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Önümüzde tarihi
bir fırsat var!

300 BİN SEÇMENE ÇAĞRI

CHP'Lİ Engin Özkoç, Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’ın te-

rörle mücadele konusunda CHP’yi
suçlamasına tepki gösterdi. Özkoç,
"Kandil’e milletvekili gönderen si-
yasi parti Genel Başkanı kendisidir”
dedi. Özkoç, "Bir insanın yüzü hiç
mi kızarmaz? Terör örgütü Abdul-
lah Öcalan’ı muhatap alan Türki-
ye’deki tek Genel Başkan Recep
Tayyip Erdoğan’dır. Muhatap aldı-

ğını söyleyen, bir
dahaki hafta-
larda o videoları
çıkartacağım,
bizzat kendi ağ-
zından söylediği
o videoları ya-
yınlayacağım"
açıklamalarında
bulundu.
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Engin Özkoç

Art niyetli bir grup
çalışmayı engelliyor

SENDİKAYI SUÇLADI

Maltepe Belediyesi'nden ya-
pılan açıklamada, "DİSK’e

bağlı Genel-İş Sendikası ile 6 aydır
süren görüşmelerimiz sonucunda,
en düşük ücret alan emekçilerimize
ikramiyeler hariç yüzde 47’lik zamla
4 bin 188 TL ücret önerimiz sen-
dika tarafından reddedilerek grev
kararı alınmıştır. Kurumumuzca
yetkilendirilen SODEM-SEN ve
yetkili işçi sendikası ile görüşmeler
devam etmektedir" denildi. Açıkla-
mada, "Grev sürecinde emekçileri-
mizin alın terinin arkasına saklanan

art niyetli bir
grup tarafından,
mesaisini sür-
dürmek isteyen
emekçilerimiz ve
evsel atıklar için
görev alacak
araçlarımız en-
gellenmektedir"
suçlaması 
yapıldı. 
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Maltepe Belediye
Başkanı Ali Kılıç

Sokaklarda çöp 
yığınları oluştu

MALTEPE PERİŞAN 

Maltepe Belediyesi'nde çalı-
şan bin 500 işçiyi kapsayan

toplu iş sözleşmelerinde anlaşma
sağlanamaması üzerine grev baş-
ladı. Maltepe’de sokaklarda çöp yı-
ğınları oluştu. Bir mahalle sakini,
"Gördüğümüz üzücü bir manzara.
Yakında ekmek aldığımız bir yer
var. Başka bir arkadaşımız da bir
şeyler satıyor. Bu manzarayla kar-
şılaşmayı biz de istemiyoruz. Ko-
rona sıkıntısıyla uğraşırken bir de
çöp ve benzeri şeylerle uğraşmayı
istemiyoruz açıkçası" açıklamala-
rında bulundu. I SAYFA 8
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ITIRAZ EDENE DAYAK ATTILAR
Arnavutköy'de site yönetiminin, kendileriyle anlaşmadan yenileme çalışmalarına
başladığını iddia eden site sakinleri istenen parayı ödemeyeceklerini belirterek eylem
yaptı. İki site sakini, yönetimdeki bazı kişiler tarafından darp edildiklerini söyledi

Hadımköy’de bulunan bir sitenin yöne-
timi, iddialara göre 31 Aralık 2021 tari-

hinde, sakinlerinden 6 bin 238’şer lira isteyerek,
site sakinlerinin itirazlarına rağmen yenileme
çalışmalarına başladı. Sitede yaşayanların aç-
tığı dava sonucunda mahkeme, ihtiyati tedbir
kararı vererek çalışmaları durdurdu. Kararın
ardından zabıta ekipleri binalardaki iskeleleri

mühürlemesine rağmen çalışmaya devam
edildi. Bu çalışmanın görüntülendiği sırada 
yöneticiler 2 site sakinine saldırdı. Site sakinleri,
toplanarak hem saldırıya hem de yönetimin ye-
nileme kararına tepki gösterdi. Site sakinlerin-
den Volkan Akın, "Bizden bu çalışmalar için 6
bin 238 lira istediler. Pandemi sürecinde bunu
istemeleri ayıptır" ifadelerini kullandı.
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BU ISTE BIR BIT
YENIGI VAR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
İBB Kültür Varlıkları Daire Baş-

kanlığı’nın başlattığı Kara Surları'nı res-
torasyon çalışmalarını inceledi.
İmamoğlu, gezisi sonrasında basın
mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir
gazetecinin, Ekmek Üreticileri Derne-
ği'nin Halk Ekmek büfeleri ile ilgili şika-
yet dilekçesi ile ilgili sorusu üzerine

İmamoğlu, herkesin hukuki hakkı bu-
lunduğunu; ama halk ekmek konusu-
nun bu şekilde mevzu edilmesinden
üzüntü duyduğunu belirterek, "Çünkü
günün sonunda yaşanan yoksulluğun
izlerini bize hissettiriyor. Çok üzücü.
Tümden fırıncıları, üreticileri temsil etti-
ğini düşünmediğim bir takım girişimler
var" ifadelerini kullandı.
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BU DERNEK TÜM FIRINCILARI TEMSİL ETMİYOR

Cumhurbaşkanı ve AK
Parti Genel Başkanı Recep

Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem
Spor Salonu'nda düzenlenen İs-
tanbul 7. Olağan İl Kongresi'ne
katıldı. Kongrede Osman Nuri 
Kabaktepe, AK Parti İstanbul İl
Başkanlığı görevini Bayram Şeno-
cak'tan devraldı. Konuşmasında
önemli mesajlar veren Erdoğan,

"Osman Nuri Kabaktepe,
çok uzun yıllardır şahsen
tanıdığımız, gayretine, 
samimiyetine, davamıza
olan sadakatine bizzat şa-
hitlik ettiğimiz bir kardeşi-
mizdir. Kendisinin Bayram
Şenocak'tan devraldığı sancağı 
İstanbul'da daha yukarılara 
taşıyacağına inanıyoruz" dedi. 

ç İstanbul'a hizmetten asla
taviz vermeyeceklerini ifade

eden Erdoğan, "İstanbul'u
yanımıza aldığımızda içeri-
deki hainlerden dışarıdaki
düşmanlara kadar yedi dü-

vele meydan okuyacak güce sahip
olduk. Hiç kimsenin bu şehre, ül-
keye, millete kem gözle bakmasına
müsaade etmedik, etmeyeceğiz"

diye konuştu. Kanal İstanbul hak-
kında da konuşan Erdoğan, 
“Onlara rağmen Kanal İstanbul'u
yapacağız, inadına yapacağız" 
ifadelerini kullandı. İstanbul İl
Başkanı olan Osman Nuri Kabak-
tepe de "İstanbul teşkilatları olarak
haydi bismillah diyoruz. İstanbul’u
bir seferberlik ruhuyla yeniden 
kazanacağız” açıklamasını yaptı. 

Dernek yöneticilerine seslenen
İmamoğlu, "Şunu bilsinler; İs-

tanbul'da ekmeğin yüzde 6'sı Halk
Ekmek tarafından üretiliyor. Yüzde
94'ü hala fırınlar tarafından üretiliyor.
Yüzde 6 için bu kadar gürültü kopar-
manın arkasında ne yazık ki, başka şey-
ler hissediyorum. Üzüntü ile de takip
ediyorum. Biz, ihtiyacı olan vatandaş-

larımızı, Halk Ekmek bünyesinde nere-
deyse 1 buçuk milyona çıkmış günlük
üretimimizle desteklemeye ve onların
yanında olmaya devam edeceğiz.
Benim dileğim nedir? Umarım sıfıra
insin. Hiç kimse 1 liralık ekmeğe 
ihtiyaç duymasın, sıfıra insin. Sıfır 
adet ekmek üretelim. Bu kadar net" 
açıklamasını yaptı. I SAYFA 9
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KİMSE 1 LİRALIK EKMEĞE İHTİYAÇ DUYMASIN

MÜHRÜ SÖKEREK ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİLER 

Kara Surları’nın restorasyon çalışmalarını inceleyen
Ekrem İmamoğlu, "Dünya mirası olan bu noktalarda uzun

süre bir ihmal yaşanmış. 25 yılı aşkın bir süredir hemen
hemen hiçbir dokunuşta bulunulmamış" ifadelerini kullandı.

25 YIL KİMSE DOKUNMAMIŞ!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Ekmek Üreticileri 
Derneği’nin İBB’ye ait 1 liraya ekmek satan Halk Ekmek büfelerini
haksız rekabet yarattığı gerekçesi ile şikayet etmesine tepki gös-
terdi. İmamoğlu, “İstanbul'da üretilen ekmeğin yüzde 6'sı Halk
Ekmek tarafından üretiliyor. Yüzde 6 için bu kadar gürültü kopart-
manın arkasında ne yazık ki başka şeyler hissediyorum" dedi

Silivri Belediye Başkanı Vol-
kan Yılmaz'ı ziyaret eden

Hak ve Özürlükler Hareketinin
(HÖH) Genel Başkan Yardımcısı
aynı zamanda Kırcaali'nin 18 yıllık
Belediye Başkanı Hasan Azis, Bul-
garistan'da 4 Nisan'da yapılacak
seçimlerde Türkiye'de yaşayan 300
bin seçmeni oy kullanmaya davet
etti. Azis, "Bunun için Türkiye'de
yaşayan vatandaşlarımızın seçim-
lere gerekli hassasiyeti göstermeleri
gerekiyor. Önümüzde tarihi bir fır-
sat var. Her bir oy çok kıymetli"
çağrısını yaptı. I SAYFA 8
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RES projesine
iptal davası açıldı

ORMANLAR YOK OLACAK

Kuzey Ormanları Savun-
ması, Alman Dirkshof şirketi-

nin sahibi olduğu Universal Wind
Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’ye karşı
harekete geçti. 300 bine yakın leyle-
ğin göçünü engelleyecek olan İstan-
bul RES Projesi tartışmalara yol
açmıştı. Kuzey Ormanları Savun-
ması yaptığı açıklamayla projenin
iptali için hukuki süreç başlattıkla-
rını duyurdu. Yapılan açıklamada,
"Bu dev proje Çatalca’daki orman,
tarım, sit alanlarının yok olmasına
neden olacaktır" denildi. I SAYFA 4
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17 yılda 5 bin 806 
kişi intihar etti

CHP’DEN ÇARPICI RAPOR

CHP Bilim Platformu’nun
verilerine göre Türkiye’de

2002-2019 yılları arasında geçim
sıkıntısı nedeniyle 5 bin 806 kişi in-
tihar etti. Vakalar son 20 yılda artış
gösterdi. Sadece 2019 yılında 3
bin 406 kişi intihara bağlı olarak
yaşamına son verdi. 3 bin 406 kişi-
nin, yüzde 9,4’ü (321 kişi) geçim
sıkıntısı nedeniyle intihar etti. Ko-
caeli’de sadece 1 haftada 7 kişi in-
tihar etti, Aydın’da ise bir günde 3
kişi canına kıydı. I SAYFA 5

çEsenyurt'ta bulunan site-
lerde yapılan denetimlerde

özel güvenlik görevlilerinin belge-
leri ve kiracıların kira kontratları
kontrol edildi. Denetimlerde ekip-
ler özel güvenlik izni bulunan 
ve bu doğrultuda hizmet verilen 
yerlerin yanında 19 sitede "danış-
man, bekçi" adı altında izinsiz ve
usulsüz bir şekilde 109 kişinin 
çalıştırıldığı tespit edildi. I SAYFA 9
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DEV SİTELERDE USULSÜZ BEKÇİ

768 mazlum adına çelenk ve karanfil
1942 yılında Struma faciasında hayatını kaybeden
768 kişi Sarayburnu Limanı'nda anıldı. Valilik tara-

fından düzenlenen törende Almanya'dan kaçan Yahudi-
lerin içinde bulunduğu "Struma" adlı geminin Ruslar
tarafından batırılması sonucunda hayatını kaybeden 768
kişi adına denize karanfil ve çelenk bırakıldı. I SAYFA 9
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Cumhurbaşkanı Erdoğan kongrede kürsüye
geldiği sırada, görme engelli Tuana Şahin,
“Beraber yürüdük biz bu yollarda" ve "Bana
her şey seni hatırlatıyor" şarkılarını seslendirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da Şahin'e eşlik etti.

BERABER YÜRÜDÜK BİZ BU YOLLARDA

DAVAMIZA OLAN SADAKATİNE ŞAHİDİZ İSTANBUL’U YENİDEN KAZANACAĞIZ Halk gününde
dönüşüm talebi
Halk gününde
dönüşüm talebi
Halk gününde
dönüşüm talebi
Halk gününde
dönüşüm talebi
Halk gününde
dönüşüm talebi
Halk gününde
dönüşüm talebi
Halk gününde
dönüşüm talebi

Halk Günü Toplantı-
sı’nda vatandaşlarla tek

tek görüşen Mehmet Murat
Çalık, ilçe sakinleri ile sohbet
ederek sorunlarına çözüm yolu
buluyor. Yoğun ilgi gören top-
lantıda ağırlıklı olarak iş talep-
leri yer alırken, Gürpınar Siteler
Bölgesi Kentsel Dönüşüm sü-
reci hakkında da bilgi alan çok
sayıda ilçe sakini, bir an önce
bölgede kentsel dönüşümün
yapılması için ayrıca talepte
bulundu. I SAYFA 5
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Sayfa 6

Osman Nuri
Kabaktepe

İstanbul İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiç kimsenin bu şehre, ülkeye, millete kem
gözle bakmasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Kanal İstanbul'u yapacağız, inadına yapacağız" dedi
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dünyAdA ve ülkemizde hızla yayılmaya
devam eden koronavirüse karşı kronik hasta-
lığı olanların daha dikkatli olması gerekiyor.

Pandemi sürecinde kalp ve damar sorunları olan has-
taların, virüs kapma endişesiyle tedavilerini ertelemesi
ölümcül sonuçlara neden olabiliyor. Memorial Kayseri
Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü’nden
Prof. Dr. Faruk Cingöz, koronavirüsün kalp ve damar
sistemine etkileri hakkında bilgi verdi.

Virüsün ilk konak noktası akciğerler

Mutasyona uğrayan Covid-19’un yerleştiği ilk konak
noktasının akciğerler olduğu belirlenmiştir. Çünkü
akciğerlerde virüsün uyum sağladığı reseptörlerin
varlığı ve çokluğu bilinmektedir. Hastaların tama-
mına yakınında akciğerler etkilenmekte, zatürre ve
zatülcenp bulguları oluşmaktadır. Virüs kaynaklı
hastalık nedeniyle ciddi akciğer hasarı oluşan hasta-
larda solunum yetmezliği derinleşmekte ve hasta en-
tübe edilerek yardımcı solunum cihazıyla nefes alıp
vermesi sağlanmaktadır.

Koronavirüs kalbe de yerleşebiliyor

Gelinen süreçte akciğerlerin hedef organ değil, konak
organ olduğu ortaya çıkmıştır. Virüsün yerleştiği ve
vücutta tutunduğu reseptörler sadece akciğerde değil
aynı zamanda kalpte, damarların iç duvarında, ince
bağırsaklarda, böbreklerde ve sinir hücrelerinde de
bulunmaktadır. Virüs bu organlara yerleşip hasara
yol açarak sorunlara neden olmaktadır. Aslında ko-
ronavirüsün hedef organı kalptir. Kalbe direkt yerle-
şerek ölümcül etkisini gösterdiği gibi, vücudu aşırı
hırpalaması ve yormasıyla oluşan zehirli artıklar,
kalbi baskı altına alarak fonksiyon zafiyetine neden
olmaktadır. Virüs doğrudan etki ettiğinde kalp ka-
sında iltihaplanma (miyokardit) ortaya çıkmaktadır.

Hu kuk Danýþman larý: 
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Guido Senia'dan ayrıldıktan sonra Mısırlı
Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşamaya
başlayan Şeyma Subaşı, önceki gün sevgi-

lisiyle pozlarına bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz
haftalarda Miami'den ev aldığını duyuran Subaşı,
Mohammed Al Saloussi ile birlikte çekilen yeni kare-
lerini sosyal medya hesabından ya-
yınladı. 30 yaşındaki Şeyma Subaşı,
gönderilerine, "Güvende hissediyo-
rum. Çok seviliyorum. Seninle kra-
liçe gibiyim, aşığım" notunu düştü.
Çiftin neşeli halleri ve Subaşı'nın
kolundaki bilekliği ile saati de dik-
katlerden kaçmadı. Şeyma Suba-
şı'nın yeni saatinin yaklaşık 141 bin
TL, bilekliğinin fiyatının ise 200 bin
TL olduğu öğrenildi.

YAŞAM

BAGIRSAKLAR ICIN
10 DOGRU BESIN 
Y üzyılın salgın hastalığı Covid-19

enfeksiyonuna karşı güçlü bir ba-
ğışıklık sistemi olmazsa olmazlar

arasında yer alırken, bağışıklığın bağır-
saklarımızda başladığını biliyor muydu-
nuz? Acıbadem Bakırköy Hastanesi
Beslenme ve Diyet Uzmanı Ezgi Hazal
Çelik “Güçlü bir bağışıklık sistemi için,
vücudumuzun dışarıdan gelen zararlı
mikroorganizmalara karşı ilk savunma
hattı olan sindirim sistemi mikyobiyotası
önemli rol oynuyor. Vücudumuzdaki
mikroorganizmaların yüzde 95’i bağır-
saklarımızda yaşıyor ve bağışıklık sistemi
hücrelerimizin yüzde 70’i bağırsakları-
mızda yer alıyor. Bağışıklık sistemini
doğrudan etkileyen hareketsizlik, sağlık-
sız beslenme alışkanlıkları, stres gibi et-
menler bağırsak dostu bakterilerin
azalmasına, zararlı bakterilerin ise ço-
ğalmasına yol açarak bağışıklık sistemi-
mizin zayıflamasına neden oluyor. Bu
durum pek çok hastalığın oluşmasına
zemin hazırlıyor. Güçlü bir bağışıklık sis-
temi için bağırsak sağlığı, güçlü bir ba-
ğırsak sağlığı içinse bağırsakta yaşayan
mikroorganizmaların dengesi çok önem-
lidir.” diyor. Mikrobiyotanın değiştirile-
bilir ve müdahale edilebilir bir yapı
olduğunu belirten Beslenme ve Diyet
Uzmanı Ezgi Hazal Çelik bazı besinlerin
mikrobiyotada bağırsak dostu bakterile-
rin artmasına fayda sağladığını vurgula-
yarak, bu 10 besini anlattı, önemli
uyarılar ve önerilerde bulundu.

Kefir

Kefir gibi yararlı probiyotik bakteri içe-
ren ürünlerin tüketimi bağırsak mikrobi-
yotasını düzenleyerek toksik maddelerin
geri emilimini engeller. Günde 1 su bar-
dağı (yaklaşık 200 ml) şekersiz kefir tü-
ketebilirsiniz. Gaz, şişkinlik problemleri
yaşıyorsanız laktozsuz kefir deneyebilir-
siniz.

Yoğurt

Probiyotik kapasitesi değişken olsa da
kefir gibi fermente bir gıda olan yoğurt,
bağırsak mikrobiyotasını düzenleyerek
sindirim sağlığını geliştirir ve bağışıklığı
destekler. Süt ürünlerine alerjiniz yoksa
günde 2 kase yoğurt tüketmeyi ihmal et-
meyin.

Probiyotik lahana turşusu

Probiyotik (fermente) lahana turşusu,
içerdiği yararlı bakteriler sayesinde ba-
ğırsak mikrobiyatasını korurken, yüksek
lif içeriği ile dışkının bağırsaktan geçişini
hızlandırır, sağlıklı bir sindirim sistemini
destekler. Fermente turşu K2 vitaminin-

den zengindir ve kan sulandırıcı ilaç kul-
lanan kişiler tüketim miktarı ve sıklığı ile
ilgili mutlaka bir uzmana danışmalıdır.

Enginar

Enginar içerdiği pek çok vitamin ve mi-
nerallerle birlikte yüksek lifli yapısıyla
bağırsaklarımızda  yaşayan mikroorga-
nizmalar için iyi bir besin kaynağıdır ve
bağırsak sağlığının sürdürülmesinde ol-
dukça önemlidir. Sindirim sistemindeki
hareketleri düzenler, dışkı hacmini artırır
ve bağırsak duvarına tutunan toksik öge-
lerin dışarı atılmasını sağlar.  

Hindiba kökü

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ezgi Hazal
Çelik “Hindiba kökü; ince bağırsakta
sindirilmeden kalın bağırsağa geçen ve
burada yaşayan bakteriler için besin kay-
nağı olan inülini yüksek miktarda bulun-
duruyor. Bu sayede zengin prebiyotik
kaynakları arasında yer alıyor. Beslenme
alışkanlıklarınızda hindiba köküne yer
vererek bağırsak mikrobiyotanızdaki ya-
rarlı bakterilere besin sağlayıp artışına
destek olabilirsiniz.” diyor.

Elma

Elma, içeriği çözünür liften zengin bir
gıdadır. Bu sayede bağırsak hareketleri-
nin düzenlenmesine önemli katkı sağla-
yarak sağlıklı bağırsak mikrobiyatasını
destekler. Lif içeriği yüksek olan elma,
kabuklu bir şekilde tüketildiğinde alınan
lif oranı artar. Günlük beslenme planı-
nıza her gün 1 elma ekleyebilirsiniz.

Kurubaklagiller

Nohut, fasulye, mercimek gibi besinler
yüksek lif içeriğiyle bağırsak hareketle-
rini artırır. Sindirilmiş besin artıklarının
kalın bağırsaktan geçişini hızlandırarak
zararlı bakteri oluşumunun önüne geçer
ve sağlıklı bağırsak mikrobiyotasını des-
tekler. Haftada en az iki gün kurubakla-
gil tüketmeye özen gösterin.

Avokado

Avokado tekli doymamış esansiyel yağ,
Mg ve E vitamininden zengin lif içeriği
yüksek bir besindir. Kabızlığı önler, sini-
rim sistemini düzenler ve bağırsak sağlı-
ğının sürdürülmesinde önemli rol oynar.

Yağ içeriği yüksek bir besin olduğu unu-
tulmamalı, fazla tüketiminden kaçınıl-
malıdır.

Ceviz

Prebiyotik özelliğiyle yararlı bağırsak
bakterileri için iyi bir besin kaynağı olan
ceviz, bu bakterilerin sayıca artmasını
sağlar. Günlük beslenme planınızda 2
tam cevize mutlaka yer açın.

Yeşil çay

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ezgi Hazal
Çelik “Yeşil çay, bağırsak mukozasının
daha güçlü olmasını destekler ve içeri-
ğindeki polifenoller sayesinde antiinfla-
matuar etki yaparak, bağırsakta zararlı
mikroorganizmaların artışı sonucu
olumsuz etkilenen bağırsak mikrobiya
tasını düzenlemeye yardımcı olur.
Günde 1-2 fincan yeşil çay tüketebilirsi-
niz. Ancak herhangi bir kronik hastalığı
bulunanlar, düzenli ilaç kullananlar ve
hamileler yeşil çay tüketimine 
başlamadan önce mutlaka hekimine 
danışmalıdır.” diyor.
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Kalp hastaları
için uyarılar
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Mikrobiyotanın değiştirilebilir ve müdahale edilebilir bir yapı olduğunu belirten Beslenme ve
Diyet Uzmanı Ezgi Hazal Çelik bazı besinlerin mikrobiyotada bağırsak dostu bakterilerin artmasına
fayda sağladığını vurgulayarak, bu 10 besini anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu

Covid-19 süreciyle birlikte
günlük hayatımızın bir parçası
olan maske kullanımı; kişinin

kendi ağız kokusunu fark etmesini ve
çözüm arayışını beraberinde getirdi. Bo-
şanmalarda gerekçe sayılabilecek kadar
ciddi bir sorun olan ağız kokusu, iş yaşa-
mında da özellikle konuşarak iletişim kur-
mada sıkıntı yaşanmasına yol açıyor.
Acıbadem Altunizade Hastanesi Protetik
Diş Tedavisi Uzmanı Dr. Dt. Hatice Ağan
“Ağız kokusu da tıpkı ter kokusu gibi ol-
dukça hassas bir konu; insanlar bazen en
sevdiklerine bile ağzının koktuğunu söyle-
meye çekinebiliyor, kişinin kendisinin bunu
fark etmesini bekliyor. Ancak Covid-19 en-
feksiyonuyla birlikte hayatımızın bir par-
çası haline gelen maskeler nedeniyle
hastalarda ağız kokusu konusunda ciddi
bir farkındalık oluştu. Sık sık maske değiş-
tirmesine rağmen, yediklerinden bağımsız
kötü bir koku aldığını söyleyen ve ağız ko-
kusu şikayetiyle kliniğimize başvuran has-
taların sayısı pandemi süresinde oldukça
arttı.” diyor. Ağız kokusu ya da tıbbi adıyla
halitozisin farklı nedenleri olduğunu söyle-
yen Dr. Dt. Hatice Ağan, hem ağız koku-
suna yol açan  nedenleri anlattı, hem de
alınabilecek etkili önlemleri sıraladı;
önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. 
Halitozisin (ağız kokusu) cinsiyetler ara-
sındaki dağılımına bakıldığında farklı çalış-

malar olmasına rağmen erkeklerde kadın-
lardan daha fazla olduğu görülüyor. Yaşın
ilerlemesi ağız kokusunun artması için be-
lirgin bir faktör olurken, buna karşın özel-
likle karma dişlenme dönemleri ile boğaz
ve bademcik enfeksiyonları sırasında ço-
cuklarda da ağız kokusu sorunu yaşanabi-
liyor. Dr. Dt. Hatice Ağan ağız kokusunun
patolojik ve fizyolojik nedenleri olduğunu
belirterek, bu nedenleri şu şekilde açıklıyor:

Fizyolojik halitozis; daha çok beslenme
alışkanlıkları, soğan, sarımsak vb. gıdalar
ve uzun süre aç ve susuz kalmaya bağlı
olarak ortaya çıkarken, tehlikeli olan pato-
lojik halitozis ise bazı sağlık sorunlarından
kaynaklanabiliyor. 

Patolojik halitozis; kulak-burun-boğaz
hastalıkları, geniz akıntıları, sinüzit ve ba-
demcik hastalıkları, reflü, ülser, gastrit gibi
sindirim sistemi hastalıklarının yanı sıra;
akciğer ve solunum yolu hastalıkları, kro-
nik böbrek yetmezliği, diyabet, hematolojik
hastalıklardan kaynaklanabiliyor.

En yaygın nedeni ağız ve dişler!

Ağız kokusunun en yaygın nedenini ağız
ve diş sağlığı sorunları oluşturuyor. Öyle ki
bu tüm nedenler içindeki oranı, yüzde 80’e
ulaşıyor. Diş çürükleri ve çürük yüzeylerde
biriken plaklar, bakteri tabakaları, ağızla
uyumsuz dolgular ve diş eti iltihapları ağız
kokusunun en belirgin sebepleri arasında

yer alıyor.  Diş aralarında biriken gıdalar,
diş etinde kokuşmaya neden oluyor. Dişle-
rin yüzeyine yapışan plak ve tartar önce diş
etinin iltihaplanmasına yol açıyor; oradan
da çene kemiğine sirayet edebiliyor.  20 yaş
dişleri olarak adlandırılan üçüncü azı diş-
leri de, ağız içinde kendine yer bulmaya ça-
lışırken sadece çapraşıklığa değil, ağız
kokusuna da neden oluyor. Kötü ağız hij-
yeni yani düzenli diş fırçalamama ve diş ipi
kullanmama da ağız kokusunun en yaygın
sebepleri listesinde yerini alıyor.

Popüler diyetler ve şekerli
beslenmeye dikkat!

Dr. Dt. Hatice Ağan fazla protein tüketimi-
nin, vücudumuzu enerji için yağ hücrele-
rini yakmaya zorladığını belirtiyor ve şöyle
devam ediyor: “Bu işlem de keton adı veri-
len artık ürünlere; dolayısıyla nefes ve idrar
yolu ile salınan bir kokuya yol açıyor. Yapı-
lan araştırmalarda da vejetaryenlerde, hay-
vansal kaynaklı gıdaları tüketenlere göre
daha az ağız kokusuna rastlandığı belirtili-
yor. Günümüzün güncel diyet modellerine
baktığımızda, protein ağırlıklı ve ketojenik
diyetler ya da aralıklı oruç dediğimiz uzun
süreli açlık durumu da ağız kokusuna yol
açabiliyor. Bu tip diyetleri yapanlara bol su
tüketmelerini öneriyoruz. Vitamin, mineral
eksiklikleri ve tükürük akışındaki azalma
da ağız kokusuna neden olabiliyor.”

Dr. Dt. Hatice Ağan, hem ağız kokusuna yol açan  nedenleri anlattı, hem de alınabilecek etkili önlemleri sıraladı; önemli uyarılar ve önerilerde bulundu

Ağız kokusuna karşı çare çok

NEŞE MERT



T icaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekip-
leri bilgi sistemleri üzerinden yapılan ince-
lemede Brezilya'nın Sao Paulo kentinden

gelen bir yolcuyu şüpheli olarak değerlendirdi.
Uçağın İstanbul Havalimanı'na iniş yapmasının
hemen ardından valizler x-ray cihazından geçiri-
lerek narkotik dedektör köpekleri tarafından
arandı. Köpekler şüpheli yolcunun valizindeki 3
içki şişesine tepki vermesi üzerine, şişeler açılarak
içerisindeki alkollü içecek görünümündeki sıvın-
dan numune alındı.

Farklı bir sıvı tespit edildi

Alınan numunenin uyuşturucu test cihazı ile ya-
pılan ilk analizde alkol uyarısı alınmasına rağmen
incelemeye devam edildi. Detaylı araştırmada şi-
şelerin içerisine yerleştirdikleri bir düzenek ile bir
miktar içkiyi şişe ağızlarında tuttukları, bu düze-
neğin altında ise farklı bir sıvı olduğu anlaşıldı.
Bunun üzerine tespit edilen düzenek ve içerisin-
deki sıvı bulunduğu yerden çıkarıldı. Şişede kalan
diğer sıvından alınan numunenin analizinde, bu
sıvının kokain çözeltisi olduğu anlaşıldı.  Gümrük
Muhafaza ekiplerinin titiz çalışması sonucunda
içki görünümü verilen piyasa değeri 2,5 milyon
TL olan toplam 3 kilogram 380 gram ağırlığında
sıvı kokain ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözal-
tına alınırken konuya ilişkin yürütülen soruştur-
maya devam edildiği öğrenildi.   DHA
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ŞiŞli'de 50 metre ilerideki
yaya geçidini kullanmayıp
yolun karşısına geçmek is-

teyen kadına otomobil çarptı. Yaralı
kadın ambulansla hastaneye kaldırıl-
dıktan sonra aynı noktada bir çok kişi-
nin 50 metre ilerideki yaya geçidini
kullanmayıp akan trafikte yolun karşı-
sına geçmeleri kameraya yansıdı. Os-

manbey'deki kaza saat 11:00 sırala-
rında meydana geldi. Halaskargazi
Caddesi'nde yolun karşısına geçmek
isteyen bir kadına otomobil çarptı.
Otomobil sürücüsü kadın ve vatan-
daşlar, yere savrulan yaralının yardı-
mına koşarken, polis ve sağlık
ekiplerine de haber verildi. Olay ye-
rine gelen sağlık ekipleri başından ya-

ralanan kadına ilk müdahalede bu-
lundu, ardından yaralı kadın ambulan-
sla hastaneye kaldırdı. Yayaya çarpan
otomobil sürücüsü de ifade vermek
için polis merkezine gitti. Yaşanan
kaza sonrası aynı noktada birçok kişi-
nin 50 metre ilerideki yaya geçidini
kullanmayıp akan trafikte yolun karşı-
sına geçmeleri kameraya yansıdı. 

Aracına bindi
silahlar patladı

OlaY, Yakacık Çarşı Mahallesi Mülayim
Sokak'ta saat 09.30 sıralarında meydana
geldi. İddiaya göre, sabah işe gitmek için

evinden çıkan Niyazi Kocabey aracına bindiği sırada
silahlı saldırıya uğradı. Yüzü maskeli saldırgan Koca-
bey'i ayağından yaralandı. Henüz kimliği belirlenme-
yen saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine çok
sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri
bacağından yaralanan Niyazi Kocabey'i ilk müdahale-
nin ardından ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir
Hastanesi'ne kaldırıldı. Kocabey'in yakınlarından bir
kadın olay yerinde sinir krizi geçirdi. Olay Yeri İnce-
leme ve Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipleri olay ye-
rinde incelemeler yaptı. Yapılan incelemelerde iki boş
kovan bulunduğu ve güvenlik kameralarını incelemeye
alındı.

Soruşturma başlatıldı

Vurulan kişinin komşusu olan Yılmaz Akay, 'Biz evde
yatıyorduk. İki el silah sesi duydum. Sesleri duyunca
olay yerine geldim. Olay yerinde bir kişinin vuruldu-
ğunu ve yere düştüğünü gördüm. Ayağından iki tane
kurşun almıştı. Polisler de çalışma yapıyor. Vurulan kişi
de bizim komşumuz olur. Olayı gerçekleştiren kişi yüzü
maske olduğu, yürüyerek buraya geldiği ve komşu-
muza ateş edip kaçmış' diye konuştu. Olayla ilgili so-
ruşturma sürüyor.

SEYTANIN BILE
AKLINA GELMEZ
İstanbul Havalimanı'nda
Gümrük Muhafaza 
ekiplerince
gerçekleştirilen 
operasyonda yabancı
uyruklu bir yolcunun
valizlerinde alkollü 
içki görünümü verilmiş
3 şişede piyasa değeri 
2,5 milyon TL olan
toplam 3 kilogram 
380 gram ağırlığında sıvı
kokain ele geçirildi

Keşke yaya geçidini kullansaydınız!

Kamyonun
altında öldü!
Sancaktepe'de yolda yürüyen 80
yaşındaki kadın hafriyat kamyonunun
altında kalarak ezildi. Kaza sonrası
sürücü olay yerinden kaçarken, yaşlı
kadın kaldırıldığı hastanede hayatını
kaybetti. Kamyon sürücüsü daha sonra
polise giderek teslim oldu

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında
Sancaktepe İnönü Mahallesi De-
mokrasi Caddesi üzerinde mey-

dana geldi. 80 yaşındaki Şehrinaz Bozbey
yolda yürüdüğü sırada, sürücüsü P.M.A.'nın
caddeden sokağa dönüş yapmak istediği 34
JC 4186 plakalı hafriyat kamyonunun altında
kaldı. Kazanın ardından sürücü olay yerinden
kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis
ekipleri sevk edildi. Yaşlı kadının kazayı duyan
yakınları olay yerine gelip camlarını kırarak
kamyonuna zarar verdi. Ağır yaralanan yaşlı
kadın, Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve
Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü
P.M.A. bir süre sonra polis merkezine giderek
teslim olurken, Şehrinaz Bozbey hastanede
yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarıla-
mayarak hayatını kaybetti.

Kameralar kaydetti

Öte yandan, yaşlı kadının hayatını kaybettiği
kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntü-
lerde, yaşlı kadının yolda yürüdüğü, hafriyat
kamyonunun sokağa girmek için manevra
yaptığı, kamyonun yaşlı kadını ezdiği ve çev-
rede bulunan vatandaşların olay yerine koş-
tuğu görülüyor. DHA

Vatandaş 
olaya el attı

KadıKÖY'de sokak ortasında erkek
arkadaşı tarafından darp edildiği
iddia edilen genç kız çevredekilerin

müdahalesiyle kurtarıldı. Şikayetçi olmayaca-
ğını söyleyen genç kız erkek arkadaşıyla uzakla-
şırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Kadıköy Osma-
nağa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya
göre bir kişi, genç kıza sokakta hakaret ettikten
sonra dövmeye kalktı. Çevredekiler, duruma
müdahale etti. İkilinin arasına giren vatandaş-
lar genç kızı döven kişiyi uyarmaya çalışsa da,
uyarılara aldırış etmeyen kişi, kimsenin karış-
mamasını istedi. İhbar üzerine olay yerine
gelen polis memuruna şikayetçi olmadığını
söyleyen genç kız ise erkek arkadaşıyla birlikte
olay yerinden uzaklaşarak gözden kayboldu.
Genç kızın şikayetçi olmaması ise vatandaşla-
rın tepkisine yol açtı. Yaşanan o anlar cep tele-
fonu kamerasına yansıdı.

Kartal'da bir kişi aracına bindiği sırada silahlı
saldırıya uğradı. Yaralı hastaneye kaldırılırken
polis olaya ilişkin çalışma başlattı

FETÖ'ye operasyon:
13 kişi gözaltında

FetÖ/ PdY Silahlı Terör Örgütünün Türk
Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasına
yönelik İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen

operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında
gözaltı kararı verilen diğer 3 şüphelinin ise yakalama
çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. İstanbul Merkezli
10 ilde FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Si-
lahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasına yönelik ope-
rasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 16
şüpheli için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekip-
leri bugün eş zamanlı operasyon düzenledi. Operas-
yonda bir asteğmen, altı astsubay ve altı uzman çavuş
olmak üzere 13 şüpheli yakalandı. Şüpheliler gözaltına
alınırken, diğer üç şüphelinin yakalama çalışmalarının
devam ettiği öğrenildi. Şüphelilerin adreslerinde yapı-
lan aramalar da kameralara yansıdı. 

Kartal'da bir kişi aracına bindiği sırada silahlı
saldırıya uğradı. Yaralı hastaneye kaldırılırken
polis olaya ilişkin çalışma başlattı

Gençlik iyice bozuldu
Sultangazi'de patenli genç-
lerin, akan trafikte bir süre ara-
larında kaydıkları araçların

arkalarına tutunarak kilometrelerce tehli-
keli yolculuk yaptıkları anlar kameralara
yansıdı. Kendilerinin ve sürücülerin ha-
yatlarını tehlikeye atan maskesiz 5 genç,
araçlara tutunurken sohbet ederek yolla-
rına devam etti. Olay, dün Sultangazi,
Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Eyüpsul-
tan gibi birçok ilçeyi birbirine bağlayan,
İstanbul'un en işlek caddelerinden Eski

Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana
geldi. 15-16 yaşlarında paten kullanan 5
genç, akan trafikte bir süre aralarında
kaydıkları araçların arkalarına
tutunarak hem kendilerini ve
hem de trafiği tehlikeye attı. Ki-
lometrelerce yol yaparak ol-
dukça rahat tavırlar sergileyen
gençler, sürücülerin de uyarıla-
rını dikkate almadı. Yanların-
dan ve arkalarından hızla gelen
araçlara aldırış etmeyen gençle-

rin maske de takmadıkları görüldü. Genç-
lerin araçlara tutunurken birbirleriyle soh-
bet etmeyi de ihmal etmedikleri görüldü.

Ele geçirilen 3 şişenin piyasa değerinin tam
2 buçuk milyon lira olduğu öğrenildi.



İ stanbul RES projesi için verilen
“ÇED Olumlu” kararına tepki göste-
rilen açıklamada, projenin ne kamu

yararına ne de halk sağlığına uygun olma-
dığı ifade edildi. Kuzey Ormanları Savun-
ması, "Kuzey Ormanları Savunması
olarak, Alman Dirkshof şirketinin sahibi
olduğu Universal Wind Enerji Elektrik
Üretim A.Ş. tarafından Kuzey Ormanla-
rı’nda kurulması planlanan Türkiye’nin en
büyük Rüzgar Enerji Santrali’ne karşı hu-
kuki süreci başlattığımızı duyurmak istiyo-
ruz. Kuzey Ormanları’nın Çatalca
bölgesindeki kadim meşe ormanlarını ve
yaban hayatını yok edecek olan, 300 bine
yakın leyleğin göçünü engelleyecek olan İs-
tanbul RES Projesi iptal edilmeli, proje için
verilen ÇED olumlu raporu kaldırılmalıdır.
Her geçen gün yok edilen Kuzey Ormanla-
rı’ndaki bu dev proje Çatalca’daki orman,
tarım, sit alanlarının yok olmasına, yaban
hayat alanlarının daralmasına, biyoçeşitlili-
ğin zayıflamasına neden olacaktır" açıkla-
masını yaptı. 

Kamu yararına değil

"Söz konusu İstanbul RES projesi için veri-
len ÇED olumlu kararı ve bu kararın daya-
nağı olan proje tanıtım dosyası ise ne

hukuka ne ÇED işleyişine, ne de kamu ya-
rarı ve halk sağlığına uygundur" denilen
açıklamada, "ÇED olumlu kararının daya-
nağı olan dosya Meteoroloji mühendisi
görevlendirilmeden hazırlanmıştır. ÇED
dosyasının yeterli teknik personelce hazır-
lanıp hazırlanmadığı davalı idarece denet-
lenmemiş ve araştırılmamıştır. Bu durum
İdarece verilen kararın esaslı hatasını oluş-
turmaktadır. Meteorolojik verilerin hatalı
saptanması sonucu yangını etkileyen fak-
törler hatalı saptanmıştır. Proje kapsa-
mında yapılan yapılar için Bayındırlık ve
İskân Bakanlığı (Afet İşleri Gn. Md.) ge-
nelgesi çerçevesinde jeoloji- jeoteknik Etüt
Raporu dosyada bulunmamaktadır.  Yap-
mış bulunduğumuz araştırmada Kemer-
burgaz RES, GOP RES, Şile RES,
Yamaçtepe RES, Tahakadın RES,  Aydost
RES gibi RES’lerle de komşu durumdadır.
Bu projelerin tamamı aynı ormanlık alan
içinde konumlanmış durumdadır. Bölge-
deki benzer faaliyetlerin çevresel etkilerinin
bir bütün olarak ele alınması gereklidir" ifa-
delerine yer verildi. 

Tarıma zarar verecek

Kümülatif etki değerlendirmeye tabi tutul-
maksızın İdarece verilen kararın hatalı ol-

duğu belirtilen açıklamada, "Proje alanı
Çatalca’ya bağlı Karacaköy, Karaman-
dere, Çiftlikköy, Kalfaköy, Gümüşpınar,
Belgrat Köyleri hayvancılık, arıcılık, çiftçilik
yapılan alanlardır. İstanbul RES inşaatı,
Çatalca’da orman ve tarım alanların yok
olmasına ve biyoçeşitliliğe zarar verecektir.
İstanbul RES sonbahar ayında 250-300
leyleğin göç yolu olarak kullandığı koridor
üzerinde kurulmaktadır. Dünya üzerindeki
Küçük Orman Kartalları’nın yüzde 90’ı
projenin gerçekleştirileceği Kuzey Orman-
ları üzerinden göç etmektedir. İstanbul
RES projesinin kurulduğu Kuzey Orman-
ları 200 bin gündüz yırtıcısı tarafından göç
yolu olarak kullanılmaktadır.  En az 34 kuş
türü Bern Listesi Ek-II’ye, yani “Mutlak
Koruma Altındaki Türler Listesi’ne; en az
17 kuş türü Bern Listesi Ek-III’e, yani “Ko-
ruma Altındaki Türler Listesi’ne girmekte-
dir. Proje sahasının bulunduğu Çatalca’nın
ülkemizdeki ana kuş göç rotaları üzerinde
bulunması nedeni ile Bern, JUCN, Ulusal
kırmızı liste, AB Kuş Direktifleri mevzuat-
larına aykırı olarak gerçekleştirilmek iste-
nen projenin hayata geçmesi halinde
kuşların bölgedeki yaban hayatında telafisi
mümkün olmayan sonuçlar ortaya çıkara-
caktır" denildi. 
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tuzla Belediyesi sosyal sorumluluk projele-
rine bir yenisini daha ekleyerek 65 yaş üstü va-
tandaşlara doğum günü sürprizi yaptı.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında
evlerinde bulunan 65 yaş üstü vatandaşlardan şubat
ayında doğan 25 büyüğe, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi
Yazıcı, pasta göndererek doğum günlerini kutladı. Tuzla
Belediyesi Yaşlılar Merkezi’nde görevli personeller, ilçede
yaşayan şubat ayı doğumlu vatandaşları tespit ederek
doğum günü pastalarını adreslere ulaştırdı. Koronavirüs
tedbirleri nedeniyle tek tek evlerin kapılarından ikram edilen
pastaları alan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı. Pasta
dağıtımına Piri Reis Üniversitesi’nde okuyan iki gönüllü
öğrenci de eşlik etti.

Unutulmamak çok güzel

77’inci yaşını kutlayan Yusuf Kütük’ün gelini Fatma Kütük,
“Resmi olarak 77 yaşında görünüyor ama 83’üncü yaşını
kutluyoruz. Koronavirüs salgınından kaçınmaya çalışıyo-
ruz. Babam Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi’ne giderken
gayet iyiydi. Orada sürekli egzersizler yaptırdıkları için çok
memnundu. Şimdi o zaman ki gibi değil" dedi. Doğum
günü sürprizinden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Özler
Umay, "78 yaşıma giriyorum. Çok çok büyük bir sürpriz
oldu bana. Şadi Bey’i zaten çok seviyorum. Yaşlılarımıza
vermiş olduğu saygı, sevgi hakikaten emsalsizdir. Bunu ilti-
fat olarak söylemiyorum. Bu bir gerçek. Çok mutlu oldum.
Çok iyi bir insan. Gerçekten emsalsiz bir başkan diyebili-
rim. Bu yakın alaka ve sevgi hele ki bugün yapılan sürpriz
kelimelere sığmıyor. Gençleri görünce, bu sevgiyi görünce
mutlu oldum. Daha ne olsun. Uzun zamandır olmadığı
kadar sevgi gördüm” dedi. Evde unutulmamanın kendisini
mutlu ettiğini belirten Hümeyra Kaya,” Çok teşekkür edi-
yorum. Sizlerle beraber olmak mutlu etti. Bir de evde unu-
tulmamak çok güzel. Şadi Başkanımız eminim bizi
unutmamıştır. Bir gün de kapımı çalacağını bekliyorum"
ifadelerini kullandı. 

Yüzlerini güldürelim istedik

Doğum günü kutlanan büyüklere Tuzla Belediye Başkanı
Dr. Şadi Yazıcı’nın selamlarını ilettiklerini belirten Tuzla
Belediyesi Yaşlılar Merkezi Sorumlusu Özgen Hatipoğlu,
“Büyüklerimizi bu pandemi sürecinde biraz mutlu edelim,
büyüklerimizin ellerini öpelim, onların ufakta olsa yüzlerini
güldürelim istedik. Doğum günlerini kutluyoruz. Üniversi-
telerden gönüllü arkadaşlarımız geliyor ve onlarla beraber
çıkıyoruz. Her ay, belli büyüklerimizin doğum günlerini
kutlayıp yüzlerini güldürüyoruz. En kısa zamanda pan-
demi bittiği zaman tekrar onları yanımıza alacağımızı gös-
termeye çalışıyoruz" dedi. Piri Reis Üniversitesi’nde okuyan
ve pasta dağıtımına eşlik eden İlayda Nur Demir, ”Büyük-
lerimizi ziyaret ettik bugün. Onların doğum günlerini kutla-
dık. Çok mutlu oldular. Onlar mutlu oldukça biz de çok
mutlu olduk. Biz hatıra kalması için okulumuzun adına
küçük birkaç hediye verdik" diye konuştu.  DHA

Doğum günü
sürprizi

Kuzey Ormanları Savunması, Alman Dirkshof şirketinin sahibi olduğu Universal Wind
Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’ye karşı harekete geçti. 300 bine yakın leyleğin göçünü 
engelleyecek olan İstanbul RES Projesi tartışmalara yol açmıştı. Kuzey Ormanları

Savunması yaptığı açıklamayla projenin iptali için hukuki süreç başlattıklarını duyurdu
Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler
kapsamında evlerinde bulunan 65 yaş üstü
vatandaşlardan şubat ayı doğumlulara, 
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, pasta
göndererek doğum günlerini kutladı. Tek tek
evlerin kapılarından ikram edilen doğum
günü pastalarını alan 65 yaş üstü büyükler,
duygu dolu anlar yaşadı

uluslararası Havalimanları Konseyi tara-
fından 2009 yılında başlatılan Havalimanı Kar-
bon Akreditasyonu kapsamında

yükümlülüklerini yerine getiren İstanbul Havalimanı, Bi-
rinci Seviye Karbon Salımı Sertifikası alarak, Uluslararası
Havalimanları Konseyi’nin iklim-akıllı havalimanları liste-
sine dahil oldu. Karbon emisyonlarının azaltılmasının he-
deflendiği İstanbul Havalimanı’nda, Sera Gazı Envanter
Yönetim Prosedürü, sera gazı emisyonlarının ölçme ve ra-
porlanması için ISO 14064-1 Sera Gazı Hesaplama ve
Doğrulama Yönetim Sistemi Standardı ve Havalimanı
Karbon Akreditasyon programı gerekliliklerine uygun hale
getirildi. Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında İstanbul
Havalimanı’nda sera gazı kaynakları belirlenerek hesap-
lama metodolojileri tanımlandı. Konuyla ilgili olarak bir
değerlendirmede bulunan İGA Havalimanı İşletmesi İcra
Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, "Sür-
dürülebilirlik konusu İstanbul Havalimanı’nda tüm süreç-
lerin merkezinde yer alıyor. Operasyonlarımızı çevre ve
sürdürülebilirlik ilkelerimiz doğrultusunda sürdürürken,
iklim dengesini korumaya da gayret gösteriyoruz” dedi.

Önemli bir
sertifika
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Açıklamada İstanbul RES'in aynı za-
manda Çilingoz Yaban Hayatı Geliş-
tirme Sahasına bitişik konumda
olduğu belirtilerek, "İstanbul RES pro-
jesinin yer aldığı bölgede arıcılık mut-
lak koruma altındadır. Trakya arısı
30.06.2010 Tarih ve 29 sayılı olurları
ile Tarım Bakanlığı tarafından mutlak
korumaya alınmış olup, Yıldız Dağ-
ları’nın (Istrancalar) tamamına yakı-
nında TRAKYA ARISI koruma
kapsamındadır. İstanbul RES projesi
Tarihi Roma Su Yolu’na ait su galerisi
hattı kalıntıları ve ve bu hattın güzerga-
hıyla birleşik konumdadır. Kuzey Or-
manları’ndaki yaban hayatı ve Kuzey
Ormanları Ekosistemi’ni çökertecek
olan, Dünya’nın en önemli göç yolla-
rından Kuzey Ormanları’nın göç kori-
dorundaki en büyük bariyerlere
dönüşecek İSTANBUL RES isimli Rüz-
gar Enerji Santrali’nin iptal edilmesini,
proje için verilen ÇED olumlu kararının
kaldırılmasını ve bu süreçte Kuzey Or-
manları’na yaratılan tahribatın bir an
önce telafi edilmesini istiyoruz. Kuzey
Ormanları’nda RES olmaz" uyarısı
yapıldı. 

TAHRiBAT HEMEN
TELAFi EDiLSiNRES PROJESINE

IPTAL DAVASI
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Özel çocuklara
çok özel eğitim
Esenyurt Belediyesi Özel Eğitim Merkezi, özel çocukların gelişimlerine katkı sunmak
amacıyla eğitimlerine devam ediyor. Merkez, ‘Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizlik’ tanısı
konulan çocuklara özel eğitim vererek okul derslerinde başarılı olmaları için destek sağlıyor

esenyurt Belediyesi
Sağlık İşleri Müdürlüğü-
nün, ilçedeki özel çocuklar

için hayata geçirdiği Özel Eğitim
Merkezi’nde, Psikolojik Danışmanlık
hizmetinin yarı sıra Bireysel Psikote-
rapi, Dil ve Konuşma Terapisi, Duyu
Bütünleme, Grup Terapisi ve Oyun
Terapisi yapılıyor. Bu sayede okul
destek eğitimleri ile zihinsel işlevler
bakımından farklılık gösteren; kav-
ramsal, sosyal ve pratik uyumsal be-
cerilerde eksiklikleri ve sınırlılıkları
olan çocukların, okul derslerinde ba-

şarılı olabilmeleri hedefleniyor. Mer-
kezde eğitim alan İsmail Tok’un ailesi
ve öğretmeni özel eğitimler sonu-
cunda yaşanan gelişmeleri anlattı.

Gelişimini sağlıyor

Anne Nuriye Tok, çocuğunun Türkçe
ve Matematik derslerinde geri kaldı-
ğını, ancak özel derslerin ardından
okul derslerinde gelişme sağladığını
dile getirerek Esenyurt Belediyesi’ne
teşekkür etti.
Tok, "İsmail başladığında Türkçe ve
Matematik derslerinde yaşıtlarına

göre geride kalmıştı. Uzun zamandır
çalışmamıza rağmen bir yol katede-
memiştik. Burada aldığımız 3.5 aylık
eğitim desteğinin sonunda ilerleme
katedildiğini gördüm. Burada tabi ki
İsmail’in ortamını sevmesinin, öğret-
menlerini benimsemesinin rolünün
çok olduğunu düşünüyorum. Burada
da tıpkı okuldaki gibi ev ödevleri veri-
liyor, etkinlikler yapılıyor. Normal
kaynaştırma sınıfında birebir eğitim
almak mümkün değil, dolayısıyla bu
çocuk geri kaldığı için bir şey anlamı-
yor derslerden; ancak birebir eğitim
aldığı için ilerleme gösterebiliyor. Ya-
şının ilerlemesi ile birlikte bilişsel ze-
kâsı da geliştiği için birebir destek
eğitimi de alınca, buradan daha iyi
ilerleme katetti. Bu destek ve hizmet
sürdüğü sürece çocuğumun daha
iyi yerlere geleceğini düşünüyorum.
Öğretmenlerine, Esenyurt Beledi-
yesi’ne teşekkür ederim" dedi.

Gözle görülür ilerleme

Çocukların ihtiyaç ve gelişim se-
viyelerine uygun eğitim verdikle-
rini ifade eden Özel Eğitim
Öğretmeni Hazal Malatya,
“Merkezimizin öğrencilerinden
olan İsmail ile 3.5 aydır ‘Birey-
sel Özel Eğitim’ dersleri yapı-
yoruz. Yoğun süren ders
programlarımızın ardından
öğrencimizde gözle görülür
şekilde ilerleme oldu” diye
konuştu.

Bilimsel yayın 
karnesi belli oldu
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üniversitelerin
performansının değerlendirildiği 'Üniversite
İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu
2020'yi yayımladı. Rapora göre, ulusal
hakemli dergilerde en çok yayını olan
üniversiteler ve yayın sayıları 
kategorisinde 811 yayınla Sağlık Bilimleri
Üniversitesi birinci oldu

Üniversitelerin performansının değer-
lendirildiği ‘Üniversite İzleme ve Değerlen-
dirme Genel Raporu 2020’deki kriterlere

göre en başarılı üniversitelerin verileri, YÖK tarafın-
dan açıklandı. Üniversitelerin yürüttükleri projeler ve
akademisyenlerin ulusal ve uluslararası hakemli der-
gilerde yayınladıkları makaleler de, ‘Araştırma-Geliş-
tirme, Proje ve Yayın’ kategorisi dahil 14 ayrı
göstergede incelendi. Ulusal hakemli dergilerde en
çok yayını olan üniversiteler ve yayın sayıları katego-
risinde 811 yayınla Sağlık Bilimleri Üniversitesi bi-
rinci oldu. Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ni 713 yayınla
İstanbul Üniversitesi, 594 yayınla Hacettepe Üniver-
sitesi, 566 yayınla Ankara Üniversitesi ve 503 yayınla
Gazi Üniversitesi takip etti.

Onur ve gurur duyuyorum

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet
Erdöl konuyla alakalı yaptığı açıklamada, "Üretken
akademik anlayışın geçmişten geleceğe iliklenen köp-
rüsü Sağlık Bilimleri Üniversitesi taze bir soluk ola-
rak eğitim hayatına yeni başlamış olmasına rağmen
köklü üniversitelerle yarışır hale gelmiştir. Tüm kad-
rolarıyla ilim ve bilim yolunda hadimiyete adanmış
üniversitemizin elde ettiği başarılardan onur ve gurur
duymaktayım. Daimiyet ve kaimiyet ile çalışmaları-
mız ve başarılarımız devam edecektir" ifadelerini 
kullandı. DHA



PERŞEMBE 25 ŞUBAT 2021

İSTANBUL 5

MÜGE YÜCETÜRK

İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
Başkanı Ekrem İmamoğlu, İnsani
Gelişme Vakfı’nın (İNGEV) bü-

yükşehirlerin insani gelişmişliğini öl-
çümlediği ve İBB’nin beş dalda 1.
olduğu ödül törenine katıldı. Arala-
rında, Ankara, Bursa, Eskişehir, An-
talya, İzmir’inde olduğu 30 ili
kapsayan araştırmada; İnsani Ge-
lişme, Sürdürülebilir Ekonomi En-
deksi, Eşitsizliklerle Mücadele
Endeksi, Sosyal Yaşam Endeksi, Ula-
şım ve Erişilebilirlik Endeksi dallarında
1’nci olan İBB, Yönetim ve Saydamlık
Endeksi alanında da 2’ncilik kazandı.

Dönüştürücü güce sahip

İnternet ortamında gerçekleştirilen tö-
rende konuşan Ekrem İmamoğlu,  İN-
GEV’in çalışmalarını yakından takip
ettiğini belirterek, “Kent ve insanı yan
yana koyan bir anlayışla çok güzel ça-
lışmalara imza atan, tabiri caizse bir
endeks, bir ölçülebilirlik ortaya koyup
bu kıyası yöneten bir vakfın olması
Türkiye için bir şans” dedi. İstanbul’un
her konuda Türkiye’nin lokomotifi ol-
duğunu ve buna herkesin inandığının
altını çizen İmamoğlu, şöyle devam
etti: "Kendimizi geliştirme zorunlulu-
ğumuz var. İnovatif bir yerel yönetim
anlayışını ortaya koyma zorunluluğu-
muz var. Ama iddialı bir ilave daha ya-
payım ki, İstanbul yalnızca
Türkiye’nin değil, dünyanın da yakın
takip ettiği ve dönüştürücü gücü yük-
sek bir belediye, bir yerleşim alanı. 21.
yüzyılda kentlerin konumu değerli, ya-
şamı değiştiren ve dönüştüren alanlar;
çünkü yaşamın merkezi artık. Bana
göre Türkiye’nin yüzde 90’ı şehirlerde
yaşıyor artık. Bana göre, derken ista-
tistiklerin biraz üzerinde konuşuyorum
artık. Ama bir gerçek ki, kırsal terk
edilmiş durumda. Elbette bu istediği-
miz bir şey değil; ama orada da bir de-
ğişim ya da dönüşüm yapılacaksa
dahi, bu kentlerde başlatmak ya da
yapmak gerektiğini görüyoruz."

Sihirli kelime ortak akıl

Katılımcılık ve şeffaflığı önemsedikle-
rini vurgulayan İmamoğlu, sadece
kendi kurumsal aklı değil, bütün yan
aktörleri de önemsediklerini söyledi.
Katılımcılığı en üst seviyede tutarak 21.
yüzyıl yeni belediyecilik modeli ile bir
süreci yönettiklerini kaydeden İma-
moğlu, “Burada bize göre en sihirle ke-
lime ortak akıl. Ortak akılla bir başarı
elde ettiğimizi düşünüyorum” dedi.
Programa, İstanbul Planlama Ajan-
sın’dan (İPA) katılındığı bilgisini payla-
şan İmamoğlu, konuşmasını şöyle
sürdürdü: “İPA, tam ortak aklın tam
bu katılımcılığın bilimsel bir odağı, bi-
limsel bir merkezi. İPA’ya yaklaşık bir
yıla yakın süredir emek veriyoruz. Bu

rada farkı alanlarda İBB’nin aksiyon
alanını olgunlaştıran, bir nevi kuluçka-
sını, Ar-Ge merkezini oluşturan bir
noktada harekete ediyoruz. Bu bahset-
tiğimiz araştırmaları sonrasında elde
ettiğimiz bütün başarıların aslında bir
paydaşı da. Şunu da belirtmek isterim
ki; bize katılan sivil toplum kuruluşla-
rını, akademisyenlerini, iş dünyasını ve
birçok kurum, kuruluş da bu başarının
paydaşı. Bu başarı, sürdürülebilir eko-
nomi, eşitsizliklerle mücadele, sosyal
yaşam, ulaşım ve erişilebilirlik; yöne-
tim ve saydamlıktaki konumu itibariyle 
elde edilen bir başarı; ama daha iyi
olma mecburiyetinin mesajını alarak
inşallah her zaman daha iyi daha 
başarılı işler yapmak isteriz.”

KATILIMCILIGI
ONEMSIYORUZ

Halk Günü Toplantısı’nda vatandaşlarla tek
tek görüşen Mehmet Murat Çalık, ilçe sakin-
leri ile sohbet ederek sorunlarına çözüm
yolu buluyor. Yoğun ilgi gören toplantıda
ağırlıklı olarak iş talepleri yer alırken, Gürpı-
nar Siteler Bölgesi Kentsel Dönüşüm süreci
hakkında da bilgi alan çok sayıda ilçe sakini,
bir an önce bölgede kentsel dönüşümün 
yapılması için ayrıca talepte bulundu

Beylikdüzü Belediyesi tarafın-
dan geleneksel hale gelen halkın
talep, şikâyet ve tebriklerini doğ-

rudan belediye başkanına ilettiği “Halk
Günü Toplantıları” devam ediyor. Beylik-
düzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi
Trakya Salonu’nda pandemi koşullarına
uygun gerçekleşen toplantıda Beylikdüzü
Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık,
kendisiyle görüşme talebinde bulunan va-
tandaşlarla bir araya geldi. 

Yerinde çözümler bulundu

Yoğun ilgi gören toplantıda başkan yar-
dımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürle-
rinden oluşan çözüm masaları kurularak
vatandaşların taleplerine hızlı ve yerinde
çözümler bulundu. Pandemiden kaynaklı

işsizlik ve iş talepleri toplantının ana gün-
dem maddesini oluştururken Gürpınar Si-
teler Bölgesi Kentsel Dönüşüm süreci
hakkında da bilgi alan çok sayıda ilçe sa-
kini oldu. Vatandaşlar bir an önce bölgede
kentsel dönüşümün başlaması için ayrıca
talepte bulundu. 13 Blok 416 dairenin yer
aldığı ada da bulunan bina sakinleri müte-
ahhitlerin kendileri ile yapılan görüşme ta-
leplerini bina sakinleri olarak kabul
etmediklerini belirterek, Belediye ve KİP-
TAŞ garantisi altında binalarında kentsel
dönüşüm yapılmasını bunun için ne gere-
kiyorsa yapmaya hazır olduklarını ifade
ettiler. 

Beni çok heyecanlandırdı

7'den 70'e her yaş grubundan vatandaşı

ağırlayan Başkan Mehmet Murat Çalık'ın
konukları arasında genç girişimcilerde yer
aldı. Başkan Çalık ile görüşme fırsatı
bulan 16 yaşındaki Su Kuta, Beylikdüzü
Belediyesi Smart Fikir Atölyesi ve Gençlik
Merkezi’nin faaliyetleri ve hizmetleri hak-
kında duyduğu heyecanı belirterek
“Bugün burada olduğum için çok mutlu-
yum. Başkanımızdan Smart Fikir Atölyesi
hakkında bilgilendirmeler aldım. Projeyi
ilk duyduğumda çok heyecanlandım ve
tüm sosyal medya araçlarından süreci
takip ettim. Bu konuda bizim yaş gru-
bunda olan gençlere maalesef hiç bir fırsat
tanınmıyor. Fakat Smart Fikir Atölyesi ve
Gençlik Merkezi'nin bizlere bu fırsatı tanı-
yacak olması umut verici ve heyecanlı ola-
cak" şeklinde konuştu. BARIŞ KIŞ

CHP Bilim Platformu’nun verile-
rine göre, Türkiye’de 2002-2019
arasında yaşanan intiharlar içinde 5

bin 806 intihar vakasının nedenini geçim sıkın-
tısı ve ticari başarısızlık oluşturdu. Ülke gene-
linde ekonomik sebepler yüzünden yaşanan
intiharların, toplam intiharlar içindeki payı
2018’de yüzde 7.3 iken, 2019’da yüzde 9.4’e
yükseldi.  İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mecli-
si’ne göre sadece işyeri içinde ve/veya işe bağlı
olarak intihar edenlerin sayısı 2020’nin ilk 8
ayında 54 kişi oldu. Verilere göre, 2016 yılında
20-24 yaş arası 355 kişi yaşamına son verirken,
bu sayı 2019 yılında 414’e çıktı. Sadece 2019
yılında 3 bin 406 kişi intihara bağlı olarak ya-
şamına son verdi. 3 bin 406 kişinin, yüzde
9,4’ü (321 kişi) geçim sıkıntısı nedeniyle intihar
etti. Ayrıca Müzik ve Sahne Sanatçıları Sendi-
kası (Müzik-Sen) verilerine göre ise getirilen
konser yasakları ve kısıtlamalarla birlikte yak-
laşık 700 bin müzisyen işsiz kaldı, 100’ü aşkın
müzisyen ise intihar etti.

Bir haftada 7 kişi 

Kocaeli’de bir haftada 7 kişi ekonomik sebep-
lerden dolayı intihar etti. İlk olarak CHP Kar-
tepe Belediye Meclis Üyesi Tugay Adak,
işsizlik ve ekonomik sıkıntı nedeniyle, 42 Evler
Köprüsü’nden atlayarak yaşamına son verdi.
Daha sonra Gölcük’te yaşayan ve bir süre
önce işten çıkarılan, 25 yaşındaki Ahmet Tarı
10 Şubat’ta kendini elektrik direğine asarak ya-
şamına son verdi. 11 Şubat günü, Gebze’de
yaşayan 32 yaşındaki Samet Özer çektiği eko-

nomik sıkıntı nedeniyle canına kıydı. Adıya-
man’dan Körfez’e çalışmaya gelen 25 yaşın-
daki Ünal Çetinkaya 13 Şubat günü ardında
bir intihar notu bırakarak kendini çalıştığı in-
şaatın 5. katından aşağı bıraktı. İzmit’te tica-
retle uğraşan Kadir Gündüz kendini asarak
yaşamına son verdi. 23 yaşındaki Mustafa Öz-
yıldız babası ile birlikte kaldığı evde kendini
asarak canına kıydı. Yine İzmit’te, emekli ve
verem hastası olan 62 yaşındaki Ahmet Orhan
kendini asarak yaşamına son verdi.

Bir günde 3 kişi canına kıydı

Aydın'da biri öğretmen, biri müdür, biri göç-
men olmak üzere bir günde 3 kişi yaşamına
son verdi. Aydın Geri Gönderme Merkezi’nde
Afgan uyruklu Sayyid Ümit Sadat yaşamına
son verdi. Gencin 19 yaşında olduğu öğrenildi.
Bir diğer intihar ise, Efeler’e bağlı Yedi Eylül
Mahallesi Bağkur evlerinde yaşandı. İlçedeki
bir okulda bilgisayar öğretmenliği yapan
Gizem İlanbey 5. kattan kendini aşağı attı.
Genç kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.
İlanbey’in depresyon ilacı kullandığı öğrenildi.
Koçarlı’da bir metal fabrikasında müdürlük
yapan 41 yaşındaki İbrahim Ç. ise iş yerinde
yaşamına son verdi. Ç. evli ve 2 çocuk baba-
sıydı. Son günlerde Türkiye’yi yasa boğan bir
intihar haberi İstanbul Zeytinburnu’ndan
geldi. Zeytinburnu'nda oturan Elvan Demir,
akşam saatlerinde ablasına uğrayarak, eşi
Enver Demir'in rahatsız olduğunu, bu nedenle
hastaneye gideceklerini söyleyerek 1,5 yaşın-
daki kızını emanet etti. 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İnsani Gelişme Vakfı (İNGEV) tarafından düzenlenen “2020 İnsani
Gelişme Endeksi Büyükşehirler” araştırmasının ödül törenine katıldı. Törende İBB'nin hizmetlerine
5 ayrı ödül verildi. İmamoğlu, “İstanbul yalnızca Türkiye’nin değil dünyanın da yakın takip ettiği
ve dönüştürücü gücü yüksek bir belediye, bir yerleşim alanı. 21. yüzyıl belediyecilik anlayışında
ortak aklı, katılımcılığı ve şeffaflığı önemsiyoruz. İnovatif yerel yönetim zorunluluk” dedi.

S
esinden tanıdım onu!
2 yıl evvel yazmıştım
Kendi hikayemi. 

Zifiri karanlık, 
Ne ayakta kalabiliyorum 
Ne de oturacak bir yer var. 
İçerisi sürekli suyla ıslatıldığı için, vücudum 

nereye değse etlerim kopacak gibi
oluyor. 
Buz vücudumu mıknatıs gibi çekiyor. 
Derim buza yapışıyor. 
Aylardan ocak, yıl 1980! 
Ve o yıl kış çok ağır seyrediyordu. 
Siirt tugayına götürülürken 
Kar neredeyse diz boyunu geçmişti. 
Ve hala yağmaya devam ediyordu... 
Benim tutulduğum baraka yıkık dökük bir 

barakaydı, her tarafından rüzgâr alıyordu. 
Gözlerim kapalı olduğu için 
İçerde başka bir eşyanın olup olmadığını 

bilmiyorum. 
Ama çok soğuktu... 
Ve donuyordum! 
Üzerindeki elbiseleri çıkardıkları için soğuğu

daha fazla hoş ediyordum. 
Gerçi elbise olsaydı da değişen bir şey

olmazdı... 
Çünkü yere ve üzerime sürekli şu döküyorlardı. 
İlk bir iki gün 
Su dökme dışında 
Uğrayan veya soran hiç kimse olmadı. 
Üçüncü gün, 
Kalın sesli ve sürekli küfür eden birisi bana 

seslenmeye başlayınca 
Günlerin sessizliği de bozulmuş oldu. 
Evet! 
Hayatım boyunca hiç unutmayacağım bir ses! 
Ve hiç aklımdan çıkmayacak; 
"Bir insan başka bir insana hem de zevk duyarak

böyle zalimce davranabilir mi” düşüncesi.
Evet, insan zalimlerin en zalimi olabilir! 
Hayal bile edemeyeceğimiz yöntemlerle acı

çektirebilir! 
Ve... 
Bu kalın sesli ve tarifini yapamadığım iğrenç 

kokunun sahibi olan 
Böyle biriydi. 
Büyük ihtimal ile 
Bir babaydı. 
Çocukları ve sevdiği kadını vardı. 
Evine bir baba şefkatiyle dönüyordu 
Ya da çocuklarının başını sevgiyle okşuyordu 
Ve bu insan burada bir canavara dönüşüyordu 
Bugün bile adını koymakta zorlandığım bir ruh

halini tarif etmek mümkün değil, diye 
düşünüyorum. 

Beni altı olmayan bir sandalyeye bağladı. 
Ve elindeki copla hem vuruyor hem de copu 

vücudumda gezdiriyordu. 
Kanın aktığını vücuduma değen sıcaklıktan 

anlıyordum... 
Neredeyse tüm kemiklerimi kıracak gibi

hayvanca vuruyordu! 
Hiçbir şey de sormuyordu... 
Sadece küfür ediyor ve vuruyordu! 
Aslında soracak bir şeyi de yoktu. 
Ben daha yeni yirmi yaşına giriyordum... 
Ve herhangi bir suç da işlememiştim! 
Birileri darbe yapmaya hazırlanıyordu... 
Ülkenin her yerinde cinayetler işleniyor, 
Sıkıyönetim ilan edilmiş, 
Suçlu suçsuz insanlar göz altına alınıyor, 
Tablo daha vahim hale getiriliyordu. 
Amaç siyasetin ülkeyi yönetemediğini göstermek

ve askerin darbe yapmasının önünü
açmaktı. 

Onun için bu adamın bana soracağı hiçbir şey yoktu. 
Ben hiçbir eylemin içinde olmamıştım. 
Sadece ilerici gençler derneğinin üyesiydim. 
Ve şiddet ile hiçbir ilgimiz yoktu! 
Onun için PKK tarafından hain ilan edilmiştik! 
Böyle bir siyasî ortam içerisinde 
Siirt tugayında gözaltındaydım. 
Galiba bayılmışım, 
Artık acı hissetmiyordum... 
Dayaktan her tarafım uyuşmuştu. 
Ayak derilerim betona yapışmış kalmıştı. 
Çok sonra kendime geldiğimde dışarıda

bağrışlar, çağrışalar devam ediyordu. 
Bir asker nöbette kendini vurmuştu. 
Ben galiba o asker sayesinde daha ağır ve 

söylemeye utanacağım işkence yönteminden 
kurtulmuştum. 

Yıl 1991 yer İstanbul / Kurtuluş Mahallesi 
Aradan geçen bir on yıl sonra İstanbul'da 

pazarlamacılık yapıyorum... 
Soldan gelen insanların büyük bölümü 24 saat

siyaset ile uğraştıklarından ve bugün yarın devrim
olacak hayali kurduklarından ötürü kalıcı bir 
meslek sahibi olamadılar... 

Bundan ötürü daha çok konuşma kabiliyetine
dayalı iki meslekte yoğunlaştılar: 

Reklamcılık 
Ve 
Pazarlamacılık 
Ben de iyi bir pazarlamacı oldum. 
Tencere tava satıyordum. 
Bir yaz günü 
Kurtuluş’ta gecekondu bölgesinde gurup olarak

satışa çıkmıştık. 
Bitişik evlerde eşya satıyorduk. 
Yan tarafımızda satış yapan arkadaşların girdiği

evden çok tanıdık bir ses kulağımı derinden sarstı! 
Çok çok tanıdıktı bu ses; 
Ama kimin sesi olduğunu çıkaramıyordum 
Belki de yıllardır görmediğim bir arkadaşımın

sesi de olabilir diye düşündüm. 
Hayır, bu ses bana acı veriyor! 
Beni rahatsız ediyor! 
Ve o sese doğru yöneldim... 
Ellili yaşlarda bir insan etrafında küçük çocuk-

lar ve bir iki kadın, ödeme konusunda hararetle
tartışıyorlardı... 

Adam emekli maaşının ancak taksitler düşük
tutulursa yetebileceğini söylüyordu. 

Yanındaki kadın “öderiz bey” diyordu. 
Birdenbire adam beni görünce irkildi. 
Kekelemeye, garip garip sesler çıkarmaya 

başladı, yanındaki kadın ve arkadaşlarım da bir
şey anlayamadılar bu durumdan. 

Evet beni tanımıştı! 
Ama ben hala onu tanımamıştım. 
“Önemli değil” dedi, 
“Ödeyeceğiniz şekilde senet yaparız.”
Ve aramızda yirmi otuz santim uzaklık vardı. 
Sesinden önce 
O iğrenç kokuyu aldım! 
Neredeyse kusacaktım, 
Evet oydu! 
Yoksulluk içerisinde kıvranan canavar, 
Tanıdım seni! 
Ama diyemedim bunu ona 
Çünkü o artık çürümüş bir zavallıydı! 

İşkencecimi sesinden tanıdım
www.superhaber.tv

KONUK YAZAR

İlhami IŞIK

DAHA FAZLA BİR ARAYA GELMELİYİZ
İstanbul’un 30 büyükşehir belediye ile
daha çok dayanışma içinde olmasını, si-
yasi cendereden uzak bir anlayışla hare-
ket edilmesinin önemine inandıklarını da
kaydeden İmamoğlu, konuşmasını şöyle
bitirdi: "Yerel yönetimin o tılsımı, maha-
reti, yüksek alanında iş başarmayı hedef
kılan bir anlayışıyla, daha fazla bir araya
gelmeyi, bu deneyimleri paylaşmayı sağ-
layabiliriz diye düşünüyorum. İyi ki bunu

İNGEV yapıyor. Belki de onun bu vesile-
siyle bu deneyimler paylaşılıyor. İşte, İs-
tanbul şu alanda, Ankara şu alanda
birinci olmuş; İzmir, Antep, Adana veya
Trabzon niye olmuş diye birbirimize bak-
mamızı sağlıyorsunuz. Ama bizim daha
sistematik bir işleyişle bir araya gelen iş-
leri, deneyimleri paylaşan bir motivasyo-
nun ülke gelişimimize de ciddi bir katkı
sağlayacağını görüyorum."

Halk gününde
dönüşüm talebİ

5 bin 806 kişi
intihar etti
5 bin 806 kişi
intihar etti
5 bin 806 kişi
intihar etti
5 bin 806 kişi
intihar etti
5 bin 806 kişi
intihar etti
5 bin 806 kişi
intihar etti
5 bin 806 kişi
intihar etti

CHP Bilim Platformu’nun verilerine göre Türkiye’de 2002-2019
yılları arasında geçim sıkıntısı nedeniyle 5 bin 806 kişi intihar
etti. Vakalar son 20 yılda artış gösterdi. Kocaeli’de sadece 1 haf-
tada 7 kişi intihar etti, Aydın’da ise bir günde 3 kişi canına kıydı

İmamoğlu, yerel
yönetimlerde 
halkın katılımının
çok değerli 
olduğunu ve
İstanbul’u da 16
milyon insanla 
birlikte yönetmeye
çalıştıklarını
ifade etti.
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M akine sektörü, Türkiye ekonomi-
sine değer katan sektörler ara-
sında öne çıkmaya devam ediyor.

2020 yılında Türk makine üreticileri 212
farklı ülkeye toplam değeri 16,7 milyar do-
ları aşan; makine, mekanik cihazlar, bun-
ların aksam ve parçaları ihracatı
gerçekleştirdi. Opsiyonel ve kaliteli Türk
makinelerinin Ortadoğu ülkelerinde tercih
edildiğini dile getiren Meşe Makina kuru-
cusu Mehmet Selim Akkök, "Özellikle Av-
rupalı makine üreticilerine göre Türk
üreticilerin uygun fiyatlar sunması ve böl-
geye olan yakınlığı nedeniyle lojistikteki
kolaylıklar bölge ülkelerinin bizi tercih et-
mesinin en önemli faktörlerinden. Dünya
genelinde pandemiyle birlikte büyük ka-
yıplar yaşanmasına rağmen Türkiye bu
kayıpları minimumda tutarak büyük bir
başarı sağladı. Toparlanma dönemi olarak
gördüğümüz 2021 yılında Ortadoğu ve
Orta Asya ülkelerine yapılan ihracatın art-
masıyla büyük bir atılım yaşanacağını dü-
şünüyoruz" dedi.

Irak ilk sırada yer alıyor

Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleri göz
önünde bulundurulduğunda en büyük
payı Irak'ın aldığını ifade eden Mehmet
Selim Akkök, "2020 yılında 423 milyon
dolarlık ihracatla Irak Türk makinelerine
en büyük ilgiyi gösteren ülke oldu. Irak'ı
İran, Mısır ve Fas takip ederken İsrail be-
şinci sırada yer aldı. Cezayir, Birleşik Arap
Emirlikleri ve Suudi Arabistan da 150 mil-
yon doların üzerinde ihracat yapılan ülke-
lerden olarak listenin devamında yer aldı.
Bu coğrafyadaki tüm ülkelerde, sektörel
ihtiyaçlara yönelik ürünler geliştirerek hiz-
met vermeye devam edeceğiz" diye ko-

nuştu. Pandemide meydana gelen ekono-
mik dalgalanmaların etkilerinin giderek
azaldığını, bir toparlanma dönemine giril-
diğini ve bu süreçte makine sektörünün de
başarılı bir sınav verdiğini söyleyen Meh-
met Selim Akkök, "Bu noktada yılın ilk
ayında yakalanan ivmenin yıl boyu devam
edeceğini ve makine ihracatının 2021 yı-
lında 20 milyar dolara yaklaşacağını ön-
görüyoruz. Ancak Meşe Makina olarak
günümüzde pek çok sektörde olduğu gibi

Türk makine sektörü için de Ar-GE ve
inovasyonun kritik önem taşıdığını düşü-
nüyoruz. Hızla dijitalleşen dünyada üre-
tim artık hiç olmadığı kadar seri, hızlı ve
kusursuz olmak zorunda. Dolayısıyla üre-
ticiler olarak odaklanmamız gereken ilk
nokta, Ar-Ge çalışmaları ile sınırlarımızı
aşmak ve çağın ihtiyaçlarına en iyi şekilde
cevap verebilmek. Bu sayede dünyanın sa-
yılı makine ihracatçı ülkeleri arasındaki ye-
rimizi pekiştirebiliriz” dedi. DHA

Türkiye ile Avrupa arasındaki
uçuş ağına 23 yeni rota ekleyen
SunExpress, Antalya ve İz-

mir’den ilk kez Orta Doğu’nun üç önemli
merkezine uçmaya başlıyor. SunExpress
CEO’su Max Kownatzki, “Türk turizminin

önemli bir ortağı olarak, bu yıl sektörün
güçlü bir şekilde geri dönmesi için gereken
tüm desteği sağlamaya hazırız” dedi. Tür-
kiye’nin tatil cennetleri olan Akdeniz ve Ege
kıyılarına tarifeli seferlerle turist getiren ha-
vayolu SunExpress, pandemi ve seyahat kı-

sıtlamaları sebebiyle durgun geçen bir yılın
ardından 2021 yazında Türk turizminin
güçlü bir dönüş yapmasına destek olmaya
hazırlanıyor. SunExpress CEO’su Max
Kownatzki, “Önümüzdeki yaz sezonunda
seyahate olan talebin oldukça artacağını

öngörüyoruz. Aşılama çalışmalarının ve
hızlı test uygulamalarının birçok ülkede
yaygın bir şekilde hayata geçmesiyle bera-
ber, yaz aylarında Avrupalı turistlerin Tür-
kiye’deki tatil merkezlerine akın etmesini
bekliyoruz” dedi. DHA

2021 yazında Türk turizmine tam destek

MAKINE IHRACATINDA
TEK HEDEF ORTA ASYA

Sanal ofislere 
talep çok arttı

tÜrkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) verilerine göre, Türkiye’de
son 5 yılda her yıl kurulan toplam şir-

ket sayısı yüzde 25,7 arttı. En fazla artış yüzde
59 ile Anonim, Kollektif, Komandit ve Limited
şirketlerde yaşanırken şahıs şirket kurulumları
yüzde 26 azaldı. Son 10 yıla bakıldığında ise
şahıs işletmelerinin yüzde 48 azaldığı, kurumsal
şirket kuranların sayısının neredeyse yüzde 100
oranında arttığı görüldü. Şirket tercihlerinde
meydana gelen bu değişimde esnafın yerini ku-
rumsal şirketlerin ve genç girişimcilerin alması
önemli rol oynarken çağın dinamiklerine ayak
uyduran yeni nesil girişimcilerin harcamaları da
yeniden şekillendi. Pandeminin de etkisiyle e-ti-
carette yaşanan sıçrama, özellikle sabit ofis ma-
liyetlerinin geride bırakılmasına yönelik bir
hareketlenme başlattı. E-ticaret faaliyeti yürü-
tenlerin imdadına ise sanal ofisler yetişti.

Maliyet avantajı var

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Olma-
dık Ofis Kurucusu A. Seçkin Canan, "Şirket ter-
cihlerindeki değişimde, kurumlara sunulan vergi
avantajları ve işletme sahiplerinin yatırımcı ve
büyüme odaklı yaklaşımlarının etkili olduğunu
görüyoruz. Bu noktada yeni nesil girişimcilerin
ve çağı yakalayan kurumsal şirketlerin ihtiyaçları
da değişiyor. Dünya tamamen dijital bir ticaret
anlayışına doğru hızla evrilirken, mevcut eforun
çağın hızlı temposunu yakalamaya harcandığı
görülüyor. Bunu yaparken atılan ilk adım ise ha-
reket kabiliyetini kısıtlayan yüklü harcamaların
geride bırakılması oluyor. Artan ofis maliyetleri
ve sabit giderlere yapılan harcamaların yerini ku-
rumsal harcalamalar alırken sanal ofis hizmetleri
sunduğu maliyet avantajıyla günümüz e-ticaret
ekosisteminin en büyük destekçilerinden biri ola-
rak konumlanıyor" ifadelerini kullandı.

İlgilenenler için değerli 

Olmadık Ofis olarak e-ticaret alanında faaliyet
gösteren girişimcilerden kurumsal şirketlere, iş
dünyasındaki her ölçekteki oyuncuya çağa en-
tegre olmaları için destek veren sanal ofis hiz-
meti sunduklarının altını çizen Seçkin Canan,
"İstanbul Tarihi Yarımada’da yeni kuracağı şir-
ket için resmi adrese ihtiyaç duyanlardan ça-
lışma alanı arayan freelancerlara, hibrit çalışma
modeli benimseyen şirket çalışanlarından top-
lantı, seminer veya eğitimleri için mekan arayan
şirketlere, iş hayatının tüm oyuncuları için çağın
gereklerine uygun çözümler sunuyoruz. Bu kap-
samda adres gösterilmesi durumunda sanal ofis
olarak kullanılabilen girişimimizde personel is-
tihdamı, altyapı yatırımı, güvenlik, temizlik,
mutfak, sekretarya, aylık faturalar çağrı ve kargo
yönetimi gibi rutin ofis sorumluluklarını devralı-
yoruz. Olmadık Ofis olarak pandemi sürecinde
e-ticaret alanında faaliyet gösteren girişim ve
kurumların sanal ofis taleplerinde ise yüzde
100’lük bir artış gözlemledik. Bu oranın önü-
müzdeki süreçte hızla kendini katlamasını bekli-
yor, daha fazla yapının gelişimine katkı sunmayı
amaçlıyoruz" diye konuştu. DHA

Ordu’dan ABD’ye mutfak dolabı
Ordu'nun Ünye ilçesinde 2 kardeş tarafından yaklaşık 1,5 yıl önce kurulup, 35 kişinin istihdam edildiği mobilya entegre tesisinde
üretilen mutfak dolaplarının, Amerika’ya ihracına başlandı. İkinci sevkiyat için hummalı çalışmaların sürdürüldüğü tesisin genel
müdürü Furkan Sarı, “Kaliteden ödün vermemek bizim ilk önceliğimizdir. İlki yaşamaktan dolayı gururluyuz” dedi

Ünye ilçesinde müteahhitlik
de yapan Dursun-Abdullah
Sarı kardeşler, mobilya üre-

timi için tesisleşme kararı aldı. Kolları sı-
vayıp, çalışmalara başlayan Sarı
kardeşler, ilçede yaklaşık 1,5 yıl önce
‘TETA Home Art’ markası adı altına
mobilya entegre tesisini kurmayı ba-
şardı. Profesyonel iş makineleriyle dona-
tılan tesiste üretime geçen Sarı kardeşler,
kuruluş hedefleri arasında yer alan mo-
bilya ihracatına yöneldi. Yapılan görüş-
melerde olumlu dönüşler alınması
sonucu, 35 kişinin istihdam edildiği te-
siste, üretimi tamamlanan mutfak do-
lapları, konteynerlere yüklenerek
Amerika’ya gönderildi. Verilen ölçü stan-
dartları kapsamında ilk ihracat sevkiya-
tını başarıyla tamamlayan firma,
Amerika’ya ikinci sevkiyat için hummalı
bir çalışma başlattı. Avrupa ülkeleri
başta olmak üzere birçok ülkeye, çi-
mento ve fındık ihraç edilen Ünye’de,
entegre tesisinin girişimleriyle mobilya
ihracatına da başlanmış oldu.

Tek öncelik kalite

Kaliteden ödün vermeden çalışmalarını
sürdürdüklerini belirten firmanın genel
müdürü Furkan Sarı, “Yaklaşık 1,5 yıl

önce son teknoloji makinelerimizle bir
entegre tesis kurduk. Bu tesisimizde us-
tasından aşçısına kadar 35 kişiye istih-
dam sağladık. 35 kişilik ekiple bir aile
olduk. Sarı Kardeşler bünyesinde kuru-
lan TETA Home Art Markamız ihracat
hedefleriyle çalışmalarına başladı. Yolu-
muza emin adımlarla devam ederken
yaptığımız görüşmeler sonucunda bir
konteyner mutfak dolabını Amerika’ya

ihraç ettik. İlk siparişimizi yola çıkarırken
diğer siparişlerimizin de hazırlıklarını ya-
pıyoruz. Kaliteden ödün vermemek
bizim ilk önceliğimizdir” dedi.

Devlet imkan sağlıyor

Amerika gibi uzak bir ülkeye mobilya
ihraç ederek bölgede bir ilki gerçekleştir-
diklerini kaydeden Sarı, “Mutfak dolap-
ları ile başladığımız ihracatımızı kapı,

banyo mobilyası, genç odası, yatak
odası, çocuk odası ürünleri de bir son-
raki siparişimizde Amerika’ya göndere-
ceğiz. İlk konteynerimiz yola çıktı. Diğer
siparişleri de hazırladıktan sonra yakla-
şık 2 haftalık bir süreçte ikinci sevkiyatı-
mızı da yapmayı planlıyoruz. İstihdam
odaklı olan mobilya sektöründe daha da
istihdam sağlamak ve ülkemize döviz ge-
tirmek için çalışmalarımızı sürdürüyo-
ruz. Devletimiz de sağ olsun imkân
sağlıyor. Bize gönderdiğimiz ürünlerde
hem gümrük hem de satışlarımız konu-
sunda kolaylık sağlıyor. Bu sektörde hiz-
met veren diğer arkadaşlarımıza da
tavsiye ederim” diye konuştu.

Gurur içindeyiz

İlçelerinde fındık ve çimento ihracatının
olduğunu da hatırlatıp, mobilyayla ilke
imza attıklarını anlatan Sarı, “Ünye’den
Avrupa ve diğer ülkelere başta çimento
ve fındık ihraç ediliyor. Ancak mobilya
sektöründe bölgemizde Amerika’ya
ihraç hiç gerçekleşmemiş. Yakın ülkelere
mobilya ihracı yapılıyor ancak uzak ül-
kelere bu zamana kadar özellikle Ameri-
ka’ya mobilya ihraç edilmedi. Bu
konuda ilki yaşamaktan dolayı gururlu-
yuz” ifadelerinde bulundu.  DHA

Pandemi sürecinde e-ticaret
alanında faaliyet gösteren giri-
şim ve kurumların sanal ofis
taleplerinde yüzde 100’lük bir
artış gözlemlediklerini söyle-
yen Seçkin Canan, "Bu oranın
önümüzdeki süreçte hızla ken-
dini katlamasını bekliyor, daha
fazla yapının gelişimine katkı
sunmayı amaçlıyoruz" dedi

TÜİK verilerine göre Türkiye 2020 yılında 16,7 milyar dolar makine ihracatı gerçekleştirdi. Tarımdan sanayiye, maden-
cilikten inşaata kadar birçok sektör için çözüm sunan Türk makinelerinin özellikle Orta Asya ülkelerinden yoğun talep
aldığını belirten Meşe Makina kurucusu Mehmet Selim Akkök, bölgenin büyük bir potansiyel barındırdığını söyledi

Üretim varsa inovasyon var
Meşe Makina olarak yüksek üretim teknolojisine odak-
lanarak sektörün daha da ileriye taşınması için çalıştık-
larını da vurgulayan Mehmet Selim Akkök, şöyle
devam etti: “30 yıllık mühendislik tecrübemizi piyasa
ile paylaşmak üzere 2009 yılında Bursa’da faaliyetleri-
mize başladık ve yüksek üretim teknolojisiyle Türkiye ve
tüm dünyaya yüksek kalitede ürünler sunmak için çalı-
şıyoruz. Bu kapsamda Ar-Ge çalışmaları ve müşterileri-
nin talepleri doğrultusunda gelişerek her gün daha
kaliteli ürünler üretme gayesi taşıyoruz. Aynı zamanda
sektörel iş birlikleri geliştirerek yeni ürünler de ortaya çı-
karıyoruz. Yakın zaman önce Bursalı sanayicilerle bir-
likte geliştirdiğimiz Poka-yoke entegre edilmiş otomatik
ürün kasalama makinesiyle, presten çıkan ve kalite
kontrolü yapılmış parçaların istenilen adette otomatik
olarak kasalara doldurulmasını sağlıyoruz. Bugüne
kadar gerçekleştirdiğimiz projelerle çalışan hatalarını sı-
fıra indirerek birçok sektöre çözüm üretmeyi başardık."

Dijital Tarım Çözümü kapsa-
mında, Mersin ve Bursa’daki tarım
alanlarında erken uyarı veren istas-

yonlar kuruldu. Devreye alınan istasyonlarla,
zeytin ve çilek üretim alanlarında ilk 6 ayda 20
milyon liralık tasarruf sağlandı. İstasyonların,

sulama ile gübreleme için doğru zamanı öner-
mesi, hastalık ve doğal afetlere yönelik uyarı-
larda bulunması ve tarlanın bulunduğu
lokasyonda meteorolojik veri ölçümlemesi
yapması hedefleniyor. Türkiye İş Bankası’nın
Eylül 2019’dan bu yana Vodafone Business ile

yürüttüğü Dijital Tarım Çözümü kapsamında,
Türkiye genelinde zeytin, domates, kiraz, çilek,
patates gibi çok çeşitli mahsül üreticilerine
fayda sağlayacak ve oldukça geniş bir ölçekteki
üretim alanına ilişkin iklimsel verilerle bitki geli-
şimine ilişkin verileri toplayacak 30 istasyon
kuruldu. Türkiye İş Bankası ve Vodafone Busi-
ness iş birliğinde hayata geçirilen Diital Tarım
Çözümü ile tarım sektöründe dijitalleşmenin

yaygınlaşmasıyla verimli ve sürdürülebilir
tarım yapılması hedeflenirken, proje kapsa-
mında kapsamında İş Bankası destekli kurulan
istasyonlara dair ilk altı aylık rapor sonucu
açıklandı. İlk etapta kurulumu tamamlanan ve
devreye alınan dijital tarım istasyonları saye-
sinde yapılan erken uyarılarla 20 milyon lira ta-
sarruf sağlandı. Bursa’daki zeytinliklerde
bulunan 5 istasyondan alınan verilere ilişkin ilk

yarı raporu paylaşıldı. Kurulmuş olan 5 dijital
tarım istasyonu, Bursa’da bulunan 2,5 milyon
zeytin ağacını kapsıyor. Bursa İl Tarım ve Or-
mancılık Müdürlüğü tarafından hazırlanan ra-
pora göre; Bursa ilindeki zeytinlik alanlarını en
iyi temsil edecek yerlere kurulmuş istasyonlar-
dan elde edilen meteorolojik veri ölçümleri ve
fenolojik gözlem kayıtları ile hastalık ve zararlı-
lık takipleri yapıldı.

Erken uyarı sistemi zeytinlere yaradı



C umhurbaşkanı Er-
doğan partisinin
grup toplantısında

konuştu. Geriye doğru ba-
kıldığında Cumhur İttifa-
kı'nın, Türk siyasi
hayatının sadece en başarılı
değil aynı zamanda en ilkeli,
onurlu ve hasbi ittifakı oldu-
ğunu gördüklerini söyleyen
Erdoğan, "Ülkemizin bütün-
lüğü, milletimizin birliği, devleti-
mizin bekası çerçevesinde
oluşturduğumuz anlayış birliğinin, Tür-
kiye'nin uluslararası alanda yürüttüğü tarihi
mücadelenin başarısında çok büyük katkısı
vardır" diye konuştu. Aynı şekilde terörle mü-
cadeleden ekonomik tuzaklara kadar nice
saldırıyı da Cumhur İttifakı'nın bu güçlü ze-
mininde karşılayıp boşa çıkardıklarını dile ge-
tiren Erdoğan, "Cumhur İttifakı'na karşı
CHP'nin lokomotifliğinde kurulan yapının
terörle mücadele başta olmak üzere yaşanan
her hadisede tel tel dökülmesi, oturduğu ze-
minin çürüklüğünden kaynaklanıyor. CHP,
bir yanına terör örgütünün güdümündeki
partiyi, diğer yanına yerli ve milli hassasiyet-
lerini koruduğunu umut ettiğimiz bir başka

ya-
pıyı

alarak, or-
taya da kimi bulursa doldurarak, kendince
bir siyaset terazisi kurdu. Bu zoraki ittifakın
içinde, ülkenin bütünlüğü konusunda fikir
birliğine rastlayamazsınız" ifadelerini 
kullandı.

Hedefsiz, ilkesiz bir yapı

Bu zoraki ittifakın içinde, milletin birlik ve be-
raberliği konusunda anlayış birliğinin izinin
bulunamayacağını söyleyen Erdoğan, "Bu
zoraki ittifakın içinde, Türkiye'nin maruz kal-
dığı uluslararası saldırılara karşı devletinin
yanında yer alma erdemini hiç göremezsiniz.
Peki bu çarpık yapının içinde ne var? Karşı-
mızda sadece dışarıdan üflenen sufleleri
muhalefet kisvesi altında tekrarlayan, viz-
yonsuz, hedefsiz, ilkesiz bir yapı, daha
doğrusu bir heyula var. Biliyorsunuz
heyula, tek başına fiili varlığı olmayan,
ancak başka bir varlıkla anlam kaza-
nabilen maddedir. Kırk yamadan
oluşan CHP heyulasını kuvveye
dönüştüren ise ne milli ve manevi
bir saiktir ne de insani bir hedef-
tir. CHP kendi başına planı,
programı, projesi, hayali, he-
defi, gayreti, eseri, mücadelesi
olmayan, ancak bir yerler-
den gelecek olumlu veya
olumsuz etkiyle harekete
geçen bir partidir" dedi. 

Millet CHP'nin 
ciğerini bilir

"CHP'nin içinde mil-

let olmadığını" ifade eden Erdoğan,
şunları kaydetti; "Çünkü millet, tek
parti devrinden beri CHP'nin ciğerini
bilir. CHP'nin içinde demokrasi yok-
tur. Çünkü CHP sadece lafını ettiği,
istismarını yaptığı demokrasinin D'sin-
den bile nasibini almamış, süzme faşist

bir partidir. CHP'nin içinde kalkınma
yoktur. Çünkü CHP halkın derdine der-

man olacak, aşına, ekmeğine, işine yara-
yacak hiçbir işe yanaşmaz zaten öyle bir

müktesebatı da bulunmuyor. CHP'nin içinde
adalet yoktur. Çünkü CHP sırtını dayadığı
vesayetçilerin, darbecilerin hukukundan
başka hukuk tanımaz. CHP'nin içinde milli
ve yerli hassasiyet yoktur. Çünkü CHP siya-
setteki duruşunu ülkesine veya halkına göre
değil, önüne konulan senaryolara göre belir-
ler. CHP'nin içinde sürekli istismarını yaptığı
değerlerin hiçbiri yoktur. Çünkü CHP kendi
içindeki taciz, tecavüz, hırsızlık, arsızlık vuku-
atlarıyla bile yüzleşemeyecek kadar kibir ba-
taklığına saplanmıştır. CHP'nin içinde ideal
de yoktur. Çünkü bu partide insanlar gayret-
leri veya birikimleriyle değil, cari yapıya olan
uyum yeteneklerine göre konumlandırılır. Sa-
dece bireysel hedefleri için çalışır. Velhasıl as-
lında CHP hakiki bir siyasi parti olmaktan
çıkıp heyula haline dönüşmüş amorf bir ya-
pıdır. Ülkemizin de milletimizin de vaktini ve
enerjisini heba etmese, elbette CHP'nin bu
hali bizi zerre kadar ilgilendirmez. Ama me-
sele memleket meselesi, mesele millet mese-
lesi olunca bunları görmezden gelme
hakkımız olamaz. Buradan Gazi'nin mira-
sına hürmeten CHP'ye gönül vermiş veya
herhangi bir sebeple oy tercihini ondan yana
kullanan vatandaşlarıma sesleniyorum: Gö-
rüldüğü gibi CHP kayıp bir partidir. Bu
kayıp, sadece siyasetin değil, tüm ülkenin
kaybıdır. Hiç uzağa gitmeye gerek yok, sa-
dece geçtiğimiz günlerde yağan karın ardın-
dan CHP'li belediyelerin yönetimindeki
şehirlerimizde yaşanan manzaralar bile tek
başına bu gerçeği göstermeye yeterlidir."

Üzerime yıkmaya çalışıyor

CHP'li belediyeleri de eleştiren Erdoğan,
"CHP; çöp, çukur, çamur. Bu kadar basit bir
konuda bile vatandaşlarımıza hizmet vere-
meyenleri yok saymayacağız, kayıp olarak

ilan etmeyeceğiz de ne yapacağız? Gelin, 84
milyon hep birlikte 2023 yılında Türkiye'ye,
diğer alanlardaki hedefleriyle birlikte, gerçek
anlamda bir ana muhalefet de kazandıralım.
Gelin 2023'te hep birlikte yepyeni bir Türki-
ye'nin kapılarını aralayalım" ifadelerini kul-
landı. Erdoğan, Türkiye'de, kendi devletine
düşman, kendi milletine hasım, kendi vata-
nını bulduğu her fırsatta sırtından hançerle-
yen kirli bir zihniyet bulunduğunu söyledi.
Bu kirli zihniyetin siyasetteki temsilciliğini
CHP ve giderek iç içe geçtiği terör örgütünün
güdümündeki partinin yaptığını belirten Er-
doğan, "Geçtiğimiz günlerde Irak'ın kuze-
yinde bir mağarada alenen infaz edilen 13
silahsız masum insanın başına gelen acı ha-
dise bile karşımızdaki kirli zihniyeti utandır-
maya yetmemiştir. Bunlar öyle utanmaz ki
çıkıyor, şu anda onu bile benim üzerime yık-
maya çalışıyor. 5 yıl, 6 yıl, bizim bu polisi-
mizi, askerimizi, sivili, 13 kişiyi kaçıranlar
kim? Biz, 5 yıl, 6 yıl içerisinde dağ demedik,
taş demedik, Irak'ın kuzeyindeki mağaralar
demedik, bütün buraları güvenlik güçleri-
mizle aradık, taradık. Bunlar, utanmadan, sı-
kılmadan, 'Bir şey olmaz, orada sakinler,
güvence altındalar.' Bunu diyecek kadar yüz-
süzler. Kim bunlar? CHP ve ortağı HDP. Be-
raber yürüttüler bu işleri. Bu tezgahı beraber
çalıştırdılar. Biz, artık 5-6 yıldan sonra ope-
rasyonu yapmak zorunda kaldık. Bununla il-
gili de Savunma Bakanımı, İçişleri Bakanımı
bu beyefendilerin makamına gönderdik,
'Gidin, bizzat anlatın.' dedik. Bizzat gittiler, ne
olduğunu ne bittiğini anlattılar. Daha sonra
da Meclis'te malum anlatıldı. Bunlar anlatıl-
dığı halde, ondan sonra yine utanmadan, ter-
biyesizce eleştiri yağmuruna tuttular” dedi.

Siz seferber olmadınız mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu kişile-
rin, bir de yüzleri kızarmadan "Bu ülkede
kimse terörü savunamaz, terörle mücadele
için ne yaptınız da engel olduk" dediklerini
aktararak, "İşte, beraber teröristlerle yürüdün,
daha ne yapacaktın? PKK ve PYD'den FE-
TÖ'ye, DHKP-C'ye kadar her çeşidinden
terör örgütünün mensuplarını savunmak için
genel başkanından milletvekillerine, il baş-
kanlarından belediye başkanlarına kadar se-
ferber olan siz değil misiniz?” diye sordu.
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YazıYorsam sebebi Var

Fakir Yılmaz
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Konuşmasında ekonomik sorunlara da değinen Erdoğan,
"Tüm sıkıntılara rağmen 2020 yılında üretimi sürdüren, 16 mil-

yon turist rakamına ulaşan, yılı pozitif büyümeyle kapatacağı anlaşı-
lan Türkiye için 2021 yılını yeni bir atılım dönemi haline dönüştürmemiz

şart. Hamdolsun, bu yıla dair öncü göstergeler, umut verici gelişmelere işa-
ret ediyor. Üretim ve ihracat tarafı gayet iyi gidiyor. Dünyanın pek çok ye-

rinde paniğe yol açan gıda üretimi, tedariki ve dağıtımı konusunda da hiçbir
sıkıntımız bulunmuyor. Şu anda Tarım Kredi Kooperatifi de yoğun bir şekilde
sayısını 180'den süratle 500'e çıkarma talimatını kendisine verdim. Çünkü
biz Tarım Kredinin bu marketleriyle zincir marketlerin özellikle yüksek fi-
yatlarla vatandaşımızı adeta sömürdüğü bir noktada piyasayı bizim ba-

lanse etmemiz gerekiyor. İlk etapta 500 daha sonra 1000 gerekirse
daha sonra bu sayıları artıracağız. Devletin görevi bu, mecburuz

ve bunu da yapacağız. 'Devlet, bu işlerde bulunmaz'. Sizler,
piyasayı bu şekilde adeta yağmalarsanız, kusura

bakmayın. Biz, bu adımı atmak zorunda-
yız ve atacağız" dedi. 

KOOPERATİF SAYISI
500’E ÇIKARILACAK

Ö nce bir son dakika haberden kesit;
"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi ve hu-
kukta reform mesajından sonra başlanılan

İnsan Hakları Eylem Planı'nda sona gelindi. Erdoğan
hazırlanan taslakları kabul ederken, 2 Mart'ta Beşte-
pe'de yapacağı açıklama ile kamuoyunu 
bilgilendirecek."

Bu haberi ve bu habere benzer haberleri son bir yıl-
dır kaç kez okudum bilmem ama bu haberi de okudu-
ğum bir sırada her sabah enerji veren yazılarını bana
atan meslektaşım Yüksel Ercan abi ile kısa bir tartış-
maya girdik.

Okyanus ötesi dalgaları ile iktidar üzerinden ülkeyi
sallayan Joe Biden yönetimli Amerika'ya “Hayırlı
olsun” mesajı attığını, ama hala cevap alamanının
üzüntüsünü yaşadığından dert yanan meslektaşım, ga-
zeteci abim Yüksel Ercan'ın "Adam herkesi aradı, bana
geri dönüş yok.. Bütün gün telefon elimde bekliyorum
arayacak diye ses yok ama" mesajına gülümserken, Er-
doğan'ın 20 yıla yakındır başkanı olduğu ve yağacağını
bugüne kadar neden yapmadığını düşünüp, umudumu
bu kez 2 Mart'a bırakırken sona gelinenin ne olduğunu
da merak etmedim değil.

Çünkü, ekonomi ve hukukta reform mesajından
sonra başlandı denilen, İnsan Hakları Eylem Planı’nın
ne olduğu konusunda merakım daha da artıyordu, par-
tisinin Grup Başkanı Özlem Zengin'e yazdığı bir mesaj
dolayısıyla, hem de bir avukatın kaşla göz arasında tu-
tuklandığı ülkemde.

Evet, hakaretin insan hakkı olmadığı ve olmaması
gerektiğini savunan bir insan olarak eleştirinin hapisle
sonuçlanmasının da bir o kadar yanlış ve dikta bir yö-
netim anlayışı olduğunu düşünmekte ve düşündüklerimi
her yazdığımda yazımın, satırlarımın gün geçtikçe,
"Acaba" düşüncesi ile daraldığını da anlıyordum.

Çünkü bu ülkede İnsan Hakları eylem planı derken
bunun planda kaldıkça başka eylemlere, tutuklama-
lara, kayyumlara ve gerilmelere neden olduğunu da
gözlemliyor, üzülüyordum.

Meslektaşım Ercan ile sohbetin devamında “sona
gelindi” satırlarının bugünkü yazımın başlığı olurken
iki gazetecinin konusunun siyaset olduğunu anladığınızı
tahmin edip, bu sonun nasıl olacağı yönünde tartışma-
mızın yapılacak seçimle alakalı bir hayli kısa ama an-
lamlı olduğunu da görüyordum.

Ama bir görüşme için geldiğim 151 köylü İstan-
bul'un Arnavutköy ilçesinin sınırları içinde bulunan ve
köyün içinde köy diyebileceğimiz gelişi güzel bir yerle-
şimle köy mü, sanayi bölgesi mi, şehir mi diye çıkara-
madığım Hadımköy'de ve buna benzer köşelerinde
yaşanan sorunlardan bihaber muhalefetin, basının,
medyanın nasıl olup sonu getireceğini de 
düşünmedim değil.

Buna neden ise bir taraftan pandemi var diyerek
kahvehane, birahane, spor tesisi, lokanta, cafeleri ka-
pattıran, diğer taraftan tıka basa dolu salonlarda heye-
canlı kongreler yapıp, memur gibi atadığı
başkanlarının sanki seçimle, yarışla seçildiğini ima etti-
ren, genel başkanının yarım saatte bir tv ekranlarına
çıktığı mevcut iktidarın sona değil, 2023'e doğru emin
adımlarla gittiğini anlatmam ve beklenen sonun iktidar
için değil, bu yönde beklenti içinde olanları beklediğini
söylüyordum, yazmaktan yorulup, attığım sesli 
mesajla.

Ama Yüksel Ercan'a da hak vermiyor değildim, 
20 yıldır bir türlü, hayata ve eyleme geçirilemeyen,
tam aksine son torba da, bizim kaz dernekleri gibi der-
nek olamazsınız deyip, stk'ları da hüküm altına alan
kanunların çıktığı ülkede gün geçtikçe daha da daralan
İnsan Hakları Eylem Planlarını düşündükçe...

Sona gelindi!

MURAT
İNŞAAT&ELEKTRİK

HER TÜRLÜ ELEKTRİK MALZEMELERİ 
TOPTAN VE PERAKENDE SATIŞI

Plan – Proje  - Bina – Mağza - Fabrika – 
Atölye- Tamirat ve Tadilat – Bakım Onarım 

Adres:  Yakuplu, Hürriyet Blv 209/1, 34524 Beylikdüzü Osb/Beylikdüzü/İstanbul

Tel: (212) 875 28 76  /  0532 615 87 65

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gara'da bir mağarada şehit edilen 13 kişiyle ilgili olarak CHP ve HDP'yi
sert sözlerle eleştirdi ve "Bunlar öyle utanmaz ki, çıkıyor, şu anda, onu bile benim üzerime yıkmaya

çalışıyor" dedi. "CHP'nin içinde millet olmadığını" ifade eden 
Erdoğan, "Çünkü millet, tek parti devrinden beri CHP'nin 

ciğerini bilir. CHP'nin içinde demokrasi yoktur. Görüldüğü gibi CHP 
kayıp bir partidir. Bu kayıp, sadece siyasetin değil, 

tüm ülkenin kaybıdır" ifadelerini kullandı

MILLET CHP’NIN 
CIgERINI BILIR!

MILLET CHP’NIN 
CIgERINI BILIR!

MILLET CHP’NIN 
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MILLET CHP’NIN 
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MILLET CHP’NIN 
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MILLET CHP’NIN 
CIgERINI BILIR!

Erdoğan, "Coğrafyamızdaki bin yıllık varlığımızın
bize yüklediği kardeşlik, dostluk, insanlık görevlerini
yerine getirmek için kimseden icazet alacak değiliz.
Samandağ’dan Şemdinli’ye kadar tüm sınırlarımızı, ye-
teri kadar derinliğe inerek güvenli hale getirene kadar
durmayacağız. Balkanlardan Türkistan’a, Kafkasya’dan
Afrika’ya kadar gönül sınırlarımızın tamamındaki her bir
kardeşimizin, iyi ve kötü gününde yanında olmayı sürdüre-
ceğiz" diye konuştu. İlke ve onur sahibi herkesi, Türkiye’nin
bu meşru mücadelesine ve yaklaşımına destek vermeye
davet ettiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini
şöyle sürdürdü: "Her kim bu mücadeleye 'ama'lı, 'fakat'lı beyan-
larla gölge düşürmeye kalkarsa, bilsin ki hayati bir hata içindedir.
Bencil stratejik önceliklerin, kısır hesapların, yanlış ittifakların
ürünü politikalarla açılan tehlikeli yolun sonu herkes için felakettir.
Yıllardır Batılı dostlarımıza, 'terör örgütleriyle aynı yatağa girmeyin,
bunlar yılan gibidir, tabiatları icabı bir gün mutlaka sizi de ısırırlar' di-
yoruz. 'Terör ateşini gördüğünüz yerde söndürmezseniz, bir gün mut-
laka size de sıçrar' diye ikaz ediyoruz. Buna rağmen, hala aynı yanlışlar
tekrarlanıyor. Bizi dinlemeyenlerin akıbetini işte hep birlikte seyrediyoruz.
Daha şimdiden sokakları ateşe ve kana bulanan, parlamentoları işgal
edilen, ırkçılık ve İslam düşmanlığıyla sarsılan bu ülkelerin yarınlarını
düşünmek bile istemiyoruz. Türkiye gibi, dünyanın en köklü devletlerin-
den biriyle beraber olmak yerine, eli kanlı terör örgütleriyle iş tutmayı
tercih edenler, aynı kafayla gittikleri sürece, hızla sürüklendikleri kara
delikte kaybolup gideceklerdir. Bizi de aynı kara deliğe sürüklemek ama-
cıyla kullandıkları aparatların gayretleri de onları kurtaramayacak.
Çünkü bu milletin feraseti ve irfanı, tarih boyunca nice senaryoları boşa
çıkarmış, nice saldırıları püskürtmüş, ülkesini nice sarsıntılardan sapa-
sağlam çıkarmıştır. (Milletvekillerini ayağa davet ederek) Bunun için hep
birlikte Rabia'mızı haykırıyoruz: 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek dev-
let. Bir olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olaca-
ğız. Ne yaparlarsa yapsınlar, milletimizin birliğini, beraberliğini,
kardeşliğini bozamayacaklar. Ne yaparlarsa yapsınlar, bayrağımızda an-
lamını bulan istiklal ve istikbal aşkımızı söndüremeyecekler. Ne yapar-
larsa yapsınlar, canımızdan, cananımızdan değerli gördüğümüz
vatanımızı parçalayamayacaklar. Ne yaparlarsa yapsınlar, devletimizi yı-
kamayacak, ülkemize diz çöktüremeyecekler. Edirne’den Kars’a, Trab-
zon’dan Hatay’a kadar hep birlikte ortaya koyduğumuz bu kararlılığımız
en büyük gücümüzdür. Allah’ın yardımı, milletimizin desteği, dostlarımı-
zın duasıyla, 2023 hedeflerimize de ulaşacağız,
evlatlarımıza 2053 vizyonumuzu da miras
bırakacağız. Çünkü biz 81 vilayetiyle
Türkiye’yiz. Çünkü biz 84 milyonun
tamamıyla Türk milletiyiz."

KİMSEDEN İCAZET
ALACAK DEĞİLİZ!

Erdoğan, tüm dünyada dengeleri
kökten değiştirme potansiyeline
sahip yeni tip koronavirüs (Kovid-19)
salgınını da yakından takip ettiklerini,
dünyada Kovid-19 vakası sayısının 113 mil-
yonu, virüsten ölen insan sayısının da 2,5 milyonu geçtiğini bildirdi.
Koronavirüs salgınının, tüm dünyayla birlikte Türkiye'de de etkili ol-
duğunu, salgının 2 milyon 645 bine yakın kişinin virüse maruz kal-
masına, 28 binden fazla kişinin de vefatına yol açtığını belirten
Erdoğan, vakitlice ve etkin şekilde alınan tedbirler sayesinde salgının
hem sağlık boyutunda hem ekonomide daha ağır hasara sebep ol-
masının önüne geçtiklerini söyledi. Gelişmiş ülkeler başta olmak
üzere tüm dünyada ekonomiler geçen yıl ciddi bir daralma yaşarken
Türkiye'nin büyümesini sürdürebilen az sayıdaki devlet arasında yer
aldığına dikkati çeken Erdoğan, "Bir süredir maruz kaldığımız ekono-
mik tuzaklarla mücadele ederken salgın bahanesiyle yeni bir finan-
sal dalgalanma oluşturmak isteyenlere elimizdeki tüm araçları
kullanarak fırsat vermedik. Kılıçdaroğlu'nun sürekli sorup durduğu
dövizlerin önemli bir bölümü, işte bu mücadelede kullanılmıştır" de-
ğerlendirmesinde bulundu.

YAKINDAN
TAKİP EDİN
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İSK'e bağlı Genel-İş ile Maltepe Be-
lediyesi arasında toplu iş sözleşmesi
görüşmelerinde anlaşma sağlana-

maması üzerine grev kararı alındı. Belediye
binası önünde toplanan işçiler, "Bu İş Ye-
rinde Grev Var" yazılı pankartı bina girişine
astı. Grev kararı sonrası Maltepe’deki bazı
sokaklarda çöp konteynerleri doldu taştı.
Taşan çöpler, yerlerde birikirken mahalle
sakinleri duruma isyan etti. Bir mahalle sa-
kini, "Gördüğümüz üzücü bir manzara.
Yakında ekmek aldığımız bir yer var. Başka
bir arkadaşımız da bir şeyler satıyor. Bu
manzarayla karşılaşmayı biz de istemiyo-
ruz. Korona sıkıntısıyla uğraşırken bir de
çöp ve benzeri şeylerle uğraşmayı istemi-
yoruz açıkçası" dedi. 

Virüsten daha tehlikeli

Başka bir mahalle sakini ise "Bu vaziyete
bakar mısınız? Kar oldu, yemeğe tuz ata-
cak kadar tuz atmadılar bu yollara ana ar-
terler de dahil. Bu ne Allah aşkına. Biz
şehirde mi yaşıyoruz köyde mi? Virüs aldı
götürüyor. Bu virüs değil de nedir. Bu vi-
rüsten daha tehlikeli değil mi. Çok yazık"
diye konuştu. Öte yandan gece saatlerinde
grev yapan işçiler Zümrütevler’de bulunan
belediyeye ait garajda toplanarak ateş ya-
karken gündüz kurulan semt pazarının kal-
dırılmasının ardından yerlerde çöp
birikintileri kaldı. 

Sadece 35 kişi etkilendi

Alınna grev kararı hakkında açıklama
yapan DİSK Genel İş Sendikası İstanbul
Anadolu Yakası 2 No'lu Şube Başkanı Ye-
nigül Özden Dolgun ise "Belediye yönetimi
grevimiz başladıktan sonra kamuoyunda
algı operasyonu yapmak amacıyla bir açık-
lama yapmıştır. Bu açıklamada belediyede
çalışan toplam bin 588 üyemize sanki
yüzde 47 zam teklif etmiş ve sendika ola-
rak bu teklifi kabul etmediğimiz iddia edil-
miştir. Maltepe Belediyesi'nde toplam bin
588 işçi çalışmaktadır. Bugün itibari ile
Maltepe Belediyesi'nde çalışan bu üyeleri-
mizden toplam 93 kişi yasal asgari ücret
olan brüt 119 lira günlük ücretle çalış-
makta, yaklaşık 450 üyemiz ise buna çok
yakın bir ücret olan günlük brüt 123 lira ile
çalışmaktadır. Bu üyelerimizin 35’inin gün-
lük ücretleri Temmuz 2020 itibari ile 105
lira seviyesindedir. Belediye yönetimi taban
ücret olarak bize brüt 130 lira önermiştir.
Taban ücrete yüzde 40’ın üzerinde zam
yaptığını belirten belediye yönetiminin bu
teklifinden etkilenen yalnızca 35 kişidir"
dedi.

11 lira brüt zam teklifi

Maltepe Belediyesi ile gerçekleştirilen toplu

iş sözleşmelerinde verilen teklifler hakkında
da konuşan Dolgun, "Ücret zammı olarak
ise herkese günlük 11 lira brüt zam teklif
edilmiştir. Bu teklifin oransal karşılığı
yüzde 5 ile yüzde 8 arasındadır. Belediye
yönetimi üstelik bu zam teklifini 18 ay için
geçerli olacak şekilde önermiştir. Toplu
sözleşmelerde yıllık ya da altışar aylık zam
düzenlemeleri yapılırken belediye yönetimi
aklımızla alay edercesine bize 18 ay bo-
yunca geçerli olacak bir teklifle gelmiştir.
Sosyal haklarımıza ise yemek parasına
günlük brüt 2 lira, yol parasına günlük brüt
1,5 lira, aylık yakacak yardımına ise brüt
20 lira önermiştir. Belediye yönetiminin
önerdiği ve bizlerin kabul etmesini bekle-
diği teklifin tamamı budur. Tüm her şeyi
dahil ettiğimizde en düşük net 3 bin 600
lira alan üyelerimize önerdiği en düşük
ücret 4 bin 50 liraya gelmekte ve bunu da
18 aylık teklif etmektedir. İkramiyede ise 10
gün olarak var olan ikramiye gün sayımıza
yalnızca 10 günlük artış yaparak toplam
20 gün önermiştir" diye konuştu. DHA

COP YIGINLARI
SOKAGA TASTI!

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Arda Tonay, İstanbul Boğazı'nda 1 günde 3
ölü yunus görüldüğünü belirtirken, ölümlere neden olanların en kısa sürede bulunarak, cezalandırılmasını istedi

Bu ölümlere kim neden oldu?
türk Deniz Araştırmaları
Vakfı(TÜDAV) Başkan Yar-
dımcısı Doç. Dr. Arda Tonay,

DHA muhabirine yaptığı açıklamada,
İstanbul Boğazı'nda sahile 'Tırtak' türü
3 yunusun ölü olarak bulunmasının ar-
dından İstanbul Boğazı'nda gece avla-
nan tüm balıkçı teknelerinin zan altında
olduğunu söyledi. "Sabah saatlerinde
Karaköy'de Kuleli ve Vaniköy'de 'Tırtak'
türü 3 ölü yunus karaya vurdu" diyen

Tonay, "Bu ihbarlar; İstanbul Tarım İl
Müdürlüğü ve İSTAÇ'tan geldi. Ekibi-
mizle birlikte Yenikapı'da 3 yunusu in-
celemeye aldık. İlk bulgularımız
ölümlerin deniz ağlarından kaynaklan-
dığı yönünde. Bunu karakteristik izler-
den ve normal olmayan kanamalardan
anlayabiliyoruz. 'Tırtak' türü daha çok
açık denizde görülüyor. Ölümler de
büyük olasılıkla deniz göçü sırasında
gırgır ağı ile yakalanmaları sonucu

görüldü" açıklamasını yaptı. 

Ağda boğuldular

Bu tip olayların önüne geçmek için gırgır
balıkçılığının önüne geçilmesi, yunus
varsa bu faaliyetin durdurulması veya
ağda yunus varsa bunların dışarı çıkma-
larını sağlanması gerektiğini belirten
Tonay, "Hayvanlar çok sağlıklı yeni bes-
lenmişler. Ağızlarında balık var. 6-12
saat önce öldüklerini düşünürsek 22

Şubat sabaha karşı 21 Şubat akşamı ava
çıkan tüm gırgır tekneleri zan altındadır.
Bunların tespit edilerek yakalanmasını
istiyoruz. Vatandaşlardan da buna şahit
olanların ihbarda bulunmasına yönelik
çağrı yapıyoruz. İstanbul Boğazı gibi da-
racık göç yolunda artık bu tür endüstri-
yel balıkçılığı sınırlamamız gerekiyor.
Tekrar ediyorum; 3 'Tırtak' cinsi yunusun
ölüm nedeni ağda boğulmadır, kurşun
yarası bulunmamaktadır" dedi. DHA

Maltepe Belediyesi'nde çalışan bin 500 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmelerinde anlaşma sağla-
namaması üzerine grev başladı. Maltepe’de sokaklarda çöp yığınları oluştu. Bir mahalle sakini,
"Gördüğümüz üzücü bir manzara. Yakında ekmek aldığımız bir yer var. Başka bir arkadaşımız
da bir şeyler satıyor. Bu manzarayla karşılaşmayı biz de istemiyoruz" ifadelerini kullandı

DİSK Genel İş Sendikası İstanbul Ana-
dolu Yakası 2 No'lu Şube Başkanı Yenigül
Dolgun, "Madem ki belediye hizmetlerinin
sürekliliğini sağlayan biz emekçileriz, her yıl
bütçe planlaması yapılırken artık emekçiler
yok sayılmasın istiyoruz. Kısa Çalışma
Ödeneği adı altında maaşlarımız üzerin-
den sağlanan tasarrufun maaşlarımıza
zam olarak yansıtılmasını istiyoruz. Ücret
adaletsizliğinin ortadan kaldırılması, düşük

ücretlilerin maaşlarının yaşanılabilir bir se-
viyeye çıkması için taban ücret uygulaması
istiyoruz. Yıllardır zam uygulanmayan
yemek, yol gibi yaşamsal destek ücretleri-
nin sembolik değil, ekonomik koşullara
uygun oranda artırılmasını istiyoruz. İn-
sanca bir yaşam için kredi taksitlerimizi
ödeyebilecek, evimizi geçindirebilecek,
okula giden çocuklarımızın cebine harçlık
koyabilecek bir maaş istiyoruz" dedi.

EMEKÇİLER YOK SAYILAMAZ

Önümüzde tarihi
bir fırsat var!
Silivri'yi ziyaret eden Hak ve Özürlükler
Hareketinin (HÖH) Genel Başkan Yardımcısı
aynı zamanda Kırcaali'nin 18 yıllık Belediye
Başkanı Hasan Azis, Bulgaristan'da 4
Nisan'da yapılacak seçimlerde Türkiye'de
yaşayan 300 bin seçmeni oy kullanmaya
davet etti. Azis, "Önümüzde tarihi bir fırsat
var. Her bir oy çok kıymetli" dedi

Bulgaristan'da dünyanın her ye-
rindeki Türklere en iyi şekilde hizmet
ve temsil hedefi güden Hak ve Özür-

lükler Hareketinin (HÖH) Genel Başkan Yar-
dımcısı aynı zamanda Kırcaali'nin 18 yıllık
Belediye Başkanı Hasan Azis, Silivri ziyaretinde
4 Nisan'da gerçekleştirilecek seçim sürecini de-
ğerlendirdi. Azis, genel seçim çalışması kapsa-
mında Trakya ve İstanbul temasları esnasında
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ile de bir
araya geldi.

3. parti olabiliriz

Silivri ziyaretinde Hürhaber'e konuşan Azis, 4
Nisan 2021'de Bulgaristan'da gerçekleştirilecek
genel seçimlerde Türkiye'de bulunan 300 bine
yakın çift vatandaşı oy kullanmaya davet etti.
Azis, 35 noktada seçim sandığı açılacağını belir-
terek, demokrasinin sağlıklı işlemesi adına sandık
başına gidilmesinin önemini vurguladı. Azis,
Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin kuruluşundan
bu yana ilk kez bir bölünme yaşanmadan seçime
girdiğini, Bulgaristan'daki siyasi konjonktürün de
lehlerine olduğunu belirtirken, 3. parti olarak hü-
kümette yer almayı hedeflediklerini söyledi.
"Bunun için Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımı-
zın seçimlere gerekli hassasiyeti göstermeleri ge-
rekiyor" diyen Azis, Türkiye'de açılacak
sandıklarda oy kullanmak adına seçmenlerin ön-
ceden dilekçe vermeleri takdirde işleyişin daha
kolay olacağının altını çizdi.

İyi bir model oluşturduk

HÖH'ün önemi ve neden desteklenmesi gerekti-
ğini anlatan Azis, "En önemli başarımız kuşku-
suz yarattığımız Bulgaristan Etnik Modeli.
Bunun anlamı da şu; tüm etnik grupların kendi
temsilcilerinin devletin her yerinde olması. Bir si-
yasi partinin görevi kendi toplumunu en iyi şe-
kilde temsil etmek, hükümete girip toplumun
sorunlarını gündeme getirerek, çözümünü sağla-
mak. Bulgaristan parlamentosunda en fazla
azınlık temsilcileri HÖH'den seçiliyor. Parlamen-
todaki diğer partilerin etnik yapısına baktığınızda
hiç birinin HÖH'teki çeşitliliği barındırmadığını
görüyorsunuz. Diğer hiçbir partide 1990; de-
mokrasiye geçişten bu yana Bulgarlar dışında
milletvekili sayısı bir kişiyi geçmedi, bizim oluş-
turduğumuz modeli, yarattığımız hoşgörü ile
adaleti, sağlayamadılar" dedi.

Her bir oy çok kıymetli

"Bulgaristan'da Türkler olarak; bir birleşik model
yarattık ve maalesef bunu bizden başka kimse
gerçekleştiremiyor" diyen Azis, "Bulgaristan'da ilk
kez bir Türk Bakan oldu, Başbakan Yardımcısı
seviyesine kadar varabildik. HÖH, temsil ettiği
kesimi demokrasinin en yüksek seviyesine kadar
getirebildi. Bizim hedefimiz buna devam etmek.
Toplumumuzu en iyi şekilde temsil etmek bunun
için çalışıyoruz ve başardığımıza, bu başarıyı
daha yükseklere taşıyacağımıza da inanıyoruz"
ifadelerini kullandı. Azis, Türkiye'de ikamet eden
seçmenlerin Bulgaristan'a gelerek oy kullanması-
nın çok etkili bir sonucu olduğunu belirtirken,
"Önümüzde tarihi bir fırsat var; başarmak adına.
Her bir oy çok kıymetli. Kimse benim bir oyum-
dan ne olacak ki? diye düşünmesin" açıklama-
sında bulundu.  Konuşmasını, "Türkiye ve
Bulgaristan ilişkileri konusunda da çok iyi bir dö-
nemdeyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan'ın HÖH Kurultay'ına ilişkin mesajı da çok
olumlu yankı buldu" şeklinde sürdüren Azis,
"Birlik ve beraberlik içinde dayanışmayla hedefle-
diğimiz başarıyı yakalama şansımız çok yüksek.
Bulgaristan'da demokrasinin gelişmesine destek
verebilirler" önerisinde bulundu. 

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr.
Mustafa Necmi İlhan, 15-21
Şubat tarihlerini kapsayan her 100

bin nüfusta görülen vakaların yer aldığı hari-
tada 'düşük riskli' görülen 5 ilin yanında nor-
malleşmeye yakın diğer illeri de
değerlendirdi. İlhan, Ankara ile birlikte Eski-
şehir, Adana, Mersin, Hatay, Antalya, İzmir,
Çanakkale gibi illerin de iyi durumda oldu-
ğunu söyledi. Sağlık Bakanlığı’nın corona

virüsle mücadele kapsamında açıkladığı ille-
rin haftalık vaka oranlarına göre 100 bin nü-
fusta vaka sayısı 10’un altında kalarak
‘düşük riskli’ görülen iller Hakkari, Şırnak,
Muş, Batman ve Diyarbakır oldu. Vaka sa-
yısı 100 bin nüfusta 100’ün üzerinde çıkan
12 il ise ‘yüksek riskli’ olarak haritada yer
aldı. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa
Necmi İlhan, illerin haftalık güncel verilerini,
harita üzerinde inceleyerek, normalleşmeye

yakın ve uzak illeri değerlendirdi. Prof. Dr.
İlhan, il il 100 bin nüfustaki vaka sayılarının
yer aldığı haritanın, 1 Mart’ta başlayacak
‘yerinde karar’ için anahtar olacağını söy-
ledi. İlhan, haritaya göre illerin kendi arala-
rında kategorize olduğunu net olarak
gördüklerini belirterek, “Rize, Trabzon, Gi-
resun, Ordu ve Samsun illerimiz 100 binde
200’den fazla. Konya, Aksaray, Osmaniye,
Karaman illerimizin 100 binde 100’den
fazla olduğunu gözlemliyoruz. Onun dışın-
daki illerimiz genel olarak aslında 100 binde
100’ün altındalar” dedi. Prof. Dr. İlhan,

vaka sayası 10’un altındaki düşük riskli 5 ilin
yanında normalleşmeye en yakın diğer illeri
incelerken, şunları söyledi: "Ankara, büyük-
şehir olarak baktığımızda aslında iyi bir du-
rumda, Ankara’daki vatandaşlar kurallara
uyuyorlar. Eskişehir iyi durumda, İzmir
biraz daha olumsuz durumda; ama aslında
Ankara’ya oldukça yakın gibi düşünülebilir.
Antalya biraz daha yüksek, bir üst seviyede
gibi düşünmek gerekiyor, Mersin beraber
şekilde yüksek. Adana örneğin Ankara’ya
yakın bir skalada, Ankara ile benzer bir deği-
şim yapılabilir.”

Normalleşmeye en yakın iller



E senyurt'ta bazı sitelerde özel güven-
lik adı altında usulsüz şekilde gü-
venlik görevlisi çalıştırıldığı ihbarı

üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Si-
telerin denetlenmesi için İçişleri Bakanlığı
polis başmüfettişleri görevlendirdi. Bu kap-
samda Esenyurt'ta sitelerde denetim ya-
pıldı. Denetimlere, Özel Güvenlik
Denetleme Başkanlığı'nda görevli 15 Polis
Başmüfettişi, İstanbul Emniyet Müdür-
lüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü,
Narkotik Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube
Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığı ile Mü-
cadele ve Hudut Kapıları Şube Müdür-
lüğü, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü,
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlı-
ğı'nda Görevli Vergi Denetmenleri ile Ha-
zine ve Maliye Bakanlığında görevli gelir
uzmanlarının içerisinde olduğu 90 kişilik

ekip katıldı. Denetimlerde polis başmüfett-
işleri sitelerde sunulan özel güvenlik hiz-
metini kontrol ederek, özel güvenlik
yöneticilerine ve görevlilerine görev başı
eğitimleri verdi. 

Yüzde 30 yabancı var 

İstanbul'un en çok site yerleşiminin ve ya-
bancı nüfusun olduğu Esenyurt'ta başla-
yan denetimlerin önce İstanbul genelindeki
tüm sitelere ardından tüm Türkiye'de bulu-
nan 6 bin 16 sitedeki 21 bin 924 özel gü-
venlik görevlilerinin denetlenmesine kadar
devam edeceği öğrenildi. Denetimler hava-
dan görüntülendi. Özel bir sitenin yönetim
kurulu başkanı Zafer Turan, "İçişleri Baka-
nımızın konuyla duyarlı olması biz yöneti-
cileri sevindirmişti. Bizim sitemizde 4 bin
konuttan oluşuyor ve 15 bin kişi oturuyor.

Yüzde 30 yabancılarımız var. Kim oldukla-
rını bizlerde bilemiyoruz. Denetimler yapıl-
dığı zaman hem site sakinleri huzurlu
oluyor hem de biz" dedi.

Denetimlerin bilançosu

Bu arada, 12-15 Ocak 2021 tarihleri ara-
sında özel güvenlik görevlilerine yönelik
olarak 102 sitede denetim gerçekleştirildi.
Bu denetimlerde ekipler özel güvenlik izni
bulunan ve bu doğrultuda hizmet verilen
yerlerin yanında 19 sitede “danışman,
bekçi adı altında izinsiz ve usulsüz bir şe-
kilde 109 kişinin çalıştırıldığı tespit edildi.
Tespit edilen 19 site yönetimine adli işlem
yapılarak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk
edildi. Ayrıca denetlenen 70 sitede de eksik
evrak ve aksaklık nedeniyle toplam 618 bin
972 lira para cezası uygulandı. DHA
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İbrahim Polat

B üyükçekmece sahile gidiyoruz. Arabanın tey-
binde; "Benimle mi geldin dünyaya. Hayrola
çilem hayrola" çalıyor. Siyah poşetin içindeki

tombul efes şişeler, rampadan geçtikçe birbirine çar-
pıp, "çın çın" diye ses çıkarıyor. Kötülüğü yakar gibi
yaktığımız cigaralar işaret ve orta parmağımızın ara-
sında. Cigaranın mavi dumanı gökyüzüne buram
buram dertler misali tütüyor. Günlerden cumartesi.
Saat öğle vakti. Yaşamak ağrısını bırakmışız cuma
akşamında. Tatil bugün. Sağıma dönüyorum Ezgi'nin
gülen yüzü. Kapkara gözleri. Uzun biçimli kaşları. Ve
omuzlarına inen özenle taranmış saçları. Başını sağa
sola sallayıp tempo tutuyor türküye. Kırmızı ışıkta
duruyoruz. "Bira uzatsana" diyorum Ezgi'ye. Uzatıyor
bir tombul. Çakmakla açıyorum kapağını, esaslı bir
yudum alıp devam ediyoruz sahil yoluna. Türkü biti-
yor. "Sevginiiiiiiinn, kardeşliiiiğiiiiinnn ve dostluğu-
uuunnn sesiiii Yööööön Radyoooo" diye bir reklam
çıkıyor. 

Telefonu çalıyor Ezgi'nin sonra. Telaşla kapatıyor
radyoyu, sus işareti yapıyor eliyle. Babası arıyor;

"Yurttayım ne yapayım yeni yaptım kahvaltımı.
Hıhı. Evet evet. Tamaaam. Selam söylersin" diye ka-
patıyor. Sonra tekrar açıyor radyonun sesini.

Ezgi diyorum. "Noldu" diyor. "Lan inşallah kız ba-
bası olmam ha" diyorum. "Yoluna bak yoluna" diyor
gülerek...

Ahmet Kaya çalıyor radyoda;
"Bir kenar mahalleliyim. Mecburen uzaktan seve-

rim. Ev önlerinde babalar. Kızına baksam cinayet se-
bebiyiiiim..."

CHP'li belediyelerin bereketi

Maltepe'de de Kadıköy'deki senaryonun bir benzeri
yaşanıyor. Maltepe Belediyesi'nin yüzde 47 zam ile
önerdiği 4 bin 120 liralık en düşük asgari ücret öne-
risi, sendika tarafından reddedildi. İşçilerin sendika
üzerinden belediyelerden 5 bin liralık en düşük asgari
ücret için mücadelesini anlıyorum ama! Ne hikmettir
bu mücadele sadece CHP'li belediyelerde verilebiliyor.
Bir tane AK Partili belediyede grev görmedik. 3 bin
lira maaşla çalışıyor herkes...Buna karşın CHP'li be-
lediyelerde manzara ortada. Özetle; CHP'li belediye-
ler, garibanın umut kapısı olmuştur! Ne mutlu
CHP'lilere.

Kaybeden Şenocak

AK Parti'nin eski Avcılar İlçe Başkanı Bayram Şe-
nocak, bugün AK Parti eski İstanbul İl Başkanı sıfa-
tını da alacak. Hem Avcılar'da hem İstanbul'da eskidi
adam. Üzücü. Bayram Şenocak'ın bundan sonraki si-
yasi sloganı; "Kaybedenler Kulübü'ne hoşgeldiniz" 
olmalı. 

Muharrem İnce'ye dair

Muharrem İnce, hazır CHP'den istifa edeceğini
açıklamışken kendisi hakkında Recep Tayyip Erdo-
ğan'ın yakın dostu, eski Beyoğlu Belediye Başkanı ve
AK Parti eski Rize Milletvekili Nusret Bayraktar'ın
söylediklerini anımsatayım. Gazetemizden Mehmet
Mert'e konuşan Bayraktar, İnce için aynen şöyle de-
mişti; "Muharrem İnce de farklı şeyler diyordu. “Ben
eninde sonunda CHP'nin başına geçeceğim” diyordu.
Muharrem İnce köküm Rizeli diyordu. İmam Hatip'te
öğretmenlik yaptım, inançsız değilim derdi. Birbiri-
mize olan nezaket ve samimiyetle her şeyi konuşur-
duk. Şimdi kürsüye çıktığı zaman bu adam esiyor,
gürlüyor. Yan yana gelince değişiyor. Tesadüf bir gün.
Meclis kürsüsünde kulisten bir konuşmasını gördüm.
Muharrem İnce esti gürledi. Mecliste dışarı çıktı, dı-
şarıda karşılaştık. “Ya Nusret abi kusura bakma,
ekmek parası” dedi. Nedir dedim ya; ikili konuşma-
mızda ne kadar kibar, güzelsin. Oraya çıkınca esip
gürlüyorsun. “Kusura bakma abi ekmek parası. Öyle
konuşmasam beni CHP'de tutmazlar” dedi. Hatta
bunu 3 kere söylemiştir bana. “Ben böyle konuşmaz-
sam CHP'de tutmazlar beni” diyordu. CHP'nin mis-
yonu bu. Sertlik politikaları. Şimdi dönüp bakıyorum
samimiyet nerede? Bunu Davutoğlu için de 
söylüyorum...."

Çekip gitmeye dair

Bütün bu hengamenin uzağında. Bütün bu anlam-
sız koşuşturmaların uzağında ve bütün bu "akılcı" ha-
reketlerin uzağında; sessizliğin, kimsesizliğin
ortasında; deliliğiyle başbaşa kalmak istiyor insan.
Jacques Brel dinliyorum şimdi. "Ne me quiette pas..."
- "Beni bırakma" diyor. Bir kadına mı yoksa daha faz-
lasına mı? Güzel günlere, umuda, mutluluğa, tebes-
sümlere ve huzura belki. Yine sis çökmüş gibi
dağlarıma. Keder koşturuyor dört bir yandan. Kaça-
lım. "Kaçmak" deyince - korkup kaçmak değil. Kötü-
cül bakışlardan, kötü düşüncelerden, huzursuzluktan,
kimsesizlikten, sevgisizlikten ve anlamsızlıktan. Sahi
demiş miydim. Anlam her şeydir. Biz anlamsızlığın
ortasında. Kocaman bir yalnızlığın koynundayız. Ve
bu benim başımı döndürüyor!

Bir kenar mahalleliyim

Esenyurt'ta bulunan sitelerde yapılan denetimlerde özel güvenlik görevlilerinin belgeleri
ve kiracıların kira kontratları kontrol edildi. Denetimlerde ekipler özel güvenlik izni 
bulunan ve bu doğrultuda hizmet verilen yerlerin yanında 19 sitede "danışman, bekçi"
adı altında izinsiz ve usulsüz bir şekilde 109 kişinin çalıştırıldığı tespit edildi. 

DEV SITELERDE 
USULSUZ BEKCI

BU iŞTE
BiR BiT
YENiĞi

VAR!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Ekmek Üreticileri Derneği’nin İBB’ye ait 1 liraya ekmek satan Halk
Ekmek büfelerini haksız rekabet yarattığı gerekçesi ile şikayet etmesine tepki gösterdi. İmamoğlu, “İstanbul'da
üretilen ekmeğin yüzde 6'sı Halk Ekmek tarafından üretiliyor. Yüzde 94'ü hala fırınlar tarafından üretiliyor.
Yüzde 6 için bu kadar gürültü kopartmanın arkasında ne yazık ki başka şeyler hissediyorum" dedi

istanBul Büyükşehir Bele-
diye (İBB) Başkanı Ekrem
İmamoğlu, İBB Kültür Varlık-

ları Daire Başkanlığı’nın başlattığı Kara
Surları'nı restorasyon çalışmalarını ye-
rinde inceledi. İmamoğlu, inceleme ge-
zisi sonrasında basın mensuplarının
gündeme dair sorularını yanıtladı. Bir
gazetecinin, Ekmek Üreticileri Derne-
ği'nin Halk Ekmek büfeleri ile ilgili vali-
liğe gönderdiği şikayet dilekçesi ile ilgili
sorusu üzerine İmamoğlu, herkesin hu-
kuki hakkı bulunduğunu; ama halk
ekmek konusunun bu şekilde mevzu
edilmesinden üzüntü duyduğunu belir-
terek, "Çünkü günün sonunda yaşanan
yoksulluğun izlerini bize hissettiriyor.
Çok üzücü. Tümden fırıncıları, üretici-
leri temsil ettiğini düşünmediğim bir
takım girişimler var" dedi. 

Umarım sıfıra insin

Dernek yöneticilerine seslenen İma-
moğlu, "Şunu bilsinler; İstanbul'da ek-
meğin yüzde 6'sı Halk Ekmek tarafından
üretiliyor. Yüzde 94'ü hala fırınlar tara-
fından üretiliyor. Yüzde 6 için bu kadar
gürültü koparmanın arkasında ne yazık

ki, başka şeyler hissediyorum. Üzüntü ile
de takip ediyorum. Biz, ihtiyacı olan va-
tandaşlarımızı, Halk Ekmek bünyesinde
neredeyse 1 buçuk milyona çıkmış gün-
lük üretimimizle desteklemeye ve onların
yanında olmaya devam edeceğiz. Benim
dileğim nedir? Umarım sıfıra insin. Hiç
kimse 1 liralık ekmeğe ihtiyaç duyulma-
sın, sıfıra insin. Sıfır adet ekmek ürete-
lim. Bu kadar net. Ama bugünün
ihtiyacı, çözmek zorundayız. Sonuna
kadar da bunun çözümü için üretimi-
mize devam edeceğiz" açıklamasını
yaptı. 

Yeni yaşamın izleri var

413 - 422 yılları
arasında inşa edi-
len Kara Surla-
rı’nın restorasyon
çalışmalarını ince-
leyen İma-
moğlu,
"Dünya
mirası
olan

bu noktalarda uzun süre bir ihmal ya-
şanmış. Turistik açıdan ve kent mirası
açısından bakıldığında ne yazık ki, bizle-
rin içini acıtıyor" dedi. Tarih boyunca
surların pek çok şeye şahitlik yaptığını
kaydeden İmamoğlu, "Fetih yaşanmış,
fetih sonrası Osmanlı döneminin izleri
var. Hemen yanı başında şekillenen yeni
yaşamın izleri var. Ama ne acı ki, sonraki
birtakım kullanımlar, burada yaşanan
doğal afetler, depremler, hep şehrin üst
üste binmesi yaşanmış; 25 yılı aşkın bir
süredir hemen hemen hiçbir dokunuşta
bulunulmamış" ifadelerini kullandı.

İBB Bilim Kurulu üyeleri ile sıkı bir işe giriştiklerinin
altını çizen İmamoğlu, "Gerçekten bu işin uzmanı
olan, insanların rehberliğinde ve öncülüğünde, bir
restorasyon sürecine hep birlikte başladık. Tabi,
ciddi yapılardan, ciddi yıkım ve tahribatlardan bah-
sediyoruz. Bu manzarayı görmek, bu süreçlerin
2021 yılında yaşanmış olması bizleri elbette üzü-
yor. Ama en kısa zamanda bunu telafi edeceğiz.
Biraz yolumuz var. Burada, Yedikule tarafında beş
burçta birden restorasyonlarımız başladı. Sulukule

tarafında girdiğimiz bir bölüm var. Günün sonunda
biz toplamda 22 burcu iki yıl içerisinde tamamlaya-
rak hem İstanbul’un hem de dünyanın, gezi alanı
şeklinde kullanmasına müsait hale getirmek istiyo-
ruz. Sadece burayla da kalmıyor; yakın çevresinde
birtakım gelişmeleri de tetikleyecek. Bana göre
dünyada çok özel gösterilen, gezilen, yürünülen, ta-
rihi anlatılarıyla; Bizans döneminin, fetih döneminin
ve sonrası Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihi izleri
burada" diye konuştu. 

22 burcu 2 yılda tamamlayacağız

İstanbul'un en çok site yerleşiminin olduğu Esenyurt'ta başlayan denetimlerin önce İstanbul genelindeki tüm sitelere 
ardından tüm Türkiye'de bulunan 6 bin 16 sitedeki güvenlik görevlilerinin denetlenmesine kadar devam edeceği öğrenildi

768 kişi unutulmadı
1942 yılında Struma faciasında
hayatını kaybeden 768 kişi 
Sarayburnu Limanı'nda anıldı. 
İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen
törende Almanya'dan kaçan Yahudi-
lerin içinde bulunduğu "Struma" adlı
geminin Karadeniz'de Rus denizaltısı
tarafından batırılması sonucunda
hayatını kaybeden 768 kişi adına
denize karanfil ve çelenk bırakıldı

Faciada hayatını kaybe-
den 103'ü çocuk toplam
768 kişinin anıldığı törene,

İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Boz-
kurt Gevrek, Hahambaşı Rav Izak
Haleva ve Türk Yahudi Toplumunun
başkanları katıldı. Hayatını kaybeden-
lerin anısına denize çelen ve karanfil-
ler bırakıldı. Hahambaşı Haleva
tarafından dualar edildi. Törende ko-
nuşan Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt
Gevrek, 1942 yılında Struma'ya yar-
dım için Türk Kızılayı ve Türk Yahudi
Toplumu'nun seferber olduğunu ha-
tırlatarak, "Ülkemin  insanı için izleri
hiç silinmeyecek bu trajedi İkinci
Dünya Savaşı devam ederken, 70 gün
süreyle, ilgili devletler nezdinde sergi-
lediğimiz yoğun diplomatik çabaları-
mıza rağmen  her daim yüreğimizde
hissedeceğimiz derin bir acıdır” dedi.

Dünyada az rastlanır

Hahambaşı Rav Izak Haleva ise bu
anma töreninin Türkiye'de yapılması-
nın Yahudi halkı için kıymetli oldu-
ğunu ifade ederek, "Türkiye ezelden
beri misafirperverdir ve mazlumun
yanındadır. Bunu tarih yüzlerce kere
göstermiştir. Osmanlı İmparatorluğu
bize kollarını açtı. Çok ilginçtir burada
yaşadığımız her yerde dua evlerimiz
vardır. Bu ihtişamlı tabloyu nerede
bulabilirsiniz? Mesela Ortaköy'de üç
ibadet yeri iç içe. Dünyanın çok nadir
yerlerinde bu tabloya rastlayabilirsi-
niz" diye konuştu. 
DHA

Cebime para 
koyup gittiler!
Çılgın Sedat olarak bilinen şarkıcı
Sedat Kapurtu'nun 3 katlı evinde
önceki gün yangın çıkmıştı. Ünlü
şarkıcının evinin yangın sonrasında
kullanılmaz hale geldiğini belirterek,
“Tek yumruk gibi böyle herkesin
araması çok güzel. Dün Saadet 
Partisi'nden geliyoruz dediler. Hiç
daha önce görmedim, tanımıyorum.
Cebime para koyup gittiler” dedi

Beylikdüzü'nde dün
saat 15.00 sıralarında Çıl-
gın Sedat olarak bilinen

ünlü şarkıcı Sedat Kapurtu'nun 3 katlı
evinde yangın çıkmıştı. O sırada ken-
disi dışarıda olan ünlü şarkıcı haberi
alır almaz eve gitmiş, gözyaşları
içinde evinin yanışını izlemişti. Ünlü
şarkıcı bugün yaptığı açıklamada,
“Şuanda Büyükşehir Belediyesi'nin
ayırdığı bir otelde ikamet ediyorum.
Rahatınıza bakın dediler. Her yerden
insanlar arıyor" diye konuştu. Ünlü
şarkıcı Sedat Kapurtu, “Allah kimse-
nin başına böyle bir şey vermesin.
Evden uzakken böyle bir şey yaşa-
mak, çoluğunun çocuğunun, eşinin
yanında olamamak, onlara birden
müdahale edememek çok kötü. Belki
ben burada olsaydım böyle olmaya-
caktı diyorsun. Ama tabi ki Allah'ın
takdiri. Ailemde hiçbir şey yok. Hepsi
yerine gelir, hepsi tekrardan alınır.
Kolay değil tabi ki çok zor." dedi.

Bomba atsan böyle olmaz

Çılgın Sedat, “Bomba atsan bu kadar
olmaz tahribat diyorsun. Sözün bittiği
yer. Zaten 11-12 aydır sıkıntılı süreçte-
yiz koronadan do-
layı. Hiç kimse
çalışmıyor benim
gibi binlerce yüz-
lerce insan var.
Allah kimsenin
evine böyle ateş dü-
şürmesin. Nereden
nasıl başlayacağımı
bilemiyorum ama
yıllarca insan ek-
miştim. Ektiğim in-
sanlar dahil ekmediklerim bile tek tek
ulaşmaya çalışıyorlar. Bütün sanatçı
arkadaşlarım aradı. Şu anda Büyük-
şehir Belediyesi'nin ayırdığı bir otelde
ikamet ediyorum. 'Rahatınıza bakın'
dediler. Her yerden insanlar arıyor.” 
diye konuştu.
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BİR DOKUNUŞTAN FAZLASI

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

Adres : Akpınar 
Sanayi Bölgesi - Yassıören 
Mahallesi Hadımköy Cad.
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Telefon : 0 (212) 549 84 78  
Faks : 0 (212) 549 84 04 

@monoelectrictr

@monoelectrictr

@monoelectricofficial

@monoelectricofficial

www.monoelectric.com.tr www.monoaydinlatma.com.tr
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Dünyanın en büyük petrol
üreticisi ABD'de etkili olan
dondurucu soğukların, petrol

endüstrisinin merkezi Teksas'taki üre-
tim faaliyetlerini felç etmesi ülkenin es-
kiyen enerji altyapısını ve sektör
yatırımlarının yetersizliğini gündeme
taşıdı. Kuzey kutbundan ABD'nin iç ve
güney bölgelerine inen Arktik hava küt-
lesinin getirdiği kar, buz ve dondurucu
soğuklar Teksas'a kadar ulaşarak böl-
gede benzeri görülmemiş kış şartları-
nın yaşanmasına neden oldu. Son 50
yıldan beri termometrelere yansıyan en
düşük seviyeler olarak kayda geçen bu
sıcaklıklar, doğal gaz boru hatları ile
rüzgar türbinlerinin donmasına neden
olarak bazı eyaletlerde elektrik dağıtım
sorunlarını ve geniş çaplı elektrik kesin-
tilerini tetikledi. Aşırı soğuk hava ve
elektrik kesintileri, bu tür kış koşulla-
rına hazırlıksız olan petrol şirketlerinin
Meksika Körfezi bölgesindeki kuyu ve
rafinerilerinin kapanmasına neden
olurken, petrol arzında da kesintilere
yol açtı. Kuzey Dakota ve Alaska gibi
eyaletlerin aksine soğuk hava koşulla-
rına alışık olmayan Teksas'taki ham
petrol üreticileri için bu durum faali-
yetlerin durmasına veya düşük kapasi-
tede devam etmesine neden oldu ve
ABD'de petrol endüstrisinin kalbi Tek-
sas'ta üretim yüzde 65 düştü.Soğuk
hava şartlarının yanı sıra Teksas'ta
devam eden elektrik kesintilerinin de
etkisiyle bölgedeki faaliyetlerin tam
olarak eski haline dönmesinin ise kolay
olmayacağı öngörülüyor. Büyük ve
karmaşık yapıya sahip rafinerilerde
buzlanmadan kaynaklı mekanik arıza-
ların giderilerek tam kapasite faaliyete
geçişin haftalar sürebileceği tahmin
ediliyor.

Acil durum için uygun değil

Viyana Enerji Araştırma Grubu Kuru-
cusu Fereydoun Barkeshli, yaptığı açık-
lamada, ABD'nin Teksas, Louisiana ve
Kaliforniya eyaletlerinin ülkenin top-
lam kapasitesinin yaklaşık yüzde 40'ına
denk gelen bir kapasiteye sahip oldu-
ğunu belirterek, ABD rafinerilerinin ve
rafinaj kapasitesinin ülkede eşit olarak
dağıtılmadığını söyledi. ABD'nin
2020'de 135 faal rafinerisi olduğunu ve
ülkede son büyük rafinerinin 1977 yı-
lında inşa edildiğini anımsatan Bar-
keshli, "Bu bilgiye dayanarak ABD'nin
rafineri döngüsünün ne kadar eski ol-
duğunu ve ülkenin sektör yatırımının
ne kadar yetersiz olduğunu söyleyebili-
riz." dedi. Barkeshli, ABD enerji altya-
pısının hala eski teknolojiyle çalıştığına
işaret ederek, şunları kaydetti: "Boru
hatları, depolar, terminaller ve hatta
pompalama tesisleri, ABD'nin üretim
ve tüketim hacmi ile büyüklüğü düşü-
nüldüğünde oldukça geri kalmış du-
rumda. Bu, elektrik dağıtımı ve
tesisatları için de geçerli. Bu nedenle,
ABD enerji zincirleri ve tesisleri bu
orandaki bir acil durum için uygun
değil. Ancak ABD'nin batı kıyı bölgesi-
nin ülkenin geri kalanına göre daha iyi
donanıma sahip olduğunu belirtmek
isterim." ABD'de, özellikle Teksas'ta
daha önce bu kadar şiddetli bir kış ya-
şanmadığı için sonuçlarını öngörme-
nin kolay olmadığını dile getiren
Barkeshli, "Nisan veya mayıs ayına
kadar giderilemeyecek büyük ve kalıcı
bir hasar olduğunu düşünmüyorum.
Yaşanan bu felaket, ABD'nin enerji da-
ğıtım sistemini gözden geçirmesi için
bir çeşit uyarıydı. ABD'nin enerji dağı-
tım ağına ilişkin ihmali, yenilenebilir
enerjiye ve yeni enerji kaynaklarına ge-
çişin önemli olduğuna inanan ABD'nin
eski Başkanı Bill Clinton dönemine
kadar uzanıyor." ifadelerini kullandı.

ingiltere Primier Lig'teki
Chelsea’nin sahibi Roman
Abramovich’in 430 milyon

sterlinlik yeni süper yatı ilk kez görün-
tülendi. ‘Solaris’ isimli yatta bir heli-
kopter iniş yeri, 48 kabin ve 8 güverte
bulunuyor. Rus-İsrailli milyarder iş
adamı Roman Abramovich’in Alman-

ya’da bir tersanede inşa edilen 430 mil-
yon sterlinlik yeni süper yatı ‘Solaris’ ilk
kez görüntülendi. 36 yolcu kapasiteli,
48 kabine ve 60 kişilik mürettebata
sahip olacak yatta bir helikopter iniş
yeri, yüzme havuzu ve 8 güverte bulu-
nacak. Yatın tamamlanmak üzere ol-
duğu ifade edildi. Almanya'daki

tersanede yapımı tamamlanmasına
kısa bir süre kaldığı belirtililen Solaris,
36 yolcu kapasiteli 48 kabin ve 60 kişilik
mürettebata sahip olacak. Çarpıcı sü-
peryat, bir helikopter pisti de dahil
olmak üzere sekiz güverteye sahip ola-
cak. 460ft Solaris, Buckingham Sara-
yı'ndan daha büyük bir alanda yapıldı.

Amerikalılar
donuyor

K KTC'de ocak ayının son günlerinde
artan Kovid-19 vakaları nedeniyle
ülke genelinde alınan kapanma ka-

rarı sonrasında sayılarda yaşanan düşüşle
22 Şubat'ta "kademeli açılma" süreci baş-
ladı. Gazimağusa ilçesi sınırlarında yer
alan ve 8 Ekim 2020'de kamuya ait bir bö-
lümü açılan Maraş, Kovid-19 tedbirlerinin
gevşetilmesiyle birlikte KKTC vatandaşları
ve turistlerin ilgi odağı olmayı sürdürüyor.
Maraş'ta yapılan çevre ve peyzaj düzenle-
meleri, görsel güzellik anlamında da böl-
geye katkı sağlıyor. Faaliyete giren bisiklet
yolu sayesinde bölge bisikletle gezilirken, 8
ayrı noktada kurulan büfelerle de ziyaretçi-
ler keyifli vakit geçiriyor.

111 binden fazla kişi ziyaret etti 

Daha önce "Hayalet Şehir" olarak da anı-
lan Maraş'a, son dönemde yapılan yeni
hizmetler sayesinde canlılık getirildi. Yetki-
lilerden alınan bilgiye göre, Maraş'ın açılan
bölümü, 8 Ekim 2020'den bu yana yaklaşık
111 bin 500 kişi tarafından ziyaret edildi.
Bu süreçte KKTC vatandaşlarının yanı
sıra Kıbrıs Rum kesimi ve diğer ülkelerden
çok sayıda turist de bölgeyi gezme imkanı
buldu. Maraş, özellikle hafta sonu daha
yoğun oluyor. Aşılamayla birlikte salgın
koşullarının hafiflemesinin ardından Ma-
raş'ın, özellikle yaz aylarında, çok daha
fazla turist tarafından ziyaret edilmesi ön-
görülüyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Yar-
dımcısı Fuat Oktay, 11 Şubat'ta KKTC
ziyareti sırasında, "(Maraş'ın açılması ko-
nusunda) Bundan sonra ikinci aşama ge-
lecektir. Taşınmaz Mal Komisyonu vardır.

Herkesin hak ve hukukuna riayet edilerek
bir çözüm yolu bulunacaktır." ifadelerini
kullanmıştı.

Sanki geçmişte yolculuk 
yapıyoruz gibi

Özel izinle Maraş'ın açılan bölümlerini gö-
rüntüleyen ziyaretçilerin de görüşlerini
aldı. Öğrenci Simge Garip, Maraş'ın açık
kısmını ilk kez gezdiğini ve geçmişte insan-
ların yaşadıklarının gözünün önüne geldi-
ğini ifade etti. Böyle bir yerin kapalı
kalmayı hak etmediğini belirten Garip, bu
güzelliğin tüm dünyaya sunulması gerekti-
ğini dile getirdi. KKTC'de çalışan Rama-
zan Atasoy, Maraş'ın tarih koktuğunu
kaydederek, "Kapalı Maraş'ın açılması çok
güzel oldu. Sanki geçmişte yolculuk yapı-
yoruz gibi. Burası önceden hayalet bir şe-
hirdi ancak şu anda canlılık geldi.
Yetkililere buradan teşekkür ediyorum."
diye konuştu. Öğrenci Faruk Talay da daha
önce de bölgeye geldiğini anlatarak,
"Maraş, Gazimağusa'nın büyük bir kısmını
kapsıyor. Tamamı açılırsa, ülke adına çok
güzel olur, turizme de kazandırılır." ifade-
sini kullandı.

Dördüncü kez geldim

KKTC sakini Günay Aydoğan, Maraş'ın
Ada'nın en güzel yerlerinden biri oldu-
ğunu, tamamen açılmasıyla Girne bölge-
sinden bile daha iyi olabileceğini söyledi.
Maraş'ın bu halde de ülke turizmine katkı
sağlayacağının belirten Aydoğan, 1974'ten
bu yana kapalı olan ve kademeli olarak
açılmaya başlayan bir yerin insanlarda

merak uyandıracağını söyledi. Aydoğan,
"23 yaşındayım, 23 yıldan beri burayı
merak ediyordum. Açıldığı ilk günden bu
yana 4. kez buraya geldim, sürekli de gel-
meye devam edeceğim." diye konuştu.
KKTC sakini Halil Zorba, bölgeyi gezer-
ken duygulandığını vurgulayarak, "Ma-
raş'ın açılmasına çok sevindim. Böyle bir
yerin kapalı kalmasını yanlış karşılıyor-
dum. İyi ki de yetkililerimiz burayı açtı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan ve buradaki yetkililerimize teşekkür
ediyorum." dedi.

Erdoğan'dan bölgeye ziyaret

KKTC'nin kuruluşunun 37. yılı vesilesiyle
15 Kasım 2020'de Ada'ya ziyarette bulu-
nan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, Kapalı Maraş bölgesini de ziyaret
etmişti. Bölgede incelemelerinin ardından
açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı
Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı: "Kapalı
Maraş bölgesini gördükten sonra niçin
acaba Güney ve Kuzey olarak bu Kapalı
Maraş bölgesi, bütün bu güzelliğiyle bura-
ların halkından uzak tutulmuş, kapalı tu-
tulmuş, bu da düşündürücüdür. Şimdi
Taşınmaz Mal Komisyonunun da devreye
girmesiyle Güney'de kimler varsa, Taşın-
maz Mal Komisyonuna müracaat etmek
suretiyle, buradaki malları neredeyse, na-
sılsa, bunların hepsinin bedeli ödenmek
suretiyle, bir defa buralar sahiplerini bulur
ve sahiplerini bulduktan sonra da bu iş çö-
züme kavuşur." Erdoğan'a ziyaretinde
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve be-
raberindeki heyette de eşlik etmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) Yargı-
sız ve Keyfi İnfazlar Özel Rapor-
törü Agnes Callamard, İran

hükümetine yazdığı 45 sayfalık mektupta
yürüttüğü incelemelerin sonuçlarına yer
verdi. Yetkililerin olayla ilgili resmi açıkla-
malarındaki tutarsızlıkların karışıklık ya-
ratma ve olayı aydınlatmama amacıyla
yapılmış gibi göründüğünü belirten Calla-
mard, bunların yanıltıcı açıklamalar oldu-
ğunu vurguladı. Tansiyonun yüksek olduğu
durumlarda, sivil havacılığa yönelik saldırı-
ları önlemenin en etkili yolunun hava saha-
sını kapatmak olduğunu kaydeden
Callamard, İran'ın o akşam hava sahasını
sivil trafiğe kapatması halinde 176 kişinin
ölmeyeceğine dikkati çekti. Yetkililerin
uygun bir soruşturma açmak yerine olay ye-
rinin yağmalanmasına ve ardından buldo-
zerle temizlenmesine izin verdiğini belirten
Callamard, delillerin toplanmasının engel-
lendiğini ifade etti. Callamard, İran'ın,
olayla ilgili çok sayıda insan hakları ihla-

linde bulunduğunu vurguladı.

Düşürülen Ukrayna uçağı

Ukrayna Havayollarına ait "Boeing 737" tipi
yolcu uçağı, 8 Ocak 2020'de Kiev'e gitmek
üzere Tahran İmam Humeyni Havalima-
nı'ndan havalandıktan kısa süre sonra hava-
limanı yakınında İran tarafından
düşürülmüş, olayda uçaktaki yolcu ve mü-
rettebattan oluşan toplam 176 kişi hayatını
kaybetmişti. Kanada resmi yayın kuruluşu
CBC'deki haberde, ulaşılan gizli ses kaydı-
nın Kanada hükümeti ve gizli servisinin
elinde bulunduğu, kayıttaki kişinin İran Dış-
işleri Bakanı Zarif olduğu ileri sürülmüştü.
Haberde, Zarif'in söz konusu ses kaydında,
uçağın casus unsurlarca kasıtlı düşürülmüş
olabileceği veya savunma sistemlerine elek-
tronik müdahale ihtimalinden söz ederek,
"Gerçeğin asla ifşa edilmemesi için sebepler
var. (İranlı askeri yetkililer) Ne bize ne de
başkasına söyleyecek çünkü açıklamaları
halinde ülkenin savunma sistemlerine ka-

munun çıkarına olmayacak bazı kapılar açı-
lacak." dediği iddia edilmişti. İran da Dışiş-
leri Bakanı Zarif'e ait olduğu öne sürülen
ses kaydını yalanlamıştı. Ukrayna Dışişleri

Bakan Yardımcısı Yevgeniy Yenin, İran Dış-
işleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'e ait
olduğu iddia edilen ses kaydının gerçekliği-
nin inceleneceğini açıklamıştı.

Viyana Enerji Araştırma
Grubu Kurucusu Fereydoun
Barkeshli, "Boru hatları,
depolar, terminaller ve 
hatta pompalama tesisleri,
ABD'nin üretim ve tüketim
hacmi ile büyüklüğü düşü-
nüldüğünde oldukça geri
kalmış durumda" dedi

Abramovich’in 430 milyon sterlinlik yatı 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 46
yılın ardından geçen sene kademeli ola-
rak açılan Kapalı Maraş, KKTC, Kıbrıs Rum
kesimi ve başka yerlerden bugüne kadar
yaklaşık 111 bin 500 ziyaretçiyi ağırladı

Maraş açılımı

KKTC'de 18 Haziran 2019'daki Bakanlar
Kurulu toplantısında, 1974'ten bu yana ka-
palı olan Maraş'ın açılması konusunda
adımların atılması ve uzman bir ekiple bi-
limsel envanter çalışması yapılması kararı
alınmıştı. Temmuz 2019'da bölgede yapılan
ilk envanter çalışmasına KKTC Başbakan
Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özer-
say da katılmış, o zaman başbakan olan
Cumhurbaşkanı Tatar da bölgede inceleme-
lerde bulunmuştu. KKTC sınırları içerisin-
deki Kapalı Maraş'ın kamuya ait Demokrasi
Caddesi ile sahil kısmının bir bölümü 8
Ekim 2020'de açılmıştı. Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Oktay'ın da katılımıyla Türkiye
Barolar Birliğince (TBB) 15 Şubat 2020'de
Maraş'ta "Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yön-
leri ile Kapalı Maraş Açılımı Toplantısı" dü-
zenlenmişti.Gelecekte eski sakinlerinin de
bölgedeki mülklerine dönmesiyle 46 yıldır
kapalı olan Maraş'ın tamamının Türk 
yönetiminde açılması ve insanlığa yeniden
kazandırılması hedefleniyor.
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İran’a karşı suçlama
Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Callamard,
İran'ın, geçen yıl Tahran üzerinde düşürülen Ukrayna Havayollarına ait yolcu
uçağıyla ilgili çok sayıda insan hakları ihlalinde bulunduğunu bildirdi

Tansiyonun yüksek olduğu durumlarda, sivil havacılığa yönelik 
saldırıları önlemenin en etkili yolunun hava sahasını kapatmak 
olduğunu kaydeden Callamard, İran'ın o akşam hava sahasını sivil
trafiğe kapatması halinde 176 kişinin ölmeyeceğine dikkati çekti. 
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İ ran'ın önde gelen yönetmenlerin-
den, 11 kısa ve 5 uzun metraj
filmi bulunan, uluslararası

alanda 17 ödüle sahip Nergis Abyar,
İran sinemasının içinde bulunduğu
durumu, sektörde yaşadıkları sorun-
ları ve İran ile Türkiye arasında si-
nema alanında iş birliği olanaklarını
değerlendirdi. İran'da 1979 yılında
gerçekleşen devrimden önce Farsça si-
nema olarak adlandırılan filmlerde
derinlikli oyunculuklardan söz edilemeyece-
ğini daha ziyade tiplemelerin olduğunu dile getiren
Abyar, bu dönemde halkın hoşuna giden bazı konuların si-
nemada sürekli tekrarlandığını ve bunun da bir izleyicisi
bulunduğunu ifade etti.

Devrim sonrası durgunluk geldi

Furuğ Ferruhzad, İbrahim Gülistan, Daryuş Mehrcuyi,
Mesud Kimyayi gibi sinemacıların devrimden önce iyi film-
ler çektiğini ve İran sinemasında bir akım başlattıklarını
kaydeden Abyar, şöyle konuştu: "Devrimden sonra 1980 ile
1990 arası İran sineması için durgunluk dönemiydi. Bu sü-
reçte çok fazla yüzeysel, ideolojik ve tekrar filmler yapıldı.
Bu nedenle de o dönemde bir durgunluk yaşandı. 1990'dan
sonra İran sinemasında bir atılım dönemi başladı. Bu sü-
reçte Abbas Kiyarüstemi gibi devrim öncesi de film çeken
yönetmenler, dünyada nam salan eserler ortaya çıkardı. Bu
dönemde toplumsal olaylara ağırlık veren ve daha çok İran
toplumunun yapısını anlatan filmler çekildi. 'Nar ve Ney'
gibi anlam arayışında olan filmler uluslararası festivallerde
ilgi gördü."İran'da devrimin ilk 10 yılında kalitesiz siyasi
filmler çekildiğine ve bunun da halkı sinemadan uzaklaştır-
dığına işaret eden Abyar, "Sinemacılar topluma ayna tut-
malı ve yaşanan meseleleri filmlerine yansıtmalı. Film
yapanlar, sorunları ve rahatsızlıkları gündeme getirmeli."
dedi.

İran'da sansür çok fazla

Filmlerde sansür konusunun tüm ülkelerde olduğunu ve si-
nemacıların sansürden kaçmak için muhtelif yollar izledi-
ğini belirten Abyar, şu değerlendirmede bulundu: "İran'da
sansür diğer ülkelerden farklı ve mevcut yasalar nedeniyle
biraz daha yüksek seviyede. Bu noktada sadece hükümet
kısıtlama getirmiyor, halkın kültürü de bazı sınırların aşıl-
masına izin vermiyor. Bir sanatçı yapacağı filmle halkın
nefretini üzerine çekebilir. O nedenle film yapımcıları top-
lumsal öfkeye neden olacak filmler çekmek istemiyor. Gele-
neksel yapı ve halkın kültürü, sinemacıların birçok konuyu
işlemesine engel olabiliyor. İran'da sansürün bir kısmı da
kültürel."

Nuri Bilge Ceylan filmlerini beğeniyor

İslam ülkelerinin de dünya sinema pazarında önemli bir yer
edinebileceğini ve Türk sinemasının buna iyi bir örnek ol-

du-
ğunu
vurgula-
yan
Abyar, Tür-
kiye'de Nuri
Bilge Ceylan filmle-
rini beğendiğini söyledi. İran, Afganistan, Pakistan ve diğer
komşu ülkelerde tüm evlerde Türk dizilerinin izlendiğini ve
Türk sinemasının da önemli bir yol katettiğini dile getiren
Abyar, "Türk sineması son yıllarda çok iyi bir atılım yaptı.
Sinema alanında Türkiye ve İran arasında çok fazla iş bir-
liği imkanı var. Kültürel kodlarımız birbirine çok yakın. Tür-
kiye'ye gittiğimde kendimi yabancı bir ülkede gibi
hissetmiyorum. O kadar yakınlık duyuyorum ki yabancılık
çekmiyorum. Bu zeminden hareketle ortak projelerin başa-
rılı olacağını düşünüyorum." görüşlerini paylaştı.

Türk-İran ortak yapımı az

Türkiye ve İran'ın sinemada komşu ülke olmanın ilerisinde
olduğunu ve iyi çalışmalar ortaya koyduğunu belirten
Abyar, şöyle devam etti: "Türk-İran ortak yapım filmler çok
az, bir elin parmağını geçmez. İki ülke arasındaki kültürel
ve geleneksel ortaklıklar dikkate alındığında bu tür projeler
çok daha fazla olmalı. Sığınmacılar konusunda birçok
ortak tecrübemiz var. Türkiye'de Suriyeliler İran'da Afgan-
lar. Uyuşturucu kaçakçılığı ve insan hikayeleri de işlenebilir.
Mevlana ve Şems'in hayatını konu alan Mest-i Aşk filmi iyi
bir örnek."Sinemanın gelişmesi ve sanatsal açıdan derinlikli
hale gelmesinin önemine işaret eden Abyar, "Sinemacılar
olarak bir kültür oluşturmalıyız ve idealimizdeki şeyi izleyi-
ciye aktarmalıyız. Sadece izleyicinin zevkine hitap edilme-
meli. Sinema yapıtları, izleyiciye keyif vermek kadar bir
bakış ve derinlik kaygısı da taşımalı." yorumunda bulundu.

Kadınların sorunlarını anlatıyor

İran'da kadınların birçok açıdan zorluk yaşadığını ve hak-
sızlığa uğradığını kaydeden Abyar, filmlerinde özellikle
kadınların yaşadığı sorunlara değindiğini belirtti. Abyar,
"Kadınlar filmlerimde başrol oyuncularıdır. Erkek oyun-
culara senaryoyu gönderdiğimde bazen kabul etmiyorlar,

kendilerinin baş-
rolde olmasını
istiyorlar. Film-
lerimde genel
olarak kadın-
lar var." dedi.
Leyla Ha-
temi, Elnaz
Şaker Dost,
Terane Ali-
dosti gibi

yıldız kadın oyuncu-
ların az olduğunu ve yenilerinin

de az yetiştiğini söyleyen Abyar, şunları
anlattı: "Film yapımcıları izleyiciyi çek-
mek için daima yönetmenlerden yıldız
oyuncuları oynatmalarını isterler. Bu
durum yeni yıldız oyuncuların çıkma-
sını zorlaştırıyor ve sayılarının az ol-
masına yol açıyor. Ben yeni yüzlerin
sinemaya kazandırılmasından yana-
yım. Yıldız oyuncuların yaşı ilerliyor
ve genç oyuncuların yetişmesi
lazım."

Herkes kenare çekiliyor

İran'da sinema sanatını icra ede-
meyen bazı oyuncu ve yönetmen-
lerin yurt dışına gitmeyi tercih
etmesine ilişkin ise Abyar, şun-
ları söyledi: "İran'dan giden yıl-
dız oyuncu sayısı azdır.
Birçoğu kenara çekilmeyi ter-
cih ediyor. Çünkü dışarı gittik-
lerinde kendi kültürlerinden
uzaklaşma riski oluşuyor, bir
daha buradaki şartlara
uyum sağlamaları uzun
zaman alıyor. İran'da ça-
lışma ortamı bulamayan-
lar kenara çekilmeyi daha
isabetli görüyor. Bazı
İranlı oyuncular uluslar-
arası yapımlarda oynu-
yor. Bazıları da hem
İran'da hem de yurt dı-
şındaki projelerde yer
alabiliyor. Bir oyuncu-
nun ülkesini terk edip
çalışmalarını başka
yerde sürdürmeyi
tercih etmesi şüphe-
siz olumlu bir şey
değil ." HABER
MERKEZİ

KÜLTÜR SANAT
PERŞEMBE 25 ŞUBAT 2021 13

yılın en soğuk yarışması olarak adlandırılan
Red Bull Kar Havuzu, bu yıl 6’ncı kez düzenle-
niyor. Sosyal medya ve televizyon dünyasından

bilinen isimlerin olacağı yarışmada; Survivor’la tanınan
Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, ünlü Youtuber
Orkun Işıtmak, Ralli pilotu Doğan Kabak, seyahat yazarı
Kerimcan Akduman, e-spor dünyasının ünlü ismi Cantuğ
“UNLOST” Özsoy yer alacak. Eksi 10 derece sıcaklıkta
gerçekleşecek çekimlerde yarışmacılar kendi tasarladıkları
eğlenceli kostüm ve ekipmanlarıyla, buz gibi suyla dolu ha-
vuza en havalı atlayışı yaparak jüriyi etkilemeye çalışacak.
Red Bull Kar Havuzu, bu yıl seyirci katılımı olmadan, sos-
yal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleşecek. Bu se-
neye özel olarak yarışma filme alınacak ve ileri bir tarihte
yayınlanacak. Eğlenceli anlara sahne olacak yarışmada ka-
tılımcılar eğlenceli kıyafetler ve ekipmanlarla önce kayak

yapacak. Ardından rampadan buz gibi suya atlayacak.
Performansın yanı sıra yaratıcılığın da sonuçlar üzerinde
bir o kadar etkili olduğu yarışmada, sosyal medya ve tel-
evizyon dünyasından aşina olduğumuz isimler yarışacak.
Survivor’la tanınan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı,
ünlü Youtuber Orkun Işıtmak, Ralli pilotu Doğan Kabak,
seyahat yazarı Kerimcan Akduman, e-spor dünyasının
ünlü ismi Cantuğ “UNLOST” Özsoy katılımcılar ara-
sında. Eksi 10 derece sıcaklıkta gerçekleşecek çekimlerde
yarışmacılar kendi tasarladıkları eğlenceli kostüm ve ekip-
manlarıyla, buz gibi suyla dolu havuza en havalı atlayışı
yaparak jüriyi etkilemeye çalışacak. Bu zamana kadar;
PAC-MAN’den Super Mario’ya, Battal Gazi’den Taş Dev-
ri’ne, Dr. Who’dan Harley Quinn’e kadar çeşitli film ve ka-
rakterlerin kostümleriyle buz gibi havada yarışan
katılımcılar birbirinden renkli görüntüler ortaya çıkarmıştı.

Red Bull Kar Havuzu’na dair detaylı bilgi resmi 
internet sitesinde yer alıyor. Red Bull Kar Havuzu 2021
Power Media Group medya sponsorluğuyla gerçekleşiyor.

5 kere yapıldı

Eğlence temalı bir organizasyon olan Red Bull Kar Ha-
vuzu, bu zamana kadar Uludağ ve Erciyes Kayak Merkez-
leri’nde 5 kez gerçekleştirildi. Dünya çapında Red Bull
Jump and Freeze olarak bilinen yarışmada katılımcılar
snowboard veya kayak ekipmanlarına ek ekipman kullana-
biliyor. Pistte kayarak rampadan atlayabilecek her malze-
meyi kullanabiliyor. Kostümlerin yanı sıra yarışmacıların
atlayışlarının da yaratıcı olması bekleniyor. Rampadan
önce 90 metre uzunluğundaki kayak pistinde yarışan katı-
lımcıların atlayış sonrası düştükleri havuz ise 15x7 metre
ebatlarında ve yaklaşık 150 cm derinlikte. DHA

Ünlü isimler kar havuzuna atlayacak
Ünlü isimler eksi 10 derece sıcaklıkta gerçekleşecek çekimlerde kendi tasarladıkları eğlenceli kostüm ve
ekipmanlarıyla, buz gibi suyla dolu havuza en havalı atlayışı yaparak jüriyi etkilemeye çalışacak

ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımların sinemaya da
zarar verdiğini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını
nedeniyle tüm sinema salonlarının kapanmasıyla
da sektörün büyük bir krizle karşı karşıya
kaldığını ifade eden Abyar, şunları
kaydetti: "Çekilen filmler sıraya
girdi ve beyaz perdede gösteri-
lemiyor. Gösterildiğinde de
maliyeti karşılamaktan uzak
kalıyor. Öncesinde durum
çok parlaktı, sinema sa-

lonları doluydu, filmlere ilgi vardı. Ne yazık ki salgın bu
sürece darbe vurdu."İran sinemasında son yıllarda adın-

dan sıkça söz ettiren Abyar, şu ana kadar 11 kısa film
ve belgesel ile 5 uzun metraj sinema filmi

çekti. Abyar'ın filmleri yurt dışında 40
festivalde gösterildi ve 17 uluslararası

ödül kazandı. Çektiği filmler, İspan-
yolca, Fransızca, Arapça, İngi-

lizce ve Türkçe dahil birçok
dilde dublajlı veya alt yazılı ola-
rak sahnelendi.

Kovid-19’un sinemaya etkisi
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İranlı yönetmen Abyar,
"Türk-İran ortak yapım
filmler çok az, bir elin
parmağını geçmez. İki

ülke arasındaki kültürel
ve geleneksel ortaklıklar
dikkate alındığında bu

tür projeler çok
daha fazla olmalı.

Sığınmacılar konusunda
birçok ortak tecrübemiz

var." dedi
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Maarratünnuman'dan 15 ay önce İdlib'e göç 

etmek zorunda kalan Muhammed Said, sanatıyla
Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarını, evlerin

yıkılmasını, derme çatma çadırlara sığınan sivillerin
hayat mücadelesini aktarmayı hedefliyor

Suriye'nin İdlib ilindeki kum sanatçısı Muhammed
Said, iç savaşın sürdüğü ülkede yerinden edilerek kampa
sığınmak zorunda kalan halkın acılarını kuma şekillendi-

riyor. Said, yaptığı açıklamada, 15 ay önce Maarratünnuman ilçesin-
den göç etmek zorunda kaldığını söyledi. İdlib'de resim yeteneğini
geliştirmeye karar verdiğini ve halkının çektiği acıları çizmek için You-
tube'dan videolar izleyerek kum sanatını öğrendiğini anlatan Said, yak-
laşık bir yıldır, Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarını, evlerin
yıkılmasını, derme çatma çadırlara sığınan sivillerin hayat mücadelesini
kuma şekillendirdiğini ifade etti. Said, "Masum insanların çadırlara göç-
lerini ve çadır sakinlerinin soğuk kış aylarındaki çilelerini de kumla göste-
riyorum." dedi. Kumdan resimlerini aynı zamanda ışıklandırdığını dile
getiren Said, amacının Suriyelilerin acılarını, korkularını, çadırlardaki ya-
şamlarını duyurmak olduğunu dile getirdi. Said, "Kum üzerinde yaptığım
bir şekillendirmede Suriye’de bir mahalle üzerine rejim uçakları geliyor.
Mahalleyi sakinlerinin başına yıkıyor. Sivil insanlar ölüyor." diye konuştu.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana top-
lantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı
bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney
bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma böl-
gesi" oluşturuldu. Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava deste-
ğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile
ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı. Rusya ve rejim güçleri,
Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Ger-
ginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi. Son olarak
Türkiye ile Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.
Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-
2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında
Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Kum

tanelerinde

acı var
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En iyi futbolu
biz oynuyoruz

Kayseri artık
Kulaksız’a emanet

Karagümrük
mesaisi başladı

Beşiktaş'ın Brezilyalı orta sahası Josef de Souza, kadro-
larının kısıtlı olduğu görüşlerine katılmadığını belirterek,
"Belki diğer takımlar kadar fazla transfer yapmadık ama
baktığınız zaman her mevkide yeterli sayıda oyuncumuz
var, bundan da önemlisi kaliteli oyuncular var. Elimizde
az ama öz seçenek var.  En iyi futbolu oynuyoruz" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında cuma günü
evinde Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta
Josef de Souza, antrenman öncesi basın mensuplarına
açıklamalarda bulundu. BAY geçtikleri haftada dinlenme
fırsatı bulduklarını kaydeden De Souza, "Haftayı BAY
geçmek bizim için iyi oldu. Düzeltmemiz gereken konu-
ları düzeltiyoruz, daha fazla çalışma imkanımız oldu.
Yüksek tempodan çıkan oyuncular için de dinlenme fır-
satı oldu. Yüksek performans sergileyip, yoğun tempoda
maçlar oynadık. En önemlisi de kazanmamız gereken
maçları kazandık. Hocamız değiştirerek oynatıyor, her-
kese şans veriyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Mensah,
Oğuzhan, Ljajic, Atiba, ben hepimiz şans buluyoruz.
Kendi performansımdan da memnunum. Tatmin verdi-
ğimi düşünüyorum. Bunun yanında da maçları kazan-
mak önemli. Bu da beni ayrıca mutlu ediyor" dedi.

Takım kazandıkça mutluyuz

Galatasaray derbisinde maçın ilk golünü atan siyah-be-
yazlı oyuncu, "Bir derbide daha gol atmak mutluluk ve-
rici. Ama bunu unutmam lazım, çünkü önümüzde
oynamamız gereken maçlar ver. Yeniden gol atarsam
mutlu olurum ama takım kazandıkça ben tatmin olu-
rum. Şu anda bu konuyu kapatmam gerekiyor. Özellikle
birisine armağan etmedim. Diz çöküp bir kez daha şü-
krettim" ifadelerini kullandı.

Seçenekler az ama öz

32 yaşındaki oyuncu, ligde en iyi futbolu kendilerinin oy-
nadığını vurgulayarak, "Ligde en iyi futbolu Beşiktaş'ın
oynadığına katılıyorum. Ama kadromuzun kısıtlı oldu-
ğuna katılmıyorum. Belki diğer takımlar kadar fazla
transfer yapmadık ama baktığınız zaman her mevkide
yeterli sayıda oyuncumuz var, bundan da önemlisi kali-
teli oyuncular var. Elimizde az ama öz seçenek var. En
iyi futbolu oynuyoruz" diye konuştu.

Joker ben değilim Necip

Deneyimli futbolcu, taraftarın "Joker de Souza" yakıştır-
ması için ise "Joker de Souza sevgi gösterileri için teşek-
kür ediyorum taraftarlara ama joker ben değilim, joker
Necip; her mevkide oynadı" dedi. DHA

Spor Toto Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayseris-
por'da teknik direktör Dan Petrescu ile yolların ayrılma-
sının ardından takım, Alt Yapı Koordinatörü Uğur
Kulaksız'a emanet edildi. Sezona teknik direktör Bayram
Bektaş ile başlayan Hes Kablo Kayserispor'da sonra-
sında Samet Aybaba görev alırken, tecrübeli teknik ada-
mın ayrılığı sonrası sarı kırmızılı takımla 2 maça çıkan
Kayserispor Alt Yapı Koordinatörü Uğur Kulaksız ve
Alper Kelkitli, ligin 17'nci haftasında deplasmanda De-
nizlispor'u 1-0'lık sonuçla geçerken 18'inci haftada da sa-
hasında Yeni Malatyaspor'u 1-0'lık sonuçla mağlup
etmişti. Sonrasında Kayserispor, Romen teknik direktör
Dan Petrescu'ya emanet edildi. Kulüpten yapılan açıkla-
mayla Dan Petrescu'dan boşalan koltuğa yeniden Uğur
Kulaksız getirildi. Konu ile ilgili paylaşımda bulunan
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Emeklerimizin
karşılığını almak, huzur içinde bir ortamda Kayserispo-
rumuza yakışır futbol izlemek istiyoruz. Futbolcularımız,
Uğur hocamıza güveniyoruz" paylaşımında bulunuldu.

Aytemiz Alanyaspor ligin 27'nci haftasında deplas-
manda oynayacağı Karagümrük maçı hazırlıklarına
bugün yaptığı idmanla başladı. Spor Toto Süper Lig'in
27'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor deplasmanda
Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Cumartesi günü saat
13.30'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maçın
hazırlıklarına turuncu yeşilli takım bugün yaptığı id-
manla başladı. İki günlük iznin ardından bugün Alan-
yaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde başlayan
antrenmanda tüm takım yer aldı. Isınma çalışmalarıyla
başlayan antrenman daha sonra taktik çalışmasıyla
devam etti. Akdeniz temsilcisi Karagümrük maçı hazır-
lıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. 

S por Toto 1'inci Lig’in 22’nci hafta-
sında 46 puanla 2’nci sırada bula-
nan Yılport Samsunspor, yarın 19

Mayıs Stadyumu’nda oynayacağı Eski-
şehirspor maçın hazırlıklarını Nuri Asan
Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla ta-
mamladı. Antrenman öncesi basın men-
suplarının sorularını cevaplayan teknik
direktör Ertuğrul Sağlam, birbirinden
önemli 12 tane final maçının olduğunu
söyledi. Cumartesi günü deplasmanda
kazandıkları İstanbulspor galibiyetini
değerlendiren Ertuğrul Sağlam, “Zorlu
bir mücadeleyi geride bıraktık. Allah’a
şükür kayıp yaşamadık. 2 bölüm olarak
değerlendirdiğimiz maçı, geçtik. İlk ya-
rıyı biz daha iyi oynadık. 2'nci yarıda ise
İstanbulspor’un daha oyunu ele aldığı,
pozisyon bulduğu bir maç oldu. Son
bölümde biz de bazı pozisyonları değer-
lendiremedik. Rakibimize karşı kazan-
mak önemliydi. Kazanıp, yolumuza
devam ettiğimiz için mutluyuz. Sadece
küçük bir avantajı elimize geçirdik. Bun-
dan sonra oynayacağımız 12 final maçı
var. Hepsi de birbirinden önemli. Hep-

sini birbirinden değerli rakiplerle oyna-
yacağız” diye konuştu.

Yola kayıpsız devam edeceğiz

Yarın kendi sahalarında karşılaşacakları
Eskişehirspor maçını da değerlendiren
Sağlam, “Çok değerli bir 3 puan maçı
olan Eskişehirspor maçını da yarın oy-
nayacağız. Rakibimiz genç, dinamik bir
takım. Özellikle skor dezavantajı oluş-
madığı her dakika daha iyi oynayabilen,
mücadele eden ve oyuna tutunan bir ya-
pıları var. Önde kontra atak oyununa
uygun futbolcuları da var. Yarın bizi çok
dirençli, genç ve dinamik bir takım bek-
liyor. Biz de rakibimizin bu özelliklerini
ortadan kaldırabilecek, ofansif anlamda
daha üretken ve fazla pozisyon üretebi-
leceğimiz, bunları da erkenden değerlen-
direbileceğimiz organizasyonları
uygulamamız gerekiyor. Eskişehirspor
maçında oyuncularımız, şampiyon takı-
mının şampiyon oyuncuları gibi sorum-
luluk alıp, mücadele edecekler. Futbolun
doğrularını sahaya yansıtıp, inşallah
herhangi bir kayba uğramadan şampi-

yonluk yolundaki 12 finalden 1 tanesini
daha atlatacağımıza inanıyorum. Son-
rasında önemli bir maçımız daha var.
Yarınki maçta baştan sona kadar olaya
konsantre olmuş, olayı yaşayan, camia-
nın beklentisinin bilincinde hareket eden
bir grup olarak mücadele vereceğiz. İn-
şallah iyi mücadele ve iyi futbol ile kaza-
nıp, yolumuza kayıpsız devam etmenin
keyfini yaşayacağımızı inanıyorum” şek-
linde konuştu.

Her şey Samsunspor için

Camianın 10 yıllık Süper Lig hasretini
dindirmek için çalıştıklarını ifade eden
Sağlam, “Eskişehirspor maçında rotas-
yonlu bir kadro görebiliriz. Cezalı oyun-
cumuz var. Hafif sakatlığı olanlar var.

Devre arasında gelip de fiziksel olarak
eksikliklerini tamamlayanlar da var.
Bunların hepsini değerlendirip, yarın
bize katkı sağlayacak, zorlu engeli geç-
memize yardımcı olacak 11 ile sahaya
çıkacağız. Biz rakibe göre, sisteme göre
ve oluşan şartlara göre zaman zaman
kimsenin beklemediği değişiklikleri de
yapabiliyoruz. 2 hafta önce kadroda ol-
mayan Guido Koçer’i İstanbulspor ma-
çında ilk 11’de başlattık. Bu gibi
değişiklikleri bundan sonraki süreçte de 
yapabiliriz. Herkes iyi bilsin ki ne yapı-
yorsak; takımımızın başarısı, menfaati
ve taraftar ile camiamızın bu 10 yıllık
Süper Lig hasretini dindirmek, sona er-
dirmek için yapıyoruz. Bunu da birlikte
başaracağız” ifadelerini kullandı.

MiLLi TEniSçi çELiKBiLEK iKinCi TuRdA
Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, elemelerden geldiği
ATP 250 turnuvası Singapore Tennis Open’da
Mockizuki’yi iki sette geçerek ikinci tura yükseldi.
Singapur’da düzenlenen sert zemin turnuvası
Singapore Tennis Open’da elemelerin ilk turunda

Amerikalı Evan King'i 6-2, 6-4, elemelerin final
turunda ise İtalyan Matteo Viola'yı 6-2, 0-6, 7-6
yenerek adını ana tabloya yazdıran Çelikbilek,
ATP elemelerini geçerek ana tabloya ulaşan 
Marsel İlhan'dan sonra 2'nci Türk raket oldu.
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Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağ-
lam, “Herkes iyi bilsin ki ne yapıyorsak; takımımızın
başarısı, menfaati ve taraftar ile camiamızın bu 10
yıllık Süper Lig hasretini dindirmek, sona erdirmek
için yapıyoruz. Bunu da birlikte başaracağız” dedi

Demir Grup Sivasspor Teknik Direk-
törü Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper
Lig’in 27’nci haftasında oynayacak-
ları Çaykur Rizespor maçı önce-
sinde, hazırlıklar ile ilgili
açıklamalarda bulundu.Ligde geçen
pazar günü 2-0 kazandıkları Hes
Kablo Kayserispor maçını değerlen-
diren Çalımbay, "Oynadığımız oyu-
nun karşılığını aldık. İlk 10 dakika
hariç, iyi oynadık. Bütün oyuncuları-
mız çok iyi mücadele etti ve bana
göre de mükemmel bir lig maçı
oldu. Kayserispor takımı da çok di-
rençliydi ve çok iyi mücadele etti.
Oynadığımız oyunu skora yansıttık.
İyi bir galibiyet aldık. Çok önemli
maçlardan birisiydi bu. Kendi saha-
mızda galip geldiğimiz için çok
mutluyuz. Ligde kolay bir maç yok.
Her maç çok zor. Eğer maçta oyu-
nun içinde kalmazsan, çok iyi mü-
cadele etmezsen çok sorunlar
yaşayabilirsiniz. Bunun da farkında-
yız. İnşallah bundan sonraki maçla-
rımızı da aynı şekilde bitirmek için

ne gerekiyorsa hepsini yapacağız"
diye konuştu.

Takımıma yürekten inanıyorum
Cumartesi günü deplasmanda kar-
şılaşacakları Çaykur Rizespor maçı-
nın kritik olduğunu kaydeden
Çalımbay, "Bana göre en önemli
maçlar; Çaykur Rizespor, Göztepe
gibi takımlarla oynadığımız maçlar.
Bu rakipler daha önemli. Rize de
bunlardan bir tanesi, çok önemli ve
kritik bir maç. Orada neyle karşıla-
şacağımızı çok iyi biliyoruz. Takım
olarak da elimizden ne gelirse yap-
maya çalışacağız. Bizim tek sıkıntı-
mız defansta. Uğur Çiftçi'nin de sarı
kart cezalısı olması bizim için deza-
vantaj oldu. Onun dışında hiçbir sı-
kıntımız yok. Takım olarak hazırız.
Rize'den iyi bir şekilde ayrılmak için
elimizden ne geliyorsa hepsini ya-
pacağız. Takımıma, arkadaşlarıma
yürekten inanıyorum. İnşallah ora-
dan da istediğimiz gibi Sivas'a dö-
neceğiz" ifadelerini kullandı. DHA

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza
Çalımbay, "Rize'den iyi bir şekilde ayrılmak için 
elimizden ne geliyorsa hepsini yapacağız. Takımıma,
arkadaşlarıma yürekten inanıyorum. İnşallah
oradan da istediğimiz gibi Sivas'a döneceğiz" dedi
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Samsunspor’la önemli
başarılara imza
atacaklarını söyleyen
Ertuğrul Sağlam, “Biz
iddiaımızı sürdüreceğiz”
ifadelerini kullandı.
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T rabzonspor Kulübü Yönetim Ku-
rulu Üyesi Sertaç Güven, Trabzon-
por Dergisi'ndeki röportajında,

geride kalan sezonun kulübün tarihine
geçen bir sene olduğunu ve inanılmaz bir
sezon geçirdiklerini, bu sezona ise kötü
başladıklarını ancak teknik direktör Ab-
dullah Avcı’nın göreve gelmesiyle takımı
dirilttiğini söyledi. Doğru planlama ve
maddi anlamdaki hamlelerin kendilerine
başarının yolunu açtığını belirten Sertaç
Güven, "Saha içerisinde ne oynadığını
bilen, armanın ağırlığı için mücadele
eden oyuncu grubumuz, bize başarının
kapısını araladı. Tabii bu grubun oluş-
masında yapılan ekonomik reformları
asla göz ardı etmemeliyiz. Personelimizin
de mutluluğu sahaya yansıyınca ortaya
coşkulu bir Trabzonspor çıktı. Taraftarla-
rımız da sağ olsun bize inandı ve bu
yolda önümüzü açtı. Onların desteğiyle
bu mücadeleyi verdik” diye konuştu.

Trabzonspor önde olacak

Bu sezon ligin çok daha farklı geçtiğini ve
pandemi sürecinin tüm takımları derin-
den etkilediğini kaydeden Güven, “Daha

önce hiç farkındalığımız olmayan planlar
yapmak ve aksiyonlar almak durumunda
kalıyoruz. Trabzonspor tüm güçlüklere
rağmen her zaman liderlik yarışında en
önde olacaktır” ifadelerini kullandı.

Avcı ile iyi günlere

Sezona iyi başlayamadıklarını ancak
daha sonra göreve gelen teknik direktör
Abdullah Avcı’nın yüreğini ortaya koydu-
ğunu vurgulayan Sertaç Güven, “Kötü
sonuçlar bizi hoca değişikliğine itti, iyi bir
karar vermeliydik. Avcı ismi gelince 
Trabzonspor’un ağırlığına uygun bir 
isim olduğu konusunda fikir birliğine
vardık. Hocamız sağ olsun yüreğini or-
taya koydu. Psikolojik olarak yıpranmış,
şampiyonluk kaybetmiş takımı yeniden
diriltti. Yönetici gözüyle baktığımda ta-
kıma disiplin getirdiğini net bir şekilde
görebiliyorum. Sağladığı güven ortamı
her maç tekrar tekrar ortaya çıkıyor.
Oyuncu grubu eski ruhunu tekrar 
yakaladı. Bunda hocamızın geçmişten
gelen tecrübesi ve şehri sahiplenmesinin
de etkisi büyük” diyerek sözlerini
tamamladı. DHA

Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Güven, sezon
başında aldıkları kötü sonuçların ardından göreve gelen teknik 
direktör Abdullah Avcı’nın yüreğini ortaya koyduğunu belirterek,
“Psikolojik olarak yıpranmış, şampiyonluk kaybetmiş takımı
yeniden diriltti. Oyuncu grubu eski ruhunu tekrar yakaladı” dedi

ilAc gibi geldi
AbdullAh Avcı

Süper Lig’in golcüsü 
artık Rusya’da olacak Spor Toto Süper Lig'de gol krallığı yarışında zir-

vede yer alan Aaron Boupendza'nın transferi için
Atakaş Hatayspor yönetimi ile Rus ekibi Krasnodar
yöneticileri bir araya geldi. Hatay Büyükşehir Bele-
diyesi'ndeki görüşmeye; Atakaş Hatayspor Onursal
Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Hatayspor Başkanı
Nihat Tazearslan, Hatayspor İdari ve Mali İşler
Sorumlusu Aydın Toksöz ile Hatayspor Sportif Di-
rektörü Fatih Kavlak ile Krasnodar Takımı Genel
Müdürü Vladimir Khashig katıldı. Yapılan görüş-
menin ardından ise iki takım yetkilileri açıklama-
larda bulundu. 

Görüşmeler olumlu

Düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bu-
lunan Atakaş Hatayspor Onursal Başkanı Doç. Dr.
Lütfü Savaş, transferin perşembe günü akşam so-
nuçlanacağını ve dün saat üçten beri Rus takımı ile
yapılan görüşmelerin olumlu gittiğini söyledi. Bou-
pendza'nın transferi için, Rus takım Krasnodar
Genel Müdürü Vladimir Khashig ile görüştüklerini
ifade eden Lütfü Savaş, “Oyuncumuz Aaron Bou-
pendza için görüşmelere başlanmıştır. Görüşmeler
olumlu seyretmektedir. Nihayeti perşembe günü
akşam sonuçlanacaktır ama görüşmeler olumlu
gitmektedir. Biz de çok büyük ihtimalle bu konunun
olumlu sonuçlanacağını düşünüyoruz. Anlaşma
sağlanması halinde, Boupendza'nın sezon sonuna
kadar takımda kalmasını düşünüyoruz” dedi.

Hatayspor zoru başardı 

Hatayspor'un son 5 yıldır Türkiye'de başarılara
imza attığını aktaran Savaş, “Hatayspor'un Süper
Lig'de takım duruşu, oyun planı, oyunlarında ver-
diği ahenkli futbol ve futbolcuların kalitesi konu-
sunda sadece Türkiye'de değil dünyada birçok
kulüpte seyredilir ve takip edilir pozisyona
geldi” diye konuştu. Krasnodar Takımı 
Genel Müdürü Vladimir Khashig de 
Boupendza'nın transferi konusunda 
görüşmelerin iyi gittiğini söyledi. 
Khashig, Hatayspor’un profesyonel
bir takım olduğunu dile getirerek,
kısa zamanda güzel bir haber 
vermek istediklerini kaydetti.

Haziranda gidecek

Öte yandan, bonservis 
bedeli olarak 8 milyon
Euro ödeneceği bildirildi.
Bir sonraki satıştan
Hatayspor kardan
yüzde 20 pay ala-
cak. Boupendza
sezonu Hatays-
por'da tamam-
layıp Haziran
ayında
Krasna-
dor'a ge-
çecek.

O eski halinden
ESER YOK

Fenerbahçe'nin sezon başında büyük
umutlarla kadrosuna kattığı Arjantinli
orta saha Jose Ernesto Sosa hem oyun
hem de skor olarak bekleneni veremedi
Türkiye serüveni Spor Toto
Süper Lig'de 2014-15 sezo-
nunda Beşiktaş ile başlayan 35
yaşındaki Sosa, siyah beyazlı-
larda toplam 78 karşılaşmada
14 gol atarken 23 golün de ha-
zırlayıcısı oldu. Deneyimli
oyuncu, Beşiktaş ile bir lig
şampiyonluğu yaşadı. Beşik-
taş'tan sonra İtalya Serie A
ekibi Milan'ın yolunu tutan yıl-
dız futbolcu, 2017-18 sezo-
nunda Trabzonspor formasıyla
Türkiye'deki ikinci dönemine
adım attı. Sosa, 3 yıl formasını
giydiği ve kaptanlık görevi yap-
tığı Trabzonspor ile toplam 99
maça çıkıp, 16 gol kaydetti ve

19 asist yaptı. Bordo-mavili ta-
kımla son sezonunu ligde 9 gol
ve 7 asistle tamamlayan Arjan-
tinli oyuncu, Karadeniz ekibiyle
bir Ziraat Türkiye Kupası şam-
piyonluğu tattı. Jose Ernesto
Sosa, Trabzonspor'un ardından
bu sezon başında Fenerbah-
çe'ye imza attı. Ancak Sosa,
sarı-lacivertlilerde bekleneni
bir türlü veremedi. İstikrarlı bir
görüntü sergileyemeyen tecrü-
beli futbolcu, 19 lig maçında 3
gol ve 1 asistlik grafik çizdi. Fe-
nerbahçelilerin şampiyonluk
yolunda katkı beklediği So-
sa'nın sözleşmesi 2022 yılında
sona erecek.

Antalyaspor
galibiyet istiyor
Fraport TAV Antalyaspor, cumartesi
günü sahasında oynayacağı Medipol Ba-
şakşehir maçında galibiyet hedefliyor. An-
talyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz, ligde 10
maçtır süren yenilmezlik serisini devam et-
tirmek istediklerini söyledi. Spor Toto
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antal-
yaspor, cumartesi günü saat 16.00'da, Me-
dipol Başakşehir'i konuk edecek. Ligde son
10 maçını kaybetmeyen kırmızı beyazlılar
sahasındaki karşılaşmada galibiyet hedefli-
yor. Teknik direktör Ersun Yanal yöneti-
minde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde
maça hazırlanan kırmızı beyazlılar, taktik ve
kuvvet çalıştı. Fraport TAV Antalyaspor,
Medipol Başakşehir maçını kazanarak, lig-
deki yenilmezlik serisini 11 maça çıkarmayı,
4 hafta sonra da galibiyet elde etmeyi isti-
yor. Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz,
"Lig ve Ziraat Kupası'nı dahil edersek 12
maçlık yenilmezlik serisine devam ediyoruz.
Bundan sonraki dönemde de başarıların ar-
tacağına inanıyorum. Yenilmezlik serisini
sürdürmek istiyoruz. Kupada yarı finalde-
yiz, ilk hedefimiz finale çıkmak. Finalden
sonra da şehrimize Türkiye Kupası'nı getir-
mek istiyoruz" dedi.

İzmirli hakemler
büyük gurur içinde
İzmİrlİ FIFA kokartlı hakem Halil Umut
Meler, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövan-
şında yarın Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb ile
Rusya'nın Krasnodar takımları arasında oyna-
nacak maçı yönetecek. İzmir Selçuklu olan
Meler'in yardımcılıklarını da yine İzmirli Mus-
tafa Emre Eyisoy ile aslen Manisa Alaşehirli
olup Menemen'de yaşayan Cevdet Kömürcü-
oğlu yapacak. Türk hakemlerimizden Arda
Kardeşler mücadelede 4'üncü hakem, Abdül-
kadir Bitigen ve Ali Palabıyık da VAR hakemi
olarak görev alacak. Süper Lig'de 2015 yılın-
dan beri düdük çalıp derbilerde görev alan,
2017'de FIFA kokartı takan 34 yaşındaki
Meler, bu sezon daha önce 9 Aralık'ta UEFA
Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester City-
Marsilya, Avrupa Ligi'nde 22 Ekim'deki
CSKA Sofya-Cluj, 5 Kasım'daki Arsenal-
Molde ve UEFA Uluslar Ligi'nde 15 Ka-
sım'daki Danimarka-İzlanda maçlarını da
yönetti.

Süper Lig ekiplerinin de almak
istediği Atakaş Hatayspor'un
Gabonlu yıldızı Aaron
Boupendza, Rusya ekibi
Krasnodar'a gidiyor

Denizli'nin gözü Beşiktaş'ta
Spor Toto Süper Lig'de Gençlerbirliği galibiyetiyle haftalar sonra düşme hat-

tında son sıradan kurtulup ligde kalma yarışında umutlanan Yukatel Denizlispor,
gözünü şampiyonluk yarışındaki Beşiktaş'a çevirdi. Basın mensuplarına cuma

günü İstanbul'da oynanacak maç öncesi yaptığı açıklamada takımın yükseliş evresine
girdiğini ifade eden teknik direktör Hakan Kutlu, "Biz göreve başlayalı 5 hafta oldu. Bu

süreçte 7 puan aldık. İyi oynayan, iyi mücadele eden her geçen gün üzerine koyan ve
inanmış bir oyuncu topluluğumuz var. Taktik disiplin, istek, arzu ve coşku olarak bunu sa-

hada gösteriyorlar. Beşiktaş maçında da aynı isteği sahaya yansıtıp çıkışımızı sürdürmek is-
tiyoruz" dedi. Beşiktaş ile çok önemli bir maça çıkacaklarını kaydeden Kutlu, "Beşiktaş ligin iyi

futbol oynayan, iyi sonuçlar alan bir takımı. Biz de üzerine koyarak gidiyoruz. Beşiktaş ma-
çında hem iyi futbol oynamak hem de kazanarak 3 puanla şehrimize dönmek istiyoruz” dedi.

Abdullah Avcı ile birlikte
Trabzonspor büyük bir
çıkış yakalamayı başardı.



başkan Deniz Köken'i makamında ziyaret
eden İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları
Birliği Başkan Vekili Engin Türkmen ve İstan-
bul Bakkallar Odası
Başkanı İsmail Kes-
kin, olağanüstü koşul-
ların yaşandığı bir
dönemde ihtiyaç sa-
hiplerinin bakkal borç-
larını ödeyerek
dayanışma ruhunu
yücelten bu örnek
davranışından dolayı
Başkan Deniz
Köken’e esnaf ve sa-
natkarlar adına şük-

ranlarını sundu. Öncelikli hedeflerinin kimseyi
aç ve açıkta bırakmamak olduğunu söyleyen
Başkan Deniz Köken, Keskin ve Engin Türk-

men’e bu nazik ziyaretle-
rinden dolayı teşekkür
ederek, “Vatandaş her-
hangi bir markete gitse beş
kuruş eksik kalsa malze-
meyi dışarı çıkaramaz,
ama bakkallar sonra vere-
bilirsin diyebiliyor. 21.yüz-
yılda hala böyle bir kapı
var. Bu kapıyı muhafaza
edip mahalle esnaflarını
yaşatmamız lazım. Kahve-
hane, bakkal, berber,

manav gibi mahallenin doğal bekçiliğini
yapan bu esnafların sayısı azaldığı için
bekçilik sistemine geri döndük. Biz esnafı-
mız sayesinde mahallelerin genel bir hari-
tasını da çıkarıyoruz. Esnafımız bize doğru
rapor verirlerse biz mahallenin durumunu
daha iyi anlamış olacağız. Onlardan bir
ricam da özellikle hijyen konusuna dikkat et-
meleri” dedi.

Herkese örnek olması gerek 

Uygulamadan duydukları memnuniyeti dile
getiren İstanbul Bakkallar Odası Başkanı İs-
mail Keskin ise sahada ödemelerin yapıldığı
bakkaları ziyaret ettiğini ve bu uygulamanın
herkese örnek olması gerektiğini dile getirdi.

A li Babacan'ın genel
başkanlığında kuru-
lan DEVA Partisi, İs-

tanbul'daki faaliyetlerine de
devam ediyor. DEVA Partisi
Büyükçekmece İlçe Başkanı
Dr. Ekrem Yılmaz ve ilçe yö-
neticileri, Büyükçekmece'de
bir dizi ziyaret gerçekleştire-

rek; Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün,
Kaymakam Dr. Mehmet Özel ve vatan-
daşlarla bir araya geldi. “Büyükçekme-
ce'nin devası hazır” diyen İlçe Başkanı
Yılmaz, “Biz kentimizi yöneten idari
amirlerle de derneklerimizle de bir
araya geldik. Kendilerine buradayız me-
sajını verdik. Yine vatandaşlarımızla da
buluşup her zaman Büyükçekmece için
sorumluluk almaya hazır olduğumuzu
söyledik. Biz Büyükçekmece için deva

olalım istiyoruz. İstanbul için ve Tür-

kiye için deva olalım istiyoruz. Bunun
için de çıktığımız yolda olabildiğince va-
tandaşımıza ulaşarak kendimizi anlat-
mak gayreti içindeyiz” diye konuştu.

Büyükçekmece'de iz
bırakacağız

Şimdiye kadar çok sayıda ilçe sakini ile
bir araya geldiklerini ve her daim sokak-
larda olduklarını, halkla birebir iletişim
kurduklarını anlatan İlçe Başkanı Yıl-
maz, “Biz yapıcı politikalarda Büyükçek-
mece'de önemli bir iz bırakacağız.
Önceliğimiz ve gayretimiz bu. Ötekisi ol-
mayan, ayrı-gayrı bir anlayışa sahip ol-
mayan, herkesi kucaklayan, ilçemizdeki
her rengi bağrına basan bir anlayışla
yola çıktık. Büyükçekmece'ye hizmet
etmek ve partimizi burada iktidar yap-
mak için canla, başla çalışıyoruz” ifade-
lerini kullandı.

Geleceğe katkı sunacağız

DEVA Partisi'nin sadece Büyükçekme-
ce'de değil Türkiye'nin her yerinde iz bı-
rakacağını, geleceğe katkı sunacağını ve
yapıcı politikalarla Türkiye'ye hizmet
edeceğini anlatan Yılmaz, siyasete de
bu niyetle girdiğini ve bunun için müca-
dele ettiklerini vurguladı. Büyükçekme-

celilerin kendilerine yoğun bir ilgisi ol-
duğundan da söz eden Yılmaz, “Biz bu
ilgiye karşılık vermek ve onları mahcup
etmeden en iyi şekilde üzerimize düşeni
yapmak istiyoruz” dedi.

ANIL
BODUÇ
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BUYUKCEKMECE
ICIN DEVA OLALIM
DEVA Partisi Büyükçekmece İlçe Teşkilatı, ilçede bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve
İlçe Kaymakamı Dr. Mehmet Özel'i de ziyaret eden partililer, “Büyükçekmece'ye deva olalım istiyoruz. İstanbul'a,
Türkiye'ye deva olalım istiyoruz. Herkesi ziyaret edip kendimizi tanıtıyoruz” dedi

esenyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmet-
leri Müdürlüğü, anaokulu ve ilkokul çağın-
daki çocuklar arasında eşitliği sağlamak ve
paylaşma bilincini oluşturmak için, ‘Her Ço-
cuğun Oyuncağı Olsun’ ve ‘Ben Okudum
Arkadaşım da Okusun’ projelerini başlattı.
Projeye destek olmak isteyen çocuklar, evle-
rinde kullanmadıkları oyuncaklarını ve fazla
kitaplarını Esenyurt Belediyesi Kadın Sos-
yal Yaşam Merkezi’ne teslim edebilecek.
Merkezde toplanan kitap ve oyuncaklar,
yapılan sosyal incelemeler sonucu ihtiyaç
sahibi olduğu belirlenen çocuklarla payla-

şılacak. Fırsat eşitliğinin ön planda tutulduğu
projeyle iyi imkanlara sahip çocuklarda, bir
yandan dezavantajlı çocukların varlığından
haberdar olarak, erken yaşlarda paylaşma ve
empati kurma becerilerinin geliştirilmesi
amaçlanırken, diğer yandan yaptıkları tasarruf
ile ihtiyaç sahibi arkadaşlarına destek olma bi-
lincinin kazandırılması hedefleniyor. Birlik ve
beraberliğin öneminin aşılanacağı projede, ço-
cukların bilişsel gelişimine de destek sağlana-
cak. Vatandaşlar, projeyle ilgili detaylı bilgiye
0212 892 57 30-31 numaralı telefonundan
arayarak ulaşabilir. SEMANUR POLAT

Esenyurt Belediyesi’nin başlattığı ‘Her

Çocuğun Oyuncağı Olsun’ ve ‘Ben Okudum

Arkadaşım da Okusun’ projeleriyle

çocuklar, evlerindeki fazla kitap ve

oyuncaklarını arkadaşlarıyla paylaşacak

EsEnyurtlu 
çocuklar 
paylaşımcı 
olacak

HABER

türkiye'nin geleceği için siyaset yaptıklarını anlatan Yıl-
maz, kendisinden de söz etti. Yılmaz, “1966 Artvin doğum-
luyum. Lise öğrenimimi
memleketimde tamamladım. 1990
yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi’nden mezun oldum. Önce
memleketimde sonra 15 yıl Erzu-
rum Aşkale’de pratisyen hekimlik
görevlerinde bulundum. 2005 yı-
lında İstanbul’da görevime devam
ederek sonrasında şimdi Yönetim
Kurulu Başkanı olduğum Özel
Medicell Tıp Merkezi’ni kurdum.

Daha önce hiç aktif siyaset girişimim olmadı. Ancak insan
bir süre sonra bilgisini, birikimini, imkanlarını paylaşmak is-

tiyor, ülkesi için, çocukları için,
insanlık için birşeyler yapmak,
geleceğe katkı sunmak istiyor.
Ben de gerek sağlık sektöründe
ülkeme katkı sunmak için, gerek
yaşadığım bölge insanlarına kol
kanat olmak için aktif siyaset
yapmaya karar verdim. Şuanda
da öyle yapıyorum. İnşallah Bü-
yükçekmece'ye ve İstanbul'a, ül-
kemize deva olacağız” dedi.

Çocuklarımız için çalışıyoruz

Bakkallar teşekküre geldi
Pandemi nedeniyle zor bir süreçten geçtiğimiz şu günlerde bakkalların veresiye borcunu kapatarak örnek bir davranışa imza atan
Başkan Deniz Köken'e, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile İstanbul Bakkallar Odası teşekkür ziyaretinde bulundu

Çekmeköy
sil baştan
Çekmeköy Belediyesi, Taşdelen Sırrı Çelik Bulvarı girişindeki
Karanfil Park’ın yenileme çalışmalarına başladı

ÇekMeköy Belediyesi resmi törenlerde tören alanı olarak da
kullanılan Taşdelen Karanfil Park’ı yeniliyor. Turgut Özal ve Sırrı
Çelik Bulvarı kesişim noktasında yer alan park, dinlenme ve
tören alanı olarak yeniden tasarlandı. 1129 metrekare üzerine
kurulu park için hazırlanan projede Atatürk heykeli, süs havuzu,
engelli rampası, fotoğraf çekim noktası, çiçeklikler, bayrak direk-
leri ve oturma alanları yer alacak. Çalışmaları başlayan projeye
göre; parkın ortasında bulunan Atatürk heykeli, alanın doğusuna
konumlandırılarak daha fazla katılımcının tören alanını kullana-
bilmesi sağlanacak. Heykelin etrafı ve süs havuzu ve bitki örtüsü
ile çevrelenecek. Alanın kuzeyi ve batısından giriş basamaklarla
sağlanırken, basamaklar çiçekliklerle çevrelenecek. Engellilerin
meydana ulaşımı için %5 eğimli engelli rampasının da olduğu
projede, sert zeminin yanı sıra 250 ağaç ve çalıdan oluşan yeşil
alan yapılacak. Parkın bulvar cephesinde, Çekmeköy yazısı ile
fotoğraf çekme alanı hazırlanacak.

Vali’den Sarıgül
mesajı geldi!

Mustafa Sarıgül’ün kurmuş olduğu Türkiye Değişim partisi
İstanbul’da çalışmalarına hız verdi. Türkiye Değişim Partisi İs-
tanbul İl Başkanı Yusuf Polat ve beraberindeki il yöneticileri
Kader Yeğit , Murat Albayrakoğlu , Nurgül Bozlak Ateş ve Güler

Uca Güllüoğlu İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’yı makamında
ziyaret etti. İl Yöneticilerini makamında kabul eden

Vali Ali Yerlikaya güzel temennilerde bu-
lundu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Tür-

kiye Değişim Partisi İstanbul İl
Yönetimine ziyaretlerinden

dolayı teşekkür etti. Vali
Yerlikaya “Mustafa Sa-

rıgül’ün geçmişi ba-
şarılarla dolu

inşallah ülke-
mize de katkı

katmaya
devam

eder’’
dedi.

Türkiye Değişim Partisi İstanbul İl Başkanı Yusuf Polat ve 
beraberindekiler, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti. 
Ziyarette konuşan Vali Yerlikaya, “Mustafa Sarıgül değerli 
bir isim. İnşallah ülkemize katkı vermeye devam eder” dedi

Yeşil bir dokunuş
LüLeburgaz Belediyesi İstasyon Caddesi’nin Lüle-
burgaz Yıldızları Kadın Akademisi (LYKA) ile Lüle-
burgaz Yıldızları Futbol Akademisi’nin (LYFA)
önünden geçen kısmında ağaçlandırma çalışması
gerçekleştirdi. Belediye ekipleri bölgeye 60 ligüstrüm
ve 42 oya ağacı dikerken, LYFA kavşağına da 1 adet
manolya ağacı dikti. Ekiplerin kent genelindeki ağaç-
landırma çalışmaları artarak devam edecek. Lülebur-
gaz Belediyesi Park ve Bahçeler
Müdürlüğü ekipleri, İstasyon
Caddesi’nde ağaçlandırma ça-
lışması başlattı. Bu kapsamda
harekete geçen ekipler caddenin
LYKA ile LYFA çevresinde
kalan bulvarda hummalı bir
peyzaj çalışması gerçekleştirdi.
Yaklaşık 1 hafta boyunca
alanda çalışan ekipler, caddeyi

ikiye
ayıran re-
füjde iş makinele-
riyle mevcuttaki eski
çalıları söktü. Daha sonra
ekipler, Park ve Bahçeler Mü-
dürlüğü bünyesinde bulunan 42
adet oya ağacı ile 60 ligüstrüm ağa-

cını refüje belli aralıklarla dikmeye
başladı. 

Güneş enerjisiyle çalışan kavşak

Öte yandan ekipler, manolya ağacıyla süsle-
nen LYFA kavşağında da diğer kavşaklara
örnek bir çalışma olacak güneş enerji sistemi
kurdu. Gün boyu güneş panellerinin enerji top-
ladığı kavşak, hava karardığında kendi elektriğiyle
aydınlanıyor. 

DEVA Partisi Büyükçekmece İlçe Teşkilatı, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.


