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Yurt Gazetesi, eski Genel Yayın
Yönetmeni Ali Avcu, bundan böyle
Damga'da olacak. Avcu, “Kimsesiz-
lerin Kimsesi” sayfasında sizlerin 
sorunlarını dinleyecek, gönderdiği-
niz mektupları araştıracak, yayınla-

yacak, yetkililerle temas
kuracak ve mağduriyetle-
rinizi seslendirecek. Taraf
gözetmeden yerelde ve
genelde tüm yolsuzlukları
ifşa edecek.  

ALİ AVCU DAMGA’DA 

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

SAYFA 5

Çok kolay 
kandırılıyoruz...

Mustafa DOLU

Üsküdar'da incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik bakanı Murat Kurum,
kentsel dönüşüm konusunda belediye başkanlarına çağrı yaptı. Kurum,
“Kentsel dönüşümün içinde taşın altına elimizi koyalım” ifadelerini kullandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat
Kurum, Üsküdar'da bulunan Ferah

Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ve
Küplüce Mahallesi'nde incelemeler yaptı. 
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in
eşlik ettiği Kurum, belediye başkanlarına çağ-
rıda bulunarak, "Bütün belediye başkanları-
mızdan ricam şudur sözde değil özde hareket
edelim. Kentsel dönüşümün içinde taşın altına
elimizi koyalım. İstanbul'da olası bir deprem
bekliyoruz ve bu depreme ne kadar sağlam ya-
pılarla girersek o kadar depremin etkilerinden
az zarar görürüz" ifadelerini kullandı. I SAYFA 8

ç

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü
İbrahim Kalın, Cumhurbaş-

kanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1915
olaylarını araştırmak için ortak tarih
komisyonu kurulması çağrısı yaptı-
ğını anımsatarak, "Fakat hakikatin
belgelerle ortaya
çıkmasından kor-
kanlar bu çağrıya
cevap verememiş-
tir. ABD Başkanı
bu gerçekleri de
görmezden gelerek
ilkesiz bir tutum
sergilemiştir" diye
konuştu. 

ç

ABD Başkanı 
ilkesizlik yaptı

Merkez Mahallesi Eski
Edirne Asfaltı'ndaki 4 katlı

apartmanın bodrum katında bu-
lunan hırdavat deposunda henüz
bilinmeyen bir nedenle yangın
çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen
itfaiye ekipleri yangını kontrol al-
tına almayı başardı. Mahallelinin
içeride çalışan kişilerin olduğunu

söylemesi üzerine itfaiye ekipleri
çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yan-
gın sırasında bir kişinin son anda
kendini dışarı atarak alevlerin
içinde kalmaktan kurtulduğu or-
taya çıktı. Yangından kurtulan 
Pakistan uyruklu kişi dışarıda
gözyaşları içinde arkadaşlarının
kurtarılmasını bekledi. 

ç
GÖZYAŞLARI İÇİNDE ARKADAŞLARINI BEKLEDİ

Duman tahliyesi de yapı-
lan depoda 4 Pakistanlı'nın

cansız bedenine ulaşıldı. İtfaiye
ekipleri cenazeleri depodan çıkar-
tarak ambulanslarla götürüldü.
Olaya ilişkin geniş çaplı soruş-
turma başlatılırken, son anda ken-
dini dışarı atarak kurtulan kişi
hastanede ayakta tedavi edildi. 

Tedavisinin ardından ifadesi alın-
mak üzere emniyete götürüldü.
Yangının çıktığını fark eden ve
müdahale etmeye çalıştıklarını
söyleyen mahalle sakini Gürkan
Şahin, "Önce içeriden tek bir ar-
kadaş çıktı. Çıplaktı bağırıyordu,
'Arkadaşlarım içeride kaldı' diye"
açıklamasını yaptı. I SAYFA 3

ç
İTFAİYE EKİPLERİ CENAZELERİ DEPODAN ÇIKARDI

AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe,
"Tarih bilmezlerin aldığı kararlar, kendileri için

utanç kaynağından başka bir şey değildir" sözleriyle Bi-
den'a tepki gösterirken, "İBB Başkanı İmamoğlu,
"ABD yönetiminin 1915 olayları ile ilgili ifadelerini
şiddetle kınıyorum. Bu büyük bir yanlıştır" ifadelerini
kullandı. İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu da
"Toplumlar arasında, geçmişte yaşanan bazı olaylar,
devletler arasında siyasi bir baskı ve yaptırım aracı
olarak kullanılıyor. Ermeni "Soykırımı" yalanını hiçbir
şekilde kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı. I SAYFA 7

ç
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Bir insan ömrü için uzun
sayılabilir ancak sadece 4

yıldır oyunculuk yapan ve ekran-
larda canlandırdığı tüm karakter-

lerle izleyicilere dokunmayı
başaran Gülderen Güler

artık yepyeni bir hayata
başlıyor. Rol aldığı son
projede adını daha da
güçlü bir şekilde du-
yuran güzel oyuncu

DAMGA'ya
konuştu.

Güler;
“Be-
ğendi-
ğim
isimler
var
ancak
idol

olarak
gördü-
ğüm
kimse
yok”
dedi 
Söyleşi
SAYFA 16

ç

İbrahim Kalın

bU ANcAK TÜRKİYE’DE OLUR!

Eski Ticaret Bakanı Pekcan’ın
şirketi Nanoksia’nın, Sanayi

ve Teknoloji Bakanlığı’ndan 1.4 mil-
yon liralık yatırım desteği aldığı bel-
gelendi. CHP’li İBB Meclis Üyesi
Nadir Ataman, “Bu ancak Türki-
ye’de olur” dedi. Ataman, "Zengin-
leşmenin yolu
AKP'de bakan
olunca daha çabuk
oluyor. Eski bakan
Ruhsar Pekcan da
bunun en güzel ör-
neği. Esnaf batar-
ken bakanın şirketi
salgının kazananı
oldu" açıklamasını
yaptı. I SAYFA 6

ç

Esnaf batarken 
onlar kazandı!

Nadir Ataman

cAN KAYbI 38 bİNİ GEÇTİ

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı
verilere göre son 24 saatte 347

kişi hayatını kaybetti.  Toplam can
kaybı da 38 bin 358’e yükseldi. Test
sayısında büyük düşüş gözlenen tab-
loda toplam 260 bin 280 test yapıldı.
Semptom gösteren
2 bin 801 kişiyle
birlikte toplam 38
bin 553 yeni vaka
tespit edildi.
Son 24 saatte iyile-
şen 51 bin 236 ki-
şiyle birlikte toplam
iyileşen hasta sayısı
4 milyon 73 bin
644’e yükseldi.

ç

Son 34 saatte 
347 kişi öldü

Fahrettin Koca

Fenerbahçe lige verdiği ara
sonrasında sahasında konuk

ettiği Kasımpaşa'yı 3-2'lik skorla
geçti. Maçta birçok pozisyon kaçı-
ran sarı lacivertliler, Kadıköy'de 3
puanı hanesine yazdırdı. Fener-
bahçe'nin golleri Valencia (2) ve
Attila Szalai kaydetti. Kasımpa-
şa'nın golleri Hajradinovic ve 
Hadergjonaj'dan geldi. Sarı laci-
vertliler son 3 maçını kazanarak
galibiyet serisi oluşturdu.

ç

4 KISI YANARAK
CAN VERDI

ABD büyük 
bir kibir içinde

Joe Biden’ın, 1915 olaylarını
‘soykırım’ olarak tanıması ile

ilgili değerlendirmelerde bulunan
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Banu Dala-
man, “Önceki yıllarda ‘Büyük fela-
ket’ nitelemesi ile yetinen Ermeni
diasporası bu yıl Biden’dan daha
parlak bir mavi boncuk aldı. Bu du-
rumun emsalini hispanik seçmene

yönelik uygula-
mada da görece-
ğiz. Ama
‘dünyanın süper
gücü’ olmaktan
‘dünyanın hükü-
meti’ne dönüştü-
ğünü zanneden
ABD, artık dur-
durulması zor bir
kibir içinde” diye
konuştu. I SAYFA 9

ç

SÖZDE DEĞİL ÖZDE HAREKET EDELİM

ELINIZI TASIN
ALTINA KOYUN

BIDEN’IN SOZLERI ICIN KIM NE DEDI?

Arnavutköy'de hırdavat deposunda çıkan yangında bir kişi son anda kendini dışarı atarak
kurtulurken, içeride mahsur kalan Pakistan uyruklu 4 kişi feci şekilde hayatını kaybetti.
Cenazeler depodan çıkartılarak ambulanslarla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı

Sayfa 9

BAKAN YANIK’A İNAT
ÇİKOLATA DAĞITTI!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı
Derya Yanık’ın, 23 Nisan’da maka-

mında ağırladığı 10 yaşındaki çocuğa
‘Ramazan dolayısıyla’ bir şey ikram etme-
diğini söylemesi ve çocuğun koruma
evinde kaldığını dile getirmesi büyük tep-
kiler sebep oldu. Samyeli Engelsiz Yaşam
ve Derneği
Başkanı Ba-
hattin Demir
de Bakan Ya-
nık'a tepki ola-
rak çocuklara
çikolata da-
ğıttı. I SAYFA 4

ç

İDOLUM YOKSİYASİ BASKI ARACI 
OLARAK KULLANIYORLAR

ABD Başkanı Joe Biden'ın 24 Nisan 1915 olay-
ları için "soykırım" ifadesini kullanması büyük

bir tartışma çıkardı. Biden'a HDP haricindeki bütün si-
yasi partiler tepki gösterdi. HDP'nin sözde soykı-
rımla ilgili yaptığı açıklamaya ise tepkiler sınırlı
kaldı. Cumhur İttifakı HDP'ye çok sert tepki gös-
terirken CHP ve İYİ Parti yapılan açıklamayı gör-
mezlikten geldi. Sözde Ermeni soykırımı
üzerinden çok eleştirilen CHP  İl Başkanı Canan
Kaftancıoğlu ise hem Biden hem de HDP'nin
açıklamalarına karşı sessiz kalmayı tercih etti. 

ç

CANAN KAFTANCIOĞLU 
SESSİZLİĞİ TERCİH ETTİ

HABER

EKREM 
HACIHASANOĞLU

biden'ın ve HDP'nin
sözde soykırım

açıklamaları büyük 
bir tartışma başlattı.

biden'a tepki gösteren
bazı siyasetçiler, 

HDP'nin çok daha 
sert açıklamasını 

görmezlikten geldi

DEPODA 
MAHSUR 
KALDILAR

YANGIN HER
TARAFI SARMIŞTI!

Mahalle Sakini Gürkan Şahin, "4 kişinin sesi geliyordu. İçeri gireme-
dik. Alevler çoktu. Sağ taraftan camları kırmaya çalıştık çıkmaları için.
Ondan sonra ilk işimiz itfaiyeyi aradık. Elimizden geleni yapmaya ça-
lıştık ama içeriye giremedik. Yangın her tarafı sarmıştı" diye konuştu.

Zeynep Banu Dalaman

51 bİN 602 KONUT sATILDI

Sıfır konutlar
bile elde kaldı

İstanbul Planlama Ajansı ta-
rafından hazırlanan “İstanbul

Ekonomisi – Konut Piyasası Nisan
2021 Bülteni” yayınlandı. Rapor-
daki verilere göre; İstanbul’da 2021
yılının ilk çeyreğinde 51 bin 602
konut satışı gerçekleşti. 10 bin 155
konut ise ipotekli olarak satıldı.
Esenler’de konut satışları bir önceki
yılın aynı dönemine göre yüzde
37,7 azaldı. I SAYFA 5

ç

PUANINI 72’YE ÇIKARDI

Fenerbahçe 
pes etmiyor

MKE Ankaragücü ve Demir Grup 
Sivasspor beraberlikleriyle 4 puan kayberek 

rakipleri Fenerbahçe ile Galatasaray'ın iştahını 
kabartan Beşiktaş, Hes Kablo Kayserispor'u 3-1
yenerek şampiyonluğun bir numaralı adayı oldu-
ğunu yine gösterdi. Teknik Direktörü Sergen 
Yalçın, "2 haftadır kazanamıyorduk. Bugün galip
gelerek biraz morallendik" diye konuştu.  I SAYFA 14

ç

Şampiyonluk
için 5 maç kaldı

MÜZEYYEN TEYZEYE 
VEFASINI GÖSTERDİ

Sayfa 5

GÜLER DAMGA’YA KONUŞTU
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İSTANBUL Modern ve Kraliyet 
Sanat Koleji - Royal College of 
Art (RCA) işbirliğinde düzenle-

nen tekstil ile teknoloji ilişkisine odakla-
nan “Üretim Yoluyla Düşünmek” adlı 
çevrimiçi etkinlik dizisi 29 Nisan’da 
“Kodlanan Bedenler” başlıklı atölye ile 
devam ediyor Etkinlik dizisi, tekstil ala-
nındaki yeni yöntem ve sistemleri, zanaat 
ile 21. yüzyıl teknolojilerinin kesişiminde 
keşfetmeyi amaçlıyor. İstanbul 
Modern’in Kraliyet Sanat Koleji ile bir-
likte yürüttüğü proje, farklı alanlarda 
uzman, sanatçı, tasarımcı, akademisyen 
ve yaratıcı bireyleri bir araya getirirken, 
geleceğin zanaatları için işbirliğine dayalı 
bir çalışma ortamı oluşturmayı hedefli-
yor. Kamuya açık olarak düzenlenen çev-

rimiçi seminer ve atölye çalışmaları dizi-
sinde, teknoloji-zanaat ilişkisine odakla-
nılıyor. Bu kapsamda katılımcılara 
kültürler arası yeni bilgi ve becerilerin ak-
tarılacağı bir platform sunulması amaçla-
nıyor. Gilia Tomasello tarafından 
yürütülen “Kodlanan Bedenler” adlı 
atölye dizisinde katılımcılar, Arduino ile 
kodlamanın temelleri, yumuşak giysiler 
ve biyolojik tekstillere dair pek çok şey 
öğreniyor ve deneyimliyor. Katılımcılar 
giyilebilir teknolojiler dünyası ile tanışa-
rak, elektroniğin temelleri ve Arduino ile 
kodlamanın yanı sıra elektronik sensör 
üretme ve programlama, konsept geliş-
tirme ve fiziksel yumuşak nesne prototip-
leri hazırlama konularında bilgi ve 
beceriler edinme imkânı buluyor.

İFTAR sofralarının sıcacık lezzeti Ramazan 
pidesi, hele de gün boyu süren açlığın ar-
dından  ‘nasıl olsa yılda bir ay yiyeceğim, 

bir şey olmaz’ denilerek gereğinden fazla tüketilebili-
yor. Oysa her şeyi olduğu gibi pideyi de ölçülü tüket-
mek, aşırıya kaçmamak şart. Acıbadem Altunizade 
Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Hazal Çatırtan 
Çobanoğlu “Ramazan pidesi, beyaz unla yapılan ma-
yalı bir ekmek çeşidi. 1 avuç içi pide (4 boğum) 2 ince 
dilim beyaz ekmeğe denk geliyor. Gün içerisinde uzun 
süreli açlığın etkisi ile pek çok kişi tüketirken kendine 
sınır koymuyor. Oysa beyaz undan yapıldığı için kan 
şekerini kolay yükseltebilen, glisemik indeksi yüksek 
bir besin olan pideyi; insülin direnci, diyabeti ve kilo 
sorunu olan kişilerin daha da dikkatli tüketmesi şart” 
diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Hazal Çatırtan Çoba-
noğlu, Ramazan pidesi tüketirken dikkat edilmesi ge-
rekenleri anlattı; evde tam buğday unuyla 
hazırlayabileceğiniz lezzetli bir pide tarifi verdi.  

Sahurda pideden uzak durun  

Pideyi sahurda ya da iftarda tüketin; her iki öğünde 
birden tüketmeyin. Beyaz undan olduğu için kan şeke-
rini yükseltme etkisi daha fazla olan pide, hızlı acık-
manıza yol açacağından, gün içindeki acıkmayı 
engellemek için sahur yerine ftarda tüketmeniz daha 
uygun olacaktır. 

Pideyi bu besinlerle tüketmeyin  

Aynı öğünde çorba, pilav, makarna, ekmek gibi içerik 
yönünden pideye benzer yiyecekler tüketilecekse pide 
o öğünde çok az tüketilmeli veya tüketilmemeli. 
Hepsinin tüketilmesi durumunda öğünün karbonhidrat 
içeriği çok artacak, anlık olarak doyursa da sonradan 
çok acıkmaya ve uzun vadede kilo artışına sebep  
olacaktır. 
Pide seviyor ve ekmek yerine sık yemek istiyorsanız 
tam buğday veya çavdar unuyla yapılmış pide tercih 
edin. Bulamadığınız durumlarda, evde hazırlayacağı-
nız tam tahıllı pide (ekmek yerine tüketerek) ile hem 
tokluk sürenizi artırabilir hem de kan şekerinizi 
dengede tutabilirsiniz. ZEYNEP VURAL 
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SINDIRIM SISTEMI  
ICIN 5 KRITIK UYARI
R amazan ayında öğünlerin sayı-

larının azalması ve saatlerinin 
belirli olması ile yaşanan bes-

lenme değişikliğinden en çok sindirim 
sistemi etkileniyor. Hızlı yemek, yanlış 
beslenmek, fazla gıda alımı gibi durum-
lar mide rahatsızlıklarıyla birlikte kabız-
lığı da beraberinde getirebiliyor. 
Memorial Şişli Hastanesi Gastroente-
roloji Bölümü’nden Uz. Dr. Koray Tun-
cer, Ramazan ayında sindirim sistemini 
sağlıklı tutmanın yolları hakkında bilgi 
verdi. Ramazan ayında uzun süreli açlık 
ve susuzluk nedeniyle vücutta bazı deği-
şiklikler meydana gelebilmektedir. Kan 
şekeri düşüklüğü, diyabetik hastalarda 
kan şekeri dengesinin bozulması, tansi-
yon düşüklüğü, fenalık hissi gibi du-
rumların yanında yanlış alışkanlıklar 
nedeniyle sindirim sistemi problemleri 
sıklıkla artabilmektedir. Besin alımın-
daki değişimler kabızlığa eğilimi artırır-
ken, hızlı yemek yemek, mideye bir 
anda yüklenmek halihazırdaki gastrit, 
ülser ve reflü hastalarının şikayetlerinde 
artışa neden olabilmektedir. 

Yemekten hemen sonra uyumayın 

Sindirim sisteminde hassasiyeti olanların 
da olmayanların da Ramazan ayında 
oruç tutacaklarsa besin alımlarına dikkat 
etmeleri gerekmektedir. Örneğin sahurda 
yemek yerine, kahvaltılık ürünler tercih 
edilmelidir. Sahurda işlenmiş etlerden zi-
yade, lifli gıdalardan, kalsiyumdan zengin 
gıdalarla beslenmek hazımsızlık sorunla-
rını ve kabızlığı önleyebilmektedir. Ekmek 
tercih edilecekse de tam buğday, siyez 
veya çavdar ekmeği tüketilmelidir. Sahur-
dan hemen sonra yatılması reflü şikayet-
lerini artırabileceğinden, yemekten en az 
1 saat sonra yatmaya özen gösterilmesi 
gerekmektedir. 

Hızlı değil yavaş yiyin 

İftarda bir anda yemeğe yüklenilmemeli-

dir. Orucu hurma veya zeytinle açmak 
mideyi rahatlatacaktır ayrıca kan şekeri-
nin yavaş yavaş yükselmesini sağlayarak 
vücudun dengesinin kurulmasına yar-
dımcı olacaktır. Yiyecekler arasında mola 
vermek hazımsızlık, şişkinlik hissinin 
oluşmaması için önemlidir. Bunun ya-
nında mide sorunu yaşamamak adına 
ağır, kızarmış, yağlı yiyeceklerden, hamur 
işlerinden, şerbetli tatlılardan uzak durul-
malı; sebze ağırlıklı, fırında ya da ızga-
rada pişmiş et, tavuk veya balık eşliğinde 
iftar yapılmalıdır. İftar ve sahur arasında 
su tüketimine kabızlık yaşamamak adına 
dikkat edilmelidir. İftar yemekleri çok 
hızlı değil, en az 45 dakika en çok 1 saat 

süre içinde yenmelidir. Yiyecekler yavaş 
yavaş ve iyi çiğnenmelidir. Hızlı yemek 
tüketimi şişkinliğe ve hazımsızlığa neden 
olmaktadır.  Ayrıca iftarda porsiyon kont-
rolüne dikkat edilmelidir. İftar ve sahur 
arasında az az sık sık yemeye dikkat edil-
melidir. 

Hafif bir tatlı tercih edilebilir 

İftarda tatlı tüketilecekse yemeğin 
hemen ardından yenmemelidir. Tatlı 
için iftardan 1.5 saat sonra zaman ayrıl-
malıdır. Tercih edilecekse ya sütlü tatlı-
lar ya da kuru meyvelerle kuru yemişler 
porsiyon miktarına dikkat edilerek tüke-
tilmelidir. Bunun yanında iftar sonra-

sında egzersizin önemi büyüktür. İftar-
dan 2 saat sonrasında hafif bir yürüyüş 
tercih edilebilir. 

Çay ve kahveyi çok sıcak içmeyin 

İftar sonrasında oruç tutan herkes ge-
nellikle çay ve kahve tüketimine geç-
mektedir. Çay ve kahvenin miktarı 
artırılmamalı; bu içeceklerin çok sıcak 
içilmemelidir. Sıcak içecekler yemek bo-
rusunda hasara neden olarak reflü şika-
yetlerini artırabilmektedir. Bu durum 
iftardaki yiyecek ve çorbalar için de ge-
çerlidir. Bu yiyeceklerin de çok sıcak tü-
ketilmemesi gerekmektedir.  

Acıbadem Altunizade Hastanesi  
Beslenme ve Diyet Uzmanı Hazal  

Çatırtan Çobanoğlu “Ramazan pidesi, 
beyaz unla yapılan mayalı bir ekmek 
çeşidi. 1 avuç içi pide, 2 dilim beyaz 
ekmeğe denk geliyor. Gün içerisinde 
uzun süreli açlığın etkisi ile pek çok 
kişi tüketirken kendine sınır koymu-

yor” diyerek uyarılarda bulundu

RAMAZAN PİDESİ 
KİLO YAPIYOR!

Memorial Şişli Hastanesi  
Gastroenteroloji Bölümü’nden 
Uz. Dr. Koray Tuncer, Ramazan 

ayında sindirim sistemini  
sağlıklı tutmanın yolları  

hakkında bilgi verdi

1. Demli çay içmeyin: Reflüsü 
olanlar yağlı yiyecekler, kızartma, 
baharatlı besinler, aşırı kahve ve 
demli çay ile gazlı içeceklerden 
uzak durmalıdır. İftar ve sahurdan 
hemen sonra yatılmamalıdır. İsti-
rahat edilecekse yatakta değil 
koltukta arkaya yaslanarak dinle-
nilmelidir.  
2. Doktora görünün: Gastrit, ülser 
ve reflüsü olanlar oruç tutacaksa 
öncelikle gastroenteroloji uzman-
larından görüş almalıdır. Oruç 
sürecinde şikayeti olan hastalar 
mutlaka doktora başvurmalıdır.  
3. Karaciğer yağlanmasına 
dikkat: Ramazan ayında dikkat 
edilmesi gereken bir konu da kilo 
kontrolüdür. Aşırı ve sağlıksız 
beslenme kilo alımına dolayısıyla 
karaciğer yağlanmasına neden ola-
bilir. Karaciğer yağlanması 

günümüzde siroz nedenleri  
arasındadır. Bu nedenle karaciğer 
yağlanması olanların temkinli  
olması, olmayanların da sağlıklı 
beslenerek kilo almaması  
önemlidir.  
4. Safra kesesi sorunu olan yağlı 
yememeli: Safra kesesinde taş olan 
kişilerin de yağlı ve yüksek kalorili 
besinlerden uzak durması önem-
lidir. Safra kesesi sorunu olanların 
hamur işi, yağlı, kızarmış besinler, 
yumurta sarısı tüketmesi şikayet-
lerini artırabilir. Bu kişiler iftar ya 
da sahur sonrasında karın ağrısı 
gibi sorunlar yaşarsa mutlaka 
doktora başvurmalıdır.  
5. Kabızlığa karşı bol su: Kabızlığı 
olanlar ise hareket etmeli, bol mik-
tarda sıvı almalı, siyah çay yerine 
yeşil çay, bol salata, sebze gibi 
yiyecekler tüketmelidir. 

Dikkat edilmesi gerekenler:

• 3 su bardağı tam buğday unu, 
• 1/2 paket kuru maya, 
• Aldığı kadar ılık su, 
• 1 tatlı kaşığı toz şeker, 
• 1 çay kaşığının ucuyla tuz, 
• 1 yemek kaşığı sıvı yağ. 
Üzeri için; 
• 1 yemek kaşığı su, 
• 2-3 adet yumurta sarısı, 
• Çörek otu veya susam 
 
Yapılışı: 
Unu eleyip bir kabın içine alalım. Üzerine ma-
yayı, şekeri, tuzu ve sıvı yağı koyalım. Ilık suyu 
azar azar ilave edip ele yapışmayan yumuşak 
kıvamlı bir hamur yoğuralım. Hamuru hafif un 
serptiğimiz tezgahta kıvamını alana kadar 10-15 
dakika kadar yoğuralım. Pide hamurunu temiz 
bir kaba alıp üzerini streç ile örtelim. Oda sıcak-
lığında 1 saat kadar mayalandıralım. 
Mayalanan hamuru tekrar 10 dakika daha yoğu-
rup tezgahta yarım parmak kalınlığında açalım. 
Hazırladığımız pideyi 20-25 dakika daha oda sı-
caklığında bekletelim. Klasik pide görünümünü 
elde edecek şekilde bıçak yardımıyla şekil vere-
lim. Bir kaseye yumurta sarısını ve suyu koyup 
çırpalım. Sonra pide hamurunun üzerine fırça 
ile yumurta sarısını sürelim.  
Daha sonra pidelerin üzerine çörek otu veya 
susam serpelim. Önceden ısıtılmış 200° fırında 
12-15 dakika pişirelim. Buna karşın tam buğday 
unundan diye tüketiminde aşırıya kaçmak  
zararlı. Avuç içiniz kadar bir dilim pide 2 dilim 
ekmek yerine geçer ve normal pideye göre 
daha çok diyet lifi ve protein içerir.

Tam buğday unlu Ramazan  
pidesi tarifi Malzemeler

BAŞKA BİR SANAT
Gilia Tomasello  
tarafından yürütülen 
“Kodlanan Beden-
ler” adlı atölye  
dizisinde katılımcılar, 
Arduino ile kodla-
manın temelleri,  
yumuşak giysiler ve 
biyolojik tekstillere 
dair pek çok şey  
öğreniyor ve  
deneyimliyor.



M erkez Mahallesi Eski Edirne 
Asfaltı'ndaki 4 katlı apartmanın 
bodrum katında bulunan hırda-

vat deposunda henüz bilinmeyen bir ne-
denle yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine 
gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına 
almayı başardı. Mahallelinin içeride çalı-
şan kişilerin olduğunu söylemesi üzerine 
itfaiye ekipleri çalışmalarını yoğunlaştırdı. 
Yangın sırasında bir kişinin son anda ken-
dini dışarı atarak alevlerin içinde kalmak-
tan kurtulduğu ortaya çıktı. Yangından 

kurtulan Pakistan uyruklu kişi dışarıda 
gözyaşları içinde arkadaşlarının kurtarıl-
masını bekledi. Duman tahliyesi de yapı-
lan depoda 4 Pakistanlı'nın cansız 
bedenine ulaşıldı. İtfaiye ekipleri cenaze-
leri depodan çıkartarak ambulanslarla gö-
türüldü. Olaya ilişkin geniş çaplı 
soruşturma başlatılırken, son anda kendini 
dışarı atarak kurtulan kişi hastanede 
ayakta tedavi edildi.  
Tedavisinin ardından ifadesi alınmak 
üzere emniyete götürüldü. Polisin yangınla 

ilgili soruşturması devam ediyor. 
Yangının çıktığını fark eden ve müdahale 
etmeye çalıştıklarını söyleyen mahalle sa-
kini Gürkan Şahin, "Önce içeriden tek bir 
arkadaş çıktı. Çıplaktı. Sesini duyduk. Bu-
ranın üst tarafında oturuyoruz. Arkadaş 
çıplaktı bağırıyordu, 'Arkadaşlarım içeride 
kaldı' diye. Seslendiğimizde zaten içerideki 
arkadaşların sesi geliyordu. 4 kişinin sesi 
geliyordu. İçeri giremedik. Alevler çoktu. 
Sağ taraftan camları kırmaya çalıştık çık-
maları için. Ondan sonra ilk işimiz itfai-

yeyi aradık. Elimizden geleni yapmaya ça-
lıştık ama içeriye giremedik. Yangın her ta-
rafı sarmıştı. İçeriye zaten giremiyorduk 
her şey devrilmişti. İçeriye seslendim 4 ki-
şiye. Tepki verdiler bana. Yabancı uyruklu-
lar zaten. 'Kimse var mı panik yapmayın 
gelecek ambulans' dedim. Onlar da 'Abi, 
abi, abi' diye bağırıp durdular. 'Gelecekler' 
dedim. Zaten ambulans itfaiye geldi ama 
çok içerdelerdi. Biz de giremedik. İçeriye 
girip müdahale etmeye çalıştık ama ol-
madı" diye konuştu.

KAĞITHANE'DE koronavirüs 
yasakları kapsamında kapalı 
olması gereken kkahvehanede 

yakalanan 17 kişiye, sosyal mesafe ku-
ralı ile sokağa çıkma yasağına uymadık-
ları gerekçesiyle 58 bin 973 lira para 
cezası kesildi. Baskın anı kameraya yan-
sıdı. Polis ekipleri, dün, Kâğıthane Hür-
riyet Mahallesi’ndeki bir kahvehanenin 
koronavirüs yasakları kapsamında ka-
palı olması gerekirken açık olduğu  
ihbarını aldı.  
Hemen harekete geçen ekipler, saat 
22.30’da kıraathaneye baskın düzenledi. 
Polis, içeride bulunan 17 kişiye, sosyal 
mesafe kuralı ile sokağa çıkma yasağına 
uymadıkları gerekçesiyle toplam 58 bin 
973 lira para cezası uyguladı. Ayrıca 
ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği belir-
lenen kahvehane, Kâğıthane İlçe Zabıta 
Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi.

OLAY, geçtiğimiz pazartesi 
günü saat 13.30 sıralarında 
Bağlarçeşme Mahallesi'nde 

bulunan bir çocuk mağazasında mey-
dana geldi. S.Z. isimli yabancı uyruklu 
kadın, çocuk mağazasında alışveriş 
yaptığı sırada çantasının açık oldu-
ğunu fark etti. Çantasını karıştırdı-
ğında içindeki 650 liranın yerinde 
olmadığını anlayan kadın, durumu 
mağaza yetkililerine söyledi. Güvenlik 
kameralarını inceleyen mağaza yetkili-
leri, iş yerine gelip müşteri gibi gezen  
3 kadının, çantanın içindeki parayı al-
dığını fark etti. Mağaza çalışanları du-
rumu polis ekiplerine bildirdi. Olay 
yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları 
incelemelerin ardından yankesici  
3 kadını yakalamak için çalışma baş-
lattı. İş yerinde yaşanan olay mağaza-
nın güvenlik kamerasına yansıdı. 
Görüntülere 3 kadının mağazaya gir-
dikten sonra müşteri gibi davranması, 
yabancı uyruklu kadının yanına gelip 
kolonun arkasına girmeden çantasın-
dan parayı almaları ve iş yerinden  
çıkışları yansıdı.

KAZA saat 19.45 sıralarında 
Ümraniye, Küçüksu Caddesi 
üzerinde meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre 34 YL 2775 pla-
kalı otomobili ile seyir halinde olan 
Müslüm Turgut önünde seyreden haf-
riyat kamyonunun ani manevra yap-
ması sonucu direksiyon hakimiyetini 
kaybederek yol bakım çalışmaları için 
açılan çukura düştü. Otomobil sürü-
cüsü kazayı yara almadan atlatırken 
aracında hasar meydana geldi. İddiaya 
göre kazaya sebep olan kamyon sürü-
cüsü ise olay yerini terk etti. Otomobil 
bulunduğu yerden çekici yardımıyla çı-
kartıldı. Sürücü Müslüm Turgut kazayı 
anlatırken, "Şurada ışıklardan geçer-
ken, burada hafriyat kamyonu vardı. 
Hafriyat kamyonu bir anda önüme çı-
kınca, bende frene bastım. Frenler tut-
madı. Kamyona çarpmaktansa aşağı 
düşeyim dedim. O şekilde düştüm bu-
raya. Daha sonra bastı gitti hafriyat 
kamyonu. Şu an polisleri bekliyorum. 
Bakalım ne olacak. Belediye çalışıyor 
herhalde büyük ihtimalle. Ben yara al-
madım ama aracımda maddi hasar 
meydana geldi. Ne kadar tutacağı da 
belli değil gerçi. Polis ekiplerinin gelip 
zabıt tutmasını bekliyorum" dedi. Olay 
yerine gelen trafik polislerine de olayı 
anlatan sürücü Turgut, "Önünde arka-
daşı vardı. O da onun arkasından çı-
karken bütün şeridi kapattı bir anda. 
Zaten fren tutmuyor. Ya altına girecek-
tim, ya da buraya düşecektim. Al-
lah'tan dört ayak üzerine düştüm. 
Araba yan da yatabilirdi" ifadelerini 
kullandı.

Kaçmak isterken 
çukura düştü

BAHÇELİEVLER'DE okul bahçesinde 
emniyet birimlerine hakaret ederek, 
havaya ateş ettiği tespit edilen M.K. ile 
silahı temin eden B.C.B. yakalandı. 18 
yaşından küçük olduğu belirlenen 2 
şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli 
kontrol hükümleri uygulanarak serbest 
bırakıldı. Zafer Mahallesi'nde 23 Ni-
san'da okul bahçesinde emniyet birim-
lerine hakaret edilerek, tabanca ile 

meskun mahalde ateş edilmesi ve 
olaya ait görüntülerin sosyal medya 
üzerinden paylaşılması üzerine polis 
harekete geçti. Videonun incelenmesi 
ve yapılan araştırmalar sonucu görün-
tülerde yer alan şüphelinin 18 yaşın-
dan küçük M.K. isimli kişi olduğu 
tespit edildi.  Aynı gün 23.50 sırala-
rında M.K. ikametinde yakalandı. 
M.K.'nın görüntüde kullandığı taban-

cayı 18 yaşından küçük B.C.B. isimli 
 kişiden temin ettiği belirlendi. B.C.B. 
de suç unsuru kurusıkı tabanca ve 2 
adet fişek ile birlikte yakalanarak göz-
altına alındı. "Halkı Kanunlara Uyma-
maya Alenen Tahrik Etme" ve "Meskun 
Mahalde Ateş Etmek" suçlarından dün 
adliyeye sevk edilen M.K. ile B.C.B. 
hakkında adli kontrol hükümleri uygu-
lanarak serbest bırakıldı. 

OLAY, dün sabah saat 05.30'da Kocatepe 
Mahallesi'nde bulunan bir sokakta mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih De-
mirkaya pazarda satacağı pijama 
takımlarını ikamet ettiği sokağa park ettiği 
34 ZY 6909 plakalı hafif ticari aracında bı-
rakıp, evine gitti. Sokağa kamyonetle 
gelen hırsızlar, park halindeki aracın için-
deki pijamaları almak için harekete geçti. 
Kamyonetten inen 2 hırsız, aracın camını 

kırıp içindeki pijama takımlarını almaya 
başladı. Toplamda 15 bin lira değeri olan 
pijama takımlarını geldikleri kamyonete 
yükleyen hırsızlar, daha sonra da sokaktan 
uzaklaştı. Olayı gören bir mahalle sakini 
ise durumu Salih Demirkaya'ya haber 
verdi. Aracının başına gelen Demirkaya, 
mallarının çalındığını görünce durumu 
polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 
polis ekipleri yaptıkları güvenlik kamerası 
ve parmak izi incelemesinin ardından hır-
sızları yakalamak için çalışma başlattı. 
Şüphelilerin geçtiğimiz günlerde bir per-
decide de hırsızlık yapanlarla aynı kişiler 
olduğunu söyleyen Salih Demirkaya, 
"Sabah 05.30 civarı komşu görmüş. 
Benim aracı yüklediğimi sanmış. Tekrar 
öbür cama geçince fark ediyor. Ondan 

sonra aşağı iniyor. Ne olup ne bittiğini an-
layana kadar malı alıp götürüyorlar. Perde 
hırsızları, bir gün önce orayı patlatmışlar, 
şimdi bizi patlattılar. Tekstilcilere karşı bir 
şeyleri var. Önceden tespit edip, yapıyor-
lar. 15 bin liralık malımızı çaldılar. Komşu 
görmüş ama tahmin edememiş. Kamyo-
nuyla da dönememiş. Takip edememiş o 
yüzden. Arabanın plakasından anladık. 
Zaten aynı zayıf kişiler. İnşallah başkası-
nın canı yanmasın diyelim" dedi. 

Hırsızlar kamerada 

Yaşanan hırsızlık anları ise çevredeki bir 
apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. 
Görüntülere şüphelilerin kamyonetle gelişi, 
aracın camını kırdıktan sonra içindeki  
malları aldıkları ve kaçtıkları anlar yansıdı.

Bahçelievler'de okul bahçesinde havaya ateş eden şüpheli yakalandı

Pijama hırsızları
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Yankesiciler 
kamerada

Arnavutköy'de hırdavat deposunda çıkan yangında bir kişi son anda kendini dışarı atarak kurtulurken, içeride mahsur kalan Pakistan 
uyruklu 4 kişi feci şekilde hayatını kaybetti. Cenazeler depodan çıkatılarak ambulanslarla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı

Bayrampaşa'da iki hırsız, hafif ticari aracın içindeki toplam 15 bin lira değerindeki 
pijama takımlarını çaldı. Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı

DEPODA YANGIN 
CIKTI 4 KISI OLDU

Koronavirüs 
baskını

Esenyurt'ta çocuk mağazasında 
alışveriş yapanyabancı uyruklu 

kadının yanına yaklaşan  
3 yankesici çantasından 650 lirayı 

çaldı. Hırsızlık olayı güvenlik  
kamerasına yansıdı 

Ümraniye'de iddiaya göre önündeki 
hafriyat kamyonunun ani manevra 

yapması sebebiyle otomobilinin  
direksiyon hakimiyetini kaybeden 
sürücünün kullandığı otomobil, yol 
bakım çalışması için açılan çukura 

düştü. Sürücü kazayı yara almadan 
atlatırken otomobilde hasar  

meydana geldi
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A ile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya
Yanık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı'nda bakanlık koltuğunu

verdiği çocuğun koruma altında olduğunu ifşa etti.
Yanık ayrıca 'Ramazan' olduğu için küçük çocuğa
çikolata ve çay ikram etmediğini söyledi. Yanık'a
özellikle CHP kanadından çok sert tepkiler geldi.
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Twitter
hesabından yaptığı açıklamada, "Bakan artık o kol-
tukta bir gün dahi oturmamalı, Derhal istifa etme-
lidir" çağrısında bulundu. 

Ne günlere kaldık

Bütün bu gelişmelerin ardından çok farklı bir tepki
de Samyeli Engelsiz Yaşam ve Derneği Başkanı Ba-
hattin Demir'den geldi. Çocuklar söz konusu oldu-
ğunda dünyanın durması gerektiğini ifade eden
Demir, "Bir Bakan düşünün, hem de Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanı 23 Nisan'da makama oturacak
çocuğun koruma altında olduğunu herkese ilan et-
mekle kalmıyor, Ramazan ayı diye küçücük çocuğa
çikolata bile ikram etmiyor. Yazık! Ne günlere kaldık
gerçekten. Oysa ki en çok şevkati Aile bakanı olarak
o sergilemeliydi" ifadelerini kullandı. 

İstifaya davet etti

Bahattin Demir bu vesileyle gün boyu onlarca ço-
cuğa çikolata ikram ederek, "Ben Azad kardeşimiz
adına defalarca kırıldım. Başka çocuklarda üzülme-
sin diye biz dernek olarak tüm çocuklara çikolata da-
ğıttık bir hafta boyunca da devam edeceğiz. Bu
hassas bir konuydu ve ülke olarak sınıfta kaldık maa-
lesef" diye konuştu. Demir; sosyal medya hesabın-
dan özel gereksinimli çocuklarla yayınladığı videolu
paylaşımda Bakan Yanık'ı istifaya davet edip bu
günü de çikolata ikram etme günü olarak ilan etti.

BAKAN YANIK’A INAT
CIKOLATA DAGITTI!

BARIŞ KIŞ

8 gram bir kuştan
500 km’lik mesafe
İstanBul Üniversitesi-Cerrahpaşa Or-
mancılık Meslek Yüksekokulu ile Sam-
sun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bafra
Meslek Yüksekokulu, kuşların göç yol-
larını belirlemek için halkalama çalış-
ması başlattı. Çalışma kapsamında
zararsız ağlar ile yakalanan kuşlar, aka-
demisyenler tarafından inceleniyor. Ağ-
lara takılan kuşlarda bacak boyu, tüy
büyüklüğü, kanat genişliği, kuyruk bo-
yutu, vücuttaki yağlanma durumu gibi
fiziksel özelliklerin yanı sıra herhangi bir
hastalığı olup olmadığı ve kene taşıyıp
taşımadığı kontrol ediliyor. Ardından
kuş, tekrar doğaya salınıyor. Bir başka
istasyondaki ağa takıldığında da halka-
ların üzerinde yazan bilgiler ile o kuş tü-
rünün nasıl bir göç yolu izlediği, tür
sayılarındaki değişiklikler gibi önemli
bilgiler elde ediliyor. Dünya genelindeki
istasyonlar birbirleriyle veri alışverişinde
bulunuyor.

3 bin kuş halkalanacak

İstanbul'daki halkalama çalışmaları, İs-
tanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'nın Av-
cılar'daki kampüsünde yapılıyor.

Çalışmaları sürdüren ekipte yer alan İs-
tanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman-
cılık Meslek Yüksekokulu öğretim
görevlisi Ergün Bacak, haziran ayına
kadar yaklaşık 3 bin kuşu halkalamayı
planladıklarını söyledi. Ergün Bacak,
"Bu kadar küçük kuşlar, geceleri ve aktif
göç ediyorlar. Bir kuş 8 ya da 10 gram
ağırlığında. Karadeniz veya Akdeniz'i
bir gecede geçebiliyorlar. Yani 400- 500
kilometre yol alabiliyorlar. Bu yüzden
vücut ağırlığının iki katı yağı depolaya-
biliyorlar" dedi. Bacak, "Halkalamanın
asıl amacı göç yollarını tespit edebil-
mek, bunlar küçük kuşlar verici takamı-
yorsunuz. O yüzden biz de halkalama
yapıyoruz. Uluslararası halkalama istas-
yonları mevcut. Avrupa'da bu çalışma
çok yaygın" diye konuştu.

Asla zarar verilmiyor

Halkalama işlemi içinde özel bir lisansı
bulunan Ergün Bacak, "Bir kuş, İsrail'de
halkalanıyor bir kaç gün sonra Türki-
ye'de tekrar yakalanıyor. Samsun'da hal-
kalanan bir yalıçapkını, üç gün sonra
Mersin'de tekrar yakalanıyor" ifadesini

kullandı. "Haziran başına kadar muhte-
melen üç bin kadar kuş yakalayacağız"
diyen Bacak, "Bu ağlar kuşlara herhangi
bir şekilde zarar vermiyor. Ağları her sa-

atte bir kontrole çıkıyoruz, hava çok
sıcak ve yağmurlu olduğu zaman ise bu
kontrollerimizi yarım saatte bire kadar
düşürüyoruz" şeklinde konuştu. DHA

Şair ve Yazar Serdar Tuncer, konuk olduğu
Bağcılar Belediyesi’nin söyleşi programında
hem Ramazan üzerine sohbet etti hem de
gündemdeki konuları değerlendirdi. Hayatta
hiçbir şeyin bizim olmadığını her şeyin emanet
olduğunu söyleyen Tuncer, “İnsan oruçluyken
malın emanet olduğunu fark eder. Ramazan
biraz da bunun için gelir” ifadelerini kullandı.

Bağcılar Belediyesi’nin online gerçekleşen “Rama-
zan Bağcılar’da farklı yaşanır” adlı etkinliği sevilen
isimleri ağırlamaya devam ediyor. Sosyal medya üze-
rinden yapılan canlı yayın programının son konuğu ise
şair ve yazar Serdar Tuncer oldu. Tuncer, söyleşiye
Necip Fazıl Kısakürek’in “O Var” isimli şiirini okuyarak
başladı. Sohbetin büyük bir bölümünü bu şiir üzerin-
den anlatan Tuncer, “Şair burada ‘Allah var dert etme’
diyor. Bir şey yaptın güzel oldu. ‘Ben yaptım’ deme ‘O
yaptı’ de. Sebepler vardır ama işleri yapan Allah’tır.
İnsan zannediyor ki; can benim, evlat benim, araba
benim, ev benim, ömür benim. Benim diyebilmem için
önce sen senin olman lazım. Sen senin değilsin. İnsan
kendisine ait değil başkasının. Yerde ne varsa hepsi
O’nundur" açıklamasını yaptı. 

Hiçbir şey benim değil

"İnsanın bir şeye benim demesi kadar büyük bir yanılgı
yeryüzünde yoktur" diyen Tuncer, "Mallar, iş, araba ve
benzeri her ne varsa hepsi dünyanın süsü. Hiçbir şey
benim değil. Ben de benim değilim. İnsan oruçluyken
malın emanet olduğunu fark eder. Ramazan biraz da
bunun için gelir. Emanet şuurunu fark ettirmek içindir”
dedi. İnsanın Ramazan’da kendisiyle yüzleştiğini de
ifade eden Tuncer, “Çok önemli bir vaktin içindeyiz.
Kıymetini bilenlerden eylesin Rabbim. Seneye Rama-
zan olacak ama belki biz olamayacağız. Bu anın değe-
rini bilelim" ifadelerini kullandı. 

Joe Biden’a tepki

Gündemdeki konulara dair değerlendirmelerde bulu-
nan Tuncer, ABD Başkanı Joe Biden’in 1915 olayları
için “Ermeni soykırımı” sözleri için “Biz içeride sağlam
durursak sorun olmaz. Kendisi 20 sene sonrayı görme-
yecek bir ülke benim yüzyıl önceme dair siyasi maval
okuyor. Çok kıymeti harbiyesi yok” açıklamasını yaptı.
Tuncer, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kuzey Irak’ta terör
örgütü PKK’ya karşı havadan ve karadan başlattığı
Pençe-Şimşek ve Pençe Yıldırım harekatı için de; “Ope-
rasyonlar Allah’a şükür iyi gidiyor. Allah askerimizi
muvaffak etsin muzaffer eylesin” dedi.

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Oktay Aksu ve
Kartal Belediye Meclisi Üyesi Orhan Budak, 24 Nisan
Dünya Veteriner Hekimler Günü dolayısı ile Kartal
Tarım İlçe Müdürlüğü, Kartal Belediyesi Veteriner İş-
leri Müdürlüğü ve Kartal’da serbest faaliyet gösteren
veteriner kliniklerinde görevli hekimleri ziyaret etti. Her
ikisi de veteriner hekim olan Oktay Aksu ve Orhan
Budak, veteriner hekimlerin bu anlamlı gününü kutla-
yarak Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in kut-
lama mesajını iletti.

Sorunlarınıza duyarlıyız

Veteriner hekimlerle yaşadıkları sorunlar ve çözüm
önerileriyle ilgili bilgi alışverişinde de bulunan  Kartal
Belediyesi Başkan Yardımcısı Aksu, veteriner hekimle-
rin mesleki ve özlük hakları ile ilgili çözülmemiş sorun-
larının olduğunu ve bu sebeple buruk bir kutlama
yaptıklarını ifade etti. Kartal Belediyesi’nin hayvan
dostu bir belediyecilik anlayışı ile hizmet verdiğini vur-
gulayan Aksu, ilçede veteriner hekimlerin sorunlarına
duyarlı olduklarını söyledi. Salgın koşullarına rağmen
veterinerlerin hizmet vermeye devam ettiklerini kayde-
den Aksu, görüşmelerin sonunda tüm veteriner hekim-
lerin gününü kutladı. DHA

Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği gibi uluslar-
arası kuruluşlardan gönderilen yardım malzeme-
leri, Esenyurt Belediyesi aracılığıyla ilçede
yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara ve göçmen-
lere dağıtılıyor. Esenyurt Belediyesi, sosyal beledi-
yecilik faaliyetleri kapsamında ilçede yaşayan
ihtiyaç sahibi ailelere yardımlarını sürdürüyor.
Kaynakların etkin kullanılması kapsamında çalış-
malarını sürdüren Esenyurt Belediyesi, uluslar-
arası kuruluşlardan da yardım alıyor. Bu
kapsamda Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Bir-
liği (AB) ve uluslararası kuruluşlar arasında yapı-
lan iş birliği ile Ramazan ayında Esenyurt’a

gönderilen bin 685 adet gıda kolisi, 3 bin 100
paket çocuk bezi, 333 adet bebek devam sütü, 8
bin 800 adet hijyen kiti, bin 500 adet banyo sa-
bunu ve 5 bin adet çamaşır suyunun dağıtımı ger-
çekleştirildi.

Fonlarla yapılıyor

İlçedeki göçmenlere yapılan yardımların tamamen
uluslararası kuruluşlardan karşılandığını söyleyen
Esenyurt Belediyesi Dış Müdürlüğü Personeli
Erkan Dakdevir, "Müdürlük olarak, uluslararası
kuruluşlar ve diğer dış kaynaklardan elde edebile-
ceğimiz kaynaklar konusunda çalışmalarımızı sür-

dürüyoruz. Temin ettiğimiz yardımları şehrimizde
yaşayan tüm vatandaşlarımıza ve göçmenlerimize
ulaştırma çabasındayız. Göçmenlere ulaştırdığı-
mız yardımların tamamı, dış kaynaklardan elde et-
tiğimiz malzemelerden oluşuyor. Malzemeler
zaman zaman farklılık göstermekte. Örneğin, pan-
demiyle ilgili BM’den aldığımız hijyen kitlerinin
dağıtımını yaptık. Şu anda, Alman Federal Cum-
huriyeti Devleti, Alman Uluslararası İş birliği Ku-
rumu (GİZ), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
ve Esenyurt Belediyesi koordinasyonunda temin
ettiğimiz gıda malzemeleri, bebek bezi ve bebek
mamalarının dağıtımı yapmaktayız" dedi.

Verici takılamayan küçük kuşlar, göç yollarının incelenmesi için İstanbul'da halkalanıyor. İstanbul Üniversitesi-Cerrah-
paşa Ormancılık Meslek Yüksekokulu ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bafra Meslek Yüksekokulu tarafından
gerçekleştirilen halkalama, 8 ile 10 gram ağırlığındaki bir kuşun gecede yaklaşık 500 kilometre yol aldığını gösterdi

GÖÇMENLERE EL UZATILDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın, 23 Nisan’da makamında ağırladığı 10 yaşındaki çocuğa ‘Ramazan dolayı-
sıyla’ bir şey ikram etmediğini söylemesi ve çocuğun koruma evinde kaldığını dile getirmesi büyük tepkiler sebep oldu.
Samyeli Engelsiz Yaşam ve Derneği Başkanı Bahattin Demir de Bakan Yanık'a tepki olarak çocuklara çikolata dağıttı

Bahattin Demir, "Ben Azad kardeşi-
miz adına defalarca kırıldım. Başka
çocuklarda üzülmesin diye biz der-
nek olarak tüm çocuklara çikolata
dağıttık bir hafta boyunca da devam
edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Hayatta her 
şey emanettir

Veterinerler
unutulmadı



MÜGE YÜCETÜRK

İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim dö-
neminde Gaziosmanpaşa'da düzenle-

diği mitingine katılan 72 yaşındaki
Müzeyyen Şahbaz'ı unutmadı. Önceki
akşam iftar saatinde Şahbaz ailesinin Ga-
ziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi’ndeki
evlerine konuk olan İmamoğlu, onlarla bir-
likte orucunu açtı. İmamoğlu, burada,
Şahbaz’ın eşi Mithat Şahbaz, kızları Sevda
Şahbaz, oğulları Erdal Şahbaz ve gelinleri
Hülya Şahbaz ile tanıştı. İmamoğlu’nun,
kendisini kapıda karşılayan 74 yaşındaki
Şahbaz’a ilk sözleri, “Özledim sizi” oldu. 

Her dakika aklımdasın

İmamoğlu ve Şahbaz arasında ilginç bir

diualog yaşandı. Şahbaz, İmamoğlu'na,
"Ben de seni çok özledim; hepimiz özledik.
Seni tebrik etmeye gelecektim ama yanlış
anlaşılır diye gelmedim" dedi. İmamoğlu
ise "Ama ben sizi özledim. Aklımdan çık-
madı. Dedim ki; müsaitse, bu Ramazan’da
iftara gideyim" karşılığını verdi. Şahbaz da
"Çok mutlu oldum çok, çok, çok. Sanki
dünya benim oldu. Hep dua ederim sana;
bütün gençlere, bütün dünyaya ediyorum.
Sen de hiç çıkmadın benim aklımdan. Her
dakika aklımdasın. Hep dualarım sizinle"
açıklamasını yaptı. İmamoğlu da "Ben, bu
Ramazan’da iftara gitmiyorum hiçbir yere;
insanları da rahatsız etmeyelim diye.
Çünkü hastalık var. Ama dedim; uygun-
larsa ben Müzeyyen teyzemlere gitmek isti-
yorum" dedi. Müzeyyen teyze de "Çok
sevindim, ben heyecandan uyuyamadım.

Çok heyecan yapıyorum seni çok sevdiğim
için, canım benim. Aşkımsın sen ya. Vallahi
hiç unutmuyorum" diğye konuştu. 

Hepsini rüyada gördüm

72 yaşındaki Müzeyyen Şahbaz, "Ben,
bütün yaşadıklarımı söylemeyecektim; rü-
yamda gördüm. Eşim şahit. İşte nasıl maz-
batanı aldılar; hepsini gördüm,
kazanacağını. Çok üzüldüm. Hep ağlıyor-
dum. Bir baktım; iki çuval elinde. Vurdun
kapıya. Dedin ki; ‘Müzeyyen Teyze, bir
çuval senin, bir çuval benim.’ Uyandım. Bir
daha sabaha kadar uyuyamadım. Beni
Maltepe’ye çağırdın ya; onu da gördüm.
Böyle çoluk, çocuk, genç. Çok yüksek bir
arabadayım; beyaz. Herkes öpüyor beni.
Kalktım gece, ağladım. Ben çok üzülüyo-
rum. Gençleri çok seviyorum, çocukları.

Size bir şey olmasın" açıklamasında bu-
lundu. İmamoğlu ise "Ama bayağı yürü-
dük beraber. Bayağı indik aşağılara kadar.
Bana öyle enerji verdin ki o gün anacığım.
Birbirimize hem şifa olduk hem de şans
getirdik. Bana şans getirdin duanla bera-
ber" dedi. İmamoğlu, renkli anların yaşan-
dığı iftar ziyareti sonrasında Şahbaz
ailesini, kendi evine davet etti.
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SIFIR KONUTLAR
BILE SATILMADI

isTanbul Büyükşehir Be-
lediyesi Planlama Ajansı
bünyesinde faaliyet göste-

ren İstanbul İstatistik Ofisi, “İstan-
bul Ekonomisi – Konut Piyasası
Nisan 2021 Bültenini” yayınladı.
Kent genelindeki konut satış istatis-
tiklerinin bir önceki yılla karşılaştır-
malı olarak yer aldığı rapora göre;
İstanbul’da 2021 yılının ilk çeyre-
ğinde 51 bin 602 konut satıldı.
Konut satışlarının yüzde 71.8’i ikinci
el, yüzde 28.2’si ise sıfır konut satış-
larında gerçekleşti. Bu döneme top-
lam konut satışlarında 2020 yılının
ilk çeyreğine göre yüzde19,1 azalış
gerçekleşti. İkinci el konut satışla-
rında yüzde 14.7, sıfır konutlarda ise
yüzde 28.4 azalış gerçekleşti.

10 bin 155 ipotekli satış

2020 yılının ilk çeyreğinde toplam
konut satışlarının yüzde 37.2’si ipo-
tekli olarak gerçekleşirken 2021 yılı-
nın aynı döneminde ipotekli konut
satışının oranı yüzde 19.7 olarak
gerçekleşti. Bu dönemde ikinci el
ipotekli konut satışı yüzde 52.1
azaldı. Sıfır ipotekli konut satışı ise
yüzde 68 azaldı. İstanbul’da ilçelere
göre konut satışlarına bakıldığında
2021 yılının ilk çeyreğinde bir önceki
yılın aynı dönemine göre sadece

Beykoz (yüzde 27,7), Zeytinburnu
(yüzde 12,8), Bakırköy (yüzde 5.4),
Büyükçekmece (yüzde 3.5) ve Üskü-
dar (yüzde 1.5) ilçelerinde konut sa-
tışlarında artış gerçekleşti. Konut
satışlarının en fazla düştüğü beş ilçe
ise sırasıyla; Esenler (yüzde 37.7),
Gaziosmanpaşa (yüzde 32.5), Sul-
tangazi (yüzde 32.5), Ümraniye
(yüzde 31.7) ve Sancaktepe (yüzde
31) oldu.

Yabancılara 5 bin konut

2021 yılının ilk çeyreğinde İstan-
bul’da yabancılara 5 bin konut sa-
tıldı. Türkiye’deki toplam konut

satışlarının yüzde 19.6’sı İstanbul’da
gerçekleşirken yabancılara yapılan
toplam konut satışlarının yüzde
50.8’i İstanbul’da gerçekleşti. Bu dö-
nemde konut satışları 2020 yılının
aynı dönemine göre yüzde 6.5 azalır-
ken 2019 yılının aynı dönemine göre
yüzde 16.3 arttı. İstanbul’da 2021
Şubat itibariyle bakıldığında sıfır
konut fiyatları bir önceki yılın aynı
dönemine göre yüzde 29 artarken
ikinci el konut fiyatları yüzde 28 arttı.
Aynı dönemde Türkiye genelinde ise
sıfır konut fiyatları bir önceki yıla
göre yüzde 32 artarken ikinci el
konut fiyatları yüzde 31 arttı.

Millet olarak neden hep
kandırılıp dolandırılıyoruz?..

O ldum olası ilginç anlar korkunç olaylar yaşıyo-
ruz. Atatürk’ümüz, “Türk Milleti çalışkandır
zekidir” demiş. İncelediğimizde elbette mille-

timizin çalışkanlığı belli oluyor. Hiç yoktan,koskoca bir
imparatorluk parçalanıp yok edilmiş ve geriye son ola-
rak kalan Anadolu’nun parsellenip paylaşılmış toprak-
ları Atatürk’ümüzün başlattığı ve liderliğinde ki Milli
Mücadele ile emperyalist güçlerin işgalinden kurtarılıp,
o yokluk ve yoksulluk ile bugün gururla yaşadığımız
Türkiye Cumhuriyetini kurmuşlardır.

Türk Milletinin zekiliğine gelince o da doğru tespit.
Böyle olmasaydı o yoktan kurulan yeni Türkiye Cumhu-
riyeti hemen fabrikalara, demir ağlara, limanlara eği-
tim yuvası ve aydınlık saçan okullara özellikle Köy
Enstitülerine kavuşur muydu?

Günümüzde milletimizin yetiştirdiği gençliğimize
baktığımızda yine gurur duyulacak projelere imza atı-
yorlar. Günümüzde Dünyayı esir alan Pandemiye karşı
aşı üretenler bunun en belirgin belgesi, Geçtiğimiz yıl-
larda Nobel ödülü alan Orhan Pamuk ve Aziz
Sancar ayrı bir örnek. Sinema alanında önemli ödüller
alan film ve yönetmenlerimiz saymakla
bitmez. NASA’daki mühendislerimiz, Dünya’nın ünlü
hastanelerinde görev yapan doktorlarımız ve devam
eden beyin göçümüz Türk Milletinin zeki olduğunun
önemli göstergesi.

Niye kandırılıyoruz?
Bunların hepsi güzelde, zekiliğine güvendiğimiz mil-

letimiz mensuplarından bazıları neden kandırılıyor. İn-
sanoğlu beşer ve şaşar elbet. Ancak çeşitli zamanlarda
ülkemizi yöneten yöneticilerimizden , “Ne yapalım oldu
bir kere. Kandırıldık. Onları Allaha havale ediyor ve
milletimizden özür diliyoruz” diyenlerin sayısı az değil.

Tüm bunların yanında az çalışıp çok para kazanmak
hırsı ile dolandırılanlara ne demeli?

Olaya bu yönü ile baktığımızda insanlarımızın dolan-
dırılmaya müsait olduğunu görüyoruz. Geçmiş tarihi-
mize kısaca baktığımızda dolandırılan ve
dolandırılanlar o kadar çok ki, insanın aklı almıyor. Kı-
saca halkımızı dolandıranları ve yöntemlerini  hatırla-
mak  gerekirse;

Sülün Osman: Anadolu’dan İstanbul’a gelenlere Tram-
vay, köprü, saat, Beyazıt Meydanı ve birçok kamu binasını
sattığını, yakalanıp hapishaneye düştüğünde ise, “Alın teri
ile kazanmak” konulu konferans verdiği biliniyor.

Çiftlik Bank kurucusu Tosuncuk Mehmet Aydın: 25
yaşında sanal hayvan satarak çiftlik bank’ı kurdu. 80
bin kişiden topladığı 511 milyon TL. ile şu anda Uru-
guay da yan gelip yattığı ve dolandırdığı insanların pa-
rasıyla keyf sürdürdüğü söyleniyor.

Banker Kastelli-Cevher Özden : Yıllık enflasyonun
%30 lar civarında iken aylık %10-12 ile vatandaşın
elindeki bono ve paraları büyük vaadlerle kandırdığı
550 bin kişiden topladığı 2,5 milyar dolar sonrası battı.
İsviçre'ye kaçtı. Yakalandı, sonrasında Kadıköy de bazı
notlar bırakarak intihar etti.

Güney Zobu (RAKİ : Yasadışı iş yapanları dolandır-
makla ünlü. Kendini ABD ve Alman vatandaşı olarak ta-
nıtıp piyasaya ve ilgili kişilere döviz satmakla ünlenmiş.

Banker Bako : 80 li yıllarda binlerce kişinin parasını
alarak batırdı. Emlak Bankasını bile dolandırdı. İmza
olarak papatya resmi çizmesi ile ünlenmiştir.

Ayşe Benli : Dünyaya açılmış ilk Türk. Kurduğu
kumar çetesi ile ABD’ de Las Vegas'ta ki, Venatino Ca-
sinosuna 2 milyon dolarlık kazık atması ile biliniyor. O
gün bu gündür pokerde yaptığı hileyi çözen olmamıştır.

Selçuk Parsadan: Tansu Çiller Başbakan iken, orge-
neral Necdet Öztorun’un adını kullanarak örtülü öde-
nekten 5,5 milyon TL. almakla biliniyor.

Kenan Şeranoğlu : Titan saadet zinciri kurarak 16
bin kişiyi dolandırdı. Adamı İzmir Atatürk Havaala-
nında 386 bin markla yakalandı 10 yıl hapis yattı. Çift-
lik Bank’ın kurucusu tosuncuk için, “Şapka
çıkarıyorum” dedi.

Banker Bako-Baki Aygün : Özal döneminde parladı.
Askere bile gitmeden çıkardığı sahte devlet tahvilleri ile
halkı ve bankaları dolandırmış.

Banker Yalçın Doğan : Ticaret lisesinden terk. İller
Bankasında çaycı iken banker oldu. Halkı dolandırdı
hapis yattı. Çıktığında Ankara da kimliği bilinmeyen bir
kişi tarafından öldürüldü.

Jet Fadıl : Asıl adı Mehmet Fadıl Akgündüz’dür. Yıl-
dız Elektrik Mühendisliği Mezunu. Sürücü kursu sahibi,
otomobil ithalatçısı, turizmci. En önemlisi “İmza” adlı
yerli otomobil yapmak için fabrika kurdu. Böyle ta-
nındı. Yurt içi ve dışından kar paylı para topladı bir iş
yapamayınca yurt dışına kaçtı. 2002 yılında Siirt'ten
bağımsız Milletvekili seçildi.  YSK kararı ile vekilliği
düştü. Hapse atıldı. 150 bin TL kefaletle serbest bıra-
kıldı. Cezası kesinleşince tekrar yurt dışına kaçtı. Tekrar
dava açıldı ve zaman aşımından davası düşünce yurda
döndü. Maldivler de olmayan Müslüman adası kurdu.
Adaya gitmek için havayolu şirketi kurdu. Bunun için
170 milyon dolar yatırdığını duyurdu. Böylece 800 mil-
yon dolarlık ada hissesi sattı. 2015 yılında nitelikli do-
landırıcılık suçundan tutuklandı. Çıktığında
Bayrampaşa da otel ve AVM kurduğu yayıldı. Bir türlü
dikiş tutturamayınca kendini dine verdiği belki de günü-
müz modasına uyup geliri de iyi olduğu için kendini dine
adayıp tarikat kurmuş olabileceği söyleniyor.

Bunlar haricinde meşhur ve halen ABD’de bulunan
ve yargılandığı Halkbank davasında itirafçı olan enişte-
miz Rıza Zarraf’ın kimlerle ilişkileri olduğu ve hangi
bakanlarla işbirliği yaptığı sonrasında o bakanların ma-
kamlarını kaybettikleri zaten bilmektedir.

Yine KOMBASSAN ve YİMPAŞ'ın, İHLAS’ın neler
yaptığı vaadlarla nasıl para topladığı ve mağdurlar ya-
rattığı yine kamuoyunun bilgisi dahilindedir.

Uzanlar'ın İmar Bankası’nın yarattığı banka mağ-
durları ile Esenyurt ve Kadıköy Fikirtepe’de ki konut
mağdurlarını unutmamak gerekir.

Son günlerde ülkemizde gündem olan Thodex
kripto şirketi sahibi Faruk Fatih Özer’in 2 Milyar dolar ile
Arnavutluk'a kaçması ve arkasından yine benzer, VeBit-
coin CEO’su Ak Parti Meclis üyesi İlker Baş’ın kurduğu
şirketin kapatılması ve MASAK’ın hesaplarına el konul-
masını ilgiyle ve dikkatle izliyoruz. Bakalım arkasından ne
çıkacak ve mağduriyetler nasıl giderilecek?..

Tüm bunlar bir araya getirilince benim halkım 
dolandırılmaya müsait mi? sorusu akla geliyor.

BANA BUYUK
SANS GETIRDIN

İstanbul Planlama Ajansı tarafından hazırlanan “İstanbul Ekonomisi – Konut Piyasası
Nisan 2021 Bülteni” yayınlandı. Rapordaki verilere göre; İstanbul’da 2021 yılının ilk
çeyreğinde 51 bin 602 konut satışı gerçekleşti. 10 bin 155 konut ise ipotekli olarak
satıldı. Esenler’de konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37,7 azaldı

Mustafa DOLU
HALKIN AVUKATI

damgaweb@gmail.com

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim döneminde kendisine destek veren 72 yaşındaki  Müzeyyen
Şahbaz'ın evinde iftara katıldı. İmamoğlu Şahbaz'a, "Bana öyle enerji verdin ki o gün anacığım. Birbi-
rimize hem şifa olduk hem de şans getirdik. Bana şans getirdin duanla beraber" diyerek teşekkür etti
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi,
Macar bağımsızlık hareketinin önderi II.
Rakoczi Ferenc'in Tekirdağ'a ayak bası-

şının 301. yılı dolayısıyla “Erdel’den Tekirdağ’a
Rakoczi’nin izinde sanal tur” adlı projeyi hayata
geçirerek, iki ülke arasındaki dostluk köprülerine
bir yenisini ekledi. Tekirdağ Büyükşehir Beledi-
yesi’nin Youtube kanalında yayınlanan ‘Erdel’den
Tekirdağ’a Rakoczi’nin izinde sanal tur’ adlı pro-
jede; ortak bir tarihi paylaştığımız, kardeş ulus ma-
carların ulusal egemenlik mücadelesi hakkında
bilgiler verildiği, Erdel’den Tekirdağ’a uzanan bir
tarih gezisi yer alıyor.   

Çalışmalar devam edecek

Türk-Macar dostluğu sürecinde Tekirdağ’ın
önemli bir yere sahip olduğunun altını çizen Tekir-
dağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak,
“Macar bağımsızlık hareketinin lideri olan 2. Fe-
renc Rakoczi, uzun yıllar Tekirdağ’da yaşamış, Te-
kirdağ halkı da kendisini bağrına basmıştır. Macar
halkının deyimiyle, bağrından bir Atatürk çıkarma
şansına haiz olamamış bir halkın mücadelesi
bizim için halen kıymetli bir hatıra olarak tarih
sayfalarında yerini korur. Bağımsızlık mücadele-
sini kaybetmiş bir öndere kucak açan kardeş ulus
olarak bizler her zaman sahip olduğumuz mirasın
değerini hatırlamalıyız. Tekirdağ Büyükşehir Bele-
diyesi olarak biz de,  bugün izleri hafızamızda hala
taze olan, ortak bir tarihi paylaştığımız Macar
halkı ile bağlarımızı ve işbirliğimizi daha da güç-
lendirmek için bundan sonra da çalışmalarımıza
devam edeceğiz. ‘Erdel’den Tekirdağ’a Rakoc-
zi’nin izinde sanal tur’ projemiz de, iki kardeş ülke
arasındaki dostluğun gelişmesi için oluşturulan
zincirin bir halkasıdır. Projenin oluşturulmasında
emeği geçen Macaristan Fahri Konsolosumuz Er-
doğan Erken’e, Tekirdağ Macar Dostluk Derneği
Başkanı Sedat Kaplan’a, Rakoczi Müzesi Mü-
dürü Ali Kabul’e, sanal tura anlatımıyla hayat
veren Mustafa Eren’e ve Kültür ve Sosyal İşler
Dairemize teşekkür ediyorum” dedi.



D ezenfektan skandalının ardından görev-
den alınan eski Ticaret Bakanı Ruhsar 
Pekcan ve eşine ait Nanoksia Biyotekno-

loji Şirketi'nin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 
Covid-19 ile mücadele kapsamında 1.4 milyon li-
ralık yatırım desteği aldığı ortaya çıktı. CHP'li İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nadir 
Ataman, şirketin devletin bazı iş kollarına tanıdığı 
neredeyse bütün teşviklerden de yararlandığına 
dikkat çekerek, “Devletten teşvik al, bakanlıktan 
yatırım desteği al, başında bulunduğun bakanlığa 
piyasa fiyatının üzerinde dezenfektan sat. Bu 
ancak Türkiye'de olur” diye tepki gösterdi. 

Eşine destek vermiş 

Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bakanlığına 
eşi Hasan Pekcan'ın ortağı olduğu Nanoksia Bi-
yoteknoloji Şirketi'nden 9 milyon liralık dezenfek-
tan aldığının ortaya çıkmasının ardından 
görevden alındı ancak olayın yankıları sürüyor. 
Ticaret Bakanlığı, alımı doğrulamış ve “piyasa fi-
yatlarından oldukça aşağıda, usulüne uygun bir 
biçimde gerçekleştirildiği”ni savunmuştu. Daha 

sonra Pekcan'a ait şirketin bakanlığa 
piyasanın üzerinde bir fiyata dezenfek-
tan sattığı ortaya çıkmıştı. Şimdi de eski 
bakana ve eşine ait şirkete, pandemi nede-
niyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafın-
dan destek verildiği ortaya çıktı. 

Salgının kazananı oldu 

Sözcü'den Özlem Güvemli'ye konuşan CHP'li 
Nadir Ataman, bakanın şirketinin, bazı iş kolla-
rına AK Parti iktidarı döneminde verilen teşvikle-
rin neredeyse tamamından yararlandığını da 
açıkladı. Ataman, 2019 yılında kurulan şirketin, 
yatırım teşvik belgesi faiz desteği, KDV istisnası, 
yer tahsisi, gelir vergisi stopajı, gümrük vergisi 
muafiyeti, sigorta primi işçi ve işveren hissesi 
desteğinden yararlandığına dikkat çekti. Bu des-
teklerin hepsinden bakanın şirketinin yararlan-
masına tepki gösteren Ataman, 
“Zenginleşmenin yolu AKP'de bakan olunca 
daha çabuk oluyor. Eski bakan Ruhsar Pekcan 
da bunun en güzel örneği. Esnaf batarken ba-
kanın şirketi salgının kazananı oldu” dedi. 
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DÜZELTME İLANI 
BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR 

 
BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR ihale 
edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı 
Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine 
göre aşağıdaki hususlarda, düzeltme ilanı 
yayımlanmasına karar verilmiştir. 
Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında 
düzeltilen maddelerin esas alınması  
gerekmektedir. 
İhale Kayıt Numarası : 2021/223079 
1- İdarenin 
a) Adresi    : Bilkent Plaza B1 Blok  

     06800 Bilkent  
     ÇANKAYA/ANKARA 

b) Telefon ve    : 3125652000 -   
faks numarası      3122667748 
c) Elektronik posta adresi   : aafsin@toki.gov.tr 
ç) Ön yeterlik/İhale  
dokümanının görülebileceği  
internet adresi     : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-Düzeltmeye Konu  
İlanın Yayımlandığı 
a) Kamu İhale  
Bülteninin tarih ve sayısı     : 16.04.2021 - 4344 
b) Gazetenin adı ve tarihi    : - 
(yayımlanmış ise)  
3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır 
Ankara İli Sincan İlçesi Şehit Ütğm Hasan Şahan 
Kışlası 1 Adet, Çankaya İlçesi Kara Harp Okulu  
1 Adet, İstanbul İli Tuzla İlçesi Deniz Harp Okulu  
1 Adet ve Bakırköy İlçesi Hava Harp Okulu 1 Adet 
Cami İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi  
İşi İhalesine ait ilanın, "İhale konusu yapım işinin" 
başlıklı 2. maddesinin ç bendinin "Süresi/teslim 
tarihi" satırı "Yer tesliminden itibaren 500  
(BeşYüz) takvim günüdür." olarak değiştirilmiştir.

T.C. 
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 
(TOKİ)

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1362743)

BU ANCAK  
TURKIYE’DE  
OLABILIR! 
Eski Ticaret Bakanı Pekcan’ın şirketi Nanoksia’nın, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı’ndan 1.4 milyon liralık yatırım  
desteği aldığı belgelendi. CHP’li İBB Meclis Üyesi Nadir 
Ataman, “Bu ancak Türkiye’de olur” dedi. 

ABD Başkanı Joe Biden, 24 Nisan'da 1915 
olaylarının yıldönümüyle ilgili yaptığı açıkla-
mada "soykırım" ifadesini kullandı. Konuyla 

ilgili DERSİAD (Dünya Erdemli İşadamları Derneği) 
Genel Başkanı Mustafa Çınar açıklamalarda bulundu. 
Çınar, "Ermeni Lobisinin ideolojik ve faşizan siyasi bas-
kılarına boyun eğen ABD Yönetimi, aynı zamanda Tür-
kiye üzerinde uzun süredir devam eden hegemonya 
gayretini de pervasızca açık etmiştir. Fetö Darbesi ile ger-
çekleştiremediği emelleri, Azerbeycan’ın Dağlık Karabağ 
işgaline son vermesi ile daha dramatik bir hale dönüşm-
üştür. ABD’nin yeni Başkanı’nın kendi ülkesindeki şaibeli 
otoritesini tahakküm etmek için iç politikaya yönelik 
açıklamaları da acziyet göstergesidir" dedi.  

Tarih bir silah değildir 

"1915 olaylarına ilişkin olarak ABD politikacısının, kon-
jonktürel ve siyasi saiklerine veya lobicilere olan şahsi 
minnet ve mülahazalarına göre yapacağı beyanatın hiç-
bir hükmü bulunmamaktadır" diyen Çınar, "Tarih, hiçbir 
zaman politik silah değildir. Objektif ve Bilimsel bir çalış-
maya 2005 yılında ortaklığa hazır olduğunu deklare eden 
Türkiye’ye karşı hadsiz ve hükümsüz açıklama yapmak 
en nazik ifade ile alçaklıktır. Yerleşimci ve Sömürgeci bir 
toplum olan ABD’nin kültürel, ahlaki, ekonomik ve as-
keri saldırılarına son vermemesi halinde yakın bir gele-
cekte tarih sahnesinden silineceği de görülecektir. ‘’ 
Kağıttan Kaplan ‘’ bir yönetimin açıklamalarının ne Ta-
rihe ne de Uluslararası İlişkilere bir faydası da bulunma-
maktadır. Ucuz ve popülist yaklaşımlarla Türkiye 
Cumhuriyeti’ne bir yön çizilemez. ABD Başkanı’nın 
açıklamaları kınamak dahi açıklamaya önem atfetmektir. 
Bu minvalde açıklamayı yok hükmünde kabul etmekle 
yıllardır bir silah gibi kullanılmasını da kabul etmemekte-
yiz. Dersiad olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bu 
pespayeliğe karşı tüm diplomatik argümanlar ile gerekli 
cevabı vereceğine inanıyoruz" ifadeleri kullanıldı.  

Çok büyük  
pervasızlık

ABD Başkanı Joe 
Biden’ı kınıyoruz

ÖMER Faruk Başaran, konuyla il-
gili yayımladığı mesajda, "ABD 
yönetimi, Türk-Amerikan ilişkile-

rine bugün hakim olansıkıntılı konjonktürü 
istismar çabalarına imkan vermemeli, yaşa-
nan tarihi acıların iç siyaset malzemesi yap-
mamalı, ABD’nin  karşılıklı empatiye dayalı 
bir diyalog sürecine ve barışvizyonuna kat-
kıda bulunmalıydı.  ABD Başkanı Joe Bi-
den’ın, bunun aksine subjektif ve tek yanlı 
tarih yorumlarına dayalı“soykırım” açıkla-
masında bulunmasını şiddetle kınıyoruz. Si-
yasi istismara dayalı bu açıklamanın ikili 
ilişkilere, Kafkasya’da bölgesel barışa ve 
Türk ve Ermeni toplumları arasındakurula-
bilecek yeni bir diyalog zeminine darbe vur-
muş olduğuaçıktır. Ayrıca bu açıklamada 
Birinci Dünya Savaşındamilletimizin verdiği 
kayıplara ve Asala terör örgütününsaldırıla-
rında hayatlarını kaybeden masum diplo-
matlarımıza vesivillere hiçbir atıfta 
bulunulmamış olması ABD Başkanınınte-
mel amacının bir tarihi gerçeklik arayışı 
değil, milletimizedönük haksız bir yargı-
lama çabası olduğunu açıkça ortayakoy-
maktadır" ifadelerine yer verdi.  

Dayanışma içinde olacağız 

"ASİAD olarak bu haksız ve hasmane açık-
lama karşısında yetkilimakamlarca yapıla-
cak diplomatik girişimlere ve atılacak 
doğruadımlara destek vereceğimizi ve daya-
nışma içinde olacağımızı beyan ederiz" de-
nilen açıklamada, "Ancak, yarım asrı aşan 
kararlı bir diplomatikmücadele sonrasında 
gelinen bu son derece onur kırıcı tabloda-
koalisyon iktidarının hamasete dayalı, irras-
yonel, bilgi vedonanımdan uzak ve 
teslimiyetçi yaklaşımlarının payı büyüktür. 
Dış politikada tarafların gösterdiği tepkiler 
ülkelerin genelitibarına göre şekillenmekte-
dir. Böylesi bir açıklamanın 100. Yılgibi 
sembolik bir tarihte yapılmadığı halde şimdi 
yapılabiliyorolması, 2015’ten bu yana dış 
politikada kaybedilen itibarın vesarsılan 
caydırıcılığın bir göstergesidir. Öte yandan, 
bir önceki ABD Başkanı’nın “aptal olma” 

hitabına hak ettiği tepkinin gösterilmemiş 
olması, aylardır bir telefon görüşmesi için-
neredeyse yalvarır bir tavır sergilenmesi ve 
nihayet telefon görüşmesinin açık bir mesaj 
ve istiskal niteliği taşıyacak şekilde 24 Ni-
san’dan bir gün önce gelmesinin de kabulle-
nilmesimilletimizi temsile yakışmayan 
edilgen ve teslimiyetçi tutumunbir yansıma-
sıdır. Bütün bu itibar kaybı, teslimiyetçi ruh 
hali vediplomatik rasyonaliteden kopuş 
ABD’deki lobileri ve ABD Başkanı’nı cesa-
retlendiren unsurlar olmuştur" değerlendir-
mesi yapıldı. 

ASİAD Avrasya Sanayici ve İşadamları Derneği ve TPP-Türkiye  
Patronlar Platformu Genel Başkanı Ömer Faruk Başaran, "ABD 

Başkanı Joe Biden’ın subjektif ve tek yanlı tarih yorumlarına dayalı 
‘soykırım’ açıklamasında bulunmasını şiddetle kınıyoruz” dedi

Ömer  
Faruk  
Başaran

ABD önce kendi tarihine baksın
ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olayla-
rına ilişkin “soykırım” ifadesini kullan-
ması Türk toplumunda her kesimde 
olduğu gibi iş dünyasında da tepkiyle 
karşılandı. Ege İhracatçı Birlikleri Ko-
ordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "ABD 
önce kendi tarihine baksın" tespitinde 
bulundu. "Soykırım iddiası, aziz milleti-
mize atılmış büyük bir iftiradır" diyen 
Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör 
Başkanı Jak Eskinazi, "ABD Başka-

nı’nın, tarihi gerçeklerle bağdaşmayan, 
hukuki temelden yoksun bu açıklama-
ları Türkiye-ABD arasında belirlenen 
büyük hedeflerin gerçekleşmesinin 
ötelenmesine yol açabilecektir. Tür-
kiye, 1981 yılında bu süreçten zarar 
görmediği gibi, bu seferde zarar gör-
meyecektir. İhracatçılar olarak düşün-
cemiz tarihi olayların tarihçilerin 
değerlendirmesine bırakılması yönün-
dedir" şeklinde konuştu. 
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A BD Başkanı Joe Biden'ın 24 Nisan'da
1915 olaylarının yıldönümüyle ilgili
yaptığı yazılı açıklamada yaşananları

"soykırım" olarak tanımlaması büyük tepkilere
neden oldu. Biden'ın açıklaması HDP dışındaki
Türkiye siyasetini de bir araya getirirken, AK
Parti, CHP ve MHP kanadından çok yüksek
sesli itirazlar geldi. Fakat ABD'ye yapılan itiraz-
ların tamamı HDP'nin "Ermeni soykırımı utan-
cıyla yüzleşin" başlığı ile yayınladığı açıklamaya
yapılmadı. Öyleki CHP kanadından hiç kimse
HDP'nin bu açıklamasını eleştirmeye gerek
duymadı. İYİ Parti'den ise sadece bir iki isim
eleştirmekle yetindi. 

Kaftancıoğlu sessiz kaldı

Biden'in çok tarışılan açıklamasının ardından
İstanbul siyasetinin nabzını tutmaya çalıştık. Bu
açıklamaya hangi siyasetçinin ne dediğini oku-
yucularımız için derledik. Biden'in açıklamasına
ilk tepki AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Ka-
baktepe ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan
geldi. Kabaktepe, "Tarih bilmezlerin aldığı ka-
rarlar, kendileri için utanç kaynağından başka
bir şey değildir. Dünyanın bütün tarihçileri bir
araya gelsin, arşivler açılsın; bakalım kim soykı-
rım yapmış. Bugün itibariyle; Dünya 5'ten, lobi-
ler de ABD'den büyüktür" derken İBB Başkanı
İmamoğlu, "ABD yönetiminin 1915 olayları ile
ilgili ifadelerini şiddetle kınıyorum. Bu büyük
bir yanlıştır. Türkiye Cumhuriyeti’ni töhmet al-

tında bırakmaya yönelik bu ve benzeri kararlar
tarafımızca yok hükmündedir" açıklamasını
yaptı. CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun
ise herhangi bir açıklama yapmaması dikkat
çekti. 

Bu yalanı kabul etmiyoruz

İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu da Biden'e
sert tepki gösterenler arasında yer aldı. "Top-
lumlar arasında, geçmişte yaşanan bazı olay-
lar, devletler arasında siyasi bir baskı ve
yaptırım aracı olarak kullanılıyor" diyen Ka-
vuncu, "Ermeni "Soykırımı" yalanını hiçbir şe-
kilde kabul etmiyoruz. Lobilerin faaliyetleriyle
alınan bu kararın bizim nezdimizde hiçbir ge-
çerliliği yok. "Monşer" diye tecrübeli diplomat-
larımızı dışlayan ve yurt dışındaki lobi
faaliyetlerinde tamamen başarısız olan ilgili
kurumlarımızı da göz önünde bulunduruyo-
ruz. Bütün bunlar olurken, Türkiye'de yaşayan
Ermeni vatandaşlarımızla birlikteliğimizi ve
dayanışmamızı da unutmamalıyız" ifadelerini
kullandı. MHP İl Başkanı Birol Gür ise Bi-
den'e tepkisini Genel Başkan Devlet Bahçe-
li'nin açıklamaları üzerinden gösterirken,
HDP'nin açıklaması için "Bizim sayemizde o
koltuklarda oturuyorsunuz sözüne sesini çı-
kartamayanların bu kahpeliğe ses çıkarmala-
rını beklemek saflık olur. Bugün dostları da
aynı minvalde açıklama yapmış. Unutmayın,
Türk Milleti sizi, orta oyuncu ittifak ortakları-
nızı ve dostlarınızı sandığa gömmesini bilir"
tepkisini gösterdi. 

Kınıyor ve reddediyoruz

ABD Başkanı Joe Biden'in açıklamasına en
sert tepkilerden birini Gelecek Partisi İstanbul
İl Başkanı İsa Mesih Şahin gösterdi. "ABD
Başkanı Biden'ın tarihi gerçeklikten uzak açık-
lamasını şiddetle kınıyor ve reddediyoruz"
diyen Şahin, "Bizim tarihi arşivlerimizde görü-
lecek tek şey; adalet, doğruluk ve iyilik üzerine
inşa edilmiş büyük bir medeniyettir. ABD’ye
kendi tarihine bakmasını tavsiye ediyoruz" ifa-
delerini kullandı. HDP'ni sözde soykırım açık-
lamalarına da değinen Şahin, "Sözde soykırım
gibi zehirli sözlerle doğruluk ve iyilik medeni-
yetine ev sahipliği yapmış bu güzel coğrafyayı
kirletemezsiniz. HDP, Türkiye partisi olama-
dığı sürece bu topraklardan yok olup gitmeye
mahkum olacak" eleştirisinde bulundu. SP İs-
tanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı'nın ise
tartışılan açıklama hakkında harhangi bir yo-
rumda bulunmadığı görüldü. 

BIDEN’IN SOZLERI 
ICIN KIM NE DEDI?
ABD Başkanı Joe Biden'ın 24 Nisan 1915 olayları için "soykırım" ifadesini kullanması büyük bir tartışma
çıkardı. Biden'a HDP haricindeki bütün siyasi partiler tepki gösterdi. HDP'nin sözde soykırımla ilgili yap-
tığı açıklamaya ise tepkiler sınırlı kaldı. Cumhur İttifakı HDP'ye çok sert tepki gösterirken CHP ve İYİ Parti
yapılan açıklamayı görmezlikten geldi. Sözde Ermeni soykırımı üzerinden çok eleştirilen CHP İl Başkanı
Canan Kaftancıoğlu ise hem Biden hem de HDP'nin açıklamalarına karşı sessiz kalmayı tercih etti

EKREM HACIHASANOĞLU

ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamalarına İs-
tanbul'un ilçe belediye başkanlarından bir-
çoğu da tepki gösterdi. Büyükçekmece
Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Hasan Akgün,
"Hukuksal ve tarihi dayanağı olmayan bir
“söz” üzerindeki ısrara boyun eğip; Ermeni
ve Türk kavgası yaratmaya çalışanlara duyu-
rulur. Biz Türkiye Cumhuriyeti’nin özgür ve
eşit vatandaşları olarak bir aradayız ve hep
böyle olacağız" derken Çatalca Belediye Baş-
kanı AK Partili Mesut Üner, "Dünya üzerinde
"soykırım" ifadesini diline dolayacak en son
ülkeler ABD ve Ermenistan'dır. ABD Başkanı
Joe Biden'ın 1915 ile ilgili “soykırım” ifadesini
kullanmasını kınıyorum" diye paylaşımda bu-
lundu. Küçükçekmece Belediye Başkanı
Kemal Çebi ise "Gerçek tarih, emperyalizmin
yalan siyasetine terk edilemeyecek kadar
önemlidir. Sözde Ermeni Soykırımı emperya-
list ülkelerin en büyük yalanıdır" diyerek tep-
kisini ortaya koydu. 

Katliamlarınızı örtemezsiniz

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu
da Biden'ın açıklamalarına tepki gösterenler
arasında yer aldı. Kartoğlu, "Yüzyıllık yalan
üzerinden siyaset yapmaya kalkan zihniyet
önce arşivlerini açma cesareti göstermeli.
Anadolu'da, Hocalı'da ve dünyanın dört bir
yanında katlettiği Türklerin hesabını vermeli.

Katliamlarınızı yalanlarla örtemeyeceksiniz"
dedi. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Ça-
ğırıcı ise "Biden öncelikle kendi tarihine bak-
malıdır! 1915 olayları için soykırım ifadesini
kullanan kendini bilmezler, Kızılderili kemik-
leri üzerine devlet kuranlardır ve ciddiye alın-
mamalıdır" paylaşımında bulundu. 

Hüsrana uğrayacaklar

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti
Grup Başkanvekili Tevfik Göksu da Biden'e sert
tepki gösterdi. Göksu, "Türkiye uzun zamandır
kimin ne dediğine değil, kendi söylem ve icraat-
larına bakıyor. Bu bağlamda; tarihi gerçekler,
ABD Başkanının siyasi söylemleriyle değişmez.
Bu toprakların birliğine nifak tohumlarını ek-
meye çalışanlar dün olduğu gibi bugün de hüs-
rana uğrayacak" dedi. Eyüpsultan Belediye
Başkanı Deniz Köken de "Sözde soykırım yala-
nıyla gündemi işgal edenler bu listeye iyi bak-
sın! Ermeni terörü kurbanı şehit
diplomatlarımızı rahmetle anıyorum. Bazıları-
nın uydurmalarına karşı her daim gerçeklerin
yanında ve buradayız" açıklamasını yaptı. Mal-
tepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ise "Tarihi, söz-
cükler ve ünvanların değiştirmeye gücü yetmez.
Anadolu soyağacımızın bir dalı olan Ermeni
kardeşlerimizle el ele gönül gönüle yaşamaya
devam ediyoruz. Adlarımız farklı soyadımız
Türkiye" diyerek kardeşlik vurgusu yaptı. 

BİR KISMI GÖRDÜ BİR KISMI GÖRMEDİ

HDP'nin sözde soykırım açıklamalarına AK
Parti ve MHP kanadından çok sert tepkiler
geldi. Cumhur İttifakı üyeleri, CHP ve İYİ
Parti'ye çağrıda bulunarak Millet İttifakı'nın
seçim ortağı HDP'ye tepki göstermeye davet
etti. Fakat CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İYİ
Parti Lideri Meral Akşener'den HDP'nin bu
açıklamasına herhangi bir tepki gösteril-
medi. Kısa bir zaman önce CHP'den istifa
ederek Muharrem İnce'nin Memleket Hare-
keti'ne katılan Milletvekili Mehmet Ali Çele-
bi'den ise çok sert bir tepki geldi. "Yıllardır
vatandaşlarımızı katleden, soykırım yapan
PKK’ya terör örgütü demeyeceksin, bebek
katiline sayın diyeceksin şimdi yüzleşmeden
bahsedeceksin" diyerek HDP'ye yerden yere
vuran Çelebi, "Ağaç dikenler, tiyatro izleyen-
ler bir sözünüz yok mu? Dostlar sofrası mı
Kurtlar sofrası mı? Takdir milletimizindir"
diyerek de Ekrem İmamoğlu'na gönder-
mede bulundu. İYİ Parti Milletvekili Aytun
Çıray ise "HDP bu açıklaması ile safını net-
leştirmiştir. Yazıklar olsun! Soykırımcılar
sizin beyinlerinizde saklanıyor. Bir zamanlar
"Ermeni açılımı" yapanlar. Devletin hassas
taşları ile oynaya oynaya binanın temelini
sarsarken. Siz de arkadan vurmaya hazır
beklemişsiniz" ifadelerini kullandı. 

HERKES SUSTU ONLAR KONUŞTU

BÜTÜN ORGANLARI 
BİLDİĞİNİZ GİBİ
HDP'nin sözde Ermeni soykı-
rımı ile ilgili yayınladığı açık-
lama ise büyük tepki topladı.
Bildiride, "Türkiye Ermeni
Soykırımı ile 106 yıldır yüzleş-
medi. Yüzleşilmeyen suç tek-
rarladı, yüzleşilmeyen suç,
bugünlere taşındı. Büyük suç
cezasız kaldı, ayrımcılık ve
nefret suçları sıradanlaştı" ifa-
deleri kullanıldı. HDP İstan-

bul İl Başkanlığı ise Genel
Merkez'e paralel olarak, "İnkâr
yalnız yaraları daha da derin-
leştirmedi; resmi yalanıyla alı-
nacak yol da kalmadı. 106’ncı
yılında mağdurları saygıyla
anıyor; hakikat, adalet ve sağ-
lıklı bir toplum için yineliyo-
ruz: Soykırım tanınmalı, özür
dilenmeli ve tazmin edilmeli-
dir" açıklamasında bulundu. 

Sen kendi kanlı tarihinle yüzleş!
Sanat dünyası, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine sosyal medya hesapların-
dan tepki gösterdi. Sosyal medya hesapları üzerinden olayla ilgili tepkilerini dile getiren oyuncu, müzisyen, ressam,
yönetmen ve yapımcılar arasında Fazıl Say,  Behzat Uygur, Ahmet Yenilmez, Şevket 
Çapkınoğlu gibi isimler yer aldı. Sanatçılar ABD'yi kanlı tarihi ile yüzleşmeye çağırdı

Piyanist ve besteci Fazıl
Say, sosyal medya hesabın-
dan yaptığı paylaşımda,

"Amerika, 'Kızılderili soykırımı' ve Ja-
ponya'ya attıkları atom bombalarının,
Orta Doğu'da uyguladığı vahşi 'böl ve
yönet' işgalciliğinin milyonların ölü-
müne sebep olmasının hesaplaşma-
sını yapmadan; (ABD'nin) diğer
ülkelerle uğraşması artık ciddiye alına-
maz. Önce kendini düzelt" ifadelerini
kullandı. Şarkıcı Murat Kekilli de "Bir de başımızda Er-
menilerin yaptığı soykırımları dünyaya anlatamama
derdi var, değil mi? İşledikleri suçları, söyledikleri yalan-
ları başkalarının üzerine atanlardan daha zalim kim ola-
bilir?" değerlendirmesinde bulundu. Besteci, söz yazarı
ve yorumcu Sinan Akçıl da "Senden hiç hoşlanmamakta
haklıymışım Biden, Boş konuşma" ifadelerini kullandı.

Tarihimizde soykırım yok

Oyuncu Ahmet Yenilmez, "Biz vatanımızı birilerinin iki
dudağı arasından çıkan sözle almadık! Biz devletimizi
birilerinin senato kararıyla kurmadık. 1915 olayları,
Türk’ün var olma yok olma savaşıdır! Joe Biden'in lakır-
dısı Türk'e kefen biçmektir!" derken, Payitaht Abdülha-

mid dizisinde rol alan Bahadır Yenişe-
hirlioğlu, "En azından her sene "acaba
ne diyecek?" anlamsız sorunun ceva-
bını beklememize gerek kalmadı" diye-
rek, ABD'nin kanlı tarihine ilişkin
bilgilerin yer aldığı bir görsel paylaştı.
Şarkıcı Alişan da Biden'ın sözlerine,
"Soykırım arayanlar kendi tarihlerinde
defalarca yaptıkları soykırımları bulabi-
lir. Bizim tarihimizde soykırım yok.
Bizim tarihimiz şanla, şerefle, gururla

dolu" tepkisini gösterdi. 

Kim demiş? Amerikan Başkanı!

Yapımcı prodüktör Polat Yağcı ise "Soykırım yapmışız...
Kim demiş? Amerikan Başkanı... Hani şu 1492'de Kızıl-
derilileri katleden, 1945'te Japonya'ya atom bombası
atan, 1955'te Vietnam'ı, 1990'da Irak'ı, 2001'de Afganis-
tan'ı kana bulayan Amerika'nın başkanı. Karakterlerini
çıkarları üzerine oturtmak için çaba gösteren, haysiyet ve
gurur kelimelerini ancak sözlükte görebilecek bu insan-
lar, tarihi de sözleriyle eğip bükmeye çalışıyor. Ama
unutmayın ki tarih bir kez yazılır... O tarih Türk milletini
de hak ettiği gibi yazmıştır sayfalarına. Ne deseler boş,
kendileri gibi!" değerlendirmesinde bulundu. 
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KARAYOLU TELÇİT ONARIM İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-1.BÖLGE İSTANBUL DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karayolları 1Bölge Müdürlüğü Sorumluluğundaki O-4 Otoyolu Gümüşova Çamlıca Gişeler Arası Otoyol Ve Bağlantı Yollarındaki Hasarlı Ve Eksik Telçitlerin Bakım Ve Onarımı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN :2021/210868
1-İdarenin
a) Adı :BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-1.BÖLGE İSTANBUL DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi :Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No:170 34408 Hasdal KAĞITHANE/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası :2123125000 - 2123125070
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı :Karayolları 1Bölge Müdürlüğü Sorumluluğundaki O-4 Otoyolu Gümüşova Çamlıca Gişeler Arası Otoyol Ve Bağlantı Yollarındaki Hasarlı Ve Eksik Telçitlerin 

Bakım Ve Onarımı Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı :Takriben 300 kilometre uzunluğundaki otoyol ve bağlantı yollarının muhtelif kesimlerinde hasarlı ve eksik telçitlerin bakım ve onarımının yapılması yapım işidir.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan O-4 TEM Otoyolu
ç) Süresi/teslim tarihi :Yer tesliminden itibaren 500 (BeşYüz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :21.05.2021 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri 
(e-tekliflerin açılacağı adres) :Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü(İhale Salonu) Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. 34408 - Kağıthane/İSTANBUL
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
İhale konusu iş 19/06/2018 tarih ve 30453/m sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğinde bulunan herhangi bir gruba dahil olmaması sebebiyle bu tebliğin 2.7. maddesi ve
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3.maddesine istinaden "Telçit yapım veya onarımı veya trafik levhaları yapım veya onarımı işleri"benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Makine Mühendisliği'dir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 50
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı Unsur Puanı
Galvanizli Kafes Tel Çit Temini (İdarenin istediği yükseklikte, ø3 mm, Üst Kısmı Turuncu Boyalı) 7,230749% 9,782778% 3
Gergi Teli Temini (ø4 mm) 0,521639% 0,705746% 1
Galvanizli Borudan Düz Çit Direği Temini (2" çapında 210 cm Boyunda, Üst Kısmı Turuncu Boyalı) 15,783891% 21,354677% 4
Telçit koruma bağlantı Elemanı Temini 9,98033% 13,502799% 2
Flanşlı Telçit Dikmesi Temini (2” çapında 160 cm Boyunda, Üst Kısmı Turuncu Boyalı) 5,239673% 7,08897% 2
Pvc Kaplı Örgü Tel Temini 50X50 Göz Aralığında ( ø3,5 mm) 0,249508% 0,33757% 1
Pvc Kaplı Gergi Teli Temini ( ø3,50 mm) 0,29941% 0,405084% 1
Dekoratif Amaçlı -Çim Kaplanmış Püsküllü Basit Bükümlü Tel Çit Temini 1,317404% 1,782369% 1
Güvenlik Telçiti İmalatı için, Profil Dikme (2mm kalınlığında), Kuşak (2 mm kalınlığında) ve Bağlantı Malzemelerinin Temini 1,746558% 2,36299% 1
Bağ Teli Temini (ø2mm) 0,260819% 0,352873% 1
Jiletli Tel Temini ( 90 cm Yüksekliğinde Düzlemsel ) 2,424804% 3,280618% 1
Çift Çubuklu Kaynaklı Panel Tel Temini 0,224557% 0,303813% 1
Flanşlı Profil Dikme Temini ( H=1,50 m ) 0,415847% 0,562617% 1
Flanşlı Profil Dikme Temini ( H=2,00 m ) 0,324361% 0,438841% 1
Mevcut Dikmelere Galvanizli Kafes Tel Montajı 6,779971% 9,172902% 2
Her Çeşit Kafes tipi telçitin Sökülmesi 2,20349% 2,981193% 1
Telçit Dikmesinin Beton ile Montajı 5,100231% 6,900313% 2
Flanşlı Telçit Dikmesinin montajı. 0,73402% 0,993086% 1
Her Çeşit Kafes Tipi Telçitin Sökülmesi 0,895236% 1,211201% 1
Örgü telin otokorkuluk üzerine montajı. 0,731891% 0,990205% 1
Örgü telin otokorkuluk üzerinden demontajı. 0,838348% 1,134235% 1
Muhtelif yükseklikte kaynaklı panel tel ve flanşlı profil dikmesi montajı 0,465749% 0,630131% 1
Muhtelif yükseklikte kaynaklı panel tel ve flanşsız profil dikmesi montajı 0,329351% 0,445592% 1
Muhtelif yükseklikte kaynaklı panel tel ve profil dikmesinin demontajı 0,119764% 0,162034% 1
Jiletli tel montajı. (90 cm. düzlemsel) 2,91093% 3,938316% 1
Jiletli tel demontajı. (90 cm. düzlemsel) 1,317404% 1,782369% 1
Güvenlik Telçitinin ( PVC Kaplı ÖrgüTelin, Boru Dikmelerin, Kuşakların ve Bağlantı Malzemelerinin) Montajı. 1,081202% 1,462803% 1
Güvenlik Telçitinin ( PVC Kaplı ÖrgüTelin, Boru Dikmelerin, Kuşakların ve Bağlantı Malzemelerinin) Demontajı. 0,508997% 0,688643% 1
Mevcut viyadük ve köprüler arasında örgü tel veya kaynaklı tel ile emniyet telçiti montajı. 0,096477% 0,130527% 1
Mevcut viyadük ve köprüler arasında örgü tel veya kaynaklı tel ile emniyet telçiti demontajı. 0,199607% 0,270056% 1
Mevcut Viyadük ve Köprüler Arasında Hasır Çelik ile 1 mt. Ve Muhtelif Genişlikte Emniyet Panellerinin Temini ve Montajı 1,996066% 2,70056% 1
Mevcut Viyadük ve Köprüler Arasında Hasır Çelik ile Muhtelif Genişlikte İmal Edilen Emniyet Panellerinin Demontajı 0,23354% 0,315965% 1
Telçit koruma bağlantı elemanları montajı yapılması 2,145771% 2,903102% 1
Telçit Koruma Bağlantı Elemanlarının Demontajı Yapılması 0,059882% 0,081017% 1
Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması 4,568496% 6,180906% 1
59 x 59 x 5 cm Izgaralı Kompozit Rögar Kapağı Temini (Grup 4 en Düşük D 400 Sınıfı) 2,536334% 3,431511% 1
Ø60 x 8 cm Yuvarlak Izgaralı Kompozit Rögar Kapağı Temini (Grup 4 en Düşük D 400 Sınıfı) 0,871432% 1,178997% 1
32 x 54 x 5 cm Dolu Kompozit Rögar Kapağı Dolu Temini (Grup 4 en Düşük D 400 Sınıfı) 0,252103% 0,341081% 1
69 x 69 x 5 cm Dolu Kompozit Rögar Kapağı (Grup 4 en Düşük D 400 Sınıfı) 0,419488% 0,567543% 1
Ø70 x 7 cm Izgaralı Kompozit Rögar Kapağı (Grup 4 en Düşük D 400 Sınıfı) 1,295008% 1,752069% 1
33,5 x 33,5 x 5 cm Izgaralı Kompozit Rögar Kapağı (Grup 4 en Düşük D 400 Sınıfı) 0,289664% 0,391898% 1
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale 
yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
4 Aralık 2015 tarih ve 29552 sayılı Resmi Gazete'de çeşitli ilanlar bölümünde yer alan "Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yapım işleri ihalelerinde; Sınır Değer Katsayısı (A) Alt Yapı İşlerinde N =
1,00 olarak belirlenmiştir" hükmü gereğince Sınır Değer Katsayısı (N) 1,00 (bir) olarak belirlenmiştir.

ELINIZI TASIN
ALTINA KOYUN
Üsküdar'da incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum, kentsel dönüşüm konusunda belediye başkanla-
rına çağrı yaptı. "Bütün belediye başkanlarımızdan ricam şudur
sözde değil özde hareket edelim" diyen Kurum, "Kentsel dönü-
şümün içinde taşın altına elimizi koyalım" ifadelerini kullandı

C umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 23
Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bay-
ramı nedeniyle Çamlıca'da düzenlenen

bayrak töreninde, Üsküdar'da bulunan Küplüce
Mahallesi için talimat vermişti. Çevre ve Şehirci-
lik Bakanı Murat Kurum, Üsküdar'da bulunan
Ferah Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi
ve Küplüce Mahallesi'nde incelemeler yaptı. 

Ağustos ayında bitecek

Kirazlıtepe Mahallesi'nde incelemelerde bulunan
Bakan Kurum, “Üzerinde bulunduğumuz alan
Üsküdar'da Kirazlıtepe. Tam iki buçuk yıl önce
burada kentsel dönüşüm projesini başlattığı-
mızda burada bulunan vatandaşlarımızın tama-
mıyla anlaşamamıştık. İlk anlaşma oranımız
yüzde 35 seviyelerindeydi. Ancak biz 18 yılda

yaptığımız her işte olduğu gibi kentsel dönüşüm
sürecinde vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde
projelerimizi yürüttük. Ve Kirazlıtepe Mahalle-
si'nde çok önemli bir kentsel dönüşüm projesini
başlattık. Proje ağustos ayı itibariyle bitecek ve
hak sahibi kardeşlerinize teslim ediyor olacağız"
dedi.

Özde hareket edelim

Belediye başkanlarına çağrıda bulunan Bakan
Kurum, "Bütün belediye başkanlarımızdan ricam
şudur sözde değil özde hareket edelim. Kentsel
dönüşümün içinde taşın altına elimizi koyalım.
İstanbul'da olası bir deprem bekliyoruz ve bu
depreme ne kadar sağlam yapılarla girersek o
kadar depremin etkilerinden az zarar görürüz"
açıklamalarında bulundu.



A merika Birleşik Devletleri Baş-
kanı Joe Biden, dün yaptığı 
açıklamada 1915 olaylarıyla il-

gili 'soykırım' ifadesini kullandı. Açık-
lama, Türkiye’den tepki çekerken, 
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi İkti-
sadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi 
Siyaset Bilimi ve Uuslararası İlişkiler Bö-
lümü Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Banu Dala-
man da konuyla ilgili değerlendirmelerde 
bulundu. 

İç siyaset olarak görmeli 

1915 olaylarını seçim zamanında da 
gündeme geldiğini hatırlatan Dalaman, 
Biden'ın göreve geldiğinin ilk günü imza-
lamış olduğu ‘göçmenlere yönelik politi-
kaların ve kotaların iyileştirilmesi’ 
kararını devreye alarak bu kesimlere ver-
diği sözü tuttuğunu belirtti. Dala-
man, “Seçim konjonktüründe Trump’ın 
Amerikan Başkan Seçimlerine yönelik iki 
asırlık teamüllerini yıkan propagandala-
rını göğüslemek için Biden ve ekibi seç-
men kümelerine mavi boncuk dağıtma 
işini abarttılar. Tabi bu durumdan Ame-
rika’daki Ermeni diasporası, seçmen kit-
lesi de hakkını aldı. Önceki yıllarda 
‘Meds Yeghern’ yani ‘Büyük felaket’  
nitelemesi ile yetinen Ermeni diasporası 
bu yıl Biden’dan daha parlak bir  
mavi boncuk aldı. 
İç siyaset açısından görmemiz gereken 
bu durumun emsalini hispanik seçmene 
yönelik uygulamada da göreceğiz. 
Biden, Latin ve Hispanik diasporayı ge-
çiştirmeyecek ve büyük ihtimalle, göreve 
geldiğinin ilk günü de imzalamış olduğu 
‘göçmenlere yönelik politikaların ve ko-
taların iyileştirilmesi’ kararını devreye 
alarak bu kesimlere verdiği sözü parlak 
biçimde tutmuş olacak” diye konuştu. 
Dalaman sözlerini şöyle sürdürdü:  

“Konunun en önemli yönünün, Karabağ 
Zaferi’nin tüm boyutlarıyla sadece Er-
menistan devleti için değil Amerika’daki 
Ermeni diasporası için de onur kırıcı ol-
duğu diye düşünüyorum. Bu durum 
şüphesiz Kafkasya’da etkin olma konu-
sunda tedirgin ABD’nin gözünden kaç-
madı ve şimdi bu onuru kırılmış ve 
Kafkasya’da kendisi için çok gerekli, Er-
menistan ve başta ABD’de olmak üzere 
Ermeni diasporasına cömert bir ‘jest’ 
yaptılar. Bu, tabi ki Türkiye’yi kızdıracak 
ama aynı anda aklımızda tutmalıyız ki 
Emenistan’ı ve dolayısıyla diasporayı fi-
ziksel yıkımdan kurtarıcılığa soyunan 
Rusya’ya karşılık da geliyor.  
ABD Ermenilere ve Ermenistan’a,  
‘Ruslar sizi fiziksel yıkımdan son anda 
kurtardıysa Biz de sizin moral  
yanınızdayız’ mesajı veriliyor." 

Kibir şımarıklığa döndü 

1981’de ülkenin 40’ıncı başkanı olan Ro-
nald Reagan’ın da 1915 olaylarıyla ilgili 
‘soykırım’ ifadesini kullandığını ancak 
sonrasında Türkiye’yi etkileyen bir duru-
mun söz konusu olmadığını hatırlatan 
Dalaman, Biden’ın açıklamasının ardın-
dan Türkiye’nin ne yönde etkileneceği ile 
ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: 
"ABD, iki kutuplu dönem sonrasında, 
tek kutupluluğu özellikle Baba Bush’un 
başkanlığından beri sindiremediği gibi 
galiba yanlış da anlamlandırdı. Sonuçta 
siz dünyanın ekonomik, askeri ve sınai 
gibi alanlarda ileri bir ülkesi hatta en 
büyük ülkesi olsanız da uluslararası 
hukuk sizin ‘dünyanın hükümeti’ olma-
nızı onaylamayacak. Kaldı ki bu da tartı-
şılır. Çünkü 30 yıl öncesinin G7 si ile 
G20’si arasındaki büyüklüğün oransal 
farkı azaldı ve Çin gibi yeni aktörler, bu 
fiziksel üstünlük iddialarını tartışıyor. 

Ama ‘dünyanın süper gücü’ olmaktan 
‘dünyanın hükümeti’ne dönüştüğünü 
zanneden ABD, artık durdurulması zor 
bir kibir içinde. Hatta Trump döneminde 
bu kibirin şımarıklığa dönüştüğünü gör-
dük ve galiba Biden, ‘devlet aklı’ ile di-
renmesi gereken bu yalpalamaya 
direnemedi. Şimdi önümüzde kendisini 
dünya hükümeti varsayan ve dünyanın 
kayıtsız şartsız itaatini talep eden bir 
devletin, sanki vatandaşları arasındaki 

bir sorunu çözer gibi davrandığını görü-
yoruz. Sanki Türkiye ve Ermenistan, 
‘ABD dünya hükümetinin’ birer vatan-
daşı ve bu ABD isimli devlet, sanki va-
tandaşları arasındaki sorun konusunda 
hüküm veriyor. Şimdi, Türkiye ve Erdo-
ğan karşıtı uluslararası güçler keyiften el-
lerini ovuştursalar da diğer devletler de 
ABD’nin bu kibirli ve şımarık politikası-
nın zararını kısa sürede görecekler diye 
düşünüyorum." DHA 
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VÜCÜDU koronavirüse karşı korumada doğal tedavile-
rin rolü araştırılıyor. Zeytin yaprağı çayı da bu doğal te-
davilerden biri. Bu çayın bağışıklık sistemini desteklediği 
biliniyordu. Türkiye'den bir grup bilim insanı bu etkinliği 
laboratuvar ortamında araştırdı. Türkiye'de 3 üniversite 
ve 3 devlet hastanesinden 15 hekimin katılımıyla gerçek-
leşen çalışma, demleme zeytin yaprağı çayının laboratu-
var ortamında vücudun savunma sisteminin bazı 
hücrelerini (lökositlerin bazılarını) aktive ettiği ve gü-
cünü artırdığını gösterdi. 

Klinik boyutu araştırılıyor 

Çalışma ekibinde yer alan Medipol Mega Üniversite 
Hastanesi’nden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. 
Muhammed Emin Akkoyunlu,  
"Bu bir laboratuvar çalışmasıydı ve bu çalışmalar her 
zaman birebir kliniğe yansımaz. O nedenle şu anda da 
araştırmanın 2'nci ayağı olarak zeytin yaprağı çayını 
hastalara veriyoruz. Hastalık öncesinde hastalığa yaka-
lanmayı azaltıp azaltmadığı araştırılıyor. Sağlık Bakan-
lığı onayı ile birlikte şu anda araştırmanın klinik boyutu 
araştırılıyor" diye konuştu. 

Kesin yorum mümkün değil 

Laboratuvar sonuçlarına göre araştırmanın başarılı  
olduğunu aktaran Prof. Dr. Muhammed Emin Akko-
yunlu, "Kısmi de olsa zeytin yaprağı çayının vücutta bir 
fark oluşturduğunu gördük. Ama çalışma sona erme-
den sonuçlar hakkında kesin bir yorum yapmak müm-
kün değil. İlk sonuçlar bizim için bir umut ışığı oldu. 
Zeytin yaprağı çayının usulüyle yapıldığında kısmen de 
olsa koronavirüsün hem tedavisi hem önlenmesinde ko-
ruyucu etkisi olacağı gördük.  
Laboratuvar çalışmalarında bu çayın savunma sistemi 
hücrelerindeki etkisine bakıldı. Lökositlerin makrofaj ak-
tivitesini (bağışıklık sistemi üzerinde etki) kısmen de olsa 
etkilediğini ve gücünü artırdığını gördük. İlk çalışma ayrı 
ikinci çalışma ise ayrı yayın şeklinde olacaktır"  
değerlendirmesinde bulundu. 

Nasıl tüeketilmeli? 

Çalışmada zeytin yaprağı çayının demleme şeklinde ya-
pıldığını anlatan Prof. Dr. Akkoyunlu, "1 fincan kaynar 
suya 1 tatlı kaşığı kadar öğütülmüş zeytin yaprağını atı-
yorsunuz. 10 dakika demlendikten sonra tüketiyorsu-
nuz. Sabah 1, akşam 1 fincan şeklinde günde 2 kez 
tüketilebilir. İnsanlar her gün sıcak içecek tüketiyor. Ak-
şamları siyah çay tüketiliyor. Bunun yerine özellikle şu 
dönemde zeytin yaprağı çayını tüketebilirsiniz. Bunun 
yanında kekik çayı da aynı şekilde demlenerek tercih e 
dilebilir" önerisinde bulundu. DHA 

“KİMSESİZLERİN KİMSESİ” sayfasında sizlerin sorun-
larını dinleyecek. “KİMSESİZLERİN KİMSESİ”  
sayfasına gönderdiğiniz mektupları araştıracak, yayınla-
yacak, yetkililerle temas kuracak ve mağduriyetlerinizi 
seslendirecek… Taraf gözetmeden yerelde ve genelde 
tüm yolsuzlukları ifşa edecek! 

Ali Avcu kimdir? 

1971’de Osmaniye Kadirli’de doğdu. İlkokulu Sumbas 
Evciler’de, ortaokulu Adana Kozan ve Erzincan’da  
bitirdi. Lise eğitimini İstanbul Kâğıthane’de tamamladı. 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Medya ve İletişim bölü-
münden mezun oldu. 
Birçok sivil toplum kuruluşunda aktif görev aldı. 
Aydınlık bir Türkiye mücadelesi veren herkes gibi mükâ-
fatını, gözaltılar sırasında gördüğü işkenceler nedeniyle 
iç organlarının hasar görmesi sonucu İstanbul Cerrah-
paşa Tıp Fakültesi’nde bir yıl yatarak aldı. 
Taburcu olduktan sonra tekstil başta olmak üzere birçok 
farklı alanda çalıştı. Gazeteciliğe 2010’da Yön ’de  
başladı. Sırasıyla İstanbul Gerçeği haber portalında ve 
Yurt gazetesinin muhabir ve yazar kadrosunda yer aldı. 
Daha sonra ABC ve TELE1 kadrosunda bulundu. 
Toplumsalses ve Toplumsal gazetelerinin kurucu genel 
yayın yönetmenliğinin yanı sıra Yurt gazetesi genel 
yayın yönetmenliği görevinde de bulundu. 
Hâlen Toplumsal Grup yönetim kurulu başkanlığı  
görevini sürdürmektedir. 
Ali Avcu’nun şu ana kadar yayımlanmış üç eseri  
bulunmaktadır: 
•Kırmızı Alarm- FETÖ Mağdurları, 
•Kırk Katır mı? Yoksa Kırk Satır mı? - Bir Dönemin 
Anatomisi 
•Hasan: Yaşanmamış Yılların Yaşanmış Öyküsü 
Ali Avcu, aynı zamanda TGS ve TGC üyesidir. 

Zeytin yaprağının vücudu koronavirüse karşı 
korumada ve hastalığın tedavisinde etkinliği 
araştırıldı. Türkiye'de 3 üniversite ve 3 devlet 

hastanesinden 15 hekimin katılımıyla gerçekle-
şen çalışma, demleme zeytin yaprağı çayının 
vücudun savunma sisteminin bazı hücrelerini 

aktive ettiği ve gücünü artırdığını gösterdi 

Zeytin yaprağı  
umut oldu 

ALİ AVCU “DAMGA”DA 

ACI KAYBIMIZ
CHP geçmiş dönem İstanbul İl Başkan Yardımcılığı, 

önceki dönem Bakırköy İlçe Başkanlığı yapmış olan dostum

kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. 
 

Onu daima dürüstlüğü, samimiyeti, çalışkanlığı ve 
değerlerimize olan katkıları ile hatırlayacağım. 

 
Işıklar içinde uyusun.

Yüksek Mimar

SEÇUK BİBER’i

CHP Bakırköy Delegesi 
MUSTAFA BAYSAN

ABD BUYUK BIR  
KIBIR ICINDE
Joe Biden’ın, 1915 olaylarını ‘soykırım’ olarak tanıması ile ilgili değerlen-
dirmelerde bulunan Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Banu Dalaman, “Önceki yıllarda 
‘Büyük felaket’ nitelemesi ile yetinen Ermeni diasporası bu yıl Biden’dan 
daha parlak bir mavi boncuk aldı. Bu durumun emsalini hispanik  
seçmene yönelik uygulamada da göreceğiz. Ama ‘dünyanın süper  
gücü’ olmaktan ‘dünyanın hükümeti’ne dönüştüğünü zanneden  
ABD, artık durdurulması zor bir kibir içinde” diye konuştu

UZUN yıllardır gayrimenkul ve konut 
sektörüne yöne veren ve yaptığı projele-
riyle dikkatleri üzerine çeken Engin 
Gayrimenkul, yeni projesi ile dikkatleri 
üzerine çekti. Engin Gayrimenkul yeni 
projesini açıkladı. Sektöründe elde et-
tiği başarılara her projesiyle halkın 
yoğun talebini gören, Dünya markası 
olma yolunda emin adımlarla ilerleyen 
Engin Gayrimenkul, yurtiçi ve yurt dı-
şındaki binlerce müşterisine büyük yatı-
rım imkanları sunmaya devam ediyor. 
Yapılan açıklamada; “Türkiye’nin en 

büyük kent ve yaşam projesi Çanakkale 
Biga Enginkent de binlerce kişiyi 
Ege'nin incisi Didim'de Enginkent 
Didim projemizde yüzlerce kişiyi ve 
Trakya'da ise onbinlerce insanı arsa ve 
ev sahibi yaptık ve kazandırdık” denildi. 
Şimdi Bir tarafı Cunda, bir tarafı Asos, 
İsviçre Alplerinden sonra 
oksijen oranı en yüksek 
Kaz dağlarının etekle-
rinde  Zeus un artemizin 
Afrodit'in sarı kızım ve 
erenlerin yurdu körfezin 

güzelliğindeki Balıkesir Edremit Ak-
çay'da Akçayenginkent  projesiyle  ka-
muoyunun gururla huzuruna çıktı. 
Yine emsal bedellerinin çok aşağısında 
sunuluan Akçay Enginkent imarlı ifrazlı 
deniz manzaralı  arsaları halkın yoğun 
ilgisine talip olacak gibi. 

Engin Gayrimenkul yeni projesini açıkladı

ZAYİ İLANI  
34001742 Numaralı MPİ Ruhsatımı kaybettim, hükümsüzdür 

MEHMET TİMUR ULUÇAM  
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U luslararası toplum Ukrayna’ya ait 
Kırım ile Donbas havzasının bir kısmı-
nın Rusya destekli ayrılıkçı güçler tara-

fından işgalinin yedinci yılında yaşanan 
gelişmeler karşısında endişeli. Bugün geldiği ha-
liyle mesele Rusya ile Ukrayna arasındaki bir 
toprak mücadelesi olmaktan çıktı, Ukrayna’nın 
NATO üyesi olup olamayacağı meselesine ev-
rildi. 3. Dünya Savaşı rüzgârlarının estiği, hatta 
nükleer bir çatışma kaygılarının yaşandığı gün-
lerde milyonlarca kişi, Ukrayna’nın NATO üyesi 
olması halinde bunun Moskova’da yaratacağı 
endişeyi anlamlandırmaya çalışıyor. Bu endişe-
nin 800 yıllık geçmişine bir yolculuk yapmadan, 
bugün Karadeniz’in kuzeyindeki askeri hareketli-
liği anlamak mümkün olmayacaktır. 
“Bize barışla gelen misafir olarak karşılanacak 
fakat kim ki elinde kılıçla gelir, ölümü de kılıçla 
olacak”. Günümüz Rusyasının temellerini atan 
tarihi şahsiyetlerden biri olan Novgorod ve Kiev 
Prensi Aleksandr Nevski’ye atfedilen bu vecize, 
yaklaşık 800 yıldır Rusya’nın Batı’dan gelen teh-
ditlere bakış açısını özetler nitelikte. Sovyet dö-
nemi yönetmenlerinden Sergey Ayzenştayn 1938 
yılında çektiği “Aleksandr Nevski” filminde, 
Batı’da Nazi Almanyasından kaynaklanan teh-
dide işaret etmiş ve onları Kutsal Roma Cermen 
İmparatorluğu’nun Töton şövalyeleri ile bir tuta-
rak, bir istila girişiminin (Chud ve Pskov gölleri-
nin donmuş yüzeyinde tutuşulan savaşta olduğu 
gibi) Batılı istilacılar için felaket olacağı uyarı-
sında bulunmuştu. Hitler ile Stalin arasındaki 
yakın ittifak ilişkisi nedeniyle Ayzenştayn’ın bu 
epik filmi çekildiği dönemde gösterilmedi. Film 
ancak 1941’de Almanya Barbarossa harekâtı ile 
SSCB’yi işgale başlayınca gösterime girebildi. 
Bugün NATO’nun Ukrayna’yı üyeliğe kabul 
etme gayreti, Kremlin Sarayı’nda “Aleksandr 
Nevski” filminin yeniden gösterime girmesiyle 
benzer bir anlam taşıyor. Prens Nevski saltanatı 
boyunca yalnızca Cermenlerin silahlı gücü 
Töton şövalyeleri ile değil, İsveçliler, Finler ve Lit-
vanyalılarla da savaştı. 

Rusya’nın açık denizlere ulaşma sorunu 

Türkiye kamuoyunda “sıcak denizlere inme gay-
reti” olarak bilinen Rusya’nın Akdeniz’e inme ça-
basından çok önce, Baltık denizi ve Atlantik 
okyanusuna ulaşarak uluslararası ticaret yolla-
rına hâkim olmak, Rusya’nın Knezlikler (prens-
likler) döneminin hedefiydi. 13. yüzyıldan 
itibaren Novgorod, Kiev ve Moskova prenslikleri, 
Baltık ulusları, İsveç, Finlandiya, Cermenlerle sa-
vaşlara başladı. 15. yüzyılda bu mücadeleye Po-
lonya da eklendi. 16. yüzyılda ise Osmanlı 
İmparatorluğu Rus Çarlığı’nın genişlemesine 
bağlı olarak Moskova ile savaşanlar listesine ek-
lendi. Rus Çarlığı’nın Batı’ya doğru genişleyerek 
İngiltere ile doğrudan ticaret yapma hedefi, St. 
Petersburg kentinin de doğmasına neden oldu. 
Çar Büyük Petro, St. Petersburg kenti ile beraber 
Rus donanmasının da temellerini attı. Kentin 
1702’deki kuruluşunun ardından Rus Çarlığı’nın 

Baltık denizindeki üstünlüğü arttı. St. Petersburg 
merkezli bu donanma 1769 yılında Cebelitarık 
boğazını geçerek Akdeniz’e girecek, 1770 yılında 
Anadolu kapılarına dayanarak Çeşme açıkla-
rında Osmanlı donanmasını yok edecekti. Rus 
donanmasına komuta eden Kont Aleksey Gri-
goryeviç Orlov Akdeniz ve Ege’de Rus deniz üs-
tünlüğünü tesis etmekle kalmamış, Mora 
yarımadasına çıkardığı askerlerle de Yunanların 
Osmanlı’ya karşı isyanını kışkırtmıştı. 
Beş yüzyıl boyunca Batılı komşularıyla yürüttüğü 
mücadele neticesinde, Rus donanması ve mo-
dernleşmesi ile simgeleşen St. Petersburg ken-
tinde yeniden örgütlenen Rus Çarlığı, Botni 
körfezi-Baltık denizi-Kuzey denizi-Atlantik okya-
nusu-Manş denizi-Akdeniz-Ege ve Çanakkale 
Boğazı’nı birleştirecek bir jeopolitik pozisyona 
kavuştu. Fakat Batı ile sınavları sona ermemişti. 
1812 yılında Fransa İmparatoru Napolyon Bo-
napart’ın Rusya seferi, Rus Çarlığı’nın güvenliği-
nin kırılganlığını ispatladı. Napolyon atların 
çektiği toplarıyla Borodino gibi büyük bir muha-
rebeyi de geride bırakarak 82 günde Moskova’ya 
girdi. 130 yıl sonra Adolf Hitler liderliğindeki 
Nazi Almanyası, sahip olduğu zırhlı birliklere ve 
hava gücüne rağmen aynı başarıyı tekrarlayama-
yacaktı. Napolyon’un Moskova seferi sonuçları 
itibarıyla felaketine neden olsa da, bir kez daha 
tekrarlanamayacak bir askeri başarı olarak ta-
rihte geçti. Fakat bu sefer Rusların da gözünü 
açtı. Bugün Rusya’nın NATO’nun genişlemesine 
yönelik Gürcistan ve Ukrayna’daki güç kullanı-
mını anlamanın yolu, Napolyon ve Hitler’in 
Moskova seferlerini etüt etmekten geçiyor. Josef 
Stalin ülkesinin benzer bir kâbusu yaşamaması 
için, 2. Dünya Savaşı bitiminde, "Winston 
Churchill’in buluşu olan deyimle" “demir per-
deyi” SSCB’nin sınırlarına mümkün olan en 
uzak noktaya inşa etmiş, Moskova’nın nüfuz 
alanını Berlin’e kadar dayandırmıştı. Soğuk 
Savaş sona ererken Berlin ile (yani NATO’nun 
doğu sınırı ile) SSCB arasındaki mesafe bin 200 
kilometreydi. Varşova Paktı’nın dağılması ve 
Soğuk Savaş’ın bitimiyle, NATO aradaki mesa-
feyi kapatmaya başladı. 

Gorbaçov’u inandırmak 

1986’da dönemin Sovyet Komünist Partisi 
Genel Sekreteri Mihail Gorbaçov’dan “Peres-
troyka ve Glasnost” (Yeniden Yapılanma ve 
Açıklık ) kavramları duyulduğunda yalnızca 
SSCB halkları değil, uluslararası toplum da 
Soğuk Savaş’ın sona ereceği, Berlin Duvarı’nın 
yıkılacağı ve Varşova Paktı’nın tarihe karışaca-
ğına dair işaretleri gördü. Kimsenin beklemediği 
ise bunun 5 yıl gibi kısa bir sürenin sonunda ger-
çekleşeceğiydi. Gorbaçov ekonomisi çökmüş, 
elektronik devrimi yakalayamamış ve yapısal re-
formlarda yetersiz kalmış Sovyet sisteminin bu 
haliyle ayakta kalamayacağının farkındaydı. İf-
lası en az zararla atlatmak niyetindeydi. Keza 
NATO’yu Rusya sınırlarından uzak tutmak da 
yapılacaklar listesinin başında geliyordu. 12 Ara-

lık 2017’de ABD’de George Washington Üniver-
sitesi Ulusal Güvenlik Arşivi tarafından kamuo-
yuna açıklanan belgeler, Sovyet liderinin 
NATO’nun genişlememesi konusunu Batı’daki 
neredeyse tüm muhataplarıyla ele aldığını 
gösteriyor. 
Gorbaçov ve diğer Sovyet yetkilileri bu meseleyi 
dönemin ABD Başkanı George H. W. Bush, Dış-
işleri Bakanı James Baker, Almanya Başbakanı 
Helmut Kohl, Dışişleri Bakanı Hans-Dietrich 
Genscher, Fransa Cumhurbaşkanı François Mit-
terand, İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher 
ve NATO Genel Sekreteri Manfred Wörner ile 
görüştüler. Batılı yetkililerin tamamı Sovyet mu-
hataplarına, NATO’nun Rusya topraklarına 
doğru genişlemeyeceğine dair “söz” verdi. Evet, 
yanlış okumadınız. Bu denli hassas bir konuda 
Batılı liderler yalnızca şifahi olarak Kremlin yö-
netimine garanti verdi ve Sovyetler Birliği de 
bunu kabullenerek Berlin Duvarı’nın yıkılması da 
dahil olmak üzere Varşova Paktı’na son veren 
tüm gelişmeleri kabullendi. 1989 yılının Aralık 
ayında H. W. Bush ile Gorbaçov’un bir araya 
geldiği Malta’daki zirvede, ABD başkanının 
Doğu Avrupa’da yaşanan değişimi, ülkesinin ya-
yılmacı emelleri için kullanmayacağına dair Rus 
muhatabına şu sözlerle garanti vermesi, jeopoli-
tik fıkra olarak tarihe geçebilir: “Berlin Duva-
rı’nın üzerinden atlayacak halim yok”. 
Oysa ABD ve NATO’nun Berlin Duvarı’nın üze-
rinden atlamasına gerek kalmamıştı. Tarihin te-
kerleği dönüyor, NATO Doğu Avrupa üzerinden 
Ukrayna sınırına, hatta Kafkaslara doğru yolcu-
luğuna başlıyordu. 

Asıl hedef Almanya mı, Rusya mı? 

Berlin Duvarı’nın yıkılması ve Varşova Paktı’nın 
dağılmasını takiben SSCB’nin de dağılmasıyla, 
Gorbaçov’a verilen kâğıda dökülmemiş sözlerin 
tutulmasına da gerek kalmadı. NATO’nun do-
ğuya genişlemesi meselesi, dikkat çekici bir şe-
kilde, 1994 yılının Kasım ayında ABD’deki 
Kongre seçimleriyle aktif bir şekilde gündeme 
geldi. Kongre’de çoğunluğu kazanan Cumhuri-
yetçi Parti temsilcileri 1995’te Polonya, Macaris-
tan, Çekya ve Slovenya’nın NATO’ya alınması 
için Beyaz Saray üzerinde baskı kurmaya baş-
ladı. Bu süreçte eski ABD Ulusal Güvenlik Da-

nışmanı Zbigniew Brzezinski’nin 28 Aralık 
1994’te New York Times gazetesinde yayımla-
nan makalesi, konuya dair ilginç ipuçları içeriyor. 
“NATO: Genişle ya da öl” başlıklı makalede, Çe-
çenistan ve Bosna Savaşları örnekleri üzerinden, 
İttifak’ın neden doğuya doğru ilerlemesi gerektiği 
gerekçelendiriliyordu. Brzezinski’nin makale-
sinde açıkça ifade edilmeyen bir korkunun izleri 
de hissedilmekteydi. Washington entelijansiyası-
nın, NATO’nun acilen SSCB tarafından boşaltı-
lan alana sahip çıkmaması halinde, Almanya’nın 
tek başına Orta ve Doğu Avrupa’da nüfuzunu 
etkin hale getirmesinden endişe ettiği anlaşılıyor. 
Bu makaleyi bugün ABD’nin Kuzey Akım-2 pro-
jesini durdurma ve Rusya-Almanya enerji işbirli-
ğini engelleme çabaları kapsamında bir kez daha 
okumak, Brzezinski’nin vizyonunu daha anlamlı 
kılabilir. Nitekim 1996’daki ABD başkanlık seçi-
minde Orta Avrupa ülkelerinin NATO’ya üyelik-
leri bir iç politika konusuna dönüştü. Eski ABD 
başkanı Bill Clinton ikinci kez seçilebilmek için 
bu kartı devreye sokarak, Doğu Avrupalı göç-
menlerin yoğun olarak bulunduğu Michigan, 
Ohio ve Indiana eyaletlerindeki seçmenlerini he-
defleyen konuşmasını Detroit’te yaptı. Detroit 
konuşmasında Clinton NATO’nun kuruluşunun 
ellinci yılında İttifak’a yeni üyeler alınmasının 
şart olduğunu ilan etti. Clinton bölgedeki Orta ve 
Doğu Avrupa kökenli seçmenlere sempatik gö-
rünmek için, kürsüden indikten sonra bölgede 
Polonya’ya özgü ürünleri ile tanınan Polish Vil-
lage Cafe’de yemek yiyerek ABD siyasi literatü-
rüne hatırı sayılır bir katkıda bulundu. Rakibi 
Cumhuriyetçi Bob Dole ise kampanya konuş-
malarında, Clinton’ın Polonya, Macaristan ve 
Çekya’yı NATO’ya dahil etme meselesine 
1993’ten beri ayak dirediği suçlamasında bulu-
nuyordu. Orta Avrupa ülkelerinin kaderi ve jeo-
politik bir mesele, ABD’deki Doğu Avrupalı 
göçmenlerin oylarını almak uğruna başkanlık se-
çiminin malzemesi haline gelmişti. 
Fakat ABD’nin Almanya’yı kontrol altında tutar-
ken Rusya’yı Atlantik güvenlik şemsiyesine dahil 
etme gayreti, 1999’da Çekya, Macaristan ve Po-
lonya’yı ittifak üyeliğine almasıyla Moskova’da 
beklenmedik bir reaksiyon yarattı. 1999’un Mart 
ayında üç ülke NATO üyesi olurken Ağustos 
ayında Rusya Federal Güvenlik Servisi Başkanı 
Vladimir Putin başbakanlık görevine getirili-
yordu. Aynı yılın 31 Aralık günü ise Boris Yelt-
sin’in devlet başkanlığından sürpriz istifasıyla, 
Putin iktidar basamağının tepesine tırmanıyor ve 
Rusya lideri oluyordu. Bu aynı zamanda, Kuzey 
Atlantik İttifakı ile uzlaşmacı bir tutumu savunan 
Moskova’daki politik elitin de tarih sahnesinden 
çekilmesi anlamına geliyordu. 

Truva atı olarak Rusça konuşan azınlıklar 

Putin’in iktidara gelişiyle Kremlin’deki iktidar ya-
pısındaki değişiklik, NATO’nun genişleme işta-
hını azaltmak bir yana daha da kamçıladı. Batı, 
Rusya’nın ekonomik olarak toparlanmasına fır-
sat vermeden, NATO’yu mümkün olan en hızlı 
sürede, en geniş sınırlara ulaştırmanın peşin-
deydi. 2004 yılında Estonya, Letonya, Litvanya, 
Romanya, Slovakya, Slovenya ve Bulgaristan’ın 
İttifak’a dahil olmasıyla Balkanlar, Orta Avrupa 
ve Baltık bölgesinde mutlak hakimiyet sağlandı. 
Böylece Estonya’dan Türkiye sınırına kadar 
Rusya ile 2 bin 300 kilometrelik yekpare bir 
cephe teşkil edilmiş oldu. NATO Baltık bölge-
sinde Rusya sınırına dayanırken, en yakın NATO 
üyesi ile Moskova arasındaki mesafe de 800 kilo-
metreye kadar indi. Fakat ilerleme burada da du-
racak gibi değildi. Şimdi gözler Gürcistan ve 
Ukrayna’ya çevrilmişti. Fakat artık Kremlin de 
boş durmuyordu. 2004 yılında Rusya da karşı 
atağa geçti. Önce “Turuncu Devrime” sahne 
olan Ukrayna ile enerji fiyatları üzerinden bir kriz 
başlatıldı. Eş zamanlı olarak Rusya parlamen-
tosu alt kanadı Duma, Gürcistan’dan ayrılmak 
isteyen Güney Osetya ve Abhazya bölgelerini 
destekleyen kararlar aldı. 8 Ağustos 2008’e gelin-
diğinde, NATO’ya katılmaya niyetlenecek eski bir 
Sovyet Cumhuriyeti’nin başına neler gelebileceği 

Gürcistan örneğiyle dünyaya gösterildi. Rus or-
dusu, Güney Osetya ve Abhazya’nın ayrılıkçı ta-
leplerini destekleyerek saldırıya geçti. 5 gün 
içinde Gürcistan ordusunun savunması çöktü, 
Rus askerleri başkent Tiflis’e 40 kilometre mesa-
fede uluslararası diplomatik baskı ile durdurula-
bildi. Böylece 2-4 Nisan 2008 tarihlerinde 
Gürcistan’ın NATO üyesi olması yönünde Bük-
reş’teki zirvede alınan kararın bugüne kadar ha-
yata geçirilmesi mümkün olmadı. 
Ukrayna’da ise Rusya’nın enerji fiyatları üzerin-
den başlattığı kriz, bu ülkenin siyasi sistemini felç 
eden bir nitelik kazandı. 2010 yılında Rusya yan-
lısı Viktor Yanukoviç’in devlet başkanı seçilmesi, 
NATO’nun ve Avrupa Birliği’nin (AB) hesapla-
rını alt üst etti. Yanukoviç’in 2013 yılında AB ile 
anlaşmaları yürürlükten kaldırma girişimi yan-
gına benzin döktü. Siyasi kriz sokak çatışmala-
rına dönüştü. Rusya’ya Donbas bölgesini ve 
Kırım’da Rusça konuşan Ukrayna vatandaşlarını 
“koruma” bahanesiyle askeri müdahalede bulun-
masının zeminini hazırladı. 2014 yılına gelindi-
ğinde, Güney Osetya ve Abhazya eliyle 
Gürcistan’a karşı uygulanan taktik, Donbas’ın 
Rus ayrılıkçılar tarafından işgali, Kırım’ın ise 
doğrudan Rusya tarafından ilhakıyla Ukray-
na’da uygulamaya konuldu. Rusya’nın gerekçesi 
anadili Rusça olan soydaşlarını korumaktı. Uk-
rayna’da yürürlüğe konulan bu yeni yöntemin 
Baltık ülkeleri ve Belarus’ta da sahaya sürüleceği 
kısa sürede idrak edildi. SSCB’nin dağılmasının 
ardından ayrılan cumhuriyetlerdeki Rus toplu-
luklarının oradaki varlıklarını sürdürmesindeki 
Rusya’nın ısrarı da böylece aydınlanmış oldu. 
Bugün Belarus, Letonya ve Estonya da (anadili 
Rusça olan nüfusun oranı itibarıyla) bir Rus as-
keri müdahalesine ya da hibrit savaş taktiklerine 
hedef olma potansiyeli taşıyor. Rusya bu hibrit 
müdahale metodunu, 2020 yılının Ağustos 
ayında Belarus’taki devlet başkanlığı seçiminin 
ardından, müttefiki Aleksandr Lukaşenko’ya ver-
diği destekle de bir kez daha sahneye koydu. 

Ukrayna karşı atakta 

Gürcistan Savaşı, Donbas’ın işgali ve Kırım’ın 
yasadışı ilhakı NATO’nun genişleme politika-
sını yavaşlattı ama durduramadı. 2009’da Ar-
navutluk ve Hırvatistan, 2017’de Karadağ ve 
2020’de Kuzey Makedonya İttifak’a dahil 
oldu. Ukrayna da 2021 yılının Mart ayında, 
topraklarının yasadışı şekilde işgal ve ilhakı-
nın yedinci yıldönümünde karşı atağa geçti. 
Aslında bu diplomatik atak, öncesinde uzun 
bir askeri hazırlık döneminin ardından geldi. 
2016 yılının Eylül ayında, dönemin ABD Sa-
vunma Bakanı Ashton Carter, 2007 yılında 
ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Ko-
mutanı iken emekliye ayrılan General John 
Abizaid’i, dönemin Ukrayna Savunma Bakanı 
Stepan Poltorak’a danışmanlık yapması için 
görevlendirdi. Abizaid 2018 yılının Kasım 
ayında Riyad Büyükelçisi olarak görevlendiri-
lene kadar, Ukrayna ordusunu NATO stan-
dartlarına ulaştırmak için sistematik bir 
çalışma yürüttü.  
Bu sürede ABD Ukrayna ordusuna iletişim 
sistemleri, Javelin anti-tank füzeleri ve zırhlı 
araçlar temin etti. Ukrayna resmen bir NATO 
ülkesi olmasa da, aradan geçen 5 yılda ABD, 
İngiltere, Polonya ve Türkiye’nin de desteğiyle 
NATO standartlarına ulaştı. Askeri hazırlıkla-
rını tamamladığı kanaatine varan Ukrayna, 
işgal altındaki topraklarını geri almak için 
Mart ayında bir strateji belgesini yürürlüğe 
koydu. Bu belge Donbas ve Kırım’ın diplo-
masi ve diyalog yoluyla geri alınmasını hedef-
lese de, Rusya’nın Ukrayna sınırı boyunca 
Donbas’ta, Kırım, Belarus ve Karadeniz’de 
olağanüstü bir askeri hareketliliği de berabe-
rinde getirdi. Taraflar bugün bir yandan askeri 
yığınaklarını güçlendirirken, bir yandan da si-
lahlı çatışmadan mümkün olan son ana kadar 
kaçınacak şekilde, psikolojik harp ve propa-
ganda savaşının sınırlarını zorluyorlar. 
GAZETECİ MEHMET A. KANCI 
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RUSYA’NIN ISTILA  
PARANOYASINI  
ANLAMAK
Uluslararası toplum Ukrayna’ya ait Kırım ile 
Donbas havzasının bir kısmının Rusya destekli 
ayrılıkçı güçler tarafından işgalinin yedinci 
yılında yaşanan gelişmeler karşısında endişeli

3. Dünya Savaşı rüzgârlarının estiği, hatta nükleer bir çatışma 
kaygılarının yaşandığı günlerde milyonlarca kişi, Ukrayna’nın 
NATO üyesi olması halinde bunun Moskova’da yaratacağı  
endişeyi anlamlandırmaya çalışıyor.

Karşılıklı misillemeler uluslararası toplumda endişe yaratsa da, 
füzeler yerine karşılıklı yaptırım ve diplomatları sınır dışı etme 
kararlarının havada uçuşmasıyla, kontrollü bir gerilim,  
NATO-Rusya krizinin en azından şimdilik sürdürülebilir  
çerçevede kalmasını sağlıyor.
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ZONGULDAK'TA baharın gelişiyle 
dere kenarlarındaki doğal yürüyüş 
parkurları, doğaseverlerin ilgisini 

çekmeye başladı. Kentin birçok noktasında 
yer alan doğal yürüyüş parkurları, özellikle 
bahar mevsiminde doğaseverlerden ilgi görü-
yor. Birçok doğasever, gruplar halinde par-
kurlarda yürüyüşler yapıyor. Kozlu ilçesine 
bağlı Esenköy'de Değirmenağzı Deresi'ne 
giden yaklaşık 9 kilometrelik su yolu hattı da 
kentin ilgi çeken doğal yürüyüş parkuru ko-
numuna geldi. Kent merkezine yakın konum-
daki Değirmenağzı Deresi'ne bağlanan su 
yolunda yürüyüş yapanlar, küçük şelalelerin 
yanından zaman zaman orman içinde dik 
yamaçlardan iniş ve çıkışlar yaparak yürüyüş 
yapabiliyor. Dere çevresindeki yeşil örtü de 
doğaseverlere renk cümbüşü yaşatıyor. DHA 
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ÜNLÜ oyuncu Ezgi Mola’nın yaz 
koleksiyonunu ‘Ezomola’ markası 
ile sadece Boyner mağazalarında 
satışa sunulacağı açıklandı. 
Boyner, ünlü oyuncu Ezgi Mola’nın 
hazırladığı ‘Ezomola’ yaz koleksi-
yonunu satışa sunduklarını du-
yurdu. Sadece kendi 
mağazalarında ve internet sitele-
rinde satılacak koleksiyon, kısa ve 
uzun elbiseler, karpuz kollu bluz-
lar, alt üst takımlar, şort ev panto-
lonlar yer alıyor. Keten ve hafif 
kumaşlarla tasarlanan parçalar; 

kırmızı, hardal, turuncu, mavi, 
siyah ve beyaz gibi yaz renkleriyle 
beğeniye sunuluyor. 

Hayallerimden biri daha gerçekleşti 

Beğeniye sunduğu koleksiyonunun 
uzun zamandır hayalinde oldu-
ğunu söyleyen Ezgi Mola, “Çok 
uzun zamandır üzerinde çalıştığı-
mız bir proje Ezomola. Hayalimde, 
içinde rahat edeceğim, her bir 
parçasını giymekten keyif alaca-
ğım, herkesin de aynı rahatlığı 
hissedebileceği bir koleksiyon ha-

yata geçirmek vardı. Koleksiyonun 
tasarımından üretim aşamasına 
tüm süreçlerinde ekip arkadaşla-
rımla beraberdim, sevdiğim ya da 
sevmediğim şeyleri söyleyip yeri 
geldiğinde ürünü almak isteyen 
bir müşteri olup hayal ettiklerimi 
yapmaya çalıştım. Renkleriyle 
kullanılan kumaşlarıyla cıvıl cıvıl 
yaz hissini koleksiyona yansıtmak 
istedik. Hayalimdekileri hayata 
geçirdiğimiz, içime sinen bir ko-
leksiyon oldu. Umarız herkes ke-
yifle giyer” dedi. DHA 

Sadece Boyner’de satışa sunulacak

Değirmenağzı'nda 
renk cümbüşü

TURKUVAZ Medya Grubu, dijital 
ailesinin yeni üyesi Fikriyat Ço-
cuk'un yayın hayatına başladığını 

açıkladı. Milli değerlerle zenginleştirilerek 
özel içeriklerin hazırlandığı dijital platform, 
"www.fikriyatcocuk.com" adresinden çocuk-
larla buluşuyor. Video içerikler, özel masal 
anlatımları ve podcastlerin yanı sıra birçok 
oyun ve etkinlik, çocukların beğenisine sunu-
luyor. Her bir içeriğin özenli bir çalışma ile 
hazırlandığı Fikriyat Çocuk’ta, "Çocuklar 
nasıl videolar izler?", "Hangi oyunları çok se-
verler?", "En çok neleri, nasıl okumaktan 
hoşlanırlar?" gibi sorulara önce çocuklardan 
gelen cevaplar ele alınıyor sonra anne baba-
lar, öğretmenler ve pedagoglarla birlikte de-
ğerlendiriliyor. 

Özel içerikler sunuyor 
"Her şey çocuklar için" sloganıyla çocuklara 
dair her fikrin milli ve manevi değerlerle har-
manlanarak sunulacağı platform, çocukların 
dünyasına güzel bir iz bırakmayı amaçlıyor. 
Platform, "Merak Ediyorum", "Okuyorum", 
"Keşfediyorum", "İzliyorum", "Dinliyorum" 
ve "Oynuyorum" bölümlerinden oluşuyor. 
 Anne ve babalara da özel içeriklerin sunul-
duğu Fikriyat Çocuk’ta ebeveynler için de 
"Şimdi Okullu Olduk Ey Pandemi", "Sağlam 
Çocuklar Yetiştirmek", "Dijital Çağ- Dijital 
Çocuk" ve "Asr-ı Saadet’te Çocuk 
Eğitimi"nin bulunduğu pek çok konu ele 
alınıyor. DHA 

“Fikriyat Çocuk” 
yayına başladı

ALMANYA’DA rap müzik yapan 
ve ‘Dilemma’ olarak bilinen Anıl 
Özkan, Türkiye’de çıkaracağı 

yeni albümü için geri sayıma başladı. Özkan, 
“Albümün pandemi sürecine denk gelmesi 
halihazırda daha geniş kitlelere müzik servis-
lerinden kolayca ulaşmamızı sağlayacak. 
‘Streetlife’ albümün ruhunu yansıtan bir 
parça olduğu için tüm müzikseverlere de o 
hissiyatı şimdiden yansıttı” dedi. 
Genç sanatçı kovid-19 salgınının müzik dün-
yasında da etki yarattığını söyleyerek, “Pan-
demi tüm dünyada hayatları değiştiren bir 
etki yarattı. Domino etkisiyle pek çok sektör 
zedelendi" diye konuştu. 

Özkan’ın yeni  
albüm heyecanı 

KORONAVIRUS 2023  
MART’TA BITECEK!

ÇUKUR ve Ufak Tefek Ci-
nayetler dizilerinden tanıdı-
ğımız Aylin Engör, 8 

yaşında tenis oynamaya başladığı or-
taya çıktı. Engör, 14 yaşında profes-
yonel olma hedefiyle tenis eğitimi için 
gittiği Avustralya Pat Cash Tenis 

Akademisi'nde oynarken sakatlandığı 
için 16 yaşında bırakmak zorunda 
kaldı. Yine de tenisi tam olarak haya-
tından çıkarmadı. Son 3 senedir vete-
ran oyuncu olarak Etiler Tenis 
Kulübü Tenis Turnuvası, Hülya Avşar 
Cup gibi birçok turnuvaya katılan ve 

ödüller kazanan Aylin, son olarak 
2020 yılında gerçekleşen QNB Fi-
nansbank-TED Tenis Turnuvası'nda 
25+ Tek Kadınlar Şampiyonluğu 
ödülünün sahibi oldu! Aylin Engör 
aynı zamanda 2021 yılı itibarıyla tenis 
antrenörlüğü yapmaya da başladı.

ENGÖR TENİSİ UNUTAMADI

Koronavirüs herkesi olduğu kadar astrologları da yakından ilgilendiriyor.  
Pandemi sürecini yıldızlara göre yorumlayan Okült Astrolog Nazan Gönültaş, 
Çin’de ilk vakanın çıktığı tarihte yıldızların bunu insanoğluna söylediğini ancak 
bu durumun algılanamadığını ifade etti ve ekledi: “Mart 2023’e kadar  
koronavirüsün tam bir bitişinden bahsetmek zor. Virüsün gündemimizden 
yavaş yavaş kalkmasının ardından ise yepyeni gündemlerimiz olacak."

K oronavirüs ve pandemi sürecini 
yorumlayan Okült Astrolog 
Nazan Gönültaş, Çin’de ortaya 

çıkan ilk vakayla birlikte pandemi sürecine 
kadar uzanan olaylar silsilesini astrolojik 
olarak ele aldı.  
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ilk va-
kanın olduğu tarihte su grubunda yoğun 
bir yerleşim olduğunu ifade eden Okült 
Astrolog Nazan Gönültaş, “Su grubunda 
olan bu yerleşim bu tetiğin asıl sebebi ola-
rak karşımızda duruyor. İnsanların aslında 
burayı görememiş, gerekli önemi vereme-
miş, algılayamamış olmaları anlamına ge-
liyor.” şeklinde devam etti. Neptün’ün 
bulunduğu derecenin okült perspektiften 
bakıldığında da oldukça manidar oldu-
ğunu ifade eden Okült Astrolog Nazan 
Gönültaş, “Bu derece bizleri temas ettiği 
noktaya dair muhakkak uyarır. Neptün as-
trolojik tanımıyla ilk olarak sisli, puslu bir 
gezegen olarak adlandırılır. Fakat dokun-
duğu noktada sisin, pusun altında yatan 
gerçekliğe de özellikle önem vermemiz ge-
rektiğinden bahseder. Virüsün duyurul-
duğu sırada Balık burcunda seyreden 
Neptün'ün, kurban bilincine girilmesine ve 
kurban bilincinin sürmesine sebebiyet ve-
recek bir etkisi mevcut" açıklamasında bu-
lundu. 

Kaygı daha da arttı 

2021 sonuna kadar iletişim ağının güçlü ve 
hızlı bir şekilde sürdürüleceği, özellikle 
sosyal medya üzerinden her şeyin apaçık 
görülmesi söz konusuyken Aralık ayı itiba-
riyle sanal düzlemde sürdürülen iletişimle-
rin azalıp yerini daha temas içeren, daha 
keyif veren hallere bırakabileceğini ifade 
eden Okült Astrolog Nazan Gönültaş, 
“Kuzey Ay Düğümü’nün Boğa geçişi biz-
leri özellikle dünyevi temalarda, maddi 
oluşumları geliştirmekte ve güvenli, istik-
rarlı bir forma sokma konusunda sınaya-
bilir. Şu an herkesin düştüğü kaygı Aralık 
ayı itibariyle daha da arttı. Fakat kaygı ya-
şamın doğal bir parçasıdır ve bizi hayatta 
tutmaya da yarar. Kuzey Ay Düğümü’nün 
geçişiyle bu kaygının bireysel anlamda 
maddi kaynakları daha güvenli bir seviyeye 
taşımaya yarama olasılığı da artacaktır" 
dedi. 

Uyarıları dikkate almalıyız 

Mars'ın Yengeç geçişine özellikle dikkat 
çeken Gönültaş, "11 Haziran'a kadar Yen-
geç burcunda seyredecek olan Mars'ın 
uyarılarını dikkate almakta fayda var. Virü-
sün hayatımıza kattığı yeni gerçekliği 
kabul etmez, sorumlulukla hareket etmez-
sek hastane kapasitelerinin dolduğunun 
haberini almamız işten bile değil" diye ko-
nuştu. Uranüs’ün Boğa seyri süresince 
umutlarımızın, güven kaynaklarımızın ani 
ve beklenmedik şekillerde sarsılacağını dile 

getiren Okült Astrolog Nazan Gönültaş, 
“Boğa burcunun psikolojik doğası ile hare-
ket ederek rehavete kapıldıkça da vakalar 
artacaktır. Bu durum özellikle 2021 yılı bo-
yunca devam edecek. Bu minvalde 2021 
yılını geçen yılın devamı gibi görebiliriz. 
Ama bu sırada dünya liderlerinin daha 
otoriter bir pozisyona ulaşacağını da göz-
lemleyeceğiz. 2021 yılı 2023'ten sonra den-
genin değişeceğinin habercisi olacak" 
şeklinde konuştu.  

Etkileri açığa çıkaracak 

Virüsün sürekli olarak mutasyona uğra-
masının yanı sıra Neptün'ün Balık seyri 
nedeniyle 2026 yılına kadar koronavirüs 
için geliştirilen aşılara dair spekülasyonlar 
ve belirsizliklerin devam edeceğine vurgu 
yapan Gönültaş şöyle devam etti: "21 
Mart 2023 itibarıyla Plüton, Oğlak burcu 
seyrini bitirmiş olacak. Bu, dünya üzerinde 
hissedilecek bir göksel değişim olacak. 
Plüton'un Kova geçişinin etkileri yalnızca 
korona ile alakalı değil, tüm dünya liderle-
rini de ilgilendirecek bir geçiş... Bu geçiş 
toprağın devrinin bittiği, teknoloji devrinin 
asıl başlayacağı zamanları beraberinde ge-
tirecek. Plüton, Kova geçişiyle birlikte 
büyük teknoloji devrimleri yapılacaktır. Bu 
sırada Satürn ise Balık'taki seyrini sürdü-
rüyor olacak. Bu durum çok büyük etkileri 
açığa çıkartacak. Neptün ise salgının baş-
ladığı anki derecesinden 10 derece ilerle-
miş olacak. Neptün'ün bu ilerleyişi 
hafiflemeyi de beraberinde getirecektir. 
Fakat Neptün, Balık'tan çıkmadığı sürece 
vücudumuzda bilmediğimiz, belirleyeme-
diğimiz mikroplar, bakteriler, rahatsızlıklar 
sürecektir. Koronavirüsün insanlar üzerin-
deki etkileri Neptün’ün Balık'tan çıkması 
ile belirgin bir şekilde açığa çıkacaktır. 
2026’da Neptün ve Satürn’ün Koç bur-
cundaki kavuşumunun etkisiyle koronavi-
rüs gündemi boyunca yaşanan tüm 
olayların, salgının asıl nedenlerinin, çıktı-
larının önümüze serileceğini de öngörmek 
mümkün." 

Bitişinden bahsetmek zor 

Okült Astrolog Nazan Gönültaş sözlerini 
şöyle tamamladı: "Koronavirüsün bitişine 
dair net olarak bir şey söylemeyi doğru 
bulmasam da Satürn’ün Balık burcuna 
geçmesi gelişmeler adına oldukça önemli. 
Bu geçiş öncesinde virüsün bitişine (insan 
vücudunda bir grip gibi kabul görmesine) 
dair birçok şey duyabiliriz. Özellikle 
7 Mart 2023 ve dahi tüm Mart ayı bo-
yunca bu geçiş önemli gelişmelere gebe 
olacak. Fakat bu geçiş dünya liderlerinin, 
otoritelerin çok daha baskın, savaşmaya, 
savaşı büyütmeye yatkın olacağı anlamına 
da gelir. Yani 2023 Mart'a kadar tam bir 
bitişten bahsetmek pek de mümkün değil. 
Virüsün gündemimizden yavaş yavaş kalk-

masının sonrasında ise yepyeni 
gündemlerimiz olacak. Çünkü 
Satürn’ün bulunduğu burç ve 
açığa çıkarttığı durumlar 
Balık burcuyla beraber hiç 
bilmediğimiz sulara dala-
bileceğimiz anlamına 
geliyor. Yani aslında 
Satürn, Balık geçi-
şinden sonrası da 
sisli ve belirsiz 
olabilir. 

TÜM bunlara ek olarak Mısır’da taşınan 
22 mumyayı da hatırlatan Okült Astrolog 
Nazan Gönültaş, “Bu mumyaların yerin-
den oynatılması majikal bir hareketliliğin 
ön habercisi niteliğinde. Açığa çıkacak et-
kiler gözle görülür olabilir. Majikal hare-
ketlilik, dünya üzerinde huzursuzluk 
yaratacak olayların ardı sıra kendini gös-
termesi ile vuku bulabilir. Bu kehanet gibi 
bir şey değil, yüzyıllardır bilinen bir den-
klemdir. Bu yüzden de sevgiyi, şefkati bü-

yütmemiz gereken zamanlardayız. Bun-
ların yanı sıra koronavirüs dışında gün-
demimizde yerini alacak bir diğer husus 
da dünya dışı varlıklar olacak. Bizi bekle-
yen süreçte bu varlıklarla kurulan temas-
lar artık gizlenemeyen bir hal alabilir. 
Evlerimize kapanmamızın bir diğer se-
bebi de en küçüğünden en büyüğüne tek-
nolojiye ve açığa çıkacak bu tür 
gelişmelere hazırlanmak ve uyumlan-
maktır.” diye konuştu.

ÖN HABERCİ NİTELİĞİNDE  

MARS’IN Yengeç seyri boyunca sevgi ve 
şefkat eksikliğinin çok hissedilebilece-
ğine vurgu yapan Gönültaş, "Koronavi-
rüsün pekiştirdiği kaygılar kalp krizi 
haberleri ile açığa çıkabilir. Bu sebeple 
sevgi, şefkat, değer gibi kavramların 
gündemimizde daha ciddi bir yeri ol-
malı. Uranüs’ün Boğa seyri de Venüsyen 
(aşk, para, eğlence) temalara dair ani, 
beklenmedik olaylara işaret eder. Bu 
yüzden herkes elini taşın altına koymalı, 
herkes birbirinin haklarını, ihtiyaçlarını 
ve birbirine dair sorumluluklarını göze-
terek hareket etmeli. Birbirine sevgi, 
saygı, şefkat göstermeli. Boğa burcu her-

kes için adalet, herkes için sevgi, herkes 
için para kısacası her şeyin herkes için 
olmasını arzu eder. Bu sebeple Ura-
nüs’ün uzun seyrinde bunları gözetmek 
oldukça önemli bir hal alıyor" dedi.  

KALP KRİZİ  YAYGINLAŞABİLİR

Turkuvaz Medya Grubu, dijital ailesinin 
yeni üyesi Fikriyat Çocuk'un yayın  

hayatına başladığını duyurdu
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SAMPIYONLUK
ICIN 5 MAC KALDI
MKE Ankaragücü ve Demir Grup Sivasspor beraberlikleriyle 4 puan kayberek 
rakipleri Fenerbahçe ile Galatasaray'ın iştahını kabartan Beşiktaş, Hes Kablo Kay-
serispor'u 3-1 yenerek şampiyonluğun bir numaralı adayı olduğunu yine gösterdi

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1362437)

AGREGA SATIN ALINACAKTIR
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - 1.BÖLGE İSTANBUL DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR 

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KARAYOLLARI 1BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SORUMLULUK ALANINDA BULUNAN YOLLARIN ÜSTYAPI
ONARIMI İÇİN İSTENİLEN TİP VE ÖZELLİKLERDE YOL BOYU STOK SAHALARINA YIKANMIŞ AG-
REGA TEMİNİ MAL ALIMI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık
ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye iliş-
kin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN :2021/230713
1-İdarenin
a) Adı :BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-1.BÖLGE İSTANBUL DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ 

KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi :Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No:170 34408 Hasdal KAĞITHANE/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası :2123125000 - 2123125070
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği ve 
e-imza kullanılarak 
indirilebileceği internet 
sayfası :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı :KARAYOLLARI 1BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SORUMLULUK ALANINDA 

BULUNAN YOLLARIN ÜSTYAPI ONARIMI İÇİN İSTENİLEN TİP VE 
ÖZELLİKLERDE YOL BOYU STOK SAHALARINA YIKANMIŞ AGREGA 
TEMİNİ MAL ALIMI İŞİ

b) Niteliği, türü ve miktarı :19.200 metreküp 19 mm (3/4") - 12,5 mm (1/2") lik agrega (%70) ve 12,5 mm 
(1/2") - 9,5 mm (3/8") lik (%30) agrega
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim 
edileceği yer :Teslim Yerleri İtinererde gösterilmiştir.
ç) Süresi/teslim tarihi :Sözleşme imzalandıktan sonra idarenin belirleyeceği program dahilinde 

ihale konusu malzemeler peyder pey 5 ay içerisinde teslim alınacaktır.
d) İşe başlama tarihi :Sözleşme yapıldıktan sonra 5(beş) gün içinde işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) 
tarih ve saati :20.05.2021 - 14:00
b) İhale komisyonunun 
toplantı yeri (e-tekliflerin 
açılacağı adres) :Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü(İhale Salonu) Hamidiye Mah. Kemerburgaz 

Cad. 34408 - Kağıthane/İSTANBUL
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara iliş-
kin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yö-
netimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu
hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel ki-
şiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza
kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin 
e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale
yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama 
istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Galatasaray 
son nefese kadar!
Sarı-kırmızılılar, ya tamam ya devam maçında Antalyaspor
deplasmanından 3 puanla çıkıp şampiyonluk hedefini son 5 maça taşıdı
Süper Lig'in 37'nci haftasında
Fraport-TAV Antalyaspor'a konuk
olan Galatasaray, 1-0'lık galibiyetle
3 puana ulaştı. Beşiktaş ve Fener-
bahçe ile şampiyonluk yarışı veren
Sarı-kırmızılılar hafta içi Trabzons-
por karşısında fırsat teperken, An-
talyaspor galibiyetiyle yarıştaki
iddiasını sürdürdü.

Uçaktan indi golünü attı

14 Nisan tarihinde Covid-19 testi
pozitif çıkan ve karantina sürecine
giren Mostafa Mohamed, son testi
negatif çıktıktan sonra dün uçakla
Antalya kampına katıldı. 10 günlük
karantina döneminin ardından di-
rekt maça çıkan Mısırlı yıldız takı-
mının tek golünü atarak,
karşılaşmanın anahtar oyuncusu
oldu. Son golünü 27 Şubat'ta Bü-
yükşehir Belediye Erzurumspor kar-

şısında atan Mostafa Mohamed,
yaklaşık iki aylık suskunluğunu da
bozmuş oldu.

Şener üzerine düşeni yaptı

Omar, DeAndre Yedlin ve Martin
Linnes'in yokluğunda sağ bekte tek
alternatif olarak kalan ve Trabzons-
por maçında da ayakta kalan isim-
lerden olan Şener Özbayraklı,
Antalya deplasmanının yıldızların-
dandı. Galatasaray kariyerindeki ilk
asistini kritik karşılaşmada yapan
tecrübeli oyuncu, Akdeniz temsilci-
sinin yıldızı Podolski'ye de geçit ver-
medi. Şener karşısında etkili
olmakta zorlanan Podolski, 59'uncu
dakikada sinirlerine hakim olama-
yarak ikinci sarıdan kırmızı kart
gördü.  Galatasaraylı futbolcular
gösterdikleri performansla teknik di-
rektör Fatih Terim'in takdirini kaza-

nırken, özellikle Halil Dervişoğlu,
Gedson Fernandes, Kerem Aktür-
koğlu ve sonradan oyuna giren
Arda Turan ve Mohamed perfor-
manslarıyla tecrübeli hocanın yü-
zünü güldürdü. Antalyaspor
galibiyetini kazanma serisinin ilk
maçı olarak gören Galatasaray'da
tek hedef kalan 5 maçı da kazanıp
şampiyonluğa ulaşmak. DHA

FİNALİN ADI BELLİ OLDU
TTF İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul turnuvasında
finale 1 numaralı seri başı Belçikalı raket Elise Mertens ve Rumen tenisçi Sorana Cirstea yükseldi
Bu yıl 2'ncisi düzenlenen TEB BNP Paribas Ten-
nis Championship Istanbul turnuvasında 6 WTA
şampiyonluğu bulunan dünya 17 numarası Elise
Mertens, çiftlerde partneri olan Rus tenisçi Vero-
nika Kudermetova'yı 6-1, 6-4'le geçerek finale
yükselen ilk isim oldu. Turnuvanın bir diğer yarı
final karşılaşmasında 18 yaşındaki Ukraynalı te-
nisçi Marta Kostyuk'u 6-4'lük iki setle geçen
Rumen Sorana Cirstea finalde 1 numaralı seri
başı Mertens karşısında şampiyonluk mücadelesi

verecek. Mertens ve Cirstea daha önce iki kez
karşılaşmış ikisinde de kazanan taraf 31 yaşın-
daki dünya 67 numarası Sorana Cirstea ol-
muştu. 

D-Smart'tan yayınlanacak

Dün gerçekleşen çiftler yarı final karşılamalarının
ilkinde 2 numaralı seri başı Japon tandem Nao
Hibino / Makoto Ninomiya, Paula Kania-Cho-
dun / Julia Wachaczyk çiftini 6-3, 6-2'yle yenerek

finale yükseldi. Tekler yarı finalinde rakip olan
çiftlerin 1 numaralı seri başı Elise Mertens ve Ve-
ronika Kudermetova, Rus tandem Anastasia
Pavlyuchenkova / Anastasia Potapova'yı 6-3, 6-2
yenerek finale adını yazdıran bir diğer ikili oldu.
TEB BNP Paribas Tennis Championship Istan-
bul'da bugün gerçekleşecek tekler finali 17.00'den
itibaren Kanal-D ve D-Smart'ta, tekler finalinin
bitiminde başlayacak çiftler finali ise D-Smart
ekranlarından yayınlanacak. DHA

K ayserispor maçı öncesinde
sakat ve cezalı 7 oyuncunun
yokluğu Siyah beyazlı taraf-

tarları düşündürürken, sahaya
çıkan santrforsuz kadro, son haf-
taların en etkili oyununu oynadı.
İleri uçta Gökhan Töre'yi görev-
lendiren Sergen Yalçın, Josef-
Necip-Ghezzal-Ljajic ve
N'Koudou'dan oluşan dinamik
orta sahayla hem pres yaptı, hem
de oyunun kontrolünü maçın ba-
şından sonuna kadar elinde tuttu.
Buna; Ankaragücü maçında kaçır-
dığı penaltıyla tepkilerin odağında
olan N'Koudou'nun, geceye
damga vuran golleri de eklenince
Siyah-beyazlılar, zorlu geçmesi
beklenen Kayserispor maçından
çok rahat bir galibiyetle ayrıldı. Bu
galibiyetle Galatasaray ile 6 puan-

lık farkı koruyan Beşiktaş, rahat
bir şeklide bu akşam oynanacak
Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını
beklemeye başladılar.

Göztepe ile tamamlayacak

Beşiktaş'ın şampiyonluğa ulaş-
ması için önünde sadece 5 maç
kaldı. 3 gün sonra 38'inci hafta
karşılaşmasında Çaykur Rizespor
deplasmanına gidecek olan Siyah
beyazlılar, hafta sonu İstanbul'da
Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.
Sonrasında belki de sezonun en
önemli maçına çıkacak olan
Siyah-beyazlılar, 40'ıncı hafta mü-
cadelesinde Galatasaray'ın ko-
nuğu olacak. Beşiktaş,
Galatasaray'dan sonra Vodafone
Park'ta Fatih Karagümrük ile oy-
narken, sezonu İzmir'de Göztepe

maçıyla tamamlayacak. Beşik-
taş'ta Rosier ve Necip, Kayserispor
maçında gördükleri 4'üncü sarı
kartla Rize deplasmanında cezalı
duruma düştüler. Bunun yanı sıra
cezası biten Welinton geri döne-
cek. Sakat futbolculardan da
Larin ve Atiba'nın da takıma
dönme ihtimali bulunuyor. Her iki
oyunucunun da durumlarına salı
sabahı yapılacak idmanda bakıla-
cak ve maç kadrosuna alınıp alın-
mayacağına karar verilecek.
Vincent Aboubakar'ın ise Rize'ye
götürülmesi beklenmiyor. Teknik
direktör Sergen Yalçın'ın, Rosier ve
Necip'in aynı anda cezalı duruma
düşmesinden dolayı, Rizespor
maçında Dorukhan'ı sağ bekte oy-
natması kuvvetli bir ihtimal olarak
görülüyor.

AvrupA Güreş Şampiyonası gre-
koromen stil 130 kiloda milli
sporcu Rıza Kayaalp, altın ma-
dalya kazandı ve kariyerinde
10’uncu kez Avrupa Şampiyonu
oldu. Polonya’nın başkenti Varşo-
va’da düzenlenen Avrupa Güreş
Şampiyonası’nda bir altın madalya
da Rıza Kayaalp’ten geldi. Milli
güreşçi, finalde Gürcü rakibi Iakobi
Kajaia’yı mağlup ederek altın ma-
dalya kazandı ve kariyerinde
10’uncu kez Avrupa Şampiyonu
oldu. Kayaalp, final yolunda ilk
olarak eleme turunda Oleksandr
Chernetskyy’i 10-1 mağlup etti.
Çeyrek finalde, Rumen güreşçi Alin
Alexuc Ciurariu’yu 8-0 ile geçen
milli güreşçi, yarı finalde ise Alman
Eduard Popp’u 5-0 mağlup ederek

finale yükseldi. Finalde Gürcü ra-
kibi Iakobi Kajaia’yı 3-1 ile geçen
Kayaalp, kariyerinde 10’uncu kez
Avrupa Şampiyonu oldu.

Verdiği sözü tuttu

Organizasyon öncesi Demirören
Haber Ajansı’na (DHA) verdiği
özel röportajda, “Hedefim 10'uncu
kez Avrupa Şampiyonu olmak.
Bunun için hazırım. Finalde de in-
şallah 10 işaretini yapıp, kariye-
rimde 10'uncu kez Avrupa
Şampiyonu olmak istiyorum. En
büyük hayalim; rekorumu geliştir-
mek ve milletimize de iyi bir şampi-
yonluk hediye etmek” diyen milli
güreşçi, verdiği sözü tuttu ve galibi-
yetin ardından 10 işareti yapmayı
unutmadı. DHA

10’UNCU KEZ ŞAMPİYON



YENİ Maltayspor'a galibiyeti getiren 
golleri 55. dakikada Adem Büyük 
ve 77. dakikada Benjamin Tetteh 

kaydetti. Ankaragücü'nün tek golü 90+3. da-
kikada Joseph Paintsil'den geldi. Ankaragü-
cü'nde oyuna 61. dakikada giren Geraldo, 66. 
dakikada kırmızı kart gördü. Başkent ekibinde 
sarı kart gören Joseph Paintsil de cezalı du-
rumda düştü. Bu galibiyetin ardından İrfan 
Buz'un başında olduğu Yeni Malatyaspor 
puanını 40'a yükseltti. Hikmet Karaman yöne-
timindeki Ankaragücü ise 5 maç sorna kay-
betti ve 38 puanda kaldı. Süper Lig'de 
perşembe günü Yeni Malatyaspor, Sivasspor'a 
konuk olacak. Ankaragücü, Gaziantep FK'yı 
ağırlayacak. 

2 golde de hatalıyız 

Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik 
direktörü basın toplantısında mücadeleyi de-
ğerlendirdi. MKE Ankaragücü Teknik Direk-
törü Hikmet Karaman, ilk devre önemli iki 
pozisyonlarının olduğunu belirterek, "Alper'in 
iyi plasesi ve Saba'nın iyi vuruşu bizi golle ta-
nıştırabilirdi. Maç bittikten sonraki analiz; 
sanki kim hata yaparsa maçı kaybedecekmiş 
gibi gözüken, pas hataların çok olduğu bizim 
için son vuruşta başarılı olamadığımız bir 90 
dakika bitirdi. Hem ilk hem de ikinci golde ha-
talıyız. 65'nci dakikada Paulo'nun kırmızı kart 
görmesi ki oyunu 1-0 devam ettirsek ikinci ye-
diğimiz golde de böyle gol yememiz lazım 
ama futbolda hata var. İkinci golü yemesek 
maç 1-1 bitecek. Paulo'nun pozisyonu net kır-
mızı kart orada ayağını çekeceksin, içeride 
özür diliyor ama top çıkmış. Hafes topu oyna-
mış rakibin ayağında top yok rakibin ayağına 
orada öyle girilmez. Girerken bile hadi ayağını 
kaçırdın ayağı çeksek belki kırmızı yemeyecek-
sin" dedi. 

Final niteliğindeydi 

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz 
ise çok önemli ve final niteliğinde bir müsaba-
kaya çıktılarını kaydederek, "Bu tür müsabaka-
larda hafta içerisinde hazırlanmakta kolay 
olmuyor. Mental anlamda tabi takımımızı çok 
iyi hazırlamamız gerekiyordu ama futbolcu 
kardeşlerim özellikle hem mental anlamda, ru-
huyla ve her şeyiyle sahadaydılar. 2-1 müsa-
baka bitti ancak bize göre çok net bir galibiyet 
aldığımızı düşünüyoruz. Genel anlamda daha 
iyi takımdık, taktiksel anlamda çok doğruları 
yaptığımızı düşünüyoruz. Bu müsabakada 
nasıl oynanması gerektiğini de gösterdik. Çok 
çok önemli bir galibiyet aldık ve 40 puan yap-
tık. Bizim açımızdan tabii ki çok önemliydi" 
diye konuştu. DHA

15SPOR 26 NİSAN 2021 PAZARTESİwww.gazetedamga.com.tr

Malatya derin 
bir nefes aldı

TRABZONSPOR Kulüp Başkanı 
Ahmet Ağaoğlu, önce dış transferi 
kamp öncesi tamamlayıp sonra ise 

daha geniş bir hareket alanına sahip olarak 
kadrodaki oyunculara gelen teklifleri değerlen-
direceklerini söyledi. Trabzonspor kulüp baş-
kanı Ahmet Ağaoğlu, 2-0 kazandıkları Fatih 
Karagümrük maçının ardından açıklamalarda 
bulundu. Haftalar sonra gelen galibiyetin ne-
şelerini yerine getirdiğini kaydeden Ağaoğlu, 
“Sıkıntı vardı. Bizim enteresan alışkanlıkları-
mız var. Yönetime ilk geldiğimizde 26-27 di-
rekten dönen top vardı. Geçen sene son 
dakikalarda kaybettiğimiz puanlar, bu sene de 
beraberlikler. Onu bugün kırdık. Hayırlı 
olsun” dedi.

Gelen teklifleri  
değerlendireceğiz

Süper Lig'de küme düşme hattını 
yakından ilgilendiren maçta  

Yeni Malatyaspor ile Ankaragcü 
karşı karşıya geldi. Mücadelede  
kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi 

Yeni Malatyaspor oldu. 

EN ZIRVEDE  
2 KRALICE

Antalya'nın Manavgat  
ilçesinde devam Turkcell 
Kadın Futbol Ligi'nde  
4 grupta oynanan maçlar 
sonunca Fatih Vatansporlu 
Zelal Baturay ile ALG 
Spor'dan Bassira Tourre  
attıkları 5 golle, gol kraliçe-
liğinde ilk sırada yer aldı.

T urkcell Kadın Futbol Ligi 2020-
2021 Sağlık Çalışanları Sezo-
nu'nda 16 takımın yer aldığı 4 

grupta karşılaşmalar tamamlandı. Antal-
ya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Ars-
lan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde 
Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Futbol Fede-
rasyonu (TFF) tarafından belirlenen ted-
birlere dikkat edilerek, 4 grupta toplam 
24 maç yapıldı. Toplam 88 golün atıldığı 
grup maçlarının ardından gol kraliçeliği 
yarışında Fatih Vatansporlu Zelal Batu-
ray'la, ALG Spor'dan Bassira Tourre 5'er 
golle ilk sırada yer aldı. Kireçburnu'ndan 
Elanur Laçin'in 4 golle yer aldığı yarışta, 
ALG Spor'dan Derya Arhan ile Beşik-
taş'tan İrem Eren ve Yağmur Uraz 3'er 
golle sıralandı. 

En farklı sonuç 8-0 

Grup maçlarında oynanan karşılaşma-
larda en farklı skoru Amed Sportif Faali-
yetleri 8-0 mağlup eden Fatih Vatanspor 
alırken, en çok gol 8-1 sona eren Beşiktaş 
- İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı 
Spor ve 6-3 tamamlanan Fomget Gençlik 
ve Spor ile Kireçburnu arasında oynanan 
maçlar atıldı. Seyircisiz olarak oynanan 
karşılaşmaları TFF Futbol Gelişim Direk-
törü Oğuz Çetin ile Kadın A Milli Takım 
Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası 
ve Kadın Milli Takımlar teknik ekibi de 
takip etti. 
Grup maçlarının tamamlanmasının ar-
dından A Grubu'nda Beşiktaş, B Gru-
bu'nda Adana İdmanyurdu, Ataşehir 
Belediyespor, C Grubu'nda ALG Spor, 
Fomget Gençlik ve Spor ile D Grubu'nda 
Konak Belediyespor ile Kayseri Gençler-
birliği çeyrek finale yükseldi.  
A Grubu'nda İlkadım Belediyesi Yabancı-
lar Pazarı Spor takımının 3-0 mağlup du-
rumdayken sahadan çekilmesi nedeniyle 
yarım kalan Fatih Vatanspor karşılaşma-
sının sonucu pazartesi günü yapılan olan 
Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu top-
lantısında belirlenecek.  
Toplantıdan çıkacak karar uyarınca 
grupta çeyrek finale yükselecek olan 
takım belirlenecek. 

28 Mart'ta heyecan başlıyor 

Gruplarında ilk iki sırayı alan 8 takım 28 
Nisan'dan itibaren eleme usülü oynaya-
cakları çeyrek final maçlarında karşı kar-
şıya gelecek. Turkcell Kadın Futbol Ligi 
karşılaşmaları çeyrek finallerden itibaren 
D Smart'tan naklen yayınlanacak. Çeyrek 
final maçlarını kazanan takımlar yarı fi-
nalde karşılaşırken; yarı final karşılaşma-
larını kaybeden takımlar üçüncülük, 
kazanan takımlar ise final maçı oynaya-
cak. Türkiye şampiyonu olacak takım 
2021-2022 sezonunda ülkemizi UEFA  
Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde temsil 
etme hakkını kazanacak. DHA 

ING Basketbol Süper 
Ligi’nde sezonun son haf-
tasında oynanan Frutti 

Extra Bursaspor - OGM Ormanspor 
mücadelesinde, kariyerindeki son 
maça çıkan Ender Arslan aktif bas-
ketbol kariyerine veda etti. Uzun yıllar 
Türk basketboluna hizmet veren, milli 

forma altında da pek çok başarıda 
imzası bulunan deneyimli oyuncunun 
10 numaralı forması, Bursa ekibinin 
antrenmanlarını gerçekleştirdiği Barış 
Spor Salonu ve maçlarını oynadığı 
Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’na 
asıldı. 

Gözyaşlarına hakim olamadı 

Kulüp Başkanı Sezer Sezgin tarafın-
dan takım kaptanı Arslan’a plaket ve-
rilirken, bugüne kadar hizmetleri için 
teşekkür edildi. Genel Menajer 
Nedim Yücel de takımın imzalı for-
masını hediye etti. Duygu anlar yaşa-
yan Ender Arslan ve teknik heyet göz 
yaşlarına hakim olamadı. Teknik 
heyet, oyuncular ve yöneticiler tara-
fından ayakta alkışlanan Arslan, ken-
disine yönelik sevgi gösterilerine 
teşekkür etti. 

Güzel şeyler yaşadım 

Aktif basketbol kariyerinin noktala-
masının ardından Demirören Haber 
Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda 
bulunan Ender Arslan, bundan son-
raki süreçte de basketbolun içerisinde 
yer almayı hedeflediğini ve yoluna an-
trenör olarak devam etmek istediğini 

kaydetti. Kendisi için duygusal an-
lamda zor bir gün olduğunu belirten 
Arslan, “Kulübüme bir kez daha te-
şekkür ediyorum, formamı salonlara 
asarak beni onore ettiler. Bursaspor’a 
gelmek ile, bir kez daha ne kadar isa-
betli bir karar verdiğimi görmüş 
oldum. Gerçekten, bana büyük değer 
verdiler. Galibiyet ile kariyerimi nok-
talamak da çok güzel oldu. Uzun bir 
kariyerdi, çok şanslıyım ki güzel şeyler 
yaşadım” diye konuştu. 

Her zaman işime odaklandım 

Bundan sonraki kariyerine ilişkin de 
konuşan Arslan, önce harika bir tatil 
planının bulunduğunu, daha sonra-
sında ise antrenörlük yapmak istedi-
ğini dile getirdi. Kariyerinde gerek 
kulüpler, gerekse milli takımlar düze-
yinde birçok başarısı bulunan Arslan, 
elde ettiği bu başarılarda çok çalışma-
sının etkili olduğunu vurguladı. Ars-
lan, “Her zaman hedefime 
kilitlendim. Çok şükür ki, kariyerime 
çok üst seviyedeki bir takımda başla-
dım. Orada yer edinmeye çalıştım, 
sonrasında hep orada kalmaya çalış-
tım. Her zaman işimi ciddi yaptım, 
çok çalıştım. Ailemin çok destekleri 

oldu. Her zaman için işime odaklan-
dım ve en doğru şekilde yapmaya 
çaba gösterdim. Dün son idmanıma, 
bugün son maçıma kadar disiplinli 
bir şekilde işimi ciddiye aldım. Bu da 
güzel bir kariyer olarak geri döndü” 
diye konuştu. 

Burası kulüpten öte, aile gibi 

Aktif basketbol kariyerine Frutti Extra 
Bursaspor formasıyla veda eden Ars-
lan, bu kararına ilişkin de şunları söy-
ledi; "Çok doğru bir karar vermişim. 
Bunu zaten 2 yıldır görüyordum ama 
bugün bir kez daha gördüm. İyi ki bu 
kulübe gelmişim, çok güzel insanlarla 
tanıştım. Bir kulüpten öte, aile gibi 
burası. Taraftarımızla geçen sene ha-
rika atmosferler yaşadık, bu sene 
nasip olmadı ama şunu söyleyebili-
rim ki Bursaspor’un önü açık. Çok 
güzel bir vizyon ile geliyor. İnşallah 
bundan sonraki yıllar bundan çok 
daha başarılı geçecek. Kendime 
adıma kulübün, Süper Lig’deki ilk se-
zonunda kaptanlık yapmak çok güzel 
bir duygu. O emekleme adımlarını 
bizim olduğumuz yıllarla atmış oldu, 
bundan sonra daha büyük hedeflere 
koşacaktır." DHA 

İşimi ciddiyetle yapmaya çalıştım
Aktif basketbol hayatını 38 yaşında noktalayan Ender Arslan, kariyerinde güzel izler bıraktığını söyledi.  

Her zaman hedefe kilitlendiğini ve işini ciddiyetle yaptığını belirten Arslan, “İşime odaklanarak, her daim  
en iyisini yapmak için çaba gösterdim. Bu da güzel bir kariyer olarak geri döndü” dedi.

Toplam 88 golün 
atıldığı grup  
maçlarının ardından 
gol kraliçeliği  
yarışında Fatih  
Vatansporlu Zelal 
Baturay'la, ALG 
Spor'dan Bassira  
Tourre 5'er golle ilk 
sırada yer aldı.



Bundan sonrası 
için bir teklif 
var mı önünde?
Neye göre 
tercih 
yapacaksın?

Evet yeni sezon için
görüştüğümüz bir yer

var. Kariyerim için en
iyi olacağını düşün-

düğüm işi tercih
edeceğim. 

S on dönemin genç, güzel ve başarılı
oyuncuları arasında yer alan Gülderen
Güler, canlandırdığı son karakterle bir-

likte adını binlerce kişiye duyurdu. Diziden
ayrılan güzel oyuncu şimdi farklı hedefler ve
projeler için çalışıyor. Güler ile oyunculuktan
özel dünyasına, aşk hayatından hedeflerine
kadar birçok konuda konuştuk...

nGülderen merhaba... Herkes seni ekranda tanıyor ama 
hayatını bilen sayısı az diye düşünüyorum. Gülderen 
Güler kimdir? Anlatır mısın...
Merhabalar... Ben İstanbul’da doğdum. Ailemin tek çocuğu-
yum. Çocukken çocuk modellik ve oyunculuk yaptım fakat
ailem okuluma öncelik vermemi istediği için o dönemde
devam edemedim. Şimdi son 5 yıldır bilfiil oyunculuk yapı-
yorum. Bir projenin içinde olduğumda ekstra herhangi bir
şeye enerjimi yönlendirmem çok zor oluyor. Tüm vaktimi
işime ayırmayı tercih ediyorum. Bu yüzden de hayatım ta-
mamen işim oluyor. Başka bi projeye geçiş aşamamda, boşta
olduğumda da genelde dinlenmeyi tercih ediyorum. Zaten
evcimen bir insanım. Evde vakit geçirmeyi çok seviyorum.
Dışarı genelde işlerimi halletmek için çıkan bir insanım. Ama
bu pandemi sürecinde zaten evde geçen hayatımın “evde
geçmek zorunda olması” beni bile rahatsız etti. Fakat dedi-
ğim gibi zaten alışkın olduğum bir durumdu zorlanmadım. 

nŞu anda oyunculuk yapıyorsun. Çocukluktan gelen bir 
isteğin var mıydı? Nasıl şekillendi bu fkir sende?
Çocukken her şey olmak istiyordum. Her çocuk gibi be-
nimde sürekli fikrim değişiyordu. Oyunculuk gibi bir hayalim
ya da isteğim yoktu açıkçası. Hatta sanatla ya da oyuncu-
lukla alakası olmayan tercihler yapıyordum. Daha sonra-
sında lisedeyken bunu istediğimi keşfettim. O dönemde
eğitim almaya başladım. Şanslı olduğum noktalar oldu.
Benim için her şey beklediğimden güzel ilerledi diyebilirim.

nOyuncu olmasan hangi mesleği yapardın?
Psikolog olmak isterdim. Bunu hep söylemişimdir insan psi-
kolojisi çok ilgimi çekiyor. Gerçi bu dönemde artan psikolojik
rahatsızlıkların konu alındığı dizileri izlemek, oradaki zorluk-
ları görmek biraz ağır geldi. Yapmak isterdim ama yapabilir
miydim şu an kestiremiyorum.

nİşin hayatında neleri değiştirdi?
İşim hayatımda büyük değişiklikler sağlamadı. Ya da şu an
alıştım bilemiyorum. Ben oyunculuğu sadece iş olarak görü-
yorum. Para kazandığım ve yaparken çok
keyif aldığım bir iş olarak... Malum ek-
randa olmak bazı insanlarda sanki bir
güç göstergesiymiş gibi algılanıyor.
Bu işi yaptığı için ayrıcalık bekleyen
ya da olduğu işin onsuz olamaya-
cağını sanıp bunu kullanmaya ça-
lışan çok insan var sektörde. 

nBelki henüz yolun başındasın
ancak ekrana ilk çıktığın andan
bu zamana kadar nasıl tecrübe-
ler edindin?
Çok insan tanıdım. Çok güzel
insanlar da tanıdım çok zor in-
sanlar da... Kriz yönetmeyi öğ-
rendim. Dizi her zaman bir
yayın yetiştirme çabasıdır bilen
bilir. Alternatif çözümler bul-
mayı, farklı bakış açılarıyla du-
rumları yorumlamayı öğrendim.
Oyunculukla ilgili neyin nasıl olması
gerektiğiyle beraber nasıl olmaması ge-
rektiğini de öğrendim. Bir de ben işin ka-
mera arkasına çok önem veririm. Diğer
birimleri de öğrenmek için çok çabaladım
ve çok soru sordum. “Bu neden böyle?”
“Bunun adı ne?” “Bu ne işe yarıyor?” Tüm
ekipmanın her parçasını bile öğrenmeye
çalıştım. 

nKendini eleştiriyor musun? Eksik
gördüğün veya 'şunu iyi yapıyorum'
dediğin yanların hangisi?
Kendimi çok sert eleştiriyorum. Her
sahnemi birden çok kez izlerim. Yanlış
olduğunu düşündüğüm her oyunum
için kendime çok kızarım. Her zaman

gelişme aşamasındayım tabiki hata yapıyorum ve yapacağım
da. Ama benim dışımdaki etkenlerden kaynaklı birçok hata-
nın olduğunu da gözlemleyebiliyorum. Kendimi eleştirirken
işin içindeki diğer insanları da eleştiriyorum. Şunu çok iyi ya-
pıyorum da diyemem. Ama başarı kazanmak istediğim her
noktada elimden gelen her şeyi yapıyorum diyebilirim.

nKariyerini daha iyi bir noktaya taşımak için herhangi bir
ders, eğitim ya da kurs alıyor musun?
Şuan almıyorum. En iyi eğitimin işin içinde olmak olduğunu
düşünüyorum. Daha öncesinde eğitimler aldım, kurslara git-
tim, oyuncu koçlarıyla çalıştım... Tabiki bana olan katkılarını
yadsıyamam ama bir projenin içindeyken öğrendiklerimi on-
lardan öğrenemezdim.

nOyunculuk alanında hedeflerin neler?
Tabiki kendi seviyemin en üst noktasına erişebilmek. Kariyer
olarak baktığımızda herkes gibi en iyi projelerde en iyi karak-
terleri canlandırmayı tabiki isterim. Fakat başarının bana ve-
rilenin en iyi şekilde değerlendirilmesi olduğuna inanıyorum.
Bu yüzden hedefim hangi işte hangi karakteri oynarsam oy-
nayayım kendimi izlediğimde hata bulmadığım, arkama yas-
lanıp “evet bu sefer tam olmuş” diyebileceğim noktaya
erişebilmek.

nİdol olarak gördüğün ya da kendine rol model 
belirlediğin oyuncular kim?
İzlediğimde çok beğendiğim isimler tabiki var. Ama idol ola-
rak gördüğüm kimse yok. Hayranlıkla izlediğim, izlerken “bu
kadarını da nasıl yaptın” diye düşündüğüm oyuncular var.
Ama benim biri gibi olma ya da birinin üstüne çıkma gibi bir
planım da hedefim de yok.

nHangi oyuncularla aynı projede yer almak 
ve karakterde oynamak istersin?
Haluk Bilginer... Onunla oynayacağım tek bir sahnenin bile
benim için çok büyük bir eğitim olacağına inanıyorum.

nBugüne kadar oynadığın rollerde kendine en yakın 
gördüğün hangisi?
Behice. Şu ana kadar çok iyi niyetli karakterleri canlandırdım.
Özellikle son oynadığım karakterin gerçek dünyada var oldu-
ğuna inanmıyorum. Behice daha ayakları yere basan, daha
gerçek tepkiler veren ve oynarken en zevk aldığım karakterdi. 

nGelelim özel hayata... Gülderen gerçek hayatta nasıl biri?
Özel hayatımda herkes gibiyim. Çok film izlerim. Bölüm
bölüm bir hikayeyi izlemeye tahammülüm ve sabrım yok. Bu
yüzden dizi izleyemem. Kitap okurum. Tarihe ilgim arttı bu
sıralar. Playstation oynamayı çok seviyorum. Bir de yemek
programlarına ilgi duyuyorum. Dünya mutfağındaki birçok
yemeğin yapım aşaması bana ilginç geliyor.

nSevgilin var mı? Sevgili olarak 
Gülderen zor bir karakter mi?

Evet erkek arkadaşım var. Çabuk vazgeçebilen bir insa-
nım. Her konuda... Sadece ilişkiler değil

profesyonel hayatta da. Bu, bazı du-
rumlarda karşı tarafı zorluyor 
olabilir. 

nSosyal medyada da oldukça po-
pülersin. 100 binden fazla takipçin

var. Oradaki dünyan ve sanal dünyaya
bakış açın nasıl? İyi olduğu kadar kötü

yanları da konuşuldu hep.
Son dönemde “Instagram gerçek

hayat değildir” sloganını çok
görüyorum ve sonuna kadar
katılıyorum. Herkes çok

mutlu, herkes en iyi halle-
riyle en doğru açılardan
çektiği fotoğrafları payla-
şıyor. Buna ben de
dahil. Ama Instag-
ram'da gezmenin
ciddi bir özgüven
kaybına sebep olabi-

leceğine inanıyo-
rum. Kimse
sosyal med-
yada görün-
düğü kadar
mükemmel
değil.

BURAK
ZİHNİ

SÖYLEŞİ
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5 kısa soru
en son izlediğin film ve dizi hangisi?
- Son izlediğim film I See you, dizi
izlemiyorum. 
en sevdiğin renk?
- kırmızı ve turuncu.
Hangi takımlısın?
- galatasaray.
Deniz mi orman mı?
- orman.
- yaşamak istediğin şehir?
- Londra.
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Bir insan ömrü için uzun sayılabilir ancak sadece 4 yıldır oyunculuk yapan
ve ekranlarda canlandırdığı tüm karakterlerle izleyicilere dokunmayı başa-
ran Gülderen Güler artık yepyeni bir hayata başlıyor. Rol aldığı son projede
adını daha da güçlü bir şekilde duyuran güzel oyuncu DAMGA'ya konuştu.
Güler; “Beğendiğim isimler var ancak idol olarak gördüğüm kimse yok” dedi

Aşk ve Mavi (Sevda Göreçki, TV Dizisi 2016-2017)
Kalk Gidelim  (Behice, TV Dizisi 2017-2020)

Hashtag (Sinema Filmi 2020)
Emanet (Kiraz, TV Dizisi 2020)

Rol Aldığı Film ve Diziler:


