
DİSK, KESK, TMMOB ve
TTB'den oluşan heyet, İstan-

bul’daki 1 Mayıs 2021 kutlama ve
anma törenine ilişkin, İstanbul Valisi
Ali Yerlikaya ile görüştü. Heyet adına
açıklama yapan DİSK Genel Başkanı
Arzu Çerkezoğlu, "1 Mayıs Cumartesi
günü İstanbul'da Taksim Meyda-
nı'nda kurumlarımızın temsilcilerinin
yer aldığı bir biçimde 1 Mayıs 
çelengimizi anıta bırakacağız ve 1
Mayıs bildirimizi okuyacağız" dedi.

SAYFA 5Celal BİLGEN

Soykırım

SAYFA 7Utku KIZILTAN

Kanal ve çevre
felaketleri 

Kripto para borsası 'Thodex'in
yurt dışına kaçan sahibi Fatih

Faruk Özer tarafından dolandırılan
mağdurlar, avukatları aracılığıyla
Anadolu Adliyesi'ne gelerek, savcılığa
suç duyurusunda bulunmaya devam
ediyor. Yaklaşık
50 mağdurun
avukatılığını üst-
lenen Serkan
Keskin, “Telefon-
larımız susmu-
yor. Mağdur
sayısı kat, kat ar-
tıyor. Çok ciddi
kayıplar var”
dedi. I SAYFA 5
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Mağdur sayısı
kat, kat artıyor

ç

YERLİKAYA İLE GÖRÜŞTÜLER

1 Mayıs çelengimizi 
anıta bırakacağız
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ÇOK CİDDİ KAYIPLAR VAR

20 YIL KULAGININ
USTUNE YATTILAR 

Avcılar Belediye Başkanı Turan
Hançerli, deprem konusunda 
sert açıklamalarda bulundu. 
Avcılar’ın 1999 depreminden
etkilenen bir ilçe olduğunu 
belirten Hançerli, “Sözler
vermişiz, kanunlar yapmışız.
2019'da belediye başkanı
oldum, kentsel dönüşüm
için hiçbir hamle
yapılmamıştı. 20 yıl
boyunca bir çözüm
üretilememiş. Biz
hemen dönüşüm için
harekete geçtik. 
İyi de mesafe
aldık” dedi

Olası bir depremde İstan-
bul'da en çok etkilenmesi

beklenen ilçelerden biri olan Avcı-
lar'da bugüne kadar yapılan kent-
sel dönüşümü değerlendiren
Belediye Başkanı Turan Hançerli,
“99 Gölcük depreminden ilçe-
mizde etkilendi. Bu depremden
sonra sözler vermişiz, kanunlar
yapmışız.Yıl 2019 ben belediye
başkanı yeni olmuşum hala kent-

sel dönüşüm için bir hamle yapıl-
mamıştı. Deprem bir doğa olayı
bunu durduramazsınız, ne zaman
olacağını bilemezsiniz. Bunun tek
çözümü depreme dayanıklı
yapılar inşa etmek. Bu çözüm
20 yıldır üretilmemiş. Biz
dedik ki buna çözüm üretelim.
Ne yapalım? Yıkıp yeniden
yapalım, yenileyelim” açıkla-
masını yaptı. 
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DEPREME KARŞI TEK ÇÖZÜM 
DAYANIKLI YAPILAR iNŞA ETMEKTiR

Dönüşüm konusunda
imar planlarında da sorun

olduğunu dile getiren Hançerli,
“İnsanlar binalarını yıktığında ye-

niden aynı binayı aynı büyük-
lükte yapamıyor. Çözüm
arayışına girdik. Uzlaşma için
belediyeye ait AVBEL isimli
bir şirket kurduk. Bu şirketi-
miz hizmeti ücretsiz veriyor.
Binaların risk durumlarına

ilişkin veriler topluyoruz. İnanıl-
maz bir çalışma içindeyiz. Dijitali
inanılmaz iyi kullanıyoruz. Birin-
cisi 99 depreminde orta hasarlı
binalar var bunların listesi var.
İkinci; bu binaların yapım tarihle-
rini biliyoruz. 99 yılı öncesinde
yapılan binaların muhtemel riskli
olduğuna dair bir bilgimiz var. Bu
bilgileri sisiteme işleyerek binaları
derecelendirdik” dedi. I SAYFA 9

ç

AVCILAR’IN BÜTÜN YAPI BiLGiLERiNi 
BELEDiYE SiSTEMiNE iŞLEDiK

EKMEK KAVGASI
İBB’nin yeni Halk Ekmek
büfesi kurma çalışması Üs-

küdar’dan sonra Ümraniye’de de
engellendi. Ümraniye Belediyesi
Zabıtası, Halk Ekmek büfesinin
kurulacağı noktaya kamyonet çe-
kerek alanı kapattı. Büyükşehir 
Belediyesi’nin zabıta ekipleri de
kaldırılmak istenen Üsküdar ve
Ümraniye'deki Halk Ekmek büfe-
lerinde engelleme girişimlerine
karşı görevlendirildi. Vinç üzerinde

bekleyen büfe, yerine konulmak
üzere indirilmeye çalışılırken İBB
zabıtası ile Ümraniye Belediyesi
zabıtası arasında arbede yaşandı.
İBB'ye bağlı Halk Ekmek A.Ş Yö-
netim Kurulu Başkanvekili Özgen
Nama, "Halkın ekmeğini engelle-
yemeyeceksiniz" dedi. Üsküdar ve
Ümraniye belediyesi ise İBB'nin
kendilerine sormadan büfelere yer
tahsis ettiğini, kendileri ile müza-
kere edilmesini istiyor. 
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Serkan Keskin

İYİ Parti TBMM Grup 
Başkanı İsmail Tatlıoğlu,

TBMM’de düzenlediği basın 
toplantısında, ABD Başkanı Biden 
tarafından Türkiye’ye sözde soykırım
iddiasında bu-
lunmasını, “Soy-
kırım iddiaları
tarihi gerçekler-
den kopup hu-
kuki zeminden
savrulmuştur ve
kabul edilemez,
İYİ Parti olarak
reddediyoruz”
dedi. I SAYFA 7
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Bu iddiaları
reddediyoruz

İYİ PARTİ’DEN NET AÇIKLAMA

İsmail Tatlıoğlu

Selahattin Demirtaş ve Figen
Yüksekdağ’ın da aralarında 

bulunduğu 108 kişinin yargılandığı
Kobani Davası Ankara'daki Sincan
Ceza ve İnfaz Kurumları Kampü-
sü’nde görülmeye başlandı. Duruşma
öncesi açıklama yapmak isteyen
HDP’li grup ile polis arasında gergin-
lik yaşandı. Duruşma salonu önünde
bekleyen sanık avukatları ile müşteki
gaziler arasında da gerginlik yaşandı.
Gazi rozeti takan müşteki gaziler 
“Terörist PKK, terörist Demirtaş”
diye slogan attı. I SAYFA 7
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Kobani Davası 
gergin başladı

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Üsküdar’ın 
ardından 

Ümraniye’de de 
halk ekmek kavgası

çıktı. İBB’nin 
Ümraniye’de 

kurmak istediği 
büfeye ilçe belediyesi

izin vermedi. İBB
zabıtası ve Ümraniye

belediyesi zabıtası
arasında kısa süreli

arbade yaşandı

YER TAHSiSi KONUSUNDA ANLAŞMAZLIK VAR

Ulaştırma Bakan-
lığı ve Boğaziçi

Üniversitesi arasında
Akıllı Ulaşım Sistemleri
alanında iş birliği proto-

kolü imzalandı. Bakan
Karaismailoğlu, “Ula-
şımda popülizm  ile ha-
reket edemezsiniz” dedi.  
I SAYFA 4
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POPÜLİST OLMA 
ŞANSINIZ YOK!

İBB'nin Hatay Dörtyol 
Belediyesi'ne hibe ettiği 99 atın

kaybolduğu iddialarıyla ilgili yeni gelişme
yaşandı. Atların, Adana'ya getirilip, ahırı
olan bir evde çiplerinin çıkartıldıktan
sonra Y.K. tarafından Irak'a gönderildiği
öne sürüldü. İddialar üzerine daha önce
tek tırnaklı hayvanların kesilip, satılma-
sından suç kaydı bulunan Y.K.'nın evi ve

ahırında, zabıta ekipleri incele-
melerde bulundu. 
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ATLAR iÇiN  
YENi iDDiA

CHP Genel Sekreteri ve İzmir
Milletvekili Selin Sayek Böke,

Covid-19 testinin pozitif çıktığını 
duyurdu. CHP'li Selin Sayek Böke,
Twitter'daki hesabından yaptığı 
açıklamada, “Birkaç gündür izolas-
yondaydım. Covid-19 test sonucum

pozitif çıktı. 
Bir süre daha
izninizi isteyece-
ğim. İyi dilekle-
rini ileten herkese
çok teşekkür 
ederim. Çok
yakında, sağlıklı
günlerde buluş-
mak dileğiyle”
dedi.
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SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Selin Sayek Böke de
koronaya yakalanadı

Selin Sayek Böke

Çocukluk hayali olan ressam-
lıktan vazgeçmeyen 42 yaşın-

daki esnaf Ramazan Tosun, Güzel
Sanatlar Fakültesi sınavlarına 
hazırlanıyor. Tosun, “9 yaşında resim
çizmeye başladım. Yeteneğimin 
olduğunu biliyordum fakat değerlen-
direcek bir ortam bulamadım. Aile-
min imkanları kısıtlıydı. Ailem resme
olan hevesimle hiç ilgilenmedi” 
açıklamasında bulundu. I SAYFA 5
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İMKANLARIM KISITLIYDI

Hayalleri için 
sınava girecek

Silivri'de gerçekleşen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından 3 bin binadan 10 bin telefon aldıklarını belirten 
Belediye Başkanı Turan hançerli, “her aramaya karşı teknik arkadaşlarımızı gönderdik. Gözlem yöntemiyle incelemeler
yaptılar. Sonra arkadaşlarımız bin 400 binanın daha ileri seviyede incelenmesi gerektiğini söyledi” bilgisini verdi. 
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İşkencedere’de
direniş sürüyor

Rize'de Lojistik Merkez ve Liman projesi-
nin inşa edileceği deniz üzerindeki alanın

dolgusu için 16 milyon tona yakın taş alınması
kararlaştırılan İkizdere İşkencedere Vadisi'ne taş
ocağı açılacak olmasına yöre halkının tepkisi
devam ediyor. Jandarmanın müdahalesi ile 
önceki gün 8 kişinin gözaltına alındığı grubun
alandan uzaklaştırılması ile iş makineleriyle
orman içi yol açma çalışması başlatıldı. Ancak
yöre halkından bir grup, orman içi patika 
yollardan
yeniden 
gelerek iş
makinesinin
önünü kesti,
çalışmayı
durdurdu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından “29 Nisan
2021 Perşembe akşamı saat 19:00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah

05:00'e kadar tam kapanma kararı uygulanacak” açıklamasını yaptı

Kritik kabine toplantısının
ardından açıklama yapan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni
korona tedbirlerini açıkladı. “Ko-
rona virüsü salgını dünyayı kasıp
kavurmaya devam ediyor” diyen
Erdoğan, “Zaman zaman artan,
zaman zaman azalan bir seyir iz-
leyerek süren bu salgın krizini ül-
kemiz ve milletimiz için en hayırlı
şekilde yönetmeye çalışıyoruz.

Sağlık hizmetleri konusunda
hamdolsun herhangi bir sıkıntı
yaşanmıyor. Vatandaşlarımızın
aldıkları sağlık hizmetlerinin 
kalitesini yükseltmek için ilave
adımlar da açıyoruz. 29 Nisan
2021 Perşembe akşamı saat
19:00’dan 17 Mayıs 2021 
Pazartesi sabah 05:00’e kadar
tam kapanma kararı uygulana-
cak” ifadelerini kullandı. 
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KORONAViRÜS DÜNYAYI KASIP KAVURUYOR

18 GuN TAM 
KAPANMA!
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Tam 36
yıllık uçuş

sevdası
HABER SAYFA 8’DE

80 atın 
yaşına ve 

cinsine göre
tanesi 

ortalama 
2 bin dolara

Irak’a satıldığı
iddia edildi. 

BIDEN’A SERT TEPKi
Erdoğan, 1915 olaylarına ilişkin
"soykırım" ifadesini kullanan
ABD Başkanı Joe Biden'a tepki
göstererek "Biden bir asır önce
yaşanmış olaylarla ilgili 
mesnetsiz ifadeler kullanmıştır,
bizi ziyadesiyle üzmüştür" 
ifadesini kullandı.
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ramazan ayında sevdikleriyle iftar sofra-
larında buluşamayanları Yemeksepeti yal-
nız bırakmıyor. Ramazan ayının ilk

haftasında değişen yemek siparişi eğilimlerini açıkla-
yan Yemeksepeti, her yıl olduğu gibi iftar ve sahur
vakitlerine yakın saatlerdeki yemek siparişlerinde
artış gözlemlendi. Yemeksepeti’nin her Ramazan
ayında uyguladığı “iftara gelsin” özelliğiyle kullanıcı-
lar, iftar vakti için önceden sipariş verebiliyorlar ve
her ile özel düzenleme ile iftar saatinde siparişlerini
alabiliyorlar. İftarda en çok lahmacun, mercimek
çorbası ve pide tercih edilirken, sahurda da en çok
lahmacun sipariş verildi. Sahur sofralarının favori
içeceği ise ayran oldu. Mercimek çorbasının yanı sıra
ezogelin çorbası da iftar sofraları için en çok tercih
edilen ilk 10 lezzet arasında yer aldı. Geleneksel Türk
tatlarının da siparişlerinin iki kat artarak Ramazan
sofralarına eşlik ettiği görüldü.

En çok satanlar sıralamasına girdi

Genelde fırından almaya alışkın olduğumuz Rama-
zan pidesi, evlerde kaldığımız bu Ramazan ayında
Yemeksepeti siparişlerde yer aldı. Diğer yandan iftar
sofrası denilince ilk akla gelen tatlı güllaç da rama-
zana özel menülere eklendi. Yemeksepeti’nin Rama-
zan ayına özel binlerce indirimli menü içerisinde yer
alan ramazan pidesi ve güllaç siparişlerinde çok ciddi
bir artış yaşandı. Tatlı siparişlerinde güllacı, baklava,
sütlü nuriye ve tulumba tatlısı takip etti.

Dİyanet İşleri Başkanlığı bu konuda açık-
lamayı yaptı. Koronavirüs aşısının besin de-
ğeri olmadığı için aşı yapılmasında sakınca

olmadığını bildirdi. Oruç tutulması vücudumuzun sıvı
miktarını azaltmaktadır. Bunun etkisi akşama doğru
en üst seviyeye çıkar. Bu nedenle de koronavirüs aşıla-
rının sabah saatlerinde en azından öğleden önce ya-
pılması çok önemlidir. Çünkü oluşabilecek herhangi
bir alerjik reaksiyonda alerjininin ciddiyeti fazla olursa
vücudumuzun sıvı dengesi çok önem kazanmaktadır.
Alerjik şok durumunda damarlarımızdan dolaşan kan
miktarı bir anda azalmakta ve damar yolundan sıvı
verilmesi gerekmektedir. Bu nedenle koronavirüs aşısı-
nın vücudumuzun sıvı dengesinin en iyi olduğu
zaman sabah saatlerinde yapılması çok daha emni-
yetli olacaktır. En çok merak edilen sorulardan biri de
alerji aşılarının orucu bozup bozmayacağıdır. Enjeksi-
yon şeklinde ve dilaltı şeklinde uygulanan alerji iğne-
leri, orucu bozmaz. Alerji aşı tedavisinde devamlılık,
tedavinin daha doğru seyretmesine neden olur. Bu se-
beple tedavinin aksatılmaması gerekir. Nitekim, alerji
aşıları orucu bozmaz. Alerji aşılarının da aynı korona-
virüs aşıları gibi sıvı dengemizin daha iyi olduğu sabah
saatlerinde yapılması alerji aşısına karşı gelişecek aler-
jik reaksiyonlara karşı daha emniyetli hale getirecektir. 

rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF,
Rusya Varlık Fonu) ve Türk Viscoran İlaç
şirketi arasında, koronavirüse karşı dünyada

ilk tescil edilmiş aşı olan Sputnik V aşısının Türki-
ye'deki üretimi için resmi olarak anlaşma sağlandı. Vis-
coran İlaç'tan yapılan yazılı açıklamada, "Viscoran İlaç,
ürünün yerelleştirilmesi için gerekli çalışmaları yürütm-
üştür ve Türkiye’nin düzenleyici kurumlarından aşı iz-
nini alır almaz Sputnik V’nin Rusya’dan tedarikine
hemen başlayabilecektir. Şirket ayrıca önümüzdeki ay-
larda, ülkedeki çeşitli tesislerde üretime başlamayı he-
deflemektedir. Viscoran İlaç, RDIF ile olan
sözleşmesinin bir parçası olarak, sektöründe lider diğer
yerel farmasötik üreticileri ile ortaklık tesis etme konu-

suna destek sağlamakta-
dır. Teknoloji transferi şu
anda CinnaGen İlaç şir-
keti ile sonuçlandırma
aşamasındayken, genel
kapasitenin artırılması
için diğer iki üretim tesisi
ile görüşmeler halen sür-
mektedir" denildi.
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HURMA YEMENIZ ICIN 
10 ONEMLI NEDEN!
R amazan’da sofralarımızdan

eksik etmediğimiz hurma liften
zengin olmasının yanı sıra po-

tasyum, magnezyum, bakır ve B vita-
minleri içeriyor. Ayrıca bağışıklığımızı
güçlendiren antioksidanlardan oldukça
zengin bir besin. İçerdiği bu vitamin ve
mineraller ile hurma ‘tam bir şifa mey-
vesi’ olarak nitelendiriliyor. Hem tok kal-
mamızı sağlayan özelliği hem de yüksek
vitamin mineral içeriği nedeniyle özel-
likle oruç tutarken mutlaka tercih edil-
mesi gerekiyor. Ancak dikkat! Acıbadem
Maslak Hastanesi Beslenme ve Diyet
Uzmanı Yeşim Özcan aynı zamanda
şeker içeriği yüksek bir besin olduğu için
özellikle diyabet hastalarının hurmada
porsiyon miktarına dikkat etmeleri ge-
rektiğini belirterek, “Hurmanın 3 küçük
adeti ortalama 60 kalori içeriyor ve bu
bir porsiyon meyveye denk geliyor. Do-
layısıyla sahur veya iftarda 2-3 adet tü-
ketmek yeterli olacaktır. Diyabet
hastaları hurma yerken yanında yoğurt
veya fındık ile badem gibi kuruyemişlere
de yer vermeliler. Böylelikle kan şekeri
salınımı daha kontrollü olacaktır” diyor.
Acıbadem Maslak Hastanesi Beslenme
ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan, hurma-
nın sağlığımız üzerindeki 10 önemli fay-
dasını anlattı; önemli önerilerde
bulundu! 

Tok tutuyor

Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim
Özcan hurmanın yüksek lif içeriğiyle
uzun süre tokluk hissi sağladığını belir-
terek, “Hurmanın yanında ceviz ve
badem gibi kuruyemiş tüketmenizde
fayda var. Böylece kan şekerinizde ani
değişiklik oluşturmayacağı için oruç tu-
tarken halsizlik gibi sorunlar yaşamazsı-
nız.” diyor. 

Bağışıklığı güçlendiriyor

Özellikle pandemi döneminde bağışıklık
sistemi daha da önem kazandı. Rama-
zan’da sofraların vazgeçilmezi hurma
içerdiği antioksidanlar sayesinde bağı-
şıklığı da güçlendiriyor. Üzerine tahin
eklerseniz hurma daha lezzetli ve doyu-
rucu olacaktır. Baş ağrısına karşı etkili-
Hurma içerdiği magnezyumla baş
ağrısını hafifletmeye yardımcı olabiliyor.
Oruç tutarken baş ağrısı sorunu yaşıyor-
sanız özellikle sahurda hurma tüketme-
nizde fayda var. Hurmanın yanında bol
su içmeyi de unutmayın, çünkü baş ağrı-
nızın nedeni sıvı eksikliği de olabiliyor.

Tam bir enerji deposu

Ramazan’da öğün sayısının azalmasıyla
birlikte halsizlik ve yorgunluk problemleri
sıkça yaşanıyor. Hurma içeriğindeki B vi-
taminleri sayesinde enerji sistemlerinin
daha iyi çalışmasını sağlayarak, yorgun-
luğa da iyi geliyor.

Kabızlığa karşı koruyor

Ramazan’da vücudumuzdaki sıvının
azalması nedeniyle kabızlık gibi sindirim
yakınmaları oluşabiliyor. Hurma içeriğin-
deki lif sayesinde bağırsak hareketlerini ar-
tırarak kabızlığa karşı etkili oluyor.

Kalp sağlığına iyi geliyor

Hurma potasyumdan zengin bir meyve
olduğu için vücudun sıvı ve elektrolit den-
gesini sağlıyor. Bu etkisiyle kan basıncını
dengeleyerek tansiyonun düzenlenmesine
yardım ediyor. 

Kas ağrılarını ve krampları önlüyor

Hurma yüksek miktarda potasyum içeri-
ğine sahip bir meyve. Beslenme ve Diyet
Uzmanı Yeşim Özcan içeriğindeki potas-

yum sayesinde hurmanın kas ve eklem ağ-
rısı, kramp, yorgunluk ile halsizlik gibi
semptomlara iyi geldiğini söylüyor.   

Kemik yapılarını güçlendiriyor

Hurma içerdiği kalsiyumun etkisiyle
kemik yapılarını güçlendiriyor. Özellikle
ilerleyen yaşlarda kadınlarda sık görülen
osteoporoz riski için hurma öneriliyor.

Sindirim sistemini düzenliyor

Hurma bol lifli yapısıyla sindirimi de ra-
hatlatıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı
Yeşim Özcan hurmanın mide asidini den-
gelediğini ve ani acıkma ile mide yanma-
larını önlediğini belirterek, “Bu etkileri
nedeniyle mide problemi yaşayan kişiler
de hurmayı rahatlıkla tercih edebilirler.”
diyor.

Cilt sağlığını koruyor

Antioksidandan ve C vitamini yönünden
zengin olan hurma cilt sağlığını koruyor.
Cilt yapılarını iyileştirerek daha canlı ve
nemli bir görünüm sağlıyor.  
ZEYNEP VURAL

İnsanların yaklaşık %
20’sinde görülen reflü, açlık
süresinin uzaması nedeniyle

Ramazan ayında daha büyük bir sorun
haline geliyor. Yaşam konforunu bozan
reflüyü Ramazan ayında kontrol altına
alabilmek için yaşam tarzında değişiklik
yapmak ve basit tedbirleri uygulamak ge-
rekiyor. Reflü tedavi edilmediğinde ise
yemek borusu hasarına ve ilerleyen dö-
nemde kansere bile yol açabiliyor. Safra
reflüsü, karaciğerde üretilen bir sindirim
sıvısı olan safranın mide ve bazı durum-
larda yemek borusuna geri kaçması du-
rumunda ortaya çıkarken, mide asidinin
yemek borusuna geri kaçması nedeniyle
ise asit reflüsü oluşmaktadır. Asit reflüsü,
yemek borusu dokusunda tahrişe ve ilti-
haplanmaya neden olduğu için ‘gastroö-
zofagal reflü’ hastalığına da yol
açabilmektedir. Asit reflüsünün aksine
safra reflüsü, diyet veya yaşam tarzındaki
değişikliklerle maalesef tamamen kontrol
edilememektedir. Ciddi vakalarda ise cer-
rahi gerekmektedir.  

Safra reflüsünün belirtileri

Tedavi yaklaşımları farklı olduğundan
dolayı safra reflüsünü, asit reflüsünden
ayırt etmek gerekir. Belirti ve semptom-
ları benzer olan bu iki sorun aynı anda
da ortaya çıkabilmektedir. Safra reflüsü-
nün belirtileri ise şunlardır: 
Şiddetli olabilecek üst karın ağrısı 
Sık sık mide ekşimesi ile göğse ve bazen
boğaza yayılan yanma hissi ve ağızda

kalan ekşi bir tat
Mide bulantısı
Yeşilimsi sarı bir sıvı (safra) kusma
Bazen öksürük veya ses kısıklığı
İstenmeyen kilo kaybı

Safra sindirim için önemli

Safra, yağları sindirmek ve yıpranmış kır-
mızı kan hücreleri ile bazı toksinleri vü-
cuttan atmak için gereklidir. Safra,
karaciğerde üretilir ve safra kesesinde de-
polanır. Az miktarda bile yağ içeren bir
yemek yenilse safra kesesindeki küçük bir
tüpten ince bağırsağa (yani duodenuma)
safra salgılaması için sinyal verilir.  

Mide zarı iltihaplanabilir

Onikiparmak bağırsağında safra ve yiye-
cekler karışır. Mide çıkışında bulunan bir
kas halkası olan ‘pilorik kapakçık’, tek se-
ferde yaklaşık 3,5 mililitre veya daha az
sıvılaştırılmış yiyecek salmaya yetecek
kadar hafifçe açılır. Bu açılma safra ve
diğer sindirim sıvılarının mideye geçme-
sine izin vermez. Safra reflüsü duru-
munda, kapakçık düzgün kapanmaz ve
safra mideye kaçar. Bu, mide zarının ilti-
haplanmasına (yani safra reflü gastri-
tine) yol açabilir.  

Ortaya çıkan 4 sorun

Yapılan araştırmalarda safra reflüsünün
gastriti artırarak mide kanserine yol aça-
bileceği belirlenmiştir. Safra yemek boru-
suna kaçarsa gastroözofagal reflü
hastalığı benzeri şikayetlere sebep olur.

Güçlü asit baskılayıcı ilaçlara rağmen
hastalar fayda görmüyorsa safra reflü-
sünden şüphelenmek gerekir. Mide asi-
dine veya safraya uzun süreli maruz
kalmak, yemek borusunun alt kısmın-
daki dokuya zarar verir. Hasar görmüş
yemek borusu hücrelerinin kansere dö-
nüşme riski artmaktadır. Hayvan çalış-
malarında, safra reflüsünün Barrett’s
özofagusa neden olduğu belirlenmiştir.
Asit ve safra reflüsü ile özofagus kanseri
arasında bir bağlantı vardır ve bu ol-
dukça ilerleyene kadar teşhis edilemeye-
bilir. Yapılan araştırmalarda, tek başına
safra reflüsünün yemek borusu kanse-
rine neden olduğu tespit edilmiştir. Cer-
rahi komplikasyonlar: Safra reflüsünün
oluşmasında midenin tamamen veya
kısmen alınması veya kilo kaybı için
mide baypas ameliyatı dahil mide ame-

liyatları sorumlu olabilmektedir.Peptik
ülserler: Mide ve bağırsak ülserleri ‘pilo-
rik’ kapağı tuttuğu zaman kapak düz-
gün bir şekilde kapanmayabilir ve
reflüye sebep olur. Safra kesesi ameli-
yatı: Safra kesesi çıkarılmış kişiler, bu
ameliyatı olmayanlara göre önemli öl-
çüde daha fazla safra reflüsüyle yüz
yüze gelir.  Reflü teşhisi, sadece hasta-
nın şikayetlerini dinleyerek konulabil-
mektedir.  Ancak asit reflüsü 
ile safra reflüsü arasında ayrım yapmak
için, hasar-zedelenme-ülser seviyesini
görmek ve kanser öncesi değişiklikleri
kontrol etmek için bazı testler yapmak
gerekmektedir. Endoskopi: Boğazdan
kameralı, ince, esnek bir tüp ile (endos-
kop) girilerek midede ve yemek 
borusunda safra, peptik ülser veya 
iltihaplanmanın araştırılması işlemidir.  

Herkesin favorisi
lahmacun oldu

Aşı orucu bozar mı?

Sputnik V için Türkiye'deki
anlaşma sağlandı

Acıbadem Maslak Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan, hurmanın
sağlığımız üzerindeki 10 önemli faydasını anlattı; önemli önerilerde bulundu

Reflüyü yenmek o kadar zor değil

Şeker yerine
hurmalı tarifler
Hurma kullanarak birçok tarifi
şekersiz yapabilirsiniz. Hem daha
besleyici hem de sağlıklı bir alter-
natif olacaktır.
Fındıklı hurma topları! 
- 4-5 adet hurma 
- Fındık içi- Hindistan cevizi Yapılışı:
4-5 adet hurmayı sıcak suda bek-
letip üzerine fındık ekleyin. Ardından
her iki malzemeyi blenderden
geçirin. Elinizde şekil verip hindistan
cevizine bulayarak tüketebilirsiniz.
Hurmalı Puding  
-1 adet avokado
-8 adet medjoul hurma
-2 yemek kaşığı kakao
-3 yemek kaşığı hindistan cevizi tozu
Yapılışı: Olgunlaşmış avokadoyu dil-
imleyip blendere atın. Hurmaların
çekirdeklerini çıkarıp 15 dakika
sıcak suda beklettikten sonra tüm
malzemeleri blenderden çekin. Cam
kaselere koyup üzerini hindistan ce-
viziyle süsleyerek tüketebilirsiniz. 

Memorial Hastanesi Gastroentereloji Bölümü’nden Doç. Dr. Mustafa Kaplan,
safra ve asit reflüsü hakkında bilgi vererek, önemli uyarılarda bulundu
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EsENLER Giyimkent'te ya-
pımına devam eden inşa-
atta, işçilerin kaldığı

konteynerlerde yangın çıktı. Yangında
ölen ya da yaralanan olmazken, 15
konteyner yanarak kullanılamaz hale
geldi. Esenler, Giyimkent'te yapımına
devam eden inşaatta, işçilerin kaldığı
konteynerlerde saat 13.00 sıralarında
henüz bilinmeyen nedenden dolayı

yangın çıktı. Alevler kısa sürede çok
sayıda konteynere sıçradı. İşçilerin
haber vermesi üzerine olay yerine çok
sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi
sevk edildi. İtfaiye ekipleri konteyner-
lere müdahale etti. Yangın, itfaiye
ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren
çalışmasının ardından kontrol altına
alındı. Yangında ölen ya da yarala-
nan olmazken, 15 konteyner yanarak

kullanılamaz hale geldi. Yangının
çıkış nedeni araştırılıyor. Giyimkent'te
çalışan Talha Kanyon, "Çalışıyorduk.
Camdan baktığımızda ilk kontey-
nerde yangın başlamıştı. Bir anda 
etrafı sardı. İşçilerin kaldığı kontey-
nerler bunlar. İçeride kimse yoktu.
Öğle yemeğindeymiş işçiler. İşçilerin
kaldığı yerler, giysileri yandı kül 
oldu. Yaralı yok" dedi.

BağCILaR'Da yaşayan Mecid Yıl-
maz'ın panelven tipi aracı, park ha-
linde bulunduğu sokaktan, 13

Nisan gecesi, 5 kişi tarafından 2 dakikada ça-
lındı. Şüphelilerin hırsızlık olaylarında kul-
landığı aracın çalınma anı, güvenlik kamerası
tarafından görüntülendi. Görüntülerde, şüp-
helilerin Yılmaz'ın evinin bulunduğu 9/12
Sokak'a gelişleri ve düz kontak yöntemiyle
çalıştırdıkları araçla uzaklaşmaları görülüyor.
Mecid Yılmaz, “Park ettiğim aracımı düz
kontak yaparak, çaldılar. O günden bu yana
bulunmadı" dedi.

Suçları saymakla bitmiyor

2 ay önce de çalınan aracını Avcılar Yeşil-
kent’te bulduğunu anlatan Yılmaz, "Aynı ki-
şiler olabilir. Dükkanından malzeme çalınan
perdeci bana ulaştı. Dedim ki, 'gel gidelim
kendimiz bulalım.' Aracım en son Avcılar’da
görülmüş. Kimbilir bu akşam kimin canını
yakacaklar. En sonunda sabaha kadar nöbet
tutacağız" diye konuştu.Şüphelilerin, Yıl-
maz'ın aracıyla Avcılar’da camını kırarak gir-
dikleri nalburdan yaklaşık 10 bin lira
değerinde bakır çubuk, yine Avcılar'daki bir
perde dükkanından da 20 bin lira değerinde
ürün çaldıkları belirlendi. Şüpheliler, aynı
araçla Başakşehir’de otomobil parçası satan
dükkandan da 60 bin liralık malzeme çaldı.

O lay, 21 Nisan Çarşamba günü Tah-
takale Mahallesi'nde bulunan nal-
burda meydana geldi. Edinilen

bilgiye göre, panelvan araçlarıyla iş yerinin
önüne gelen 2 şüpheli, dükkanın kapısını
zorladı. Kapıyı açamayınca camı kıran hır-
sızlar, içeri girip topraklama için kullanılan
bakır çubuk ile bir koli malzeme çalıp kaçtı.
Sabah dükkanına geldiğinde hırsızlık yaşan-
dığını fark eden Mertcan Üstün durumu
polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen
polisler, güvenlik kamerası ve parmak izi ça-
lışmasının ardından şüphelileri yakalamak
için çalışma başlattı. Yaşanan hırsızlık anları
ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından
saniye saniye kaydedildi. Görüntülere hırsız-
ların camı kırması ve içeriden aldıkları mal-
zemeleri çaldığı anlar yansıdı.

9-10 bin lira zarar var

Yaşanan hırsızlık nedeniyle 9 ile 10 bin lira
arasında zararları olduğunu söyleyen iş yeri
sahibi Mertcan Üstün, "Sabah saat 06.30
gibi direkt kapının önüne geliyorlar. Yaklaşık
6 dakika duruyorlar. Kilidi kırıp, kapıyı aç-
maya çalışıyorlar. Kapıyı açamadıkları için
camı kırıp, içeri giriyorlar. İçeride yaklaşık 2
buçuk dakika kadar duruyorlar. O sırada
bizim sattığımız topraklama çubukları var,
onları ve bir tane de koli alıp kaçıyorlar.
Bakır çubuklar. Sanırım renginden dolayı
dikkatlerini çekiyor. Onları alıp, kaçıyorlar.
Yaklaşık 9-10 bin lira arasında zararımız. Şu
an tam bir çıkartma yapamadık. Çünkü, ne
kadar gittiğini bilmiyoruz. Aslında duyma-
mıştık. Birkaç yere daha girmişler. Ben polis
merkezine gittiğim de oradaki arkadaşlar
söyledi. Aynı gün içerisinde sanırım 4 yere
daha girmişler" ifadelerini kullandı. DHA

BAKIR CUBUKLARI CALIP 
KAYIPLARA KARISTILAR 

İşçiler az daha canlarından olacaktı

sULtaNGaZİ'DE hafriyat kam-
yonu, sürücüsünün direksiyon ha-
kimiyetini kaybetmesi sonucu

devrildi. Kazada yaralanan olmazken, kam-
yonun kasasında bulunan hafriyatlar yola sa-
çıldı. Kaza 11.30 sıralarında Cebeci
Mahallesi Cebeci Yolu üzerinde meydana
geldi. İddiaya göre 34 ZN 0347 plakalı Veysel
Çalayır yönetimindeki hafriyat kamyonu sü-
rücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybet-
mesi sonucu virajı alamayarak yan yatarak
yola devrildi. Kazayı kamyon sürücüsü yara
almadan atlatırken, kamyonun kasasında bu-
lunan hafriyatlar yola saçıldı. Olay yerine
ihbar üzerine polis ekipleri çağrıldı. Polis
ekipleri kazanın olduğu şeridi trafiğe kapata-
rak çevrede güvenlik önlemi aldı. Devrilen
hafriyat kamyonunu yoldan kaldırmak için
olay yerine vinç çağrıldı. Hafriyat kamyonu-
nun vinçle yoldan kaldırılması ve yola dökü-
len hafriyatların temizlenmesinin ardından
trafik normale döndü. Polisin kazayla ilgili
soruşturması sürüyor. 

aVCILaR’Da düzenlenen operas-
yonda 5 bin 550 paket makaron,
130 kilo tütün ve 904 adet elektro-

nik nargile ele geçirildi. Olayla ilgili yakala-
nan bir şüpheli hakkında da adli işlem
yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekip-
leri, Avcılar’da bir minibüse kaçak sigara yük-
lendiğini belirledi. Harekete geçen ekipler,
sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Pazar
günü Üniversiteler Mahallesi’nde bulunan iş
yerinin önünde park halinde bulunan  mini-
büste arama yaptı. Aramada, sigara filtresi
olarak da bilinen makaron dolu koliler bu-
lunduğu tespit edildi. Minibüs ve yükleme
yapılan iş yerinde yapılan aramalarda 111
koli içerisinde 5 bin 550 paket makaron, 13
koli içerisinde 130 kilo tütün, 904 adet elek-
tronik nargile ve 6 top TAPDK bandrolü ele
geçirildi. Olayla ilgili yakalanan A.P. hak-
kında adli işlem yapıldı.

Avcılar'da 2 kişi, camını kırdıkları nalburdan topraklama için kullanılan bakır çubuk
çaldı. Hırsızlar kayıplara karışırken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı

İyilik yapmak suç oldu!

OLay, 7 Nisan Çarşamba günü
saat 11.30 sıralarında Kağıthane
Şehit Karakuşlar Caddesi üze-

rinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre
cadde üzerinde BMW marka 34 HHG 48
plakalı otomobille seyir halinde olan Mert
Kaan Aydın (19), yolun karşısına geçmeye
çalışan yaşlı bir adama çarptı. Çarpmanın
etkisiyle aracın ön camının üstüne düşen
adam yaralanırken, cam ise kırıldı. Kaza-
nın ardından panik yapan genç sürücü,
sağlık ekiplerine ihbarda bulunmak yerine
yaralı adamı camı kırık araca bindirerek
hastaneye götürmek istedi. Birkaç kilo-
metre bu şekilde giden sürücüyü, Cendere
Caddesi üzerinde seyrettiği esnada uygu-
lama yapan Kağıthane İlçe Emniyet Mü-
dürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro
Amirliği ekipleri fark etti. Ön camı kırık
olan aracı durduran polis ekipleri, içeride
yaralı bir şahsın olduğunu görünce sürü-
cünün kazaya karıştığını anladı.

Ön camı kırık araçla yakalandı

Sürücüye ön camı kırık şekilde yola devam
etmesinin yasak olduğunu belirten polis
ekipleri, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekip-
leri, yaralı adamı yaptıkları ilk müdahale-
nin ardından ambulansla hastaneye
kaldırarak tedavi altına aldı. Sürücü ise 
üst araması yapıldıktan sonra polis ekipleri
tarafından emniyete götürüldü. Camı kırık
olan araç ise çekici yardımıyla emniyet
otoparkına götürüldü.

Öğrenciler arasında
bıçaklı kavga: 1 yaralı

LİsE öğrencileri arasında
çıkan kavgada 1 öğrenci bı-
çaklanarak yaralandı.

Polis, kavgaya karışan 4 öğrenciyi
gözaltına alındı. Olay, öğle saatle-
rinde İzmit İnönü Caddesi Akça
Cami mevkiinde meydana geldi.
Cadde üzerinde birbirleri ile karşıla-
şan öğrenci grupları arasında kavga
çıktı. Yaklaşık 20 kişinin kavga ettiğini
görenlerin ihbarı üzerine bölgeye
polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri gön-
derildi. Kavga esnasında bıçaklanan
M.H.A.(17) kanlar içerisinde yerde
kalırken, polisin geldiğini gören öğ-
renciler ara sokaklara kaçarak 
kayıplara karıştı. Olay yerinde ilk mü-
dahalesi yapılan ı M.H.A.’nın koltuk
altı ve kalçasından 4 kez bıçaklandığı
belirlendi. Kocaeli Üniversitesi Araş-
tırma ve Uygulama Hastanesi’ne kal-
dırılan M.H.A. tedavi altına alındı.
Bölgede araştırma yapan polis ekip-
leri, kavgaya karışanlardan 2 kişiyi
olay yerinde, 2 kişiyi ise ara sokak-
larda kaçmaya çalışırken yakaladı.
Gözaltına alınan 4 kişi, sağlık kont-
rollerinin ardından Çocuk Şube 
Müdürlüğü’ne teslim edildi. Olayla
ilgili soruşturma sürüyor.

Kağıthane'de bir sürücü cadde üzerinde seyrettiği esnada yaşlı bir adama çarparak yara-
lanmasına neden oldu. Kaza sonrası sürücü, ambulansı beklemeden olay yerini bozarak
yaralı adamı ön camı kırılan araçla hastaneye götürmek istedi. Bu şekilde araç kullanması
yasak olan sürücü, polis ekipleri tarafından durdurulduktan sonra gözaltına alındı

Sayısız dükkanı
soydular!

Virajı alamadı
devrildi

Kaçak tütüne
geçit verilmedi

Hastanede yangın paniği
PENDİK'tE özel bir hastanenin jeneratör odasında henüz bilinmeyen
bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın pa-
niğe neden oldu. Yangın, Pendik, Bahçelievler Mahallesi, Aydınlı Yolu

Caddesi'ndeki özel bir hastanenin dışındaki jeneratör odasında saat 00.30 sırala-
rında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Hastane çalışanlarının haber vermesi
ile olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye
ekipleri ufak çaplı yangını kısa sürede söndürdü. Olayda yaralanan ve can kaybı
yaşanmazken hasar oluştu. Yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma devam ediyor. 

Yaşanan hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülere hırsızların camı 
kırması ve içeriden aldıkları malzemeleri çaldığı anlar yansıdı. İş yeri sahibi Mertcan Üstün, "Sabah saat 06.30 gibi direkt 
kapının önüne geliyorlar. Yaklaşık 6 dakika duruyorlar. Kilidi kırıp, kapıyı açmaya çalışıyorlar” açıklamasını yaptı. 
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U laştırma ve Altyapı Bakanlığı ile
Boğaziçi Üniversitesi arasında
ülke düzeyinde Akıllı Ulaşım

Sistemleri alanında çalışmalar yapılma-
sına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.
Protokolün imzaları Boğaziçi Üniversite-
si'nde düzenlenen toplantıda Bakan Adil
Karaismailoğlu ve Boğaziçi Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu tarafından
atıldı. Protokolün imza töreninde konu-
şan Karaismailoğlu, Bakanlık olarak 19
yıldır çok önemli ulaşım ve haberleşme
yatırımları gerçekleştirdiklerini belirtti.

Proje desteği veriyoruz

İmza töreninde konuşan Bakan Karais-
mailoğlu, "Kara, hava, deniz ve demiryol-
larında, uzayda da uydularımızla çok
büyük başarılara imza attık. Bu adımlar
sayesinde şehirlerimizi birbiriyle bağlar-
ken, ülkemizi her noktasından dünya ile
yakınlaştırdık. Lojistik bir süper güç olma
yoluna girdik. Büyüyen ve gelişen dünya-
nın, hareketlenen ticari koridorları üze-
rinde hakimiyet kurduk. İngiltere'den
Çin'e uzanan Orta Koridorun köprüsü
olduk. Dev projelerle oluşturduğumuz
Marmara Ringi ile Marmara Bölgesi,
dünya ticaret rotalarının kavşak noktası
haline gelmekte. Yaptığımız bütün bu ileri
mühendislik ürünü projelerimizde yüksek
bir teknoloji kullanıyor, üniversiteleri-
mizde yetişen kıymetli mühendis arkadaş-
larımızla çalışıyoruz. Başarılarımız bütün
dünya tarafından takip ediliyor. Ülke-
mizde büyük projeleri tamamlamış yükle-
nicilerimiz bu sayede dünyanın pek çok
ülkesinde büyük projelere imza atıyorlar.
Bu projelerde Ağırlıklı olarak da Türk mü-
hendis ve işçilerini çalıştırmaktalar. Ayrıca
pek çok dost ülkeye proje ve danışmanlık
desteği de veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Yüzde 31 bir orana sahip

Karaismailoğlu, bugüne dek toplam 1 tril-
yon 86 milyar TL olarak gerçekleşen yatı-
rımların 2003-2020 yılları arasında
GSYİH'ye toplam 395 milyar dolar, üre-
time 838 milyar dolarlık etkisi olduğunu
dile getirdi. Karaismailoğlu, "2021 yılı büt-
çesi içinde yüzde 31'lik bir orana sahip
olan ulaştırma ve altyapı yatırımlarımız,
yaptığımız ve devam eden projelerimizle
birlikte toplam 1 trilyon 555 milyar TL'ye
ulaşacak" diye konuştu.

Uzun vadeli düşünülmeli

Bakan Karaismailoğlu, "Kurduğumuz bu
altyapı üzerine katma değerli bir üst yapı-
nın inşası için çalışıyoruz. Bu durum, faa-
liyet alanımız açısından da önemli bir
dönüşüm anlamına gelmektedir. Bu dö-
nüşüm, ulaşım ve haberleşme alanlarında
bütünsel kalkınma odaklı mobilite, dijital-
leşme ve lojistik dinamikleriyle şekillenen,
yeni, etkin ve dünyayı bu coğrafyaya en-
tegre etmeyi hedefleyen iddialı bir sürece
işaret ediyor. Bu iddialı hedefe odaklanıp,
projelerimizle ülkemizi daha ileri taşımaya
gayret ediyoruz. Bundan önce olduğu gibi
bundan sonra da ulaşım ve haberleşme
sektörleri, başta ekonomi olmak üzere her
alandaki gelişmenin ana lokomotifleri ola-
cak. Ulaştırma ve haberleşme gibi bir
alanda 'gündelik siyasi reflekslerle' veya
'popülizm' ile hareket edemezsiniz. Ulaş-
tırma öyle bir alan ki, uzun vadeli düşün-
meniz, meseleye multi disipliner
yaklaşmanız ve adımınızı atmadan evvel
360 derecelik sonuçlarıyla ele almanız ge-
rekiyor. İşte bu yüzden devlet aklı ile hare

ket etmeniz, bunu yaparken bilimsellikten
ödün vermemeniz ve üniversitelerle dirsek
temasında olmanız çok önemli ve zaruri-
dir" şeklinde konuştu.

Dünyada ilk diyebiliriz
Karaismailoğlu, "Ülkemizin Akıllı Ulaşım
Sistemlerinde yürüttüğü çalışmalara bir
yenisini daha ekleyerek, çok önemli bir ça-
lışma başlatıyoruz. Ulaştırma ve Altyapı
Bakanlığımız ile ülkemizin köklü eğitim
kurumlarından Boğaziçi Üniversitesi ara-
sında, dünyada ilk diyebileceğimiz Oto-
nom Araçlarla Sürüş Mimarisi ve Trafik
Yönetimi' konusunda iş birliği protokolü-
müzün imzalarını atacağız. Günümüzde
akıllı ulaşım sistemleri alanında yapılacak,
akademik, bilimsel, mühendislik ve ben-
zeri perspektifteki her türlü teorik, tekno-
lojik ve yenilikçi çalışmada, tüm dünyanın
önünde ilerlemekteyiz. Ağustos 2020'de
kamuoyuna ilan ettiğimiz Ulusal Akıllı
Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve
2020-2023 Eylem Planı çerçevesinde, 31
eylemi gerçekleştirme çalışmalarını başlat-
tık" şeklinde konuştu. DHA

POPULIST OLMA
SANSINIZ YOK!

Covid-19 salgını kapsamında 3 günlük kısmi kapan-
mayı fırsata çeviren Büyükçekmece Belediyesi, Cengiz
Topel Caddesi’nin birçok bölgesinde eş zamanlı ça-
lışma gerçekleştirdi.  Yaz mevsimi hazırlıklarını aralık-
sız sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Fatih
Mahallesi, Cengiz Topel Caddesi’nde kapsamlı bir ça-
lışma başlattı.

Onarım çalışması yapıldı

Büyükçekmece Belediyesi ilçe genelinde başlattığı çalış-
maları hız kesmeden sürdürürken geçtiğimiz hafta
sonu Covid-19 salgını nedeniyle alınan 3 günlük kısmi
kapama sürecinde ilçenin en yoğun caddelerinden biri
olan Cengiz Topel Caddesi’nde bakım onarım çalış-
ması gerçekleştirdi. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekip-
ler cadde üzerinde hasarlı olduğu tespit edilen yağmur
suyu ızgaralarını yeniledi,  kaldırımlarda oluşan çök-
melerin tamiratını yaptı. Cadde genelinde yol bakım
onarım çalışması yapan ekipler ayrıca yaya geçitlerini
de yeniden düzenleyerek set boya çalışması yaptı.

Taksim'de yapılan camide son aşamaya gelindi. Rama-
zan ayının son cuma günü açılması planlanan caminin
deve tüyü rengi halıları serilmeye başlandı. Rulolar ha-
linde camiye getirilen 3 bin 500 metrekare halı, cumar-
tesi günü itibariyle seriliyor. 8 kişilik ekip, 3 vardiya
halinde halıları seriyor. Üst katta serme işlemi biterken,
alt kattaki serme işleminin de bugün tamamlanması
bekleniyor. Yüzde 100 yün olan halılar, Manisa'da do-
kunduktan sonra İstanbul'a getirildi. Deve tüyü rengi
halıları serme çalışmaları, DHA tarafından görüntü-
lendi. Taksim'deki cami 2 bin 482 metrekare arsa ve 16
bin 220 metrekare inşaat alanına sahip. Mimarlar Şefik
Birkiye ile Selim Dalaman imzasını taşıyan caminin te-
meli 17 Şubat 2017'de atıldı. DHA

3 günlük kapanma
fırsata çevrildi

8 kişilik ekip
halı seriyor

D olar kuru 8,17, Euro 9,73, borsa
1,416 işsizlik yüzde 28,3 enflasyon
yüzde 16,2 civarında seyrediyor.

Bağımsız bir şekilde faliyetlerini yürüt-
mesi gereken Merkez Bankasının başkanı
Naci Ağbal bir gecede yapılan değişiklikle
görevinden alınmış yerine Şahap Kavcıoğlu
getirilmişti. Geldiğimiz son durumda merkez
Bankası enflasyonel değerlerini korumak
adına para basmaya hazırlanıyor. Para bası-
larak merkez reel sektörü destekleyecek. Bu
ne demek? Yüzde 16,2 seviyesinde olan 
enflasyonunun çok daha yukarılara çakması
anlamına geliyor.

Geçmiş dönemlerde devletin “altın 

yumurtlayan tavuk” misali ekonomiyi
ayakta tutan kurumları yıllardır zarar açık-
lıyor. Türkiye Çay İşletmeleri Genel Müdür-
lüğü 2020'de 547 milyon TL'lik zarar
açıkladı. Böylelikle kurumun son 5 yıldaki
zararı 2,1 milyar TL'yi aştı. Dünya çay üreti-
minde 5. sırada olan bir ülkenin kurumunun
her yıl zarar açıklamasının tarifi mümkün
değil. Kurum 2019'un nisan ayında da ‘tem-
perli kulplu cam bardak' alımı için ihaleye
çıktı. 5 milyon adet bardak, Paşabahçe'den
alındı ve 17 Mayıs 2019 tarihinde, 5 milyon
250 bin TL'lik sözleşme imzalandı. Mayıs
ayında 20 günlük açık hava reklam hizmet-
leri için 1 milyon 753 bin 758 TL'lik söz-
leşme imzalandı. Temmuz ayında yapılan
reklam filmi ihalesi 264 bin 700 liraya mal
oldu. Temmuz 2019'da reklam filmi yayını
için de 4 milyon 592 bin TL ödendi.

26 şeker fabrikamız var.
Buna rağmen tam kapasite çalışmıyor şeker
ithal ediyoruz. İşsizlik had safhada şeker
fabrikalarımızda istihdam yapmıyoruz.
Şeker pancarını ektirmiyoruz. Her yıl 150
milyon dolar verip şeker ithal ediyoruz.
Kendi şeker fabrikamızı 80 milyon dolara
satıyoruz. İşçisi işe, çiftçisi üretmeye kendisi
şekere muhtaç bir ülkenin şeker ve çay 
kurumları nasıl zarar eder akıl sır 
erdiremiyoruz.

Ülkenin 1 yıllık bütçesine denk gelen 

Merkez Bankası döviz rezervlerindeki 128
milyar dolar kayıplara karıştı. Kayıp olan
para, binbir çeşit vergi kalemiyle vatandaşın
cebinden alınan paralar. “Nerede?” diye So-
rulması sorgulanması yasak olan paradan
bahsediyorum. Yahu! birileri cebinizdeki pa-
ranızı çalsa, “Nerede benim cebimdeki para
kim çaldı?”diye sormaz mısınız?

Cambazın biri, eşeği yularından çekip 
gelmiş pazara. Bir başka cambaz yanaşmış:

“Kaça bu eşek?”
“Bin lira!”
“Aldım gitti, ver elini helalleşelim!”
Birkaç kişi alıcının kulağına fısıldamış:
“Yahu görmüyor musun, bu eşek topal.

Onun için ucuza verdi!”
“O eşek topal değil, tırnağının arasına taş

kaçmış. Bu nedenle topal sanıp ucuza elden
çıkarmaya bakıyor!”

Eşeği satana koşmuşlar:
“Yahu bu eşek topal değilmiş, tırnağına

taş kaçmış!”
Satıcı gülmüş:
“Eşek topal olmasına topal da, öyle 

sansınlar diye taşı tırnağına ben koydum!”
Alıcıya koşmuşlar:
“Yahu bu eşek gerçekten topalmış, taşı o

koymuş. Seni de kandırdı, parayı aldı!”
Alıcı dövünmeğe başlamış:
“Vay namussuz vay! Eğer verdiğim para

sahte olmasaydı, beni kazıklayacaktı!”..
Yalan söylediklerini biliyoruz.
Yalan söylediklerini biliyorlar.
Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorlar.
Yalan söylediklerini bildiğimizi bildiklerini

biliyoruz.
Ama hala yalan söylüyorlar...
Sağlıcakla...

Merkez Bankası para
basmaya hazırlanıyor

osmankose@hotmail.fr

damgaweb@gmail.com

Osman KÖSE

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Boğaziçi Üniversitesi ile bakanlığı arasındaki Akıllı
Ulaşım Sistemleri alanında iş birliği protokolü imza töreninde yaptığı konuşmada "Ulaştırma ve haber-
leşme gibi bir alanda 'gündelik siyasi reflekslerle' veya 'popülizm' ile hareket edemezsiniz. Ulaştırma
öyle bir alan ki, uzun vadeli düşünmeniz, meseleye multi disipliner yaklaşmanız gerekiyor" dedi.

KAZALAR BÜYÜK 
ORANDA AZALACAK
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Melih Bulu ise "Bugünkü proto-
kolün imzası çok önemlidir diye dü-
şünüyorum. Çünkü akıllı ulaşım
önümüzdeki yıllarda artık hayatımı-
zın çok önemli bir parçası olacak.
Bunun birçok faydaları olacak. Bir
kere trafik kazaları büyük oranda
azalacak. İnanılmaz bir enerji verim-
liliği getirecek bize. Çok çevreci so-
nuçları olacak akıllı ulaşım
sistemlerinin. Akıllı ulaşım çok zor
bir problem. Bunun hukuki boyutu
var, enerji boyutu var, yazılım bo-
yutu var. O yüzden de disiplinler
arası ekipler tarafından çözülmesi
gereken bir problem. O yüzden de
ben akıllı ulaşım sistemlerinin ilk
geldiğim günden beri hocalarımızla
yaptığımız toplantılarda her türlü
desteği vermeyi çok istediğimi söyle-
dim. Başta Bakanımız olmak üzere
işin içinde emeği olan bütün hocala-
rımıza çok teşekkür ediyorum" dedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),
Bakırköy’ün en işlek caddelerinden olan
İncirli Caddesi’nin altyapısını yeniliyor.
İBB bağlı kuruluşu İSKİ tarafından yü-
rütülen çalışmayla; eski ve yetersizliği
nedeniyle özellikle yağışlı havalarda su
baskınlarına sebep olan altyapı genişleti-
liyor. Bu kapsamda, daha önce 300 mili-
metre çaplı atıksu hattı, 600 milimetreye
çıkartılıyor. Yağmur suyu hattı da 500 ve
1200 milimetre arasında olacak şekilde
yeniden yapılıyor. Bununa birlikte cad-
denin atıksu ve yağmur suyu hatları da
ayrıştırılacak. Böylece, Marmara deni-
zine atıksu girişi tamamen son bulacak. 

Koku sorunu çözülecek 

İncirli Caddesi’ndeki altyapı çalışmala-
rına ilişkin bilgi veren İSKİ Genel Mü-
dürü Raif Mermutlu, Bakırköy’ün 3
önemli aksından biri olan caddede hem
atıksu hem yağmur suyu hatlarının yeni-
leneceğini belirtti. Marmutlu çalışmalar
tamamlandığında; bölgede su baskın-
ları, kanalizasyon sorunları ve kötü koku
problemlerinin ortadan kalkacağını dile
getirdi.  Toplam 80 milyon lira maliyetle
hayata geçirilen İncirli Caddesi altyapı
çalışmalarının temmuz ayının ortala-
rında tamamlanması planlanıyor.  

İncirli’nin altyapısı yenileniyor 
İSKİ, Bakırköy İncirli Caddesi’nin altyapısını tamamen yeniliyor.  Böylece yağmur sonrası taşkınlar ortadan kalkacak, kanali-
zasyon ve koku sorunları çözülecek. İncirli Caddesi’ndeki çalışmaların temmuz ayı ortasında tamamlanması planlanıyor. 
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24 Nisan Gelibolu yarımadasında işgal 
kuvvetlerine ilk kurşunun atıldığı gün
Ermeniler bu günü soykırım günü 

olarak biliyorlar.
1915 Soykırıma uğradık diyorlar Osmanlıda yaşa-

yan Ermeni vatandaşlarına 34. Padişahımız Sultan
II. Abdülhamid ülkesinde yaşayan Ermenilere Milleti
sadıka, sadık millet payesi verir.

Sultan Ermenilere kuyumculuk, sarraflık, banka-
cılık ve tefecilik işlerini, Kayı boyundan gelen 28 ka-
vimden oluşan Müslüman halklara, haramdan uzak
olalım diye yükte ağır pahada ucuz tarım ve hayvan-
cılık işlerini verir.

Annesi İsmail Ağaya şöyle öğütler:
Oğul senden dileğim kasabaya gidersen o Ermeni-

lerden kalma evleri, tarlaları kabul etme. Sahibi kaç-
mış yuvada, öteki kuş barınamaz. Yuva bozanın
yuvası olmaz zulüm tarlasında zulüm biter. (Yaşar
Kemal Yağmurcuk kuşu)

1915 Tarihinde Osmanlı orduları Çanakkale’de
sadık millet dedikleri siz neredesiniz. Bizim ordular
Çanakkale'de olduğuna göre zulmü kim yaptı.

Bireysel olaylar vakalar olmamışımdır tatbiki ol-
muştur ancak bu bir devlet politikası değildir.

Tehcir: Göç ettirme göç etmesine sebep olmanın
adıdır. Göç olayları yaşanmıştır.

Balıkesir ili Bandırma ilçesinde 40 kişi kadar bir
Ermeni ailesi burada hayatlarının tehlikede olduğunu
Ermenilerin çoğunlukta olduğu şehirlere gitmek iste-
diklerini bildirirler.

Talepleri kabul görülür ve Kayseri’ye gitmek için
trene bindirirler başlarında bir manga asker ve bir
yüzbaşı görevlendirilir.

Osmanlı Çanakkale'de savaşan askerlerini ekşitil-
miş buğday çorbası, üzüm hoşafı ile beslerken onlara
trende sıcak yemek verilir.

Yolculuk sırasında refakat eden Yüzbaşı Ermeni-
nin kızına âşık olur, kızı babasından ister, Ermeni kızı
vermez: Güç bende silah bende ne demek istemek ne
demek vermemek gel ’de anla Zulüm diyorlar.

Birinci dünya savaşı 24 Temmuz 1914 başlar 11
Kasım 1918 tarihinde sona erer. Çanakkale savaşları
ile Osmanlıda bu savaşlara katılmış olur.

Ermeniler 1915 tarihinde soy kırımdan söz ederler
gerçekten bu kırım olmuşsa  T.B.M.Meclisi 23 Nisan
1920 ilk tanıyan devlet Ermenistan 3 Aralık 1920
(Gümrü antlaşması), ilk Avrupa Devleti Sovyet Rusya
Moskova antlaşması, İlk Müslüman Devlet Afganis-
tan  (Afganistan dostluk antlaşması) dördüncü ilk iti-
laf Devleti soykırım yoktur diyemezsin diye kanun
çıkartan diasporaya besleyen Fransa (Ankara 
antlaşması)

Osmanlı ne zaman soykırım yapmış 1915 Erme-
nistan bizi ne zaman tanımış 3 Aralık 1920 tarihinde
yani yedi yıl sonra o zaman Ermenistan yetkilileri bu
vahim olayı bilmiyorlar mıydı da bizi tanıdılar.

Mustafa Kemal 12 Temmuz 1932 yılında Türk Dil
Kurumunu kurar başına 14 yıl görev yapan AGop Di-
laçarı getirir. 1934 yılında soyadı kanunu çıkınca
Mustafa Kemal Atatürk soyadını alınca Agop 
Dilaçar olur.

Agop bilmiyor muydu da şimdikiler mesnetsiz bir
iddia atıyorlar soykırımı.

1453 Harften 571 heceden oluşan İstiklal marşı
12 Mart 1921 tarihinde T.B.M.Meclisinde okunur
bestesi Osman Zeki Üngör.

İstiklal Marşı mecliste ilk defa seslendirilirken or-
kestrasını yöneten Edgar Manas 20 sene bu orkes-
trayı yönetir o zaman bu önemli tarihi görevlerde
hizmetlerde bulunanlar bilmiyorlardı da bu görevleri
seve seve yaptılar.

Mustafa Kemal Atatürk ne büyüksün ne kadar
güçlüsün bugün bizi birbirimize düşman etmek iste-
yenlere var oluşunu kabul ettirmişsin.

Atam seninle ne kadar övünsek azdır. Onbaşı Ha-
lide Edip Adıvar bizim kavgamız halklarla değil yö-
netenlerledir der Sultanahmet meydanında yanında
İstiklal Marşımızı yazan Mehmet Akif (Ragif manası
ekmek ve pide anlamına geldiği için babası hicri
1290 yılında, miladi 1873 )

Mehmet Akif şöyle der üflemeyen çingenenin rengi
mezar kendi ölüdür. Mezar mermer beyaz çingene
siyah bizimkiler hacca gittiklerinde şeytan taşlarlar-
ken oraya bir Arap gelir bizimkiler bakarlar uzun bir
boy simsiyah bir renk Arap’ı tiye alırlar bunun far-
kına varan Arap.

Arap arkadaş boyayı mı boyacıyı mı beğenmediniz
sizide beni ’de Allah yarattı.

Agop ölmüş başında komşusu ile ağıt yakıyorlar-
mış hanımı uy Agop sen iyi adam idin Almanca İngi-
lizce Fransızca bilir idin deyince komşusu kız senin
kocan nerden bilirdi bu dilleri bilmez idi deyince ha-
nımı bilmez idi ama öğrenmeye gayret ederdi ya, öğ-
renmeye gayret edenlerden olalım.

Biz Müslümanların İbadet yeri cami yâda cemevi
manası toplanma. Kilisenin anlamı kutsal bilgelik.

Bu sene Ahi yılı seçildi Ahi yâda Akı manası kar-
deşim yazamadık ne okulumuza ne ibadet yerine nede
okulumuza.

Ermenilerin okullarının, Hasta hanelerinin ve Kili-
selerinin başında Surp yazmaktadır manası anlamı
kardeşim.

Kilise kutsal bilgelik Cami Cem evi manası top-
lanma gel ‘de kıskanma.                   

Soykırım...
IS ICIN GITTI CINSEL
SALDIRIYA UGRADI!

D aha önce cinsel saldırı olayla-
rına dikkat çekmek amacıyla
sokak performansları sergile-

yen tiyatro oyuncusu A.Ç., pandemiden
dolayı atölyesini açamadığı için iş ara-
maya başladı. Sosyal medyadaki bir
gruba iş aradığını yazan A.Ç. ile kendi-
sini emlakçı olarak tanıtan E.T., irtibata
geçip, "Ofisimde telefonlara bakacak bi-
rine ihtiyacım var" dedi. A.Ç. de E.T. ile
görüşmek üzere 12 Nisan günü, San-
caktepe'ye gitti. İkili, kaymakamlık binası
önünde buluşup, E.T.'nin iş yerine gitti.
A. Ç.nin iddiasına göre E. T. Kendisini
öldürmekle tehdit etti, cinsel saldırıda
bulundu. 

Kaçıp, kafeye sığındı

Fırsatını bulur bulmaz kaçıp, bir kafeye
sığınan A.Ç., yardım istedi. İhbar üze-
rine gelen polis ekipleri, çok sayıda suç-

tan kaydı olduğu belirlenen E.T.'yi,
gözaltına aldı. Şüpheli, sevk edildiği

adliyede çıkarıldığı mahkemece tu-
tuklandı. Üniversitede eğitimini

aldığı tiyatroya 7 yaşında başla-
yan A.Ç., yaşadıklarını anlattı.

A.Ç.,"Bana kutulama ve pa-
ketleme gibi iş ilanları geldi.

Daha sonra 'Bir emlak
ofisinde sekreterlik ya-

pabilir misin?' diye
mesaj aldım. Yol,

yemek giderleri kar-

şılanacak, SGK primi yatırılacak denildi.
Sancaktepe'ye giderek yüz yüze görüş-
meye karar verdim.12 Nisan'da görüş-
meye gittim. Ancak öldürülmeye
çalışıldım, tecavüze uğradım, alıkonul-
mak istendim. Son anda kapının kilitli
olmadığını fark ettim. Kaçıp aynı so-
kakta bulunan kafeye koşarak, girdim.
Biraz sakinleşince polise haber verdim"
dedi. 

10 yerimde darbe var

"Darp için muayeneye götürüldüm.
Oradan emniyete gittik" diyen genç
kadın, "Delil niteliği taşıyacak bir eşyamı
verdim. Daha sonra avukat arkadaşım,
öldürmeye teşebbüsü ispatlayabilmek
için adli tıpa gidip, iç kastaki ezikleri tes-
pit ettirmem gerektiğini söyledi. Bo-
ğuşma ve arbededen dolayı omzum,
kollarım, bacaklarım, boğazım dokun-
duğunuz zaman sızlıyordu. Ertesi gün,
adli tıpa gittim. Bütün muayenelerimi
yaptırdım. Vücudumun 10 yerinde
darba bağlı kas ezilmeleri tespit edildi.
Dişimden tırnaklarıma kadar örnek al-
dırdım. Psikiyatriste başvurdum" ifadele-
rini kullandı. 

Haklarını arasınlar

Polisin, E.T ile buluştukları anlara ait
güvenlik kamera görüntülerini buldu-
ğunu söyleyen A.Ç., E.T.'nin hırsızlık,
kasten yaralama, alıkoyma, hakaret, teh-
dit, yağma, nitelikli yağma, askeri hu-
kuka muhalefet gibi suçlardan kaydı
olduğunu ifade etti. A.Ç., şöyle konuştu:
"Ben o yerin emlak bürosu yerine sahte
bir yer olduğunu bildiğimden bu yana
orada başka neler olduğunu düşünüyo-
rum. İlk olmadığımı düşünüyorum açık-
çası. Kadınlar mutlaka haklarını talep
etsinler, adli mercilere başvursunlar.
Çünkü bunlar, delillerin yok olmaması
şahsın hemen tutuklanması adına çok
önemli. Tutuklanmayan insanların o in-
sanlara sonradan gidip, şiddet uyguladı-
ğını, öldürdüğünü görüyoruz." DHA

İstanbul'da tiyatro oyuncusu A.Ç. (24) iş ilanı üzerine gittiği adreste cinsel saldırıya
uğradığını iddia etti. Genç kadının şikayeti üzerine E.T. adlı şüpheli tutuklandı.

A.Ç., "Mutlaka sesimizi çıkaracağız ve kanun yoluyla hak ettikleri cezayı almalarını
sağlayabileceğimizi bu davayla göstereceğimizi umuyorum" dedi

A.Ç., KADIN ve çocuk istismarına dikkat
çekmek için yıllarca sokak performansı sergi-
lediğini ancak kendisinin de aynı durumla karşı
karşıya kaldığını bildirerek, "Mutlaka sesimizi çı-
karacağız ve kanun yoluyla hak ettikleri ce-
zayı almalarını sağlayabileceğimizi bu
davayla göstereceğimizi umuyorum" diye
konuştu A.Ç., psikiyatrist desteği aldığını
ifade ederek, "Kötü hissedecek olan kesin-
likle kadınlar değil. Korkacak ve üzülecek
karşı taraf olsun. Kadınların korkacağı,
suçlu hissedeceği bir şey yok. 'Niye ben ölü-
yorum?'; Bunu söyleyen beni fenalaşırken
gören, anlayan bir kadın. Bu erkek-kadın
meselesinden ziyade aileye kadar gider. So-
nuçta bu suçlu çocukları bir anne ve baba
yetiştiriyor. İki cinsiyetin ortak yarattığı bir
şiddet söz konusu" dedi.

NİYE BEN 
ÖLÜYORUM!

Mağdur sayısı
kat kat artıyor

Kripto para borsası
'Thodex'in yurt

dışına kaçan sahibi
Fatih Faruk Özer

tarafından
dolandırılan
mağdurlar,
avukatları

aracılığıyla Anadolu
Adliyesi'ne gelere,

savcılığa suç 
duyurusunda 

bulunmaya devam
ediyor. Yaklaşık 

50 mağdurun
avukatılığını 

üstlenen Serkan 
Keskin,

"Telefonlarımız 
susmuyor. Mağdur

sayısı kat, kat
artıyor. Çok ciddi

kayıplar var" dedi

AVUKAT Serkan Keskin, "Mağdur-
lar bu süreçle ilgili yıprandılar ve
manevi anlamda da sıkıntıya düş-

tüler. Basın karşısına çıkmak istemiyorlar. Yıp-
ratıcı süreç devam ediyor. Bu süreçle ilgili
soruşturma derinleştikçe gerek savcılık gerekse
tarafımızdan yapılan suç duyurusuna istina-
den yürütülen soruşturma kapsamında yeni
bilgi ve belgeler tarafımıza geliyor" dedi. Üç
gündür çok yoğun bir şekilde çalıştıklarını
ifade eden Keskin, "Telefonlarımız susmuyor.
Ellinin üzerinde mağdur var, çok ciddi kayıp-
lar var. Benim iki kimliğim var. Biri avukat ve
hukukçu kimliğim, diğeri yatırımcı kimliğim.
15 yıldır sermaye piyasalarında yatırım yapı-
yorum. Aynı zamanda sermaye piyasası SPK
borsa alanında avukatlık faaliyetleri yürütüyo-
rum. Dolayısıyla gerek foreks gerekse coin iş-
lemleriyle ilgili yeterli derecede bilgi sahibiyim"
diye konuştu. 

Süre kaybı yaşamayın

"Burada şahıs, hiçbir şekilde insanlara coin
vermemiş. Sanal anlamda insanlara bir sistem

yaratmış. İnsanlar
orada coin aldıklarını
zannederken aslında
ekranda soyut bir
şeye yatırım yapmış-
lar" diyen Keskin,
"Paraları toplayıp,
malesef yurt dışına
kaçıyor. Savcılık ve
emniyet birimleri ge-
reken titizlikle araştır-
malarını yapıyor.
Mağdur sayısı kat,
kat artıyor. Bir hu-
susu daha vurgula-
mam gerekiyor. Bu
yatırımcılar ve mağ-
durlar açısından çok
önemli. Kadıköy
Göztepe şirketin mer-

kezi. Dolayısıyla alacaklarına kavuşmaları açı-
sından tedbir talepli olarak Anadolu Mahke-
meleri'nde alacak davasını açtık. Şimdi yargı
bununla ilgili alacak bakımından karar vere-
cek. Şehir dışında yaşayan mağdur vatandaş-
larımız, oradan da dava açabilirler ancak süre
kaybı yaşamamaları açısından bu davayı Ana-
dolu Adliyesi'nde açmaları son derece önem
taşımaktadır" ifadelerini kullandı. 

Öncelik tedarikçilerin

Önümüzdeki süreçte şirkete kayyum atanabi-
leceğini söyleyen Keskin, "Kayyum atandığı
zaman mağdur vatandaşlarımızın davalarını
açmak suretiyle bir sıra oluşturulacak. Önce
tedarikçiler yani bu firmaya tedarikte bulunan
firmalar alacaklarına kavuşacak. Sonra sırayla
diğer mağdur vatandaşlar dava açmaları du-
rumunda sıraya girecek. Olumlu bir haber ise,
hesaplarında 31 milyon lira tespiti yapıldı. Şir-
ket bizim muhatabımız ancak ceza soruştur-
ması ve davası kapsamında şahsın da mal
varlığına gidilebilir. 5 bin liradan 2 buçuk mil-
yona kadar kayıp yaşayan mağdurlarımız var.
Bana gelen telefonlar ve mesajlar insanın ca-
nını sıkacak nitelikte. Eşinin kendisinden bo-
şanmak istediğini söyleyen, intihar aşamasına
kadar gelen, varını yoğunu buraya yatıran
mağdurlar bulunmakta" diye konuştu. 

Paralarla nasıl dışarı çıktı?

"Şahıs yurt dışına çıkarken bu hadise yoktu.
Bununla ilgilir ihbar, şikayet yoktu. Dolayısıyla
emniyet birimlerimiz ve yargının bu konuda
yapabileceği bir husus yoktu" diyen avukat
Keskin,  "Seyahat özgürlüğü kapsamında dı-
şarı çıktı. Peki bu paralarla nasıl dışarı çıktı?
Teknik anlamda bir dolandırıcılık yapılıyor.
Aynı zamanda bilişim suretiyle dolandırıcılık
suçu kapsamına da girmekte. Mağdurlardan
topladığı paraları coine çevirmek suretiyle
soğuk cüzdanına koymuş. Soğuk cüzdan de-
diğim küçük bir flash bellek. O belleğe isterse-
niz 10 milyar dolar bile koyabilirsiniz” dedi. 

Hayalleri için 
sınava girecek
Çocukluk hayali olan ressamlıktan vazgeçmeyen 
42 yaşındaki esnaf Ramazan Tosun, Güzel 
Sanatlar Fakültesi sınavlarına hazırlanıyor. 
“9 yaşında resim çizmeye başladım. Yeteneğimin
olduğunu biliyordum fakat değerlendirecek bir ortam
bulamadım. Ailemin imkanları kısıtlıydı" dedi

BEYAZIT’TA küçük bir dükkanda kadın kıya-
fetleri satan Tosun, çocukluk yıllarından iti-
baren sanata büyük bir ilgi duyduğunu ve

maddi imkansızlıklardan dolayı herhangi bir eğitim al-
madığını ancak uzun yıllardır sanatla ilgili çok sayıda
kitap okuyup sanatçıların hayatlarını ezberlediğini söy-
ledi. Dükkanda veya evdeyken sürekli resimle uğraştı-
ğını ve resim çizmediği zaman kendisini mutsuz
hissettiğini ifade eden Ramazan Tosun, “Esenler 
Belediyesi Sanat Evi’nde (ESEV) eğitim alıyorum ve
Güzel Sanatlar Fakültesi sınavlarına hazırlanıyorum.
ESEV’deki derslerime önem veriyorum ve en iyi 
malzemeleri alarak katılıyorum” dedi.

İmkanlar kısıtlıydı

Renkli kişiliğiyle herkes tarafından tanınan ve çok sevi-
len Tosun, “9 yaşında resim çizmeye başladım. Yetene-
ğimin olduğunu biliyordum fakat değerlendirecek bir
ortam bulamadım. Ailemin imkanları kısıtlıydı. Çocuk-
luğumdan beri kütüphaneleri, sergileri ve tarihi alanları
gezmeyi çok severdim. Ailem resimle ilgilenmemi ente-
resan karşıladı. Babam yalnız çalıştığı için okuma imka-
nım olmadı. İşleri yürütebilmek için babamın yanına
bir yardımcı gerekiyordu ve o yardımcı ben oldum.
Ailem resme olan hevesimle hiç ilgilenmedi. Güzel yazı
yazdığımdan dolayı okulda evrak hazırlamam için çağı-
rırlardı. Öğretmenlerim görsel sanatlar alanında 
kendimi geliştirmem gerektiğimi söylerlerdi. Öğretmen-
lerimden destek gördüm ama ailemden yeteri kadar
destek alamadım” diye konuştu.

Manevi destek oldular

İlk hüsnü hat kursuyla sanatsal çalışmalara başladığını
söyleyen Ramazan Tosun, “Vincent Van Gogh, Pablo
Picasso, Caravaggio ile Balkan Naci İslimyeli ve Nuri
İyem’i kendime örnek alıyorum. Yokluk içinde sanat or-
taya çıkarmaları beni çok etkiledi. Bu ressamlar bana
manevi destek veriyorlar. Hüsnü hat sanatında da
Hamit Aytaç’ı kendime örnek alıyorum. Hamit Aytaç
da yokluk içinde sanatını yaşatmaya çalışmış bir isim.
Yokluk bazı şeyleri öğrenmeye engel değil” şeklinde ko-
nuştu. Çok sayıda hüsnü hat, akrilik, yağlı boya ve kara
kalem çalışmaları olduğunu anlatan Tosun, "İleride
yaptığım tabloları bir sergide beğeniye sunmak isterim.
Resim yaptığım zaman daha üretken daha mutlu ve
huzurlu olduğumu hissediyorum. Şu an, üniversite 
sınavlarına hazırlanıyorum” dedi. 

A.Ç., E.T.'nin
hırsızlık, kasten 
yaralama, alı-

koyma, hakaret,
tehdit, yağma, nite-
likli yağma, askeri
hukuka muhalefet

gibi suçlardan
kaydı olduğunu

ifade etti.



D ünya genelinde geçen hafta
açıklanan imalat ve hizmet sek-
törü Satınalma Yöneticileri En-

deksi (PMI) verilerinin, ekonomik
aktivitedeki toparlanmanın gücüne işaret
etmesine karşın hafta geneline bakıldı-
ğında, pay piyasalarında çoğunlukla ne-
gatif bir seyir izlendi. ABD'de cuma günü
açıklanan verilere göre, imalat sanayi ve
hizmet sektörü PMI nisanda tarihi zirve-
sine çıktı. İmalat sanayi PMI nisanda bir
önceki aya kıyasla 1,5 puan artarak
60,6'ya, hizmet sektörü PMI da aynı dö-
nemde 2,7 puan artışla 63,1'e yükseldi.
Ülkede yeni konut satışları martta aylık
yüzde 20,7 artarak Ağustos 2006'dan bu
yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.
Açıklanan veriler sonra New York borsa-
sında alıcılı bir seyir izlense de haftalık
bazda endekslerin değer kaybetmesi dik-
kati çekti. Geçen hafta vergilerin artırıla-
cağı yönündeki haberler piyasaların
üzerinde baskıya neden oldu. ABD Baş-
kanı Joe Biden'ın 1 milyon dolardan fazla
kazananlar için sermaye kazançları üze-
rindeki vergileri artıracağı, söz konusu
vergi oranını yüzde 20'den yüzde 39,6'ya
çıkaracağı kaydedildi. Cuma günü Dow
Jones endeksi yüzde 0,67, S&P 500 en-
deksi yüzde 1,09 ve Nasdaq endeksi
yüzde 1,44 yükseldi. Endeksler, bir önceki
haftaya göre ortalama yüzde 0,28 değer
kaybetti.Avrupa tarafında, Almanya'nın
bileşik PMI verisinin nisanda 56 puana
gerilesi ve Avrupa İstatistik Ofisi (Euro-
stat) verilerinin, yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) salgını nedeniyle AB ülkele-
rinde bütçe açığı ve kamu borcunun hızla
yükseldiğini ortaya koymasının ardından
satıcılı bir seyir izlendi. Cuma günü Al-
manya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,27 ve
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,15
değer kaybederken, İngiltere'de FTSE 100
endeksi yatay seyretti. Endeksler haftalık
bazda ise yaklaşık yüzde 1 geriledi.

Önemli veriler var

Avro/dolar paritesi ise yükseliş eğilimini
üçüncü haftaya taşıyarak analistlerin di-
renç olarak nitelendirdiği 1,21 seviyesini
test etti. Asya borsaları yeni haftaya pozi-
tif bir başlangıç yaptı. Kapanışa yakın
Çin'de Şanghay Bileşik endeksi yüzde 0,1,
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4

ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7
değer kazandı. Asya piyasalarında bakır,
çelik ve demir gibi metallerin fiyatlarındaki
hızlı yükseliş dikkati çekiyor. Bakırın libre fi-
yatı şu dakikalarda yüzde 1'in üzerindeki
değer kazancıyla 4,39 dolardan işlem görü-
yor. Altının ons fiyatı ise yüzde 0,2'lik sınırlı
artışla 1.781 dolar seviyesinde bulunuyor.
Analistler, bu hafta, salı günü kararları
açıklanacak Japonya Merkez Bankası
(BoJ) toplantısından, para politikası ile il-
gili herhangi bir değişiklik beklenmediğini
ifade ederek, veri takviminde, cuma günü
Çin'de PMI ve Japonya'da sanayi üretimi
ve enflasyon verilerinin öne çıktığını 
söyledi.

Yoğun gündem takibi olacak

Yurt içinde, cuma günü resmi tatil olması
dolayısıyla geçen haftayı perşembe günü
tamamlayan Borsa İstanbul'da, BIST 100
endeksi, bir önceki hafta kapanışına göre
yüzde 4,47 değer kaybetti. Endeks, per-
şembe günü tepki alımlarıyla yüzde 1,10

değer kazanarak 1.345,15 puana çıkarken,
geçen hafta yüzde 3,8 yükselerek
8,3787'den kapanış yapan dolar/TL ise
yeni haftaya 8,43 seviyesinde başladı. Bu
hafta perşembe günü Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası tarafından açıklanacak
Enflasyon Raporu'nun, yurt içi piyasaların
odağında bulunduğunu ifade eden analist-
ler, yurt dışında ise Fed ve BoJ'un faiz ka-
rarı ile yoğun veri gündeminin takip
edileceğini bildirdi.

Kalıcık aranıyor

Analistler, açıklanacak şirket finansal so-
nuçlarının da hisse ve sektör bazlı hareket-
leri artırabileceğini belirterek, Joe Biden'ın
1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesi
sonrası ABD ile artan gerilim nedeniyle ko-
nuyla ilgili gelişmelerin izleneceğini söyledi.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.300-
1.310 bandının destek konumunda oldu-
ğunu aktaran analistler, olası yükselişlerin
güç kazanabilmesi için 1.400 puanın üze-
rinde kalıcılık aranacağını kaydetti. DHA
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Gölcük ilçesinde yaşayan esnaf Sinan
Önal ile tersane işçisi çocukluk arkadaşı
Bedrettin Çulha, 2015 yılında boş zamanla-

rını değerlendirmek için ok gövdesi yapmaya karar
verdi. Ürettikleri ok gövdelerini Sivas'ta okçuluk kulübü
yöneten bir yakınlarına göndererek test eden iki arka-
daş, yaklaşık 6 ay süren Ar-Ge çalışmasının ardından
gerekli standartlara sahip ok gövdesi üretmeye başladı.
Önal ve Çulha'nın ürettiği ok gövdeleri fiyat ve kalite
bakımından ithal ürünleri geride bıraktığı için talep
arttı. Bunun üzerine ikili firma kurup üretime geçti.
Yaklaşık 250 metrekarelik atölyede faaliyet gösteren fir-
manın ürettiği ok gövdeleri, yurt içi ve dışındaki profes-
yonel sporcular tarafından uluslararası müsabakalarda
kullanılıyor. SVS Okçuluk firmasının kurucu ortağı
Sinan Önal, bu işe giriştiklerinde okçulukla ilgili hiçbir
bilgilerinin olmadığını, profesyonel bir ok gövdesi ya-
pana kadar 6 ay geçtiğini söyledi. Piyasa girdiklerinde
Türkiye'de satılan okların tamamının yurt dışından gel-
diğini belirten Önal, "Türkiye'de ilk başlayan biz olduk.
Arada büyük fiyat farkı olunca insanlar yöneldi, yaptı-
ğımız işi de beğendiler. Böylelikle markamızın adı du-
yulmuş oldu." dedi. Önal, "Kendi zımpara tezgahımızı
yaptıktan sonra yüzey kalitesinde Avrupa standartlarını
yakalamış olduk. İlk başladığımızda yıllık 1000-1500 ok
üretiyorduk, şu anda yıllık 100 binin üzerindeyiz." diye
konuştu.

20 ülkeye ürün gönderiyoruz

Ürettikleri okların profesyonel okçulukta kullanıldığını
dile getiren Önal, şöyle devam etti: "Yurt dışından talep
görüyoruz. Doğrudan Endonezya, Malezya, Kuveyt,
Suudi Arabistan, Rusya, Almanya, Fransa'ya gönderi-
yoruz. Toptancılarımız aracılığıyla da toplamda 20 ül-
keye ürünlerimiz gidiyor. Şu anda 6,75 liraya sattığımız
ok gövdesinin ithal olanı 15 lira. İki kattan fazla fiyat
farkı var. Bu işe başladığımızda bir ok 35 liraydı. Şu
anda birinci sınıf bir oku 20 liraya alabilirsiniz. Bu da
insanların bütçesini yormadığı, bütçesinden bu spora
pay ayırabilme imkanı sağladığı için geleneksel okçulu-
ğun gelişmesine faydamız oldu. 5 yıl önce menzil okçu-
luğunda bir yarışmaya 5-10 sporcu katılıyordu ve
bunlar da maddi durumu iyi insanlardı. Şu anda bir
menzil yarışması olsa ok meydanında en az 500 sporcu
toplanır." Önal, yurt içindeki sporcuların yüzde 90'ının
ürünlerini kullandığını, hedeflerinin yurt dışı pazar sayı-
sını artırmak olduğunu kaydetti.

isTanbul Ticaret Odası
(İTO) Başkanı Şekib Avdagiç,
yaptığı açıklamada, kısa ça-

lışma ödeneğinin uzatılmasının hem
moral olduğunu hem de reel sektörün 3
aylık planlaması için olumlu etki yaptığını
kaydetti. Turizm ve buna bağlı sektörler ile
salgından en çok etkilenen
diğer sektörler üzerinden şekil-
lenecek ve kısa çalışmayı ta-
mamlayacak şekilde, bir banka
kredi sürecine ihtiyaç duyuldu-
ğunu vurgulayan Avdagiç,
"Salgının tüm dünyada ticaret
ve ekonomi üzerindeki olum-
suz etkileri artarak sürüyor. Bu
süreçte ülkemizde yoğun ka-
panma yaşayan işletmelerimi-
zin bu aydan itibaren, geçen 12
ayın kredi yüküne karşı desteğe

ihtiyacı var." dedi. Avdagiç, başta turizm,
yeme-içme, yolcu taşımacılığı, eğlence, pe-
rakende mağazacılık gibi sektörlerin salgın
şartları nedeniyle hala yoğun kısıtlama al-
tında olduğunu belirterek, “Birçok işletme-
miz salgın süresince geçmişteki
cirolarından uzak bir noktada. Bu sektör-

lerimiz için devam eden kredi
ödemelerini yapmak, vergisel
yükümlülüklerini yerine getir-
mek ve aynı anda işletme ser-
mayelerini karşılayarak
istihdamlarını korumak ol-
dukça zor." değerlendirme-
sinde bulundu. Banka
kredilerinde iki ayaklı yeni bir
sürece ihtiyaç duyulduğunu
ifade eden Avdagiç, önerisini
şöyle açıkladı: "Banka kredile-
rinde salgın kısıtlamalarından

yoğun şekilde etkilenen sektörlerimiz için
yeni bir sürece ihtiyaç var. Birincisi, kredi
ödemelerinin 6 ay süreyle ertelenmesi. Ha-
lihazırda kredi ödemelerini gerçekleştir-
mekte zorlanan firmalarımız için
taksitlerde öteleme ve yeniden yapılandır-
maya gidilmesi yararlı olur. İkincisi en az 6
ay ödemesiz KGF destekli yeni kredi ola-
naklarının sunulması. Bu iki ayak reel sek-
törü rahatlatıp, taze güç verecektir. Bu
tedbirler, içinden geçtiğimiz dönemi en az
hasarla atlatmamızın en önemli destek
ayakları olacaktır.”

Kredi faizleri çok yüksek

Şekib Avdagiç, hükümetin halihazırda iş
dünyasına yönelik son derece yerinde ve
hayati destekleri olduğunu belirterek, "Sa-
dece Cumhurbaşkanımızın haziran ayı so-
nuna kadar tüm sektörler için uzattığı kısa

çalışma ödeneği değil, normalleşme des-
teği, lokanta ve kafe çalışanlarına prim
desteği, çalışana kişi başına 1.500 lira
nakdi ödeme, haziranda devreye girecek
ilave istihdam teşviki gibi desteklerin tama-
mının çok ciddi katkılarını görüyoruz."
diye konuştu. İşletmeler üzerinde devlet
desteğinin sürmesinin gerekli olduğu de-
ğerlendirmesinde bulunan Avdagiç, şun-
ları kaydetti: "Geçtiğimiz süreçte küresel
olarak Kovid-19'un kontrol altına alınma-
sının zaman alacağı ortaya çıktı. Öte yan-
dan dünyada artan emtia fiyatları ve
maliyet kalemleri karşısında oluşan yüksek
seviyedeki işletme sermayesi ihtiyacını,
yüzde 20’leri aşan ticari kredi faizleriyle
karşılamak güç. Kredi faizlerinin yüzde
20’leri aştığı bir ortamda, salgının yeni dal-
gasının yükünü karşılamak, firmalarımıza
çok ağır finansman bedelleri yüklüyor.”

Hobiden ticarete

Kocaeli'de hobi olarak başladıkları işi
büyüterek firma kuran girişimci iki arkadaş,
ürettikleri geleneksel ok gövdelerini iç
piyasanın yanı sıra yurt dışına satıyor
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İTO Başkanı Avdagiç, Kovid-19'un etkisini yaşayan sektörlerin banka kredi ödemelerinin 6 ay süreyle ertelenmesi gerektiğini
belirterek, en az 6 ay ödemesiz, KGF destekli yeni kredi olanaklarının da sunulmasına ihtiyaç duyulduğunu söyledi

İşletmeler için kredi talebi

Küresel piyasalarda, geçen haftaki negatif seyrin ardından bu hafta ABD Merkez Bankası'nın
(Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları takip edilecek

KURESEL PIYASALAR
FED’E ODAKLANDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası (TCMB) Başkanı
Şahap Kavcıoğlu "Enflasyon

Raporu 2021-II"nin tanıtımı amacıyla 29
Nisan Perşembe günü basın bilgilen-
dirme toplantısı düzenleyecek.
TCMB'den yapılan duyuruya göre, yeni
tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan
koruyucu önlemler kapsamında toplantı

sanal ortamda gerçekleştirilecek. Saat
10.30'da başlayacak toplantı, bankanın
internet sitesinden, resmi Twitter ve You-
Tube hesaplarından canlı olarak yayımla-
nacak. "Enflasyon Raporu 2021-I"
toplantısında enflasyonun, 2021 so-
nunda yüzde 7,3 ila yüzde 11,5 aralı-
ğında (orta noktası yüzde 9,4)
gerçekleşeceği öngörülmüştü.

Enflasyon raporu perşembe
günü açıklanıyor

Piyasalarda
takip edilecek
veriler şöyle:
10.00 Türkiye, reel kesim
güven endeksi ve kapasite
kullanım oranı.
10.00 Türkiye, nisan ayı
sektörel güven endeksleri.
11.00 Almanya, nisan ayı
Ifo endeksleri.
15.30 ABD, mart ayı
dayanıklı mal siparişleri.
17.30 ABD, nisan ayı 
Dallas Fed imalat aktivite
endeksi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB) tarafından nisan ayına ilişkin İkti-
sadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim

Güven Endeksi açıklandı. Buna göre, RKGE nisanda bir
önceki aya kıyasla 0,2 puan artarak 111 seviyesinde ger-
çekleşti. Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış reel
kesim güven endeksi (RKGE-MA) ise 2,8 puan azalışla
107,4'e geriledi. Endeksi oluşturan anket sorularına ait
yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki toplam
sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek
üç aydaki toplam istihdam, mevcut toplam sipariş mik-
tarı ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirme-
ler endeksi artış yönünde, gelecek üç aydaki ihracat
sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi ve genel
gidişata ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde
etkiledi. Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim
hacminde artış bekleyenler lehine olan seyrin bir önceki
aya kıyasla güçlendi. 

Güven endeksi yükseldi



Kobani Davası
gergin başladı

S evgili Kardeşim Yılmaz Aktürk'ün yıllar önce
gönderdiği ve benimde okurlarımızla paylaştı-
ğım, devamlı takip ettiğim Prof. Dr. Mehmet

Ali Kökpınar'ın gönderisini bu günlerde yine gün-
demde olan, bölgemizi ve doğayı yakından ilgilendir-
diği için ana fikre dokunmadan küçük eklemelerle
sizinle paylaşıyorum. "Bir şahsın yaşadıkça memnun
ve mutlu olması için lazım gelen şey, kendisi için değil,
kendisinden sonra gelecekler için çalışmasıdır." Mus-
tafa Kemal ATATÜRK'ün bu deyimine uyarak sizlere
sunuyorum.

Değerli Okurlarımız, Güzel İstanbul'umuz, dünya-
nın en güzel kentlerinden biridir. Özellikle, Durusu
(Terkos), Küçükçekmece, Büyükçekmece ve Sazlı
Bosna gibi göllere sahip bölgenin tatlı su havzası ya-
şamsal açıdan çok önemli. Bu bölgeye 3. Hava Alanı,
3. Köprü, Çevre Yolları yapılması buralarda yaşayan-
lar için dünyamızın geleceğinde en büyük sorun sayı-
lan su temini için yaşamsal kaynakların yok edilmesi
demektir. Küçükçekmece Gölümüz saten kullanılmaz
halde, Büyülçekmece Gölü de tehdit altında. Çevrele-
rinde korunması gereken alanlara ve su havzalarına
yapılan binalar göllerimizin artık su toplayamaz hale
getirdi. İğneada tarafından, Melen çayından borularla
göllere su taşınması, yerüstünde kalmayınca sondaj-
larla yer altı sularının göllere taşınması bundan. 

Şimdi de Kanal İstanbul denilen ve İstanbul'umuzu
yaşanmaz hale getirecek çılgın ve aymaz proje ile
Sazlı Bosna ve Küçükçekmece Gölümüzü de tanker-
lere terk edecekmişiz. Yani 50 Km uzunluğunda, 150-
160 m genişliğinde ve 25 m derinliğinde, milyarlarca
dolar bedelle yapılması Yüksek Planlama Kurulunca
da onaylanan bu çılgın projeler ile Terkos Gölümüzü
ve su havzalarını tehlikeye sokacak. Ayrıca bu çılgın
kanal üzerine E-5 yolu, TEM otoyolu ve Tren yolumuz
için de en az yüksekliği 60 m (20 katlı bina) olan 3
köprü yapılması gerekecektir. Çünkü 25 m derinliği
olacak bu kanaldan şilep ve gemilerin geçmesine izin
verecek yükseklikte olmaları gerekiyor. İstanbul Boğa-
zına yapılan 3. Köprü için kaybettiğimiz yeşil alanları-
mız için duyduğumuz çevresel kaygılarımızı söz
konusu ederken bir de başımıza bu kanalla 3 köprü
daha çıktı. Üstelik, Trakya kentlerimize geçişler de
kanal üzerindeki sadece bu köprülerle olacaktır. Hoca-
mız diyor ki, stratejik bir yanlış yapılıyor. Çünkü olası
askeri ihtiyaç ve harekatlarda tanklar ve diğer askeri
araçların da geçişleri bu köprülerden olacaktır. mil-
yarlarca dolarlık kaybımızı yanında tarım alanlarımız,
su kanallarımzda zarar görecek. Bu süreçte yönetici-
lerimiz, sanki İstanbul Boğazından geçecek gemiler
Çanakkale'den geçmeyeceklermiş gibi bir varsayımla
hareket ediyorlar.

Değerli Arkadaşlar, Kanal İstanbul projesi ile dile
getirmeye çalıştığım çevre felaketlerine karşı halkımı-
zın, sizlerin, STK'ların, tüm yöneticilerimizin ve danış-
manlarının dikkatini çekebilirim ve de gereken
önlemleri de zamanında hep birlikte alır, bu projeyi
iptal ettirmeye çalışabiliriz.. Özellikle, olası çevre kir-
liliği için alınması gereken önlemler ne kadar geci-
kirse, olası çözümlerinde o kadar zorlaştığı sonucunu,
bilgilerinize sunmak isterim. Aksi halde dünyamızı ve
onun en güzel ülkesinin en değerli kenti İstanbul'umu-
zun doğal yaşam olanaklarını göz göre göre 
kaybedeceğiz. 

Evet Sevgili Okuyucularımız, Hocamın yazısına
ana fikir olarak sadık kalarak size sundum. Makine
Mühendisleri Odası ile 3. Köprüye HAYIR diye bağıra
bağıra Kadıköy'de, Ankara'da yapılan yürüyüşler bir
sonuç vermedi. Aylar önce binlerce kişi ile soğuk bir
havada o günkü adı Çevre Ve Şehircilik İL Müdürlüğü
binası sokağında saatlerce kuyrukta bekleyip Kanalı
İstemiyoruz dilekçemizi verdik de bir şey değiştir-
medi. Aynı tüm Türkiye'de derelere konulan HES'lere
(Hidro Elektrik Santraller) hayır dediğimiz gibi. Ora-
larda araziler satıldı. Yandaşlar topladı. Değerleri 5'le,
10'la çarpıldı. Çılgın Kanalı yapacaklar, kenarında ya-
lılar yapacaklar bulundu. Boşa çalışmayalım demeye-
ceğim, ama uyumuyoruz diyeceğiz. 

Haftaya ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü
Öğretim Üyesi (Emekli), halen Hacettepe Üniversitesi
Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal
Saydam'ın Kanal İstanbul incelemelerinde vardığı so-
nucu sizlere sunacağım. 

Sağlıklı Kalmanız dileklerimle.

utkukiziltan@gmail.com 

ÇEVRE VE HUKUKİ HAKLARIMIZ

Utku KIZILTAN
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İ çişleri Bakanlığı'nın
koordinasyonunda İs-
tanbul Valiliği, İl Jan-

darma Komutanlığı,
AFAD ve diğer kamu ku-
rumları ile birlikte, çok de-
taylı bir deprem eylem
planı hazırlandı. TRT Ha-
ber'den Merve Güneş'in
haberine göre plan, İstan-
bul'da 7.5 büyüklüğünde
bir deprem için hazırlandı.
Şehirden ayrılmak isteyen
depremzedelerin tahliyesi
planlanıyor. Bunun için de
tüm hazırlıklar tamam.
Hazırlanan plana ilişkin
konuşan, Jandarma Albay
Metin Günal, "Destek illeri
veya memleketlerine git-
mek isteyen afetzedeler gö-
revlendirilen ring
araçlarıyla deniz, hava,
kara ve demiryolu vasıtala-
rıyla tahliye edilmek üzere
belirlenen tahliye alanlarına sevk edilecektir"
dedi. İstanbul’da toplam 23 adet tahliye alanı
bulunuyor. Deniz yoluyla yapılacak tahliyeler
için gemiler hazır bekliyor. Şehir hatları vapur-
ları, deniz otobüsleri, kıyı emniyetine ait botlar
ve gemiler ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na
bağlı deniz araçları da depremzedeleri tahliye
etmek için kullanılacak.

İstanbul dışına çıkarılacak

Denizden yapılacak tahliyeler için 6 nokta be-
lirlendi. Vatandaşlar araçlarla bu noktalara ta-
şınacak, ardından gemilerle İstanbul dışına
çıkarılacak. Adalar için de iskele ve 5 kapak
atma alanı belirlendi. Bunlar, Sirkeci Feribot
İskelesi, Yenikapı Deniz Otobüs Terminali,
Pendik Hızlı Feribot İskelesi, İstinye İskelesi,
Harem Feribot İskelesi ve Zeytinburnu Zey-
port Liman İşletmeleri. Ancak tahliye sadece
denizden olmayacak. İstanbulluları kent dı-
şına demiryoluyla çıkarmak için de 3 tahliye
noktası belirlendi. Bunlar, Yeşilköy, Halkalı ve
Tuzla Tren İstasyonları.

Acil çıkış terminalleri olacak

Tahliye sürecinde karayolları da önemli bir rol
oynayacak. Esenler, Alibeyköy, Samandıra ve
Harem Otogarları deprem sonrası için acil
çıkış terminalleri olacak. Tüm ayrıntıların dü-
şünüldüğü deprem eylem planında, hava yolu
da tahliye için kullanılacak. Bunlar, İstanbul
Havalimanı, Atatürk Havalimanı ve Sabiha
Gökçen Havalimanı olacak. Tahliyede öncelik
sıralamasının başında ise engelli vatandaşlar
bulunuyor. Onları çocuklar, yaşlılar ve kadın-
lar takip ediyor.

DEPREME KARSI 
BUYUK HAZIRLIK

Kanal istanbul ve 
Olası çevre felaketleri 

16 milyonluk mega şehir için tüm
hazırlıklar 7,5 büyüklüğünde bir 
depreme göre hazırlandı. Onlarca
gemi kimi limanda, kimiyse açıkta
hazır halde bekliyor. Tek bir 
görevleri var, olası bir depremde 
yüz binlerce İstanbulluyu tahliye
etmek. Tahliye planı, deprem eylem
planının önemli bir parçası

İNSANLAR NEREYE 
GÖNDERİLECEK?
Destek iller iki grup olarak belir-
lendi. İlk etapta depremzedeler,
Balıkesir, Eskişehir, Ankara, 
Manisa, İzmir, Afyonkarahisar,
Konya, Antalya, Denizli, 
Samsun ve Kayseri’ye tahliye
edilecek. İsteyenler de
memleketlerine gönderile-
cek. İhtiyaca bağlı ikinci
grup destek il olarak
belirlenen Adana, 
Gaziantep, Malatya,
Trabzon, Diyarbakır,
Erzurum ve Erzin-
can’a da deprem-
zedeler sevk
edilebilecek.

HDP’nin önceki eş genel başkanları
Selahattin Demirtaş ve Figen Yük-
sekdağ'ın da aralarında bulunduğu

28'i tutuklu 108 kişi hakkında açılan Kobani
Davası, Ankara 22'inci Ağır Ceza Mahkeme-
si’nde görülmeye başlandı. Sincan Cezaevi
kampüsü içinde yer alan duruşma salonunda
görülecek dava için olağanüstü güvenlik önlem-
leri alındı. HDP yöneticileri, milletvekilleri ve
partililer arama noktalarından geçtikten sonra
duruşma salonunun önüne alındı. Duruşma
öncesi açıklama yapmayı planlayan HDP yö-
neticileri ile basın mensupları arasına yerleşen
polis, kalkanları kaldırarak görüntü alınmasına
izin vermedi. Engellemelere karşın HDP Eş

Başkanı Mithat Sancar kısa bir açıklama yaptı.
Sancar’ın açıklaması cep telefonları ile çekildi.

Duruşmayı terk ettiler

Çok sayıda avukatın katıldığı duruşma salo-
nunda da zaman zaman gerginlik ve yoğunluk
yaşandı. Duruşma salonuna giren avukatlar, dı-
şarıda kalan meslektaşlarının içeri alınmasını
talep etti. Mahkeme heyeti bu talebi pandemi ve
güvenlik gerekçesi ile reddetti. Avukatların itira-
zını sürdürmesi üzerime mahkeme başkanı du-
ruşma düzenini bozanları dışarı atacağını dile
getirdi. Bu sözleri protesto eden avukatlar alkış-
larla duruşma salonu terk etti. Duruşmaya
SEGBİS aracılığıyla katılan Selahattin Demir-
taş da avukatların protestosuna alkışlarla destek
verdi. Avukatların mahkeme heyetini protesto
ederek salondan ayrılmasının ardından davanın
sanıkları da, kimlik tespiti için sorulan sorulara
salonda savunma olmadığı gerekçesiyle yanıt
vermedi.

Terörist Demirtaş!

Kobani Davası'na ilişkin İstanbul İl binası
önünde açıklama yapmak isteyen HDP’lilere
polis müdahale etti. Açıklamadan önce il binası
ve çevresini kapatan polis, binanın olduğu so-
kağa giriş ve çıkışları kapattı. Açıklamanın baş-
lamasına dakikalar kala kapının önünü de
kapatan polis, içeriden dışarıya kimsenin çık-
masına izin verilmedi. Mezopotamya Haber
Ajansı muhabiri Enes Sezgin ve Artı TV muha-
birlerinin de bulunduğu çok sayıda kişiyi gözal-
tına alındı Duruşma salonu önünde bekleyen
sanık avukatları ile müşteki gaziler arasında da
gerginlik yaşandı. Gazi rozeti takan müşteki ga-
ziler “Terörist PKK, terörist Demirtaş” diye 
slogan attı.

CHP de davayı Meclis İnsan Hakları Komisyonu üyeleri Sezgin Tanrıkulu,
Ali Haydar Hakverdi, Servet Ünsal ve Parti Meclisi'nden Semra Dinçer'in 
olduğu 4 kişilik heyetle takip ediyor. TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve TİP
Milletvekili Ahmet Şık da davayı izleyenler arasında yer alıyor.

CHP’DEN 4 KiŞiLiK HEYET

Bu iddiaları reddediyoruz
İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı
Biden tarafından Türkiye’ye sözde soykırım iddiasında bulunmasını, "Soykırım iddiaları tarihi gerçeklerden
kopup hukuki zeminden savrulmuştur ve kabul edilemez, İYİ Parti olarak reddediyoruz" dedi

Soykırım iddialarını alkışlayan si-
yasi partilerin ve sivil toplum kuru-
luşlarının bu coğrafyayı

kavrayamadıklarını belirten Tatlıoğlu, "Tür-
kiye’nin hukukunun korunamamasında dünya
kamuoyu nezdinde rencide edici ifadelere mu-
hatap edilememesinde, Türkiye muhaliflerinin
cesaretlenmesinde özellikle Erdoğan dönemi-
nin yetersiz, vizyonsuz ve kişisel
ilişkiler üzerinden yürütülen dış
politikasının ağır sorumluluğu ol-
duğuna inanıyoruz. Son soykırım
iddiasının müttefikimin NATO or-
tağımız ABD’den gelmesi de ay-
rıca ilgi çekicidir. Bu karar siyasidir
Türkiye duruşunu her zamanki
gibi gösterecektir. İYİ Parti de tav-
rını başından itibaren net bir şe-
kilde göstermiştir. İYİ Parti
önümüzdeki zaman diliminde ko-
nuyla ilgili açıklamalarda buluna-
caktır" dedi. 

48’i geri dönmemiş

"Türkiye’nin gündemine çok

başka bir konu girdi birkaç haftadır bu konu,
kamu kurumları aracılığıyla özellikle belediyeler
aracılığıyla yurtdışına insan kaçakçılığı ile ilgili"
diyen Tatlıoğlu, "Bu çirkinliğin ve kanunsuzlu-
ğun yaşandığını görüyoruz. Bursa Büyükşehir
Belediyesi Mart, Mayıs ve Temmuz 2019’da
spor kulüpleri ile düzenlediği protokol ve yurt-
dışı seyahatlerinde 162 kişi gri pasaportla yurt-

dışına çıkmış ve bunlardan 48’i geri
dönmemiş. Bunların içerisinde PKK
mensubiyeti nedeni ile mahkemesi
olan bir şahsın varlığı adliyeye intikal
etmiş, tutanaklarda yer almaktadır.
Büyükşehir Belediyesinin bürokrat-
ları bu işte aynı kişilerle irtibatlı ola-
rak aracılık yapmışlar ve organize
etmişler. Bursa Büyükşehir Belediye-
sindeki konunun hızla üzerine gidil-
mesi ve şehri sorunlar içerisinde olan
belediyelerin hızla idari bir soruş-
turma ile gerekli işlemlerin yapılma-
sına İçişleri Bakanlığını davet
ediyoruz. Cinayetten sonra katil ara-
yan bir idare var” açıklamasında bu-
lundu. 

Selahattin 
Demirtaş ve Figen

Yüksekdağ’ın da
aralarında

bulunduğu 108 kişinin
yargılandığı Kobani
Davası Ankara'daki

Sincan Ceza ve İnfaz
Kurumları 

Kampüsü’nde 
görülmeye başlandı.

Duruşma öncesi
açıklama yapmak

isteyen HDP’li grup ile
polis arasında

gerginlik yaşandı



D ünyayı sarsan pandemiye rağ-
men İstanbul'da taksiciler günde
750 bin ile 1 milyon arasında

yolcu taşıyor. Bu da taksicilerin en fazla et-
kilenen meslek gruplarından biri olmasına
neden oluyor. Taksiciler, her gün bir mes-
lektaşlarını koronavirüs nedeniyle kaybet-
tiklerini söyleyerek, bir an önce aşı olmak
istiyor.

En riskli gruptan

Sağlık çalışanlarından sonra en riskli mes-
lek gruplarından birinin taksiciler oldu-
ğunu söyleyen İstanbul Taksiciler Esnaf
Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Pandemi sü-
recinde yüzde 50’e yakın iş kaybımız oldu.

Taksiciler olarak pandemi sürecinde ça-
lışan en riskli meslek grupları arasın-

dayız. Vatandaşları hastaneye biz taşıyo-
ruz, hastaneden biz alıyoruz. Bu süreçte,
Taksiciler Esnaf Odası olarak bütün araç-
larımızı haftada bir defa dezenfekte ediyo-
ruz. Ayrıca her aracımızda maske,
dezenfektan ve kolonya var. Araçlarımıza
maskesiz yolcu asla kabul etmiyoruz.
Araçlarımıza üç kişiden fazla yolcu almı-
yoruz" dedi.

Kaçma lüksümüz yok

Sağlık çalışanlarından sonra ilk aşılanması
gereken grubun taksi şoförleri olduğunu
öne süren Aksu, "Sağlık Bakanlığımızdan
en acil şekilde taksici esnafımızın aşılan-
masını istiyoruz. Hatta taksiciler için aşı-
lanma konusunda biraz geç kalındığını
düşünüyorum. Çünkü taşıdığımız yolcu-

nun pozitif olup olmadığını bilemiyoruz.
Vatandaşa 'testini göster' deme gibi bir
hakkımız yok. Onun için taksiciler olarak
çok riskli bir ortamda hizmet veriyoruz.
Araçlarımızın içi ise sosyal mesafe kuralla-
rına çok uygun değil. Biz her yolcuyu taşı-
mak zorundayız. 'Koronavirüslü
olduğunuz için yolcu alamıyoruz' diye bir
lüksümüz yok" diye konuştu.

1 milyon yolcu taşıyoruz

İstanbul’da 17 bin 395 taksi olduğunu
söyleyen Aksu, "Her gün bir taksici arka-
daşımızı kaybediyoruz ve acilen aşı yapıl-
masını talep ediyoruz. Pandemiden önce

yaklaşık resmi verilere göre 1 buçuk 
milyona yakın yolcu taşıyorduk. 
Bu süreçte işlerimiz yüzde 50 oranında
düştü. Şu an günde yaklaşık 750 bin veya
1 milyon kişi arasında yolcu taşıyoruz" ifa-
delerini kullandı. Pandemi döneminde
büyük sıkıntılar yaşadıklarını vurgulayan
taksici Mustafa Aktürk, "Bilinçsiz müşteri-
ler ,yasak olduğunu söylememize rağmen
ön koltuğa oturmak için diretiyor. 
Her gün bir taksici arkadaşımızın üzücü
haberini alıyoruz. Taksicilere bir an önce
aşı sırası gelmeli. Sonuçta sabahtan ak-
şama kadar insanlarla temas halindeyiz"
dedi. DHA
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BAŞSAĞLIĞI
Büyükçekmecemizin sevilen

siması, vefakar kardeşim
sevgili Barış’ımızı 

Barış Arpacı
çok genç yaşta kaybetmenin

derin üzüntüsü içindeyim.
Acılı Arpacı ailesi başta 

olmak üzere tüm sevenlerine
başsağlığı diliyorum.
Allah rahmet eylesin, 

mekanı cennet olsun…

Büyükçekmece Belediye Başkanı

Dr. Hasan Akgün

Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen meslek
gruplarından birinin taksiciler olduğunu söyleyen 
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu,
"Kovid nedeniyle her gün bir taksiciyi kaybediyoruz.
Sağlık Bakanlığımızdan acil şekilde taksici esnafının
aşılanmasını talep ediyoruz" dedi

Israrla ön koltuğu oturmak isteyen yolcu-
lar olduğunu söyleyen taksici Hüseyin Çakır,
"Pandemi döneminde bizi en çok zorlayan
korkularımız oldu. Kimi taşıdığımızı bilmiyo-
ruz. İnsanları yoldan ve hastanelerden alıyo-
ruz. Yolcuları koronavürüslü bile olsa taşımak
zorundayız. Israrla ön koltuğa binmek isteyen
vatandaşlar oluyor. Biz taksiciler olarak alma-
maya çalışıyoruz. Ama zorla binenlere engel
olamıyoruz. Engel olduğumuz zaman tar-
tışma çıkıyor. Bir an önce aşı olmalıyız.
Çünkü gerçekten risk altındayız. Her gün bir
meslektaşımızı kaybediyoruz" diye konuştu.

KORONALI BiLE OLSA TAŞIMAK ZORUNDAYIZ

Tam 36 yıllık 
uçuş sevdası
Başakşehir Belediyesi, Dünya Pilotlar
Günü’nde Başakşehirli THY Pilotu Mustafa
Nejat Güvenç’i unutmadı. 36 yıldır büyük bir
tutkuyla uçtuğunu söyleyen Güvenç, “Pilotluğu
ilk günkü sevgi ve aşkla yapıyorum” dedi

Başakşehirli 57 yaşındaki THY Pil-
otu Mustafa Nejat Güvenç, çocukluk
yaşlarında başladığı uçak sevgisinden

kopamadı. 1985 yılından bu yana aktif olarak pilot-
luk yapan Mustafa Nejat Güvenç, bulutlar arasında
geçen 36 yılını anlattı.

İlk uçuşu 1985 yılında yaptı

21 yıldır Başakşehir’de ikamet eden Güvenç, çocuk-
luk hayali olan pilotluk mesleğiyle Hava Harp Oku-
lu’nda tanıştı. Hava Harp Okulu’ndan mezun
olduktan sonra askeri pilot olarak görev yapmaya
başladığını söyleyen Güvenç, “Çocukluğumda
uçaklara çok meraklıydım. Uçakların gökyüzünde
süzülmesini hayranlıkla izliyordum. İlk uçuş deneyi-
mimi Hava Harp Okulu’ndan mezun olduktan
sonra yaşadım. 1985 yılından 1992 yılına kadar as-
keri pilot olarak görev yaptım.” İfadesini kullandı.

Pilotluk artık kolaylaştı

1992 yılından itibaren pilotluk mesleğine sivil hava-
cılıkta devam ettiğini belirten Güvenç, “Geceniz
gündüzünüz birbirine karışıyor. Ağırlıklı olarak gece
uçuşları olduğu için ilk zamanlarda zorluk yaşaya-
biliyorsunuz. Ancak zamanla bu sizin bir rutininiz
haline geliyor. Tabi bu süre içerisinde ailenizden de
uzak kalıyorsunuz. Pilotluğa ilk başladığım zaman-
larda bazı zorluklarla karşılaştım. O zamanın tekno-
lojisi ile günümüz teknoloji arasında büyük farklar
var. Rota bulma konusunda ya da iniş ve kalkış sü-
reçlerinde zaman zaman zorluk çekebiliyorduk. Ge-
lişen teknoloji pilotluk mesleğini de kolay hale
getirdi” şeklinde konuştu. Simülasyon teknolojisinin

evlere kadar girdiğini
ifade eden Güvenç,
“Uçak uçurmak kolay
bir hale geldi. Pilot-
luğa gönül veren
gençler uçak simülas-
yonlarını evlerine
kadar taşıyıp rahat-
lıkla pratik yapabili-
yor. Bilgiye ulaşmak
kolaylaştıkça, pratik
yapma imkânları art-
tıkça pilotluk yapmak
da o kadar rahat hale
geldi” dedi.

THY, 26
Nisan Dünya
Pilotlar Günü

nedeniyle bir video payla-
şarak, pilotların bu an-
lamlı gününü unutmadı.
Konuyla ilgili olarak resmi
Twitter adresinden bir
açıklama yapan THY
Basın Müşaviri Yahya
Üstün, "Pencereleri daima
gökyüzüne açılıyor ve ad-
resleri her uçuşta bizim
için değişiyor. Onlar, her
gün yüzbinlerce misafiri-

mizi dünyanın bir ucun-
dan bir ucuna güvenle
ulaştırıyor. Bayrağımızı
dalgalandıran pilotlarımı-
zın 26 Nisan Dünya Pilot-
lar Günü kutlu olsun"
paylaşımında bulundu. 26
Nisan Dünya Pilotlar
Günü, 2013 yılı Uluslar-
arası Havayolu Dernekleri
Federasyonu (IFALPA)
kongresinde, Türkiye Ha-
vayolu Pilotları Derne-
ği'nin (TALPA) yaptığı
teklifin ardından 2014 yı-

lından bu yana kutlan-
maktadır. Türkiye'nin ilk
pilotu olan Fesa Evren-
sev'in Türkiye semalarında
ilk uçuşunun 26 Nisan
1912 yılında gerçekleştir-
mesi nedeniyle her yıl
bugün Dünya Pilotlar
Günü kutlanmakta. Türk
Hava Yolları'nda 5 bin 432
pilot görev yapmakta .
Koronavirüs salgın nede-
niyle THY pilotları 59 ül-
keden 195 tahliye uçuşu
gerçekleştirdi.” dedi. 

Pilotlara ahde vefa

TAKSICILER
ASILANMALI
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20 YIL BOYUNCA KILINI 
KIPIRDATMAMISLAR!
A vcılar Belediye Başkanı Turan

Hançerli katıldığı bir TV kanalında
önemli açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs dönemini değerlendiren Han-
çerli, “Koronavirüsle birlikte belediyenin so-
rumlulukları arttı. Biz bu yüzden “Evde
Kal” diyoruz. Ama kendi arkadaşlarımıza
bunu desek; bir sürü iş yarım kalacak. Do-
layısıyla bizler sokakta olmak zorundayız.
O yüzden başta sağlık çalışanlarımız olmak
üzere devamında belediye çalışanlarımıza
teşekkür etmek istiyorum. İnşallah atlataca-
ğız bu günleri, hepsi gelip geçecek. Büyük
devletler belki sınıfta kaldı ama halk, daya-
nışma ile birlikte koronavirüs sınavını atla-
tacak. Mutlaka atlatacak” dedi

Yollarda erişebilirlik yok

Avcılar'da engelliler için neler yapıdığını
amşatan Turan hançerli, “Avcılar'da bir en-
gelli merkezi açtık. Kaldırımlarımız, yaya
yollarımız erişilebilirlik konusunda yetersiz.
Sadece Avcılar'da değil tüm Türkiye'de
böyle. Bunları en azından Avcılar'da en aza
indirgemek için çalışıyoruz. Biz kaçan değil
bulunduğumuz yeri ak eden, pak eden bir
anlayışla çalışıyoruz. Öyle çalışmaya da
devam edeceğiz. Engellilerle ilgili sosyal
destek çalışmalarımızdan bahsetmek bile
istemiyorum. Bunları konuşmaya gerek
yok. Gıda desteği, akülü sandalye, bez vs
bunlar zaten yapılması gereken şeyler.
Bugün 1 şey yapılıyor. Aaaa yaptık diyorlar.
Ne yaptın? 1 kişinin problemini çözdün.
Oysa ben şimdi şöyle düşünüyorum acaba
ihtiyacı olan başka kişiler var mı ve onlara
nasıl ulaşabiliriz? Ben bunu önemsiyorum”
diye konuştu.

21 yıldır çözüm üretilmemiş

Olası bir Marmara depreminde İstanbul'un
en fazla etkilenecek ilçelerinin başında gelen
Avcılar'da kentsel dönşüm hakkında da
bilgi veren Turan Hançerli, “Gerçek soru-
numuz riskli yapılarda her sallantıda kor-
kan insanlar. Bu sadece Avcılar için mi
değil. Bütün Türkiye'de geçerli. Biz bunu 99
depremiyle hatırlamışız. Sözler vermişiz,
kanunlar yapmışız.Yıl 2019 ben belediye
başkanı yeni olmuşum hala kentsel dönü-
şüm için bir hamle yapılmamıştı. Deprem
bir doğa olayı bunu durduramazsınız, ne
zaman olacağını bilemezsiniz. Bunun tek
çözümü depreme dayanıklı yapılar inşa
etmek. Bu çözüm 20 yıldır üretilmemiş. Biz

dedik ki buna çözüm üretelim. Ne yapa-
lım? Yıkıp yeniden yapalım, yenileyelim.
Nasıl yenileyebiliriz diye düşündük. Neden
bu binalar yenilenmiyor diye düşündük. İn-
sanlar zorunluluk yüzünden o binalarda
oturdu. Ekonomik sorunlar yani. Sonra
kentte insanların ortaklıkları söz konusu.
Her bina şirket gibi ortak. Bu daire sakinleri
arasında yan yana gelememe sorunu vardı.
Bu durum bizim kültürümüzde maalesef
eksik” açıklamasını yaptı. 

Ücretsiz hizmet veriyor

Dönüşüm konusunda imar planlarında da
sorun olduğunu dile getiren Hançerli, “İn-
sanlar binalarını yıktığında yeniden aynı bi-
nayı aynı büyüklükte yapamıyor. Dedik ki
bu üç mesele çözülmeden yenilenme müm-
kün olamaz. Sonra 3 meselede de çok
önemli çalışmalar yaptık. 3'ünün çözümü
için önemli çalışmalar yaptık. Tabii ki bu
sorunları ortadan kaldırdık diyemem.
Çözüm arayışlarımız var. Uzlaşma için be-
lediyeye ait bir şirket kurduk. Bu şirketimiz
mesela hizmeti ücretsiz veriyor. Bu AVBEL
isimli bir şirketimiz. Binaların risk durumla-
rına ilişkin veriler topluyoruz. İnanılmaz bir

çalışma içindeyiz. Riskli binalara AVBEL
olarak gidip insanları tanıştırmaya uzlaştır-
maya çalışıyoruz. Ben bugün Avcılar'daki
bütün binaların ne olduğunu biliyorum. Şu
ana kadar birçok veri topladık. Dijitali ina-
nılmaz iyi kullanıyoruz. Birincisi 99 depre-
minde orta hasarlı binalar var bunların
listesi var. İki; bu binaların yapım tarihlerini
biliyoruz. 99 yılı öncesinde yapılan binala-
rın muhtemel riskli olduğuna dair bir bilgi-
miz var. Çünkü yapılar artık depreme
uygun yapılıyor. O dönem yapılan yapıların
riskli olduğuna ilişkin bir kanaat var. Bun-
ları da aldık. Kentteki tüm binalara bu veri-
lere işledik. Başka bir veri İBB ile birlikte
ortak bir çalışma yapıldı. İmamoğlu öncü-
lüğünde; hızlı tarama testi yapıldı. Avcı-
lar'daki tüm binalara. Bunların da bilgileri
elimizde. Bir de bizim 5.8 Silivri depremi-
miz olmuştu. 3 bin binadan biz telefon
aldık. 3 bin binadan 10 bin telefon aldık.
Her birini cevapladık. Her aramaya karşı
teknik arkadaşlarımızı gönderdik. Gözlem
yöntemiyle incelemeler yaptılar. Sonra ar-
kadaşlarımız bin 400 binanın daha ileri se-
viyede incelenmesi gerektiğini söyledi. Biz
de bin 400 yapı malikine tebligat gönderdik,

binada daha detaylı bir inceleme yapmak
istediğimizi belirttik” dedi.  

Binaları derecelendirdik

Bütün bilgilerin belediyenin sistemine işlen-
diğini dile getiren Hançerli, “Binalarımız ren-
klendi. Her binayı derecelendirdik. En riskli
bina için arkadaşlarımız, orada duyarlı olan
belediyemize başvuran arkadaşımızı aradık.
Ne yapıyorsunuz? Binanın risk analizini
yaptırdınız mı ile başlayan süreçler oldu. İn-
sanlar şirketimize geldi. Bütün binalara şirke-
timize ulaşması için dijital bir karekod
yapıştırdık. Dolayısıyla inanılmaz bir çalış-
mayla uzlaşmada yardımcı olduk. Lütfen
eski kavgalarınızı bırakıp, uzlaşmayı deneyin.
Tabii bir de işin mali meselesi vardı. Onunla
da ilgilendik. Belediye olarak ilgilendik. Göz-
lem vs gibi bütün işlemlerimizi belediye büt-
çesinden karşıladık. İmar planı sonra.
Yıkılırsa aynı bina yeniden yapılamıyor. 8 ay
gittim İBB Meclisi'nden oturdum. Çünkü bu
değişmezse çözüm gelmezdi. Ve meclisten
geçti. 8 ay gecikmeyle de olsa İBB Mecli-
si'nden plan notumuzu geçirdik. Şimdi
bizim aldığımız o plan notu tüm İstan-
bul'a örnek olarak veriliyor” dedi.

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, deprem konusunda sert açıklamalarda bulundu. Avcılar'ın 1999 depreminden etkilenen bir ilçe
olduğunu belirten Hançerli, “Sözler vermişiz, kanunlar yapmışız. Yıl 2019 ben belediye başkanı yeni olmuşum hala kentsel dönüşüm
için bir hamle yapılmamıştı. 20 yıl boyunca bir çözüm üretilememiş. Hemen dönüşüm için harekete geçtik. İyi de mesafe aldık” dedi

ANIL BODUÇ

HER ZEYTİN AĞACI
BİR ANIT NİTELİĞİNDE
Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan ile
bir kültür festivali kapsamında buluştuklarını
ifade eden Turan hançerli, “Orada bana dedi ki;
“Ya bir yol projesi var ama oradaki zeytin ağaçları
kesiliyor. Ortak bir şey yapıp bu kesilecek ağaçları
kurtarabilir miyiz?” diye sordu. İnanılmaz beğen-
diğim bir fikir oldu. Balkan'ın da desteği ile biz
orada kesilen, inşaatın altında kalacak olan zeytin
ağaçlarını kurtarıp Avcılar'da toprakla, suyla ve
havayla buluştuduk. 400'ü aşkın ağacımız dostluk
için kardeşlik için barış için Avcılar'a geldi. Zeytin
ağacı zaten uzun ömründe simgesi. Malum zeytin
ağacının yaprakları covide de iyi geliyor dendi.
Yaşamın kaynağı zeytin ağaçları Avcılarla bu-
luştu. Her biri bir anıt niteliğinde en az 100 ya-
şında olan görkemli ağaçlar. Onlar burada olduğu
için çok mutluyuz” dedi. 

YAPTIĞIMI HER ŞEYİ
AŞKLA YAPARIM
Kendi hayatı hakkında da önemli açıklamalarda
bulunan Turan Hançerli, “Ben bir kaza geçirdim.
Kazadan önce üniversiteyi kazanmıştım. 3 gün
sonra Hacettepe Üniversitesi Muhasebe Bölü-
mü'ne kayıt yaptıracaktım ama hastaneye yattım.
Tabii kazadan sonra kafa gerektiren işleri daha
kolay yaparız dedim, el gerektiren işler yapmaya-
yım dedim. Ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakül-
tesi'ni 1 yıl sonra kazandım. Hukuk tabii her
zaman en çok istediğim bölümdü. Her daim bi-
rinci tercihimdi. Nitekim kaza gibi kötü bir olay-
dan sonra iyi bir olay gerçekleşti. Ben bugün
yaptığım neyse severek yapıyorum, aşkla yapıyo-
rum. Muhasebeyi de severim. Zaten hukuk üze-
rine bir ekonomi yüksek lisansım var. Ticaret
Lisesi mezunu olduğum için muhasebe vs bize
yakışıyordu. Çok keyifli bir üniversite hayatım
oldu. 5 yıl sürdü. Çünkü 5 yıl sürmesini de istedik.
Hukuk 4 yılda biterse sıkıntı vardır. Orada da
gerek engelli hakları konusunda gerekse de hukuk
konusunda çalışmalar yaptık. Bir kanun çıkma-
dan önce aylarca üniversitede hocalarla çıkacak
kanunu tartışırdık. Birçok kanunu tartıştığımızı
konuştuğumuzu hatırlarım” diye konuştu. 

Bina kimlik kartı
projesi başladı
Beyoğlu Belediyesi, ilçenin tamamını 3 boyutlu teknolojiyle dijital ortama aktararak
kayıt altına aldı. İlçede cadde ve sokaklarda 360 derece tekniğiyle 80 saatlik çekim
yapıldı. Çalışma ile ilçede bulunan 45 mahalle, bin 950 cadde ve sokak, 6 bin tarihi
binayı içeren toplamda 25 bin bina 3 boyutlu olarak dijital ortama aktarıldı.

Beyoğlu Belediyesi tarafından Çevre
ve Şehircilik Bakanlığının "3 Boyutlu
Bina ve Şehir Topografyasının Üretil-

mesi Projesi" ile eş güdüm halinde yürütülen pro-
jenin birinci etabı Beyoğlu akıllı şehircilik
uygulamalarıyla yayınlandı. Projenin ikinci eta-
bında ise "Bina kimlik kartı" hazırlanması için ça-
lışmalar başladı.

Kaçağın önüne geçilecek

Kısa sürede tamamlanması planlanan çalışma ile
ilçede bulunan tüm binalara çipli kimlik kartı takı-
lacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Bina Kim-
lik Sistemi ile entegre olarak çalışacak sistemde
binalarla ilgili tüm bilgilere tek tıkla ulaşılabi-
lecek. Sistemde kayıtlı bilgiler doğrultusunda
5 yılda bir denetim yapılacak. Bu

sayede kaçak yapılaşmanın önüne geçilmiş olacak.
Herhangi bir afet anında da binanın kat bilgilerine
hızlı bir şekilde ulaşılarak daha bilinçli ve sistemli
bir arama kurtarma çalışması yapılmasına imkan
sağlanacak.

Tarihi değerler korunuyor

Beyoğlu akıllı şehircilik uygulamalarında kayıt al-
tına alınan verilerle, ilçedeki mevcut kat aralığına
göre bina sayıları saptanıyor, ilçedeki bina sayısı
net olarak belirleniyor, şehircilik, planlama, imar,
kentsel dönüşüm, park ve bahçeler, fen işleri faali-
yetlerinde veri ve bilgiye dayalı akıllı şehircilik im-

kanları kullanılıyor. Yeni yapılacak projelerin ve
binaların şehir siluetlerine etkisi analiz edile-

rek tarihi ve kültürel değerleri korunuyor.
DHA
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STAR OYUN’DAN 
MİLLİ SATRANÇ TAKIMI

OYun sektörünün önde gelen firmaları
arasında yer alan Star Oyun, geliştirdiği
ürünleri patent, faydalı model ve tasarım
çalışmalarıyla koruma altına alıyor. İlk
olarak milattan sonra 6'ıncı yüzyılda Hin-
distan'da oynanan santranca yerli unsur-
lar katan Star Oyun, şah taşındaki haç
motifine yerli bir soluk getirdi. Ürüne ay
ve yıldız motiflerini ekleyerek tasarımsal
boyutta satranç taşlarına yönelik inovatif
bir çalışma yapan şirket yerli pazarda yeni
geliştirdiği satranç takımlarına yönelik ta-
lepleri almaya başladı. Star Oyun Yöne-
tim Kurulu Başkanı Muammer Ömeroğlu,
satrancın strateji geliştirme yönüyle
önemli bir oyun olduğunun altını çizerek,
"Satranç asırlardır haç motifiyle oynanıyor.
Bu oyun yerli ve milli değerlerimizi göz
önünde bulundurarak bir tasarım çalış-
ması yaptık. Şah taşına 'ay ve yıldız' motif-
lerini ekleyerek bu oyunun başta ülkemiz
olmak üzere kültürel olarak yakın oldu-
ğumuz ülkelerde yapmış olduğumuz ay
ve yıldız motifli tasarımlarla
oynanmasına ve bunun yay-
gınlaşmasını istiyoruz" 
değerlendirmesinde
bulundu. 

Türk Cumhuriyetleri ve
Ortadoğu'dan talep alıyor 

Haç motifi yerine ay ve yıldız
motifli satranç takımlarının iç
pazarda yaygınlaşmasını he-

deflediklerini bu yönde girişimlerde bu-
lunduklarını anlatan Ömeroğlu, inovasyo-
nun her alanda yapılabileceğini özellikle
yerli ve milli unsurları göz önünde bulun-
durarak bu çalışmaları yaptıklarının altınızı
çizdi. Ay ve yıldız motifli satranç takımla-
rına yönelik Türk Cumhuriyetleri ve Orta-
doğu bölgesinden yoğun bir talep
aldıklarını anlatan Ömeroğlu, "Kültürel
bağlarımızın birbirine yakın olduğu coğ-
rafyalarda ay ve yıldız motifli geliştirdiği-
miz satranç takımlarına yoğun bir ilgi var.
Bu ilginin iç pazarımızda artmasını bekli-
yoruz. Özellikle Gençlik ve Spor Bakan-
lığı Türkiye Satranç Federasyonu (TSF)
gibi kurumların yaptığı turnuvalarda ay
ve yıldız motifli satranç takımlarına yer
vermesi bu sporu ilkokul düzeyinde öğre-
nen gençlerimizde de milli şuurun daha
fazla öne çıkmasına
katkıda bulunacak-
tır" açıklamasında
bulundu. 

Diğer taraftan inovasyonun ticari-
leşme sürecine geçebilmesi için sınai
mülkiyet haklarının önemli bir yere
sahip olduğuna dikkat çeken Muam-
mer Ömeroğlu, "Biz, patent ve faydalı
model olarak toplamda 50 ürün ge-
liştirdik ve bunları ticarileştirdik. Ay-
rıca tasarım çalışmalarını  yaptığımız
birçok ürün var" diye konuştu. Yeni
ürünlerle ilgili patent, faydalı model
ve tasarım çalışmalarının
devam ettiğini anlatan
Ömeroğlu, faaliyet gös-
terdikleri ülkelere özel
ürünler de geliştir-
diklerini ve üre-
tim hatlarında
terzi usulü çalış-
tıklarını bildirdi.

TOPLAM 50 ÜRÜN GELİŞTİRDİ 
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SundaY Express'te yer alan haberde, İngilte-
re'nin "Cenevre'de yapılacak görüşmelerde
Kıbrıs Adası'nı neredeyse 60 yıldır ikiye bölen

siyasi krize barışçıl çözüm bulmada 'tarihi bir fırsat' sun-
maya yardımcı olabileceği" belirtildi. Gazeteye konuşan
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiliz hükümetini,
görüşmelerde önereceği iki devletli çözümü destekle-
meye çağırdığı ifade edildi. Tatar'ın Brexit'le Avrupa Bir-
liği'nden (AB) kurtulan İngiltere'nin tarafsız garantörlük

rolünü yerine getirebileceğine ve Kıbrıslı Rumlara ile
Kıbrıslı Türklere eşit şekilde davranılmasını sağlayabile-
ceğine inandığı kaydedildi. Haberde, hükümet kaynakla-
rının gazeteye, bakanlarının KKTC'yi resmen bağımsız
bir ülke olarak tanımayı değerlendirdiklerini söylediği
aktarıldı. Sorunun çözümünün, İngiltere'de yaşayan 300
bin Kıbrıslı Türk'e yardım edeceği ve iki ülke arasında
doğrudan uçuşların başlamasını sağlayabileceği vurgu-
landı. Ayrıca binlerce İngiliz vatandaşının Kuzey Kıbrıs'ı

da daha kolay ziyaret edebileceği ve KKTC'nin güney ile
birlikte popüler bir tatil beldesi haline gelebileceği ya-
zıldı. Aynı zamanda İngiltere'nin Kıbrıs'taki iki askeri
üssü konusunda da uzun vadeli bir anlaşma sağlanabi-
leceği belirtildi. Haberde, Brexit müzakereleri sırasında
AB'nin İngiltere'ye baskı uygulamak için Kuzey Kıbrıs'ta
yaşayan İngiliz vatandaşlarının, güneye geçmeleri ha-
linde gözaltına alınma ve para cezası ile tehdit edildiği
ileri sürüldü.

11DIŞ HABER 27 NİSAN 2021 SALIwww.gazetedamga.com.tr

İngiltere'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) tanımayı değerlendirdiği, böyle bir adımın
İngiltere ile KKTC arasında doğrudan uçuşların başlamasını sağlayabileceği iddia edildi

İngiltere, KKTC’yi her an tanıyabilir

S on yıllarda nükleer programını hedef
alan birçok suikast ve sabotaja maruz
kalan İran, geçtiğimiz günlerde nükleer

faaliyetlerinin merkezinde yer alan Natanz
santralinde elektrik ağlarına yapılan saldırıyla
yeniden gündeme geldi. Tahran yönetimi,
Natanz uranyum zenginleştirme tesisine yö-
nelik saldırının arkasında, önceki benzer ey-
lemler gibi İsrail'in olduğunu öne sürdü. Son
saldırı, bir yıldan az bir sürede İran'daki he-
deflere yönelik İsrail’in gerçekleştirdiği düşü-
nülen üçüncü ses getiren eylem oldu. Açıkça
ortaya çıkan güvenlik ve istihbarat zafiyeti üst
düzey İranlı yetkilileri de itirafa mecbur bıra-
kırken, gelişmeler ılımlı olarak bilinen Ruhani
yönetiminin yürütmekte olduğu nükleer mü-
zakerelerin gidişatını da etkiledi. Saldırı, cum-
hurbaşkanlığı seçimlerine az bir süre kala iç
siyasete de gölge düşürdü. İran’ın yıllardır
devam eden ve giderek ülke için bir hayat
memat meselesine dönüşen nükleer enerji
dosyası tüm teknik ayrıntılarıyla birlikte as-
lında basit bir mantık etrafında dönüyor. İran,
nükleer silah kapasitesine ulaşabileceği izle-
nimi vererek Batı'yı korkutup bir çeşit doku-
nulmazlık elde etmeye ve kendisini garanti
altına almaya çalışıyor. Batı ise İran’ı durdur-
mak için iki temel seçenekle karşı karşıya: İlki
İran’ı tamamen kendi haline bırakmak, ikin-
cisi ise İran’ın nükleer faaliyetlerini, geniş
çaplı bir savaşı tetikleme potansiyeli olsa da
güç kullanarak engellemek. Batı, özellikle Irak
işgalinden sonra bölgedeki istikrarsızlıktan ve
devlet otoritelerinin zayıflamasından yararla-
narak nüfuzunu artıran İran’ın gücünün ve
imkanlarının farkında. Dolayısıyla İran’ın
rahat olduğu zaman kendi sınırlarına sığma-
yacağı öngörülebilir. İran'ın artan nüfuzunun
Batı ve özellikle ABD açısından İsrail'in gü-
venliği bağlamında öncelikli olarak ele alın-
dığı da bilinen bir husus.

Ülke kendine sarılmak zorunda

İran’ın Yemen'den Afganistan’a uzanan etki
alanı göz önüne alındığında, ikinci seçeneğe
yani geniş çaplı askeri müdahaleye başvur-
manın, etkileri geniş bir coğrafyada hissedile-
cek büyük bir yıkıma yol açacağı tahmin
edilebilir. Bununla beraber son yıllarda ülke
içinde artan halk memnuniyetsizliğinin İran'ı
dış darbelere karşı daha da kırılgan hale getir-
diğini farkında olan Tahran yönetimi, dışarıya
karşı ortak bir cephe oluşturup tahkim etmek
amacıyla da nükleer enerji kartını kullanmaya
çalışıyor. İran özellikle Obama döneminin
tecrübesinden yola çıkarak nükleer faaliyetler-
deki temposunu artırdıkça Batı nezdinde
avantajlı konuma geldiğini biliyor veya en
azından bunu umut ediyor. Bu çerçevede İran
yönetimi, ülke içindeki tepkileri bastırmak ve
Irak başta olmak üzere, ülke dışında nüfuz
alanlarını sınırlandırmaya yönelik girişimler
karşısında nükleer enerji dosyasına daha çok
sarılmaya mecbur kalmış görünüyor. Biden
yönetimi, Obama döneminde olduğu gibi
İran’ı müzakereyle kontrol etme eğiliminde.
Yeni yönetim Trump döneminde uygulanan

maksimum baskı politikasının sonuç verme-
diğini savunurken, muhtemel bir anlaşmanın
Tahran'a yeni bir manevra alanı açacağını dü-
şünen İsrail ise İran’ı hataya ve radikal adım-
lara zorlayarak müzakereler bakımından
güvenilmez bir ülke olarak göstermeye çalışı-
yor. Nitekim Natanz saldırısının akabinde
İran’ın yüzde 60 saflıkta uranyum zenginleşti-
receğini açıklaması, bu yönüyle İsrail’i mem-
nun etmiş görünüyor. İsrail, düzenlediği
saldırılarla hem fiilen İran’ın kendisi açısın-
dan tehlike arz edecek imkanlarını hedef alır-
ken, diğer yandan bu ülkeyi radikal kararlara
zorlayarak müzakerelerdeki konumunu zayıf-

latmaya çalışıyor.

Güvenlik sistemindeki zafiyet

Natanz nükleer tesisine yönelik saldırılar İran
iç siyasetinde de geniş yankı buldu ve ülke-
deki güvenlik bürokrasisi tartışmaların oda-
ğına yerleşti. Bu çerçevede İran Devrim
Muhafızları Ordusu (DMO) eski komutanı
Muhsin Rızai'ın itirafları özellikle dikkat çe-
kiciydi. Rızai bir yıldan az bir süre zarfında
üç önemli güvenlik ihlaline maruz kalındı-
ğını, bu çerçevede suikast ve sabotajlara
tanık olunduğunu belirterek, ülkenin ciddi
güvenlik ve istihbarat sorunu olduğunu 

vurguladı. Son bir yılda tanık olunanlara,
İsrail'in sık aralıklarla Suriye'deki İran he-
deflerine düzenlediği saldırılar da eklendi-
ğinde, Tahran yönetiminin itibarının ciddi
ölçüde sarsıldığı ifade edilebilir. Öte yandan
İran'ın her defa misilleme tehdidinde bulun-
masına karşın tekrar eden saldırılara maruz
kalması, güvenlik ve istihbarat kabiliyeti açı-
sından iç ve dış kamuoyu nezdinde daha
fazla tartışılmasına yol açıyor. İran'ın misil-
leme hamleleri olarak değerlendirilen ve
Irak sınırları içinde düzenlenen çeşitli ey-
lemler ise Tahran'ın bu ülkedeki nüfuzunun
aşınmasına sebep olan tepkilere zemin ha-
zırlıyor. İran'ın nükleer programı açısından
hayati önem taşıyan kişi ve kurumları hedef
alan saldırıların aydınlatılmasında yaşanan
aksaklıklar ve tutarsız açıklamalar da gü-
venlik bürokrasisine yönelik tepkilerin diğer
bir boyutu. İran istihbaratı Natanz saldırı-
sından birkaç gün sonra Rıza Kerimi adlı ki-
şinin operasyonda kilit rol oynadığını ve
yasal yollarla ülkeden çıktığını açıkladı.
Oysa ilk gün saldırının bir siber saldırı ol-
duğu ve insan unsurunun bulunmadığı
açıklanmıştı. Daha önce de İran'ın nükleer
programının mimarlarından Muhsin Fahri-
zade suikastıyla ilgili birbiriyle çelişen birçok
açıklama yapılmıştı. Hatta geçen seneki Na-
tanz saldırısının faili olarak ilan edilen şah-
sın son saldırının sorumlusu olduğu
söylenen kişiyle soy isim benzerliği İran ka-
muoyunda, resmî açıklamaların inandırıcı-
lığı hususunda tartışma konusu edildi.
Önceki hükümetler döneminde de ülkenin
nükleer programında aktif rolü bulunan
bilim insanlarını hedef alan suikastların
arka planı ve faillerinin tam olarak aydınla-
tılamaması, televizyonlarda yayımlanan iti-
rafların tatminkâr bulunmaması gibi
faktörler, ülkenin güvenlik bürokrasisine du-
yulan güvensizliği derinleştirmişti. DHA

Myanmar’da
acı yaşanıyor

Myanmar'da askeri darbeye ve seçilmiş
hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına
karşı yapılan protesto gösterilerinde,
güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi
sonucu ölenlerin sayısı 751'e yükseldi

SiYaSi Tutuklulara Yardım Ku-
ruluşunun (AAPP) yayımladığı
günlük raporda, ülkede son 24

saatte 6 can kaybının daha doğrulandığı
bildirildi. Toplam can kaybı 751 olarak
güncellenirken 3 bin 431 kişinin gözaltında
tutulduğu kaydedildi. 1159 kişi hakkında
ise gözaltı kararının sürdüğü ifade edildi.
Öte yandan askeri darbeye karşı protesto-
ları destekleyen Myanmarlı yazar ve gaze-
teci Tu Tu Tha'nın gözaltına alındığı
öğrenildi. Myanmar Now sitesine konuşan
aile üyeleri, Tha'nın 18 yaşındaki oğlu ile
birlikte 24 Nisan'da gece yarısına doğru
Yangon'un Thanlyin ilçesindeki evinde
gözaltına alındığını aktardı. Yakınları,
Tha'nın nerede gözaltında tutulduğunu
bilmediklerini belirtti.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimle-
rinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atıl-
ması ve ülkede siyasi gerilimin
yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yöne-
time el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri
ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii
başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve ikti-
dar partisi yöneticisini gözaltına almış ve
bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti. Ül-
kede geniş katılımlı gösteriler sürerken göz-
altındaki üst düzey hükümet yetkililerinin
askeri mahkemede yargılanmalarına
devam ediliyor.

İran,

nükleer silah kap-

asitesine ulaşabileceği izle-

nimi vererek Batı'yı korkutup bir

çeşit dokunulmazlık elde etmeye

ve kendisini garanti altına almaya

çalışıyor. Batı ise İran’ı durdurmak için

iki temel seçenekle karşı karşıya: İlki

İran’ı tamamen kendi haline bırak-

mak, ikincisi ise İran’ın nükleer faa-

liyetlerini, geniş çaplı bir savaşı

tetikleme potansiyeli olsa da

güç kullanarak 

engellemek.

Natanz nükleer tesisine yönelik saldırı, İranlı
yetkililerin de kabullenmek zorunda kaldığı güvenlik

ve istihbarat zafiyetini ortaya koyarken, saldırının
cumhurbaşkanlığı seçimlerine az bir süre kala

düzenlenmiş olması iç siyasete de gölge düşürdü

İran’ın nükleer programı ve bu hususta yürü-
tülecek müzakereler cumhurbaşkanının ira-
desinden öte bizzat Devrim Rehberi Ali
Hamaney’in kontrolünde olan konular. Bu ba-
kımdan yaklaşık iki ay sonra gerçekleştirile-
cek cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan
kişinin kim olduğu pratikte pek bir şey değiş-
tirmeyecek de olsa, nükleer enerji konusun-
daki gelişmelerin ne yöne evrilebileceğini
anlamak açısından önemli olacak. Biden yö-

netiminin Obama dönemine benzer şekilde
nükleer faaliyetleri konusunda İran ile bir an-
laşma yapması muhtemel görünse de İsra-
il’in bu süreçleri zaman zaman sabote ettiği
unutulmamalı. Öte yandan İran’da toplumsal
huzursuzluğun giderek arttığı da hesaba katıl-
malı. Kronik siyasi sorunlar ve ekonomideki
kötüleşmeye ilave olarak yeni tip koronavi-
rüsle (Kovid-19) mücadeledeki başarısızlık,
aşılamadaki yetersizlik ve artan ölüm vakaları

da bu huzursuzluğu besleyen fak-
törler. Bütün bunların ötesinde İran
toplumunun ekseriyeti ne muhafa-
zakarlardan ne de reformculardan
değişim konusunda bir medet umu-
yor. Gelinen aşamada 2016 ve
2018’de yaşanan, ekonomik moti-
vasyonlarla başlayıp siyasi boyutlar
kazanan protestoların bir benzerinin
başlaması ihtimali de yabana 
atılmamalı.

KRONiK SORUNLAR VAR

Hindistan kırılıyor!
Ülkede 

günlük vaka
sayısı 22

Nisan'dan
bu yana

dünya
genelinde

şimdiye
kadar

görülen en
yüksek 

seviyede
seyrediyor

Yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) salgınından en
fazla etkilenen ülkelerden biri

olan Hindistan'da günlük vaka sayısı
rekor seviyede yükselişini sürdürüyor.
Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan
açıklamaya göre, son 24 saatte 352 bin
991 vaka tespit edilirken toplam vaka
sayısı 17 milyon 313 bin 163'e yükseldi.
Ülkede günlük vaka sayısı 22 Nisan'dan
bu yana dünya genelinde şimdiye kadar
görülen en yüksek seviyede seyrediyor.
Daha önce 8 Ocak'ta ABD'de kaydedi-
len 307 bin 581 vaka bir ülkede görülen
en yüksek günlük vaka sayısı olmuştu.
Maharaştra, Uttar Pradeş, Karnataka,
Kerala ve Delhi, vakaların en fazla gö-
rüldüğü bölge ve eyaletler oldu.Birçok
hastanenin tıbbi oksijen sıkıntısı nede-

niyle acil yardım çağrısında bulunduğu
Delhi'de Eyalet Başbakanı Arvind Kejri-
wal, diğer eyaletlerin başbakanlarından
yardım istemişti.

2 bin 812 kişi hayatını kaybetti
Son 24 saatte 2 bin 812 kişinin Kovid-
19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede,
günlük can kaybı sayısı da salgının ba-
şından bu yana görülen en yüksek nok-
taya ulaştı. Hindistan'da Kovid-19'dan
ölenlerin sayısı 195 bin 123'e yükseldi.
İyileşenlerin sayısının 14 milyon 304 bin
382'ye ulaştığı ülkede, 2 milyon 813 bin
658 kişinin tedavisi sürüyor. Uzmanlar,
ülke çapında vakaların artmasıyla has-
tanelerdeki doluluk oranlarının en yük-
sek seviyeleri gördüğüne işaret ederek,
sağlık sisteminin "çökme noktasında" 

olduğu uyarısını yaptı. İlk Kovid-19 va-
kasının 30 Ocak 2020'de kaydedildiği
Hindistan'da zaman içinde artan gün-
lük vaka sayısı, 16 Eylül 2020'de 97 bin
859'a kadar çıkmış, bu tarihten sonra
aşağı yönlü seyre girmişti. Günlük vaka
sayısı sonraki 4,5 ay boyunca istikrarlı
şekilde azalarak 1 Şubat'ta 8 bin 587'ye
kadar düşmüştü. İlk dalganın ardından
vaka eğrisi şubattan itibaren ilkinden
çok daha büyük bir dalga oluşturdu.

Aşı sayısı 142 milyona yaklaştı
Nüfusu yaklaşık 1,4 milyar olan ülkede 
salgına karşı yaygın aşılama kampan-
yası yürütülüyor. Hindistan Sağlık Ba-
kanlığı, ülkede uygulanan aşı sayısının
141 milyon 911 bin 223 doza ulaştığını
duyurdu. Kovid-19 aşılama verilerinin

derlendiği "Ourworldindata.org" internet si-
tesine göre, Hindistan, ABD ve Çin'in ar-
dından "dünyada en fazla aşı yapılan 3.
ülke" oldu.Salgının dünya genelindeki yeni
dalgasını ilk karşılayan ülkelerden biri olan
Hindistan'da, Kovid-19'un mutasyona uğ-
rayarak bulaşıcılığı artan türlerinin son dö-
nemdeki vaka artışında etkili olduğu
tahmin ediliyor. Özellikle Güney Afrika, İn-
giltere ve Brezilya'da ortaya çıkan 3 mutas-
yonlu tür, uzmanlarca endişe kaynağı
olarak görülüyor. Virüsün bu mutasyonları,
Hindistan'da 30 Aralık 2020'den bu yana
genetik sekansı çıkarılan 11 bin virüs numu-
nesinin yüzde 7'sinde tespit edilmişti. Pen-
cap eyaleti yetkilileri, 24 Mart'ta yaptıkları
açıklamada, eyalette 1 Ocak-10 Mart'ta
toplanan ve gen dizilimi çıkarılan 404 nu-
munenin yüzde 81'inde Kovid-19'un ilk kez
İngiltere'de ortaya çıkan daha bulaşıcı tü-
rüne rastlandığını açıklamıştı. Sağlık Bakanı
Harsh Vardhan, 8 Nisan'da yaptığı açıkla-
mada, kitlesel hareketliliği ve sosyal etkile-
şimi azaltmaya yönelik tedbirlerdeki
eksikliğin vaka artışında etkili olduğu itira-
fında bulunmuştu. Vardhan, vakaların en
çok arttığı 11 eyalette dini festivallerin,
seçim mitinglerinin düzenlendiğine, insan-
ların toplu ekinliklerde mesafe kurallarını
ihmal ettiğine dikkati çekmişti.
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B aşrolünü üstlendiği "Kovan" fil-
minin 43. Uluslararası Moskova
Film Festivali'ndeki gösterimi

için Rusya'nın başkenti Moskova'ya
gelen Uzerli, gazetecilerin sorularını ya-
nıtladı. Uzerli, Moskova Film Festiva-
li'nin çok "prestijli" olduğuna dikkati
çekerek, "Bu festivalin heyecanını yaşa-
mak, bir parçası olmak, burada filmimi-
zin gösterimini yapmak çok gurur verici."
değerlendirmesinde bulundu. Rusya’da
"Muhteşem Yüzyıl" dizisinde oynadığı
"Hürrem Sultan" rolüyle tanınan Uzerli,
Moskova'da sıcak karşılandığını ve bir-
çok insanla tanıştığını söyledi. Uzerli,
"Daha önce yaptığım işlerin insanların
kalplerini ısıttığını ve onlara mutluluk ge-
tirdiğini burada gördüm. Bu da benim
için en büyük hediyelerden biridir." şek-
linde konuştu.

Her şey yolunda

Kovan filminde Ayşe karakterini canlan-
dıran Uzerli, daha önce buna benzer bir
karakteri canlandırmadığını ve bunun
filmdeki rol tercihinde etkili olduğunu
dile getirdi. Uzerli, "Ayşe karakteri, şu
ana kadar oynadığım karaktere benzemi-
yor. Ayşe, daha sakin ve daha melankolik
bir karakter. Senaryoyu okuduğum
zaman, bu projede mutlaka olmak iste-
dim. Bu benim için değişik bir deneyim
oldu." dedi. Çekimlerin Gürcistan sınır-
ları yakınında gerçekleştiğini anlatan
Uzerli, çekim süresince doğayla birleşti-
ğini belirtti. Meryem Uzerli, "Burada ina-
nılmaz bir doğayla karşılaştık. Filmin
bazı yerleri, 3 bin metre yükseklikteki bir
dağın tepesinde çekildi. Bazen bulutları
ayaklarımızın altında görüyorduk. Şehir
hayatına tekrardan nasıl alışacağımı bir

an düşünmeye başlamıştım." ifadelerini
kullandı. Kovan filminin büyük parçası-
nın doğa için ayrıldığına ve doğayla ilgili
derin mesajlar içerdiğine dikkati çeken
Uzerli, şöyle devam etti: "Doğayı kaynak
olarak sürekli kullanıyoruz. Doğadan sü-
rekli alıyoruz ama geri vermiyoruz. Şe-
hirde sürekli hızlı bir hayatı yaşıyoruz.
Şehirde arabalar, trafik, telefonlar, tekno-
loji var. Ama nefes alıp doğa içinde olur-
sak, kendi kendimize kavuşuruz.
Dünyanın en büyük antidepresanı doğa-
dır. İnsanoğlu, doğadan gelen bir varlık-
tır. İnsan olarak doğadan uzaklaşırsak,
kendimizden de uzaklaşmış oluyoruz.
Kovan filminin hikayesi de zaten budur."
Uzerli, film çekimlerinin bazen fedakarlık
gerektirdiğini, Kovan filminin çekimleri
esnasında arıların sokmasına maruz kal-
dığını söyledi.

Yüzde 6-8 Rus kökenliyim

Babası Türk, annesi Alman olan Uzerli,
geçen sene DNA dizilimini yaptırdığını
anlatarak, "Yaptırdığım DNA test sonuç-
larında yüzde 6-8 Rus kökenli olduğum
ortaya çıktı. Buna çok şaşırdım. Anneme
ve babama sorduğumda ise ailenin geç-
mişinden birçok şey ortaya çıktı." dedi.
Uzerli, "Alında insanın nereden geldiği,
nerede doğduğu, cildinin hangi renkte ol-
duğunun hiç bir önemi yok. Benim için
herkes aynıdır. Kendimi ve herkesi dünya
insanı olarak görüyorum." değerlendir-
mesinde bulundu. Okul zamanlarında
Rus dili dersi aldığını anlatan Uzerli,
"Rusça okuyabiliyor, yazabiliyorum.
Ancak pratik yapmadığım için birçok
şeyi unuttum. Rus arkadaşlarım arada
sırada Rusça kelimeleri bana hatırlatıyor.
İki üç ay üzerinde çalışırsam, Rus dilini
tekrar hatırlarım." diye konuştu.

Rus sinemasında 
oynamak istiyorum

Oyuncu Meryem Uzerli, Rus sinemasını
yakından takip ettiğini ve Rus oyuncula-
rından Renata Litvinova'ya hayran oldu-
ğunu söyledi. Rus sinemasında oynamak
istediğini dile getiren Uzerli, "Elbette,
Rus sinemasındaki projelerde yer almak
istiyorum. Sonuçta bir sanatçı olarak
buna ülke çapında bakmıyorum. Kar-
şıma pozitif anlamında beni zorlayan bir
proje veya karakter çıkarsa neden olma-
sın? Rusya’dan veya herhangi bir ülke-
den film konusunda teklif gelirse
ilgilenirim." dedi. Uzerli, Moskova'da
festival kapsamında bu konuda birçok
görüşme yaptığını aktardı.
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Oscar Ödülleri olarak da bilinen
ve sinema dünyasının en prestijli
ödüllerinden olan 93. Akademi

Ödülleri sahiplerini buldu. ABD'nin Los Ange-
les kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenle-
nen törenle bu yıl 93'üncüsü verilen Akademi
Ödüllerinde en iyi film ödülünü "No-
madland" kazandı.Asya

kökenli Chloé Zhao'nun yönetmenliğini yaptığı
film 60'lı yaşlarda bir kadının ekonomik kriz-
den sonra Nevada'daki bütün malvarlığını
kaybedip bir karavan alarak ABD'nin batı eya-
letlerini dolaşmasını konu alıyor. En iyi film
dalında "Mank," "Promising Young Woman,"
"Nomadland," "Judas and the Black Messiah,"

"Sound of Metal," "Minari," "The

Father" ve "The Trial of the Chicago 7" filmleri
aday gösterilmişti.

İkinci kadın oldu

Amerikalı senarist Herman J. Mankiewicz'i
konu alan Mank, en iyi film, en iyi erkek
oyuncu ve en iyi yönetmenin de aralarında
bulunduğu 10 dalda, en fazla kategoride aday

gösterilen yapıt olmuştu.Bunun yanı sıra en
iyi yönetmen ödülüne ise "Nomadland" filmi-
nin yönetmeni Asya kökenli Chloé Zhao aldı.
Chloé, 93 yıllık Oscar Ödülleri geleneğinde en
iyi yönetmen ödülünü alan ikinci kadın oldu.
Ödülünü kabul ederken yaptığı konuşmada,
Chloé, "Bu ödülü, ne kadar zor olursa olsun
içlerindeki iyiliğe ve birbirlerinin içindeki iyi-

liğe tutunmak için cesaret ve inanca sahip
olanlar için alıyorum." dedi. Bu yıl Oscar'da
Chloé'nin yanı sıra "Promising Young
Woman" filminin yönetmeni Emerald Fennell
da aynı kategoride gösterilen ikinci kadın yö-
netmen olmuştu. Daha önce 2010'da Hurt
Locker filminin yönetmeni Amerikalı Kathryn
Bigelow almıştı.

Oscar’da en iyi film ödülünü ‘Nomadland’ kazandı

Sinema ve dizi oyuncusu
Meryem Uzerli, Rus

sinemasında oynamak 
istediğini belirterek, 

"Rusya'dan veya herhangi 
bir ülkeden film 

konusunda teklif gelirse
ilgilenirim" dedi

MERYEM
RUSYA’YA
AÇILACAK

yeni projeler üzerinde çalıştığını bildi-
ren Uzerli, 8-10 bölümlük bir dizi pro-
jesinde yer alacağı bilgisini paylaştı.
Uzerli, "Yakında sürpriz dolu bir hika-
yede çok güzel bir karakteri canlandıra-
cağım. Bu dizide izleyicinin
beklemediği birçok olay yaşanacak. Bu
dizi, izleyiciye koltuğundan kalkmasına
izin vermeyecek." ifadelerini kullandı.
Sürekli yoğunluk içinde olmasına rağ-
men ocak ayında ikinci kez anne oldu-
ğunu anımsatan Uzerli, "Anne olma
hissini hayatımda tekrar yaşadığım için
çok mutluyum. Anne olmak dünyanın
en büyük mucizesidir. Bundan daha
büyük bir mucize yok." şeklinde ko-
nuştu. Hem çocuklarla hem de işiyle
aynı anda ilgilenebildiğini belirten
Uzerli, kendisine bu konularda sevgili-
sinin destek verdiğini söyledi.

Yakında bir
dizi projesinde
yer alacağım

Haydar Haydar unutulmuyor

"Haydar Haydar", "Derdim
Çoktur Hangisine Yanayım" ve
"Yolumuz Gurbete Düştü" gibi

birçok türküyü derleyerek, Türk Halk Müzi-
ği'ne kazandıran Ali Ekber Çiçek'in vefatının
üzerinden 15 yıl geçti. Çiçek, Erzincan'ın
Ulular Köyü'nde 1935'te dünyaya geldi. Ba-
basını 1939 Erzincan Depremi'nde kaybe-
den sanatçı, çok küçük yaşlarda rençperlik
yapmaya başladı.Küçük yaşlarda dedesinin
bağlamasını çalmayı öğrenen Çiçek, ilkokul-
dan sonra maddi olanaksızlıklar sonucu
eğitim hayatına devam edemedi. Askerlik
vazifesinden sonra TRT'nin açtığı sınavı ka-
zanan Çiçek, 1961'de İstanbul Radyosuna
ses ve bağlama sanatçısı olarak girdi.
Usta sanatçı, Muzaffer Sarısözen döne-
minde TRT Ankara Radyosuna ve Yurttan

Sesler Korosu'na girdi. Sanat yaşamı bo-
yunca 400'den fazla türküyü derleyip Türk
Halk Müziği'ne kazandıran Çiçek, halk mü-
ziğini geniş kitlelere ulaştırarak unutulmaz-
lar arasına girdi.

Gençlere değerli bir 
miras bıraktım

Ali Ekber Çiçek, bugün dillerden düşmeyen,
pek çok sanatçının repertuvarına almak iste-
diği "Haydar Haydar", "Gönül Gel Seninle
Muhabbet Edelim", "Derdim Çoktur Han-
gisine Yanayım" ve "Yolumuz Gurbete
Düştü" gibi çok sayıda türküyü derledi. Çi-
çek'in hayatını konu alan "Cahilden Uzak
Dur, Kemale Yakın" adlı belgesel 2003'te ya-
pıldı. Çiçek, belgeselde "Türküyle siyaset ya-
pılmaz" diyerek, müziği siyaset aracı haline

getirenleri eleştirdi. Bir röportajında, Türk
Halk Müziği'nin bugününü değerlendirir-
ken geçmişte üretilen eserlere saygı gösteril-
mediğinden yakınan usta sanatçı, şöyle
konuşmuştu: "Türk Halk Müziği tekrar po-
püler oldu. Ancak ben bu gelişmeyi hazırcı-
lığa bağlıyorum. Şimdi şöhret olmuş kişiler,
benim 40-50 yıl önce yazdığım parçalardaki
ezgilerin üzerine güfte yapıp söylüyorlar.
Bir de bu okuduğum parçalarda leyleği
kuşa çevirerek okuyorlar. Ben nasıl çalıp
okuyorsam gençlerin de öyle okuması gere-
kiyor. Parçalarımdaki yorum zaten içinde
vardır. Ben gençlere çok değerli bir miras
bıraktım." TRT arşivlerinde 54 kaseti bulu-
nan Çiçek, TRT'den emekli olduktan sonra
birçok ülkede konser verdi ve üniversiteler-
deki konferanslarla bu toprakların sanatını
dünyaya anlatmaya çalıştı. Çiçek, 71 yaşın-
dayken 26 Nisan 2006'da şeker hastalığı ne-
deniyle hayatını kaybetti. Usta sanatçı,
vasiyeti üzerine Edremit'e bağlı Tahtakuş-
lar'a defnedildi.

Yeri asla dolmaz

Usta sanatçının vefatının ardından TRT İs-
tanbul Radyosu'nda düzenlenen törende
konuşan Türk Halk Müziği sanatçısı Musa
Eroğlu, Çiçek'in yerinin doldurulamayaca-
ğını kaydederek, "Kendisini, sazını ve türkü-
lerini çok beğenerek dinliyordum. Ali Ekber
Çiçek, müzisyen olarak yeri kesinlikle dol-
durulamayacak bir insandı." ifadelerini kul-
lanmıştı. Sanatçı Sabahat Akkiraz ise usta
sanatçının değerinin yaşarken bilinmediğini
belirterek, şunları kaydetmişti: "Ali Ekber
Çiçek, kendi kuşağındaki tüm sanatçıları-
mızın başına geldiği gibi yaşarken değeri 
bilinmemiş bir kişiydi. Japonya'da bile üni-
versitede Türk etnik müziği ile ilgili ders
vermiş bir ozanımızdı.” 

Sanat yaşamı boyunca, "Haydar Haydar", "Derdim Çoktur Hangisine Yanayım" ve "Yolumuz Gurbete Düştü" gibi
400'den fazla türküyü derleyen Çiçek, halk müziğini geniş kitlelere ulaştırarak, unutulmazlar arasına girdi

Ali Ekber Çiçek'in vefatı-
nın üzerinden 15 yıl

geçti. Çiçek, Erzincan'ın
Ulular Köyü'nde 1935'te
dünyaya geldi. Babasını

1939 Erzincan Depre-
mi'nde kaybeden sa-

natçı, çok küçük
yaşlarda rençperlik 

yapmaya başladı.

Gölge oyununa
kadın imzası
Türkiye'nin önde gelen Karagöz
ustalarından Suat Veral'dan eğitim alan
Merve İlken, yıllar içinde kendisini
geliştirerek ülkenin ilk kadın "hayalisi" oldu

UsTası Suat Veral'dan aldığı eğitimin
ardından yurt içi ve yurt dışında sun-
duğu gösterilerle beğeni toplayan

Merve İlken, kendisi gibi başka kadınların da gele-
neksel Karagöz sanatı ile ilgilenmesi için çalışmaya
başladı. İlken'in bu yoldaki ilk çırakları ise Şevval ve
Büşra Veral oldu. Karagöz sanatında Türkiye'nin
ilk hayalisi olma yolundaki hikayesini  paylaşan
Merve İlken, bu sanatta usta-çırak ilişkisinin öne-
mini vurguladı. İlk Karagöz ustası Şeyh Küşte-
ri'den bu yana bütün ustaların erkek sanatçılar
olduğuna değinen İlken, Türkiye'nin ilk kadın kara-
göz ustası olmaktan onur duyduğunu dile getirdi.
Büyük bir sorumluluğu olduğunu, ancak bundan
da memnuniyet duyduğunu ifade eden İlken, şöyle
konuştu: "Bu alanda ilk olmam sadece benim için
değil kültürüm, sanatım ve halkım için de önemli.
Ustam beni yetiştirdiği zaman 'Evet sen bu sanatı
kadınlara, genç kızlara, tüm ülke halkına göstere-
ceksin, tanıtacaksın, yeni nesillere aktaracaksın
ama en önemli bir vazifen de Türk kadınının nasıl
böyle erkek egemen bir sanatta yer aldığını gururla
göstereceksin.' dedi. Yurt içinde ve yurt dışındaki
programlarımızda Türkiye'nin ilk kadın Karagöz
sanatçısı denildiği zaman, gerçekten çok güzel tep-
kiler alıyorum. Ayakta alkışlanıyorum ama bu Mer-
ve'nin alkışlanması değil, geleneksel Türk gölge
oyununun alkışlanması oluyor." İzleyenlerin per-
dede gördükleri Karagöz ve Hacivat karakterlerinin
erkek olması nedeniyle duydukları sesin de bir er-
keğe ait olduğunu düşündüklerini aktaran İlken,
perdenin arkasından çıktığında seyircinin bir kadın
görünce şaşırdığını aynı zamanda da mutlu oldu-
ğunu anlattı.

Örnek bir oyuncu

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) gönül-
lüsü olarak Kırgızistan'da bulunan Me-
likşah Özen, yaptığı açıklamada,

gönüllülük ve ülke izlenimlere ilişkin değerlendir-
melerde bulundu. Her yıl ramazan ayı dolayısıyla
ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunan
Türkiye Diyanet Vakfının gönüllüsü olan Özen,
Kırgızistan'ın Bişkek ve Oş kentlerinde ihtiyaç sa-
hibi ailelerine gıda kolileri dağıttı.Ülkenin tarihi ve
manevi değerleri barındıran mekanlarını da gezen
Özen, Kırgızların ilgi gösterdiği geleneksel oyunları
izledi ve yeni tanıştığı insanların yoğun ilgisiyle kar-
şılaştı. Özen, TDV ile, "Diriliş Ertuğrul" ve "Kuru-
luş Osman" dizisindeki "Abdurrahman Gazi'yi"
canlandıran oyuncu Celal Al'ın vesilesiyle tanıştı-
ğını belirtti. Oyuncu, TDV'nin yardımların her ku-
ruşunu ihtiyaç sahibi fakir fukaraya, yetim ve
öksüze ulaştırdığını ifade etti. Gönüllülüğün öne-
mine değinen Özen, "Bu gönüllülük öyle bir şey ki,
bir kere sahada olmak, dindaşlarımızla ve soydaş-
larımızla beraber olmak o kadar müthiş bir zevk ki
ve o kadar büyük bir maneviyat ki, hiçbir kelime
onu anlatmaya etmez. Gönüllülük olmasın da ne
olsun!" diye konuştu. Yardımları gönderenlere te-
şekkür eden Özen, TDV'nin her türlü yardım proje-
sine her zaman destek olmaya hazır olduğunu
vurguladı.

Yabancılık çekmedim

TDV gönüllüsü olarak ramazan ayında Kırgızis-
tan'a geldiğini, burada hiç yabancılık çekmediğini,
kendilerinin çok güzel ağırlandığını ve ülkedekilerin
kendilerini kucaklayıp bağırlarına bastıklarını anla-
tan Özen, şu değerlendirmelerde bulundu: "Ata
yurdu Kırgızistan'a geldiğimiz zaman ister istemez
dizi setindeki anılar canlandı.”



isviçre'nin Basel kentindeki şampiyonada
paralelde üst üste ikinci altın madalyasını ka-
zanarak çifte şampiyonlukla ilki başaran 27
yaşındaki Ferhat, Avrupa Şampiyonası'nda
en fazla madalyaya sahip olan cimnastikçi-
miz unvanını pekiştirdi. Türkiye'nin erkekler
cimnastikte Avrupa'da bireysel kategoride
elde ettiği 8 madalyanın 4'ünü Ferhat Arıcan
boynuna taktı. Şampiyon sporcu, 2019 Av-
rupa Şampiyonası'nda paralelde bronz,
2020'de paralelde altın, kulplu beygirde
bronz, 2021'de ise yine paralelde altın ka-
zandı. Ferhat Arıcan, henüz 25 gün önce ko-
ronavirüse yakalanmasına rağmen Avrupa
Şampiyonası'nda üst üste ikinci altın madal-
yasını kazanmayı başardı. Sosyal medya he-
sabında açıklama yapan sporcu, "Henüz 25
gün önce covid testim pozitif çıkınca kendime
söz vermiştim. Avrupa Şampiyonası'na yeti-
şecek ve elimden gelenin fazlasını yapacak-
tım. Zor bir dönemdi ama hep birlikte bu
zorlukları aşmasını bildik. Paralel aletinde
geçen sene kazandığım Avrupa şampiyonlu-
ğunu unvanımı koruduğum ve bir kez daha
altın madalya kazandığım için çok mutluyum.
Ülkeme bu sevinci üst üste ikinci kez yaşattı-
ğım için de çok gururluyum" açıklamasını
yaptı. Ferhat, Tokyo Olimpiyatları'nda en
büyük madalya umutlarımızdan olacak.

Hem kota hem madalya 

Aslen Mısırlı olup İzmir'de yaşayan Adem
Asil, ay-yıldızlı kafileyle katıldığı ikinci Avrupa
Şampiyonası'nda hem olimpiyat kotası alır-
ken hem de bronz madalya kazandı. Abdel-
rahman Elgamal olan adını Adem Asil olarak
değiştiren sporcu, genel tasnifte Tokyo Olim-
piyatları'na Avrupa Kıtası'ndan son kotayı al-
mayı başardı. Adem Asil'in başarısıyla
Türkiye bu yaz olimpiyatlarda cimnastikte İb-
rahim Çolak, Ferhat Arıcan, Ahmet Önder ve
Adem olmak üzere 4 erkek sporcuyla temsil
edilecek. Başarılı sporcu barfikste de bronz
madalya kazanırken, ülkemize 2008'de Ümit
Şamiloğlu'nun aldığı ilk madalyadan 13 yıl
sonra barfikste madalya getirdi. 
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TrAbzonspor’un Fatih Kara-
gümrük ile oynadığı maçta sakat-
lanan savunma oyuncusu Edgar
Ie’de ikinci derecede kas yaralan-
ması tespit edildiği ve tedavisine
başlandığı açıklandı. 

Bordo-mavili kulübün doktoru
Op. Dr. Hakan Çelik, Edgar
Ie’nin sağlık durumuyla ilgili yap-
tığı açıklamada, “Hafta sonu oy-
nadığımız Fatih Karagümrük
karşılaşmasında sol kasık adale-

sinden sakatlanan Edgar Ie’nin
bugün çekilen MR grafisinde 
2. derecede kas yaralanması tes-
pit edilmiş olup oyuncumuzun
tedavisine devam edilmektedir”
dedi.

Süper Lig’in 38’inci haftasında
Çarşamba günü deplasmanda
Göztepe ile oynanacak karşılaş-
mada forma giyemeyecek olan
Edgar Ie’nin en az 2 hafta saha-
lardan uzak kalacağı öğrenildi.

franSa’da
kral'in imzaSi
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İ sviçre'nin Basel kentindeki
şampiyonada paralelde
üst üste ikinci altın madal-

yasını kazanarak çifte şampi-
yonlukla ilki başaran 27
yaşındaki Ferhat, Avrupa Şam-
piyonası'nda en fazla madal-
yaya sahip olan cimnastikçimiz
unvanını pekiştirdi. Türkiye'nin
erkekler cimnastikte Avrupa'da
bireysel kategoride elde ettiği 8
madalyanın 4'ünü Ferhat Arı-
can boynuna taktı. Şampiyon
sporcu, 2019 Avrupa Şampiyo-
nası'nda paralelde bronz,
2020'de paralelde altın, kulplu
beygirde bronz, 2021'de ise
yine paralelde altın kazandı.
Ferhat Arıcan, henüz 25 gün
önce koronavirüse yakalanma-
sına rağmen Avrupa Şampiyo-
nası'nda üst üste ikinci altın
madalyasını kazanmayı ba-
şardı. Sosyal medya hesabında
açıklama yapan sporcu,
"Henüz 25 gün önce covid tes-
tim pozitif çıkınca kendime söz
vermiştim. Avrupa Şampiyo-
nası'na yetişecek ve elimden ge-
lenin fazlasını yapacaktım. Zor
bir dönemdi ama hep birlikte
bu zorlukları aşmasını bildik.
Paralel aletinde geçen sene ka-
zandığım Avrupa şampiyonlu-
ğunu unvanımı koruduğum ve
bir kez daha altın madalya ka-
zandığım için çok mutluyum.
Ülkeme bu sevinci üst üste
ikinci kez yaşattığım için de çok
gururluyum" açıklamasını
yaptı. Ferhat, Tokyo Olimpi-
yatları'nda en büyük madalya
umutlarımızdan olacak.

Hem kota hem madalya 

Aslen Mısırlı olup İzmir'de ya-
şayan Adem Asil, ay-yıldızlı ka-
fileyle katıldığı ikinci Avrupa
Şampiyonası'nda hem olimpi-
yat kotası alırken hem de bronz
madalya kazandı. Abdelrah-
man Elgamal olan adını Adem
Asil olarak değiştiren sporcu,
genel tasnifte Tokyo Olimpi-
yatları'na Avrupa Kıtası'ndan
son kotayı almayı başardı.
Adem Asil'in başarısıyla Tür-
kiye bu yaz olimpiyatlarda
cimnastikte İbrahim Çolak,
Ferhat Arıcan, Ahmet Önder
ve Adem olmak üzere 4 erkek
sporcuyla temsil edilecek. Ba-
şarılı sporcu barfikste de bronz
madalya kazanırken, ülkemize
2008'de Ümit Şamiloğlu'nun
aldığı ilk madalyadan 13 yıl
sonra barfikste madalya ge-

tirdi. Adem'in antrenörlüğünü
İbrahim Çolak'ı da çalıştıran
İzmirli Yılmaz Göktekin yapı-
yor.

İbrahim'i sakatlık etkiledi

Türkiye'nin cimnastikte ilk
Dünya ve Avrupa şampiyonu
unvanıyla Basel'de yarışan İb-
rahim Çolak, omzundaki sa-
katlık nedeniyle madalyayı
ıskaladı. Son 2 şampiyonayı
madalyayla geçen sporcu, sa-
katlığının etkisiyle halka ale-
tinde beşincilikte kaldı.
İbrahim, tedavi süreci devam
ettiği için en zor ve en iyi per-
formansını sergileyemediğini
açıklayıp olimpiyatlara hazır-
landığını vurguladı.

Güreşçiler tarih yazdı

Polonya'nın başkenti Varşo-
va'da düzenlenen Avrupa
Güreş Şampiyonası'nda Egeli-
ler madalyalara ambargo
koydu. Avrupa Şampiyona-
sı'nda 57 kilogram serbest stil
finalinde Rus rakibi Nachyn
Mongush'yi yenerek şampiyon
olan Muğla Fethiyeli güreşçi
Süleyman Atlı, ikinci kez aynı
başarıyı gösterdi. 26 yaşındaki
güreşçi, 2019'da Romanya
Bükreş'te Avrupa Şampiyonu
olmuştu. Süleyman, Tokyo
Olimpiyatları'nda da altın ma-
dalya mücadelesi verecek. 97
kiloda mindere çıkan Denizlili
milli güreşçi Süleyman Kara-
deniz, Avrupa ikincisi olarak
Türkiye’ye gümüş madalya ka-
zandırdı. 

Üst üste üçüncü madalya 

Mart ayında olimpiyat eleme-
lerini geçerek 1964 Tokyo
Olimpiyatları'nda güreşte milli
mayoyu giyen Hasan Gün-
gör'ün ardından 57 yıl sonra
olimpiyat kotası alan ilk Deniz-
lili güreşçi olan 26 yaşındaki
Karadeniz, 2020 Avrupa Şam-
piyonası'nda da altın madalya
kazanmıştı. Büyüklerde katıl-
dığı ilk Avrupa şampiyonala-
rında üçüncülük ve ikincilik
kazanan henüz 21 yaşındaki
Akhisarlı güreşçi Kerem
Kamal, Polonya'da son gün 60
kiloda gümüş madalyayı boy-
nuna taktı. Üst üste üçüncü
Avrupa Şampiyonası'nı da ma-
dalyayla geçen Kerem, mart
ayında olimpiyat kotası alıp
Manisa adına 61 yıl sonra bir
ilki başarmıştı.

Fransa Ligue 1'in 34'üncü haftasında
deplasmanda Lyon'u 2-0 geriye
düştüğü maçta 3-2 ile geçen Lille'de
milli oyuncu Burak Yılmaz, attığı 2
gol ve yaptığı asistle maçın adamı
olurken, Fransa spor basınında da
manşetlerde yer aldı

TuzlAspor'u 3-0 yenen mavi-lacivertliler, Al-
tınordu ile GZT Giresunspor'un golsüz bera-
bere kalmasının ardından averajla liderliğe
yükseldi. GZT Giresunspor ve Yılport Sam-
sunspor ile birlikte 64 puanı bulunan Akdeniz
ekibi, ligde çıktığı son 10 maçta 8 galibiyet ve 2
beraberlik alarak Süper Lig hedefine emin
adımlarla ilerliyor. Son 10 maçta 19 gol atıp
kalesinde 3 gol gören Adana Demirspor, teknik
direktör Samet Aybaba'nın göreve gelmesinin
ardından yakaladığı çıkışı sürdürmek istiyor.
Galibiyet serisini 5 maça çıkaran mavi-lacivert-
liler, ligin son iki maçını da kazanarak Süper
Lig hasretine son vermeyi hedefliyor. Adana
Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak,
Tuzlaspor'u 3-0 yendikleri için mutlu oldukla-
rını söyledi. Teknik heyet ve oyuncuları tebrik
eden Sancak, "Tuzlaspor karşısında iyi bir
oyun oynadık” dedi. 

bu defa 
olacak gibi!
TFF 1. Lig'de liderliğe yükselen 
Adana Demirspor'un kulüp başkanı
Murat Sancak, "Mutluyuz, liderliğe
oturduk. Kalan 2 maçımızdan da 
galibiyetle ayrılmak istiyoruz, Allah
yardımcımız olsun" dedi

Trabzonspor için kötü haber
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Türk sporcular cimnastik ve halterde aynı hafta
içinde yine tarih yazdı. İsviçre'de düzenlenen

2021 Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası ile
Polonya'daki Avrupa Güreş Şampiyonası'nda

sporcularımız yine madalyalara ambargo
koydu. İzmir ve Türkiye'nin cimnastikteki altın

çocuklarından Ferhat Arıcan, üst üste ikinci
Avrupa şampiyonluğuyla tarihe geçti

İzmir'de yetişip tarihimizin en büyük güreşçilerinden
olmayı başaran Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu 

Taha Akgül, Polonya'da yine tarih yazdı. 2016 Rio
Olimpiyatları'nda Türkiye'ye tek altın madalyayı 

getiren Taha, Polonya'da 125 kilogramda üst üste
8'inci Avrupa şampiyonluğunu yaşadı.

Akgül zoru bAşArdı

Sporda
kocaman
bir gurur

Hentbol için

geri sayım
Avrupa Hentbol Şampiyonası elemeleri için Eskişehir'de kamp yapan A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın
Başantrenörü İlker Şentürk, “Ülkemizi iyi bir şekilde temsil etmek istiyoruz. İyi mücadele etmek,
Türkiye'de iyi hentbol oynandığını göstermek istiyoruz. Oyuncularımız da bunun bilincinde” dedi
A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2022
Avrupa Hentbol Şampiyonası Ele-
meleri 5'inci grup maçında yarın Es-
kişehir Porsuk Spor Salonu'nda
Slovenya ile karşılaşacak. Eskişe-
hir'de kamp yapan milliler, Slovenya
maçı öncesinde çalışmalarını Porsuk
Spor Salonu'nda sürdürdü. A Milli
Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü
İlker Şentürk, bugün ki sınava iyi ha-
zırlandıklarını belirterek, iyi bir hazır-
lık dönemi geçirdiklerini söyledi.
Slovenya’nın iyi bir ekip olduğunu
ifade eden Şentürk, “Bu ayın 20'sinde
öncelikle test olarak otele yerleştik.
Test sonuçlarımızın gelmesinden
sonra ayın 21'inde antrenmanları-
mıza başladık. 27'sinde Slovenya,
29'unda Hollanda ve tekrar 2 Ma-
yıs'ta deplasmanda Slovenya ile
maçlarımız var. Takımımızı seçtik
geldik. Hazırlanıyoruz, iyi de bir ha-
zırlık dönemi oldu. Keyifli ve neşeli
bir şekilde geçirdik, iyi hazırlandık.
Çalışmalarımız tam da uyguladığı-
mız plana göre gitti. Kadroya gire-
meyen, diğer kadrodan 4-5 sakat

oyuncumuz vardı, onların yerine
diğer arkadaşlarımızı monte ettik. Ta-
kımımızda tamız, 16 kişiyiz. Çıkaca-
ğız, arkadaşlarımız da ellerine gelen
şansı iyi kullanırlarsa iyi mücadele
etmek istiyoruz. Slovenya iyi bir ekip,
Avrupa'da adı olan bir ekip. Hol-
landa ile orada özellikle iyi oynamış-
tık, son saniyede maçı vermiştik. İyi
bir şekilde ülkemizi temsil etmek isti-
yoruz. İyi mücadele etmek istiyoruz,
Türkiye'de iyi hentbol oynandığını
göstermek istiyoruz. Oyuncularımız
da bunun bilincinde” dedi.

Elimizden geleni yapacağız

Bugün oynanacak olan Slovenya
maçının ocak ayında, rakip takım-
daki koronavirüs vakaları nedeniyle
ertelendiğini hatırlatan Şentürk, “İn-
şallah üçü de iyi maç olacak diye dü-
şünüyorum. Ertelenen maçımızı
belki ocak ayında oynasaydık, ilk
kadroda oynayan 5 oyuncumuzun
3’ü ameliyat oldu, 2’si sakat. Belki
onlar bizimle olacaktı ama yine de 16
kişiyiz. Arkadaşlarımız çıkıp oynaya-

caklar. Tabii bu yoğun bir program
oldu ertelenince. Özellikle Slovenya
takımında bu koronavirüs hastalığın
çıkması sonucunda onlar için de
yoğun bir dönem oldu, bizim için de
üst üste oynanan maçlarla yoğun bir
dönem oldu. Bir de şu an lig devam
ediyor, oyuncularımız ligde oynuyor-
lar. Herkes elinden geleni yapacak.
Milli görev, bayrağımız için oynuyo-
ruz. Önemli olan ülkeyi iyi temsil
edebilmek” şeklinde konuştu.

Virüse karşı özel önlem

Avrupa Hentbol Şampiyonası eleme-
leri için Eskişehir'de kamp yapan A
Milli Erkek Hentbol Takımı, korona-
virüse yönelik tedbirlerini de arttırdı.
Otelden ayrılmayan milliler, kendile-
rini de üst düzeyde korumaya çalışı-
yor. A Milli Erkek Hentbol Takımı
Başantrenörü İlker Şentürk, kimse ile
temas etmeden kampı sürdürdükle-
rini belirterek, “Kampa test olarak
başladık. Pazartesi günü yine testi-
miz var. Otelden hiç çıkmıyoruz,
kimse ile temas etmiyoruz” dedi. 
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Başkan olması durumunda ilk etapta 200 milyon liralık bir
kasa kolaylığı yaratacaklarını söyleyen Öztürk, "240 milyon
lira acil ödenecek para var deniliyor. 240 milyon lira ise biz
hazırız ama benim korkum ilk 3 ay içerisinde belki de 500

milyon lira bir kaynak bulmamız gerekecek. Bizim 200 mil-
yon liramız hazır. Görünen o ki, bizim 29 Mayıs'a kadar
daha çok çalışıp burayı yüzdürebilmemiz için yeni mali kay-
naklar bulmamız gerek. İnşallah şampiyon oluruz eğer ola-
mazsak Şampiyonlar Ligi geliri de gidecek. O halde oradan
doğan 300 milyon liralık boşluğu da kapatmak gerekecek. İlk
3 ayda asgari 200 milyon liraya, yakın planda ise 500 milyon
liraya ihtiyaç var. Biz buna hazırız" ifadelerini kullandı.

BASKANLIK ICIN 
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G alatasaray'da 29 Mayıs'ta ya-

pılacak olan başkanlık seçim-
lerinde aday olan Metin

Öztürk, Demirören Haber Ajansı'na
(DHA) özel açıklamalarda bulundu.
Seçim öncesi listeyi oluşturduklarını
söyleyen Öztürk, "Seçim, 29 Mayıs'ta. 7
Mayıs'a kadar listelerin verilmesi gere-
kiyor. Biz 44 kişilik listemizi hazırladık.
Gönlümüz, takımımız şampiyon olsun,
keyifle kolları sıvayalım, Kemerbur-
gaz'dan başlayarak bütün projelerimizi
hayata geçirelim. Galatasaray'da ana
renk kırmızıdır her zaman. Seçim kura-
sında Kırmızı'yı çekmek isterim. Sağlıklı
koşullar altında bir seçim gerçekleştir-
mek önemli olan. Daha sonrasında kol-
larımızı sıvayalım, işe başlayalım" diye
konuştu. Pandemi döneminde başkan-
lık için daha iyi bir hazırlık süreci geçir-
diklerini söyleyen Metin Öztürk, "Ara
seçimlerin hep bir olumsuzluk yaşattı-
ğını daha önce deneyimledik. 2021
Mayıs demiştik. 2 yıl önce yola çıkma-
mış olmamızın sebebi, sorunları iyi
analiz etmekti. Galatasaray'ın ve Türk
futbolunun ekonomik sorunları var.
2018'deki sorunların üzerine şu anda
bir de salgın hastalık var. Bu dünya fut-
bolunu olumsuz yönde etkiledi. Bu sü-
reçte onları da inceleme ve nasıl yeni
gelirler yaratabiliriz, başarılarımızı nasıl
kalıcı hale getirebiliriz diye düşünme
fırsatımız da oldu. Bu bizim için iyi bir
hazırlık süreci oldu" ifadelerini kullandı.

2 adaylı seçime karşıyım 

Başkanlık seçimlerinde aday sayısının
fazla olmasının zenginlik olduğunu
söyleyen Öztürk, "Ben iki adaylı seçim-

lere karşıyım. Alternatifsizlik, sizi bir
taraf olmaya itiyor. Biz duygularla değil
bu ortamda akılla hareket etmek zorun-
dayız. Bundan evvel sayın Mustafa
Cengiz seçildiğinde, Dursun Özbek'e
tepki duyanlar, 'o olmasın da kim
olursa olsun' diyerek oy kullandılar.
Zaten yaptıkları seçimin ne kadar yanlış
olduğu 4 aylık süreçte gözüktü. Sayın
Mustafa Cengiz, ocak ayındaki ekibinin
yarısını mayıs ayında listesine almadı.
Almadığına göre kendince yanlış bir
liste yapmıştı" şeklinde konuştu.

Havuz tam bir bataklık

Kulübün içinde bulunduğu durumu
ekonomik bir bataklık olarak nitelendi-
ren Metin Öztürk, "İki yıl sonra Banka-
lar Birliği ile yapılan anlaşmanın
ödemesi gelecek. Biz, bir anlaşma yap-
tık. Kredi borcumuzu ödemek yerine
yine taze para aldık. Çocukken öğreti-
len bir havuz problemi vardır. 100 met-
reküp su girer, 200 metre küp su çıkarsa
o zaman siz yüzmezsiniz yürümeye
başlarsınız. Şu anda havuz ne yüzüle-
cek ne yürünecek havuz değil, bana ka-
lırsa bataklık" dedi.

4 yeni sosyal tesis yapacağız

Ekip olarak net projeler hayata geçire-
ceklerini söyleyen Metin Öztürk, "Biz
hem üyelerimizle hem de taraftarları-
mızla ilgili net projelerimizle geliyoruz.
Üyelerimizin kullanacağı tek sosyal
tesis Kalamış'ta. Bizim dönemimizde
Kalamış, Galatasaray Adası, Taçspor,
Atlı Spor Tesisleri, şu an stadımızın ol-
duğu yer, Kemerburgaz'daki arazi ve
Florya'da toplam 7 tane sosyal tesis

üyelerimize hizmet edecek. Galatasaray
adamızı önümüzdeki yıl hizmete açaca-
ğız. Stadımızda 500 metre kare alanı
üyelerimizin vakit geçirebileceği bir
alana dönüştüreceğiz" ifadelerini kul-
landı.

Taraftarın parasında 
gözümüz yok

Kulübün maddi durumu kötü oldu-
ğunda taraftardan bir beklenti içerisine
girmesinin doğru olmadığını vurgula-
yan Metin Öztürk, "Taraftardan hep tri-
büne gel, koltuk al diye bekledik.
Mağazalara git, ürün al. Bizden önceki-
ler kulübü kötü yönetti, para bitti, ben-
den önceki hırsızdı, biz burada canla
başla çalışıyoruz, bağış yap, diye bekle-
dik. Bu kurgu ile vicdanen rahat ola-
mazsınız. Lüks araçlarla gezip
taraftarın 100 lirasına göz dikip bağış
istemek bizim tarzımız değil. Şu anda
hazırlattığımız bir dijital uygulama ile
Galatasaray passolig sahibi olan herkes
alışverişlerinde hem indirim alacaklar
hem de topladıkları puanlar ile belki de
tribündeki koltuklarını bedavaya ala-
caklar. Galatasaray'ın anlık para ihti-
yacı var. Çok gerekirse 20-30 iş adamı
bir araya geliriz, o parayı bağış olarak
aramızda toplar ve kulübe hibe ederiz"
şeklinde konuştu.

8 ayda 4 antrenman sahası

Kemerburgaz arazisi için de projeleri-
nin hazır olduğunu söyleyen Öztürk,
"Kemerburgaz'a 8 ayda 4 tane antren-
man sahası ve dinlenme tesisi yapaca-
ğız. Biz bunu yaptığımızda Florya boşa
çıkacak. Florya, şu anda takımımızın

antrenman ihtiyaçlarını karşılayamıyor.
Genel kurulun onayından sonra ve Ke-
merburgaz'ın antrenman yapılabilir
hale gelmesinden sonra Florya'yı dev-
lete vereceğiz. Oradan gelen parayla
faiz yaratan borçların yaklaşık yarısın-
dan kurtulmuş olacağız. İnşaata konu
alan dışında Florya'da 20 dönüm alan
hala 2049'a kadar Galatasaray'ın kulla-
nımında. İnşaattan sonra da Florya'da
bayrağımız dalgalanacak, varlığımız
devam edecek. Stadın isim hakkı anlaş-
masını 5 yıllık yapacağız. Şu anda üç
tane uluslararası firma ile görüşüyoruz.
Seçildikten sonra diğer adayların öner-
diği firmaları da alıp kulüp televizyo-
nunda naklen bir ihale ile Galatasaray
için en avantajlıyı seçip açıklayacağız" 

Cengiz'e mesaj verdi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cen-
giz'in sağlık sorunları dolayısıyla sarı-
kırmızılı kulüpte başkanlığı fiilen
yürütmesini doğru bulmadığını dile ge-
tiren Öztürk, "Başkanın büyük bir sağ-
lık sorunu yaşadığı ve özveri içinde
olduğu aşikar. Burada birinci yanlış,
başkanın özveri diye sunduğu şey Ga-
latasaray'ı sıkıntıya sokan bir yaklaşım.
Çünkü bu kadar ağır sağlık sorunları
olan birisinin Galatasaray'ı yönetmesi
sakıncalı. Kendi şirketinizde bunu yap-
maya çalışırsınız, bunun adı özveridir
ama bu kadar büyük bir camiayı yöne-
tirken yapacağınız hatalar bu yönetim
gittikten sonra da Galatasaray'ı taahhüt
altına sokar. Ben başkanımızı çok sevi-
yorum. Hiçbir saygısızlık yapmadım ve
haddimi de aşmak istemiyorum" diye
konuştu. DHA

Galatasaray Spor Kulübü Başkanlığı için adaylığını koyan Metin Öztürk, “İlk 3 ayda asgari
200 milyon liraya, yakın planda ise 500 milyon liraya ihtiyaç var. Biz buna hazırız” dedi

Mayıs ayında yapılacak seçim,
sözleşme opsiyonunun devreye
girmemesi, Başkan Mustafa
Cengiz'in teknik heyet ile oyun-
culara sözleri ve camiadan
kendisine yönelik yapılan sert
eleştiriler... Galatasaray Teknik
Direktörü Fatih Terim tüm bu
krizleri kafasında bitirdi, istifa
düşüncesini sildi, zirveyi dü-
şünmeye başladı. Antalya sı-
navı öncesine kadar son 8
haftada sadece 2 kez kazanan
Galatasaray, 1-0'lık galibiyetle
şampiyonluk yarışına yeniden

tutundu. Tüm bu kaos ortamını
gündeminden atan Sarı-Kırmı-
zılılar'ın teknik patronu Terim
artık sadece son 5 maça odak-
landı... Öğrencilerini "Galata-
saray son anların takımıdır. 5
final maçımız var" diyerek mo-
tive eden tecrübeli hoca, önü-
müzdeki sezonun planlarını
dahi yapmaya başladı! Görevi
bırakmaya niyetinin olmadığını
gösteren Fatih Terim 3 senelik
opsiyonun devreye girmesiyle o
süreci tamamlamayı hedefledi-
ğini ispatladı.

Seçim, sözleşme, kriz ortamı ve istifa davetleri... Fatih Terim tüm bunları
kafasında bitirdi, sadece zirveye odaklandı. Öğrencilerini "5 final
maçımız var" diyerek motive eden tecrübeli hoca, önümüzdeki sezonun
planlarını dahi yapmaya başladı, gitmeye niyeti olmadığını kanıtladı
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Fırtına golcü arıyor

Sörloth'un ayrılmasıyla
golcü eksikliği çeken Trab-
zonspor, önümüzdeki se-
zonun takımını kurmak için
çalışmalarını sürdürüyor.
Bordo Mavili ekip İtalya
Serie A ekiplerinden Cro-
tone forması giyen Nijer-
yalı Simy ile görüşmelere
başladı. Simy, İtalya Serie
A gol krallığında üst sıra-
larda yer alıyor. Trabzons-
por bu sezon başında
kadroya kattığı hücum
oyuncularından Djaniny
hariç katkı alamadı. Yeni
sezon için forvet transferi
yapmak isteyen Bordo Ma-
vili ekip İtalya Serie A ekip-
lerinden Crotone forması
giyen Simy ile görüşmelere
başladı. Nijerya'da kariye-
rine başlayan Simy'nin bu
sezon 19 golü var. Simeon

Tochukwu Nwankwo, gele-
cek sezon Trabzonspor for-
ması giyebilir. Nijerya'nın
Lagos şehrinde dünyaya
gelen Simy, Portekiz ekiple-
rinden Portimonense'de
futbola başladı. Gil Vicente
forması da giyen Simy,
daha sonra İtalya ekiplerin-
den Crotone'ye transfer
oldu. Burada sergilediği
performansla dikkatleri
çeken Simy, gol krallığında
dördüncü sırada yer alıyor.
Trabzonspor'un transferi
için görüşmelere başladığı
Simy, bu sezon Seria A'da
19 gol attı. 25 gol atan Ro-
naldo gol krallığında ilk sı-
rada yer alıyor. Romelu
Lukaku 21 golle ikinci sı-
rada yer alırken, Muriel ve
Simy 19 golle bu oyuncu-
ları takip ediyor.

AmerikanBasketbol Ligi'nde
(NBA) Cleveland Cavaliers
forması giyen milli oyuncu
Cedi Osman, 119-110 kay-
bettikleri Washington Wizards
maçında 19 sayı attı. NBA'e 7
maçla devam edildi. Doğu
Konferansı'nda play-off pota-
sına girme mücadelesi veren
Wizards, Cavaliers'ı yenerek
peş peşe 8. galibiyetini aldı. Ev
sahibi Wizards'ın all-star
oyuncusu Bradley Beal, 33
sayıyla sahanın en skoreri
oldu. Russell Westbrook ise
14 sayı, 11 asist, 5 ribauntla
"double double"a
imza attı. Cavali-
ers'ta Darius Gar-
land'ın 28 sayı, 9
asist, Jarrett Allen'ın
27 sayı, 12 ribaunt,
3 blok ve Cedi Os-
man'ın 19 sayı, 5
asist, 2 ribauntluk
performansı mağlu-
biyeti önleyemedi.
Golden State Warri-

ors, evinde oynadığı Sacra-
mento Kings karşılaşmasını
117-113 kazandı. Warriors'ın
all-star oyun kurucusu Step-
hen Curry, 37 sayı ve 7 riba-
untla galibiyetin mimarı
oldu. 19 sayı, 7 ribaunt üre-
ten Kelly Oubre ve 8 sayı, 14
ribaunt, 13 asistle "double
double" yapan Draymond
Green, galibiyette önemli rol
oynadı. Maç sonunda nisan
ayındaki 3 sayılık basket top-
lamını 85'e çıkaran Curry, bir
ayda en fazla 3 sayılık basket
atan oyuncu olarak NBA ta-

rihine geçti. Rekorun
önceki sahibi,
2019'un kasım ayında
82 üçlük kaydeden
James Harden'dı.
Kings cephesindeyse
Buddy Hield 25 sayı,
6 ribaunt, Tyrese Ha-
liburton 24 sayı, 8
asist ve Harrison
Barnes 23 sayı, 7 ri-
bauntla oynadı.

Cedi Osman
rüzgar gibi esti
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Paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık adın-
dan söz ettiren Şevval Şahin, önceki gün ob-
jektif karşısına geçti. 22 yaşındaki ünlü
model, paylaştığı son karelerle sosyal med-
yada tartışma konusu oldu. Takipçileri Şa-
hin'in bacak boyuna ve zayıflığına takıldı.
Kullanıcılar, ünlü modele, "Biraz kilo al, aşırı
zayıf görünüyorsun" şeklinde yorumlarda
bulundu. Ardından zayıflığı hakkında yapı-
lan ağır eleştirilere yanıt veren Şevval Şahin,
konuyla ilgili yeni bir paylaşım yaptı. Ünlü
model, “Hayır, size anormal geldiği için kilo
almayacağım. Sizin saçma yorumlarınız ve
mesajlarınızdan bir tık bıktım diyebilirim.
Yorum silip, block etmekten (engellemek)
de çok sıkıldım. Siz hangi kiloda mutluy-
sanız öyle olun, başkalarının kilosuna ka-
rışmak ne? Sanki sosyal medyada ideal
güzellik kavramı yokmuş gibi bir de ka-
dınlardan hala body shaming (vücudu
aşağılama),cyber bullying (siber zorba-
lık) görmek çok üzücü. Hem equality
(eşitlik) diyorsunuz hem de Instagram'da
popüler hesapları yargılamaktan çekinmi-
yorsunuz. Yazık! Ayrıca ben aşırı uzun,
ince bacaklarımı çok seviyorum” dedi.

laleler sarıyer’e
bahar getirdi
Bir yıl önce hayatımıza giren koronavirüs sonrasında sığınağımız
doğa oldu. Şehirde doğayı arayanların adresi olan Sarıyer’de ise 
şu sıralar ziyaretçilerin göz bebeği Emirgan Korusu.  Etkileyici man-
zaraya sahip, yüzlerce ağacın bulunduğu park, Türk kültüründe, 
bir devre adını vermiş olan lalelerle ile adeta görsel şölen yaşatıyor
Koronavirüs sonrası yasakların gelme-
siyle evlerde kapalı kalan insanlar sağlı-
ğın kaynağı doğayı hatırladı. Yasakların
kalkması sonrasında toplumun büyük
çoğunluğu salgından kaçıp sağlıklı or-
tamda bulunmak istiyor. Doğanın kıy-
metinin daha çok anlaşıldığı şu
dönemde gezi ve dinlenme yeri olan
Emirgan Korusu hem İstanbullulardan
hem de dünyanın farklı yerlerinden gelen
turistlerden oldukça rağbet görüyor.
Hem geçmişte hem de günümüzde zara-
fetin, inceliğin ve masumiyetin sembolü
olan laleler rengarenk görüntüleriyle
huzur veriyor.

köklü bir geçmişi var

Hikâyesi Osmanlı dönemine dayanan
koru IV. Murad tarafından İranlı Emir
Güne Han’a armağan ediliyor ve adını
da buradan alıyor. Koru içinde Sarı
Köşk, Pembe Köşk ve Beyaz Köşk olarak
isimlendirilen 3 köşk yer alıyor. Köşkler
isimlerini dış cephelerinin renklerinden
almış. Her yıl nisan ayında lale festiva-
line ev sahipliği yapan koru İstanbul’un
en sık ziyaret edilen parkların başında
geliyor. Çeşitli çam, şemsiye çamı, selvi,
köknar, söğüt ve ıhlamur ağaçlarının yer

aldığı koruda göl, Boğaz’ın güzel manz-
arasına sahip teraslar, koşu ve yürüyüş
parkurları, çocuk oyun alanları, piknik
alanları ve fotoğraf çekme noktaları yer
alıyor. Boğaz’a nazır huzurlu bir or-
tamda yeşillikler içerisindeki koru, pan-
demi öncesinde özellikle hafta sonu
kahvaltı, yeme içme ve dinlenme için
ideal yerler arasında bulunuyordu. Şimdi
ise hafta içi doğa ile baş başa olmak iste-
yen vatandaşlara ev sahipliği yapıyor.
SaVaŞ aTak

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan
Tahsin Usta, Şemsipaşa Mahallesi’nde ya-
pımı süren Küçükköy Polis Merkezi Amirliği
ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Bi-
nası inşaat alanında incelemelerde bulundu.
İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordi-
nasyon Başkanlığı tarafından Gaziosmanpa-
şa’da inşa edilen Küçükköy Polis Merkezi
Amirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Ek Hiz-
met Binası’nda çalışmalar tüm hızıyla sürü-
yor. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı
Hasan Tahsin Usta, inşaatın yapıldığı alanı
ekibiyle birlikte ziyaret ederek incelemelerde
bulundu. Sahayı gezen ve ardından projeyi

inceleyen Başkan Usta, yeni emniyet binası-
nın ilçe adına önemli bir yatırım olduğuna
vurgu yaparak, hayırlı olmasını diledi.
Küçükköy Polis Merkezi Amirliği ve İlçe
Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası,
Şemsipaşa Mahallesi İstanbul Caddesi üze-
rinde 5.844 m² toplam inşaat alanına sahip
olacak. Yapılacak hizmet binasında; polis
karakolu, İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet
birimleri, eğitim ve toplantı salonları ile ka-
palı otopark yer alacak. 18.861.000 TL yatı-
rım bedeli bulunan proje, hızla
tamamlanarak İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün
kullanımına tahsis edilecek.

BeyoğluBelediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, ilçe-
nin farklı noktalarında kurulan semt sazarlarını
bir bir ziyaret ederek korona virüs salgınına karşı
alınan tedbirleri inceledi. Beyoğlu Belediyesi tüm
dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınına
karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İçişleri
Bakanlığı, 81 il valiliğine “yoğunlaştırılmış dina-
mik denetim faaliyetleri” konulu genelge gön-

derdi. Genelgede, kısmi kapanma kararı alındığı
ve buna yönelik yeni tedbirler uygulamaya konul-
duğu hatırlatıldı. Salgınla mücadelede alınan ted-
birler kadar bu tedbirlerin denetlenmesinin de
sonuç açısından önemli olduğu ifade edildi. Be-
yoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Kalay-
cıbahçe, Sütlüce ve Örnektepe Semt Pazarlarını
bir bir ziyaret ederek yeni genelge kapsamında alı-
nan tedbirleri inceledi. Pazarcı esnafı ve vatandaş-
larla sohbet eden Başkan Yıldız, alınan tedbirlere
uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta
Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı
dolayısıyla ilçe genelindeki fırın,
pastane ve tatlı imalathanelerine
yönelik denetimlerini artırdı. Ekip-
ler, fiyat, gramaj, hijyen kuralları
ile COVİD-19 tedbirlerine yönelik
sıkı denetimler gerçekleştiriyor.
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte
pide başta olmak üzere unlu ma-
müller ve tatlılara olan talep arttı.
Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta
Müdürlüğü ekipleri de ilçe gene-
lindeki fırınlar ile pasta ve tatlı
imalathanelerine yönelik denetim-
lerini yoğunlaştırdı. İşletmelerin
üretim, depo ve satış yerlerini titiz-
likle inceleyen ekipler, ürünlerin ta-
zeliği, ürün ve malzemeleri
saklama koşulları, alet ve ekip-
manların uygunluğu ve gramaj yö-
nünden kontroller gerçekleştiriyor.
Denetimlerde Covid-19 tedbirleri

kapsamında maske, mesafe, te-
mizlik ve HES kodu kontrolleri 
yapılıyor.

Denetimler devam ediyor

Covid-19 ile mücadele kapsa-
mında ilk günden bu yana sıkı ted-
birler alan Gaziosmanpaşa
Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde
denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
Özellikle fırın, pastane, restoran,
kafe gibi gıda satış noktalarını sık
sık ziyaret ederek denetimler 
gerçekleştiren ekipler, tedbirlere 
uymayan işletmelere uyarılarda
bulunuyor. İçişleri Bakanlığı’nın
Covid-19 tedbirleri genelgesi 
hakkında esnafa bilgilendirmeler
yapan ekipler, çalışma saatlerine ve
müşteri kapasitesine uyulmasına
ve Ramazan ayında uzun pide
kuyruklarının oluşmamasına yöne-
lik kontroller de gerçekleştiriyor.

En bUyUk dUSU 
karagOz mUzESI 
İ stanbul Karagöz Kukla Vakfı kurucusu,

yaptığı açıklamada, Karagöz'le ilk tanış-
masını, geleneksel Türk tiyatrosunun

uluslararası arenadaki yerini ve kurmayı he-
deflediği İstanbul Kukla Müzesi'ni anlattı.
Beyoğlu'ndaki atölyesinde, gölge ve kukla
tiyatrosunun hem Türkiye hem de dünyaya
ait örneklerini sanatseverlerle buluşturan
sanatçı, "İstanbul Kukla Müzesi-Tiyat-
rosu"nun kuruluş hazırlıklarını sürdürdü-
ğünü dile getirdi. Cengiz Özek, 13 yaşında
ortaokul öğrencisiyken, resim öğretmeni Ali
Rıza Kıyak’tan Karagöz figürleri yapmayı
öğrendiğini belirterek, "Yapı Kredi Müzesi
Karagöz Koleksiyonu'nda, hocamızın ho-
cası Ragıp Tekin'in eserlerini hem onarmak
hem incelemek babında çalışmaya başla-
dım. Sonrasında Topkapı Sarayı Müzesi
koleksiyonunu inceledim ki herhalde o
zaman da 16 yaşındaydım ve 17 yaşımda
ilk Karagöz figürleri sergisini bugünkü Yapı
Kredi Kültür Sanat'ta açtım. O sergi olduğu
gibi Hollanda Ulusal Müze tarafından satın
alındı ve ondan sonra benim hayatım de-
ğişti." diye konuştu.

O dönem daha zordu

Topkapı Sarayı Müzesi koleksiyonunda bir-
çok sanatçının yaptığı çok farklı Karagöz fi-
gürleriyle karşılaşmanın mümkün olduğunu
kaydeden Özek, şu bilgileri verdi: "Birçok
sanatçının Karagöz'e nasıl baktığını görü-
yorsunuz. O dönemlerde fotokopi makinesi
bile ender rastlanan bir şeydi açıkçası. Yani
Türkiye son zamanlarda bu kadar gelişti,
dünyayla entegre oldu. Bir Karagöz kitabı
bulmak, Karagöz figürüyle karşılaşmak
mümkün değildi. Onun için direkt, birebir
incelemeyi yapardınız. Müzeye gitmeniz ge-
rekiyordu. Şimdi onların mikro filmleri var.
O filmleri alır, incelersiniz. Kitaplar, kata-
loglar var. Ama o dönem böyle şeyler

yoktu." Karagöz sanatçısı Özek, ikinci sergi-
sini de 20 yaşındayken Topkapı Sarayı’nda
açtığını vurgulayarak, "Açtığım sergiler ha-
kikaten gerek medyada gerek İstanbul hal-
kında büyük yankı uyandırdı. Herkes
Karagöz'ü özlemiş gibi gözüküyordu. Kay-
boldu denilen bu sanat, insanları çok heye-
canlandırıyordu. O zamanlar oldukça ufak
tefeğim, insanlar 'Oyun oynatıyor musun?'
diye soruyordu. Halbuki ben o zamanlar
sadece Karagöz figürleri yapıyordum.
Kendi kendime oynatmayı denemeye başla-
dım." ifadelerini kullandı.

Sponsorsuz festival

Profesyonel ilk gösterilerini "Aptal Bekçi"
adlı klasik oyunla yaptığının altını çizen
Özek, insanların ilgisini görünce, bu alanda
bir şeyler yapmak istediğini, böylece konser-
vatuvarda oyunculuk eğitimi aldığını söyledi.
Başarılı sanatçı, Macit Koper, Ali Taygun,
Haldun Dormen, Tunç Yalman ve Bek-

lan Algan gibi önemli sanatçılarla çalıştığını
ve Şehir Tiyatrolarında da reji asistanlığını
yaptığını aktardı. Kukla festivali yapmaya
nasıl başladığına da değinen Özek, şöyle ko-
nuştu: "Yaptığım yurt dışı turnelerinde Türk
derneklerine oynuyordum ama oradaki
kukla tiyatrolarını da izleme şansım ol-
muştu. Yurt dışında kukla tiyatrosu çok var.
Bir sürü festival haberleri görüyordum ve
onlara mektup göndermeye başladım. İlk ka-
tıldığım festival, Polonya'da Lodz kentinde
Arlekіn adlı tek kişilik oyunlar festivaliydi.
Burada bir patlama yaşadık. Hakikaten da-
kikalarca ayakta alkışlandı. 'Büyülü Ağaç'
adlı oyunumuzu oynamıştık. Türkçe söze
dayalı oyun ama dakikalarca ayakta alkış-
landı. Sonra bütün dünya festivallerinden
davet yağmaya başladı. Böylece dünya festi-
vallerine ilk adımımızı atmış olduk. Sonra İs-
tanbul'da bir kukla festivali yapmaya karar
verdik. İlk festivali 1998 yılında yaptık;

'Uluslararası İstanbul Kukla Festivali'."

İstanbul Karagöz Kukla Vakfı kurucusu, Karagöz sanatçısı Cengiz Özek, “İstanbul
Karagöz Kukla Vakfı'nı kurdum. Bunun için hala kaynak yaratmaya çalışıyoruz
ki birkaç yıl içinde, o düşümdeki müzeyi açabileceğimi düşünüyorum” dedi

haber merkezi

Şevval Şahin artık bıktı!

Karagöz'ün yazılı tarihinin 1517'ye kadar git-
tiğini aktaran sanatçı, "Bu sanatlar maalesef
imparatorluktan cumhuriyete geçiş sürecinde
devlet görevlileri tarafından eleniyor ya da
şekil değiştiriliyor. Mesela Karagöz, cumhu-
riyet devrimlerini anlatmak için halkevleri ta-
rafından kullanılıyor. Bu Karagöz'ün çok az
bilinen bir noktasıdır. Oyunlar yazdırılıyor ve
Karagöz kullanılarak halka cumhuriyet dev-
rimleri anlatılsın isteniyor. Çok didaktik ve
bence Karagöz'ü yok eden unsurlardan biri.
Bütün özelliğini yitirmiş bir Karagöz çıkıyor
ortaya." ifadelerini kullandı.Kukla oynatan
kişinin, kuklaya kendi bedeninin bir parçası
gibi bakması gerektiğine vurgu yapan sa-

natçı, dünyada kukla sanatının önemli bir
yere sahip olduğunu dile getirdi. Özek, Çin,
Hindistan, Endonezyaa, Tayvan, Tayland ve
Kamboçya'da birçok değişik gölge oyununa
rastladığına dikkati çekerek, "Özellikle As-
ya'da gölge oyunu çok eski, kadim bir gele-
nek. Avrupa'da da üç boyutlu kuklayı
görebiliyoruz ama çok eskilere dayandığı
söylenemez. Çok büyük bir geçmişi yok.
Yine de 300-400 yıllık bir gelenekten bahse-
diyoruz. Yaptığımız festivalin amacı yurt dı-
şındaki kukla geleneğiyle Türk kukla
geleneğini buluşturmaktı. İşte bunu her yıl
yapmaya çalışıyoruz ve buradaki kukla sana-
tını da dışarıya tanıtmaya çalışıyoruz." dedi.

Karagöz asla unutulmaz ‘Usta’ bir inceleme!

Fırınlar denetimden geçti

Başkan Yıldız pazara çıktı


