve Çelenk Sunma
Töreni sonrasında açıklama yapan Başkan albayrak, “Büyük Önderimiz,
Başkomutan Gazi Mustafa kemal atatürk'ün şanlı alayı Tekirdağ 57. alay'ın
kahramanlarını saygıyla anıyoruz.” dedi.  irFaN deMir

İkinci kez evlendiler
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