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CHP Parti Meclisi'ne (PM)
sunulan Merkez Yönetim 

Kurulu (MYK) raporunda gündemi
değerlendiren CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu, “Hiç kimsenin
can ve mal güvenliği yok. İktidar
olanların yapmaları gereken ilk 
şey Türkiye’de can ve mal güvenli-
ğini sağlamaktır. Herkesin can ve
mal güvenliğin-
den sorumlu
olan, devleti 
yönetenlerdir.
Hukuk ve de-
mokrasinin
kalan kırıntıları
da saray rejimi
tarafından 
silip süpürüldü”
dedi.  I SAYFA 7 

ç

AVCILAR’DA DEPREM TOPLANTISI

QR koduyla
cepten
Damga’ya
ulaşabilirsiniz

Tam 2 bin 138
bina yıkılacak

Olası İstanbul depreminden 
en fazla etkilenmesi beklenen

ilçelerden Avcılar’da düzenlenen fela-
ket anında hangi kuruluşların nasıl
çalışma izlemesi gerektiği yapılan
toplantıda ele alındı. Toplantıda 2 bin
138 binanın yıkılması ve bin 625 kişi-
nin yaşamını yitirmesini ön gören se-
naryoda ilk müdahalenin önemi
vurgulandı. Kaymakam Kemal İnan,
bu toplantılarda olası afetler için 
hazırlanan çalışmaların teoriden 
uygulamaya geçirilmesini hedefledik-
lerini söyledi. I SAYFA 8
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İKTİDARI ELEŞTİRDİ

saYFa 4Hüseyin şengÜl

Ayrışmanın 
ölçüsü...

saYFa 5barış kış

Alkışlar Maltepe
halkına
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HAVELSAN'da inceleme
yapan Milli Savunma Bakanı

Hulusi Akar, “Dostlarımız, mütte-
fiklerimiz, dost bildiklerimiz isteni-
len, parasını ödediğimiz
malzemeyi bir şekilde bize verme-
mekte ısrar ediyor. Bizi bu sıkıntı-
lardan kurtarmak için fabrikalar,
tasarımcılar, üretimdeki herkesin
elini taşın altına koyup çalışması
lazım” dedi. Akar, keskin nişancı si-
mülatöründe 450 metre uzaklıktaki
bir hedefi tek atışta vurdu. I SAYFA 7
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Maltepe'de biriken çöpleri
toplamaya gelen İBB ekipleri

ile grevdeki işçiler arasında
tartışma çıktı. Sendika üyeleri
İBB'yi grev kırıcılığı yapmakla

suçlarken İBB’den yapılan
açıklamada, “Bazı çevrelerce

İBB’ye yönelik ‘grev kırıcı’
yakıştırmasının, içinde

bulunduğumuz salgın ortamı
şartlarında kabul edilmesi
mümkün değildir” denildi

Kimsenin can ve 
mal güvenliği yok
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Maltepe'de belediye 
işçilerinin grevi nedeniyle

günlerdir çöpler toplanmıyor. 
Küçükyalı Mahallesi'nde biriken
çöpleri toplamak için dün sabah
saatlerinde İBB ekipleri geldi.
Ekiplerin çalışmasını öğrenen
DİSK'e bağlı Genel-İş Sendika-
sı'na bağlı işçiler, çöp arabalarıyla
birlikte sokağı kapattı. Sendika
üyeleri ve çöpleri toplayan ekipler

arasında tartışma çıktı. Polis ekip-
leri iki grup arasındaki tartışmaya
müdahale etti. Öğleden sonra 
tekrar çöp araçlarıyla gelen İBB
ekiplerine işçiler yine müdahale
etti. Müdahaleleri polis ekipleri
araya girerek tartışmayı sonlan-
dırdı. Grevdeki işçiler, slogan 
atarak İBB'ye tepki gösterdi. 
Tepkiler üzerine İBB ekipleri, polis
eşliğinde sokaklardan ayrıldı.

ç
iŞçiler, slOgan aTarak ibb’Ye Tepki gÖsTerdi

Sendika Üyesi Nazım 
Poyraz, “Biz yasal bir 

grevdeyiz. Maltepe Belediyesi'nin
yönetimi sağdan soldan adam top-
layıp buradaki çöpleri toplatmak 
istiyor. Bizde bu duruma müdahale
ettik. Yasal haklarımızı kullanarak
polislerde müdahale ederek temiz-
liği bıraktırdık” dedi. İBB'den yapı-
lan açıklamada ise birçok şikayet
geldiği belirtilerek, “Bazı çevrelerce

İBB’ye yönelik ‘grev kırıcı’ 
yakıştırmasının, içinde bulunduğu-
muz salgın ortamı şartlarında
kabul edilmesi mümkün değildir.
Bu yakıştırmayı, İBB ailesi olarak
sahiplerine iade ediyoruz. Maltepe
Belediyesi’nin temizlik işçilerinin
hak ettiği ücreti alması konusunda
da ilgili kurumla İBB olarak 
görüşmelerimiz devam etmektedir”
ifadelerine yer verildi.  I SAYFA 9

ç
ibb: bU YakıŞTırmaYı saHibine iade ediYOrUZ!

Pandemiyle insanlar evlerine kapanınca markasını tanıtmak isteyen birçok marka sosyal 
medyaya yöneldi. Yeni geliştirilen yürüyen reklam panoları ise sosyal medyaya rakip oldu

SOKAK SOKAK GEZİP TANITIM YAPIYORLAR
Çocukluk arkadaşı Eyüp
Uyanık ve Selami Temiz,

reklam verenlerin ve markaların
dijital kampanyalarında verimli-
liği artırmak ve insan ile marka
etkileşimini sağlamak için yürü-
yen reklam mecraları YayaTvBo-
ards’u hayata geçirdi. 1 yıldır
üzerinde çalışan projedeki pano-
lar ile markalar ürünlerinin tanıtı-
mını sokak sokak gezdirerek

yaptırabiliyor. Şu anda sadece 
İstanbul’da olan reklam mecrala-
rını önce tüm Türkiye’ye sonra
da dünyaya taşımayı hedefliyor-
lar. YayaTvBoards kurucu ortağı
Eyüp Uyanık, “Yürüyen reklam
mecraları ile marka ve insan 
etkileşimini hayata geçirdik. 
Markaların istediği görüntü ve
resim panolarda yayınlanıyor”
dedi. I SAYFA 11

Kemal Kılıçdaroğlu

Turkuaz mavisi suyu, bembe-
yaz kumları ve tarihi dokusu ile

'Ege'nin Maldivleri' olarak bilinen
Kalem Adası, 400 milyon TL'ye satışa
çıkarıldı. Yatırım Uzmanı Evrim 
Kırmızıtaş Başa-
ran, “Türkiye'nin
Maldivleri olarak
bilinen Kalem
Adası ilk kez 
satışta. Top-
lamda 459
dönüm bir arsa.
Biz 258 dönümü 
satıyoruz” dedi.
I SAYFA 5
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KALEM ADASI SATILIYOR

400 milyon TL’ye 
satışa çıkarıldı

Evrim K. Başaran

1 Mart’ta başlayacak yüz yüze
eğitim öncesinde Beylikdü-

zü'ndeki okulların bahçeleri yıkanarak
öğrenciler için hazırlandı. 49 okulun
bakım ve onarım çalışması, 12 okulun
iç ve dış cephe boyası, 29 adet okulun
çatı, kapı, izolasyon, tesisat ve elektrik
tamiratları, 6 okulun ise ıslak zemin
ve lavabolarının yenilenmesi yapıldı.
Belediye Başkanı Mehmet Murat
Çalık, “Okullarımızın tüm taleplerine
karşılık vermek için de var gücümüz
ile çalışacağız” dedi. I SAYFA 4
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49 OKULDA BAKIM VE ONARIM

Okullar eğitime
hazır hale getirildi

HEdEFi TEK 
ATIsTA VURdU

İstanbul Boğazı'nın donacağı 
tartışmaları üzerine açıklama yapan

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve 
Politikaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent
Kurnaz, “Herhangi bir şekilde İstanbul Boğa-
zı'nın donması söz konusu değil” dedi. Kur-

naz, “2050'den sonra İstanbul'da çok fazla
kar görmeyeceğiz. Bu yüzyılın sonunda da
anca Türkiye'nin doğusunda kar göreceğiz.
İstanbul'da neredeyse 10 yıldır doğru düzgün
ağır kar yağmamışken İstanbul Boğazı dona-
cak demek mantık dışı” diye konuştu. I SAYFA 9
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Boğazı’n donması

söz KONUsU dEğiL
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söz KONUsU dEğiL
Boğaz’ın donması

söz KONUsU dEğiL

Yüz yüze
eğitim 1 gün
ertelendi

Yaşam parkı
için geri saYım
başladı 

DAHA GÜVENLİ BİR YAPI

Avcılar Halkevi
yeni yerinde

Avcılar Halkevi üyeleri yeni 
yerinde yeni faaliyetler için bu-

luştu. Açılışa Avcılar Belediye Başkanı
Turan Hançerli ve CHP Avcılar İlçe
Başkanı Erdal Nas da katıldı. Bele-
diye Başkanı Turan Hançerli, “Yeni
yeri daha güvenli bir yapıda, güvenilir
bir bina, yeni bir binadan halka 
hizmet sunacak” dedi. I SAYFA 5
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STERNUM KEMİĞİ YOK 

Türkiye’de görülen
2'nci vaka olacak

Türk hekimler literatüre geçe-
cek bir operasyona imza attı.

Doğuştan, iman tahtası adı verilen
göğüs bölgesinde 'sternum' kemiği 
olmayan 5 aylık Iraklı Rusul Haitnam
Mohammed Al Mahdawi'ye 
Türkiye'de yapay göğüs kafesi duvarı
yapıldı. Yaklaşık 4 saat süren operas-
yonu gerçekleştiren Göğüs Cerrahisi
Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan
Özyurtkan, “Bu durum çok nadir 
görülüyor” dedi.  I SAYFA 11
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MALTEPE’DE SOKAKLARIN ÇÖPE TESLİM OLMASI İŞÇİLERLE İBB’Yİ KARŞI KARŞIYA GETİRDİ

COP KAVGASI!
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Doluluk yüzde 
55.58’e çıktı

İstanbul'da etkili olan kar ve
yağmurlu sistemlerin ardından

barajlardaki doluluk oranı hızla 
artıyor. İSKİ verilerine göre bugün 
doluluk oranı yüzde 55.58 olarak 
ölçüldü. Ancak bu doluluk oranın-
daki hızlı artış bile geçmiş yılların ge-
risinde kaldı. Oranlar 2014 yılından
bu yana ölçülen en düşük doluluk
oranı olarak kayıtlara geçti.  I SAYFA 9
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YA TAMAM 
YA DEVAM!
Süper Lig'de 27. haftanın en kritik
maçı bugün Trabzon'da oynanacak.
10 maçlık yenilmezlik serisi yakala-
yan Trabzonspor, Fenerbahçe'yi
konuk edecek. Fenerbahçe Trab-
zon'da kazanıp yeni bir başlangıç
yapmak istiyor. I SAYFA 15

COVİD-19 ile kol
kola bir yılı nerede ise
devirdik. Corona virüs
ile geçen bu süreçte
genelinde ülke gene-
linde görüldü ki her
ne kadar virüs zengin

fakir ayırmadan  önce
yatağa atıp sonra ca-
nını aldı. Ancak bu
işten en çokta garip
gureba ile  orta halli
yurdum insanı büyük
zarar gördü.

Oktay Apaydın’ın köşe yazısı sayfa 13'te

SİYASETÇİ İKBAL; YURTTAŞ AŞ DERDİNDE
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YURUYEN 
REKLAM 
PANOLARI!

Milli Eğitim Bakanlığı okul-
larda yapılacak yüz yüze

eğitime geçişin 2 Mart 2021 gününe
ertelendiğini duyurdu. Yapılan açıkla-
mada, “Koronavirüs Bilim Kuru-
lunca belirlenen kriterlerin Kabine
Toplantısı'nda değerlendirilecek ol-
ması nedeniyle 1 Mart 2021 Pazartesi
günü eğitim öğretime geçişi planla-
nan resmî ve özel tüm okullarımızda
yüz yüze eğitime ve sınavlara, 2 Mart
2021 Salı günü illerin salgın koşulla-
rına göre başlanılması kararlaştırıl-

mıştır” denildi.
I SAYFA 9

ç

Hulusi
Akar



1 Mart Pazartesi gününden itibaren
özel eğitim okulları, tüm sınıf dü-
zeyindeki ilkokullar, 8’inci ve

12’nci sınıf öğrencileri için ders zili çala-
cak. Uzmanlar, okullarda Kovid-19 için
önlem alınması konusunda uyarılarda bu-
lundu. İzmir Ekonomi Üniversitesi Medi-
cal Park Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji
Uzmanı Prof. Dr. Gülfem Terek Ece, ön-
lemlerin okul girişinden itibaren alınması
gerektiğini belirterek öğretmen ve öğrenci-
lerin nelere dikkat etmesi gerektiğini 
anlattı.

El antiseptikleri konulmalı

Öncelikle alınacak önlemlerin doğru ileti-
şim metotları ile aktarılması gerektiğini
söyleyen Ece, “İlk olarak okul girişlerine
ve sınıf girişlerine el antiseptikleri konul-
malı. Eller sık ve doğru şekilde yıkanmalı.
Sınıflar sık sık havalandırılmalı ve büyük-
lüklerine göre mevcut sayısı açısından ge-
rekli planlamalara dikkat edilmeli.

Okullarda Kovid-19 eylem planı oluştu-
rulmalı ve okul yönetimi, eğitmenler ve
idari kadroda bu amaçla görevlendirmeler
yapılmalı. Hizmet içi ve öğrencilere yöne-
lik eğitim planları yapılmalı. Eğitimlere ve-
liler de dahil olabilmeli. Çünkü kolektif bir
bilinçlenme ile salgından korunabiliriz. Bu
yüzden Kovid-19'a yönelik mücadelenin
evden başladığı eğitimlerde vurgulanmalı”
dedi.

Verilecek eğitimler önemli

Okul binalarında sınıf, koridor gibi ortak
alanların temizliğinin uygun dezenfektan
ve temizlik malzemeleri ile yapılmasına
ekstra dikkat edilmesi gerektiği belirten
Ece, “Yemekhane, kütüphane, kantin kul-
lanımı kullanıcı sayısı açısından kısıtlan-
malı. Yine bu alanlarda yemek yeme-içme
kısıtlanmalı. Çünkü enfeksiyon damlacık
yolu ile hızlı bir şekilde bulaşabiliyor. Veri-
len eğitimde çocukların birlikte yaşadığı
aile fertlerinde ve kendilerinde hangi du-

rumlarda hekime başvura-
cakları ve okul yönetimine 
bilgi verecekleri vurgulanmalı.
Maskenin kullanımı küçük ço-
cuklara detaylı bir şekilde anla-
tılmalı. Yine küçük çocukların
antiseptik kullanmalarına dik-
kat edilmeli. Ağza götürme ve
yutma açısından riskli olabilir”
diye konuştu. 

Özel ekipler
oluşturulmalı

Okul tuvaletleri ve lavabola-
rında da kişi sınırlaması yapıl-
ması gerektiğinin altını çizen Ece, atık
denetiminin de önemli olduğuna dikkat
çekti. Çocukların özellikle tozla temas et-
tiği sıra, kapı kolları, tahta gibi alanların
uygun materyallerle sık temizliğinin yapıl-
ması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Gül-
fem Terek Ece, sözlerine şöyle devam etti:
"Çocuklar ve öğretmenlerin maske kulla-

nımı mutlaka denetlenmeli. Okul içeri-
sinde bu amaçla bir ekip kurulmalı. 2 yaş
üzeri tüm çocuklar maske takabilir.  Mas-
kenin nasıl takılacağı ve atılacağı öğretil-
meli, ağız ve burnu kapatıp kapatmadığı
kontrol edilmeli. Bu yüzden sınıflarda ye-
terli sayıda maske bulundurmak 
gerekiyor.” DHA
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650 bin böcek 
iş başı yaptı!

Orman Genel Müdürlüğü (OGM),
çoğu zaman orman yangınlarından
daha çok tahribata neden olan orman

zararlıları ile biyolojik mücadele için 2021 yılında
650 bin adet faydalık böcek üretmeyi hedefliyor.
Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, ‘Du-
mansız Yangın’ olarak nitelendirildikleri zararlı
böceklere karşı her yıl yaklaşık 250 bin hektarlık
alanda mücadele verildiğini belirtti. 
Karacabey, "Ormanlara arız olan zararlı böcekler
ile zamanında ve etkili mücadele yapılmaz ise,
yangınlardan daha fazla tahribata yol açabiliyor.
O sebeple “dumansız yangın” olarak nitelendirdi-
ğimiz zararlı böceklere karşı her yıl yaklaşık 250
bin hektarlık alanda mücadele veriyoruz" dedi.  

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER

Av. Orhan KILIÇ
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1 Mart Pazartesi gününden itibaren
okullarında ders zili çalacak öğrencilerin,
yüz yüze eğitimde hijyene dikkat etmesi
gerektiğini belirten Tıbbi Mikrobiyoloji
Uzmanı Prof. Dr. Gülfem Terek Ece, “İlk
olarak okul girişlerine ve sınıf girişlerine 
el antiseptikleri konulmalı. Eller sık ve
doğru şekilde yıkanmalı. Sınıflar sık sık
havalandırılmalı ve büyüklüklerine 
göre mevcut sayısı açısından gerekli 
planlamalara dikkat edilmeli” dedi

Okul içi havalandırma sistemlerinin düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiğini vurgulayan Ece, “Klimaları uzun süre kulla-
nılmaması gerekiyor. Kovid-19 dışında da diğer solunum sistemi ajanlarına dikkat edilmeli. Çok yakın (1 metre) temaslarda
maske, siperlik ve gözlük kullanılması bulaş riskini azaltacaktır. Yine sınıfların yerleşim planları revize edilmeli, yüz yüze
oturma engellenmeli. Temaslı takibi ve bulaşın azaltılması amacı ile öğrenciler hep aynı yerde oturtulabilir. Bu süreçte 
ortak derslerin yapılması uygun olmayacaktır. Öğrencilere ortak malzeme kullanmalarını engellemekte de fayda var” dedi.

YERLEŞiM PLANLARI REViZE EDiLMELi

EGITIMDE
HIJYENE 
DIKKAT!

Kariyer bilinci
üniversitede gelişir
Kariyer merkezlerinin üniversitelileri profesyonel yaşama hazırladığını belirten
Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Fatma Er, “Öğrencilik yıllarında kariyer merkezleriyle
güçlü bağ kuran gençler iş yaşamına daha kolay uyum sağlıyor” dedi

Üniversite kariyer merkez-
lerinin çoğu zaman iş ve staj
bağlantısını sağlayan adres

olarak yorumlandığını kaydeden Kül-
tür Üniversitesi Öğrenci, Yaşam, Kari-
yer, Mezun Danışma Birimi Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Fatma Er,
“Kariyer merkezleri öğrenci ve mezu-
nun iş arayışına destek ve danışmanlık
sağlar. Ancak bunu iş bulmak şeklinde
yorumlamak doğru olmaz. Kariyer
merkezlerinin esas hedefi, gelecekte
var olmak istediği sektörün gerçeklik-
leri ile bu yolculukta sahip olması ge-
reken yetenek ve donanımların
farkındalığını oluşturmak, öğrenciye
kariyer yolculuğunda fark yaratacak
ek donanımları, yeni bağlantıları sağ-
lamak, kişisel gelişimlerini destekle-
mektir. Bu kişisel farkındalık
yaracak seminerler, hedef sek-
törde fark yaratmaya sebep
olacak beceri ve yetenekleri
kazandıracak eğitim prog-
ramları ve atölye çalışmaları
olabilir ya da yeni bir dil öğ-
renmek. Öğrencinin gelecek
planlamasında ihtiyaç
duyduğu noktalar ka-
riyer merkezlerinin
etkinlik alanını belir-
ler” şeklinde
konuştu.

Araştırmaları
gerekiyor

Kariyer merkezi etkin-
liklerine öğrenciyken
aktif katılan gençlerin
profesyonel yaşama

daha kolay uyum sağladıklarını belir-
ten Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Fatma Er,
“Üniversite adayları genellikle tercihle-
rinde okumak istedikleri bölümü tanı-
maya odaklanıyor. Mesleki hazırlık ile
kariyer yolculuğu birlikte ele alınmalı.
Üniversite araştırmalarında kariyer
merkezinin öğrencilerine ve mezunla-
rına sunduğu olanakları mutlaka
adayların ve ailelerin araştırması gere-
kiyor. Eğitim alacağı süre boyunca öğ-
rencinin kariyeri için üniversitenin
hangi çalışmaları yaptığını, öğrencinin
kariyer yolculuğunda taşıyacakları ba-
gaja hangi donanımları ekleyeceklerini
öğrenmeliler. Yalnızca staj değil, eği-

timi sürecince katıla-
cağı kulüp

faaliyetleri, serti-
fika programları,
mentorluk ve
danışmanlık
hizmetleri, ki-
şisel gelişim
etkinliklerini
de kariyer
merkezleriyle

görüşerek
öğren-

meleri
çok

önemlidir” ifadelerini kullandı.

Mentorluk desteği sağlanıyor

2017 yılından bu yana öğrencilere
mentorluk desteğini de kariyer merkezi
çatısı altında sunduklarını kaydeden
Dr. Neslihan Fatma Er, “2019-2020
akademik yılında 400’e yakın öğrenci-
nin gönüllü olarak mentorluk başvu-
rusunda bulunuyor. Akran
Mentorluğu programı, bu yıl önceki
dönemlere göre daha etkili ve hedef
odaklı gerçekleştiriliyoruz. Oyunlaş-
tırma tekniklerinin uygulandığı ve de-
neyimsel öğrenme tabanlı metotların
kullanıldığı ‘Temel Mentorluk Eğitimi’
alan gönüllü öğrenci mentorlarımız
üniversite ailemize katılan yeni öğren-
cilerimizi her yıl ilk günden itibaren
karşılar ve verilen her türlü hizmet ve
imkanlar hakkında bilgilendirir, rehbe-
lik eder. Dolayısıyla Kariyer merkezi
olarak yürüttüğümüz Akran Mentor-
luğu programı vasıtasıyla yeni öğren-
cilerimizi de aramıza katıldıkları ilk
günden itibaren kariyer etkinliklerine
dahil edebiliyoruz. Program kapsa-
mında hem mentor hem de mentor-
dan danışmanlık alan mentilerin
kişisel gelişimlerini esas alan 8 aylık bir
program hazırlıyoruz. Oyunlaştırma
teknikleri ile geliştirdiğimiz program
kapsamında öğrencilerimizin yaşam-
larına farklı boyutlarıyla pozitif doku-
nuş sağlamaya odaklanacağız. Benzer
şekilde Mezun Mentorluğu programı
ile de kariyerinde yol almış mezunları-
mızın, mezun olmak üzere olan öğ-
rencilerimize destek vermesini
sağlıyoruz” dedi.DHA

Yaşam parkı için 
geri sayım başladı 
Başakşehir Belediyesi, Kayabaşı Mahallesi’nde
yapımını tamamladığı Fenertepe Kültür ve Yaşam
Parkı’nı kısa süre içerisinde hizmete açıyor. Hayat
dolu merkezde incelemelerde bulunan Başakşehir
Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Kaliteli eğitimi,
yeşille birleştiriyoruz” dedi

Başakşehir Belediyesi, yeni bir anla-
yışla inşa ettiği kültür ve yaşam parkla-
rına bir yenisini daha ekliyor. Kayabaşı

Mahallesi’nde yapımına başlanan Fenertepe Kül-
tür ve Yaşam Parkı’nda, çalışmalar son aşamaya
geldi. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu
eğitim, kültür-sanat ve sporun iç içe olacağı hayat
dolu merkezde incelemelerde bulundu.

Hayatımıza değer katacak

Kısa süre içerisinde Fenertepe Kültür ve Yaşam
Parkı’nda eğitimlerin başlayacağı müjdesini veren
Başkan Kartoğlu, “Zaman en değerli hazinemiz.
Fenertepe Kültür ve Yaşam Parkı’mızda komşula-
rımız zamanlarını en verimli şekilde kullanacak.
Modern sınıflarımızda eğitim, öğretim, sosyal ve
kültürel faaliyetlerine değer katacak” dedi. Fener-
tepe Kültür ve Yaşam Parkı için yeşil alana vurgu
yapan Başkan Kartoğlu, “Yeşil alan bizim için
hep en ön sırada yer almaktadır. Bu kapsamda
merkezimizin yüzde 60’ını yeşil alan olarak tasar-
ladık. Yürüyüş ve bisiklet yolumuzla birlikte kom-
şularımız keyifli vakit geçirebilecek, açık havanın
tadını çıkartacak.” değerlendirmesinde bulundu. 

Aktiviteler tek çatı altında 

Fenertepe Kültür ve Yaşam Parkı’nda 12 derslik,
kütüphane, kitap kafe, bilgisayar atölyesi, 141 ki-
şilik çok amaçlı konferans salon yer alıyor. Mer-
kezde ayrıca çocuk oyun grupları, 150 kişilik amfi
tiyatro, basketbol sahaları, masa tenisi alanları ve
satranç alanı bulunuyor.  DHA

Dr. Öğr. Üyesi 
Neslihan Fatma Er



O lay, 23 Şubat Salı günü saat
15.30 sıralarında Başakşe-
hir Bahçekent 2. Kısım'da

yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir kişi
otomobili ile daha önceden arala-
rında husumet bulunan kağıt topla-
yıcılarının yanına geldi. Kağıt
toplayıcılarını görür görmez aracın-
dan inen kişi, yanında getirdiği pom-
palı tüfek ile ateş etmeye başladı.
Ateş açılması üzerine kağıt toplayıcı-
lar kaçmaya başlarken, silahlı saldır-
gan araba ile peşlerine düştü. Silah
sesini duyan vatandaşlar durumu
polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine
gelen polisler, saldırganı yakalayarak
gözaltına alırken, olayda kullanılan
tüfeğin kurusıkı olduğu öğrenildi. Ya-
şanan dehşet anlarında şans eseri ya-
ralanan olmadı.

Öldürmek için ateş etti

Yaşanan korku dolu anlar vatandaş-
lar tarafından cep telefonu kamerası
ile görüntülendi. Görüntülerde, sal-
dırganın tüfekle yürüdüğü anlar, ya-
şanan kovalamaca ve vatandaşların
kağıt toplayıcılara "Kaçın, polise
haber verdik" dediği anlar yansıdı.
Yaşananları kendi aracında oturur-
ken gören Gökhan Aksu, "Araç

çöpün arkasında durdu. Ben de arka
taraftaydım. Çek çek arabasının ar-
kasında durdu ve ateş etmeye baş-
ladı. Gençler arsaya doğru koşmaya
başladı. Tekrar arabaya binip, onları
kovalamaya başladı. Bir de oradan
ateş etmeye başladı. Çocuklar tekrar
geri döndü. Saldırgan da geri döndü.
Zaten polis araçları hemen geldi, al-
dılar. Yaralanma falan olmadı. Ara-
larında önceden bir husumet varmış.
Neden olduğunu tam olarak bilmi-
yoruz. Öldürmek için ateş etti, ço-
cuklar iyi kurtuldu" diye konuştu.

Serbest bırakıldı

Olayın yaşandığı dükkanda çalışan
Taner Aksoy ise "Bir tartışma oldu.
Silahla bir iki el ateş etti. Bir olay mı
önceden yaşandı bilmiyoruz artık.
Kalabalık vardı. Biz de telaşlandık.
Polise haber verdik. Karşısında kişi-
ler vardı. 'Ağabey yapma' diyenler
oldu ama dinlemedi. İleriye gitti-
ğinde de silah sesleri devam edi-
yordu" dedi. Silahlı saldırgan
emniyetteki işlemlerinin tamamlan-
masının ardından adliyeye sevk
edildi. Saldırganın çıkartıldığı mah-
kemece serbest bırakıldığı öğrenildi.
DHA
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OLAY, Şişli Darülaceze
Yolu Caddesi üzerinde
saat 13.00 sıralarında

meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,
Hakan Gündoğan'ın kullandığı kam-
yon, yokuş yukarı çıkarken yol çöktü.
Kamyonun sol arka tekeri çöken
yolda oluşan çukura düştü. Hareket

edemeyen kamyonu kurtarmak için
olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri
çağrıldı. Yol yaya ve araç trafiğine ka-
patıldı. İtfaiye ekipleri kamyonu kont-
rol ettikten sonra olay yerine vinç ve
iş makinası çağrıldı. Kamyon, vinç ve
iş makinası yardımıyla çukurdan çı-
karıldı. Kamyon şoförü Hakan Gün-

doğan, "Ben yukarıya doğru yavaş
yavaş çıkıyordum. Birden yol çöktü.
Kamyonun diferansiyeli oturdu. Ara-
bayı oynatma şansımız yok. Arabada
beş ton yük var. Onun için kaldırma
lüksümüz de yok. Bize vinç gelecek
dediler. Biz de vinç bekliyoruz" dedi.
DHA

Bayrampaşa
otogarda yangın

15 TEMMUZ Demokrasi Otogarı'nın çarşı
bölümünde bulunan bir kebapçıda saat
14.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir ne-

denle yangın çıktı. Ocak kısmında başlayan yangın
büyüyerek bacaya yayıldı. İhbar üzerine olay yerine
çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.  
İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak sön-
dürdü. Paniğe neden olan yangında ölen ya da yara-
lanan olmazken, iş yerinde hasar oluştu. Olayı gören
otogar bir esnafı "Bacadan çıktı galiba. Yaralı yok.
Maddi hasarlı bir yangın. Hemen itfaiye polis geldi
zaten" diye konuştu. DHA

POMPALI TUFEKLE 
DEHSETI YASATTI
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POMPALI TUFEKLE 
DEHSETI YASATTI

POMPALI TUFEKLE 
DEHSETI YASATTI

POMPALI TUFEKLE 
DEHSETI YASATTI

POMPALI TUFEKLE 
DEHSETI YASATTI

POMPALI TUFEKLE 
DEHSETI YASATTI

POMPALI TUFEKLE 
DEHSETI YASATTI

Başakşehir'de, daha önceden aralarında husumet 
bulunan 2 kağıt toplayıcıya pompalı tüfekle 5 el ateş eden
kişi, dehşet saçtı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken,
silahlı saldırgan çıkartıldığı mahkeme tarafından serbest
bırakıldı. Yaşananlar, cep telefonu kamerasına yansıdı

ŞİŞLİ’DE YOL ÇÖKTÜ!
Şişli'de yol çöktü; kamyonun sol arka tekeri çukura düştü. Malzeme yüklü kamyon,
yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu vinç yardımı ile bulunduğu yerden kurtarıldı

Define avcıları
suçüstü yakalandı

TUZLA’NIN Akfırat Ma-
hallesi’nde bulunan or-
manlık alanda kaçak

kazı yapıp altın arayan defineciler,
Tuzla Belediyesi Zabıta Ekiple-
ri’nin bölgede yaptığı denetimler
sırasında yakayı ele verdi.  Define
avcıları yaklaşık 4 metrelik çukur
içerisinde kazı yaparken Tuzla Be-
lediyesi Zabıta Ekipleri’ni karşıla-
rında görünce neye uğradıklarını
şaşırdılar. Definecilerden bir tanesi,
caraskar sistemiyle kazdıkları çu-
kurdan çıkarken bir zabıta memu-
runun ‘Ne yapıyorsun?’ sorusuna
ise ‘Altın arıyoruz’ cevabını verdi.

Başkan teşekkür etti

Zabıta Ekipleri tarafından kaçak
define yapan 3 kişiye tutanak tutu-
lurken, olay yerine polis ekipleri
çağrıldı. Olay yerine gelen polis
ekipleri kazı yapan defineciler hak-
kında soruşturma başlattı. Kaçak

kazı yapan definecilerin yaka-
lanma anları ise cep telefonu ka-
merasına saniye saniye yansıdı.
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi
Yazıcı, Tuzla Belediyesi Zabıta
Müdürlüğünü ziyaret edip çalış-
malarından dolayı ekiplere teşek-
kür ederek, "Tuzla Belediyesi
Zabıta Ekiplerimizin komuta mer-
kezini ziyaret ettik. Çalışma arka-
daşlarımızla çay içtik ve sohbet
ettik ve çalışmaları değerlendirdik.
Koronavirüs pandemisi dönemi
dahil Tuzla Belediyesi Zabıta Mü-
dürlüğü büyük bir sınav vermiştir.
Çok güzel çalışmalar ortaya koy-
dular. Yaşlılara yardımdan, sokak
hayvanlarına yardıma varıncaya
kadar, halkın sağlığını ve halkın
yaşam standartlarını etkileyecek
olan her türlü denetimi ve çalış-
mayı yaparak bizi gururlandırdılar.
Kendilerine teşekkür ediyoruz”
dedi. DHA

KAMERALARA
YAKALANDI
Beylikdüzü'nde otoparktaki otomobilin sinyallerini devre dışı bırakan şüpheli,
aracın içinden 66 bin liralık çeki ve dizüstü bilgisayarı çaldı. Hırsızlıktan 2 ay
sonra yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı

OLAY, 2020 kasım ayında
Cumhuriyet Mahalle-
si'nde meydana geldi. R.P.

isimli kişi otomobilini buradaki oto-
parka park edip, aracın başından
ayrıldı. Otomobilin yanına gelen
şüpheli C.D. aracın sinyal ve kilit
sistemini devre dışı bıraktı. Şüpheli
araçta bulunan 66 bin liralık çek ile
dizüstü bilgisayarı alarak kaçtı. Polis
ekipleri şüpheliyi yakalamak için 
çalışma başlattı. Ekipler, şüpheli
C.D.'yi bu Şubat ayında yakaladı.
İfadesinin ardından adliyeye sevk
edilen şüpheli, çıkarıldığı mahke-
mece serbest bırakıldı. Öte yandan
şüphelinin hırsızlık anları kameraya
yansıdı. DHA

Kamyonunun altında kaldı
ARNAVUT-
KÖY'DE döküm
sahasında görevli

olan 53 yaşındaki Sinan
Çakır hafriyat kamyonunun
altında kalarak hayatını kay-
betti. Olayla ilgi kamyon şo-
förü ile birlikte 3 kişi
gözaltına alındı.
Olay, dün sabah saatlerinde
Arnavutköy, Bolluca'da bu-
lunan hafriyat döküm saha-
sında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre burada
görevli olan ve döküm sıra-
sında kamyon şoförlerine
yardımcı olan 53 yaşındaki
Sinan Çakır, döküm sıra-
sında kamyonun altında
kaldı. İhbar üzerine ola ye-
rine sağlık ve polis ekipleri
yönlendirildi. Çakır, olay ye-
rinde hayatını kaybetti.
Sinan Çakır'ın cansız bedeni
Arnavutköy Devlet Hasta-
nesi morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri de olay yerinde
inceleme yaptı. Olayla ilgili
kamyon şoförü ile birlikte 3
kişi gözaltına alındı. DHA

Öldürmekle 
tehdit etti

ÜSKÜDAR'DA yaşayan 20 yaşındaki Elvan
Koç, iddiaya göre 2 yıldır birlikte olduğu
erkek arkadaşından uyuşturucu bağımlısı

olduğu gerekçesiyle ayrıldı. Genç kız, ayrıldığı Ali
Barış E. tarafından tehdit edilmeye başlandı. Ayrıl-
mamak için genç kızın önünde kendini kestiği, intihar
edeceğini söylediği iddia edilen Ali Barış. E. en son
ölüm tehditlerinde bulundu. Genç kızın şikayetçi ol-
masının ardından Ali Barış E. dün gözaltına alındı.
Gözaltına alınan Ali Barış E., bu sabah polis merke-
zindeki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu
Adliyesine sevk edildi. Şüpheli polis merkezinden çı-
karıldığı sırada basın mensuplarının yönelttiği soru-
ları cevapsız bıraktı.DHA

Tuzla’nın Akfırat 
Mahallesi’nde ormanlık

alanda kaçak kazı 
yapıp altın arayan 
definecileri, Tuzla

Belediyesi Zabıta Ekipleri
suç üstü yakaladı

POMPALI TUFEKLE 
DEHSETI YASATTI

Görüntülerde, saldırganın 
tüfekle yürüdüğü anlar, yaşanan
kovalamaca ve vatandaşların 
kağıt toplayıcılara "Kaçın, polise
haber verdik" dediği anlar yansıdı. 

Küçükçekmece Hal-
kalı Merkez Mahal-
lesi Dereboyu

Caddesi'nde bulunan bir bö-
lümü kapalı tek katlı geri dö-
nüşüm tesisinde ilk
belirlemelere göre kaynak ya-
pıldığı sırada yangın çıktı.
Yangın nedeniyle çıkan siyah

dumanlar gökyüzünü kaplar-
ken, olay yerine çevre ilçeler-
den de olmak üzere çok
sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Alev alev yanan geri görüşüm
tesisinde, itfaiye ekiplerinin
müdahalesi devam ederken
çıkan dumanlar çevre ilçeler-
den de görülüyor.

Geri dönüşüm tesisi alev aldıGeri dönüşüm tesisi alev aldıGeri dönüşüm tesisi alev aldıGeri dönüşüm tesisi alev aldıGeri dönüşüm tesisi alev aldıGeri dönüşüm tesisi alev aldıGeri dönüşüm tesisi alev aldıGeri dönüşüm tesisi alev aldıGeri dönüşüm tesisi alev aldı



B eylikdüzü Belediyesi, 2020-2021
eğitim öğretim yılında da ilçe gene-
lindeki tüm okullarda pek çok çalış-

maya imza attı. Pandemi süreci boyunca
okullarda hijyen ve tedbir üst seviyede tutu-
lurken yıl boyunca bakım, onarım, tamirat,
peyzaj ve bahçe düzenlemeleri de özveriyle
gerçekleştirildi. Fen İşleri Müdürlüğü tarafın-
dan pandemi süreci boyunca yapılan çalış-
malar kapsamında; 49 okulun bakım ve
onarım çalışması, 12 okulun iç ve dış cephe
boyası, 29 adet okulun çatı, kapı, izolasyon,
tesisat ve elektrik tamiratları, 6 okulun ise
ıslak zemin ve lavabolarının yenilenmesi
yapıldı. 

Budama işlemleri de yapıldı

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ise peyzaj dü-
zenlemelerinin yanı sıra bank, çöp kovası,
basketbol potası ve çocuk oyun grubu gibi
ihtiyaçların da giderilmesinde destek oldu.
Aynı zamanda okullarda ağaç dikimi, çim
biçimi, yabani ot temizliği ve budama işlem-
leri de yapıldı. Çevre Koruma ve Kontrol
Müdürlüğü ekipleri ise uzun süredir kapalı
olan ve normalleşme adımları kapsamında 1
Mart’ta yüz yüze eğitime başlayacak okulla-
rın tamamında bahçe yıkaması yaparak öğ-
rencilere hazırladı.  Okullarda yeniden yüz
yüze eğitimin başlamasıyla birlikte tüm okul-
ların dezenfeksiyon işlemleri de Veteriner İş-
leri Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenli
bir şekilde devam edecek. 

Var gücümüz ile çalışacağız

Beylikdüzü Belediyesi tüm çalışmaların

yanı sıra gelen talepler doğrultusunda
okullara donanımlı alanlar da kazandırı-
yor.  Yürütülen çalışmalar kapsamında;
Kavaklı Mahallesi Şehit Ahmet Yıldız
Anadolu Lisesi’nde 100 metrekarelik kon-
ferans salonu tamamlanırken Gürpınar
Mahallesi Aşık Veysel Güzel Sanatlar Lise-

si’ndeki kütüphane ve etüt salonu yapımı
devam ediyor. Okullarda devam eden ça-
lışmaları yerinde inceleyen Beylikdüzü Be-
lediye Başkanı Mehmet Murat Çalık,
“Evlatlarımız uzun süredir evlerinden eği-
timlerini sürdürüyorlar. Onlar için de pan-
demi süreci oldukça zorlu geçti.

Beylikdüzü Belediyesi olarak öğrencilerin
okullarına gittiklerinde hijyen ve güvenlik
açısından herhangi bir problem yaşama-
ması için çalışmalarımızı yaptık. Okulları-
mızın tüm taleplerine karşılık vermek için
de var gücümüz ile çalışacağız" ifadelerini
kullandı. 
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milli Eğitim Bakanlığı, 1 Mart'tan itibaren tüm
resmî ve özel ilkokullar, anaokulları ve 8 ile
12'nci sınıflarda seyreltilmiş şekilde, haftada 2

gün, yüz yüze eğitim yapılacağını açıkladı. Esenyurt Beledi-
yesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin sağlıklı
bir ortamda eğitim görebilmesi için ilçedeki tüm okulları
Koronavirüs salgınına karşı dezenfekte etti. Ekipler, ilçede
bulunan anaokulu, ilk ve ortaokullar ile liseler de dahil
olmak üzere toplam 103 okulda çalışmalarını kısa sürede
tamamladı. Okulları eğitim dönemine hazırlamak için
yoğun mesai harcayan ekipler, çalışmalar kapsamında;
derslikler, giriş kapıları, lavabolar, kapı kolları, koridorlar,
merdiven korkulukları ve bahçelerde yer alan oyun alanları
gibi tüm ortak kullanım alanlarını dezenfekte ederek mik-
roplardan arındırdı. Yetkililer, öğrencilerin sağlığı için ilçe-
deki tüm okullarda yürütülen dezenfeksiyon çalışmalarının,
eğitim dönemi boyunca devam edeceğini bildirdi. 

Okullarda dezenfete
Esenyurt Belediyesi, 1 Mart'ta başlayacak yüz
yüze eğitim öncesi ilçede bulunan tüm
okullarda Koronavirüs salgını tedbirleri
kapsamında dezenfeksiyon çalışması yaptı

İ yilik ve kötülük, insana ait kavramlar ola-
rak Sokrat’ın “iyi nedir?” sorusundan bu
yana felsefenin 2500 yıllık temel konula-

rından biridir. 
İyilik ve kötülük kavramı hem soyut hem de

izafidir. Kavramların çetrefilliği buradan ileri
gelir. Bu çetrefil durumu felsefenin alanında bı-
rakarak, bu her iki kavramın politikayla bağına
ve toplumsal hayatımızın pratiğindeki yer alış
biçimine bakalım.

İnsana ait her kavram, doğrudan veya dolaylı
olarak politiktir. İyilik ve kötülük kavramı ilk
elde bireye ve ahlaka ait görünür. Ancak birey
ve ahlak, politikanın dışında değil, tam da politi-
kanın merkezi kavramları arasındadır. Çünkü ne
bireysiz politika ne de ahlakı olmayan (ahlaksız
demiyorum) politika yoktur. Sonuçta iyilik ve
kötülük, politikaya içkin kavramlardır.

Böylece iyilik-kötülükten birey ve ahlaka,
oradan da politikaya uzanan bu ilişki üzerinden
bir toplum ve politika analizi yapabiliriz.  

Türkiye toplumu çoktan beridir iyilik-kötülük
yol ayrımına girdi ve hızla ilerleyerek bugünlere
geldik. Bu gidişle bu yarılma derinleşerek
devam edeceğe benziyor.

Bütün toplumlarda her açıdan farklılıklar
vardır. Maddi yaşam biçimleri, kültürleri, dü-
şünceleri, hayalleri, gelenekleri, çıkarları, nesnel
ve öznel kimlikleri vs. 

Fakat toplumları bir arada tutan, birlikte
yaşamayı gerektiren ve ona falan ya da filan
toplum adını, sanını veren ortak moral değer-
leri vardır. Bu değerler kendilerini tarihten,
kültürden, inançlardan, geleneklerden süze-
rek alır. Süzgecin altına geçenler moral de-
ğerler olup buna iyilik, erdem, güzel ahlak
denilmekte. Evrensel değerlere ulaşmak ve
evrenseli içselleştirmek de buradan geçiyor.

Bu yol toplumsal iyiliğe çıkar. 
Süzgecin üstünde kalanlar ise, bu alanların

posalarıdır. Kimlikçiliğin hamur hali bu posalar
olup düşmanlığa, adaletsizliğe, çatışmaya ya-
taklık yapar. Buradan kötülük ürer. 

Moral değerleri yok olmuş bir toplumun şekli
şemalı süzgeçte kalan posalardan oluşur ki, top-
lumu çürüten, toptan çöküşe götüren de budur. 

Bir toplumun moral değerlerini bozan, çürü-
ten, çökerten irade siyaset alanında bulunur. Si-
yaset alanındaki bu bozulmanın motor gücü,
belirleyicisi iktidardır. 

Erdoğan iktidarı, iktidarını devam ettirmek
için toplumu benden yana ve bana karşı olanlar
şeklinde ikiye böldü. Böyle bir bölünme, top-
lumda normal olarak bulunması gereken farklı
siyasetlere sahip olma, farklı partileri tutma ta-
raftarlığı değildir. Bu bölünme, toplumda kendi
iktidarına muhalif olan herkesi düşmanlaştırma
üzerine oturtulmuştur. Toplumu yaran böyle bir
bölme zihniyeti, önsel olarak kendi içinde zaten
çatışmayı, ötekileştirmeyi, düşmanlığı barındırır. 

Süzgeçte kalan posadan üretilen bu politika
ve onun arkaik, nobran dili, toplumun moral de-
ğerlerini parçalamakta, ortak yaşam kültürünü
baltalamakta ve bu siyasi çürümeyi yukarıdan
aşağıya doğru topluma yaymakta. 

Artık öyle bir noktaya geldik ki, bütün bu
olanları iyilik ve kötülük tasnifine tabi tutarak
daha iyi anlayabileceğimizi düşünüyorum.   

Muhalefetin ortak paydası

MHP destekli Erdoğan iktidarına karşı etkin
bir muhalefet yapmanın yolu, muhalefetin her
birinin kendi siyasetlerini öne çıkarmasından
geçmiyor. Özellikle muhalefetin aktörlerinin si-
yasal geçmişlerini konu etmekten, farklılıkların
üzerine gitmekten geçmiyor. 

Kim neyi nasıl hesap ederse
etsin, HDP’siz bir muhalefet kesiminin MHP
destekli Erdoğan iktidarını yenmesi mümkün
değildir. Bunu Erdoğan çok iyi bildiği için
HDP’yi terörize ederek muhalefet kesiminin dı-
şına itmenin yollarını arıyor. Bunu yaparken ör-
neğin HDP’li vekillerin dokunulmazlık dosyaları
gibi, muhalefetin bir kesimini de kendi amacına
ortak etmeye çalışıyor. Muhalefet ile HDP ara-
sına sürekli kama soka sokan Erdoğan’ın elinde
yaratacağı bu ayrışmadan başka bir çıkar yol da
kalmadı. İktidarın dilinde pelesenk olan, olur
olmaz herkesi FETÖ’cülükle suçlama tavrının
da toplumda pek bir karşılığı kalmadı. Erdo-
ğan’ın politika sahası darala darala gelip bu
Kürt yokuşunun dibine sıkıştı. 

Tamam, muhalefetin böyle önemli bir HDP
sorunu var. Buradan hareketle bu bir siyasal
mücadele ve muhaliflik de siyaset diliyle yapıl-
malıdır, denilebilir. Doğru, ama yetersiz. Yeter-
sizlikler kimi zaman yanlışlıklara yol açar.
Önemli olan, buradaki siyaset dilini HDP ayrış-
ması üzerine derinleştirmek yerine, bu dili toplu-
mun moral değerleri üzerinden ifade
edebilmektir. Yani ahlaktan, ortak yaşama kül-
türünden, erdemden, eşit yurttaşlık hukukundan
hareketle o siyaset dili renklendirilmelidir.
Çünkü Erdoğan iktidarının niteliği, geçmiş ikti-
darların niteliğine benzemiyor. Erdoğan iktidarı-
nın niteliği popülizmden, otokratlıktan,
hegemonyadan, süzgeç üstünde kalan posadaki
kavram ve alanların retoriğinden ve daha önem-
lisi bir parti devletinden oluşmaktadır.

Böyle bir iktidar yapısının politik özünü kötü-
lük oluşturur.    

Buna göre muhalefetin politik belirlenimi,
yani ortak paydası iyilik olmak zorundadır.

Kötülüğe karşı olmak, bizi iyi kılmaz. İyi ola-
bilmemiz için iyilikten yana olmalıyız. 

Erdoğan iktidarını eleştirmek, geldiğimiz
nokta itibariyle etkin politik bur tutum değildir.
İçinde bulunduğumuz bu ağır koşullardaki kötü-
lüğü yenmenin yolu, kötülüğe karşı olanların
hiçbir ön koşul olmaksızın iyilik başlığı altında
yan yana gelmesinden geçiyor. Bu yan yana geliş
illa ki fiziki bir teması gerektirmeyebilir. Bütün
mesele iktidara karşı alınacak tavrın aynı ka-
nala akıtılmasını sağlamaktır. 

O halde bu iyilik nedir?

Bu sorunun en kısa cevabı, Erdoğan iktidarı-
nın yaptıklarının, söylediklerinin tersidir, diyebi-
liriz. Ancak bu, kötülük üzerinden bir iyilik
tanımlaması olur ki, yetersizdir. 

Selahattin Demirtaş’ın T24 sitesinde 22 Şu-
bat’ta yayınlanan ve beni de bu yazıyı yazmaya
teşvik eden “İyi misiniz?” yazısı tam da bu ko-
nuyu işlemekte. Yazısında iyiliğin somut olarak
ne olduğuna dair küçük bir test de var. 

Demirtaş’ın yazısındaki bu test kısmı 
okunduğunda, meramımı tam olarak anlatmış
olacağım. 

Demirtaş’ın mevcut duruma ve önümüzdeki
seçimlere göre “iyilik ve kötülük” testi şöyle: 

“1- İnsanların Müslüman, Hristiyan, Yahudi,
Ezidi, Süryani, Alevi, Caferi, Şafi, ateist vs ol-
malarına göre sizin için değerleri artıp azalıyor
mu? (Dikkat edin lütfen, kendinize yakın hisse-
dip hissetmediğinizi sormuyorum.)

A) Evet  B) Hayır
2- İnsanların Türk, Kürt, Arap, Ermeni, Çer-

kes, Rum, Boşnak vs olmalarına göre sizin için
değerleri artıp azalıyor mu? (Yine dikkat edin
lütfen, kendinize yakın hissedip hissetmediğinizi
sormuyorum.)

A) Evet B) Hayır
3- İnsanların başörtülü, başı açık, sakallı, bı-

yıklı, şapkalı, takkeli, kipalı, sarıklı, şalvarlı,
mini etekli ya da farklı cinsel yönelimli olmala-
rına göre sizin için değerleri artıp azalıyor mu?
(Yine dikkat edin lütfen, yine kendinize yakın

hissedip hissetmediğinizi sormuyorum.)
A) Evet B) Hayır
4- Kadına yönelik fiziksel, cinsel, psikolojik,

ekonomik her türlü şiddete karşı mısınız?
A) Evet B) Hayır
5- Çalışanların emeklerinin sömürülmesine,

kötü koşullarda çalıştırılmalarına, modern köle-
liğe karşı mısınız?

A) Evet B) Hayır
6- Doğanın katledilmesine, hayvanlara eziyet

edilmesine karşı mısınız?
A) Evet B) Hayır
7- Rüşvet, yolsuzluk, kayırmacılık, israf gibi

şeylere, devlet kaynaklarının üç beş yandaş mü-
teahhite aktarılmasına karşı mısınız?

A) Evet B) Hayır
8- Emek vererek hak edenlerin yerine yan-

daşlığın esas alınarak atama yapılmasına 
karşı mısınız?

A) Evet B) Hayır
9- Adaletsizliğe, mahkemelerin siyasetin

emri altında olmasına karşı mısınız?
A) Evet B) Hayır
10- Medyanın yalan iftira, hakaret dolu ha-

berlerle algı operasyonları yapmasına, masum
insanları linç edip milyarları cebe indirmesine,
yoksulluk güzellemeleri yapmasına, medyanın
neredeyse tamamının hükümetin kontrolünde ol-
masına karşı mısınız?

A) Evet B) Hayır
11- Sorunları konuşarak çözmek varken

silah ve şiddet yoluyla "çözmemeye" karşı 
mısınız?

A) Evet B) Hayır
12- Devletin sadece tek bir kişi tarafından

yönetilmesine karşı mısınız?
A) Evet B) Hayır
Önümüzdeki seçimler iyiler ile kötüler ara-

sında. Buna kavramsal olarak ‘demokrasi ittifa-
kı’da denilebilir. Bu şekilde, toplumu gerçek bir
tercih yapma durumuna sevk etmeliyiz. Ak 
Parti'ye ve seçmenlerine de bu şekilde seslenme-
liyiz. Demokrasi, farklılıkların ittifakından 
çıkacaktır."

Politik ayrışmanın ölçüsü: 
İyilik – kötülük

SüleymAnpAşA ilçesinin Otmanlı Mahallesi
ile Malkara ilçesinin Gönence, Hereke ve Sağ-
lamtaş mahallelerinde gerçekleşen gübre dağıtı-

mında Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir
Albayrak, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Bü-
yükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı
Hasan Bayram, mahalle muhtarları ve vatandaşlar yer
aldı. Burada bir konuşma yapan Malkara Belediye Baş-
kanı Ulaş Yurdakul, "Pandemi süreci bize kırsal mahallele-
rimizin önemini bir kez daha hatırlattı. Büyükşehir
Belediyesi ve Malkara Belediyesi olarak üreticilerimizin ya-
nında olmaya devam edeceğiz" dedi.  Tekirdağ Büyükşehir
Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise "Tarım ve hayvancılık
bizim en önemli vizyonlarımız arasında. Tekirdağ, verimli
toprakları ve hayvan hastalıklarından ari bölge olması ne-
deniyle Türkiye'deki şehirler içerisinde önemli bir yere
sahip” açıklamasını yaptı. 

Başkan çiftçiye
gübre dağıttı
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından 
hayata geçirilen ve Türkiye'nin en büyük mera
ıslah projesi olma özelliği taşıyan Mera İyileştirme
ve Yönetimi Projesi kapsamında gübre 
dağıtımı ve atımı gerçekleştirildi

1 Mart’ta başlayacak yüz yüze
eğitim öncesinde Beylikdüzü'ndeki
okulların bahçeleri yıkanarak
öğrenciler için hazırlandı. 49 
okulun bakım ve onarım çalışması,
12 okulun iç ve dış cephe boyası, 29
adet okulun çatı, kapı, izolasyon,
tesisat ve elektrik tamiratları, 
6 okulun ise ıslak zemin ve
lavabolarının yenilenmesi yapıldı

Hüseyin ŞENGÜL

h.huseyinsengul@gmail.com

HAYATA DAİR...

BEYLIKDUZU
EGITIME HAZIR

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Evlatlarımız uzun süredir evlerinden eğitimlerini sürdürüyorlar. Onlar
için de pandemi süreci oldukça zorlu geçti. Öğrencilerimiz hijyen ve güvenlik açısından sorun yaşamasın istiyoruz” dedi. 

En prestijli ödül Lüleburgaz’ın
Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından 8’nci kez “Yılın Partner Kuruluşu” ödülünü
kazanan Lüleburgaz Belediyesi’ne ödülü, korona virüs nedeniyle çevrim içi düzenlenen toplantıyla verildi. 

AvrupA’dA yerel yönetimler
arasında en prestijli ödül olarak
geçen, geçtiğimiz yıllara kadar

“12 Yıldızlı Şehir” unvanıyla bilinen ve
son 2 yıldır “Yılın Partner Kuruluşu”
ödülü bir kez daha Lüleburgaz Beledi-
yesi’ne geldi. 2020 yılında “Demokraside
Güven İnşa Etmek” temasıyla düzenlenen
Avrupa Yerel Demokrasi Haftası’nda ve
yıl boyunca yaptığı çalışmalarla örnek
olan Lüleburgaz Belediyesi, Avrupa Kon-
seyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kon-
gresi tarafından bir kez daha ödüle layık
görüldü. Ödül, Başkan Murat Gerenli ve
Başkan Yardımcısı Leyla Güncer’in katıl-
dığı çevrim içi toplantıda Lüleburgaz’a 
verildi.

Sunuma büyük ilgi

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yöne-
timler Kongresi Genel Sekreteri Andreas

Kiefer’in karşılama konuşmasını yaptığı
toplantıda iyi uygulama olarak gösterilen
katılımcı yerel yönetimler tek tek sunum
yaptı. 2021-22 temasının da görüşüldüğü
toplantıda Lüleburgaz Belediyesi’nin yap-
tığı yaklaşık 7 dakikalık videonun da
içinde olduğu sunum büyük ilgi gördü.
Başkan Gerenli ve Başkan Yardımcısı
Güncer, Lüleburgaz Belediyesi’nin yerel
demokrasinin gelişmesi adına yapılan ça-
lışmalardan Lüleburgaz Belediyesi’nin
paydaşlarıyla birlikte gerçekleştirdiği çalış-
malara kadar çok sayıda konuyu ele aldı.

İş birliği mesajı

Toplantıda konuşan Kongre Tematik
Sözcüleri Bryony Rudkin ve Mihkel Juh-
kami Lüleburgaz Belediyesi ile çalışmak-
tan onur duyduklarını dile getirdi. Kongre
sözcüleri Lüleburgaz Belediyesi ile iş bir-
liği içinde olmaktan mutluluk duydukla-

rını, bununla ilerleyen dönemlerde de Lü-
leburgaz Belediyesi’yle çalışma hevesi içe-
risinde olduklarını belirtti. Lüleburgaz
Belediyesi aldığı bu prestijli ödülle 8’inci
kez Yılın Partneri olmaya hak kazanırken,
Türkiye’de ödülü en çok
alan 2 belediyeden biri
oldu. Tüm bunlarla bir-
likte bu sene Yılın Part-
neri ödülünü Trakya’da
alan tek belediye Lüle-
burgaz oldu.

Demokrasi vurgusu

Lüleburgaz Belediye-
si’nin açılış sunumunu
ise Başkan Gerenli yaptı.
Sunumda Lüleburgaz’ın
tarihçesinden demogra-
fik yapısına kadar çok sa-
yıda özelliğini anlatan

Başkan Gerenli, Lüleburgaz Belediye-
si’nin 2011 yılından beri Avrupa Konseyi
Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’yle
iş birliği içerisinde olduklarını belirtti. Baş-
kan Gerenli, her şeyin sevgiyle başladığı,

demokrasi ve hoşgörü
kültürünün içselleştir-
diği bir kent olduğunu
vurguladığı Lülebur-
gaz’da yapılan çalış-
maların her aşamada
STK’lar ile paylaşıla-
rak yapıldığını bildirdi.
Demokrasinin öne-
mine vurgu yapan
Başkan Gerenli, de-
mokrasinin yerelden
başladığını ve bu nok-
tada katılımcılığın çok
önemli olduğunu 
söyledi.

İLÇEDE
49 OKUL
ELDEN
GEÇTİ



İ zmir'in Dikili ilçesinde, Bademli Kö-
yü'ne yaklaşık 500 metre mesafedeki
saklı cennet Kalem Adası, 400 milyon

Türk Lirası'na satışa çıkarıldı. Turkuaz ma-
visi suyu, bembeyaz kumları ve tarihi dokusu
ile 'Ege'nin Maldivleri' olarak anılan Kalem
Adası'nın, 70 metre altında da jeotermal su
olduğu biliniyor. Ada, M.Ö. 406'da Atina ile
Sparta arasında geçen ve yüzlerce geminin
katıldığı, dönemin en büyük deniz savaşına
tanıklık etti. Peloponez isimli bu savaşta bir-
çok gemi battı ve sonunda kazanan Atina
oldu. Tarihte önemli bir yere sahip olan bu
savaşın izlerini taşıyan 459 dönümlük Kalem
Adası'nın 258 dönümü, 400 milyon Türk Li-
rası'na satışa çıkarıldı.

Savaşın kalıntıları var

Adanın ilk kez satışa çıkarıldığını söyleyen ve
aile adına satış işlemleriyle ilgilenen Yatırım
Uzmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, "Türki-
ye'nin Maldivleri olarak bilinen Kalem Adası
ilk kez satışta. Adamız Ege'nin kalbi, İzmir'in
dikili ilçesindeki Bademli Köyü'ne yaklaşık
400-500 metre mesafede, yüzerek gidilebilen
bir ada. Adamız Kuzeyden Güneye 1,5 kilo-
metre mesafede. 459 dönüm bir arsadan
bahsediyoruz toplamda. Biz, 258 dönümü
satıyoruz. Adamızın birçok özelliği var, Mi-
lattan önce 500 yıllarına bile dayanıyor bu
adayı almak için verilen mücadeleler. Şöyle
ki, Sparta ve Atina o zamanlarda yapmış ol-
dukları gemi savaşlarında adayı almak için
ciddi mücadeleler verip, daha sonrasında
200 tane gemini orada battığı tarihte yer alı-
yor. Yıllar boyunca da hala o verilen savaş-

lardaki kalıntılara rastlayabiliyoruz adanın
üzerinde" dedi.

70 metre altında şifalı su

Kalem Adası'nın 70 metre altında, jeotermal
suyun olduğunu anlatan Evrim Kırmızıtaş
Başaran, "Yani sıcak su kaplıcalarımız, çok
ender rastlanılan ve bulunduğu zaman da
değerlendirilmesi gereken şifalı bir sudan
bahsediyorum. Ve 67 derece sıcaklıkta. Ada
tarihi hem milattan önce 500 yılına kadar
dayanan eserlerle dolu, diğer taraftan jeoter-
mal enerji kaynağı var içinde, sıcak su kaplı-

calarımız mevcut" diye konuştu. Kırmızıtaş
Başaran, şöyle devam etti: "Hatta şöyle bir
durum da var, Bademli Köyü'nde yıllar önce,
oradaki Karadağ diye bir yanardağın patla-
masıyla beraber beyaz kumların oluşması ve
Turkuaz mavisi denizin de ortaya çıkması ta-
rihte de geçiyor.  Zaten Kalem Adası'nın en
büyük özelliklerinden bir tanesi, Maldivler
denizini aratmaması. Hakikaten de, sizin ül-
kenizi terk edip de dünyanın bir ucuna git-
menize asla gerek yok. Hakikaten,
Maldivlere rakip olabilecek bir yerden bahse-
diyorum. Bu da çok ciddi bir özellik." DHA
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D amga Gazetesinde dün ‘Vatandaş kendi çö-
pünü topladı’ başlığıyla Maltepe’yi manşete
taşıdık. Önceki gün de Cumhurbaşkanı sayın

Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı çıkışı Malte-
pe’ye atıfta bulundu. Aklın yolu birdir. Biz de Cum-
hurbaşkanı da ‘çöp’ konusunu ele aldık, dile getirdik.

Maltepe’de ne oluyor?

DİSK’e bağlı Genel İş Sendikası Toplu İş Sözleş-
mesi’nde ayak diriyor. 5 bin TL’nin üzerinde ücret is-
tiyor. Maltepe Belediyesi de 4 bin liranın üzerinde bir
ücret verebileceğini söylüyor. Belediyelerin işçilerine
verdiği ücretlere bakıldığında Maltepe Belediyesi’nde
çalışanlar, Türkiye’nin en yüksek ücretini alan işçiler
olarak üst sıralarda yer alıyor. Çalışanlar ne kadar
yüksek maaş alırsa yaşam standartları o kadar iyile-
şir. Ama yüksek maaş alınacak diye belediyenin ca-
nını çıkartılırsa, alınması beklenen maaşların
ödenmesi de tehlikeye girebilir. Sendika bunu mut-
laka görüyor biliyordur. CHP’li belediyeler dışında
hiçbir belediyede varlık gösteremeyen sendika, Toplu
İş Sözleşmesi görüşmeleri sürecinin olumsuz bir
tablo ile bütün Türkiye’ye taşınmasına yol açtı. Sen-
dikanın istediği ücret kabul edilse bile, Maltepe’de
sokağa taşan çöpler iktidar yanlısı ittifakın uzun süre
kullanacağı bir argüman olarak gündemde kalacak
ya da her fırsatta fotoğraf ve görüntülerle masaya se-
rilecek. Sendika da bu durumda CHP’li bir belediye-
nin yıpratılması ve iktidara koz verilmesinde başrol
oynadığı için alkış bekleyebilir. Maltepe Belediyesi ik-
tidar partisinden yana bir kurum değil. Kaldı ki; ikti-
dar yanlısı belediyelerde çalışanlar bile Maltepe
Belediyesinde çalışanlar kadar ücret alamıyor.

Bunlar masa etrafının konuları oluyor. 
Ama sokağa da yansıyor.

Maltepe sokaklarına çıktığımızda, sanki tamamen
CHP’li bir belediyeyi yıpratma politikasına hizmet
eden gelişmelerin hiç de öyle görülmediği dikkat çeki-
yor. Halk, sokaktaki çöpleri toplamaya başlamış. Bu
bir utanç tablosu olmalı. Ödediği vergilerle maaş alan
işçiler halay çekerken Maltepeliler sokaklarda çöp-
lere el atıyorsa eğer, bu gerçekten bir utanç tablosu
olmalı. Sosyal Demokrat yönetim anlayışıyla altyapı,
kültürel, yardım ve diğer bütün alanlarda yaptığı ça-
lışmalar ve hizmetler ile adı ilçe sınırlarını aşan Mal-
tepe Belediyesi’ni yıpratma amaçlı devrimci bir
sendikanın böylesine bir politikayı inatla sürdürmesi,
çok değişik yorumları da beraberinde getiriyor. Diğer
sendikalardan biriyle cebelleşen bir CHP’li belediye
olsa anlaşılırdı ama Maltepe’deki durum, suyun
başka değirmenlere taşındığının açık bir göstergesi
oluyor.

Kim ne derse desin, Maltepeliler sendikalı vatan-
daşlar değil. Maltepeliler maaş almıyor. Ama Malte-
peliler sokaklara taşan çöplere el atarak Belediye
Başkanı Ali Kılıç’ın yanında yer aldıkları söylüyorsa
eğer, bence maaş aldıkları halde görevlerini yerine
getirmeyerek vatandaşa bu çileyi çektirenler bir kez
olsun düşünmelidir.

Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri Maltepe’yi Tür-
kiye gündemine taşıdı. Sokağa taşan çöp yığınları,
CHP’li bir belediyeyi yıpratmaya yeminli gibi görü-
nen bir sendika, lay lay lom çalışanlar ve sokağa
çıkıp çöplere el atan vatandaşlar tezat bir görüntü
sergiliyor. Ama sonuçta, oy vererek ilçe yönetimini
teslim ettiği belediyeye sahip çıkan Maltepeliler, al-
kışı hak ediyor.

Alkışlar Maltepe halkına

Barış KIŞ

barısgercek1@gmail.com 
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Mülk sahibi olan ailenin adayı satmaları yö-
nünde çok fazla talep aldığını ve artık bu talep-
leri değerlendirmeye karar verdiklerini ifade
eden Başaran, adanın satılığa çıkarılmasının
üzerinden 24 saat geçmeden bir
talibinin çıktığını vurguladı. Başa-
ran, "Şu ana kadar hep atıldı.
Ama aile o kadar bu konuda talep
aldı ki… Satar mısınız diye talep
çok geliyordu. Daha sonra ben
bunları neden değerlendirmeye-
yim dedi ve şu anda bulunduğu-
muz aşamada biz burayı, 400
milyon Türk Lirası'na satıyoruz.
Ada toplamda 459 dönüm arsa-
dan oluşuyor, 258 dönümü bize
ait ve satılık rakamımız da 400
milyon TL. Yani adanın yaklaşık

3'te 2'si satılıyor diyebiliriz. Açıkçası burası daha
24 saatlik bir portföy ve ben hemen bir reaksi-
yon aldım. Pazartesi günü bir toplantım var ve
adayımız bir Türk. Hem içerisindeki jeotermal

suyu kullanmak istiyor, diğer taraf-
tan da otel yapma isteği de var.
Aile satmayı düşünmüyorken de
yurt dışından, Katar'dan bir teklif
gelmiş. Aile o zaman şu anda
buna hazır olmadığını da söylemiş.
Şu anda aslında gönlümüzden
geçen bir Türk ailenin alması.
Çünkü hemen İzmir'in yanı ba-
şında olan bir yeri inşallah istedi-
ğimiz şekilde bir Türk aileye
satarız ve orası da bizim konak-
lama imkanı bulduğumuz yerler-
den birisi olur" şeklinde konuştu.

TÜRK AİLE ALMAK İSTİYOR

Turkuaz  mavisi suyu, bembeyaz kumları ve tarihi dokusu ile 'Ege'nin
Maldivleri' olarak bilinen Kalem Adası, 400 milyon TL'ye satışa
çıkarıldı. Yatırım Uzmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, "Türkiye'nin 
Maldivleri olarak bilinen Kalem Adası ilk kez satışta. 459 dönüm bir
arsadan bahsediyoruz toplamda. Biz, 258 dönümü satıyoruz" dedi

Avcılar Halkevi yeni yerinde
Avcılar Halkevi üyeleri yeni yerinde yeni faaliyetler için buluştu. Açılışa Avcılar Belediye Başkanı Turan
Hançerli ve CHP Avcılar İlçe Başkanı Erdal Nas da katıldı. Dayanışma çağrısında bulunan Halkevi Yönetim
Kurulu Başkanı İbrahim Gül yeni yer için pandemiyi de gözetip çeşitli faaliyetlere başlayacaklarını söyledi

avcılar Halkevi'nin yaptığı
açılışta konuşan Belediye Baş-
kanı Turan Hançerli, "Avcılar

Halkevi şubesi yeni yerine taşındı. Yeni
yeri daha güvenli bir yapıda, güvenilir
bir bina, yeni bir binadan halka hizmet
sunacak. Oldukça güzel bir mekan
olmuş. Avcılar halkına hizmete hazır
görünüyor ve her tarafında emek var,
her tarafında kadın hakları var, her tara-
fında çocuk hakları var. Burası bugün
açıldı, burada olmaktan ben de mutlu-

yum. Hayırlı olsun Avcılar için" ifadele-
rini kullandı.

Daha kullanışlı bir bina

Açılışa katılan Avcılar İlçe Başkanı
Erdal Nas ise "Hayırlı olsun diyorum.
Daha önceki binayı da görmüştük. Bu-
rası biraz daha işlevsel, daha geniş ve
daha kullanışlı bir bina. Kadını merkeze
koymuş olması, kadın ekmeğini de çı-
karması kıymetli. Ürünleri de gördük az
önce içerde. Umarım daha geniş çaplı

kurslar yapma imkanı olacaktır, öyle
gözüküyor. Bir yandan da içerde üreti-
min hâlen devam ettiğini gördük gezer-
ken. Yeni yerin hayırlı olmasını
diliyorum. Bize de bir şey düştüğünde
dayanışma içinde olmaya gayret göste-
receğiz" dedi. Halkevi Yönetim Kurulu
Başkanı İbrahim Gül de bütün katılım-
cılara steşekkür etti. Pandemiyi de göze-
tip çeşitli faaliyetlere başlayacaklarını
ifade eden Gül, yeni yerin herkese ha-
yırlı olmasını diledi. DİLEK BOZKURT 

Gönül elçileri
gönüllere
giriyor
Süleymanpaşa Belediyesi, 
Gönül Elçileri projesi kapsamında
çalışmalarını ara vermeden
sürdürüyor. Her kesimden
vatandaşlarla sürekli iletişim
halinde olan Gönül Elçileri, belediye
ve vatandaş arasında bir köprü
görevi görerek belediyecilik 
hizmetlerinin hızlı bir şekilde
ulaştırılmasını sağlıyor

sülEymanpaşa Bele-
diyesi Halkla İlişkiler
Müdürlüğü bünyesinde

faaliyet gösteren Gönül Elçileri, sa-
dece vatandaşlarla değil, tüm resmi
ve sivil toplum kuruluşları, meslek
odaları ve esnaf toplulukları ile de
sürekli iletişim kurarak hem Süley-
manpaşa Belediyesinin yürüttüğü
çalışmalar hakkında bilgilendir-
mede bulunuyor, hem de vatan-
daşların talep ve beklentilerini ilgili
birimlere hızla ileterek çözümün
önemli bir parçası oluyor.

Her kesimle temas

Çalışmalar kapsamında, taksi du-
rakları, dolmuş kooperatifleri, semt
pazarı esnafı, çarşı esnafı, kuaförler
gibi meslek gruplarının yanı sıra,
dernekler, esnaf ve meslek odaları,
basın mensupları, il ve ilçe müdür-
lükleri, eğitim kurumları, emniyet
teşkilatı, işletme sahipleri, sağlık
kuruluşları gibi toplumun hemen
hemen her kesiminin temsilcilerine
ziyaretler gerçekleştiriliyor, din gö-
revlileri ile bilgilendirme toplantıları
düzenleniyor, ailelere yönelik ileti-
şim eğitimleri veriliyor ve Süley-
manpaşa Belediyesinin projeleri,
yürütülen hizmetleri konusunda
bilgilendirmelerde bulunuyor.

Birlikte olmalıyız

Süleymanpaşa Belediye Başkanı
Cüneyt Yüksel, Gönül Elçileri pro-
jesinin Gönül Belediyeciliği hizmet
anlayışının gereği olarak hayata ge-
çirildiğini ifade ederek, konuyla il-
gili şu açıklamada bulundu:
“Gönül elçilerimizle bu kente hiz-
met veren kurum, kuruluş ve esnaf-
larımıza ziyaretler gerçekleştiriyor,
belediyemiz ve kıymetli hemşerileri-
mizle bir gönül köprüsü inşa edi-
yoruz. Şehrin her noktasında
yaşayan vatandaşlarımızla bir ileti-
şim ağı oluşturmayı, oluşturulan
bu ağ vesilesiyle hemşerilerimizin
sesi olabilmeyi ve onların gördük-
leri noksanlıkları hızlı ve güvenli
olarak bizlere ulaştırmalarının
önünü açmayı hedefliyoruz. Zor
zamanlarda birbirimize güven ve
güç verebilmemiz bizim kültürü-
müzün de değişmez parçalarından
biridir.”

Belediye Başkanı Turan Hançerli, "Avcılar Halkevi şubesi yeni yerine taşındı. Yeni yeri daha güvenli bir yapıda, 
güvenilir bir bina, yeni bir binadan halka hizmet sunacak. Oldukça güzel bir mekan olmuş” açıklamasını yaptı. 

Yaşam Merkezi’nde 
afet eğitimi semineri
Esenyurt Belediyesi Sivil Savunma Amirliği, Kadın
Sosyal Yaşam Merkezi’nde kadınlara ‘Afet Eğitimi’
semineri verdi. Sivil Savunma Amirliği, ilçe
genelinde afet sonrası yaşanacak olumsuzlukları en
aza indirgemek için çalışmalarına devam ediyor

EsEnyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bün-
yesindeki Sivil Savunma Amirliği, Kadın Sosyal
Yaşam Merkezi’nde bir araya gelen kadınlara

‘Afet Eğitimi’ semineri verdi. Koronavirüs tedbirleri kapsa-
mında yapılan seminere Sivil Savunma Amirliği’nin tanı-
tımı yapılarak başlandı. Seminerde, olası bir afet anında
ve sonrasında hayatta kalmak için temel afet bilinci su-
numu yapıldı. Sivil Savunma Amirliği görevlisi Birsen
Cimşit, “Amacımız birey ve aileler için afet eğitimi vermek.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD)
aldığımız eğitimi burada vatandaşlara aktarıyoruz” dedi.
Sivil Savunma Amirliği, ilçe genelinde afet bilinci ve temel
arama kurtarma eğitimleri vererek çalışmalarına devam
ediyor. 

Koronavirüs tedbirleri
kapsamında yapılan
seminere Sivil 
Savunma 
Amirliği’nin
tanıtımı 
yapılarak 
başlandı. 
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TÜBa'nın 2018 yılında Ankara Hacet-
tepe Üniversitesi'nde düzenlenen
TÜBA Nükleer Enerji Paneli'nde ele

alınan konuları içeren Nükleer Enerji Raporu, 2
buçuk yıl sonra yayımlandı. Türkiye'de nükleer
enerji potansiyeli ve yatırımları, ulusal ve uluslar-
arası uygulamalar, yapımı süren Akkuyu ve Si-
nop'ta kurulacak nükleer santraller için
gerçekleştirilen çabalara detaylı olarak yer verilen
raporda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nden
fizikçi Prof. Dr. Saleh Sultansoy'un, 'Yeşil Nükleer
Enerji Kaynağı Toryum' sunumu da yer aldı. Son
yıllarda toryumun nükleer yakıt olarak kullanı-
mıyla ilgili çalışmaların hız kazandığı belirtilen ra-
porda, birçok ülkede ulusal programlar
başlatıldığı ve uluslararası işbirliği oluşturulduğu
kaydedildi. Geleneksel reaktörlerde kullanılan
yüzde 95 civarındaki toryumun önümüzdeki 5-10
yılda, daha güvenilir erimiş tuz reaktörlerinin
(Molten Salt Reactor-MSR) 10-15 yılda, asıl yeşil
nükleer enerji temin edecek hızlandırıcı sürümlü
sistemlerin (Accelerator Driven System-ADS) 15-
20 yılda ticarileşeceğinin öngörüldüğüne işaret
edildi.

Bin yıl boyunca yeter

Raporda, ülkemiz toryum rezervlerinin bin yıllar
boyunca enerji ihtiyacını karşılamaya yeterli ol-
duğu vurgulandı. Bu nedenle toryumla ilgili 2003
yılından itibaren kabul edilen Bilim ve Teknoloji
Yüksek Kurulu (BTYK) kararlarının acil olarak
uygulanması istendi. Bu çalışmaların ülkemizde
başlatılarak uluslararası işbirliklerine katılımın
elzem olduğu açıklandı.

Yakıt nasıl kullanılabilir?

Toryumun nükleer yakıt olarak kullanılabilmesi
için fisil izotoplar olan Uranyum-235 veya Plü-
tonyum-239 ile beraber kullanılabileceği belirtilen
raporda, günümüzde toryumun nükleer yakıt ola-
rak kullanılması çalışmaları yapıldığı, geleneksel
teknolojilere dayalı toryum yakıtlı reaktörlerin 5-10
yıl içinde ticarileşeceği belirtildi. ABD, AB, Çin ve
Hindistan başta olmak üzere birçok ülkede özel
olarak toryum kullanımına yönelik MSR teknolo-
jisi geliştiği, bu reaktörlerin 2020'li yıllarda enerji
üretiminde planlandığı açıklandı. DHA

akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçı-
ları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı
Nejdat Sin, yazılı açıklamasında, geçen

yıl 2,73 milyar dolarlık dış satım yapan sektörün,
2021'e de ihracat artışıyla başladığını belirtti. Sek-
törün ocak ayında 475 bin 714 ton yaş meyve ve
sebzeyi, geçen yılın ocak ayına göre yüzde 9 artışla
279 milyon dolara ihraç ettiğini kaydeden Sin,
"Ocak ayında en fazla ihraç ettiğimiz ürünlerin ba-
şında 71,8 milyon dolarla mandarin geldi. 35,6
milyon dolarla domates ikinci, 31,4 milyon dolarla
limon üçüncü, 29,4 milyon dolarla nar dördüncü
sırada yer aldı. Bu dört ürün 168,3 milyon dolarla
sektör ihracatımızın yüzde 61'ini oluşturdu." ifade-
sini kullandı. Sin, en çok dış satım artışının soğan,
üzüm ve patateste olduğunu belirterek, “2021 yılı-
nın ilk ayında ihracat hacminde en fazla artış ya-
kaladığımız ürün soğan oldu” dedi.

Türkiye Bilimler Akademisi'nin (TÜBA)
Nükleer Enerji Raporu'nda, Türkiye'nin re-
zerv bakımından dünyada ikinci sırada ol-
duğu toryum, yeşil nükleer enerji kaynağı
olarak gösterildi. Akkuyu ve Sinop'taki
nükleer santrallerde kullanılacak yakıtta
dışa bağımlılığın sözkonusu olduğu belirti-
lerek, Sinop ve yeni kurulacak diğer sant-
rallerde toryum yakıt kullanımı önerildi

Nükleer enerjide
yerli yakıt toryum

M azars Denge Vergi Hizmetleri
Ortağı Yeminli Mali Müşavir
İlyas Emre Yayla, vergi mevzua-

tında son 1 hafta içerisinde yapılan düzen-
lemeler hakkında bilgi verdi. Son dönemde
salgının etkisi ile yapılan harcamaların
bütçe üzerindeki etkisinin azaltılması ile
ekonomik canlanmaya yönelik çok sayıda
vergi düzenlemenin yapıldığını ve yapıl-
maya da devam edeceğini belirten Yayla,
“Son bir hafta içerisinde önce teknoloji ge-
liştirme bölgeleri hakkındaki kanundaki
değişiklikler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan tarafından onanıp yürürlüğe gir-
miş daha sonra ardı ardına yayımlanan
Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle
(CBK) 17 yıl sonra finansman gider kısıt-
laması tekrar gelmiş ve yıllara sâri inşaat
işlerinde vergi oranı artırılarak yüzde 5 ol-
muştur. Ayrıca, hizmet ihracatının destek-
lenmesi için KDV iadesi kolaylaştırılmış ve
serbest bölge teşviklerinden yararlanmak
için zorunlu ihracat oranı yüzde 80’e dü-
şürülmüştür” dedi.

Kanun değişti 

Yayla, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan tarafından onaylanarak yürürlüğe
giren Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kanu-
nunda değişiklik yapılmasına dair kanun
ile 2023 yılında sona erecek olan Kurum-
lar Vergi İstisnasının süresi 2028 yılına
uzatılmış ve bölge desteklerinin kapsamı-
nın genişletilerek ücret istisnası uygulama
yönteminde değişikliğe gidilmiştir” diye
konuştu.

Gider kısıtlaması yapıldı 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun ilgili mad-
desine eklenen finansman gider kısıtlama-
sına yönelik Yayla, “Finansman gider
kısıtlama oranının Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan tarafından bugüne kadar belirlenme-
mesi nedeniyle uygulama alanı
bulmamıştı. Söz konusu oran 04 Şubat
2021 tarihli ve 31385 sayılı Resmi Ga-
zete’de yayınlanan 3490 sayılı Cumhur-
başkanı Kararı ile 1 Ocak 2021’den
itibaren başlayan vergilendirme dönemi
kazançlarına uygulanmak üzere yüzde 10
olarak belirlendi. Yayımlanan Cumhur-

başkanlığı Kararı ile artık özkaynak tuta-
rından daha fazla yapılan borçlanmalara
ilişkin faiz ve kur farkı ve diğer finansman
giderlerinin yüzde 10’u kanunen kabul
edilmeyen gider olacak ve mali kar hesap-
lamasında dikkate alınamayacaktır. Bu
durum yüksek borçlu şirketlerin vergi mali-
yetlerini arttıracaktır” ifadelerini kullandı.

Tevfikat oranı yüzde 5 arttı 

Yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinde,
bu işleri yapanlara yapılacak hakkediş
ödemelerinde kesilecek vergi tevkifatı ora-
nının yüzde 3’ten yüzde 5’e yükseltildiğini

söyleyen Yayla, “Düzenlemeye göre; artık
yıllara yaygın inşaat işleri yapan mükellef-
lerin hakkedişlerinden yüzde 2 daha fazla
stopaj yapılmasına ve ellerine geçen nakit
tutarının bu kadar azalmasına neden ola-
caktır. Bu durum, müteahhitlerin yüzde 25
kâr etmesinin çok zor olması nedeniyle ile-
ride mükellefe iade etmek pahasına vergi
kesintisi yapması anlamına gelmektedir”
dedi.

KDV iadesi kolaylaştı 

Mal ve hizmet ihracatının KDV’den istisna
olduğunu belirten Yayla, “Bu kapsamda

yurt dışına yapılan yazılım (oyun, reklam
gibi gelirler dahil) satışları ise hizmet ihracatı
kapsamında KDV’den istisna olup düzenle-
dikleri faturada KDV hesaplanmayacağı
gibi tam istisna kapsamında olduğu için bu
hizmetlere ilişkin yüklenilen KDV iade de
alınabilecektir. Yayımlanan KDV iadesi teb-
liği ile KDV iade şartlarından olan Dövizin
Türkiye’ye getirilmesi şartı esnetilmiş ve artık
iade alabilmek için lira olarak da yurda ge-
tirmesi yeterli olacaktır. Düzenleme ile özel-
likle ihracat yapan oyun şirketlerinin sorunu
çözülmüş olup iade alabileceklerdir” 
açıklamalarında bulundu.

VERGI MEVZUATINDA
YENI DUZENLEMELER

Bakan Varank, Türkiye'ye gelen Ma-
caristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı
Peter Szijjarto ile görüştü. Görüşme

sonrası iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi.
Bakan Varank, Macaristan hükümeti ile geliştirmiş
oldukları yakın işbirliği sayesinde ticaret hacmini 3
milyar dolar seviyesine getirdiklerini belirterek,
"İnanıyorum ki kurmuş olduğumuz işbirliği meka-
nizmaları bundan sonraki süreçte de
meyvelerini vermeye devam edecek.
Atacağımız adımlarla Sayın Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan ve Macaristan Başbakanı Sayın
Viktor Orban’ın ülkelerimiz için koy-
muş olduğu 6 milyar dolarlık ticaret
hacmi hedefine mutlaka ulaşacağız.
Geçtiğimiz yıl haziran ayında Sayın
Bakan Szijjarto ile yaptığımız görüş-
mede medikal sanayi sektöründe iş-
birliğimizin artırılması konusunda
mutabık kalmıştık. Pandeminin hız-
landığı ve ülkeler arasında uçuşların

kısıtlandığı kasım ayında Türk-Macar Medikal
Sanayi Stratejik İş Birliği yuvarlak masa toplantı-
sını gerçekleştirdik. Söz konusu toplantıya katılan
ve ülkemizdeki potansiyeli yerinde gören Medicor
Firması bugün yatırım için artık ülkemize gelmiş
durumda. İnşallah 2022 yılında üretimin başladı-
ğını da hep birlikte şahitlik edeceğiz" dedi.

Macaristan ile güçlüyüz

Bakan Varank, daha önceki yaptığı çağ-
rıyı tekrarlamak istediğini söyleyerek,
"Türkiye'ye güvenip yatırım yapanların
beklediğinden çok daha fazlasını kazana-
cağı bir döneme giriyoruz. Bizim için ya-
bancı yatırımcı yoktur; müteşebbis
vardır. 'Gelin Türk misafirperverliği ile siz
de tanışın; gelin Türkiye'ye yatırım yapın'
diyoruz. Avrupa'daki en önemli müttefik-
lerimizden olan Macaristan ile ilişkileri-
miz ekonomik ve ticari işbirliği ile elbette
sınırlı değil. Siyasi düzlemde de dostu-
muz Macaristan ile güçlü bir birlikteliği-

miz var. Barış Pınarı Harekatı'ndan Avrupa Birliği
(AB) üyelik sürecine, Gümrük Birliği’ndeki sorun-
lardan Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere
kadar tüm zorlu süreçlerde Macaristan Türki-
ye'nin yanında yer almıştır. Avrupa Birliği ülkeleri,
Türkiye'nin karşılıklı işbirliği çağrılarını cevapsız bı-
rakırken Macaristan, Avrupa'nın güvenliğinin Tür-
kiye'den başladığını, Türkiye'siz bir Avrupa
Birliği’nin yarım kalacağını her defasında dile ge-
tirmekten çekinmemiştir" diye konuştu.

Önemli bir birliktelik

Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkilerinin 2021'de
dha pozitif başladığını kaydeden Varank, şöyle ko-
nuştu: "Koronavirüs salgını ülkelerin birlikte çalış-
ması gerektiğini tekrar ortaya koydu. Türkiye ve
Avrupa Birliği arasındaki işbirliğinin Avrupa'nın da
menfaatine olduğu bir kez daha tescillendi. Bu ne-
denle özellikle aralık ayı AB Liderler Zirvesi’ndeki
yapıcı tutumu memnuniyetle karşılıyoruz. Bu tav-
rın mart ayındaki zirvede de devam edeceğini
umuyoruz.”

Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Mustafa
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Bizim için yabancı yok müteşebbis var

Ticaret Bakanlığı'nda Türk Eximbank ile Macaristan'ın resmi ihracat destek kuruluşu Mehib arasında
reasürans iş birliği anlaşması imzalandı. Bakan Ruhsar Pekcan, "İnşallah bu imzaladığımız anlaşma her
iki ülke iş dünyasının üçüncü ülkelerde beraber atacakları adımları güçlendirecek ve artıracaktır" dedi

TicareT Bakanı Ruhsar Pekcan,
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret
Bakanı Peter Szijjarto ile Ankara'da

bir araya geldi. Bakanlıkta yapılan heyetler
arası görüşmenin ardından Türk Eximbank ile
Macaristan'ın resmi ihracat destek kuruluşu
Mehib arasında reasürans iş birliği anlaşması
imza töreni düzenlendi. Türk Eximbank Genel
Müdürü Ali Güney ve Mehib Genel Müdürü
Jákli Gergelyand tarafından imzalanan anlaş-

mayla, Türk ve Macar firmalarının üçüncü ül-
kelerde gerçekleştireceği projelerde sigorta/rea-
sürans desteği sağlanmasına imkan
tanındı.İmza töreni sonrası açıklama yapan
Bakan Pekcan, Macaristan ile olan dostane iliş-
kilerden memnuniyet duyduğunu dile getirerek,
bu ilişkileri ticari ve ekonomik alanda da artır-
mak üzere her iki tarafta el birliğiyle çalışmala-
rını sürdürdüklerini söyledi. Şu anda iki ülke
arasındaki karşılıklı ticaretin 2,7 milyar dolara

ulaştığını belirten Pekcan, "Sayın cumhurbaş-
kanımız ve Macaristan'ın sayın başkanının he-
defledikleri üzere 6 milyar dolar ticaret hedefine
ulaşmak için karşılıklı çalışmalarımız devam
ediyor. İnsanlarımızı gerek Macaristan'da gerek
de Türkiye'de ortak yatırım iş birlikleri alanını
cesaretlendiriyoruz. Sayın Szijjarto'ya da bu
konuda öncü rol oynadığı için Macar firmala-
rına Türkiye'de yatırım yapmaya teşvik ettikleri
için de ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi.

Ticaret için önemli bir anlaşma yapıldı

Son dönemde salgının etkisi ile yapılan harcamaların bütçe üzerindeki etkisinin azaltılması ile
ekonomik canlanmaya yönelik çok sayıda vergi düzenlemesinin yapıldığını söyleyen Eski Hesap
Uzmanı, Yeminli Mali Müşavir İlyas Emre Yayla, yeni düzenlemelerin de kapıda olduğunu söyledi

Serbest bölge yüzde 80'e düştü
Yeminli Mali Müşavir İlyas
Emre Yayla, “3218 sayılı Serbest
Bölgeler Kanuna göre, serbest
bölgelerde üretilen ürünlerin
FOB bedelinin en az yüzde
85’ini yurt dışına ihraç eden mü-
kelleflerin istihdam ettikleri per-
sonele ödedikleri ücretler
üzerinden hesaplanan gelir ver-
gisi, verilecek muhtasar beyan-
name üzerinden tahakkuk eden
vergiden indirilmek suretiyle ter-

kin edilmektedir. Salgın nedeni
ile gerek tedarik zincirindeki ak-
samalar gerekse şirketlerin geçici
olarak üretimi durdurmaları ne-
deni ile ihracattaki aksamalar
nedeni ile mükelleflerin hak kay-
bına uğramaması adına yayım-
lanan Cumhurbaşkanı Kararı’na
göre, söz konusu yurt dışına
ihraç oranı 2020 yılı için yüzde
80 olarak uygulanacaktır” 
ifadelerini kullandı.

Sebze meyve
ihracatı arttı

Mali Müşavir
İlyas Emre Yayla
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İ STANBUL Planlama 
Ajansı bünyesinde faali-
yet gösteren İstanbul İs-

tatistik Ofisi’nin, İstanbul’da 
39 ilçede faaliyet gösteren 
berber, kuaför, kırtasiye, ter-
zi, kuru temizleme, restoran 
ve kafe işletmecilerinden 
oluşan 702 mahalle esnafıyla 
görüşerek hazırladığı “İstan-
bul’da Pandemi Döneminde 

Mahalle Esnafı Araştırması” 
yayınlandı. İstanbul esnafının 
pandemi sürecinde deği-
şen ekonomik koşullarının 
incelendiği Araştırma, 9 
Şubat 2021 – 20 Şubat 2021 
tarihleri arasında, esnaflarla 
telefon üzerinden görüşüle-
rek hazırlandı. Esnafın içinde 
bulunduğu ekonomik durum, 
rakamlara şöyle yansıdı:

Tek başına çalışan kırtasiye 
oranı, yüzde 26.6’dan yüzde 
52.4’e çıktı. Günlük ortalama 
müşteri sayısı yüzde 76; orta-
lama gelirleri, yüzde 64 düştü. 
Yüzde  92.3’ü, kira, fatura ve 
işçi ücreti gibi sabit işletme gi-

derlerini karşılamakta sıkıntı 
yaşıyor. Yüzde 43.7’si, giderle-
rini borçlanarak, yüzde 33.1’i 
ucu ucuna karşılayabildiğini; 
yüzde 15.5’i karşılayamadığı-
nı, yüzde 7.7’si ise rahatlıkla 
karşılayabildiğini söyledi.

Tek başına çalışan terzi oranı, 
yüzde 56.9’dan yüzde 75.2’ye 
yükseldi. Aylık ortalama müş-
teri sayıları, yüzde 80.5 azaldı. 
Pandemi sürecinde terzilerin 
hiçbirinde gelir artışı gerçek-
leşmezken yüzde 99.3’ünün 
gelirleri düştü; ortalama gelir 
kaybı ise yüzde 70.7 oldu. Yüz-

de 94.9’u kira, fatura ve işçi üc-
reti gibi sabit işletme giderleri-
ni karşılamakta sıkıntı yaşıyor. 
Giderlerini, yüzde 43.1’i, 
borçlanarak, yüzde 29.9’u ucu 
ucuna karşılayabildiğini; yüzde 
21.9’u karşılayamadığını, 
sadece yüzde 5.1’i, rahatlıkla 
karşılayabildiğini belirtti.

Pandemi öncesinde işletme-
lerin sadece yüzde 1’i tek 
başına çalışırken pandemi 
döneminde tek başına çalı-
şanların oranı yüzde 19.2’ye 
yükseldi. Aylık ortalama 
müşteri sayıları yüzde 83.5; 
ortalama gelirleri yüzde 73.1 
azaldı. Paket servis hizmeti 
veren restoran ve kafe sayısı,  

yüzde 64 arttı. Yüzde 97.1’i 
kira, fatura ve işçi ücreti 
gibi sabit işletme giderlerini 
karşılamakta sıkıntı yaşıyor. 
Giderlerini, yüzde 53.4’ü, 
borçlanarak, yüzde 15.5’i ucu 
ucuna karşılayabildiğini; yüz-
de 28.2’si karşılayamadığını, 
sadece yüzde 2.9’u, rahatlıkla 
karşılayabildiğini açıkladı.

Azerbaycan Cumhur-
başkanı İlham Aliyev, 
‘Azerlotereya’ adlı 

milli piyango şirketinin yöne-
time devredilmesine ilişkin 
bazı hususlarda düzenleme” 
hakkında ocak ayında karar-
name imzalamıştı. Buna göre, 
“Demirören Şans Oyunları 
Yatırımları A.Ş’nin iştiraki 
olan YMT Şans B.V adlı şirket 
Azerlotereya’nin yönetimini 
devri için bir ay içinde anlaşma 
imzalanacağı duyurulmuştu.

10 yıl işletecek
Söz konusu anlaşma Azer-

baycan’ın başkenti Bakü’de 
imzalandı. Törene, Demirö-
ren Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Yıldırım Demirören, 
Azerbaycan Ekonomi Bakanlı 
Mikayil Jabbarov, Türkiye’nin 
Azerbaycan Büyükelçisi 
Erkan Özoral, Azerbaycan 
Devlet Mül. Sor. Bşk. Vek. 
Matin Eynullayev katıldı. 

Demirören Grubu’nun, Azer-
baycan’da milli piyango, spor 
müsabakaları bahis oyunları 
ile loto oyunlarının işletmesini 
5 ay içinde teslim alacak ve 
10 yıl boyunca işletecek. İmza 
töreninde konuşan Demirö-
ren Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Yıldırım Demirören, 
ülkede yeni yatırım arayışla-
rını sürdüreceklerini söyleyen 
kendilerini seçtikleri için 
Azerbaycan devletine teşek-
kür etti.

Yıldırım Demirören 
“Azerbaycan’da binlerce 
kişiye iş imkanı sunacağız. Bu 
anlaşmanın ilk yatırımımız 
olduğunu bundan sonra da 
Azerbaycan’da yatırımlar yap-
ma istediğimizi beyan etmek 
isterim” dedi. Türkiye’de de 
Milli Piyango, lisansı Var-
lık Fonu’nda kalmak üzere, 
imzalanan “gelir paylaşımı 
esasına” dayalı 10 yıl süreli 
sözleşme ile devredilmişti.

Müşteri yüzde 55 azaldı

Kırtasiyeler çok sıkıntılı

Terzilerde gelir artışı olmadı

Paket servis revaçta

Ç anakkale’nin Ayvacık 
ilçesinde asırlardır birçok 
medeniyete ev sahipliği 

yapan, otel ve restoranlarında 
her yıl binlerce turisti ağırlayan 
Assos’ta, antik limana inen yolun 
yamaç kısmındaki büyük kayalar, 
turistik tesisler ve tatilciler için 
tehlike oluşturmaya başladı. 2015 
yılında bir tesisin çatısına, geçen 
ekim ayında da limana inen yola 
düşen büyük kayalar, kurumları 
harekete geçirdi. AFAD’ın rapo-
ru doğrultusunda, Assos’u tehdit 
eden kayaların bertaraf edilmesi 
için çalışmalara başlanacak, 
çalışmalar tamamlanana kadar 
turistik tesisler kapalı kalacak.

Büyük kayalar için çalışma
Kuruluşu M.Ö. 2000’e uzanan 
Assos yani Behram köyü antik 
limanı, Athena Tapınağı, amfi 
tiyatrosu, tarihi cami, köprü-
sü, kalesi, taş evleri, otelleri ve 
restoranlarıyla her yıl yüz binlerce 
ziyaretçiyi ağırlıyor. Tatilcilerin, 
modern çağdan geçmişe doğru 
uzanan bir yolculuk yaptığı Assos 
Antik Limanı, son dönemde 
büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. 
Antik Liman’a inen yolun sol kıs-
mındaki yamaçta yer alan kayalar 
ve taş parçaları depremler ve 

doğa koşullarının etkisiyle düşme-
ye başladı. İlk olarak 2015 yılında 
bir turistik tesisin çatısına, geçen 
yıl ekim ayında ise yola düşen 
büyük kaya parçaları AFAD yet-
kililerini harekete geçirdi. AFAD, 
bir yıla yakın süren incelemele-
rinin ardından yaşanan tehlikeye 
ilişkin bir rapor hazırladı.

500 günde tamamlanacak
Rapor Çanakkale Valiliği’ne su-
nuldu. AFAD’ın raporu doğrultu-
sunda, Assos’un yaşadığı tehdidi 
ortadan kaldırmak için devletin 
ilgili kurumları harekete geçti. 
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 
Assos Antik Limanı’ndaki turistik 
tesis işletmecileriyle bir toplan-
tı yaparak, hazırlanan rapor ve 
projeye ilişkin bilgilendirme yaptı. 
Kayaların bertaraf edilmesi için 
AFAD’ın hazırladığı ‘Assos Antik 
Liman’da bulunan kayaların düş-
mesini engelleme projesi’, Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kuru-
lu’nda onaylandı. Ödenek tahsisi 
ve ihale süreci devam eden proje 
kapsamında kısa süre içerisinde 
başlanması beklenen çalışmaların 
500 günde tamamlanması plan-
lanıyor. Tehlike arz eden kayalar 
parçalanarak bulunduğu yerden 
kaldırılacak. Yamaç kısmına çelik 

ağ serilerek aşağıya taş parçaları-
nın düşmesi önlenecek. Çalışmalar 
tamamlanana kadar, Assos Antik 
Limanı’ndaki otel, pansiyon, 
kamp, restoran, büfe, çay bahçesi 
ve dondurmacı olmak üzere top-
lam 19 tesis kapalı kalacak.

Kışın yapılması daha uygun
Assos Antik Limanı’nda res-
toran işleten Tahir Şenavcu, 
“AFAD İl Müdürlüğü tarafından 
hazırlanan rapor doğrultusunda, 
yamaçtaki kayaların tehlike arz 
ettiği ve bundan dolayı tesislerin 
500 gün kapalı kalacağı bildirildi. 
Çalışmanın 9 bölümde olacağı 
söyleniyor. Bu çalışmalar, bir 
kış ya da yaz da değil de bölüm 
bölüm yapılırsa biz işletmeciler 
de mağdur olmayız. Kış ayların-
da yağmur ve kar yağdığı zaman 
genelde yamaçtan küçük taş 
parçaları inme yapıyor. Biz zaten 
bu çalışmanın yapılmasına karşı 
değiliz. Biz de tehlikenin farkın-
dayız. Yaz aylarında böyle kaya 
ya da taş parçası düşmesi tehli-
kesi yaşamadık. Kışın böyle bir 
tehlike yaşanıyor. Kışın da zaten 
sezon olmadığı için işletmelerde 
müşteri olmuyor. Bu işlerin kışın 
yapılmasının daha uygun olaca-
ğını düşünüyoruz” dedi.

İstanbul Planlama Ajansı, “İstanbul’da Pandemi 
Döneminde Mahalle Esnafı Araştırması”nı yayınladı. 
Pandemi sürecinde kısıtlamalar ile birlikte mahalle 
esnaflarında çalışan kişi sayısı yüzde 39,3 azaldı. 

Esnafların yüzde 97.9’u, gelirlerinin azaldığını; yüzde 
92.6’sı, kira, fatura ve işçi ücreti gibi sabit işletme 

giderlerini karşılamakta sıkıntı yaşadığını belirtti

Pandemi öncesinde berber ve 
kuaförlerin yüzde 20.4’ü tek 
başına çalışırken pandemi dö-
neminde bu oran yüzde 41.9’a 
yükseldi. Günlük ortalama 
müşteri sayısında yüzde 55 
azalma gerçekleşti. Pande-
mi döneminde müşterilerin 
berber ve kuaförlere gidiş 
periyodu, ortalama 29 günden 
87 güne yükseldi. Yüzde 
96.3’ünün gelirleri azaldı; 

ortalama gelir kaybı ise yüzde 
53.4 olarak belirlendi. Yüzde 
92.6’sı kira, fatura ve işçi 
ücreti gibi sabit işletme gi-
derlerini karşılamakta sıkıntı 
yaşıyor. Katılımcıların yüzde 
35.7’si borçlanarak, yüzde 
33.7’si ucu ucuna karşılayabil-
diğini; yüzde 23.2’si karşılaya-
madığını, sadece yüzde 7.4’ü 
rahatlıkla karşılayabildiğini 
belirtti.

Tek başına çalışan kuru temizlemeci oranı, 
yüzde 24.6’dan yüzde 48.4’e çıktı. İş kapasitele-

ri yüzde 76 azaldı. Hiçbirinde gelir artışı gerçekleş-
mezken yüzde 97.6’sı gelirlerinin azaldığını ifade 
etti. Ortalama gelir kaybı ise yüzde 71.1 olarak 
belirlendi. Yüzde 96.8’i kira, fatura ve işçi ücreti 
gibi sabit işletme giderlerini karşılamakta sıkıntı 
yaşıyor. Yüzde 50.4’ü giderlerini borçlanarak, 

yüzde 24’ü ucu ucuna karşılayabildiğini; 
yüzde 22.4’ü karşılayamadığını, sade-

ce yüzde 3.2’si rahatlıkla karşı-
layabildiğini söyledi.

İŞ KAPASİTESİ 
YÜZDE 76 DÜŞTÜ ESNAF RESMEN

KAN AGLIYOR!
PANDEMİ DÖNEMİNDE ESNAFIN YÜZDE 97.9’UNUN GELİRLERİ AZALDI

ASOS
500 GÜN 
KAPALI KALACAK

ROYALCERT Türkiye ile 
Capacity AVM arasında 
koronavirüs salgını kap-

samında alınan önlemlerin tescil 
edilmesi adına Güvenli Alan 
Belgesi için iş birliği anlaşması 
imzalandı. Capacity AVM’de 
düzenlenen sertifika takdim 
töreninde konuşan RoyalCert 
Türkiye Yönetim Kurulu Baş-
kanı Alphan Namlı, denetimler 
sonucunda AVM’nin ‘Güvenli 
Alan Belgesi-S.A.F.E Kovid-19’ 
almaya hak kazandığını dile ge-
tirdi. Koronavirüse karşı çalışan 
ve müşteriler için tüm önlem-
lerin alındığını anlatan Namlı, 
sertifikalı işletmelerin 200 kriter 
üzerinden her ay denetimlerinin 
sürdüğünü, tedbirlere uyulma-
ması halinde sertifikanın iptal 
dahi edilebildiğini ifade etti.

Kurallara uyuyoruz
42 ülkede farklı sektörlerde 
işletmelerin koronavirüs önlem-
lerini alıp almadığını denetleyip 
sertifika verdiklerini aktaran 

Namlı, maske, mesafe ve hijyen 
kurallarını uygulayarak bulaşın 
bütün risklerini ortadan kaldır-
mak için kriterler belirlediklerini 
dile getirdi. AVM’ler, mağazalar 
ve perakende sektöründeki iş-
letmelerin denetlenip bu sertifi-
kayı alabildiğini belirten Namlı, 
“Vatandaşların için rahat olsun, 
kapalı alanlarda hava sirkülasyo-
nundan tutun, hijyen şartlarına 
varıncaya kadar bütün kriterlerin 
gereği olarak aydı bir denetleme 
yapılıyor. AVM’nin denetimleri 2 
gün sürdü. Müşteriye güven tel-
kin eden bir sistem, ziyaretçi sa-
yılarına da pozitif etkileyecektir. 
Bu belgenin olduğu işletmeler 
tercih edilecektir” diye konuştu.

Temel amaç: Önce sağlık
Capacity AVM Genel Müdürü 
Recep Altan ise “1 yıldır pan-
demi hayatımızda, bir kısmında 
kapalıydık. 1 Haziran itibariyle de 
normalleşme kapsamında açıldık. 
Kasım 2021’den sonra yeni gelen 
kısıtlamalarla hafta sonu kapalı 

hale geldik. Çalışma saatlerimiz 
de 10.00 ile 20.00 olarak değiş-
ti. Kapalı kaldığımız dönemde 
ciroda ciddi kayıplar yaşadık. 
En yoğun iş yaptığımız günler 
cumartesi ve Pazar olduğu için 
kayıplar oluyor. Ziyaretçi sayımız 
yüzde 40 civarında düştü, ciro da 
aynı şekilde. Önlem almak için 
birçok hazırlık hayata geçirdik. 
Çünkü temel çıkışımız ‘önce 
sağlık’tı, tüm alanlara maske, me-
safe kuralını uygulayacak şekilde 
sticker ve yönlendirme işaretleri 
koyduk. AVM’ye giren müşterile-
rimizin ateşini ölçüyoruz, maske 
kontrolü yapıyoruz. Aylık olarak 
tüm mağazaları ve AVM’nin içini 
gümüş iyon teknolojisiyle dezen-
fekte edilmesini sağlıyoruz” dedi. 
Aldıkları önlemleri belgeledikleri 
için mutlu olduklarını aktaran 
Altan, “Bugün bize verilen bel-
geyle, koronavirüse karşı bütün 
önlemleri aldığımızı, uygulama 
noktasında da aynı özeni sürdür-
düğümüzü göstermeyi amaçlıyo-
ruz” diye konuştu. n DHA

Cirolara pozitif etkiRoyalCert, salgın 
süresince zorunlu olan 
maske, sosyal mesafe 

ve hijyen kurallarını 
yerine getiren Capacity 
AVM’ye ‘güvenli hizmet 
belgesi’ verdi. Sertifika 

töreninde konuşan 
RoyalCert Türkiye 

Yönetim Kurulu 
Başkanı Alphan Namlı, 

sertifikanın ziyaretçi 
sayılarına ve cirolara 

pozitif etki ettiğini söyledi

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki Assos Antik Kenti’nin bulunduğu turizm alanı içinde tehlike oluşturan 
kayalar için çalışmalar başlatılıyor. Çalışmalar nedeniyle turizm tesislerinin 500 gün kapalı kalması bekleniyor

Koronavirüs salgınının 
önüne geçilebilmesi ama-
cıyla uygulanan önlemler 
kapsamında lokanta ve 
restoranlar içeride müşteri 
kabul etmezken özellikle 
öğle saatlerinde bu işyer-
lerinin çevresinde, park ve 
bahçelerde yemek yiyen-
lere sık rastlanıyor. Sipariş 
vererek aldıkları yiyecekleri 
alıp lokanta ve restonlardan 
çıkanlar bunları soğut-
madan yemeye çalışınca 
ortaya ‘Açık hava restoranı’ 
görüntüleri çıkıyor. Avcı-
lar’da arkadaşları ile birlikte 
aldıkları tavuk-pilavı kaldırı-
mın hemen kenarında yerde 
yan yana oturarak yiyen 
gençlerden Özay Yüzer, bu 
şekilde yemekten şikayetçi 
olduklarını söyledi. n DHA

Açık havaAçık hava
restoranı!restoranı!

Sözleşme 
imzalandı

Azerbaycan hükümeti, 
devlete ait piyango şirketinin 

yönetimini Demirören 
Grubu’na devretti.



B akan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı
Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komu-
tanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri

Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri
Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Havelsan'da
incelemelerde bulundu. Havelsan'da Yönetim Kurulu
Başkanı Mustafa Şeker, Genel Müdür Mehmet Akif
Nacar ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan
Bakan Akar, tamamlanan ve devam eden projelere ilişkin
brifing aldı.

Ciddi sıkıntı, rahatsızlık var

Bakan Akar, savunma sanayinin önemine vurgu yaparak,
"Dostlarımız, müttefiklerimiz, dost bildiklerimiz istenilen,
parasını ödediğimiz malzemeyi bir şekilde bize verme-
mekte ısrar ediyor. Yapılan tüm girişimlere rağmen bu
konuda ciddi sıkıntı, rahatsızlık var. Herhangi bir ‘ambar-
godan’, ‘tahditten’ bahsedilmiyor; ama şu veya bu sebep-
ten, bazen bürokratik, bazen mali, bazen iklim şartları
bazen salgın gibi sebeplerle bu iş uzayıp gidiyor" dedi.

Gideceğimiz çok yol var

Bunun farkında olduklarını dile getiren Bakan Akar, "Do-
layısıyla kritik silah ve sistemlerin bizim egemenlik ve ba-
ğımsızlığımızla doğru orantılı olduğunu bilin. Silahla
savaşanla bilgisayarla çalışan bir yazılımcının büyük
benzerliği var. Bizi bu sıkıntılardan kurtarmak için fabri-
kalar, tasarımcılar, üretimdeki herkesin elini taşın altına
koyup çalışması lazım. Hakkımızı, hukukumuzu koruya-
bilmek için güçlü bir orduya ihtiyacımız var. Güçlü ordu

demek, insan ve malzeme demek. Savunma sanayinin
Türk Silahlı Kuvvetleri için çok önemli olduğunu biliyo-
ruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın desteği, liderliğiyle sa-
vunma sanayinde yerlilik ve millilik oranı yüzde 70’lere
yükseldi. Ancak önümüzde gideceğimiz çok daha yol var.
Vatan millet aşkıyla dolu Mehmetçiğin eline ne kadar
yüksek teknolojiye dayalı silah verirseniz sonuç o kadar
başarılı olur. Türk Silahlı Kuvvetleri tarihten gelen milli,
manevi ve mesleki değerlerine uygun olarak sadece kendi
ülkesi ve milleti için değil aynı zamanda, BM, NATO ve
AGİT çerçevesinde karada, denizde ve havada bölge ve
dünya barışına katkı vermeye devam ediyor" diye 
konuştu.

Bakan akar atış yaptı

Brifingin ardından Bakan Akar, beraberindeki komuta
kademesi ile Simülasyon, Otonom ve Platform Yönetim
Teknolojileri binasına geçti. Burada Hezarfen Paraşüt
Eğitim Simülatörü başta olmak üzere simülatörleri ince-
leyen Akar, Keskin Nişancı Eğitim Simülatörü’nü bizzat
denedi. Kendisinin 'piyade' olduğunu hatırlatarak simü-
latörün başına geçen Bakan Akar, 450 metre uzaklıktaki
bir hedefi tek atışta vurdu. Akar, daha sonra Havelsan ta-
rafından Türk Hava Yolları için üretilen Airbus A320
Tam Uçuş Simülatörünü inceledi. Bakan Akar, burada
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükak-
yüz ile İstanbul üzerinde kısa bir uçuşu da gerçekleştirdi.
Orta sınıf çok maksatlı insansız kara aracı Barkan ve
diğer sistemleri de incelemesinin ardından Akar ve TSK
komuta kademesi Havelsan’dan ayrıldı.  DHA
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İ stanbul'u kaybettikten sonra ana arterlerine sahip
çıkıp yaptıkları çalışmaları devasa reklamlarla
anlatmaya çalışan mevcut iktidar hem çalışmala-

rını anlatıyor, hemde yerelde kaybettiği İstanbul hala
benim  imajını vermeye çalışırken, uzaya uydu fırlat-
mayı da ihmal etmiyor.

Dünyamız gibi, uzayda bulunan, Ay'a da gideceğini
iddia eden aynı iktidar, bu iddiasını da yine ana arter-
lere astığı "Türksat 5 A'yı uzaya gönderdik gururluyuz"
pankartlarıyla reklamına devam ederken beni unutmuş.

Zira ben daha önceki bir yazımda aşılarını ücretsiz
getirip parası ödenmiş gibi faturalandırıldığı iddia edi-
len Çin'e yönelik yazımda benim de aya başında bulun-
duğum stk'nın logosunu göndereceğimi belirtmiş, ancak
Çin'lilerin füzesinin patlaması üzerine bu hedefine ula-
şamamış bir vatandaşı olduğumu görmemiş,
duymamış.

Zira yurt dışından pandemiye yakalananları uçakla
getirdiğini, kardan kapanan yollar yüzünden doğum
sancısı çeken insanlara ulaştığını ileri süren iktidar, aya
gitmek isteyen beni unutmuştu. Çünkü bir gazeteci ola-
rak toplumun beklentilerini yerine getiremeyen ve kaz
yemekten öteye gidemeyen ve birlik beraberlikten bah-
sederken, Federasyonuna üye olmayı dahi kendisine zul
sayanların başı olan sivil toplum örgütünün yani, Arda-
han Dernekler Federasyonunun logosunu aya 
gönderecektim.

Çünkü ben Federasyonun başına geçtikten sonra bu
federasyonun yapamadığı tek şey aya gidememekti.
Birçok derneğe, federasyona örnek teşkil edecek çalış-
malar ortaya koymuş onların da sonradan görme, nal
toplama ve aynı şeyleri yapmalarını bırakıp çalışmala-
rını teşvik etmişti.

Bunu en zor şartlarda maddi imkansızlıklara rağ-
men yapan ve ilk tanıtım günlerini üniversite öğrencile-
rine burs vermeyi, kadınları örgütlemeyi, gençleri spora
yönlendirmeyi, iş insanlarıyla birlikte önemli toplantı ve
ziyaretler yapmayı başarmış, pandemi yasaklarına rağ-
men kongrelerini yapmaya devam eden iktidar gibi
pandemi döneminde bile bir çok işe, etkinliğe imza
atmış, bununla da yetinmeyip sanalda, televizyonda ça-
lışmalarını sürdürmüştür.

Ve en önemlisi yine diğer STK'lara örnek olmuş, on-
larında sanalda, televizyonda etkinlik yapmasını sağla-
mıştır.Tek yapamadığı şey Ardahan'lıları uzaya
götürememiş, derneklerinin en üst çatı örgütü olan Ar-
dahan Dernekler Federasyonunun logosunu uzaya gön-
derememiş olmasıdır. İşte bu nedenle Çin'in
yapamadığını Türksat 5 A'yı uzaya gönderen, iktidar
bana bu hedefimde yardımcı olamadığı için küskün ve
kırgınım. Ama ya artık sonu geldi denen bu iktidarın
döneminde, ya da hayal kurup iktidar olacağını sanan-
ların katkısıyla...

Sizi Ay'a da götüreceğim!

MURAT
İNŞAAT&ELEKTRİK

HER TÜRLÜ ELEKTRİK MALZEMELERİ 
TOPTAN VE PERAKENDE SATIŞI

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

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

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

HAVELSAN'da inceleme yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Dostlarımız, müttefiklerimiz, dost bildiklerimiz istenilen, parasını
ödediğimiz malzemeyi bir şekilde bize vermemekte ısrar ediyor. Bizi bu sıkıntılardan kurtarmak için fabrikalar, tasarımcılar, üretimdeki
herkesin elini taşın altına koyup çalışması lazım" dedi. Akar, keskin nişancı simülatöründe 450 metre uzaklıktaki bir hedefi tek atışta vurdu
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Can ve mal 
güvenliği yok
CHP Parti Meclisi'ne (PM) sunulan Merkez 
Yönetim Kurulu (MYK) raporunda gündemi
değerlendiren CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, "Hiç kimsenin can ve mal güvenliği
yok. İktidar olanların yapmaları gereken ilk şey
Türkiye’de can ve mal güvenliğini sağlamaktır.
Herkesin can ve mal güvenliğinden sorumlu
olan, devleti yönetenlerdir" dedi

CHP PM, Genel Başkan Kemal Kılıçda-
roğlu başkanlığında video konferans yönte-
miyle toplandı. Toplantı basına kapalı

gerçekleştirilirken PM'ye sunulan MYK raporunda Kı-
lıçdaroğlu'nun gündeme ilişkin değerlendirmelerine yer
verildi. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi ile
ağır ekonomik buhranın, devlet krizinin ve toplumsal
huzursuzluğun üst üste bindiği 2020'nin geride bırakıl-
dığını belirten Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi sürüklendiği çok
yönlü buhrandan kurtarabilmek için çizdikleri yol hari-
tasında emin adımlarla yürümeye devam ettiklerinin
altını çizdi.

Sormaya devam edeceğiz

Gara'daki 16 şehidi anan Kemal Kılıçdaroğlu, "Gara
şehitlerimizin büyük bölümü 5,5-6 yıldır bölücü terör
örgütü tarafından alıkonulan güvenlik görevlilerimiz.
Bu 5-6 yıl içerisinde aileler tüm siyasilerin ve devlet gö-
revlilerinin kapısını çaldılar. Bizim de kapımızı çaldılar,
kendileriyle bizzat ben görüştüm. Milletvekillerimizi
görevlendirdik, ailelerle birlikte basın toplantıları yaptı-
lar, defalarca soru önergeleri verdiler. İktidarın bu ko-
nuda inisiyatif alması gerektiğini her fırsatta söyledik.
Ancak maalesef bölücü terör örgütü tarafından alıko-
nulan vatandaşlarımız şehit oldular. 83 milyon adına
Cumhurbaşkanı’na bu konuda 5 soru yönelttim, yanıt
alana kadar da sormaya devam edeceğiz" açıklama-
sında bulundu. 

Anayasa'ya uymanız gerekir

Adalete olan güvenin sarsıldığını belirten Kılıçdaroğlu,
"Hiç kimsenin can ve mal güvenliği yok. İktidar olanla-
rın yapmaları gereken ilk şey Türkiye’de can ve mal gü-
venliğini sağlamaktır. Herkesin can ve mal
güvenliğinden sorumlu olan, devleti yönetenlerdir.
Devleti yönetenler, siyasiler, gazeteciler, vatandaş eğer
bir saldırıya uğruyorsa derhal olayın üzerine gitmeli ve
olayı çözmek için gerekli talimatları vermelidir. Hukuk
ve demokrasinin kalan kırıntıları da saray rejimi tara-
fından silip süpürüldü. Denge ve denetleme mekaniz-
maları tamamen felç edildi. İhtiyacımız, 'güçlendirilmiş
parlamenter sistemdir. Bugün Türkiye’de demokrasi-
den yana olan herkes, Anayasa'nın ilk dört maddesinin
aynı kalması kaydıyla 'Türkiye’nin demokratik yeni bir
Anayasa'ya ihtiyacı var' diyor. Ancak böyle bir Anayasa
değişikliği için her şeyden önce doğru siyasi iklime ihti-
yaç var, yürürlükte olan Anayasa'ya uyan bir siyasi an-
layışa ihtiyaç var. Türkiye'nin bu kutuplaşmadan
çıkması lazım. Bu tartışmayı başlatabilmeniz için önce-
likle var olan Anayasa'ya uymanız gerekir" ifadelerini
kullandı. 

Derinleşen bir uçurum var

"Halkın umudu olmamız gereken, insanca bir yaşam
ve demokratik bir siyaset için tarihsel bir sorumluluğu
omuzlarımızda taşıdığımız bir dönemden geçiyoruz"
diyen Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Çok bo-
yutlu buhran demokrasiden hukuka, hukuktan ekono-
miye hayatın her alanına sirayet etmiş durumda. Saray
düzeninin söylemleri ve yaşadıkları ile halkın gündelik
gerçekleri arasında günden güne daha da derinleşen
bir uçurum var. Saray uzaya gitmekten bahsederken
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları konteynırlardan,
çöpten gıda toplamak durumunda kalıyor. Acı gerçek-
ler çoktandır gizlenebilir, maskelenebilir olmaktan çıktı.
Resmi verilere göre 4 milyon vatandaşımız işsiz, oysa
gerçekte 10 milyonu aşkın vatandaşımız işsiz” dedi. 

Erbakan ikbalini feda etmeyi seçtiTürkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanı Mustafa Şentop,

vefatının 10. yıl dönümünde
merhum başbakanlardan

Necmettin Erbakan'ın
kabrini ziyaret etti. Şentop,
"Merhum Erbakan, kişisel

ikbalini inandığı dava
uğruna feda etmeyi, bu
yolda gayret göstermeyi

seçmiştir" dedi

Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi (TBMM) Başkanı Mus-
tafa Şentop, merhum

Başbakan Merhum Necmettin erbakan
vefatının 10'uncu yılında kabri başında
ziyaret etti. Ziyaretin ardından konuşan
Şentop, "kıymetli erbakan hocamız Tür-
kiye Cumhuriyetine büyük hizmetler
etmiş birisi. Önce akademisyen olarak
daha sonra sivil toplum kuruluşlarında
ardından milletvekili olarak parlamen-
toda siyasi parti genel başkanı olarak
siyasette, daha sonra da 54'ncü hükü-

mette başbakan olarak memleketimize
büyük hizmetler yapmıştı. Hizmetleri
sadece kendi yaptıklarıyla değil, yetiş-
tirdiği insanlarla ve Türkiye'ye sunmuş
olduğu ufukla, projelerledir. Aynen is-
minde olduğu gibi necmuddindir. yani
dinin yıldızıdır" dedi.

Türkiye'de zor bir alandır
Necmettin erbakan'ın zor zamanlarda
siyaset yaptığını söyleyen Şentop,
"kendi alanında akademisyen olarak iş
hayatında çalışmış olsaydı çok parlak

başarılar elde edebilirdi. Ancak kişisel
özellikleri ve ikbalini inandığı dava uğ-
runa feda etmeyi, bu yolda gayret gös-
termeyi seçmiştir. Jenerasyonuna

baktığımızda rahmetli ecevit, Demirel
ve Türkeş'le beraber siyaset yapmışlar-
dır. kendisinin seçmiş olduğu alan Tür-
kiye'de zor bir alandır. Bu alanda
siyaset yapabilmek için büyük özgü-
vene sahip olmak, davaya adanmış
olmak gerekirdi. Tüm bu vasıflar zor
zamanda çıkmış olduğu yolda kendi-
siyle beraber yetiştirdiği kişilerle yü-
rümüştür. Milli görüş siyasetini
yapmanın zor olduğu zamanda Türki-
ye'yi bu noktaya getirmiştir. kendisini
rahmetle anıyoruz" diye konuştu. DHA

Hulusi
Akar



A vcılar Kaymakamı Kemal İnan
başkanlığında başlatılan olası afete
hazırlık çalışmalarının ikinci top-

lantısında belediye ve ilçe emniyet müdür-
lüğü görevlilerinin hazırladığı afet planları
ele alındı. Avcılar Belediyesi adına yapılan
sunumdaki senaryoya göre, ilçede 27 bin
114 binadan 3 bin 99'inin hafif, 5 bin
18'inin orta ve 8 bin 100'ünün ağır hasar
görmesi, 2 bin 138 binanın yıkılması, bu fe-
laketten ilçe nüfusunu oluşturan 435 bin ki-
şiden etkilenecek 13 bin 656'nın ayakta
tedavi görmesi, 5 bin 141'inin hafif, 3 bin
48'inin ağır yaralanması ve bin 625'inin ya-
şamını yitireceği tahmini yapıldı. Belediye-
deki 24 teknik personelin yanı sıra ilçede
oturduğu belirlenen çeşitli yerlerde çalışan
705 inşaat mühendisinin de hasar tespit ça-

lışmalarına katılmaları için İnşaat Mühend-
isleri Odası ile görüşme yapıldığı ifade
edildi.

Ulaşım çok önemli

Avcılar Emniyet Müdürlüğü sunumunda
olası felaket anında öncelikli olarak 10 ma-
hallede emniyet bekçilerinin ‘Kendilerine
zimmetlenen’ cadde ve sokaklarda ağır ha-
sarlı veya yıkık binaları bildirmekle görev-
lendirildiği, kritik önemdeki kuruluş ve
binaların koruma altına alınacağı, tahliye ve
yardımların sağlanması için trafiğin düzen-
lenmesine yönelik yapılacak çalışmalar an-
latıldı. Emniyet Müdürü Murat Çakır da,
Avcılar’ın diğer ilçelerle ulaşımın da sağlan-
dığı D-100 ve TEM’in geçiş güzergahı üze-
rinde bulunduğu için ulaşım açısından

büyük önem taşıdığını, ilçedeki giriş ve çıkış
noktalarını açık tutmanın da kritik önemi
bulunduğunu vurguladı.

İlk 12-24 saat çok önemli

Kaymakam Kemal İnan, bu toplantılarda
olası afetler için hazırlanan çalışmaların
teoriden uygulamaya geçirilmesini hedefle-
diklerini anlatırken, 1999 depreminde Avcı-
lar’da orta hasar gören ve bugüne kadar
yıkılmayan 100’den fazla binada oturanla-
rın tahliye edilmesi için su, elektrik ve do-
ğalgazlarının kesildiğini, buralarda
güçlendirme veya yıkım çalışmasına geçile-
ceğini söyledi. Avcılar'da hızlanan kentsel
dönüşüm çalışmalarının can ve mal kaybı-
nın azalmasında büyük rol oynayacağını
vurgulayan Kaymakam İnan, "Bakanlığı-

mız 2021'i ‘Afete hazırlık ve farkındalık yılı’
ilan etti. Tüm kuruluşlarımızda hazırlıklara
başladık. Hazırlanan planlar olası afet du-
rumunda bilgisayar veya dosyalarda kalı-
yor. Bunların uygulanması için kafalarda
yer alması ve pratik olarak bilinmesi gerekir.
Afetlerde ilk 12-24 saat çok önemli. İlk sa-
atlerdeki paniği yaşamamak veya daha az
hasarla atlatabilmek için planların uygula-
nabilirliği de önemli. Olası depremde ilk
tespiti yapmak üzere belirlediğimiz 63 böl-
gede 1 emniyet bekçisi ve 1 zabıta görev ya-
parak mıntıkalarını tarayacak, yıkılmış veya
ağır hasarlı bina varsa bildirecek. Asıl ça-
lışma ondan sonra başlanacak. Bu toplan-
tılarımıza belli aralıklarla devam ederek
teorik bilgileri uygulamaya geçirmeyi hedef-
liyoruz" dedi.  DHA

PAZAR 28 ŞUBAT 2021

İSTANBUL8

Olası İstanbul depreminden en
fazla etkilenmesi beklenen
ilçelerden Avcılar’da düzenlenen
felaket anında hangi kuruluşların
nasıl çalışma izlemesi gerektiği
ele alındı. Toplantıda 2 bin 
138 binanın yıkılması ve bin 
625 kişinin yaşamını yitirmesini
ön gören senaryoda ilk 
müdahalenin önemi vurgulandı

Minik Rüya hayata müzikle tutunuyor
Fizik tedavi için gittiği merkezde müzik eğitimiyle de tanışan 11 yaşındaki serebral palsi hastası ve görme
engelli olan Rüya Ecrin Çetinkaya, hastalığının önüne koyduğu bütün engelleri müzikle aşmaya çalışıyor

Fİzİk tedavi için gittiği merkezde müzik eğiti-
miyle tanışan 11 yaşındaki serebral palsi has-
tası Rüya Ecrin Çetinkaya, hastalığının

önüne koyduğu bütün engelleri müzikle aşmaya çalışı-
yor. Songül ve Ender Çetinkaya çiftinin 2010 yılında pre-
matüre olarak dünyaya gelen kızları Rüya Ecrin, 90 gün
kuvözde kaldı. Doktorların daha kuvözde iken gözlerinde
problem olduğunu söylediği Rüya Ecrin’in ailesi, çocuk-
ları kuvözden çıktından sonra gözlerindeki sorununun

tedavisi için çare aramaya başladı. Ancak, doktorlar ai-
leye, bebeklerinin gözlerindeki görme engelinin kalıcı ol-
duğu bilgisini verdi.

Yepyeni bir yol açıldı

Merkezde müzik kursu verildiğini öğrenen anne Çetin-
kaya, kızının müziğe olan ilgisini bildiğinden vakit geçir-
mesi ve eğlenmesi için derslere kaydettirdi. Müzik
öğretmeninin, sesinin güzelliğini ve yeteneğini fark etme-

siyle Rüya Ecrin için yepyeni bir yol açıldı. Burada müzik
eğitimi alan Rüya Ecrin, daha sonra merkezin koru-
sunda yer aldı ve hocasıyla konserlere çıkmaya başladı.
Aldığı fizik tedaviler ve geçirdiği bazı ameliyatlardan
sonra tutunarak da olsa yürüyebilen Rüya Ecrin, ileride
müzik öğretmeni olmak istiyor. Özel eğitim alan ve
görme engelliler için geliştirilen Braille alfabesiyle okuya-
bilen Rüya Ecrin Çetinkaya, müziğin hayatındaki yerini
DHA muhabirine anlattı.  DHA

Tam 2 bın 138
bına yıKılacaK

Avcılar Kaymakamı
Kemal İnan, bu

toplantılarda olası
afetler için hazırla-
nan çalışmaların
teoriden uygula-

maya geçirilmesini
hedeflediklerini

dile getirdi. 

Beşiktaş’a yerel demokrasi ödülü
Beşiktaş Belediyesi, bir kez daha ELDW’nin ‘Avrupa Demokrasi Haftası Partner Kuruluşu’ unvanına layık görüldü. Geçtiğimiz yıl da bu
unvanı alan Beşiktaş Belediyesi 2019 Avrupa Demokrasi Haftası Partneri ödülünü Strazburg’da almıştı. Belediye Başkanı Rıza Akpolat,
"Yaptığımız çalışmaların Avrupa Demokrasi Haftası Partner Kuruluşu unvanına bu yıl da değer görülmesi oldukça gurur verici" dedi

beşİktaş Belediyesi hayata geçirdiği
uygulamalarla Avrupa Konseyi tara-
fından koordine edilen Avrupa Yerel

Demokrasi Haftası (European Local Democ-
racy Week - ELDW) kapsamında 2020 Avrupa
Demokrasi Haftası Partneri unvanını aldı. Beşik-
taş Belediyesi’nin bu unvanı almasında 2020 yı-
lında gerçekleştirdiği; ‘Halk Sağlığı Dijital
Yönetim Merkezi’, ‘Online Tıbbi Danışma Hiz-
meti’, ‘Atık Maske ve Eldiven Kutuları’, ‘Daya-
nışma Askısı’, ‘Eşitlik Evde Başlar Kampanyası’,
‘Beşiktaş Belediyesi Kadın Cinayetlerine ve İs-
tanbul Sözleşmesi'ne Dikkat Çekiyor Kampan-
yası’, ‘Modüler Kent Parkı Barbaros
Meydanı’nda’, ‘Stresle Topyekûn Mücadele Ha-
reketi’ gibi çalışmaları etkili oldu.

Online toplantı yapıldı

Avrupa Konseyi üye ülke belediyelerinin sunum-
ları ile başlayan Avrupa Yerel Demokrasi Hafta-
sı’nda Yıllık Koordinasyon Toplantısı bu yıl
pandemi sebebiyle 26 Şubat 2021 tarihinde on-
line olarak gerçekleştirildi. Toplantıya katılan 16
belediye, ödül almalarını sağlayan etkinliklerle il-
gili birer sunum yaptı. Sunumlar, İngilizce, Fran-
sızca ve Türkçe çeviriler ile gerçekleştirildi.
Beşiktaş Belediyesi sunumunu, Dış İlişkiler Mü-
dürlüğü Proje Koordinatörü F. Ekin DANACI
İngilizce olarak yaptı. Sunumların bitimiyle,
sanal olarak her bir belediye adına hazırlanan
sertifikalar tek tek belediye temsilcilerine bağlanı-
larak takdim edildi. Online ödüller  Birleşik Kral-
lık İngiltere'den Avrupa Konseyi Üyesi ve ELDW
temsilcisi olan toplantı başkanı Bryony Rudkin
ve İşbirliği Birimi ve Dış İlişkiler Daire Başkanı
Dmitri Marchenkov tarafından verildi.

Model olmaya devam edeceğiz

Bu anlamlı ödülü bir kez daha almak-

tan onur duyduğunu ifade eden Beşiktaş Be-
lediye Başkanı Rıza Akpolat yaptığı açıkla-
mada şunları dile getirdi: “Beşiktaş
ülkemizde demokrasinin, katılımın ve
hesap verebilirliğin örnek ilçesi olmaya,
ülkemizin demokrasi mücadelesine
katkı sunmaya devam edecektir. De-
mokratik yaşamın bütün kurum ve
kurallarıyla yaşama geçirmeye ça-
lıştığımız Beşiktaş, halk iradesi-
nin her an yönetime yansıdığı
bir belediye olarak yeni ve
özgün uygulamalarla
model olmaya devam 
edecektir.” Etkinlikte bu
unvana layık görülen
Türkiye’deki belediye-
lerin yanı sıra, 
Portekiz, Ukrayna,
Tunus, 
Romanya, 
Sırbistan ve
İsveç’ten 
belediyeler
de hazır
bu-
lundu.
DHA

Belediye Başkanı Akpolat yaptığı açıklamada, “Beşiktaş ülkemizde 
demokrasinin, katılımın ve hesap verebilirliğin örnek ilçesi olmaya, 
ülkemizin demokrasi mücadelesine katkı sunmaya devam edecektir”
diyerek halk iradesinin her zaman yönetime yansıyacağını söyledi. 

Dikkat çeken
ölü balıklar!
İstanbul'un önemli su kaynaklarından biri
olan Alibeyköy Barajı'nın bir bölümünde 
bulunan onlarca ölü balık dikkat çekti.
Balıkların yakınında ölmüş karabatak kuşu da
yer alırken balık tutmaya gelenler, "Daha
önce hiç böyle bir şey ile karşılaşmadık" dedi

İstanbul'a su taşıyan en önemli baraj-
lardan biri olan Alibeyköy Barajı'na balık
tutmak için giden vatandaşlar, onlarca

ölü balık ile karşılaştı. Çok sayıda ölü balığın suyun
yüzüne çıktığını ve çevrede de ölmüş karabatak kuş-
larının olduğunu gören vatandaşlar, balık tutmadan
evlerine döndü. Balıkların ve kuşların neden öldü-
ğüyse, henüz bilinmiyor. Balıkları kaçak avlanan kişi-
lerin de bırakarak uzaklaşmış olabileceği belirtilirken
çocukluğundan beri Alibeyköy Barajı'na geldiğini be-
lirten Mustafa Erutku, ilk defa böyle bir manzara ile
karşılaştığını ifade etti.

Hemen haber verdik

Erutku, "Arkadaşımla dün sabah saatlerinde 8 gibi
balık tutmak için buraya geldik. Önce az ileride bir
yere gittik. Sonra buraya geldiğimizde ölü balıklarla
ve kuşlarla karşılaştık. Açıkçası balık tutma istediği-
miz kaçtı. Korktuk biraz. Bu mahallede oturuyoruz,
genellikle geldiğimiz yer. Daha önce hiç karşılaşma-
dık burada böyle bir şeyle. O yüzden bazı yerlere
haber verdik. Dün daha çoktu. Bugün geldiğimizde
daha az, birisi aldı büyük ihtimalle. Suyun dibini tam
göremediğimiz için bilmiyorum ne kadar vardır. Ney-
den kaynaklanıyor bilmiyorum suda zehir olabilir,
fabrika atığı olabilir. Arkada yüzen karabatak kuşla-
rını da ölü halde gördük" diye konuştu. DHA

Sevimli Patiler
Klİnİğİ açıldı

Sultanbeyli Belediyesi, sokak hayvanları için Sevimli Patiler
Kliniğini hizmete açtı. Sultanbeyli’de sokak hayvanlarının 

daha iyi şartlarda tedavi edilmesi ve sağlıklarına kavuşturulması
amacıyla kurulan Sevimli Patiler Kliniği'nin açılışı yapıldı

KliniKle il-
gili bilgi veren
Sultanbeyli

Belediye Başkanı Hüseyin
Keskin, “Sokak hayvanlarını

hiçbir zaman unutmuyoruz. Her
canlının iyi bir yaşam hakkı oldu-

ğunun bilinciyle sevimli dostlarımız
için çalışmalar yürütüyoruz. Sultan-

beyli Belediyesi olarak Sevimli Patiler
Kliniğini hizmete açtık. Bizler özellikle so-

kakta yaşayan hayvanlar için ekibimizle
birlikte uzun süredir çalışıyoruz. etrafımız or-

manlarla çevrili olduğu için ormanlarımıza is-
tasyonlar kurduk. Aynı zamanda Sultanbeyli

halkımız için hayvan sevenler platformunu kurduk.
Sevimli Patiler Kliniği’nin Sultanbeyli’ye ve hayvan

severlerimize hayırlı olsun diyorum” dedi. Sokak hay-

vanları konusunda ilçe sakinlerinin de desteğini bekle-
diklerini ifade eden Keskin, “Hayvan sahibi hemşehrile-
rimize kedi günlüğü defteri, hayvan kulübesi ve mama
hediye ettik. Sultanbeylimizde mutlu patilerin olması için
çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sevimli dostlarımız için
hemşehrilerimizin de desteğini bekliyoruz” diye konuştu.

Bu kliniğe ihtiyacımız vardı

Sultanbeyli’de sokak hayvanları için uzun süredir müca-
dele ettiğini söyleyen Hanım Kavaklıoğlu, “Hem beledi-
yemiz hem de Hayvan Severler Platformu üyeleri olarak
ormanlarda bulunan hayvanlarımızı besliyoruz. Bu sü-
reçte fark ettik ki acil müdahaleler için bir kliniğe ihtiya-
cımız var. Şimdi ise çok güzel bir hayvan kliniğimiz oldu.
Yeni kliniğimiz sokak hayvanları için hayırlı uğurlu
olsun” ifadelerini kullandı. Açılış sonrasında hayvanse-
verlere kedi günlüğü defteri, hayvan kulübesi ve mama
hediye edildi. DHA



M altepe'de belediye işçilerinin grevi
nedeniyle günlerdir çöpler toplan-
mıyor. Küçükyalı Mahallesi'nde

biriken çöpleri toplamak için sabah saatle-
rinde İBB ekipleri geldi. Ekiplerin çalışma-
sını öğrenen DİSK'e bağlı Genel-İş
Sendikası'na bağlı işçiler, çöp arabalarıyla
birlikte sokağa geldi. Sendika üyeleri ve çöp-
leri toplayan ekipler arasında tartışma çıktı.
Polis ekipleri iki grup arasındaki tartışmaya
müdahale etti. O anlar cep telefonu kame-
rasına yansıdı. 

Duruma müdahale ettik

Sendika Üyesi Nazım Poyraz, "Biz yasal bir
grevdeyiz. Maltepe Belediyesi'nin yönetimi
sağdan soldan adam toplayıp buradaki
çöpleri toplatmak istiyor. Bizde bu duruma
müdahale ettik. Yasal haklarımızı kullana-
rak polislerde müdahale ederek temizliği bı-
raktırdık. Ama vatandaşlar diyorlar ki biz
kapımızın önünü temizliyoruz. Alakası yok
burada oturmayan insanlar ve getirdikleri
kişileri burada çöp toplatıyorlar" dedi. Sen-
dika Üyesi İsmail Bal ise "Yaklaşık 100 kişi-
lik bir grup toplanmışlar. Ara sokakları
temizlemeye başlamışlar. Maltepe Beledi-
yesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait
kişilerdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin
kıyı ekipleri aşağıda minibüs yolunda bekli-
yordu. Buradaki çöpleri toplayıp o araçlara
koyacaklardı. Yaklaşık dört, beş araç vardı"
diye konuştu.

Kavgayı önledik

Bir vatandaş da "Sabah başka belediyeden
birileri geldi. Sokağı kürek, süpürge ile te-
mizlemeye başladılar. Sendika üyeleri ile bu-
radaki kişiler arasında tartışma çıktı. Daha
sonra polis çağırdık ve kavgayı önledik. Te-
mizlemeye gelenler dağıldılar daha sonra da
sendika üyeleri dağıldı" ifadelerini kullandı.
Öte yandan öğleden sonra tekrar çöp araç-
larıyla gelen İBB ekiplerine işçiler müdahale
etti. Müdahalelere polis ekipleri araya gire-
rek tartışmayı sonlandırdı. Grevdeki işçiler,
İBB'ye slogan atarak tepkiler gösterdi. Tep-
kiler üzerine İBB ekipleri, polis eşliğinde so-

kaklardan ayrıldı.

Birçok şikayet geldi

Maltepe Belediyesi’nde yaşanan grev nede-
niyle, çok sayıda vatandaş tarafından temiz-
lik ve çöp toplanmamasıyla ilgili İBB’ye
şikayet iletildi. İBB'den yapılan açıklamada
ise "İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),
ayrım yapmadan 39 ilçe belediyesi sakinle-
rine aynı mesafede ve eşit hizmet götürmek-
tedir. Son günlerde Maltepe ilçesinden çok
sayıda vatandaş, temizlik ve çöp toplama
konusunda yaşanan olumsuzluklardan şi-
kayetçi olmuş ve İBB’den yardım talep et-
miştir. Pandemi döneminde temizlik
koşullarının taşıdığı hayati önem nedeniyle,
bu şikayetlere İBB’nin kayıtsız kalması, top-
lum sağlığı açısından mümkün değildir. Bu
sebeple, grev hakkına saygı duymakla bir-
likte, Maltepe’de toplum sağlığını tehdit
eden unsurlar İBB iştiraki İSTAÇ marife-
tiyle toplanmaktadır. Anayasa’nın 56.mad-
desine göre; "Herkes, sağlıklı ve dengeli bir
çevrede yaşama hakkına sahiptir." Çevreyi
geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre
kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaş-
ların ödevidir. Anayasa da yer alan hüküm-
ler devlete ve vatandaşa birer tavsiye değil,
uyulması zorunlu, müeyyideye bağlanmış
en üst hiyerarşik kurallar bütünüdür" 
denildi. 

Sahiplerine iade ediyoruz

"Büyükşehir sınırları içinde çevrenin korun-
ması genel yetkisi 5216 sayılı Büyükşehir
Belediyesi Kanunu’nun 7. Maddesinin (i)
bendi uyarınca Büyükşehir Belediyesine ve-
rilmiştir" denilen açıklamada, "Yine,1593
Sayılı Hıfzıssıha Kanunu’nun  çeşitli mad-
deleri, çevre ve toplum sağlığının korunması
konusunda belediyeleri yetkili kılmaktadır.
Bu çerçevede; grev nedeniyle Maltepe ilçe-
sinde toplanmadığı için, çevre sağlığına
zarar veren ve salgın hastalık üreme ve
yayma riski taşıyan çöplerin toplanmasına,
Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda
bulunan ana arterler ve meydanlar öncelikli
olmak üzere, katkı sağlanmaktadır. Bazı

çevrelerce İBB’ye yönelik ‘grev kırıcı’ yakış-
tırmasının, içinde bulunduğumuz salgın or-
tamı şartlarında kabul edilmesi mümkün
değildir. Bu yakıştırmayı, İBB ailesi olarak
sözü sahiplerine iade ediyoruz. Maltepe Be-
lediyesi’nin temizlik işçilerinin hak ettiği üc-
reti alması konusunda da ilgili kurumla İBB
olarak görüşmelerimiz devam etmektedir.
Arzumuz, bir an evvel bu grevin tarafları
memnun edecek şekilde sona ermesidir. İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi, ilçe ya da
parti farkı gözetmeksizin, toplumun genelini
ilgilendiren sorunlara her yerde güçlü bir şe-
kilde müdahale etmeye devam edecektir"
ifadeleri yer aldı.  DHA
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S evgili Okuyucular geçen hafta, alışılmadık bir
dönem yaşıyoruz. Bir taraftan kuraklık Türki-
ye'nin göllerini teker teker kurumaya götürürken,

diğer taraftan seller, toprak kaymaları, hortumlar, fırtı-
nalarla uçan çatılar, devrilen iskeleler, ağaçların devri-
lerek cana mala zarar vermelerini konu etmiş ve iklim
değişikliğinin en çok etkilendiği ülkelerden Afganis-
tan,Rusya,Kongo,Endonezya'yı anlatmıştık. Bugün Pa-
kistan, Nijerya, Hindistan ve Çin'le konuya son
veriyoruz. 

PAKİSTAN: Nüfusu: 173.6 milyon. Ölüm sayısı:
150.000 Pakistan'daki kirlilik aynı zamanda ülkenin
ekonomisini de olumsuz yönde etkiliyor, çünkü Pakistan
dünyadaki önemli doğal kaynak ihtiyaçlarından bir ta-
nesi. En büyük milli gelirini tehlikeye sokmak istemeyen
ülke bu konuda önlemler alsa da, ülkede çalışmakta
olan yabancı firmaların umursamazlığı, Pakistan'ın ge-
leceği için ciddi tehlike oluşturuyor. Ülkede teknolojinin
gelişmemesinden ötürü hane halklarının çoğu ısınma ih-
tiyacını odundan karşılıyor, bu da hava kirliliğini arttırı-
yor ve orman alanlarını azaltıyor. Pakistan'daki çoğu
şehrin hava kalitesi Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği
seviyenin çok üstünde. Son yıllarda kanser, kalp ve solu-
num yolu hastalıklarının artışı yanında düzenli arıtımın
olmamasından sudan kaynaklanan hastalıklar da can
alıyor. Ayrıca iklim değişikliğinin olumsuz etkisi ile
artan sel ve toprak kaymaları gibi doğa felaketleri Pa-
kistan'da tahribata yol açıyor.

NİJERYA: Nüfusu: 158.4 milyon, Ölüm: 200.000
Nijerya'da bir yılda ortalama 150.000 kişi kapalı or-
tamdaki hava kirliliği, tüberküloz ve akciğer kanseri
yüzünden hayatını kaybediyor. Kapalı ortamdaki hava
kirliliğinin ana nedeni olarak ülkedeki elektrik dağıtım
sisteminin yetersizliği gösteriliyor, çünkü Nijeryalılar
evlerini ısıtmak yemek yapmak için yakıt kullanıyor.
Aynı zamanda Afrika'daki en büyük sulak alan olan
Nijer Deltası petrol arama yüzünden talan edilmiş du-
rumda. (Bize benzetiyor musunuz? 3. Köprü, 3. Hava
Alanı, yok edilen zeytinlikler vs. gibi)

HİNDİSTAN: Nüfusu: 1.2 milyar, Ölüm: 1 milyon.
Hindistan'daki çevre sorunlarının başında; hava kirliliği,
su kirliliği, atık miktarının artması ve doğal kaynakla-
rın azalması geliyor. Her ne kadar 1995 yılından sonra
ülke bir çok çevre koruma yasası çıkarmış olsa da, sü-
rekli artmakta olan nüfus ve tüketim iklim değişikliği
ile mücadeleye olumsuz katkı sağlıyor. Özellikle araba
kullanımındaki artış, hızla büyüyen ülkeyi hava kirliliği-
nin merkez üssü haline getiriyor. Kirli hava nedeniyle
her yıl binlerce bebek hayatını kaybediyor. Bunun ya-
nında yaklaşık 40 milyon kişinin kirli havadan ötürü
astım hastası olduğu tahmin ediliyor. Hava kirliliği bir
dünya harikası olan Taç Mahal'i de sarartıyor.

ÇİN: Nüfusu: 1.3 Milyar, Ölüm: 1.5 Milyon. Seri
üretim ile dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi haline
gelen Çin dünyayı en çok kirleten ülke olarak listenin
başında yer alıyor. Çin'de çevre kirliliği her geçen yıl ar-
tıyor, bu da ülkeyi daha büyük sorunların içine çekiyor.
Dev ekonomisini beslemek için üretimini sürekli arttır-
makta olan ülkede, kontrolsüz sanayinin neden olduğu
kirlilik her yıl milyonlarca insanın ölümüne ve sakat
kalmasına neden oluyor. Ölümlerin başlıca nedenleri
arasında da hava kirliliği gösteriliyor. Enerjisinin yüzde
70'ini kömürden sağlayan Çin'de giderek artan araç sa-
yısı ve kullanılan düşük kaliteli mazot ve benzin, hava
kirliliğini arttırıyor. Ülkedeki şehir nüfusunun sadece
yüzde biri temiz hava soluyabiliyor. Özellikle kış ayla-
rında Pekin başta olmak üzere, Çin'in kuzey ve doğu-
sundaki 30 şehirde yoğun hava kirliliği ve sis nedeniyle
görüş uzaklığı 100 metreye kadar düşüyor. Çinlileri il-
gilendiren başka bir konu da su kirliliği; yeraltı su kay-
naklarının %90'ı kirlilikten etkilenen ülkede yaklaşık
300 milyon insan temiz suya ulamla imkanından
uzakta yaşıyor. Çin hükümeti tarafından yayınlanan ra-
pora göre iklim değişikliği ve kirlilik ülkedeki tahıl üre-
timini 2050 yılına kadar yüzde 5 ila yüzde 20 oranında
azalabilir ve ülkedeki su kaynaklarının çoğu kullanıl-
maz hale getirebilir diye hesaplanıyor. Evet, böylece
iklim değişikliğinin en çok etkilendiği 10 ülkeyi ve
sebep olduğu sağlık sorunlarını öğrendik. İnşallah biz-
deki ağaç katliamları sulak alanların talanı durur da bu
ülkeler haline gelmeyiz. Sağlıklı kalmanız dileklerimle.

İklim değişikliği ve getirdiği 
kirlilikten en çok 

etkilenen ülkeler (3)

Maltepe'de biriken çöpleri toplamaya gelen İBB ekipleri ile grevdeki işçiler arasında tartışma çıktı.
Sendika Üyesi Nazım Poyraz, “Yasal haklarımızı kullanarak polislerde müdahale ederek temizliği
bıraktırdık” derken İBB’den yapılan açıklamada, “Halk sağlığının ve dengeli bir çevrede yaşamanın
anayasal bir hak olduğunu dikkate alan İBB, ilçedeki çöpleri toplamaya başladı” ifadelerine yer verildi 

DİSK'e bağlı Genel-İş ile Maltepe Belediyesi arasında
toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlana-
maması üzerine, 23 Şubat'ta grev kararı alınmıştı. İş-
çilerin günlerdir süren grevi, hafta sonu boyunca
devam edecek sokağa çıkma kısıtlamasında da sürü-
yor. Zümrütevler Mahallesi'nde konteynerlerdeki çöp-
ler, cadde ve sokaklara taşmış durumda. Mahalleli ise,
giderek tüm mahalleyi saran kötü kokudan rahatsız.
Öte yandan salgın hastalık döneminde sağlıklarını teh-
dit eden bu durumun, biran önce çözüme kavuşturul-
masını bekliyorlar. Bir çevre sakini "Zaten virüsten
dolayı bir maske takıyorduk. Kokudan iki maskeye
geçtik" diyerek duruma isyan etti. Kokunun artık tüm
mahalleyi sardığını dile getiren bir başka çevre sakini
Tuncay Solhan da, "Grev yapmışlar, istedikleri parayı
alamıyorlarmış. Mahallenin halin görüyorsunuz. Koku
feci şekilde mahalleye yayıldı. İnşallah en kısa sürede
bu sorunu çözerler, mahalleli rahat bir nefes alır. Zaten
virüsten dolayı bir maske takıyorduk. Kokudan iki
maskeye geçtik. Umarım yetkililer el koyar, gerekeni
yaparlar. Mahalleli bu konudan çok rahatsız" dedi.

Sokakları çöp
kokusu sardı

İstanbul'da etkili olan kar ve yağmurlu 
sistemlerin ardından barajlardaki doluluk
oranı hızla artıyor. İSKİ verilerine göre bugün
doluluk oranı yüzde 55.58 olarak ölçüldü

-Ömerli Barajı doluluk oranı yüzde 66.48
-Papuçdere barajı doluluk oranı yüzde 38.20
-Sazlıdere barajı doluluk oranı yüzde 29.79
-Büyükçekmece barajı doluluk oranı yüzde 57.48
-Alibeyköy barajı doluluk oranı yüzde 58.73
-Terkos barajı doluluk oranı yüzde 51.72
-Kazandere barajı doluluk oranı yüzde 60.68
-Elmalı barajı doluluk oranı yüzde 63.73
-Darlık barajı doluluk oranı yüzde 62.01
-Istrancalar barajı doluluk oranı yüzde 74.79

İstanbul'da ku-
raklık nedeniyle
barajlardaki dolu-

luk oranı 9 Ocak 2021 tari-
hinde yüzde 19.16'ya kadar
düşmüştü. Önce yağmur ar-
dından gelen kar yağışlı sis-
temlerle birlikte barajların su
seviyelerindeki artış hızla sü-
rüyor. En düşük doluluk ora-
nının ölçüldüğü günden bu
yana geçen sürede İstan-
bul'un barajlarındaki doluluk
oranı yüzde 55.58'e ulaştı.
Ancak bu doluluk oranındaki
hızlı artış bile geçmiş yılların
gerisinde kaldı. Oranlar 2014
yılından bu yana ölçülen en
düşük doluluk oranı olarak
kayıtlara geçti. 2014'de yaşa-

nan kuraklığın ardından 2015
yılında baraj doluluk oranı
96.33'e kadar çıkmıştı. Daha
sonraki yıllarda ise yüzde 80'li
seviyelerde seyretmişti.

5 baraj yüzde 60'ı gördü

İstanbul'da yüzde 50 doluluk
oranının altında kalan iki
baraj Papuçdere Barajı ve
Sazlıdere Barajları oldu. Ka-
zandere barajında doluluk
yüzde 38.20, Sazlıdere Bara-
jında ise yüzde 29.79 olarak
ölçüldü. İstanbul'da yüzde
60'lık doluluk oranının üze-
rinde su biriktiren 5 baraj bu-
lunuyor. Bu barajlar Ömerli,
Kazandere, Elmalı, Darlık ve
Istırancalar. DHA

İstanbul barajlarının 
doluluk oranları şöyle:

Yüz yüze eğitim 
1 gün ertelendi
Milli Eğitim Bakanlığı
okullarda yapılacak yüz yüze
eğitime geçişin 2 Mart 2021
gününe ertelendiğini duyurdu

Mİlyonlarca öğrenci
ve veli ile yüzbinlerce
öğretmen 1 Mart günü

yüz yüze eğitim için hazırlık yap-
maya başlamıştı. Ancak Milli Eği-
tim Bakanlığı’ndan bugün yapılan
yazılı açıklamada ‘bir günlük erte-
leme’ duyurusu yapıldı. Milli Eği-
tim Bakanlığı’nın sosyal medya
hesaplarından da paylaşılan açık-
lamada "1 Şubat 2021 Pazartesi
günü gerçekleştirilen Cumhurbaş-
kanlığı Kabine Toplantısı'nda,
resmî ve özel tüm ana sınıfla-
rında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıf-
lar ile özel eğitim okul ve
sınıflarında 1 Mart 2021 Pazartesi
günü itibarıyla yüz yüze eğitime
başlanılacağı; ayrıca illerin salgın
koşullarındaki durumlarına bağlı
olarak il bazlı kararların da alına-
bileceği kamuoyuna açıklanmıştı.
Bu doğrultuda, Sağlık Bakanlığı
tarafından paylaşılan “İllere Göre
Haftalık Vaka Sayısı Haritası”nın
güncellenme takvimi ve Korona-
virüs Bilim Kurulunca belirlenen
kriterlerin Kabine Toplantısı'nda
değerlendirilecek olması nedeniyle
1 Mart 2021 Pazartesi günü eği-
tim öğretime geçişi planlanan
resmî ve özel tüm okullarımızda
yüz yüze eğitime ve sınavlara, 2
Mart 2021 Salı günü illerin salgın
koşullarına göre başlanılması ka-
rarlaştırılmıştır. 1 Mart 2021 Pa-
zartesi günü Cumhurbaşkanlığı
Kabine Toplantısı'nda yapılacak
değerlendirmeler neticesinde vali-
lik il hıfzıssıhha kurullarınca “ye-
rinde karar” uygulamasına bağlı
olarak eğitim öğretim faaliyetle-
rine devam edilecektir" denildi. 

İstanbul Boğazı
asla donmaz!

İstanbul Boğazı'nın
donacağı tartışmaları
üzerine açıklama

yapan Boğaziçi Üniversitesi
İklim Değişikliği ve Politikaları
Merkezi Müdürü Prof. Dr. Le-
vent Kurnaz, "Herhangi bir şe-
kilde İstanbul Boğazı'nın
donması söz konusu değil" dedi.
Kurnaz, "2050'den sonra İstan-
bul'da çok fazla kar görmemeye
başlayacağız. Bu yüzyılın so-
nunda da anca Türkiye'nin do-
ğusunda kar göreceğiz" diye
konuştu.

Tamamen mantık dışı

"İstanbul Boğazı en son bildiği-
miz kadarıyla 1650'lerde don-
muş. Herhangi bir şekilde
İstanbul Boğazı'nın donması söz
konusu değil" diyen Kurnaz,
"Özellikle dünya bu kadar ısın-
mışken, küresel ısınma nedeniyle
normalden bile birkaç derece
daha sıcak durumdayken İstan-
bul Boğazı'nın donması gibi bir
şey söz konusu olmaz. Hele de
2022, 2023 için imkansız" dedi.
İddiaları mantık dışı bulan Prof.
Dr. Kurnaz, " Şu anda dünyanın
atmosferi güneşten gelen enerjiyi
dışarı bırakmıyor. Bundan dolayı
da ısınıyor. Bütün bunlara olu-
yorken neyin nasıl soğuyacağı-
nın hangi fiziğe, kimyaya
dayandığının bunları söyleyen
kişilerin anlatması gerekiyor. Bu
kadar sıcak havanın içerisinde-
yiz. İstanbul'da neredeyse 10 yıl-
dır doğru düzgün ağır kar
yağmamışken İstanbul Boğazı
donacak demek mantık dışı" diye
konuştu.
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COP KAVGASI!
Sendika Üyesi Nazım Poyraz, “Biz yasal bir grevdeyiz.
Maltepe Belediyesi'nin yönetimi sağdan soldan adam
toplayıp buradaki çöpleri toplatmak istiyor” dedi. 

İstanbul'da yüzde 50 doluluk oranının altında kalan
iki baraj Papuçdere Barajı ve Sazlıdere Barajları
oldu. Kazandere barajında doluluk yüzde 38.20,
Sazlıdere Barajında ise yüzde 29.79 olarak ölçüldü. 

ZAYİ İLANLARI
Kimlik ve ehliyetimi 

kaybettim. 
Hükümsüzdür. 

Erol Arslan

Kimlik ve ehliyetimi 
kaybettim. 

Hükümsüzdür. 
Fadime Arslan
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İSTANBUL 11
Domuzlar mesire 
alanını işgal etti

aYazağa Yeşiltepe mevkiinde ön-
ceki gün hafta içi ormanlık alanda aç
kalan yaban domuzları mesire ala-

nına indi. Bir süre mesire alanında dolaşan do-
muzlar, piknik yapan vatandaşların şaşkın
bakışları arasında etrafta yiyecek aramaya baş-
ladı. Kendilerini fark eden köpeklerin havlamala-
rına aldırış etmeden etrafta gezinen domuzlar,
piknikçilerin bıraktığı yiyecek artıklarıyla karınla-
rını doyurdu. O sırada, domuzlardan biri kendi-
lerine havlamaya devam eden köpeklere doğru
koştu. O anlar, bir vatandaş tarafından cep tele-
fonuyla görüntülendi. Görüntülerde, domuzla-
rın yeşil alanda koştuğu, daha sonra videoyu
çeken vatandaşın önünde durduğu görülüyor.
Köpeklerin kendilerine havlamasına aldırış etme-
yen domuzlar yerde ekmek parçalarını yemeye
başlıyor. Bu sırada domuzlardan biri havlayan
köpeklere doğru koşuyor Köpeklerin kaçmasının
ardından domuzlar yiyecek aramaya devam
ediyor. 

Hayvanlar açlıktan geliyor

Son zamanlarda, aç kalan domuzlarla sıklıkla
karşılaştıklarını söyleyen Recep Karakuş "Kar
yağdığında gelmişti. Aramızda 100 metre mesafe
vardı. Sık geliyorlar. Çünkü hayvanlar açlıktan
geliyorlar. Onlar gittikten sonra yerlere bakmaya
gittik. Yerleri hep eşmişler. Hayvanlar yiyecek arı-
yorlar. Ya da birileri piknik yaparsa onların koku-
suna geliyorlar. İnsanlara saldırdıklarına hiç
denk gelmedim. Tabii karşısına fazla çıkmaya-
caksın. Kızdırırsan illa ki saldırır. Geçen gün ar-
kadaşlar mesire alanında gördüler. Mesire
alanının girişine kadar gelmişler" dedi. Ali Kara-
kuş ise insanların bulunduğu yerlerde dolaşma-
larına rağmen kimseye saldırmadıklarını ifade
ederek, "Koyun gibi yayılıyorlar. Açlıktan geliyor-
lar. Hayvanlar bir şey bulamıyor ki. Onlar da bi-
zimle beraber karnını doyuruyor. Vatandaşların
attığı yiyeceklerle karnını doyuyorlar. Sadece pik-
nik alanına değil her yere gidiyorlar" diye ko-
nuştu. Domuzların geçtiğimiz hafta kar yağdığı
günlerde de mesire alanına inmesi vatandaşların
cep telefonu kamerasına yansıdı. DHA

Ç ocukluk arkadaşı Eyüp Uyanık ve
Selami Temiz, reklamverenlerin ve
markaların dijital kampanyala-

rında verimliliği artırmak ve insan ile
marka etkileşimini sağlamak için yürüyen
reklam mecraları YayaTvBoards’u hayata
geçirdi. 1 yıldır üzerinde çalışan projedeki
panolar ile markalar ürünlerinin tanıtımını
sokak sokak gezdirerek yaptırabiliyor. Şu
anda sadece İstanbul’da olan reklam mec-
ralarını önce tüm Türkiye’ye sonra da
dünyaya taşımayı hedefliyorlar.

Gençler için gelir kapısı

Pandemiyle dijitalleşmenin artığını ve bir-
çok markanın reklam vermek için sosyal
medyaya yöneldiğini söyleyen YayaTvBo-
ards kurucu ortağı Eyüp Uyanık, “Yürü-
yen reklam mecraları ile marka ve insan
etkileşimini hayata geçirdik. Markaların is-
tediği görüntü ve resim panolarda yayınla-
nıyor. Markalarla yapılan iş birliği
kapsamında gençler, belirlenen cadde ve
sokaklarda, panoları sırtlarına alıp yürüye-
cek. Ekranların içerisinde markaların rek-
lamları dönecek. Taşıyıcılara günlük, 250

ile 300 lira arası ödeme yapıyoruz” dedi.

Ciddi geri dönüşler oluyor

Cihazı 1 yılda geliştirdiklerini anlatan
Uyanık, “Belirlenen cadde veya sokak-
larda yaklaşık 5 saat yürüyerek markaların
tanıtımı yapılacak. Markalar için özel
renklerde de üretebiliyoruz. Açılışlar, orga-
nizasyonlar, lansmanlar aslında insan etki-
leşiminin olduğu her alanda olabiliriz.
Markalara güvenli data da sağlıyoruz.
Günlük, haftalık ve aylık kiralama model-
lerimiz var” ifadelerini kullandı. Sokakta
insanların durup baktığını, ne olduğunu
anlamaya çalıştığını aktaran Uyanık,
“Artık dijital bir dünyaya geçiş yaptık. Tür-
kiye’de yaygın değil ama bu modele ortam
reklamcılığı adını veriyoruz. Panolarda
markalar için özel kampanyalar tasarlana-
biliyor. Markalar için ciddi geri dönüşler
oluyor” dedi.

Pili 8 saate kadar dayanıyor

Cihazın teknik özellikleri hakkında bilgi
veren YayaTvBoards kurucu ortağı Selami
Temiz ise “Ürün özel bir işletim sistemine

sahip. Dış ortamdaki sıcağa ve soğuğa
karşı dayanıklı, özel pil yapısı sayesinde 7-
8 saat kullanıma uygundur. Bunu 10-12
saate de çıkartabiliyoruz. Geliştirdiğimiz
yazılımla cihazları uzaktan kontrol edebili-
yoruz. Cihazın üzerine ekleyeceğimiz ka-
mera sayesinde çantanın nerede
olduğunu, taşıyıcının yürüyüp, yürümedi-
ğini, dış ortamdaki sese kadar, reklamve-
ren kendisine gönderdiğimiz linkten
ulaşabilecek. Ürünü farklı boyutlarda da
geliştirmeyi düşünüyoruz, şu anda 6 kilo
ağırlığında, ilk protatip 15 kiloydu. Çanta-
lar hem yatay hem de dikey kullanılıyor”
diye konuştu.

Daha etkili ve işlevsel

Temiz, “Sabit reklam panoları insanların
dikkatini çekmiyor, önünden geçip gidiyor-
lar. Bu panolar ise insanlar önüne bakarak
yürüdüğü için direk etkileşim sağlıyor.
Daha etkili oluyor. Sabit büyük ekranlara
göre maliyeti ise daha uygun ve işlevsel.
İşin sosyal sorumluluk tarafı da var, 
taşıyıcılar para kazanıyor” ifadelerini 
kullandı. DHA

Sarıyer'de, ormanda aç kalan 
domuzlar mesire alanına indi. Etrafta
dolaşarak yiyecek arayan domuzlar,
piknikçilerin bıraktığı yiyecek artıklarıyla
karınlarını doyurdu

Hakan Taşıyan için 
acil nakli çağrısı

YaklaşIk 4 aydır
hastanede tedavi
gören Sanatçı

Hakan Taşıyan'ın durumunun
ciddiyetini koruduğu duyu-
ruldu. Taşıyan'ın acil böbrek ve
karaciğer nakli olması gerektiği
ifade edildi. Hakan taşıyan se-
venlerine önemli duyuru, başlı-
ğıyla yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:
"Yaklaşık 4 aydır devam eden tedavi sürecimizde,
doktorlarımızın yapmış olduğu tetkikler netice-
sinde, acil olarak karaciğer ve böbrek nakli ol-
ması gerektiği tespit edilmiştir. Öncelikle birinci
derece yakınlarından(aile birelerinden) alınan
kan örnekleri neticesinde böbrek için kız kardeşi-
nin uyumlu olduğu belirtilmiş ancak karaciğer
için herhangi bir donör bulunamamıştır. Du-
rumu kritikliğini korumaktadır ve doktorlarımı-
zın verdiği bilgi neticesinde karaciğerin acil
olarak bulunması gerektiği bildirilmiştir. Tedavi
sürecinde doktorlarımızın vücudu dengede tuta-
bilmek için belirli aralıklarla vücuttan su çekme
işlemi ve diyaliz işlemi uygulanmaktadır. Hakan
TAŞIYAN sevenlerinden dualarını eksik etme-
mesini ve Allah’ın izniyle sağlıklı günlere kavuş-
ması ve sevenlerine tekrar “doktorö olmasını
tüm kalbi duygularımızla diliyoruz. Yanımızda
olan tüm kardeşlerimize sevgilerimizle."

Yaklaşık 4 aydır hastanede tedavi gören Ünlü
şarkıcı Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu ciddiyetini
koruyor. Taşıyan'ın sosyal medya hesanından
yapılan açıklamada, acil olarak karaciğer ve
böbrek nakli olması gerektiği belirtildi

YURUYEN REKLAM 
PANOLARI!

Pandemiyle insanlar evlerine kapanınca markasını tanıtmak
isteyen birçok marka sosyal medyaya yöneldi. Yeni
geliştirilen yürüyen reklam panoları ise sosyal medyaya
rakip oldu. Renkli panolarla marka ve ürünler İstanbul’un
cadde ve sokaklarında gezdirilerek tanıtılıyor

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Dr. Öğrt. Üyesi Özge
Turhan da pandemiyle dijitalleşmenin hayatın her ala-
nına girdiğini söyledi. Turhan, “Sektörde her dakika yeni
bir marka oluşuyor. Yeni ürünler çıkıyor, bu da pazarla-
manın tutundurma işlevinde zorlukları beraberinde geti-
riyor. Markalar sektörde tutunmak için bilinirliliğe büyük
önem veriyor. Atipik istihdam tipiyle gençler dünyayı da
gezebilir. Z kuşağına yönelik yapılan çalışmalarda genç-
lerin esnek çalışmak ve dünya gezmek istediklerini görü-
yoruz. Proje, Türkiye’de globalleşmek isteyen markalar
için çığır açacaktır. Dünyanın herhangi bir ülkesinde so-
kaklarda Türk markalarının böyle reklamının yapılması,
bilinirliklerini artıracaktır. Pazarlamayı hayatımızın her
alanına taşımış olacaklar” dedi. 80 yaşındaki Gufran
Sezer de reklam panosunun ilgisini çektiğini, güzel bir
proje olduğunu söyledi.

DiJiTALLEŞME HAYATIN 
HER ALANINA GiRDi

TÜRKiYE’DE 2’NCi VAKA
Irak'ta yaşayan 5 aylık Rusul Ha-
itnam Mohammed Al Mahdawi,
doğumsal bir rahatsızlık olan

göğüs kafesinde şekil bozukluğu ile dünyaya
geldi. İman tahtası adı verilen göğüs bölgesinde
sternum kemiği olmayan bebek ve ailesi tedavi
için Türkiye'nin yolunu tuttu. Göğüs Cerrahisi
Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan Özyurt-
kan ile Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi
Uzmanı Prof. Dr. Necmettin Kutlu tarafından
gerçekleştirilen incelemeler sonucu, minik be-
beğe yapay göğüs kafesi yapılmasına karar ve-
rildi. Literatür incelemesinde, dünyada göğüs
kafesinin kısmen gelişmediği 120 vaka, Rusul
bebekte olduğu gibi tamamen gelişmediği yal-
nız 33 vaka olduğunu belirten hekimler, gerçek-
leştirdikleri operasyonun Türkiye'de
2'nci ameliyat olduğuna dikkat çektiler. Özyurt-
kan, ameliyatın literatüre girmesi için planla-
maları yaptıklarını ve bu konuda çalışmalarının
başladıklarını da duyurdu.

Sternum kemiği yoktu

DHA' nın görüntülediği operasyonu gerçekleş-
tiren Medicana International İstanbul Hasta-
nesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr.
Mehmet Oğuzhan Özyurtkan, “Bebeğin do-
ğumdan itibaren göğüs kafesinde bir şekil bo-
zukluğu var. İman tahtası adını verdiğimiz
göğüs bölgesinde 'sternum' adını verdiğimiz ke-
miğin tamamen olmadığı gözüküyor. Nitekim
biz bebeğin filmlerini görünce tedavi için Türki-
ye'ye davet ettik. Tomografi ve kalp üzerindeki
incelemelerimizi yaptık. Durumun, sternum ke-
miği dediğimiz iman tahtası kemiğinin tam ola-
rak gelişmemesi olduğunu gördük" dedi.

İman tahtası kalbi koruyor

Rusul bebekte görülen bu rahatsızlığın son de-

rece nadir olduğunu anlatan Prof. Dr. Meh-
met Oğuzhan Özyurtkan, “İman tahtası ke-
miği, kalbin önündeki çok önemli bir duvar,
büyük damarları, kalbi korur. Bir insanda ster-
num kemiği kısmen gelişmemiş ya da tama-
men gelişmemiş olabiliyor. Literatürü
incelediğinizde kısmen gelişmeme durumu
yaklaşık 120 vakada var. Ama bu çocuğu-
muzda olduğu gibi tamamen gelişmediği
durum ise 30-33 civarında bildirilmiş. Bu
durum çok daha nadir görülüyor. Tabi ki
bunun cerrahi olarak düzeltilmesi gerekiyor.
Bizde ekip olarak hazırlanarak bir ameliyat
planladık. Türkiye'de ise bildiğimiz kadarıyla
2'nci vaka olacak” değerlendirmesinde bu-
lundu.

Büyük bir çaba harcadık

Prof. Dr. Özyurtkan, gerçekleştirilen operas-
yonda uygulanan işlem hakkında şunları

söyledi: “Bu ameliyatla
yapay bir şekilde göğüs
kafesi duvarını oluşturma-
mız, yeniden kemik yap-
mamız gerekiyordu.
Yaptığımız yapay göğüs
kafesi duvarının çocuğun
büyümesini engelleme-
mesi gerekiyordu. Önce
hasarlı dokuları çıkartıp et-
rafı temizledik ardından
kalbin zarar gören zarını
tamir ettik. Ardından biz o
bölgeye sentetik greftler
yerleştirdik. Bir sert doku
oluşturmaya çalıştık. Üs-
tüne de metalik bir plak
yerleştirdik. Bunu hallettik-
ten sonra da dokunun
kuvvetlendirilmesi gereki-

yordu. Bunu da kas flebi adını verdiğimiz kas-
ların o bölgeye getirilmesi ilave bir doku
yapılması gerekiyordu. Bunu da plastik cerrahi
hocamız gerçekleştirdi. Greftleri sıkı ve gergin

yaparsanız kemiklerin büyümesi engellenebilir.
Biz yamaları kalbe baskı yaratmayacak şekilde
biraz da geniş bir şekilde bıraktık. Çocuk önü-
müzdeki dönemlerde boy attığı ve büyüdüğü
zaman bu greft kalbini sıkıştırmasını engelle-
meye çalıştık."

Hayatını kaybedebilirdi

Ameliyat olmasaydı bebeğin hayati riski ola-
caktı diyen Prof. Dr. Özyurtkan, “Kalbi ortada
çocuğun, ince bir deri tabakasıyla kalbi görebi-
liyoruz. Bu gibi durumlarda vücut büyüdükçe
kalp daha da dışarı çıkabilir. Akciğer ve damar-
lar kalbi daha dışarıya ittirebilir. Kalbin dışarda
durması ise tehlikeli, küçük bir parmak darbesi
ile bile kalpte hasar oluşabilir. Bu durum kalp
travmalarına kalp yetmezliklerine kalp ritim
problemlerine son derece açıktır. Eğer birinde
sternum kemiği gelişmediyse bu problemleri
çok sık görürüz. Genelde bu çocukların kaybe-
dilme sebepleri oluyor. Bir kalbin önünü koru-
yucu dokuyu oluşturduğumuzda kalp normal
fonksiyonlarına devam ediyor" değerlendirme-
sinde bulundu. DHA

Medicana International İstanbul Hastanesi
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uz-
manı Prof. Dr. Necmettin Kutlu ise operas-
yonda plastik cerrahinin önemini şu sözlerle
anlattı: “Sentetik materyalin üstünü sağlıklı bir
damarlı yapıyla örtmek gerekiyordu. Biz plastik
cerrahlar olarak burada devreye girdik. Göğüs
kafesinin ön kısmındaki kaslardan iki tanesini
serbestleştirip oradaki yerleştirilen sentetik ma-

teryalin üzerini sağlıklı bir damarlı kasla örtmüş
olduk. Estetik bir şekilde diktik ve bu şekilde
gerek göğüs kafesinin bütünlüğünü sağlamak
gerekse sentetik materyalin üzerini örtmüş
olduk. Böylece sağlıklı ve estetik bir yapıyı sağ-
ladık. Türk hekimler olarak biz böylesine bir
yavruyu sağlığına kavuşturduğumuz için ülke-
miz adına çok mutluyuz. Bu bir hekimin yaşa-
yabileceği en güzel anlardan biriydi."

SAĞLIKLI VE ESTETİK BİR YAPIYI SAĞLADIK

Türk hekimler literatüre geçecek bir operasyona imza attı. Doğuştan, iman tahtası adı verilen göğüs bölgesinde 'sternum' kemiği olmayan 5 aylık
Iraklı Rusul Haitnam Mohammed Al Mahdawi'ye Türkiye'de yapay göğüs kafesi duvarı yapıldı. Yaklaşık 4 saat süren operasyonu gerçekleştiren
Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan Özyurtkan, “Bu durum çok nadir görülüyor. Türkiye'de görülen ikinci vaka olacak” dedi
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RİSKLİ İL 
SAYISI ARTTI

TTB II. Başkanı Doç. Ökten: "Riskli il sayısı
arttı, toplumun yüzde 60'ı aşılanmadan nor-
malleşme konuşulamaz" dedi.  TTB II. Baş-
kanı Doç Dr. Ali İhsan Ökten, Koronavirüs
salgınıyla mücadelede kademeli normalleş-
menin başlayacağı 1 Mart'ın normalleşme
için erken olduğunu söyledi. Doç. Ökten,
“Vaka sayımız 6 bin 500’lere inmişken yeni-
den 9 binlere çıktı. Günlük iyileşen vaka sayı-
mız da istenilen düzeyde değil. Kırmızı alarm
dediğimiz yüksek riskli il sayısı 9 ilden 12 ile
çıktı. Durum böyleyken normalleşmeye geç-
mek için henüz erken” dedi. Ökten, toplumun
yüzde 60'ının aşılanmadan normalleşmenin
konuşulamayacağını söyledi. Ökten, son gün-
lerde vaka sayılarının artığı Karadeniz bölge-
sinde ise tedbirlerin artırılması gerektiğine
vurgu yaparak, "Türk Tabipleri Birliği olarak
salgının başından bu yana illere göre vaka
durumlarının açıklanması ve ona göre önlem-
lerin alınması gerektiğini vurguluyoruz. Yük-
sek riskli yerlerde önlemler daha da
artırılabilir. Her durumda bizim tedbirleri
elden bırakmamamız lazım. Karadeniz bölge-
sindeki vaka artışlarının en büyük nedeni AK
Parti kongrelerindeki kalabalık aslında. Her-
kese yasak olan kongrelerin iktidara açık ol-
ması o bölgede vaka sayılarının artmasına
neden oldu" diye konuştu.  

NORMALLEŞME 
SÖZ KONUSU DEĞİL

İktidarın 'normalleşme' adımlarını ekonomik
nedenlere bağlayan ve "Şu an siyaset ve eko-
nomi, insan sağlığı ve bilimin önüne geçmiş
durumda" diyen Doç. Dr. Ökten, şöyle 
devam etti:
"Eğer normalleşmeye geçilmek isteniyorsa
aşılama hızının artırılması gerekiyor. Daha
yeni 8 milyonu biraz geçti. 83 milyon düşünül-
düğünde toplumun sadece yüzde 10’u aşı-
landı. Dolayısıyla toplumun yüzde 60’ı
aşılanmadan normalleşme konuşulamaz. Aksi
takdirde riskli duruma düşebiliriz. Bir diğer
risk ise mutant virüslerdeki artışlar. Bulaşıcı-
lığı yüksek olan mutant virüsün şimdilik ne-
reye doğru evirileceğini bilmiyoruz. Hepsi
düşünüldüğünde normalleşme erken. Önce-
likle Karadeniz bölgesinde tedbirlerin daha da
artırılması gerekir, aşılama hızı artırılmalı.
Tabi bu önlemler çerçevesinde sosyo-ekono-
mik tedbirlerin de alınması gerekiyor" Ökten,
okullarda yüz yüze eğitime geçmesine ilişkin
de "Yüz yüze eğitimi önemsiyoruz. Öncelikle
öğretmenlerin aşılanması hızlı bir şekilde ta-
mamlanmalı ve okullarda fiziki ve hijyen ko-
şulları sağlanmalı. Ancak bu durumda
okulların açılmasına geçilebilir" ifadelerini
kullandı.

TEST SAYISI 
DÜŞTÜ!

TTB Aile Hekimliği kolu Başkanı Dr. Sibel
Uyan, TTB Aile Hekimliği Kolu olarak pan-
demiyle mücadele ederken birinci basamak
sağlık hizmetinde karşılaştıkları gerçekleri,
bilimsel verilere dayandırmak ve daha gö-
rünür kılmak amacıyla bu anket çalışmasını
hazırladıklarını söyledi.
Dr. Şebnem Korur Fincancı, Sağlık Bakanlı-
ğı’nın şeffaflıktan yoksun yaklaşımı nede-
niyle sahadan veri almak zorlaşmış ken
“Aile Hekimliği Pandemi Anketi”nin bu ihti-
yacı gideren önemli bir çalışma olduğunu
belirtti. Test sayılarının son bir ayda %28
oranında düştüğüne, buna karşın vaka sayı-
sının giderek arttığına dikkat çeken Korur
Fincancı, bu koşullarda bir açılma tartışma-
sının yürütülemeyeceğini dile getirdi. Dr.
Kazım Doğan Eroğulları, birinci yılı dolarken
pandemiyle mücadelede kamu idaresinin
sağlık emekçileri kadar çaba göstermediği-
nin altını çizdi. Eroğulları, gerek tedbirler
gerek aşı programı konularında aktardıkları
sorunlara, sordukları sorulara, dillendirdik-
leri taleplere yanıt alamadıklarını ifade etti.

C OVİD-19 ile kol kola bir yılı nerede ise
devirdik. Corona virüs ile geçen bu sü-
reçte genelinde ülke genelinde görüldü ki

her ne kadar virüs zengin fakir ayırmadan  önce
yatağa atıp sonra canını aldı. Ancak bu işten en
çokta garip gureba ile  orta halli yurdum insanı
büyük zarar gördü. Yurttaşlarımızı bir yandan
lanet olası virüs vurup yıkıyor öldürüyorken öbür
yandan adaletsizlik, işsizlik açlık ise perişan et-
meye devam ediyor. Siyasetin dünyasi ve gün-
demi ise günü kurtarmaya dönük. Onlar
Anayasadan hukukta değişimden söz ederken,
yurttaşlar ödeyemedikleri elektrik, doğalgaz, kira,
faturalar ve  kredi borçlarının derdinde. İktidar
"İnadına yapacağız" avazeleri ile  "Çılgın Proje"
peşinde. "Ha unutmadan söyleyelim. birde "Le-
baleb dolu"  kongrelerle dağılan tabanı ve kaçan
oyların ardına düşmüş vaziyette. Başta İstanbul
olmak üzere yurtta ise milyonlarca insan işsiz,
açlık ve sefalet ile boğuşmaya devam ediyor. İşte
sosyal tablo içinde sağlığımız da pandemi ile
sarsılmaya yok olmaya doğru hızla yol alıyor.
Corona virüste bilgi kirliliği, aşı yetersizliği , vaka
sayılarıyla oynandığı iddiaları ile bir yıldır evle-
rine kapatılan 65 yaş üzeri milyoınlar. Evlerde
ders yapmaya çalışan  milyonlarca öğrenci. Ka-
patılan yüz binin üzerinde işyeri. Bir o kadar da
şirket. Kısaca şu anda Türkiye tablosu budur.

Tepki çeken ayrımcılık

İnsanların yokluktan canına kıydığı , esnafın kı-
sıtlamalardan kepenk açamadığı şu günlerde aç-
lıktan gençler canına kıyarken, kimi gençler AKP
kongrelerinde boy  gösteriyor hava atıyor.
Bakın Mesafeli oturma düzeniyle bile konser ve-
remezsiniz, oyun oynayamazsınız. Bu AKP il
kongreleri ile ilgili olarak “maske var, bir san-
dalye boş, hes kodlarına bakıldı, ön sıra aşılı,
arka sıra şerbetli” açıklamaları sadece toplumun
zekasıyla ve bir yıldır verdiği mücadeleyle alay et-
mektir. Açlıktan dükkan kapatan esnafla, intihar
eden emekçiyle alay etmektir.  Bu kongre görün-
tülerine, en büyük itiraz bu partiye oy verenler-
den gelmeli. Bu görüntülerden onlar hesap
sormalı öncelikle. Ancak " Lebalep"  kongrelere
tü suçu yıkmak virüsün yayılmasını da sadece
buna bağlamak yanlıştır. Ancak bu kötü örnek-
ten yola çıkanlar ülke genelinde de virüsün hızla
yeniden artmasına da yol açmaktadırlar.

Covid jeneratörü gibi kongreler

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti lideri
şapkasıyla büyük kongrenin Mart sonuna dek
yapılmasını istedi bir kere. İl kongrelerinde sa-
lonlara binlerce kişiyi üst üste topla-
yıp kovid jeneratörü gibi çalışmak
pahasına olması, bu arada hastalı-
ğın yeniden artmaya başla-
ması fark etmiyor. Kendi
koyduğu kovid yasakları
Erdoğan’a ve AK Parti-
lilere işlemiyor. Bir tek
Erdoğan ve AK Partili-
lere her şey serbest.
Hastalık aşılamaya
rağmen artmaya
devam ediyor, ne gam?
Yeter ki Erdoğan AK
Parti tabanındaki sarsıntı-
ları, partinin elde kalan tek
marka değerini, kendisini öne çıka-
rarak engellemeye çalışsın.
Tepkisinde de övgüsünde de ılımlı
olan Deniz Ülke Arıboğan’ı dahi isyan ettirdi bu
durum. “Milyonlarca çalışan, esnaf kan ağlıyor;
çocuklar gençler okullarına gidemiyor, toplum
ağır travma altında ve herkes pandemi yasakları-
nın bitmesini bekliyor. Sizi farklı kılan ne?”
yazdı. Tamamen katılıyorum. Eşitsizlik cenaze
törenlerinde de var. Kovid nedeniyle kaybettiği
aile efradı vs  üç beş kişiyle yurttaşlat toprağa
verip acılarını içlerine gömerken Muhammed
Fatih Saraç’ın cenaze törenine Erdoğan başta
binlerce kişi katılabildi. YÖK Başkanı Yekta Sa-
raç’ın babası, ilahiyatçı Muhammed Emin Sa-
raç’ın Fatih Camiindeki cenaze töreni. Sıradan
vatandaşların cenaze törenlerinde katılıkla uygu-
lanan kovit kısıtlama ve kuralları bu cenaze töre-
ninde geçerli olmamış.

Ne böyle kısıtlama ne böyle ihlal

Yanlış anlaşılmasın, karşı olduğum corona sal-
gını nedeniyle kısıtlamaya gidilmesi değil. Kısıt-
lama uygulanacaksa, uymayana ceza kesilecekse
herkese eşit davranılması. Eşit davranılmıyor.
Toplumun bir kesimi kendisinin ve herkesin sağ-
lığı için kurallara uyarken, bir kesimi uymadığı
anda cezaya çarptırılırken bir kesimine her şey
serbest. Kurallar, onu koyan kişi olan Cumhur-
başkanı ve hükümetince ihlal ediliyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Twitter he-
sabı “Maske, mesafe, temizlik” sloganıyla açılı-
yor, bakanlığı her pazartesi, hafta sonu kurallara
uymayanlara kesilen ceza miktarını duyuruyor.
Ama kendisinin de katıldığı kongre salonlarında,
Parti toplantılarında ne maske var ne mesafe ne
de ceza. Erdoğan’ı görmeye AK Parti kongresine
gidenler cezadan muaf. Ama virüsten de muaf

mı? Olmadığı, kendisi de her şeyi serbest olan o
kalabalıkların içinde duran Sağlık Bakanı Fahret-
tin Koca’nın açıklamalarından belli.

Mutlak kapanma şart ama

Bilim insanları böyle her hafta sonu sokağa
çıkma yasağı yerine bir defalığına iki-üç hafta
boyunca tam kapanmanın hem sağlık hem eko-
nomi bakımından daha iyi olacağını söyleyip
durdular. Hükümet dinlemedi. Sonuç ortada.

Yeniden açılım dönemi

Şimdi yeniden açılım gündemde. Eğitimde yüz
yüze sınav dönemi ile birlikte belki esnafa da

yeşil ışık yanacak. Biz bu hikayeyi okumuş
ve yaşamıştık nasıl mı?

Mart ayındaki ilk dalgadan sonra Hazi-
ran ayında kademeli açılmalar baş-

lamış ve Eylül ayı sonunda
okulların açılması aşamasına

geçilmiştir. Sağlık Bakanlığı
Eylül ayı için günde 1500 ci-
varında vaka açıklamakta-
dır. TTB verilerinde ise bu
sayı 12 binler civarındaydı.
O dönem için vaka sayıların-

daki değişim ve alınan kısıt-
lama ve açılma kararlarına

baktığımızda; 21 Eylül’de İlkokul
1 ve Hazırlık sınıflarının, 12

Ekim’de 2-3-4-8-12. sınıfların 2 gün, 2
Kasım’da 5 ve 9. sınıfların 5 gün yüz yüze
eğitime başlaması ile vaka sayılarının art-

tığı görülmektedir. Şubat ve Mart ayında da
benzer bir açılma planı uygulanmaktadır. Şubat
ayında 8 ve 12. Sınıflar için sınav kursları açıl-
mış, Mart ayında da vaka sayılarına göre okulla-
rın açılması planlanmaktadır. İzmir depremi ve
29 Ekim 4 günlük tatilinin Ege ve Akdeniz ille-
rindeki artış ile uyumlu olduğu dikkati çekmekte-
dir. Yaygın aşılama, aşı kampanyası olarak
yapılmadığı için tereddütlü olanların aşılan-
mama riskleri yüksektir. Şu bir gerçek ki yeni bir
dalgaya karşı halen bağışık değiliz. Anket çalış-
malarına göre 2020 Sonbahar döneminde 3 mil-
yona yakın kişide COVID-19 tespit edildiğini
söylemek mümkündür. 65 yaş üstü nüfus 15
Şubat 2021’den itibaren aşılanmaya başlamış ve
iki doz aşılanan kişi sayısı 1 milyonu henüz geç-
miştir. Aşılanabilecek hedef nüfus genişledikçe
aşılanan sayısı artacaktır ancak hâlihazırda aşı-
lanmış olan 65 yaş üstü nüfusun dahi iki doz
aşısı Nisan ayından erken tamamlanmayacak gi-
bidir. Yaygın aşılama, aşı kampanyası olarak ya-
pılmadığı için tereddütlü olanların aşılanmama
riskleri yüksektir.,

Yeni açılım saçılım tehlikeli

Prof.Dr. Ahmet Saltık; halen hasta/ölüm sayısı-
nın saklandığını belirtereke salgınla ilgili  "İllerin
100 binde yeni hasta hızı ile ilan edilen 8100
hasta olanaksız. Gözgöre göre aldatılıyoruz.11
Mayıs sonrası gelen kasırga gibi!" dedi. Normal-
leşmenin yeni bir faciayı daha gündeme taşıya-
cağına dikkat çekti. Bir diğer Bilim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Deniz Çalışkan: “Hep şunu söylüyo-
ruz; sadece yurt dışından değil, iller arasında
geçiş yaptığınızda da en az 10 gün süreyle yerel

halkla temas etmeyin.” çağrısında bulundu.

Bu hafta başlıyor

Bu haftadan itibaren geçilecek kademeli gevşe-
mede illerdeki vaka sayılarının yanı sıra aşılama
oranları ve hastanelerin durumuna bakılacak.
Her il için farklı olabilecek uygulamayı vatandaş-
lar hava durumu gibi takip edecek. Yeni sistemin
haziran ayına kadar bu şekilde devam etmesi
planlanıyor. Gelişmelere bağlı olarak, yaz ayla-
rında yeni bir plan söz konusu olabilecek.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 1 Mart’tan iti-
baren geçileceğini açıkladığı kademeli uygula-
maya ilişkin altyapı çalışmaları sürerken, il
pandemi kurullarının takip edeceği kriterler de
oluşturuluyor. İllerin pandemi seviyesini göste-
ren “Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli”
kategorilerine geçiş kriterleri oluşturuluyor.
Hangi durumda, hangi yasakların kalkacağına
ilişkin bu listeler, il hıfzıssıhha kurullarına gön-
derilecek.
Yapılan çalışmaya göre, bu kuralların değişmesi
ve bir ilin başka kategoriye geçişi için belirlenen
kriterler bulunuyor. 100 bin üzerinden yapılan
vaka sayısı hesabının yanı sıra, aşılama oranı,
hastanelerin kapasitesi, yoğun bakımların kap-
asitesi gibi kriterler de göz önünde bulundurula-
cak. İl içi takip ise farklı işleyecek. Her ilçeye
yönelik ayrı kararlar alınmayacak. İl, bir bütün
olarak değerlendirilecek. İş hareketliliği ve geçir-
genlik nedeniyle özellikle metropol ilçeleri birbi-
rinden ayırmak ve farklı kurallar koymanın
mümkün olmadığı belirtildi. Ancak vaka patla-
ması olduğunda bölgesel karantinaya 
gidilebilecek.

'Hava durumu’ gibi takip

Yurttaşlar, “hava durumu” gibi gide-
cekleri ilin durumu ile pandemi sevi-
yesini öğrenmek ve yasakları bilmek
zorunda olacak. Değişimler, ge-
rekirse bir haftalık, normalde
14 günlük izlemelerden
sonra yapılacak. Uzman-
lar, yeni uygulanacak sis-
temin vatandaşlara iyi
anlatılması gerektiğini
belirtiyor. Yeni sistemin
haziran ayına kadar bu
şekilde devam etmesi
planlanıyor. Gelişmelere
bağlı olarak, yaz aylarında
yeni bir plan söz konusu
olabilecek.

Yasaklar dönemi başlıyor

Her ilde sokağa çıkma yasağına ilişkin saatlere,
yaşlı ve gençler için olan ayrı uygulamalara, ter-
cihen kafe ve restoranların açık olup olmadığına
bakılması gerekecek.
Bir kişi seyahat etmek istiyorsa, kendi ilindeki
kurallara göre takvim belirleyecek ve gideceği
yerdeki kurallara tabi olacak. Ancak yaz döne-
minde ciddi yasaklar olmayacağı hesabıyla,
bunun ciddi sorun yaratmayacağı düşünülüyor.
Bir ilde sadece merkez ilçe değil, diğer ilçelerde
de aynı program uygulanacak. Ancak vaka sayı-
sında ciddi artışlar olduğunda bölgesel karan-

tina uygulanacak. O zaman kurallar farklılaşa-
bilecek. Bakan Koca’nın açıklamasına göre, 100
binde 10’un altındaki iller (düşük riskli) mavi,
100 binde 11-35 arası (orta riskli) sarı, 100
binde 36-100 arası (yüksek riskli) turuncu ve
100 binde 100’ün üstündeki iller (çok yüksek
riskli) kırmızı olarak gösterilecek. İl bazında
vaka sayıları haftalık olarak yayınlanacak. Böy-
lece o illerde yaşayanlar, açıklanan vaka sayıla-
rına bakarak kısıtlamaların gevşetilip
gevşetilmeyeceğini ya da daha da genişletilip ge-
nişletilmeyeceğini önceden görecek. Önlemler-
deki değişikliklere 2 haftalık izleme sonrası karar
verilecek.

Tablo tersine dönebilir

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat
Gündüz, hava sıcaklığının artmasının insanları
rehavete sürüklememesi gerektiğini belirterek,
“Özellikle yaz aylarına kadar bu önlemlerimize
hiç aralık vermeden, gevşetmeden uygulamalı-
yız. Yoksa 10-15 gün içerisinde tablo tamamen
tersine dönebilir. Siyahken beyaz, beyazken
siyah olabiliyor” dedi.
Türkiye'nin en sıcak illerinden olan Adana'da
hava sıcaklığı artmaya başladı. Kış ortasında
bahar havası yaşanan kentte vatandaşlarda ken-
dilerini parka atıp sıcak havanın keyfini yaşıyor.
Ancak korona virüs nedeniyle tüm ülkede hum-
malı şekilde aşılama çalışmaları sürerken vatan-
daşların rehavete kapılmasının bütün alınan
tedbirleri olumsuz etkileyeceği belirtildi.
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Bal-
calı Hastanesi Başhekimi ve Koronavirüs Bilim
Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz,
son birkaç aydır alınan sıkı tedbirler sonucunda
yoğun bakımdaki vaka sayılarının yarı yarıya
düştüğünü belirtti.
Prof. Dr. Gündüz, “Alınan sıkı önlemlerin etki-
sini vakaların azalmasıyla da görüyoruz ama bu
toplumumuzu rehavete sevk etmemesi gereki-
yor. Vaka sayısı azalınca bunların yoğun bakıma
girişleri de azaldı. Yoğun bakımdaki doluluk
oranı da gerçekten neredeyse yarı yarıya azalmış
durumda. Bu aşılama sonuçlanıncaya kadar,
toplumun büyük bir kısmı bağışıklık kazanın-
caya kadar bizim tedbirleri uygulamamız gereki-
yor. Bu hasta sayılarının azalması tamamen
tedbir ve kısıtlamaların sonucu. Aşılama takvimi
sonuçlanıncaya kadar da bu disiplinden ayrıl-
mamamız gerek” diye konuştu.

Yan etkisi görülmedi

Türkiye'de corona virüsü aşısı olanlarda olum-
suz bir yan etki görülmediğini de belirten Prof.
Dr. Hasan Murat Gündüz, “Aşıdan sonra çok
ciddi bir yan etki görmedik kendi merkezimizde.
O nedenle güvenli şekilde kullanmaya devam
ediyoruz” dedi.
Şu an uygulanan inaktif aşının diğer aşılara göre
avantajlı olduğunu ve aşı olan kişinin corona vi-
rüsüne yakalandığında hastalığın ağırlaşmasına
engel olduğunu kaydeden Prof. Dr. Gündüz,
şunları söyledi: “Türkiye'de uygulanan aşı as-
lında inaktif geleneksel bir aşı. Bu aşının diğer
oluşturulmuş aşılara göre daha avantajlı oldu-
ğunu biliyoruz. Bununla ilgili dünyanın değişik
yerlerinde çalışmalar yapılıyor. Türkiye'de de ça-
lışması devam ediyor. Brezilya yüzde 50 civa-
rında etkinliğini açıkladı ancak biz bu çalışmaya
baktığımızda aşılanıldığı halde hasta olanların
hastalığını çok hafif geçirdiğini, ağır olmadığını
hiç bunlardan ölüm olmadığını görüyoruz. Bu
aşı hastalığı korumakta. Çok yüksek etkisi ol-
masa bile hastalığın ağırlaşmasına engel oluyor.
Bu nedenle önemli olan da hastalıktan insanla-
rın hayatını kaybetmemesi. Türkiye sonuçları
yakında açıklanacaktır diye umuyorum.”

Artan bulaşa dikkat

Mutant virüslü hasta ile normal korona virüslü
hastanın aynı tedaviyi aldığını anlatan Prof. Dr.
Gündüz, “Bu virüslerin bulaşıcılığı çok yüksek.

Toplumu kısa sürede çok çabuk etkileye-
bilir. Ülkemizde vaka sayılarının azalması

toplumu rehavete sürüklememeli. Mu-
tantın olması tam tersine rehavet

bir yana önlemleri biraz daha
sıkılaştırmak anlamına geli-

yor. Toplumun yapacağı en
önemli şey. Mutant virüs
varken önlemleri sıkılaştır-
mak” ifadelerini kul-
landı.Mutant virüsü alan
kişinin temaslılarının da

aynı şekilde izole edildiğini
kaydeden Prof. Dr. Gündüz,

bulaşıcılığı 3-4 kat fazla olan
bu virüse karşı vatandaşların ön-

lemlerini de 3-4 kat artırması gerekti-
ğini söyledi.

Rehavet salgını tetikler

Hava sıcaklığının artmasının insanları rehavete
sürüklememesi gerektiğini de anlatan Prof. Dr.
Gündüz, “En büyük tehlike burada. Toplumun
aşılanıyor olması bir anda tamamen aşılandığı
anlamına gelmez. Aşılanmanın henüz tamam-
lanmaması ve bu bulaşıcılığı çok yüksek olan
mutant virüslerin ortaya çıkması bu rehavetin
önlenmesi gerektiğini gösteriyor. Mümkün ol-
duğu kadar özellikle yaz aylarına kadar bu ön-
lemlerimize hiç aralık vermeden, gevşetmeden
uygulamalıyız. ifadelerini kullandı.

apaydinoktay@gmail.com
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Bu sezon başında Sparta Rotterdam’dan NEC Nijmegen’e transfer olan Elayis Tavşan 
adından söz ettirmeyi başardı. Genç oyuncu son haftalardaki formuyla parmak ısırtıyor

Süper Lig’de son 2 maçını kaybeden Fatih Karagümrük, sahasında zirve mücadelesi veren 
Alanyaspor’u sahasında 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini Alessane Ndao ve 

Fabio Borini kaydetti. Akdeniz ekibi ise deplasmanda kazanamama serisini 9 maça çıkardı

Daha önce birçok Süper Lig takı-
mıyla anılan Elayis Tavşan, Halil 
Dervişoğlu’nun da yetiştiği Sparta 

Rotterdam’dan NEC Nijmegen’e trans-
fer olmuştu. Geçen sezon yine aynı ligde 
Telstar forması da giyen genç futbolcu 
kırmızı yeşilli ekiple performansını yukarı 
çekmeyi başardı.

Maçın adamı seçildi
19 yaşındaki sağ kanat geçen hafta oyna-
nan De Graafschap maçında takımının 
yenilmesine engel olamasa da attığı harika 
golle haftanın enleri arasına girdi. Haftanın 
golüne aday olarak gösterilen Elayis dün de 
yine formundaydı. Roda’nın NEC Nijme-
gen karşısında aldığı 3-1’lik galibiyette sa-
hanın en iyisi oldu ve maçın adamı seçildi.

İstatistiklerini yükseltti
2. ligdeki ilk profesyonel kariyerinde 
Telstar formasıyla geçen sezon 23 maça 
çıkan Elayis bu sene ise daha uzun süre-
si bulunmasına rağmen 25 karşılaşmada 
forma giydi. Düzenli oynamasının yanısıra 
geçen sezonki 7 gol 3 asistlik istatistiğini de 
7 gol 5 asist olarak geliştirdi. Bundan sonra 
atacağı goller ve yapacağı asistler ile daha 
da yukarı çekecek.

İki yıl daha anlaşması var
Bu sezon başında Sparta Rotterdam’dan 
Nijmegen ekibine imza atan Elayis’in ilk 
sezonu sona erdikten sonra iki yıl daha mu-
kavelesi bulunuyor. Zaman zaman Süper 
Lig ekipleri ile de anılan Türk ve Hollanda 
pasaportlu oyuncunun milli takım havuzu-
na girmesi de bekleniyor. Ferdi Kadıoğlu 
da aynı takımdan Fenerbahçe’ye gelmişti 
ancak kendisi şu an Hollanda’nın alt yaş 
kategorilerinde forma giyiyor. Elayis’in 
U17 Avrupa şampiyonluğu da bulunuyor. 
Sağ kanatın yanısıra sol kanat ve forvet 
arkası da oynayabiliyor.

F atih Karagümrük, Süper Lig’in 27. 
haftasında Aytemiz Alanyaspor’u 
ağırladı. Üst üste Fenerbahçe ve 

Kasımpaşa’ya kaybeden Karagümrük, 
kötü gidişata Alanyaspor karşısında son 
vermek istedi. Ligin geride kalan bölü-
münde 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 
mağlubiyet alan Fatih Karagümrük, 37 
puanla 8. sırada bulunuyor. Geçen hafta 
evinde aldığı G.Saray mağlubiyetini unut-
turmak isteyen Akdeniz temsilcisi ise İs-
tanbul deplasmanından 3 puanla dönmek 
istiyor. Ligde 12 galibiyet, 6 beraberlik 
ve 7 yenilgisi bulunan 42 puanlı Aytemiz 
Alanyaspor ise 5. sırada yer alıyor.

İkinci yarı golle başladı
Mücadelenin ilk yarısında oyun orta 
saha mücadelesiyle geçti. 30. dakikada 
Balkovec soldan ortasını yaptı. Kaleci 
Marafona, uygun durumdaki Sobie-
ch’ten önce topu kontrol ederek teh-
likeyi önledi. İki takımın da pozisyon 
üretmekte zorlandığı müsabakanın ilk 
yarısı, golsüz tamamlandı.
Maçın ikinci yarısı başladı. Karşılaşmanın 
ikinci yarısına Fatih Karagümrük etkili 
başladı. 50. dakikada ceza sahasının sağ 
çaprazında Alessane Ndao, şutunu gön-
derdi, savunmada Tzavellas’a çarpan top 
filelerle buluştu ve ev sahibi ekip Alan-
yapsor karşısında 1-0 öne geçti. Dakika 
63’te Alanyaspor, Mustafa Pektemek 
ile eşitliği yakaladı. Ancak VAR’dan 
yapılan kontrol sonrasında gol öncesinde 
Salih Uçan ile Borini arasındaki yaşanan 
pozisyonda faul tespit edilmesi nedeniyle 
gol geçersiz sayıldı ve Salih Uçan rakibine 
yaptığı hareket nedeniyle sarı kart gördü. 
Karagümrük etkili ataklarını gerçekleş-
tirmeye devam etti. 70. dakikada Cast-
ro’nun sağ köşeden gönderdiği ortaya 

ceza sahasında arka direkt boş olan Ndao 
şutunu attı ancak istediği gibi vuramadığı 
için net pozisyonu değerlendirmedi.

Direkler izin vermedi
Fatih Karagümrük bir kez daha etki-
li geldi. 76. dakikada Bertolacci ceza 
sahası içerisinde şutunu attı top direkten 
geri geldi. Dönen topa Lucas Castro 
vurdu, top bir kez daha direkte patladı. 
Ardından Ndao topu ceza sahası için 
sağında önünde buldu. Yerden ortasını 
gönderdi, yaşanan karambol sonrasında 
top kaleci Marafona’da kaldı. Ender 
gelişen Alanyaspor ataklarından bir 
tanesinde dakika 78’de gole çok yaklaştı. 
Ceza sahasına gönderilen ortayı Mustafa 
kafasıyla Bareiro’ya indirdi. Bareiro’nun 

şutu savunmadan döndü. Seken topa 
Tayfur gerilerden vurdu, kaleci Viviano 
son anda kornere çeldi. 81.dakikada 
Alanyaspor’un Kadzior ile bulduğu gol 
ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı. Daki-
kalar 83’ü gösterdiğinde Karagümrük’te 
sonradan oyuna giren Mevlüt Erdinç, 
şutunu attı ancak top yine aynı direğe 
çarparak auta çıktı. Karagümrük aradığı 
ikinci golü 89. dakikada buldu. Fabio 
Borini, orta sahanın önünden aldığı top-
la birlikte ilerledi. Boşluğu bulup ceza 
sahasına girmeden şutunu attı ve şık gol-
le takımını 2-0 öne geçirdi. Karşılaşma-
nın geriye kalan dakikalarında başka gol 
olmadı ve Fatih Karagümrük, sahasında 
Alanyaspor gibi zorlu bir takımı 2-0 
yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

CMYK

Fatih Karagümrük 
Alanya’yı devirdi

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde 
dün sabah basına kapalı yapılan 

idman, 1.5 saate yakın sürdü. 
Teknik direktör Sergen Yalçın 
yönetimindeki antrenman; 
dinlenme, kondisyon ve taktik 
çalışmasıydı. Ligde Yukatel 
Denizlispor ile önceki akşam 
oynanan maçta forma giyen 

futbolcular, sahada koşu ve 
stretching çalışması yaparak günü 

tamamladı. Diğer futbolcular ise 

sahada yapılan ısınma koşuları, 
istasyon koşuları ve stretching çalış-
masıyla idmana başladı. Ardından 
pas ve 5’e 2 çalışmaları ile minya-
tür kale maç yapıldı. Antrenman, 
yarım sahada oynanan çift kale 
maç sonrası yapılan şut çalışması 
ile sona erdi. Siyah-beyazlılar, Yeni 
Malatyaspor maçı hazırlıklarına, 
yarın saat 12.00’de basına kapalı 
yapacağı çalışmayla devam edecek.
n DHA

Kovid-19 salgını dolayısıyla 
uzun bir süre ara verilen 
Okçuluk Milli takım kam-
pına Gelibolu Mehmetçik 
Stadı ev sahipliği yapacak. 
Okçuluk Milli Takımı, 
Hırvatistan’ın Porec şeh-
rinde düzenlenecek olan 
Avrupa Grand Pix 1’inci 
Ayak karşılaşmaları için 2 
antrenör ile 14 sporcunun 
yer aldığı kamp 1-15 Mart 
tarihleri arasında gerçek-
leştirilecek. Okçuluk Milli 
Takım antrenörlerinden 
Emre Özdemir, “İyi bir 
kamp dönemi geçireceğiz. 
Bunun için de gerekli ko-
şullar Mehmetçik Stadı’nda 
oluşturuldu. Yapacağımız 
15 günlük kamp sonunda 
katılacağımız Avrupa ya-
rışmalarında sporcularımız 
yine madalyalar alacaktır” 
dedi. Gelibolu’daki kampa 
antrenörler Emre Özdemir, 
Onur Bektaş ile birlikte şu 
sporcular katılacak: Yeşim 
Bostan, Gizem Elmaağaç-
lı, Ayşe Bera Süzer, İpek 
Tomruk, Büşra Nur Gürlek, 
Emine Azra Yılmaz, Duru 
Dicle Uzun, Evren Çağıran, 
Furkan Oruç, Muhammed 
Yetim, Batuhan Akçaoğlu, 
Emircan Haney, Demir El-
maağaçlı ve Egemen Uslu.
n DHA

Gelibolu’da 
15 GÜN 
KAMP

Curling’de son
gün heyecanı

Çanakkale’nin Geli-
bolu ilçesinde 15 gün 
kampa girecek olan 
Okçuluk Milli Takımı, 

Avrupa Grand Pix 
1’inci Ayak yarışma-

sına hazırlanacak

ELAYiS COSTU!

Beşiktaş, Süper Lig’in 28’inci haftasında Yeni Malatyaspor ile deplasmanda 
oynayacağı maçın hazırlıklarına, yaptığı çalışmayla ara vermeden başladı
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Beşiktaş ara vermedi

Erzurum merkez Yakutiye ilçesindeki Cur-
ling Salonu’nda 22 Şubat’ta başlayan Türki-
ye Curling Süper Ligi’nde son gün heyecanı 
yaşandı. 13 kulüpten 19 erkek takımının 
katıldığı müsabakalar tek devreli lig usulüne 
göre oynandı. 19 hakem gözetiminde ligi ilk 
4 arasında bitirmenin mücadelesini veren 
95 sporcu, 19.96 gram ağırlığındaki taşı iç 
içe geçmiş halkalardan oluşan ve ‘ev’ adı ve-
rilen 3,66 metre çapındaki hedefe en yakın 
noktaya atmaya çalıştı. Pandemi kurallarına 
göre HES kodları alınan ve maskelerle buza 
çıkan sporcular, Nisan ayında yapılacak fi-
nal maçlarına takımlarının ismini yazdırmak 
için mücadele verdi.

Final maçları nisanda
Türkiye Curling Federasyonu Başkan 
Vekili Ahmet Çelebi, kadın ve erkeklerde 
19 takımın katıldığı maçların zevkli geçti-
ğini söyledi. Tek devreli lig usulüne göre 
oynanan maçlarda ilk 4’e giren takımların 
nisan ayında final maçlarına katılmayı hake-
deceklerini belirten Çelebi, “Final ve küme 
düşecek takımları belirleyecek müsabaka-
lar kıyasıya bir şekilde devam ediyor. Gün 
sonunda kadın ve erkeklerde finalistler ve 
küme düşen takımlar belli olacak” dedi.

4-1 kere maşallah!
Spor Toto Süper Lig’in 27’nci hafta-
sında Atakaş Hatayspor, sahasında 
MKE Ankaragücü ile karşılaştı. 
Karşılaşma, Atakaş Hatayspor’un 4-1 
üstünlüğü ile sona erdi. 11’nci dakika-
da gelişen Atakaş Hatayspor atağında 
sağ kanattan hareketlenen Akintola, 
ceza alanına girmeden çaprazdan 
kaleyi düşündü. Savunmadan seken 
Akintola’nın şutunu kaleci Korcan 
Çelikkaya son anda kornere çeldi. 
16’ncı dakikada atak geliştiren konuk 
takım MKE Ankaragücü’nde Lobjani-
dze sağ kanatta topla buluştu. Lobja-
nidze, ceza alanına girer girmez topu 
içeri çevirdi. Altı pas çizgisi üzerinde 
topla buluşan Borven’in vuruşunda 
top ağlarla buluştu: 0 – 1. 41’inci 

dakikada Atakaş Hatayspor’da Tra-
ore’nin savunma arkasına gönderdiği 
top Diouf ile buluştu. Diouf kaleci ile 
karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu 
kontrol edemeyince kaleci Korcan 
Çelikkaya, yatarak topa sahip oldu. 
45’inci dakikada sol kanattan gelişen 
Atakaş Hatayspor atağında Selim 
Ilgaz’ın ceza alanına kestiği topa altı 
pasın içinde kafayı vuran Diouf, meşin 
yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1 -1. 
45+3’üncü dakikada MKE Ankaragü-
cü oyuncusu Paintsil, Aabid’e yaptığı 
faul sonrası sarı kart gördü. VAR in-
celemesi sonrası Atilla Karaoğlan sarı 
kartı iptal ederek, maçın 45+6’ıncı 
dakikasında doğrudan kırmızı kartla 
Paintsil’in oyun dışına gönderdi.
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TÜBa'nın 2018 yılında Ankara Hacet-
tepe Üniversitesi'nde düzenlenen
TÜBA Nükleer Enerji Paneli'nde ele

alınan konuları içeren Nükleer Enerji Raporu, 2
buçuk yıl sonra yayımlandı. Türkiye'de nükleer
enerji potansiyeli ve yatırımları, ulusal ve uluslar-
arası uygulamalar, yapımı süren Akkuyu ve Si-
nop'ta kurulacak nükleer santraller için
gerçekleştirilen çabalara detaylı olarak yer verilen
raporda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nden
fizikçi Prof. Dr. Saleh Sultansoy'un, 'Yeşil Nükleer
Enerji Kaynağı Toryum' sunumu da yer aldı. Son
yıllarda toryumun nükleer yakıt olarak kullanı-
mıyla ilgili çalışmaların hız kazandığı belirtilen ra-
porda, birçok ülkede ulusal programlar
başlatıldığı ve uluslararası işbirliği oluşturulduğu
kaydedildi. Geleneksel reaktörlerde kullanılan
yüzde 95 civarındaki toryumun önümüzdeki 5-10
yılda, daha güvenilir erimiş tuz reaktörlerinin
(Molten Salt Reactor-MSR) 10-15 yılda, asıl yeşil
nükleer enerji temin edecek hızlandırıcı sürümlü
sistemlerin (Accelerator Driven System-ADS) 15-
20 yılda ticarileşeceğinin öngörüldüğüne işaret
edildi.

Bin yıl boyunca yeter

Raporda, ülkemiz toryum rezervlerinin bin yıllar
boyunca enerji ihtiyacını karşılamaya yeterli ol-
duğu vurgulandı. Bu nedenle toryumla ilgili 2003
yılından itibaren kabul edilen Bilim ve Teknoloji
Yüksek Kurulu (BTYK) kararlarının acil olarak
uygulanması istendi. Bu çalışmaların ülkemizde
başlatılarak uluslararası işbirliklerine katılımın
elzem olduğu açıklandı.

Yakıt nasıl kullanılabilir?

Toryumun nükleer yakıt olarak kullanılabilmesi
için fisil izotoplar olan Uranyum-235 veya Plü-
tonyum-239 ile beraber kullanılabileceği belirtilen
raporda, günümüzde toryumun nükleer yakıt ola-
rak kullanılması çalışmaları yapıldığı, geleneksel
teknolojilere dayalı toryum yakıtlı reaktörlerin 5-10
yıl içinde ticarileşeceği belirtildi. ABD, AB, Çin ve
Hindistan başta olmak üzere birçok ülkede özel
olarak toryum kullanımına yönelik MSR teknolo-
jisi geliştiği, bu reaktörlerin 2020'li yıllarda enerji
üretiminde planlandığı açıklandı. DHA

akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçı-
ları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı
Nejdat Sin, yazılı açıklamasında, geçen

yıl 2,73 milyar dolarlık dış satım yapan sektörün,
2021'e de ihracat artışıyla başladığını belirtti. Sek-
törün ocak ayında 475 bin 714 ton yaş meyve ve
sebzeyi, geçen yılın ocak ayına göre yüzde 9 artışla
279 milyon dolara ihraç ettiğini kaydeden Sin,
"Ocak ayında en fazla ihraç ettiğimiz ürünlerin ba-
şında 71,8 milyon dolarla mandarin geldi. 35,6
milyon dolarla domates ikinci, 31,4 milyon dolarla
limon üçüncü, 29,4 milyon dolarla nar dördüncü
sırada yer aldı. Bu dört ürün 168,3 milyon dolarla
sektör ihracatımızın yüzde 61'ini oluşturdu." ifade-
sini kullandı. Sin, en çok dış satım artışının soğan,
üzüm ve patateste olduğunu belirterek, “2021 yılı-
nın ilk ayında ihracat hacminde en fazla artış ya-
kaladığımız ürün soğan oldu” dedi.

Türkiye Bilimler Akademisi'nin (TÜBA)
Nükleer Enerji Raporu'nda, Türkiye'nin re-
zerv bakımından dünyada ikinci sırada ol-
duğu toryum, yeşil nükleer enerji kaynağı
olarak gösterildi. Akkuyu ve Sinop'taki
nükleer santrallerde kullanılacak yakıtta
dışa bağımlılığın sözkonusu olduğu belirti-
lerek, Sinop ve yeni kurulacak diğer sant-
rallerde toryum yakıt kullanımı önerildi

Nükleer enerjide
yerli yakıt toryum

M azars Denge Vergi Hizmetleri
Ortağı Yeminli Mali Müşavir
İlyas Emre Yayla, vergi mevzua-

tında son 1 hafta içerisinde yapılan düzen-
lemeler hakkında bilgi verdi. Son dönemde
salgının etkisi ile yapılan harcamaların
bütçe üzerindeki etkisinin azaltılması ile
ekonomik canlanmaya yönelik çok sayıda
vergi düzenlemenin yapıldığını ve yapıl-
maya da devam edeceğini belirten Yayla,
“Son bir hafta içerisinde önce teknoloji ge-
liştirme bölgeleri hakkındaki kanundaki
değişiklikler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan tarafından onanıp yürürlüğe gir-
miş daha sonra ardı ardına yayımlanan
Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle
(CBK) 17 yıl sonra finansman gider kısıt-
laması tekrar gelmiş ve yıllara sâri inşaat
işlerinde vergi oranı artırılarak yüzde 5 ol-
muştur. Ayrıca, hizmet ihracatının destek-
lenmesi için KDV iadesi kolaylaştırılmış ve
serbest bölge teşviklerinden yararlanmak
için zorunlu ihracat oranı yüzde 80’e dü-
şürülmüştür” dedi.

Kanun değişti 

Yayla, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan tarafından onaylanarak yürürlüğe
giren Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kanu-
nunda değişiklik yapılmasına dair kanun
ile 2023 yılında sona erecek olan Kurum-
lar Vergi İstisnasının süresi 2028 yılına
uzatılmış ve bölge desteklerinin kapsamı-
nın genişletilerek ücret istisnası uygulama
yönteminde değişikliğe gidilmiştir” diye
konuştu.

Gider kısıtlaması yapıldı 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun ilgili mad-
desine eklenen finansman gider kısıtlama-
sına yönelik Yayla, “Finansman gider
kısıtlama oranının Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan tarafından bugüne kadar belirlenme-
mesi nedeniyle uygulama alanı
bulmamıştı. Söz konusu oran 04 Şubat
2021 tarihli ve 31385 sayılı Resmi Ga-
zete’de yayınlanan 3490 sayılı Cumhur-
başkanı Kararı ile 1 Ocak 2021’den
itibaren başlayan vergilendirme dönemi
kazançlarına uygulanmak üzere yüzde 10
olarak belirlendi. Yayımlanan Cumhur-

başkanlığı Kararı ile artık özkaynak tuta-
rından daha fazla yapılan borçlanmalara
ilişkin faiz ve kur farkı ve diğer finansman
giderlerinin yüzde 10’u kanunen kabul
edilmeyen gider olacak ve mali kar hesap-
lamasında dikkate alınamayacaktır. Bu
durum yüksek borçlu şirketlerin vergi mali-
yetlerini arttıracaktır” ifadelerini kullandı.

Tevfikat oranı yüzde 5 arttı 

Yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinde,
bu işleri yapanlara yapılacak hakkediş
ödemelerinde kesilecek vergi tevkifatı ora-
nının yüzde 3’ten yüzde 5’e yükseltildiğini

söyleyen Yayla, “Düzenlemeye göre; artık
yıllara yaygın inşaat işleri yapan mükellef-
lerin hakkedişlerinden yüzde 2 daha fazla
stopaj yapılmasına ve ellerine geçen nakit
tutarının bu kadar azalmasına neden ola-
caktır. Bu durum, müteahhitlerin yüzde 25
kâr etmesinin çok zor olması nedeniyle ile-
ride mükellefe iade etmek pahasına vergi
kesintisi yapması anlamına gelmektedir”
dedi.

KDV iadesi kolaylaştı 

Mal ve hizmet ihracatının KDV’den istisna
olduğunu belirten Yayla, “Bu kapsamda

yurt dışına yapılan yazılım (oyun, reklam
gibi gelirler dahil) satışları ise hizmet ihracatı
kapsamında KDV’den istisna olup düzenle-
dikleri faturada KDV hesaplanmayacağı
gibi tam istisna kapsamında olduğu için bu
hizmetlere ilişkin yüklenilen KDV iade de
alınabilecektir. Yayımlanan KDV iadesi teb-
liği ile KDV iade şartlarından olan Dövizin
Türkiye’ye getirilmesi şartı esnetilmiş ve artık
iade alabilmek için lira olarak da yurda ge-
tirmesi yeterli olacaktır. Düzenleme ile özel-
likle ihracat yapan oyun şirketlerinin sorunu
çözülmüş olup iade alabileceklerdir” 
açıklamalarında bulundu.

VERGI MEVZUATINDA
YENI DUZENLEMELER

Bakan Varank, Türkiye'ye gelen Ma-
caristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı
Peter Szijjarto ile görüştü. Görüşme

sonrası iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi.
Bakan Varank, Macaristan hükümeti ile geliştirmiş
oldukları yakın işbirliği sayesinde ticaret hacmini 3
milyar dolar seviyesine getirdiklerini belirterek,
"İnanıyorum ki kurmuş olduğumuz işbirliği meka-
nizmaları bundan sonraki süreçte de
meyvelerini vermeye devam edecek.
Atacağımız adımlarla Sayın Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan ve Macaristan Başbakanı Sayın
Viktor Orban’ın ülkelerimiz için koy-
muş olduğu 6 milyar dolarlık ticaret
hacmi hedefine mutlaka ulaşacağız.
Geçtiğimiz yıl haziran ayında Sayın
Bakan Szijjarto ile yaptığımız görüş-
mede medikal sanayi sektöründe iş-
birliğimizin artırılması konusunda
mutabık kalmıştık. Pandeminin hız-
landığı ve ülkeler arasında uçuşların

kısıtlandığı kasım ayında Türk-Macar Medikal
Sanayi Stratejik İş Birliği yuvarlak masa toplantı-
sını gerçekleştirdik. Söz konusu toplantıya katılan
ve ülkemizdeki potansiyeli yerinde gören Medicor
Firması bugün yatırım için artık ülkemize gelmiş
durumda. İnşallah 2022 yılında üretimin başladı-
ğını da hep birlikte şahitlik edeceğiz" dedi.

Macaristan ile güçlüyüz

Bakan Varank, daha önceki yaptığı çağ-
rıyı tekrarlamak istediğini söyleyerek,
"Türkiye'ye güvenip yatırım yapanların
beklediğinden çok daha fazlasını kazana-
cağı bir döneme giriyoruz. Bizim için ya-
bancı yatırımcı yoktur; müteşebbis
vardır. 'Gelin Türk misafirperverliği ile siz
de tanışın; gelin Türkiye'ye yatırım yapın'
diyoruz. Avrupa'daki en önemli müttefik-
lerimizden olan Macaristan ile ilişkileri-
miz ekonomik ve ticari işbirliği ile elbette
sınırlı değil. Siyasi düzlemde de dostu-
muz Macaristan ile güçlü bir birlikteliği-

miz var. Barış Pınarı Harekatı'ndan Avrupa Birliği
(AB) üyelik sürecine, Gümrük Birliği’ndeki sorun-
lardan Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere
kadar tüm zorlu süreçlerde Macaristan Türki-
ye'nin yanında yer almıştır. Avrupa Birliği ülkeleri,
Türkiye'nin karşılıklı işbirliği çağrılarını cevapsız bı-
rakırken Macaristan, Avrupa'nın güvenliğinin Tür-
kiye'den başladığını, Türkiye'siz bir Avrupa
Birliği’nin yarım kalacağını her defasında dile ge-
tirmekten çekinmemiştir" diye konuştu.

Önemli bir birliktelik

Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkilerinin 2021'de
dha pozitif başladığını kaydeden Varank, şöyle ko-
nuştu: "Koronavirüs salgını ülkelerin birlikte çalış-
ması gerektiğini tekrar ortaya koydu. Türkiye ve
Avrupa Birliği arasındaki işbirliğinin Avrupa'nın da
menfaatine olduğu bir kez daha tescillendi. Bu ne-
denle özellikle aralık ayı AB Liderler Zirvesi’ndeki
yapıcı tutumu memnuniyetle karşılıyoruz. Bu tav-
rın mart ayındaki zirvede de devam edeceğini
umuyoruz.”

Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Mustafa

Varank, "Türkiye'ye
güvenip yatırım

yapanların
beklediğinden 

çok daha fazlasını
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yatırımcı yoktur;
müteşebbis vardır"

diye konuştu

Bizim için yabancı yok müteşebbis var

Ticaret Bakanlığı'nda Türk Eximbank ile Macaristan'ın resmi ihracat destek kuruluşu Mehib arasında
reasürans iş birliği anlaşması imzalandı. Bakan Ruhsar Pekcan, "İnşallah bu imzaladığımız anlaşma her
iki ülke iş dünyasının üçüncü ülkelerde beraber atacakları adımları güçlendirecek ve artıracaktır" dedi

TicareT Bakanı Ruhsar Pekcan,
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret
Bakanı Peter Szijjarto ile Ankara'da

bir araya geldi. Bakanlıkta yapılan heyetler
arası görüşmenin ardından Türk Eximbank ile
Macaristan'ın resmi ihracat destek kuruluşu
Mehib arasında reasürans iş birliği anlaşması
imza töreni düzenlendi. Türk Eximbank Genel
Müdürü Ali Güney ve Mehib Genel Müdürü
Jákli Gergelyand tarafından imzalanan anlaş-

mayla, Türk ve Macar firmalarının üçüncü ül-
kelerde gerçekleştireceği projelerde sigorta/rea-
sürans desteği sağlanmasına imkan
tanındı.İmza töreni sonrası açıklama yapan
Bakan Pekcan, Macaristan ile olan dostane iliş-
kilerden memnuniyet duyduğunu dile getirerek,
bu ilişkileri ticari ve ekonomik alanda da artır-
mak üzere her iki tarafta el birliğiyle çalışmala-
rını sürdürdüklerini söyledi. Şu anda iki ülke
arasındaki karşılıklı ticaretin 2,7 milyar dolara

ulaştığını belirten Pekcan, "Sayın cumhurbaş-
kanımız ve Macaristan'ın sayın başkanının he-
defledikleri üzere 6 milyar dolar ticaret hedefine
ulaşmak için karşılıklı çalışmalarımız devam
ediyor. İnsanlarımızı gerek Macaristan'da gerek
de Türkiye'de ortak yatırım iş birlikleri alanını
cesaretlendiriyoruz. Sayın Szijjarto'ya da bu
konuda öncü rol oynadığı için Macar firmala-
rına Türkiye'de yatırım yapmaya teşvik ettikleri
için de ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi.

Ticaret için önemli bir anlaşma yapıldı

Son dönemde salgının etkisi ile yapılan harcamaların bütçe üzerindeki etkisinin azaltılması ile
ekonomik canlanmaya yönelik çok sayıda vergi düzenlemesinin yapıldığını söyleyen Eski Hesap
Uzmanı, Yeminli Mali Müşavir İlyas Emre Yayla, yeni düzenlemelerin de kapıda olduğunu söyledi

Serbest bölge yüzde 80'e düştü
Yeminli Mali Müşavir İlyas
Emre Yayla, “3218 sayılı Serbest
Bölgeler Kanuna göre, serbest
bölgelerde üretilen ürünlerin
FOB bedelinin en az yüzde
85’ini yurt dışına ihraç eden mü-
kelleflerin istihdam ettikleri per-
sonele ödedikleri ücretler
üzerinden hesaplanan gelir ver-
gisi, verilecek muhtasar beyan-
name üzerinden tahakkuk eden
vergiden indirilmek suretiyle ter-

kin edilmektedir. Salgın nedeni
ile gerek tedarik zincirindeki ak-
samalar gerekse şirketlerin geçici
olarak üretimi durdurmaları ne-
deni ile ihracattaki aksamalar
nedeni ile mükelleflerin hak kay-
bına uğramaması adına yayım-
lanan Cumhurbaşkanı Kararı’na
göre, söz konusu yurt dışına
ihraç oranı 2020 yılı için yüzde
80 olarak uygulanacaktır” 
ifadelerini kullandı.

Sebze meyve
ihracatı arttı

Mali Müşavir
İlyas Emre Yayla
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FIRTINA YUKARI 
CIKMAK ISTIYOR
Trabzonspor'un Brezilyalı savunma oyuncusu Vitor Hugo, takımın adının büyüklüğünün bilincinde olduklarını belirte-
rek, “Dolayısıyla şu an hak etmediğimiz alt sıralardan ayrılıp bir an önce yukarıdaki makası daraltmak istiyoruz” dedi

M ehmet Ali Yılmaz Tesisle-
ri'nde Demir Grup Sivass-
por ile oynayacağı maçın

hazırlıklarını sürdüren Trabzons-
por’da antrenman öncesinde sa-
vunma oyuncusu Vitor Hugo basın
mensuplarının sorularını yanıtladı.
Brezilyalı oyuncu, özellikle takım
savunması konusunda çalıştıkla-
rını belirterek, “Buna odaklandık,
adapte olduk. İlk maçlar istediği-
miz gibi gitmedi. Özellikle son 3
maçtır iyi kapanmaya başladık. İyi
savunma yapmaya başladık. Takım
biraz daha sorumluluk almaya ve
kompakt oynamaya başladı. Son
maçlarda savunma üzerine yaptı-
ğımız çalışmalarla daha iyi sonuç-
lar almaya başladık. Buna
ihtiyacımız vardı. Bu serinin olabil-
diğince devam etmesini istiyorum”
diye konuştu.

Türkiye'den çok istediler

Türkiye'den önceki yıllarda teklif-
ler aldığını ifade eden Vitor Hugo,
şöyle devam etti: “O zamanki gö-
rüşmelerde İtalya'ya gitme kararı
almıştık. Bu kararımı orada oyna-
yarak, tecrübele kazanarak iyi bir
karar aldığımı düşünüyorum. Daha
önce de söylediğim gibi bir çok
kulüpten teklif aldığım için Türkiye
hakkında analizlerim ve araştır-
malarım vardı. Nelerle karşılaşa-
cağımı, hangi takımda
oynayacağımı gelmeden önce bili-
yordum. Trabzonspor gibi kulüpten
teklif almak onur verici. Tarihini
bir kenara bırakırsak, geçen sene
bu takım son anda ligi ikincilikle
bitirdi. Ligi kazanabilirdi, kupayı
kazandı. Hala Süper Kupa'yı ka-
zanma şansı devam ediyor. Doğ-
rusu ne kadar büyük takıma
geldiğimi, ne kadar önemli yerde
olduğumun farkındayım. Kulübün
beni buraya getirirken yaptığı fe-
dakarlıkların bilincindeyim. Ben de
saha içinde gösterdiğim perfor-
mansla kulübün bana yaptığı fe-
dakarlığın karşılığını vermek
istiyorum. Buraya geldiğim ilk
andan itibaren taraftarların bizden
beklediklerinin farkındayım. Aldı-
ğım mesajlar üzerinden bunun bi-
lincinde olduğumuzu onlara
göstermeye çalışıyoruz. Bizden is-
tediklerini biliyoruz. Biz de neler
yapabileceğimizi biliyoruz. Umuyo-
rum bu birliktelik, başarı göstere-
cektir." Vitor Hugo, geldiği ilk
andan itibaren takıma yüzde yü-
zünü vermeye çalıştığını vurgula-
yarak, “Kulübün beni buraya
getirirkenki fedakarlıkların farkın-
dayım. Ben de bu fedakarlıklara
cevap vermek istiyorum. Alışmak
ve adapte olmak benim adıma da
kolay olmadı. Ben de bu zamanı iyi
kullandığımı düşünüyorum. Şu an
kendimi adapte hissediyorum. Şu

an yüzde yüzümüz verebileceğimi
düşünüyorum. Şu anda çok mutlu-
yum. Her maç kendimi daha iyi
hissediyorum. Özgüven kazanarak
devam ediyoruz” ifadelerini kul-
landı.

Hocamızın katkısı çok büyük 

Vitor Hugo, "Öncelikle savunma
üzerine çalışıyoruz. Sonrasında bu
takımın öne gitmesi gerekiyor.
Nasıl öne gideceğimizi, nasıl
hücum yapmamız gerektiğini ken-
disi bize anlatıyor. Bunlara yavaş
yavaş başladık. Ama dediğim gibi
ilk dokunuşu hocamız savunma
üzerine yaptı ve sonrasında yavaş
yavaş hücuma doğru geçmeye de
başladı. İtalya'da taktik anlayış
çok öne çıkıyor. İtalyan futbolunda
savunma oyuncularından takımın
olabildiğince geri gitmeme ve
önde kalmasına yönelik beklenti
var. Adamdan ziyade alanların
doğru paylaşımı ve bu alanların
doğru savunmasıyla alakalı. Türk
futbolunda da bunu görüyoruz.
Şanslıyız ki hocamız Türkiye'de
bunun nasıl yapılacağının far-
kında. Bunu bize çok net anlatıyor.
Geldiği andan itibaren topun
önünde baskı yoksa geri kaçma-
mız gerektiğini, alanları nasıl dol-
durabileceğimizi, kimlerin hangi
pozisyona gelmesi gerektiğini de-
taylı ve net şekilde bizlere ifade
ediyor. Bu açıdan takımın savun-
masının düzelmesinde çok büyük
faydası olduğunu düşünüyorum"
dedi.

Savunma aynı dili konuşuyor

Hugo, takımdaki savunma oyuncu-
larının birbiriyle uyumu konusuna
ilişkin de şunları söyledi:“Edgar,
harika bir oyuncu. Edgar ile bera-
ber oynamak benim için büyük
şans. Kendisi diğer bütün stoper-
lerimiz gibi çok iyi bir oyuncu.
Saha içinde kendimize yardımımız
dokunuyor. Bizim için en büyük
yardım, şu an savunmada oynayan
4 arkadaşımızın aynı dili konuşa-
bilmesi. Ben bunun saha içinde
avantaj getirdiğini düşünüyorum.
Daha rahat iletişim kuruyoruz. Ta-
kımın savunmadaki başarısının sa-
dece savunma oyuncularının
başarısı olduğunu düşünmüyorum.
Nwakaeme ve Ekuban’ın hocamı-
zın istediği gibi bir çok pozisyonda
gelip yardım ettiğini, hiç olmadık
pozisyonlarda savunmaya yardım
ederek yiyeceğimiz potansiyel golü
engellediklerini görüyorum. Sa-
vunma başarısı varsa, bu sadece
savunma oyuncularının değil
bütün takımın başarısıdır.”

Başarılı olacağız
İlk hedeflerinin kazanmaya devam
edebilmek olduğunu kaydeden

Hugo, şunları dedi: “Bir tek buna
odaklanmış durumdayız, sadece
bunu düşünüyoruz. Puan duru-
munu açık incelediğimizde ligin
başları olduğunu görebiliyorsunuz.
Alınabilecek galibiyetin sizi çok
fazla yukarı çektiğini, aynı şekilde
kaybettiğiniz maçın sizi aşağılara
itebildiğini görüyorsunuz. Şu an
yanılmıyorsam Alanyaspor maç
eksiği ile lider konumda. Alanyas-
por maç kaybederek biz de aynı
şekilde maç kazanarak onlara
yaklaşabiliriz. Şu an biz maç ka-
zanmaya ve bu şekilde ilerlemeye
konsantre olmuş durumdayız.
Trabzonspor’un hedefi her zaman
en üstte en tepede olmak. Takımın
adının büyüklüğünün bilincindeyiz.
Dolayısıyla şu an hak etmediğimiz
alt sıralardan ayrılıp bir an önce
yukarıdaki makası daraltmak."
DHA

Hugo, Türkiye'de önemli, iyi forvet
oyuncuları bulunduğunu kaydede-
rek, "Burada oynadığımız hazırlık
maçında ve beğendiğim, iyi forvet
olduğunu düşündüğüm oyuncular
var. Erzurumspor'da oynayan Ri-
cardo. Hem oynadığımız maçta
hem de hazırlık maçında iyi per-
formans gösterdi. Sorduğunuzda
ilk aklıma gelen isim o. Tabii ki
çok yetenekli rakibimiz var. Ben de
29 yaşında olduğumu düşününce
yavaş yavaş tecrübe kazandım. Bu
ligde ve kendi takımımızda çok ye-
tenekli stoperler olduğunu düşü-
nüyorum. Ligde çok beğendiğim
forvet oyuncuları da var.  Lider ola-
rak değerlendirdiğim isimler var.
Thiago Silva, Mirando, Sergio
Ramos. Bunlar idol olarak baktı-
ğım ve çok beğendiğim stoper
oyuncuları” ifadelerini kullandı. 

Kaliteli
bir lig
var

Kadın futbolu için lig lazım
A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör, “Şu anda rakiplerimiz Rusya ve Hollanda’nın ligleri devam
ediyor. Bir tek bizim ligimiz yok, Bizse ligi olmayan bir takım olarak yine de iyi mücadele etmeye çalışıyoruz” dedi

AAnnttaallyyaa’’nnıınn  Manavgat ilçesinde Arslan Zeki
Demirci Emirhan Spor Kompleksi’nde, Porte-
kiz Futbol Federasyonu’ndan Sandra Braz
Bastos, Olga Almeida ve Sandrine Gonçalves
Santos hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşma
ay yıldızlı sporcuların vuruşuyla başladı. İlk
yarısında oldukça tutuk oynayan Türkiye A
Milli Kadın Futbol Takımı oyuncuları
29'uncu dakikada Anna Belomyttseva ve
45'inci dakikada Marina Fedorova'nın golle-
rine engel olamadı. Karşılaşmanın ilk yarısı
Rusya’nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Maçın
ikinci yarısında 2 oyuncu değişikliğiyle sahaya
çıkan A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncuları
55’inci dakikada Derya Arhan’ın golüyle
skoru 2-1’e getirdi. Golün ardından beraber-
liği sağlamak için rakip kaleye sürekli atak
yapan kadın milliler, kazandıkları pozisyonları
gole çeviremeyince sahadan 2-1'lik mağlubi-
yetle ayrıldı. Bu sonuçla ay yıldızlı ekip, oyna-
dığı 10 maçta topladığı 5 puanla A Grubu'nu
5'inci sırada tamamladı. Maçın ardından
açıklama yapan A Milli Kadın Futbol Takımı

Teknik Direktörü Necla Güngör, karşılaşma-
nın çok yüksek tempoda oynandığını belirte-
rek, “Grup 2'ncisiyle oynadığımız ve gerçekten
kızlarımızın çok iyi mücadele ettiğini düşün-
düğüm bir maç oldu. Yenildiğimiz için mutsu-
zuz tabii. Çok daha iyi bir oyun
sergileyebilirdik” dedi.

Hedef dünya kupası

Hedeflerinin Dünya Kupası'na katılmak oldu-
ğunu söyleyen Türkiye A Milli Kadın Futbol
Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör, sözle-
rini şöyle sürdürdü: "Dünya Kupası'nın ön
elemeleri oynanacak. Bundan sonraki en
büyük hedefimiz, o elemelerde elimizden gele-
nin en iyisini yapmak. Bu maçlar zaten bizim
için aslında bir prova niteliğindeydi. Bizim he-
defimiz çok iyi kurulmuş bir kadroyla Dünya
Kupası'nda ses getirmek. İlk hedefimiz eleme
grubundan çıkmak. Kızların son derece iyi bir
mücadelesi var. Bu mücadelenin üstüne biraz
daha kondisyon ve ligin başlamasıyla birlikte
artan bir süreç olmasını temenni ediyoruz."

IINNGG  Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe
Beko, deplasmanda Büyükçekmece Basketbol'a
93-91 yenildi ve sezonun ilk mağlubiyetini aldı.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 10'uncu hafta
karşılaşmasında Büyükçekmece Basketbol
kendi sahasında Fenerbahçe Beko'yu konuk
etti. Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanan
müsabakaya hücumda etkili bir başlangıç
yapan Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 29-28, ilk
yarıyı ise 49-47 önde kapattı. 3'üncü çeyrekte
oyunun kontrolünü ele alan Büyükçekmece
Basketbol, 23-18'lik çeyrek skoruyla maçın final
periyoduna 3 sayı farkla önde girdi: 70-67. Son
periyotta Fenerbahçe Beko'nun savunmadaki
sertliği sonuç getirirken, maçın normal süresi
82-82'lik skorla sona erdi ve uzatmalara geçildi.
Uzatma bölümünde rakibine karşı 11-9'luk üs-
tünlük kuran Büyükçekmece Basketbol, kendi
sahasında Fenerbahçe Beko'yu 93-91 mağlup
ederek rakibine ligdeki ilk mağlubiyetini tattırdı.
Büyükçekmece Basketbol ise 3'üncü galibiyetini
aldı. Müsabakanın en skorer ismi 25 sayıyla ev
sahibi ekipten Karvel Markeese Anderson oldu.
Fenerbahçe Beko'da ise Lorenzo Brown 21 sayı
üretse de bu performans takımını galibiyete ta-
şımaya yeterli olmadı.

Büyükçekmece
zoru başardı

TTFFFF 1'inci Lig'in lideri Altınordu, geride kalan
11 haftada 17 kez rakip fileleri sarsarken, 9
farklı futbolcu skora direkt katkı sağlamayı
başardı. Kırmızı-lacivertli takımda deneyimli
sağ kanat Ahmet İlhan Özek attığı 4 golle ta-
kımın en skorer ismi olarak dikkat çekerken,
bu futbolcuyu 3'er golle santrfor Ahmet De-
reli ve sol kanat Metehan takip etti. İzmir
temsilcisinde orta saha oyuncusu Burak İnce
2, ön libero Furkan Çil ve Oğulcan, sol kanat
Oğuzhan, stoper Yusuf Can ve santrfor Enis
ise 1'er gol kaydetti. Ligde pazar güne evinde
takipçisi Ankara Keçiörengücü ile karşılaşa-
cak Altınordu'da geçen hafta
Eskişehirspor  deplasmanında hafif sakatlık
yaşan sağ kanat Alper ile sol bek Ufuk'un du-
rumlarının ciddi olmadığı öğrenildi. İzmir
temsilcisinde kırmızı kart cezalısı Ahmet
İlhan, tedavileri süren Yiğit Emre, Emre
Nefiz, Enis, Yiğithan ve Hüseyin Altuğ forma
giyemeyecek. Sarı kart cezası sona Muzaffer
ile idman eksiğini kapatan Muhammed, Me-
tehan ve Ahmet Dereli ise kadroda yer alacak.

MMiissllii..ccoomm  3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta müca-
dele eden Silivrispor, yarın evinde oynayacağı
Muğlaspor maçı öncesinde 17 futbolcu, 1 yö-
netici, 2 teknik heyet, 1 malzemeci ve takım
otobüs şoförü olmak üzere 22 kişinin Covid-
19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Kulüpten
yapılan açıklamada, "Covid-19 testinde 17
futbolcu, 1 yönetici, 2 teknik heyet, 1 malze-
meci ve takım otobüs şoförü olmak üzere 22
kişinin test sonucu pozitif çıkmıştır. Gerekli
tedavi süreciyle ilgili tüm protokoller başlatıl-
mıştır'' ifadeleri kullanıldı. 

Bu takımda
herkes golcü

Silivrispor’u
virüs vurdu



Süper Lig’de 27. haftanın en kritik maçı bugün Trabzon’da oynanacak. 
10 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Trabzonspor, Fenerbahçe’yi 

konuk edecek. Adım adım zirveye yürüyen Abdullah Avcı yönetimindeki 
Fırtına, kazanırsa ezeli rakibiyle puanları eşitleyecek. Galatasaray ve 
Göztepe mağlubiyetleriyle zirve yolunda ağır yara alan Erol Bulut’lu 

Fenerbahçe ise Trabzon’da kazanıp yeni bir başlangıç yapmak istiyor

Trabzonspor ile Fener-
bahçe, Süper Lig’in 27. 
haftasında kozlarını payla-

şacak. 10 maçtır kaybetmeyen, 7 
maçlık galibiyet serisi yakalayan 
Trabzonspor, 48 puanla 4. sırada. 
9 maçlık yenilmezlik serisini 
Galatasaray’a karşı kaybeden, 
Karagümrük galibiyetinin ardın-

dan Göztepe karşısında yıkılan 
Fenerbahçe ise 51 puanla 3. ba-
samakta. Fırtına, evinde kazanıp 
rakibiyle puanları eşitlemenin 
ve çıkışını sürdürmenin peşinde 
olacak. Son haftalarda zirve yarı-
şında kayıplar yaşayan Fenerbah-
çe ise Trabzon’da kazanıp yeni 
bir başlangıç yapmak istiyor.

Bugün Medical Park Stadyumu 
Stadyumu’nda oynanacak maçı 

Yaşar Kemal Uğurlu yö-
netecek. Dev maç saat 

19.00’da başlayacak 
ve beIN SPORTS 
HD 1’den naklen 
yayınlanacak. Tran-
zonspor’da maç 
öncesi takıma bir 

kez daha koronavirüs 
testi uygulandı. Daha 

önce sonuçları pozitif çıkan ve 
karantina süreçleri de sona eren 
Uğurcan, Hosseini, Baker, Er-
ce’nin testleri negatif sonuçlandı.
Diğer isimlere uygulanan testte 
de herhangi bir pozitif vakaya 
rastlanmadı. Aynı zamanda daha 
önceki testi pozitif çıkan Mar-
lon da bugün bir kez daha teste 
girecekken, genç oyuncu Safa 
Kınalı’nın ise karantinası devam 
ediyor.

Karadeniz Bölge-
si’nde koronavirüs 
salgınında yaşa-
nan artış, Fener-
bahçe’yi ekstra 
önlemler almaya 

itti. Sarı-Lacivertli-
ler, konaklayacakları 

otelin personelinden 
koronavirüs testi istedi. So-

nuçların negatif çıkması üzerine 
rezervasyon yapıldı. Kulübün 
talebi üzerine, başta oyuncuların 
kalacağı odalar olmak üzere 
otelin birçok bölümü günde 
iki defa dezenfekte edilecek. 
Futbolcular otelden dışarı adım 

atmayacak. Karadeniz ekibi dev 
maça hazırlanırken, yıldızlar 
da kritik mücadeleye farklı bir 
motivasyonla çıkacak. 2018-19 
sezonu başında Bordo-Mavi 
renklere imza atan ve geldiği 
günden bu yana ortaya koyduğu 
performansla herkesi kendine 
hayran bırakan Anthony Nwaka-
eme, Fenerbahçe’ye karşı çıktığı 
6 maçta da skor katkısı yapmayı 
başaramadı. Lig genelinde attığı 
goller ve yaptığı asistlerle ön 
plana çıkan Nijeryalı, Sarı-La-
civertliler karşısındaki şanssız-
lığını da yarın akşam bozmayı 
hedefliyor.

Devre arasında Alanyaspor’dan 
kadroya katılan ve Trabzonspor 
için sahaya çıktığı 5 maçta 3 kez 
ağları havalandıran Bakasetas 
da Kanarya’ya karşı 3 kez rakip 
oldu. Söz konusu maçlarda 1 

asiste imza atan Yunan yıldız, 
Sarı-Lacivertli fileleri sarsamadı. 
27 yaşındaki futbolcu, Fenerbah-
çe karşısında atacağı golle hem 
siftah yapmayı hem de takımına 
galibiyeti getirmeyi planlıyor.

Galatasaray’ın mayıs 
ayında yapılacak seçimli 
genel kurulunda, Baş-
kan Mustafa Cengiz’in 
aday olup olmayacağı 
merak konusu olurken, 
başarılı başkanın görev 
dönemi içerisinde en 
yüksek başarıyı yaka-
layan başkan olarak 
zirvede bırakmak istediği konu-
şuluyor. Sağlığı nedeniyle ciddi 
operasyonlar geçiren ve kısa 
sürede toparlanarak görevinin 
başına dönen Başkan Cengiz’in 
en büyük arzusunun bu sene de 
şampiyonluk olduğu öğrenildi. 
Başkan Cengiz’e yakın kay-
naklar, bu sene de şampiyon-

luğun gelmesi halinde 
Mustafa Cengiz’in 3.5 
senede 3 şampiyonluk 
göreceğini ve bunun 
zirvede bırakmak için 
büyük bir fırsat oldu-
ğunu diye getirdi.

Büyük avantaj
Üç şampiyonluk 

yaşayan başkan olarak tarihe 
geçmeyi planlayan Mustafa 
Cengiz’in, bu tablo ile seçime 
girmesinin de büyük avantaj 
sağlayacağı dile getirildi. Buna 
karşın Cengiz’in, bu şampi-
yonluğu, “Zirvede bırakmak 
için bir fırsat” olarak gördüğü 
belirtildi.
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Trbzonspor maçı, Sarı-Laci-
vertliler için sezonun kaderini 
belirleyecek sınav olarak görülü-
yor. Hafta boyunca bu karşılaşmaya 
yönelik sadece taktiksel çalışma-
lar yapılmadı. Gerek başkan ve 
yönet imin ziyareti, gerekse 
Emre Belözoğlu ile tecrübe-
li isimlerin konuşmalarıyla 
mental anlamda da zorlu 
maça hazırlanıldı. Erol Bulut, 
rakibi devirecek planı belirledi. 
46 yaşındaki teknik adam, kazan-
mak zorunda olmalarına ra ğmen 
savunma güvenliğinin önemine vurgu 
yaptı, “Göztepe maçındaki gi bi açıklar 
istemiyorum” dedi. Erol Bulut, Pelkas, 
Mesut Özil, Valencia gibi isimlere de 
hücumda bireysel yeteneklerini ön plana 
çıkarmaları talimatını vererek, “Bu 
kritik maçta sizin gibi özel oyuncuların 
yapacakları çok önemli” diye konuştu.
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FIRTINA YUKARI 
CIKMAK ISTIYOR
Trabzonspor'un Brezilyalı savunma oyuncusu Vitor Hugo, takımın adının büyüklüğünün bilincinde olduklarını belirte-
rek, “Dolayısıyla şu an hak etmediğimiz alt sıralardan ayrılıp bir an önce yukarıdaki makası daraltmak istiyoruz” dedi

M ehmet Ali Yılmaz Tesisle-
ri'nde Demir Grup Sivass-
por ile oynayacağı maçın

hazırlıklarını sürdüren Trabzons-
por’da antrenman öncesinde sa-
vunma oyuncusu Vitor Hugo basın
mensuplarının sorularını yanıtladı.
Brezilyalı oyuncu, özellikle takım
savunması konusunda çalıştıkla-
rını belirterek, “Buna odaklandık,
adapte olduk. İlk maçlar istediği-
miz gibi gitmedi. Özellikle son 3
maçtır iyi kapanmaya başladık. İyi
savunma yapmaya başladık. Takım
biraz daha sorumluluk almaya ve
kompakt oynamaya başladı. Son
maçlarda savunma üzerine yaptı-
ğımız çalışmalarla daha iyi sonuç-
lar almaya başladık. Buna
ihtiyacımız vardı. Bu serinin olabil-
diğince devam etmesini istiyorum”
diye konuştu.

Türkiye'den çok istediler

Türkiye'den önceki yıllarda teklif-
ler aldığını ifade eden Vitor Hugo,
şöyle devam etti: “O zamanki gö-
rüşmelerde İtalya'ya gitme kararı
almıştık. Bu kararımı orada oyna-
yarak, tecrübele kazanarak iyi bir
karar aldığımı düşünüyorum. Daha
önce de söylediğim gibi bir çok
kulüpten teklif aldığım için Türkiye
hakkında analizlerim ve araştır-
malarım vardı. Nelerle karşılaşa-
cağımı, hangi takımda
oynayacağımı gelmeden önce bili-
yordum. Trabzonspor gibi kulüpten
teklif almak onur verici. Tarihini
bir kenara bırakırsak, geçen sene
bu takım son anda ligi ikincilikle
bitirdi. Ligi kazanabilirdi, kupayı
kazandı. Hala Süper Kupa'yı ka-
zanma şansı devam ediyor. Doğ-
rusu ne kadar büyük takıma
geldiğimi, ne kadar önemli yerde
olduğumun farkındayım. Kulübün
beni buraya getirirken yaptığı fe-
dakarlıkların bilincindeyim. Ben de
saha içinde gösterdiğim perfor-
mansla kulübün bana yaptığı fe-
dakarlığın karşılığını vermek
istiyorum. Buraya geldiğim ilk
andan itibaren taraftarların bizden
beklediklerinin farkındayım. Aldı-
ğım mesajlar üzerinden bunun bi-
lincinde olduğumuzu onlara
göstermeye çalışıyoruz. Bizden is-
tediklerini biliyoruz. Biz de neler
yapabileceğimizi biliyoruz. Umuyo-
rum bu birliktelik, başarı göstere-
cektir." Vitor Hugo, geldiği ilk
andan itibaren takıma yüzde yü-
zünü vermeye çalıştığını vurgula-
yarak, “Kulübün beni buraya
getirirkenki fedakarlıkların farkın-
dayım. Ben de bu fedakarlıklara
cevap vermek istiyorum. Alışmak
ve adapte olmak benim adıma da
kolay olmadı. Ben de bu zamanı iyi
kullandığımı düşünüyorum. Şu an
kendimi adapte hissediyorum. Şu

an yüzde yüzümüz verebileceğimi
düşünüyorum. Şu anda çok mutlu-
yum. Her maç kendimi daha iyi
hissediyorum. Özgüven kazanarak
devam ediyoruz” ifadelerini kul-
landı.

Hocamızın katkısı çok büyük 

Vitor Hugo, "Öncelikle savunma
üzerine çalışıyoruz. Sonrasında bu
takımın öne gitmesi gerekiyor.
Nasıl öne gideceğimizi, nasıl
hücum yapmamız gerektiğini ken-
disi bize anlatıyor. Bunlara yavaş
yavaş başladık. Ama dediğim gibi
ilk dokunuşu hocamız savunma
üzerine yaptı ve sonrasında yavaş
yavaş hücuma doğru geçmeye de
başladı. İtalya'da taktik anlayış
çok öne çıkıyor. İtalyan futbolunda
savunma oyuncularından takımın
olabildiğince geri gitmeme ve
önde kalmasına yönelik beklenti
var. Adamdan ziyade alanların
doğru paylaşımı ve bu alanların
doğru savunmasıyla alakalı. Türk
futbolunda da bunu görüyoruz.
Şanslıyız ki hocamız Türkiye'de
bunun nasıl yapılacağının far-
kında. Bunu bize çok net anlatıyor.
Geldiği andan itibaren topun
önünde baskı yoksa geri kaçma-
mız gerektiğini, alanları nasıl dol-
durabileceğimizi, kimlerin hangi
pozisyona gelmesi gerektiğini de-
taylı ve net şekilde bizlere ifade
ediyor. Bu açıdan takımın savun-
masının düzelmesinde çok büyük
faydası olduğunu düşünüyorum"
dedi.

Savunma aynı dili konuşuyor

Hugo, takımdaki savunma oyuncu-
larının birbiriyle uyumu konusuna
ilişkin de şunları söyledi:“Edgar,
harika bir oyuncu. Edgar ile bera-
ber oynamak benim için büyük
şans. Kendisi diğer bütün stoper-
lerimiz gibi çok iyi bir oyuncu.
Saha içinde kendimize yardımımız
dokunuyor. Bizim için en büyük
yardım, şu an savunmada oynayan
4 arkadaşımızın aynı dili konuşa-
bilmesi. Ben bunun saha içinde
avantaj getirdiğini düşünüyorum.
Daha rahat iletişim kuruyoruz. Ta-
kımın savunmadaki başarısının sa-
dece savunma oyuncularının
başarısı olduğunu düşünmüyorum.
Nwakaeme ve Ekuban’ın hocamı-
zın istediği gibi bir çok pozisyonda
gelip yardım ettiğini, hiç olmadık
pozisyonlarda savunmaya yardım
ederek yiyeceğimiz potansiyel golü
engellediklerini görüyorum. Sa-
vunma başarısı varsa, bu sadece
savunma oyuncularının değil
bütün takımın başarısıdır.”

Başarılı olacağız
İlk hedeflerinin kazanmaya devam
edebilmek olduğunu kaydeden

Hugo, şunları dedi: “Bir tek buna
odaklanmış durumdayız, sadece
bunu düşünüyoruz. Puan duru-
munu açık incelediğimizde ligin
başları olduğunu görebiliyorsunuz.
Alınabilecek galibiyetin sizi çok
fazla yukarı çektiğini, aynı şekilde
kaybettiğiniz maçın sizi aşağılara
itebildiğini görüyorsunuz. Şu an
yanılmıyorsam Alanyaspor maç
eksiği ile lider konumda. Alanyas-
por maç kaybederek biz de aynı
şekilde maç kazanarak onlara
yaklaşabiliriz. Şu an biz maç ka-
zanmaya ve bu şekilde ilerlemeye
konsantre olmuş durumdayız.
Trabzonspor’un hedefi her zaman
en üstte en tepede olmak. Takımın
adının büyüklüğünün bilincindeyiz.
Dolayısıyla şu an hak etmediğimiz
alt sıralardan ayrılıp bir an önce
yukarıdaki makası daraltmak."
DHA

Hugo, Türkiye'de önemli, iyi forvet
oyuncuları bulunduğunu kaydede-
rek, "Burada oynadığımız hazırlık
maçında ve beğendiğim, iyi forvet
olduğunu düşündüğüm oyuncular
var. Erzurumspor'da oynayan Ri-
cardo. Hem oynadığımız maçta
hem de hazırlık maçında iyi per-
formans gösterdi. Sorduğunuzda
ilk aklıma gelen isim o. Tabii ki
çok yetenekli rakibimiz var. Ben de
29 yaşında olduğumu düşününce
yavaş yavaş tecrübe kazandım. Bu
ligde ve kendi takımımızda çok ye-
tenekli stoperler olduğunu düşü-
nüyorum. Ligde çok beğendiğim
forvet oyuncuları da var.  Lider ola-
rak değerlendirdiğim isimler var.
Thiago Silva, Mirando, Sergio
Ramos. Bunlar idol olarak baktı-
ğım ve çok beğendiğim stoper
oyuncuları” ifadelerini kullandı. 

Kaliteli
bir lig
var

Kadın futbolu için lig lazım
A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör, “Şu anda rakiplerimiz Rusya ve Hollanda’nın ligleri devam
ediyor. Bir tek bizim ligimiz yok, Bizse ligi olmayan bir takım olarak yine de iyi mücadele etmeye çalışıyoruz” dedi

AAnnttaallyyaa’’nnıınn  Manavgat ilçesinde Arslan Zeki
Demirci Emirhan Spor Kompleksi’nde, Porte-
kiz Futbol Federasyonu’ndan Sandra Braz
Bastos, Olga Almeida ve Sandrine Gonçalves
Santos hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşma
ay yıldızlı sporcuların vuruşuyla başladı. İlk
yarısında oldukça tutuk oynayan Türkiye A
Milli Kadın Futbol Takımı oyuncuları
29'uncu dakikada Anna Belomyttseva ve
45'inci dakikada Marina Fedorova'nın golle-
rine engel olamadı. Karşılaşmanın ilk yarısı
Rusya’nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Maçın
ikinci yarısında 2 oyuncu değişikliğiyle sahaya
çıkan A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncuları
55’inci dakikada Derya Arhan’ın golüyle
skoru 2-1’e getirdi. Golün ardından beraber-
liği sağlamak için rakip kaleye sürekli atak
yapan kadın milliler, kazandıkları pozisyonları
gole çeviremeyince sahadan 2-1'lik mağlubi-
yetle ayrıldı. Bu sonuçla ay yıldızlı ekip, oyna-
dığı 10 maçta topladığı 5 puanla A Grubu'nu
5'inci sırada tamamladı. Maçın ardından
açıklama yapan A Milli Kadın Futbol Takımı

Teknik Direktörü Necla Güngör, karşılaşma-
nın çok yüksek tempoda oynandığını belirte-
rek, “Grup 2'ncisiyle oynadığımız ve gerçekten
kızlarımızın çok iyi mücadele ettiğini düşün-
düğüm bir maç oldu. Yenildiğimiz için mutsu-
zuz tabii. Çok daha iyi bir oyun
sergileyebilirdik” dedi.

Hedef dünya kupası

Hedeflerinin Dünya Kupası'na katılmak oldu-
ğunu söyleyen Türkiye A Milli Kadın Futbol
Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör, sözle-
rini şöyle sürdürdü: "Dünya Kupası'nın ön
elemeleri oynanacak. Bundan sonraki en
büyük hedefimiz, o elemelerde elimizden gele-
nin en iyisini yapmak. Bu maçlar zaten bizim
için aslında bir prova niteliğindeydi. Bizim he-
defimiz çok iyi kurulmuş bir kadroyla Dünya
Kupası'nda ses getirmek. İlk hedefimiz eleme
grubundan çıkmak. Kızların son derece iyi bir
mücadelesi var. Bu mücadelenin üstüne biraz
daha kondisyon ve ligin başlamasıyla birlikte
artan bir süreç olmasını temenni ediyoruz."

IINNGG  Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe
Beko, deplasmanda Büyükçekmece Basketbol'a
93-91 yenildi ve sezonun ilk mağlubiyetini aldı.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 10'uncu hafta
karşılaşmasında Büyükçekmece Basketbol
kendi sahasında Fenerbahçe Beko'yu konuk
etti. Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanan
müsabakaya hücumda etkili bir başlangıç
yapan Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 29-28, ilk
yarıyı ise 49-47 önde kapattı. 3'üncü çeyrekte
oyunun kontrolünü ele alan Büyükçekmece
Basketbol, 23-18'lik çeyrek skoruyla maçın final
periyoduna 3 sayı farkla önde girdi: 70-67. Son
periyotta Fenerbahçe Beko'nun savunmadaki
sertliği sonuç getirirken, maçın normal süresi
82-82'lik skorla sona erdi ve uzatmalara geçildi.
Uzatma bölümünde rakibine karşı 11-9'luk üs-
tünlük kuran Büyükçekmece Basketbol, kendi
sahasında Fenerbahçe Beko'yu 93-91 mağlup
ederek rakibine ligdeki ilk mağlubiyetini tattırdı.
Büyükçekmece Basketbol ise 3'üncü galibiyetini
aldı. Müsabakanın en skorer ismi 25 sayıyla ev
sahibi ekipten Karvel Markeese Anderson oldu.
Fenerbahçe Beko'da ise Lorenzo Brown 21 sayı
üretse de bu performans takımını galibiyete ta-
şımaya yeterli olmadı.

Büyükçekmece
zoru başardı

TTFFFF 1'inci Lig'in lideri Altınordu, geride kalan
11 haftada 17 kez rakip fileleri sarsarken, 9
farklı futbolcu skora direkt katkı sağlamayı
başardı. Kırmızı-lacivertli takımda deneyimli
sağ kanat Ahmet İlhan Özek attığı 4 golle ta-
kımın en skorer ismi olarak dikkat çekerken,
bu futbolcuyu 3'er golle santrfor Ahmet De-
reli ve sol kanat Metehan takip etti. İzmir
temsilcisinde orta saha oyuncusu Burak İnce
2, ön libero Furkan Çil ve Oğulcan, sol kanat
Oğuzhan, stoper Yusuf Can ve santrfor Enis
ise 1'er gol kaydetti. Ligde pazar güne evinde
takipçisi Ankara Keçiörengücü ile karşılaşa-
cak Altınordu'da geçen hafta
Eskişehirspor  deplasmanında hafif sakatlık
yaşan sağ kanat Alper ile sol bek Ufuk'un du-
rumlarının ciddi olmadığı öğrenildi. İzmir
temsilcisinde kırmızı kart cezalısı Ahmet
İlhan, tedavileri süren Yiğit Emre, Emre
Nefiz, Enis, Yiğithan ve Hüseyin Altuğ forma
giyemeyecek. Sarı kart cezası sona Muzaffer
ile idman eksiğini kapatan Muhammed, Me-
tehan ve Ahmet Dereli ise kadroda yer alacak.

MMiissllii..ccoomm  3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta müca-
dele eden Silivrispor, yarın evinde oynayacağı
Muğlaspor maçı öncesinde 17 futbolcu, 1 yö-
netici, 2 teknik heyet, 1 malzemeci ve takım
otobüs şoförü olmak üzere 22 kişinin Covid-
19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Kulüpten
yapılan açıklamada, "Covid-19 testinde 17
futbolcu, 1 yönetici, 2 teknik heyet, 1 malze-
meci ve takım otobüs şoförü olmak üzere 22
kişinin test sonucu pozitif çıkmıştır. Gerekli
tedavi süreciyle ilgili tüm protokoller başlatıl-
mıştır'' ifadeleri kullanıldı. 

Bu takımda
herkes golcü

Silivrispor’u
virüs vurdu
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Testler pozitif çıktı

Turkish Airlines 
EuroLeague’in 26’ncı 

haftasında Anadolu 
Efes, deplasmanda 

F.Bahçe Beko’yu 
32 sayı farkla 106-74 
mağlup etti. Müsaba-

kanın ardından F.Bahçe 
Beko Başantrenörü Igor 

Kokoskov ile Anadolu 
Efes Başantrenörü 

Ergin Ataman 
düzenlenen basın 
toplantısına katıldı

Spor Toto Süper Lig’in 
27’nci haftasında Beşik-
taş sahasında Yukatel 

Denizlispor’u 3-0 mağlup 
etti. Karşılaşmanın ardından 
düzenlenen basın toplantı-
sında açıklamalarda bulunan 
Beşiktaş Teknik Direktörü 
Sergen Yalçın, kazanmanın 
önemli olduğunu belirte-
rek, “Böyle aralardan sonra 
dönüşler sıkıntılı olabiliyor. 11 
günlük sürede oyuncularımızı 
dinlendirmeyi, antrenman 
temposunu düşürmeyi tercih 
ettik. Aslında bunda da maça 
yansır mı diye endişemiz 
vardı. İlk yarıda aldığımız 
skor temponun düşmesine, 
oyuncuların rahatlamasına 
sebep oldu. Genele baktığımız 
zaman, kazanmamız gereken 
bir maçtı. Kolay bir galibiyet 

oldu. İyi konsantre olmuştuk. 
İkinci yarıda da net pozisyon-
lar vardı. Biraz daha zorlasak 
skoru arttırabilirdik. 3 puanı 
almak önemliydi. Zor bir lig 
devam ediyor. Salı ve cumar-
tesi 2 maç oynayacağız, kolay 
değil. O maçlara hazırlanmak 
zorundayız” şeklinde konuştu.

Alternatifli bir kadro olacak
Sakat oyuncuların dönmesiyle 
daha alternatifli bir kadroya 
sahip olacaklarını belirten 
Yalçın, şu ifadeleri kullandı: 
“Mücadele etmeden maçlar 
kazanılmıyor. Koşmak, doğru 
oyunu oynamak lazım. Belli 
bölümlerde bunu iyi yaptık. 
Sakat oyuncular var. Onlar da 
katılacak. Daha geniş kadro 
olacak. Yavaş yavaş tempoyu 
artıracağımızı düşünüyorum.” 

Bazen kötü oynarken de ka-
zanmak gerektiğini altını çizen 
Yalçın, “İyi oyunu oynamak 
tabii ki önemli. Taraftara bir 
şeyler sunmak zorundayız. 
Şunu da söylemek lazım. 
Her zaman iyi oynayarak 
kazanamazsınız. Bazen oyunu 
tutmak, savunmak gerekiyor. 

Kötü oynarken de kazanmak 
lazım. Her zaman iyi futbol 
bekleyemeyiz. Kötü oynadı-
ğımızda da 3 puan almamız 
gerekiyor. Uzun ligde onlara 
da ihtiyacımız var. Oyunun 
üstüne takılıp kalmak mantıklı 
değil. Skoru almak çok önem-
li” diye konuştu.

Anadolu Efes’i tebrik ederek 
sözlerine başlayan Fener-
bahçe Beko Başantrenörü 

Igor Kokoskov, ‘’40 dakika boyunca 
çok iyi oynadılar. Çok yetenekli ve 
iyi şutörlerin olduğu bir takım. Ta-
kım olarak çok iyi oynuyorlar. Mici-
c’i rekorundan dolayı tebrik ederim. 
Çok iyi bir maç çıkardı. Biz ise maça 
iyi başlamadık, tüm sorumluluğu 
ben alıyorum. Çok iyi bir takıma, 
EuroLeague şampiyonluk adayına 
karşı oynadık. Oyunculara bu krediyi 
vermek gerekiyor ama bugün oyna-
dığımızdan daha iyi oynayabilirdik’’ 
diye konuştu.

Maçı ilk çeyrekte kazandık
Maçı ilk çeyrekte kazandıklarını 
kaydeden Anadolu Efes Başantre-
nörü Ergin Ataman ise ‘’Maça çok 

iyi başladık, sahayı çok iyi paylaştık. 
Savunmamız çok iyiydi, Fenerbah-
çe’nin sayı üretmesine izin vermedik. 
İkinci çeyrekte oyun olarak biraz 
geriye düştüğümüz bölümler oldu. 
Ama tabii ki maçın genelinde 14 
tane üçlüğümüz vardı, hücumda çok 
etkili bir performans gösterdik ve 
kazandık. Bu sadece bir galibiyet, 
umarım böyle galibiyetler devam 
eder’’ ifadelerini kullandı.

‘Mıcıc’ın performansı sıra dışıydı
Vasilije Micic’n 37 sayı kaydederek 
kariyer rekorunu kırmasına değinen 
Ataman, ‘’Micic’in performansı sıra 
dışıydı ama onunla maç önü ve maç 
sonu konuşmalarım sıradandı. Bu-
gün zirveye çıktı. Ben hiçbir zaman 
tek bir oyuncuyu kutlamam. Geçti-
ğimiz haftalarda Larkin de böyle bir 

performans sergilemişti. Önemli olan 
formda oyuncuları bulabilmek. So-
yunma odasında kendisini kutlama-
dım ama sizlerin önünde kutlayayım. 
Genelde onu hep eleştiririm biliyor-
sunuz ama bugün kutluyorum’’ dedi.

3 senedir beraber oynuyoruz
Milli takımda çok sayıda oyuncuları-
nın bulunmasının kendileri için sıkın-
tı yaratıp yaratmadığının sorulması 
üzerine deneyimli başantrenör, şun-
ları söyledi: “3 senedir beraber oyna-
yan bir takımız. Bu gibi durumlarda 
sıkıntı çekmiyoruz. Oyuncularımızın 
milli takımlarına verdiği katkıdan da 
gurur duyuyoruz. Birbirine alışkın 
oyuncularımız var. Onlara milli ta-
kımdan dönünce bir dinlenme verdik, 
sonrasında kendi sistemimizde maça 
hazırlandık.” n DHA

Denizlispor galibiyeti-
nin ardından açıklama 
yapan Beşiktaş Teknik 
Direktörü Sergen Yalçın, 
“Her zaman iyi oynayarak 

kazanamazsınız. Bazen 
oyunu tutmak, savun-
mak gerekiyor. Kötü 
oynarken de kazan-
mak lazım” dedi

Anadolu Efes’ten tam 32 sayı fark
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Böyle şeyler olabilir

Zirvede bırakacak!

Fenerbahçe işi sıkı tuttu

Bakasetas’ın 1 asisti varKötü oynarken de kazanmak lazım!
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, “Her zaman iyi oynayarak kazanamazsınız. Bazen oyunu tutmak, 
savunmak gerekiyor. Kötü oynarken de kazanmak lazım. Her zaman iyi futbol bekleyemeyiz. 
Kötü oynadığımızda da 3 puan almamız gerekiyor” dedi



   

   

BİR DOKUNUŞTAN FAZLASI

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

Adres : Akpınar 
Sanayi Bölgesi - Yassıören 
Mahallesi Hadımköy Cad.
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