
Gazetemizin yazarlarından
Barış Yarkadaş'ın sosyal

medya hesabından paylaştığı içki 
yasağına ilişkin belge büyük ses 
getirdi. “Artık kanun devleti bile 
değiliz” diyen Yarkadaş bayilere 
imzalatılan belgeyi kast ederek, “İçki
yasağı tamamen keyfi, anayasaya ay-
kırı, beslenme ve yaşam hakkının ih-
lalidir. Temel hak ve özgürlükleri

ancak kurum
içinde yayımla-
nacak ve uygula-
nacak bir
yöntem olan 
‘genelge’ ile orta-
dan kaldırmak,
kanun devletine
de ‘elveda’ de-
mektir” ifadele-
rini kullandı. 

CHP İstanbul İl Başkanı
Canan Kaftancıoğlu'nun, 

sosyal medya hesabından Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a
hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı
gerekçesiyle hakkında açılan davada
56 bin lira manevi tazminat ödeme-
sine karar verildi. Karara tepki 
gösteren Kaftancıoğlu, “AKP 
eliyle araçsallaş-
tırılan yargıda si-
yasi eleştiri bile
hakaret kabul
ediliyor. Ama
olsun eninde 
sonunda hakikat
kazanacak. Gö-
receksiniz” dü-
şüncesini dile
getirdi. I SAYFA 7
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
orucunu, Bağcılar’da, Songül-

Öztürk Avcı çiftinin evinde açtı. Evin 
8 aylık torunu Alperen’in annesi Zehra
Avcı, İmamoğlu’na, 0-4 yaş arasında
çocuğu bulunan anneler için şehir içi
toplu ulaşımda ücretsiz seyahat olanağı
sağlayan İstanbulkart uygulaması için
teşekkür etti. İmamoğlu, “Bir annenin
duasını alıyorsam, ne mutlu bana”
ifadelerini kullandı. I SAYFA 9
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Erdoğan’a 56 bin
lira ödeyecek!
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ÖYLE BİR BELGE PAYLAŞTI Kİ!

Kanun devleti 
bile değiliz!
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KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Büyükçekmece Kültürpark'ta hamama ait su deposuna düşen çocuk hayatını kaybetti. İhmal iddiasında 
bulunan acılı anne, “Güvenlik şeritleri olsaydı, merdiven orada olmasaydı belki oğlum ölmezdi” diye konuştu.
Ailenin komşusu Mehmet Pişkin de “Büyük bir ihmal var. Belki de çocuğu ittiler bilemiyoruz” tepkisini gösterdi

Olay Dizdariye Mahalle-
si'nde meydana geldi. Edini-

len bilgiye göre 6 yaşındaki Poyraz
Tok arkadaşlarıyla birlikte evinin ya-
kınındaki parka oynamaya gitti. Ar-
kadaşlarıyla birlikte parkta dolaşan
ve oyun oynayan çocuk park içinde
bulunan hamamın çatısına çıktı.

Küçük çocuk iddiaya göre hamama
ait su deposunun ahşap kapağı 
kırılınca yaklaşık 4 metre derinliğin-
deki su dolu deponun içine düştü.
Yapılan aramalar sonucunda küçük 
çocuğun hamama ait su deposunun
içinde hareketsiz durduğunu
görüldü. 
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Canan Kaftancıoğlu

Beylikdüzü Belediye Başkan
Yardımcısı Mülayim Demirtaş,

Gürpınar Siteler Bölgesi 1. Etap
Kentsel Dönüşüm sürecine ilişkin
basın mensuplarıyla bir araya geldi.
İsim vermeden AK Parti Grubunu
eleştiren Demirtaş, “Bazı çevreler 
5 yıl önceki beton ve demir fiyatıyla
bugünkü aynıy-
mış gibi provaka-
tif söylemlerle
komşularımızın
kafasını karıştıra-
rak can ve mal
güvenliğini 
siyasi emel 
uğruna tehdit
ediyor” dedi. 
I SAYFA 9

ç

Vatandaşları 
tehdit ediyorlar

AK PARTİ’YE YÜKLENDİ

Mülayim Demirtaş

Büyükçekmece Belediyesi, 
Yeditepe Üniversitesi ve Namık

Kemal Üniversitesi işbirliğiyle gerçek-
leşen “Kent Tarımı ve Arıcılık 
Eğitimi” kurslarını başarıyla bitiren
kursiyerlerin sertifikaları törenle tak-
dim edildi. Törende konuşan Belediye
Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı,
“Tarıma çok önem verilmesi gereki-
yor. Çünkü hayat gösterdi ki tarım 
olmadan ülkede insanların gelişimi
mümkün değil” dedi. I SAYFA 4
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Tarım olmadan
gelişme olmaz!

SERTİFİKALAR VERİLDİ

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın
iki yıllık görev süresi boyunca yaptıklarını

izledik önceki gün. İki yılı
yarım saatlik videoya sığdır-
mak da, yazıya da dökmek
zor ama dikkat çekici başlık-
lardan bazılarını mercek al-
tına alalım istiyorum...

Avuçlarını 
yalayacaklar

Müge Cesur Özmen’in köşe yazısı sayfa 5’te 

Esenyurt CHP Gençlik 
Kolları Başkanı Erdinç Aktaş

Damga'ya konuştu. Aynı zamanda  
Esenyurt Üniversitesi Atatürkçü 
Düşünce Kulübü Kurucu 
Başkanı olan Aktaş, yaptıkları
çalışmaları anlattı. Belediye 
Başkanı Kemal Deniz Boz-
kurt'un Esenyurt'un talihini
değiştirmek için çok uğraştığını
belirten Aktaş, “Burada CHP 

iktidarı devam ettiği sürece Esen-
yurt'un umudun şehri olacağına 
yürekten inanıyorum” diye konuştu.
Esenyurt Üniversitesi’nde okuyan 

Aktaş, “Üniversitede Atatürkçü
Düşünce Kulübü'nü kurarken
önümüzde fazlasıyla set koyuldu.
Tüm çabalarımın sonucunda bu
kulübü kurmayı başardım. 
İkinci yılımızı tamamladık” dedi.
I SAYFA 5
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Barış Yarkadaş

Silivri Belediye Başkanı Volkan
Yılmaz, “Biz kimseyi ötekileş-

tirmeden, adalet ve eşitlik ilkesiyle,
vatandaşlarımızın yanında olarak 
Silivri’ye hizmet ediyoruz” dedi. Yıl-
maz, “Biz anketleri makamımızdaki
deri koltukta oturmadan, her gün 

sahada, hem-
şehrilerimizin
yanında yapıyo-
ruz. Anketleri-
mizi vatandaşa
dokunarak, on-
ların yanından
hiç ayrılmadan
yapmaya devam
edeceğiz” diye
konuştu. I SAYFA 8
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HİZMETLERİNİ ANLATTI

Adalet ilkesiyle
hizmet veriyoruz

Volkan Yılmaz

Taşınmaya başlayan Şişli 
Etfal Hastanesi’nin yerinde

dönüştürülmesini isteyen semt 
sakinlerinin gerçekleştirdiği eyleme
Şişli Belediye Başkanı Muammer
Keskin de destek verdi. Keskin “Şişli
Etfal’in geleceği hakkında karar veri-
cilerin, halkın talep ve beklentilerine
gerekli hassasiyeti göstermelerini
bekliyoruz. Şişli halkı, 122 yıllık sağ-
lık güvencelerinin ellerinden alınma-
sından  büyük endişe duymaktadır”
dedi. I SAYFA 16
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KESKİN DE EYLEME KATILDI

122 yıllık güvence
elimizden alınıyor!

HAMAMIN DEPOSU
POYRAZ’I YUTTU!

4 METRE DERiNLiĞiNDEKi DEPOYA DÜŞTÜ
Oğlunun ölüm haberini alan
acılı anne uzun süre yakınla-

rına sarılarak gözyaşı döktü. 
Yaşanan olayı anlatan anne Sultan
Kökçül, “Burada güvenlik şeridi ol-
saydı belki oraya çıkmazdı. Merdi-
ven olmasaydı çıkamazdı. Bugün
benim başıma geldi yarın bir gün

başka bir çocuğun başına da gelebi-
lir. Kuyunun üzerinde demir değil
tahta varmış” dedi. Ailenin komşusu
Mehmet Pişkin de “Büyük bir ihmal
söz konusu. Kuyuya çıkan bir 
merdiven var. Kolaylıkla çıkılıyor.
Belki de çocuğu ittiler bilemiyoruz”
diye konuştu. I SAYFA 9
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BURADA BÜYÜK BiR iHMAL SÖZ KONUSU

Ünlü sanatçı Lale
Mansur'un “Atlar

zincirle bağlanmaktan
öldü” açıklamasının ardın-
dan İBB'den tam tersi bir
beyan geldi. Açıklamada,
“İBB, Adalar’daki sahip-
lendirilmeyen atlara, vete-
riner doktorlar ve seyisler
eşliğinde titiz bir hizmet
veriyor. Onlara 14 metre-
karelik özel localarda, tı-

marından tedavisine her
türlü olanağı sağlayarak
bakıyor. Büyükada, mutlu
atlar diyarına dönüştü. 
Bu sağlıklı hal, atların yüz
ifadelerine de yansıyor”
denildi. İBB Muhtarlıklar
ve Gıda Daire Başkanı
Ahmet Atalık da “Son 
derece iyi bakılıyorlar. İyi
besleniyorlar” açıklamasını
yaptı. I SAYFA 10
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1 Mayıs 1977 yılında 
Taksim'de hayatını kaybe-

denler Kazancı Yokuşu'nda 
karanfillerle anıldı. DİSK Genel
Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Bu-
rada 1 Mayıs 1977'de yitirdiğimiz
tüm canlarımızı, yoldaşlarımızı,
arkadaşlarımızı anmak için 
toplandık. Bundan 44 yıl önce 
1 Mayıs 1977'de burada arkadaş-
larımızı, yoldaşlarımızı kaybettik.
Bugün bir kez daha 1 Mayıs'ı
pandemi koşullarında 
karşılıyoruz” dedi. I SAYFA 4
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CANLARIMIZ İÇİN TOPLANDIK

DUA ALIYORSAM
NE MUTLU BANA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu, Bağcılar’da Songül
Öztürk Avcı çiftinin misafiri oldu. 

BÜYÜKÇEKMECE KÜLTÜRPARK’TA ÜZERİ TAHTA İLE KAPATILAN
HAMAM DEPOSU 6 YAŞINDAKİ MİNİK POYRAZ’A MEZAR OLDU

TARiHi DEPO POYRAZ’A MEZAR OLDU
6 yaşındaki Poyraz Tok, üzeri tahta ile kapatılmış hamam deposunun içine düştü. Maalesef Poyraz, hayatını kaybetti. Minik cesede
ulaşan polis, hamam ve çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Parka yine önlem amaçlı çevik kuvvet polisi sevk edildi. 

ENGELLERi ASIP
ADK’YI KURDUK!
Esenyurt CHP Gençlik Kolları Başkanı ve Esenyurt Üniversitesi
Atatürkçü Düşünce Kulübü Kurucu Başkanı Erdinç Aktaş, “ADK’yı
kurarken önüme çok setler koydular ama hepsini yıkıp genç
arkadaşlarımla birlikte kurmayı başardık” dedi

ç

ZEHRA
ÇELİK

SÖYLEŞİ

ESENYURT UMUDUN ŞEHRi OLACAK
ESNAF KURYELERDEN 

MEKTUP VAR
Değerli okurlarım bugün DAMGA 
Gazetesinde “Kimsesizlerin kimsesi” say-
fasında sizlerle olmaktan çok keyifliyim.
Sizlerden gelen mektuplarda dile getirdi-
ğiniz mağduriyetlerinizi yetkililere ulaştırıp

birlikte çözümler üretmeye
çalışacağız. Bunların yanı
sıra çevre, kent suçları, hay-
van hakları ihlalleri, rüşvet ve
yolsuzluklara karşı sizlerle
birlikte damga vuracağız.

Çekmeköy Soğukpınar
Mahallesi sakinleri eza-

nın erken okunması nedeniyle
iftarları 10 dakika önce açtık-
larını söyledi. Ezandan kısa
süre sonra ise imamın yanlış-
lıkla ilgili uyarmak için anons
yaptığı kaydedildi. I SAYFA 4
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EYVAH ORUC GiTTi!

Silivrispor ateşten
bir gömlek giydi!

HABERİN DEVAMI SAYFA 15’TEAli Avcu köşe yazısı sayfa 8’de

ATLAR ÖLÜYOR MU
YOKSA MUTLU MU?

Ahmet
Atalık
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E vli çiftlerin yaklaşık beşte biri istemele-
rine rağmen çocuk sahibi olamadıkları
için doktora başvuruyor. İnfertilite yani

kısırlık problemine her iki cinsiyette de eşit
oranda rastlanıyor ve tedaviler kişiye özel ola-
rak planlanıyor. Örneğin çevresel koşulların
da bozulmasıyla önemi giderek artan erkek
infertilitesinde günümüzde modern yöntem-
ler öne çıkıyor hatta sperm olmaması duru-
munda bile kök sperm hücreleriyle çocuk
sahibi olmak mümkün olabiliyor. Memorial
Bahçelievler Hastanesi Üroloji Bölümü'nden
Op. Dr. Yusuf İlker Çömez, erkeklerde görü-
len infertilite ve tedavi yöntemleri hakkında
bilgi verdi. Çiftler bir yılın sonunda doğum
kontrol yöntemi kullanmadıkları halde çocuk
sahibi olamıyorlarsa kadınların bir jinekoloji
uzmanına, erkeklerin de bir üroloji uzmanına
başvurması önem taşımaktadır. İnfertilite her
iki cinsiyette de eşit oranda görülür. Ancak
bazen her ikisinin de ortak olarak etkilendiği
durumlar olabilmektedir. Bu nedenle yar-
dımcı üreme teknikleri yönünden çiftlerin bir-
likte ele alınması gerekliliği ortaya
çıkmaktadır. Erkekler için ilk olarak en basit
olan sperm tetkiki yapılır. Hiç sperm çıkma-
dığı veya çok az olduğu durumlarda öncelikle
bu durumun çözülmesi gerekir. Eğer sperm
sayısı ve kalitesi normal ise kadın, jinekoloji
uzmanı tarafından değerlendirilir.

Doğru beslenme çok önemli

Erkeklerde kısırlığın en sık görülen nedenle-
rinden biri “Varikosel” denilen damar genişle-
meleridir. Ancak her üç hastanın birinde iyi
yapılan bir varikosel ameliyatı sonrası gebelik
elde edilmesi mümkün olmaktadır. Varikosel
dışındaki erkek kısırlığı nedenleri ise; hormo-
nal bozukluklar, iltihabi bozukluklar, oksidatif
stres denilen sperm DNA bozulması ile so-
nuçlanan etkenlerdir. Bunlar, güncel testler ile
artık rahatlıkla tanı konulabilecek problemler-

dir. Hava kirliliği ve elektromanyetik dalgala-
rın bu hasarları tetikleyebileceği düşünülür.
Sperm normal olsa bile DNA hasarı nede-
niyle gebelik elde edilemeyebilir. Ancak bu so-
runlar ilaçlar ve beslenme ile tedavi edilebilir. 

Azospermiye çözüm

Menide hiç sperm olmaması durumuna
azospermi adı verilmektedir. Bazı kişilerde
doğuştan sperm olmayabilir. Erken yaşta
erkek çocuklarında testislerin 6 aya kadar ye-
rine inmemesi ya da geç inmesinden kaynak-
lanan sperm bozukluklarıyla da
karşılaşılabilir. Hiç sperm çıkmaması ve sper-
min sonradan bozulması durumları da tedavi
edilebilir. Bazen kanal tıkanıklığı ya da hor-
monal bozukluklar nedeniyle azospermi ola-
bilir. Bu tabloda da hasta başarıyla tedavi
edilebilir. Bunlar dışında ise tüp bebek yön-
temleri ile çocuk sahibi olmak mümkün olabi-
lir. Testis içindeki canlı spermler, TESE
denilen yöntemle, ameliyat mikroskobu al-
tında görülen uygun alandan alınarak çocuk
sahibi olunabilir.

Çocuk sahibi olunabilir

Testislerden alınan dokularda sperm olmayan
ancak kök sperm hücresinin bulunduğu vaka-
larda da hastaların çocuk sahibi olma potan-
siyelleri vardır. Son yıllarda gelişen teknoloji
sayesinde bu hücrelerin gelişimlerinin hangi
aşamada durduğuna göre, uygun tedavi yön-
temi ile tüp bebek yapılması mümkündür. Vü-
cudun diğer bölgelerindeki kök hücrelerden
de sperm elde etme çalışmaları deneysel ola-
rak devam etmektedir. Ancak henüz insanlar
için onaylanmış olan çalışma bulunmamak-
tadır. Çiftlerin bebek sahibi olmaya çalıştıkları
dönemde; vakit kaybetmeden uzman yardımı
almaları, umutsuzluğa kapılmayıp sabırlı ol-
maları ve tedavi planlamasına harfiyen uyma-
ları önemlidir. 

KısırlıGa 
Care var

Memorial Bahçelievler Hastanesi Üroloji Bölümü'nden 
Op. Dr. Yusuf İlker Çömez, erkeklerde görülen 

infertilite ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi

Menide hiç sperm olmaması
durumuna azospermi adı
verilmektedir. Bazı kişilerde
doğuştan sperm olmayabilir.
Erken yaşta erkek 
çocuklarında testislerin 
6 aya kadar yerine 
inmemesi ya da geç 
inmesinden kaynaklanan
sperm bozukluklarıyla da
karşılaşılabilir.

1. Sigaradan uzak durun.
2. Obezite hastalığınız varsa pro-
fesyonel yardım alarak kilo verin.
3. Stresten uzak durmaya çalışın.
Eğer başaramadığınızı düşünü-
yorsanız uzman yardımı almaktan
çekinmeyin. 
4. Akdeniz tipi beslenme tarzını
benimseyin
5. Antioksidan yönünden zengin
ve taze gıdalar tüketin.
6. Fast food tüketmeyin, işlenmiş
ve hazır gıdalardan uzak durun.
Bu tür besinler erkeklerde hor-
mon dengeleriyle oynadığından
kısırlık riskinin artmasına yol 
açmaktadır.  
7. Keçiboynuzu ve portakal suyu
gibi vücuttan toksinleri uzaklaştı-
rabilen besinleri tercih edin.

Bebek sahibi
olmak isteyen
erkeklere 7 öneri

Teknoloji bağımlılığı
depresyona sokuyor
Psikolog Yağmur Bedir, “Ebeveynler ‘3-6-9-12’ kuralıyla çocuklarının ekran
bağımlılığına karşı önlem alabilir. Başarıya ulaşmak için, 3 yaş öncesinde çocuk
ekrana maruz kalmamalı. 6 yaşa kadar çocuğun kendine ait bir elektronik
cihazı olmamalı. 9- 12 yaşları arasında çocuklar internete girerken ebeveynleri
kontrol etmeli. 12 yaşından önce sosyal medya hesabı kullanmamalıdır” dedi

Pandeminin çocukların ekran
sürelerini önemli ölçüde artırdı-
ğını ifade eden İAÜ VM Medical

Park Florya Hastanesi’nden Psikolog Yağ-
mur Bedir, bu artışta başta uzaktan eğitim
ve evde kalınan sürenin artması gibi fak-
törlerin etkili olduğunu söyledi. Teknolojik
gelişmelerin ilerlemesiyle birlikte ekranla-
rın hayatlarımızda önemli bir rol oyna-
maya başladığını belirten Psikolog Bedir,
ekran bağımlılığını; televizyon, tablet, cep
telefonu gibi sürekli ekrana bakma gerekti-
ren cihazları uzun süre kullanmak ve ihti-
yaç olmadığı halde bu ekranları
kullanmadan duramama hali olarak ta-
nımladı. İnternette geçirilen sürenin kont-
rol edilmemesi ve internetten uzak
kalındığında ortaya çıkan psikolojik rahat-
sızlıkları teknoloji bağımlılığı olarak ta-
nımlayan Psikolog Yağmur Bedir,
“Ailelerin çocuklarının gelişimini destekle-
mek için teknoloji kullanımını çocuğun
yaşına göre içerik ve süre bakımlarından
denetlemeleri gerekmektedir. Denetim ol-
mazsa, hem çocuğun psikolojisi olumsuz
etkilenebilir hem de ilerde çocuklarda tek-
noloji bağımlılığına aday bir yetişkin ola-
bilir” diye konuştu. Ailelere tavsiyelerde
bulunan Psikolog Yağmur Bedir, ‘Onunla
daha fazla ilgilenseydim böyle problemler
yaşamazdı’, ‘Bu kadar çalışmasaydım
daha az oyun oynardı’, ‘Onu yeterince eğ-
lendiremedim’ gibi ifadelerin bir yararı ol-
madığını, aksine suçluluk duygusunun
otorite kurmayı ve problemi ortadan kal-
dırmak için yapılabilecekleri sınırlayaca-
ğını belirtti.

Yemekte televizyon açmayın

Psikolog Yağmur Bedir, çocuklarındaki
ekran bağımlılığı sorunu had safhaya ula-
şan ebeveynlere ise şu önerilerde bulundu:
“Kontrolü tekrar kazanmak için çocuğu-
nuzla aynı seviyeye gelin. Bu sayede bas-

kıya gerek kalmaz. Çocuğunuzu ekran ba-
ğımlılığından kurtarmak için aile sistemi-
nizi değiştirmeniz gerekecektir. Değişim
olmadıkça kalıcılık sağlanamaz. Yemek
saatlerinde mutfakta televizyon izleni-
yorsa, telefonla oynanıyorsa, uyku saatine
kadar televizyonu başındaysanız yapaca-
ğınız hiçbir çözüm işe yaramayacaktır. Ev
içinde ortak zamanı artırın. Kutu oyunları,
kitap okuma saatleri, sohbet saati veya
ortak sorumluluklar vermek işe 
yarayabilir.”

Çocuğunuzu suçlamaktan kaçının

Çocuğu suçlamaktan kaçmanın ekran ba-
ğımlılığında mücadelede önemli bir faktör
olduğunu işaret eden Psikolog Yağmur
Bedir, “Çocuğunuz bilgisayara her otur-
duğunda ‘Yine mi bilgisayardasın’ gibi
tepkiler verdiysek, ilişkimiz zedelenmiştir
ve bu da çocuğu ekrana daha da yaklaştı-
rır. Bu durumu önlemek için ekran süresi-
nin net olarak belirlenmesi gerekir. Çocuk
alışana kadar süre esnememelidir. Deği-
şime direnç olacağını kabul etmek gerekir.
Sınır koyarken şefkatli olmak, direnci kır-
maya yardımcı olur. Ekranın aşırı kulla-
nımı ailede bir bağlantı eksikliği olduğunu
gösterir. Sorun her neyse, kaynakları bu-
lunmalı, çözüm yolları çocukla beraber
aranmalıdır” ifadelerini kullandı.

Dijital dünyaya önlem alın

Çocukların gelişim dönemlerine uygun şe-
kilde yönlendirilmesinin ekran konusunda
da büyük önem arz ettiğini belirten Bedir,
ekranla çok küçük yaştan itibaren tanışan
çocuklarda ilerleyen dönemlerde ekran
bağımlılığı oluşma olasılığı daha yüksek
olduğunu belirterek bu konuda Fransız
Psikiyatrist Serge Tisseron’un geliştirdiği
“3-6-9-12” kuralının, hem ebeveynlere
hem de uzmanlara rehber olabilecek bir
kaynak olduğunun altını çizdi.

Online diyetisyene talep çoğaldı
Online diyetisyen hizmet talepleri yüzde 332, online psikolog yüzde 790, pilates yüzde 44,
yaşam koçu ve kişisel antrenör talepleri geçen seneye göre yüzde 72 artış göstererek rekor kırdı

Tüm dünyada yükseliş
gösteren “wellbeing”
(kendine iyi bakma) tren-

dinin ve mesafe, evde kalma kural-
larına büyük önem gösterildiği
pandemi döneminin dijital dün-
yada daha fazla vakit geçirilmesine
neden olduğu gözlemleniyor.
Armut.com verilerine göre bu du-
rumun, online ortamdaki kişisel
hizmetlere olan talepleri de etkile-
diğini gösteriyor. Pandemi dönemi
ile beraber özellikle online psikolog,
diyetisyen, yaşam koçluğu ve pila-
tes talepleri en ilgi gören hizmetler arasında
yer aldı. Pandeminin ilk gününde düşüşe
geçen yüz yüze hizmetler, evlerde geçirilen
vaktin artması ve mesafe kuralının öneminin

farkına varılması ile beraber online olarak tek-
rar artış gösterdi. Yüz yüze diyetisyen ve psi-
kolog hizmeti talepleri 2020 Mart’tan itibaren
%38 azalırken “online” diyetisyen talepleri
%332, psikolog talepleri ise %79 arttı. Özellikle

pandemi sürecindeki belirsizlikle baş
etmek isteyen kişilerin online psiko-
log arayışına yöneldiği gözlemlendi.

Dijital dünyaya yöneldi

Pandeminin başlarında %63 ora-
nında azalan yüz yüze pilates ders
talepleri 2020 yazından itibaren ho-
caların online ders sunma yetkinlik-
lerinin artmasıyla beraber %44
oranında artışa geçti. Geçen sene
yaşam koçluğu ve kişisel antrenörle-
rin pandeminin başlangıcı ile yüz
yüze taleplerinde %32 kayıp yaşa-

mıştı. Ancak hizmet verenlerin de online dün-
yaya geçişi ile birlikte 2020 yazından bu yana
talepler %72 artış göstererek eski seviyesini
geçmeyi başardı. DHA

Çocuk gelişiminde odağın genelde
çocukta olduğunu ancak ebeveynle-
rin ve özellikle de annelerin ruh sağlı-

ğının öncelikle önemsenmesi gerektiğini
belirten Altınbaş Üniversitesi Sağlık Hizmet-
leri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi
Programı Öğr. Gör. Klinik Psikolog İrem
Burcu Kurşun, “Çoğu anne çocuğu iyi olursa
iyi olacağını düşünür ama aslında tam tersi
geçerlidir. Siz anne olarak iyi ve sakin kalabilir-
seniz çocuğunuz da sakin kalır” dedi. Çocuk-
ları anlamanın yolunun annenin kendini
anlamasından geçtiğini vurgulayan Klinik Psi-
kolog Kurşun, “Bu sebeple her anne önce
kendi duygusunun farkında olmalıdır. Çocu-
ğun varlığı ve onun bakımında yaşadığınız
zorluklarda ne hissetmeniz gerektiği değil ne
hissettiğiniz önemlidir. Duygunuzu anlamanız
çocuğunuzu anlamanızı kolaylaştırır. Bir anne
olarak sevdiğiniz şeyleri ve kendi ihtiyaçlarınızı

fark etmeniz çocuğunuzla iyi bir ilişki kurma-
nız açısından önemli. Zaman zaman kendi-
nizle kalmaya ve sevdiğiniz şeyleri yapmaya
ihtiyacınız olabilir. Bunları fark etmeniz ve et-
rafınızdaki kişilerden yardım istemeniz
önemli” diye konuştu.

Anneler üzülmemeli

Annelerin çocuklarının bakımıyla ilgili içgüdü-
sel olarak davranış gösterseler de yaşadıkları
kaygının genellikle işleri zorlaştırdığını belirten
Kurşun, “Bebekken çocuğunuzun çok ağladığı
ve onu sakinleştiremediğiniz bir anı düşünün.
Neden ağlıyor olabileceğine dair fikriniz yok.
Siz gerildikçe, onun ağlamasına anlam vere-
medikçe bebeğiniz de ağlıyor. Bir yerden sonra
bebeği kucağınıza aldığınızda onu sakinleştir-
mekte zorlanıyorsunuz çünkü bebeğiniz sizin
gergin ve kaygılı halinizi hissediyor. Annem
gergin olduğuna göre ağlamam gereken bir

şey var diye düşünüp daha çok ağlıyor. Eğer
siz kendinizi sakinleştirebilirseniz, bebeğinizle
sakin bir ses tonu ve yumuşak dokunuşlarla
konuşabilirseniz bir süre sonra o da sakinleşe-
cektir” ifadelerini kullandı.

Anne sağlığı çok önemli

İrem
Burcu
Kurşun
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esenyurT ve Arnavut-
köy'de 22 -26 Nisan tarih-
leri arasında gerçekleştirilen

operasyonlarda toplam 109 kilogram
360 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3
şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Em-
niyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla
Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,

22-26 Nisan tarihleri arasında, Esen-
yurt ve Arnavutköy'de uyuşturucu
imalatı ile satışı yapan şüphelilere yö-
nelik operasyonlar düzenlendi. Çok
sayıda adrese baskın yapılan operas-
yonlarda 74 kilogram 600 gram eroin,
34 kilogram 760 gram marihuana ele
geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından adli-
yeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tu-
tuklandı. 2 şüphelinin işlemleri ise
devam ediyor. Operasyon anları polis
kameralarına yansırken, ele geçirilen
uyuşturucu, İstanbul Emniyet Mü-
dürlüğü yerleşkesinde sergilendi.
DHA

Olay, gece saatlerinde Avcılar'ın
Yeşilkent Mahallesi'ndeki tekstil
atölyesinde meydana geldi. Edini-

len bilgiye göre, 5 şüpheli panelvan araçla
tekstil atölyesinin önüne geldi. Araçtan inen
şüpheliler, kepengin kilidini aparatla kırdı.
Şüpheliler, daha sonra olay yerinden uzak-
laştı. Yaklaşık 15 dakika sonra tekrar atölye-
nin önüne gelen şüpheliler, tekstil atölyesine
girdi. Atölyede bulunan 35 bin lira değerin-
deki kumaşları araçlarına yükleyen şüpheli-
ler, daha sonra olay yerinden uzaklaştı.
Sabah işyerine geldiğinde hırsızlık olduğunu
anlayan atölye sahibi, durumu polis ekiple-
rine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri,
yaptıkları güvenlik kamerası ve parmak izi
çalışmasının ardından şüphelileri yakala-
mak için çalışmalara başladı. Yaşanan hır-
sızlık ise atölyenin güvenlik kamerası
tarafından saniye saniye kaydedildi. Görün-
tülere atölyeye araçlarıyla gelen hırsızların
kepengi kırıp uzaklaşması, tekrar gelip içer-
deki kumaşlara panelvana yüklemesi ve
daha sonra da kaçmaları yansıdı. DHA

H adımköy'de aranması olduğu için
sahte kimlikle dolaşan ve hayvan-
cılık işiyle uğraşan bir kişi, ahırda

silahla öldürülmüş olarak bulundu. Polis
ekipleri şahsın yanında çoban olarak çalı-
şan ve kavgalı oldukları iddia edilen şahsı
cinayet zanlı olarak arıyor. Olay, dün Ar-
navutköy Hadımköy -Esenyurt yolunda
bulunan bir ahırda yaşandı. İddiaya göre,
polis tarafından aranması bulunan Sertaç
Y. aylar öncesinde yolun kenarında bula-
nan köye gelerek hayvancılık yapmaya
başladı. Komşularına kendisini "Mesut"
olarak tanıtan Sertaç Y. köyün dışına çıktı-
ğında ise abisinin kimliğini kullanarak is-
minin "Serhat" olduğunu söyledi. Sertaç
Y.'nin yanında çoban olarak çalışan ve
hayvanlar ile ilgilenen Şakir K. ile patronu
Sertaç Y. arasında son zamanlarda prob-

lemler yaşanmaya başladı. Sürekli tartışan
ikilinin zaman zamanda kavga ettikleri
iddia edildi. Geçtiğimiz günlerde çıkan tar-
tışmanın ardından Sertaç Y., işçisi olan
Şakir K.'yı işten kovdu. Dün gece komşu-
suna giden Sertaç Y. kaldığı yere tekrar
geldiğinde odasının dağıldığını ve bir mik-

tar parasının kaybolduğunu fark etti. Ser-
taç Y. parasının kaybolduğunu fark edince
olayı komşularına anlattı. Yaşananlardan
birkaç saat sonra ahıra gelen komşuları
Sertaç Y.'yi silahla öldürülmüş olarak
buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen
polis ekipleri, cinayet ile ilgili geniş çaplı in-

celeme başlattı. Olayın yaşandığı gün
akşam saatlerinde iddiaya göre aynı mev-
kide hayvancılık yapan başka biri, çoban
Şakir K.'yi Hadımköy merkeze kadar bı-
raktı. Şahsın beyanın da ise çobanın çok
tedirgin olduğunu iddia ettiği öğrenildi.
DHA

Esenyurt ve Arnavutköy’de 
109 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Karşıdan karşıya
geçerken ölecekti

Kaza, geçtiğimiz salı akşam saat-
lerinde Atatürk Caddesi üzerinde
yaşandı. İddiaya göre, bir kadın

çocuğuyla birlikte yolun karşısına geçmeye
çalıştığı sırada, gelen minibüsü fark etmedi.
Minibüsün çarpmasıyla kadın yere düşerken,
kazayı görenler de kadının yardımına koştı.
Minibüs kadının ayağının üzerinden geçer-
ken, çocuğu ise kazadan yara almadan kur-
tuldu. Öte yandan yoldan geçen bir kişi,
minibüsün kadına çarpacağını anlayarak
elini uzatarak kadını geri çekti. Vatandaşın bu
hareketi faciayı önledi. Olay yerine gelen sağ-
lık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi yap-
tıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaza anı kamerada

Yaşanan kaza ise bir iş yerinin güvenlik ka-
merasına yansıdı. Görüntülere, bir kadının
çocuğuyla yolun karşısına geçmeye çalıştığı,
o sırada bir minibüsün geldiği, bir kişinin ka-
dını eliyle geri çektiği, ardından minibüsün
çarptığı kadının yere yığılması yansıdı. DHA

Verilmiş sadakası
varmış

Yol ortasında
kavga ettiler

arnavuTKöy'de mini-
büsle kamyonetin kavşakta
çarpıştığı kaza güvenlik ka-

meralarına yansıdı. Kaza salı sabahı
Arnavutköy, Karlıbayır Mahallesi Kı-
zılerik Sokak ile Selçuklu Caddesi'nin
birleştiği kavşakta meydana geldi. Kı-
zılerik Sokak'tan Selçuklu Caddesi'ne
geçmek isteyen minibüs ile caddede
giden kamyonet çarpıştı. Çarpışma-
nın etkisiyle her iki araç savrulurken
araç sürücüleri kazayı hafif sıyrıklarla
atlattı. Yaşanan kaza anı bir iş yerinin
güvenlik kamerası tarafından kayde-
dildi. Çevredeki esnaf ise, yaşanan
kazaların önüne geçilebilmesi için
önlem alınmasını istedi.

ÇeKmeKöy'de hafif ticari
araç sürücüsüyle moto-
kurye arasında trafikte yol

verme nedeniyle kavga çıktı. Yumruk-
ların ve tekmelerin havada uçuştuğu
olayda kavgaya karışanlar birbirlerine
motor kaskıyla vurdu. Olay, geçtiği-
miz gün öğle saatlerinde Çekme-
köy'de Barbaros Bulvarında
meydana geldi. Edinilen bilgiye göre
hafif ticari araç sürücüsü cadde üze-
rinde ilerlerken motosikletli kuryeyi
yolda sıkıştırdı. Sıkışan motosikletli
kurye ile hafif ticari araç arasında kü-
fürlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sü-
rede alevlenerek kavgaya dönüştü.
Kavgada hafif ticari araç sürücüsü,
motosikletli kuryeye kaskla defalarca
vurdu. Hafif ticari araç sürücüsüne
tekmeler savuran motosikletli kurye-
nin darbesiyle hafif ticari aracın camı
tuzla buz oldu. 

Güngören'de çocuğuyla yolun karşısına geçmeye çalışan kadına
minibüs çarptı. Kazada ayağından yaralanan kadın hastaneye
kaldırılırken, kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı
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35 bin liralık
kumaş hırsızlığı
Avcılar'da, 5 şüpheli girdikleri tekstil
atölyesinde 35 bin lira değerinde
kumaş çaldı. Yaşanan hırsızlık anları
güvenlik kamerasına yansıdı

KağıThane'de hurda otomo-
bilde çıkan yangının yanındaki
araçlara sıçraması sonucu 3 araç

hasar gördü. Hamidiye Mahallesi Akşem-
settin Sokak'ta saat 22.00 sıralarında mey-
dana gelen olayda, sokak üzerinde park
halinde bulunan hurda otomobilde henüz
belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa
sürede büyüyen alevler hurda otomobilin
yanındaki iki araca sıçradı. Olayı fark eden-
lerin haber vermesi üzerine olay yerine it-
faiye ve polis ekipleri sevk edildi.  Alevler,
itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kısa
sürede kontrol altına alındı. Yangında,
hurda otomobil tamamen, yanındaki araç-
lar ise kısmen hasar gördü. Yangının kun-
daklama sonucu çıkmış olabileceği ihtimali
üzerine olay yerine zırhlı araçlar da sevk
edildi.

Tinerci yakmış olabilir

Hurda otomobilin sahibi Sebahattin Açık
yangının çıkış nedenini bilmediğini söyleye-
rek, “Yanıyor diye geldim. 'Kimin bu' dedi-
ler. 'Benim' dedim. Yandığını görmedim.
İtfaiye söndürdükten sonra geldim. Görme-
diğim şey için kimseye 'yaktı' diyemem. Ti-
nerci de yakmış olabilir, kundaklanmış da
olabilir. Sadece bu araç değil yanındaki
araçları da kundaklayabilirlerdi." diye ko-
nuştu. Polis ve itfaiyenin yangına ilişkin 
çalışması sürüyor. DHA

3 araç birden
kül oldu

15 Temmuz Demokrasi Otoga-
rı'nda dün polisin operasyonu so-
nucu bir aracın altına yerleştirilmiş

halde bulunan 5 kilogram patlayıcı ve düze-
neği basına gösterildi. İçişleri Bakanı Süley-
man Soylu, 15 Temmuz Demokrasi
Otogarı'nda bir aracın altına yerleştirilmiş
halde 5 kilogram patlayıcı ele geçirildiğini
açıklamıştı. Operasyonun görüntüleri saniye
saniye DHA kamerasınca görüntülenmiş,
güvenlik kameralarına ve vatandaşların cep

telefonu kameralarına yansımıştı. 6 adet dü-
zenek şeklinde sigara kartonları içerisine ha-
zırlanmış patlayıcılar, basın mensuplarına
gösterildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün
Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde basına
gösterilen patlayıcıların 4'ünün uzaktan ku-
mandalı, 2'sinin zaman ayarlı düzeneğine
sahip olduğu bildirildi. Toplamda 5 kilogram
plastik C4 patlayıcı maddesinin kullanıldığı
öğrenildi. Düzenekte kullanılan cep telefonu
ve piller dikkat çekti. DHA

Patlayıcılar gözler önüne serildi
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Son günlerde bazı basın yayın organları ile sosyal
medyada yer alan 2020 yılında İstanbul Havalima-
nı'na garanti ücret ödendiğine dair iddialar üzerine
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,
DHMİ ve İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, sos-
yal medya hesaplarından açıklama yaptı. DHMİ tara-
fından yapılan açıklamada, "İstanbul Havalimanı’na
2020 yılında hiçbir garanti ödemesi yapılmamıştır. Ka-
ralanmaya çalışılan İstanbul Havalimanı, EURO-
CONTROL (Avrupa Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı)
tarafından salgın döneminde Avrupa'nın en yoğun ha-
valimanı olarak ilan edilmiştir" denildi.

Bu gurur hepimizin

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da
sosyal medya hesabından '''Uçmayacak uçağın, uçağa
binmeyecek yolcunun da parası ödenecek' şeklindeki
asılsız söylemlere inat İstanbul Havalimanı, 17 bin
407 uçuşla mart 2021’de de Avrupa’nın en çok sefer
yapılan havalimanı oldu. Bu gurur hepimizin" paylaşı-
mını yaptı. İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA İcra
Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu ise yaptığı açıkla-
mada şunları kaydetti: "Yapıcı ve doğru eleştiri mü-
kemmelliğin yolunu açar. Ama karalama yapılırsa
kurumlar zarar görür. İstanbul Havalimanı'na 2020 yı-
lında hiçbir garanti ödemesi yapılmamıştır. İçinde bu-
lunduğumuz zor şartlarda elimizden gelenin en iyisini
yapmaya, azim ile çalışmaya devam edeceğiz." DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10
Şubat 2019'da temeli atılan AKM'nin inşaatında çalış-
malar aralıksız sürüyor. AKM’nin açılışının 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı'nda yapılması hedefleniyor. TOKİ
Başkanı Ömer Bulut, şantiyede incelemelerde bulunarak
yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Atatürk Kültür
Merkezi'nin mimari ve işlevselliği açısından İstanbul’a ve
Türkiye'ye yakışır bir eser olacağını dile getirdi.

AKM'nin inşaatı sürüyor

Toplam 95 bin metrekare inşaat alanı bulunan AKM'de,
4 bodrum, zemin ve 9 kat içerisinde 2 bin 38 kişi kapasi-
teli opera salonu, 805 kişilik bir tiyatro salonu, buralara
ait sahne, kulis odaları, fuaye alanları, atölye ve depo
alanları, bale çalışma salonları, solist ve orkestra çalışma
odaları, kayıt stüdyosu ve prova salonları, sanat galerileri
ve sergi salonları yer alacak. Ayrıca AKM projenin içeri-
sinde yer alan Kültür Sokağı'nda sanat galerisi, restoran,
kafe, kitap kafe, çocuk sanat merkezi, müzik platformu,
müze, kütüphane, tasarım dükkânı ve çok amaçlı salon
da bulunacak.

Dönüşüm devam ediyor

Bulut, AKM şantiye incelemesinden sonra Kâğıthane’de
inşaatı devam eden kentsel dönüşüm projesini ziyaret
etti. Kâğıthane istinat duvarının çökmesinin ardından ya-
pımına başlanan 688 konutun şantiyesini inceleyen
Bulut, projede gelinen son durumu değerlendirdi. Kâğıt-
hane projesi kapsamında konutlar, dükkânlar 135 bin
447 metrekarelik alanda, 18 blokta yapılıyor. Proje kapsa-
mında 57 dükkânda yapılıyor. Böylelikle vatandaşlar ile
esnafın bir arada olduğu mahalle kültürü tekrar canlana-
cak. TOKİ Başkanı Bulut, İstanbul şantiye incelemeleri
kapsamında son olarak Gaziosmanpaşa’da inşası devam
eden kentsel dönüşüm ve gelişim proje çalışma alanını zi-
yaret ederek, yetkililerden bilgi aldı. DHA

Soğukpınar Mahallesi'nde bulu-
nan Hacı Yüksel Erdoğan Ca-
mii'nde mahalle sakinlerinin
iddiasına göre akşam ezanı 10
dakika erken okundu. Ezanı
duyan bazı mahalle sakinleri if-
tarlarını erken yaptıkları öne sü-
rüldü. Ezandan kısa süre sonra
ise imamın yanlışlıkla ilgli uyar-
mak için anons yaptığı kayde-
dildi. İftarını erken açtığını
belirten mahalle sakini, “Saate
bakmadık. Ezanı duyunca biz de

iftarımızı açtık" açıklamalarında
bulundu

Müftülük inkar etti

Mahallede oturan Emrah Yıldız
ise “Yaklaşık 10 dakika erken
okundu. Herkes şaşırıp balkon-
lara çıktı. Sonra cami hocamız
tekrar çıkarak anons etti. Bir
hata oluştuğunu ve ezana da 10
dakika kaldığını söyledi. Daha
sonra zamanı gelince tekrar ezan
okundu. Tabi doğal olarak etrafı-

mızda oruç açan oldu ezanı du-
yunca" şeklinde konuştu. Bir
başka mahalle sakini Sait Can-
sız, “Dışarı çıktım ezan okunu-
yor. Saatime baktım daha 8-9
dakika var. Ben açmadım ama
bizim gelin neredeyse yiyordu.
Televizyonu açtım baktım daha
vakit vardı. Dolayısı ile ben oru-
cumu açmadım" ifadelerini kul-
landı. Çekmeköy Müftülüğü ise
iddiaların aksine böyle bir olayın
yaşanmadığını belirtti. DHA

Hiçbir garanti
ücret ödenmedi

Türkiye’ye yakışır
bir eser olacak

İMAM EZANI ERKEN OKUDU

C ovid – 19 salgını ile vücut direnci
ve bağışıklık sistemi bir kez daha
önem kazanmasının ardından

“Kent Tarımı ve Organik Tarım” konu-
sunda önemli adımlar atan Büyükçek-
mece Belediyesi, ilçe halkına bilimsel
tarım teknikleri konusunda eğitimler veri-
yor. Büyükçekmece Belediyesi, Yeditepe
Üniversitesi ve Namık Kemal Üniversi-
tesi işbirliğiyle gerçekleşen “Kent Tarımı
ve Arıcılık Eğitimi” kurslarını başarıyla
bitiren kursiyerlerin sertifikaları törenle
takdim edildi. Törende ayrıca vatandaş-
lara yerli tohumlardan oluşan “Balkon
Bahçem Sebze Seti” hediye edildi.

Sebze üretilebilecek

2020 yılını Tarım Yılı ilan eden Büyük-
çekmece Belediyesi, Covid-19 salgının
tüm dünyaya yayılmasıyla birlikte kent
tarımı ve organik tarım üzerine vatandaş-
lara eğitim vermeye başladı. Tarımsal
Hizmetler Müdürlüğü tarafından online
olarak düzenlenen “Tarım Akademisi
Kent Tarımı ve Arıcılık Eğitimi” ilçe hal-
kından büyük ilgi gördü. Kursları başa-
rıyla tamamlayanlar için sosyal mesafe
kurallarına uyularak gerçekleştirilen tö-
rende kursiyerlere sertifikaları takdim
edildi. Ayrıca törene katılan vatandaşlara
“Balkon Bahçem Sebze Seti” hediye
edildi. Yerli tohumların da yer aldığı set
ile vatandaşlar balkonlarında veya bah-
çelerinde bağışıklık sistemini güçlendiren
marul, maydanoz, soğan ve sarımsak
gibi organik sebzeler üretebilecek.

Müdürlük kurduk

Tarım Akademisi Kent Tarımı ve Arıcılık
Eğitimi kursları hakkında açıklama
yapan Büyükçekmece Belediye Başkan
Yardımcısı Ömer Kazancı, "Büyükçek-
mece Belediyesi olarak Belediye Başkanı-
mız olan Sayın Dr. Hasan Akgün’ün
2020 yılını Büyükçekmece’de tarım yılı
ilan ettikten sonra Tarım Müdürlüğümüz
kuruldu. Tarım Müdürlüğü kurulduktan

sonra bölgemizde tarımsal faaliyetler ile
ilgili çok ciddi çalışmalar yapıldı. En son
bu işi bilimsel olarak da hem Yeditepe
Üniversitesi hem de Namık Kemal Üni-
versitesi ile birlikte insanlarımıza burada
eğitimler verdik. En son kent tarımı ve
arıcılık konusunda yaptığımız kurslar ile
mezun olanlara bugün sertifikalarını tes-
lim edeceğiz. Tarıma çok önem verilmesi
gerekiyor. Çünkü hayat gösterdi ki tarım
olmadan ülkede insanların gelişimi
mümkün değil. Büyükşehir Belediyesinin
de son dönemlerde İstanbul’da özellikle
tarımsal alanları koruyarak buradaki üre-
ticilere gerekli tohum ve fide desteği
verme çalışmaları var. Biz de bu kap-
samda Büyükçekmece’de belediyemizin
elinde olan veya atıl bulunan bütün ara-

zileri toparlayıp yeni bir sistem dahilinde
Büyükçekmece’de tarım yapmak isteyen
öncelikle kadın olmak üzere bir koopera-
tifleşme süreci geçirildi. Bu kooperatif
aracılığıyla bu tarımsal alanların üretime
katılması. Fakat bu üretime katılırken de
bilinçli bir şekilde üretilmesi, ihtiyaç
neyse veya değer anlamında hangisi de-
ğerliyse o yönde bir çalışma başlamıştır"
dedi. 

Devamını bekliyoruz

Büyükçekmece Belediyesi Tarım Akade-
misi Kent Tarımı ve Arıcılık Eğitimi’ni
başarıyla tamamlayan kursiyerlerden
Hale Türkbaş ise "Büyükçekmece sakin-
lerindenim. İletişim Fakültesi mezunu-
yum. 2019 döneminde Tarım

Teknolojilerini bitirdim. Çevre Koruma
Derneğinin de yönetim kurulundayım.
Tarımın ne kadar önemli olduğunu ve bu
iş için birinci etabın da eğitimden geçti-
ğini bildiğim için severek bu eğitimlere
heyecanla katıldım. Çok başarılıydı. Çok
teşekkür ederim ama yetmedi. Devamını
bekliyoruz" diye konuştu. Deniz Çapa-
noğlu Uyan da "Başkanımızın bu konu-
daki hassasiyeti bizi çok mutlu ediyor.
Daha önceki eğitimlere de katılmıştım.
Bu eğitimler bizim için çok değerli.
Çünkü özellikle pandemi süreci ve bun-
dan sonra gerçekten tarıma muhtaç ola-
cağız. Bu konuda hem Başkanımızın
hem de İlçe Tarım Müdürlüğümüzün
emekleri için sonsuz teşekkürler" 
açıklamasını yaptı. 

TARIM OLMADAN
GELISME OLMAZ!

Çekmeköy Soğukpınar Mahallesi sakinleri ezanın erken okunması 
nedeniyle iftarları 10 dakika önce açtıklarını söyledi. Ezandan kısa süre
sonra ise imamın yanlışlıkla ilgli uyarmak için anons yaptığı kaydedildi.

Büyükçekmece Belediyesi, Yeditepe Üniversitesi ve Namık Kemal Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleşen
“Kent Tarımı ve Arıcılık Eğitimi” kurslarını başarıyla bitiren kursiyerlerin sertifikaları törenle takdim
edildi. Törende konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı, "Tarıma çok önem verilmesi 
gerekiyor. Çünkü hayat gösterdi ki tarım olmadan ülkede insanların gelişimi mümkün değil" dedi

BARIŞ KIŞ

CANLARIMIZI ANMAK İÇİN TOPLANDIK
1 Mayıs 1977 yılında Taksim'de hayatını kaybedenler Kazancı Yokuşu'nda karanfillerle anıldı. DİSK Genel Başkanı Arzu
Çerkezoğlu, "Burada 1 Mayıs 1977'de yitirdiğimiz tüm canlarımızı, yoldaşlarımızı, arkadaşlarımızı anmak için toplandık" dedi
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu
(DİSK), Kamu Emekçi Sendikaları Konfederas-
yonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Oda-
ları Birliği (TMMOB) , Türk Tabipleri Birliği
(TTB), üyesi bir grup 1977 1 Mayıs'ında haya-
tını kaybedenleri Kazancı Yokuşu'nda andı.
Grup üyeleri "1 MAYIS" yazılı pankart açarak
Gümüşsuyu'ndan Kazancı Yokuşu'na yürüdü. 1
Mayıs 1977'de hayatını kaybedeler için bir daki-
kalık saygı duruşunda bulunuldu. Bu sırada ha-
yatını kaybedenlerin isimleri okundu.

Taleplerini sıraladı

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ortak
basın açıklamasını okudu. Çerkezoğlu "Burada
1 Mayıs 1977'de yitirdiğimiz tüm canlarımızı,
yoldaşlarımızı, arkadaşlarımızı anmak için top-
landık. Bundan 44 yıl önce 1 Mayıs 1977'de bu-

rada arkadaşlarımızı, yoldaşlarımızı kaybettik.
Bugün bir kez daha 1 Mayıs'ı pandemi koşulla-
rında karşılıyoruz. 2021 1 Mayıs'ında 1977'de
kaybettiğimiz arkadaşlarımızın talepleriyle, onla-
rın taleplerini ve mücadelesini bugüne taşıyarak
yine alanlarda, meydanlarda işyerlerinde en yay-
gın ve en coşkulu bir biçimde 1 Mayıslarımızı
kutlayacağız. Bu 1 Mayıstaki taleplerimizi sizinle
paylaşmak istiyorum. Herkese aşı sağlanması,
herkese gelir desteği sağlanması, acil ve zorunlu
işlerin dışında çarkların durması, toplumsal ha-
reketliliğin durması şarttır. Kovid 19 bir iş kazası,
sağlık çalışanları açısından da bir meslek hasta-
lığı olarak kabul edilmelidir. Kod 29 ve ücretsiz
izin zulmüne son verilmelidir" dedi. Yapılan
açıklama sonrası Kazancı Yokuşu'na 1 Mayıs
1977'de hayatını kaybedenler için karanfil bıra-
kıldı. Grup üyeleri, Şişhane Parkı'na gitti. DHA

Ulaştıma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismai-
loğlu, 'İstanbul Havalimanı'na garanti ücret
ödendi' iddiaları üzerine, "Asılsız söylemlere
inat İstanbul Havalimanı, 17 bin 407 uçuşla
mart 2021’de de Avrupa’nın en çok sefer 
yapılan havalimanı oldu" paylaşımını yaptı.
DHMİ'den yapılan açıklamada ise "İstanbul
Havalimanı’na 2020 yılında hiçbir garanti
ödemesi yapılmamıştır" denildi



Kemal Başkan için daha kolay olacaktı. Ben şunu yürekten
söylüyorum. Esenyurt’ta olmaktan gurur duyuyorum. Bu-
rada CHP iktidarı devam ettiği sürece belli alanda değişece-
ğine ve umudun şehri olacağına yürekten inanıyorum. 

nGençlere tavsiye edeceğiniz bir film veya kitap var mıdır? 
Gençlere tavsiyem; Türkiye’de bulunan her genç şunun
farkına varmalı, bu ülkeyi kuran kurucu liderimiz Ulu
Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, eğer Türkiye’yi bize
emanet ettiyse her birimizin bu mücadelede yer alması ge-
rekiyor. Bu yüzden gençleri CHP Gençlik Kolları Başkanı
olarak bu mücadeleye davet ediyorum. Zübük filmini izle-

melerini ve dünya klasiklerini bitirme-
lerini öneriyorum. 
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S ilivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın iki
yıllık görev süresi boyunca yaptıklarını izledik
önceki gün. İki yılı yarım saatlik videoya sığ-

dırmak da, yazıya da dökmek zor ama dikkat çekici
başlıklardan bazılarını mercek altına alalım istiyo-
rum. Hatta ilk İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili söylediklerinden
gidelim. 

Bazen cümlenin tamamını dinlemeden ya da oku-
madan sadece birkaç kelimeyle olayın üzerine gitti-
ğinizde farklı anlamlar çıkabiliyor. Dün gazetemizin
manşetinden ‘Ekrem Bey ayar yapmak istiyor’ baş-
lığı ile duyurulan haber gibi.

Balans ayarı meselesi...

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın İBB
Başkanı Ekrem İmamoğluna ‘Ben başladığım nok-
tadayım ama Ekrem Bey maalesef başladığı nok-
tada değil. İlk başladığı günlerde yürüttüğümüz o
uyumlu birlikteliği maalesef ki Ekrem Bey’in kendi
ve ortaklarının çekiştirmeleriyle farklı bir noktaya
dönüştürmeye çalışıyorlar.’ dedi ve ekledi: ‘Kanaa-
timce Ekrem Bey de bir balans ayarı yapmaya 
çalışıyor’ 

Yılmaz’ın İmamoğlu’na ‘eskiye uyumumuza dö-
nelim’ mesajı vererek serzenişini esirgemezken; 
‘balans ayarı vermeye çalışıyor’ diyerek aslında
İmamoğlu’nun da yaşanan olumsuzlukların farkında
olduğunu ve gerekeni yapması için uğraştığı kanaa-
tinde. Ben şunu anlıyorum hatta: Yılmaz, Silivri’ye
gelecek hizmetler anlamında kesin tavrını gösteriyor
ve hatta ‘Sürükleye sürükleye getireceğim o hizmet-
leri’ diyor; ama ‘İmamoğlu ile aramızı açmaya çalı-
şanlar da avuçlarını yalayacaklar’ söylemiyle
İmamoğlu’na karşı olumlu duruşunu da belli ediyor.

Kim avucunu yalıyor- yalayacak orasını bende
merak ediyorum. 

İmamoğlu’nun seçim meydanlarında ‘Seçildikten
sonra benim varlığımı bile hissetmeyeceksiniz. Biz
değil; hizmetlerimiz göz önünde olacak’ söylemleri
geldi aklıma. Silivrililer İmamoğlu’nun varlığını da,
hizmetlerini de artık hissetmek-görmek istiyor. Özel-
likle hızlı tren konusunda artık düğmeye basmanın
zamanı geldi de geçiyor. 

Çöp golü
Toplantıda dikkatimi çeken diğer başlık çöp top-

lama ve temizlik işleri meselesi. Silivri Belediyesi
artık kendi çöpünü kendi topluyor ve geçtiğimiz yıl-
larda yapılan çöp ihalelerinin bedellerine baktığı-
nıza bunu çok komik rakamlara yapıyor.
Milyonlarca lira Silivri Belediyesi’nin kasasında ka-
lıyor. Yılmaz’ın bu rakamları CHP gurubuna ilkokul
fişlerinden ‘Ali topu at’ örneklerini getirmesi gol üs-
tüne gol atmasından başka bir şey değil. Aslında bu
konu üzerine susulsa ve konu artık unutulsa CHP’li-
lerin işine gelir. Siyasi akıl vermek bana düşmez.
Ama konuştukça batmak gibi bir durum söz konusu.

Güven istismarı mı vardı?

Bir kısmının salgın sürecini de kapsadığı Silivri
Belediyesi’ne ayni ve nakdi yapılan bağışlar çok
ciddi rakamlar.  Silivri Belediyesi’ne duyulan güven
duygusu Yılmaz’la mı geri geldi yoksa bu bağışlar
hep vardı da biz mi görmüyorduk? Silivri Eski Bele-
diye Başkanı Özcan Işıklar’ın özellikle son 5 yıldaki
görev süresi boyunca yapılan bağışların miktarını
merak ediyorum. Yılmaz ‘Ben baktım ama bir şey
göremedim’ dedi ama rakam verseydi kıyaslama
yapma şansımız olabilirdi! 

Umarım Silivri CHP kanadı bu konu üzerine
açıklama yapma gereği duyar. Bir önceki dönemde
bağışçıların Silivri Belediyesi’ne karşı güven istis-
marı mı vardı? Güven, bir vatandaş için her hizmet-
ten daha önemli değil mi?

**** 
Yolun yarısına doğru koşan Başkan Yılmaz’ın iki

yıldır Silivri’ye özellikle tarım konusunda yaptığı
hizmetler takdire şayan. Aşırı borçlanmaların önünü
kesmesi ve bu yılda bütçe fazlası vererek bunu ispat-
laması da tamam. Peki yeterli mi? 

Önümüzdeki üç yılda bu tasarrufların daha fazla
ve hızla hizmete dönüşünü izlemek isteriz. Yılmaz
da anlamıştır; Silivrililer her şeyin fazlasını iste-
meye alışkındır. 

Vesselam...

Kimler avuçlarını 
yalayacaklar?

E senyurt CHP Gençlik Kol-
ları Başkanı Erdinç Aktaş
Damga'ya konuştu. Aynı

zamanda  Esenyurt Üniversitesi
Atatürkçü Düşünce Kulübü Ku-
rucu Başkanı olan Aktaş, yaptık-
ları çalışmaları anlattı. Belediye
Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un
Esenyurt'un talihini değiştirmek

için çok uğraltığını belirten Aktaş, "Burada
CHP iktidarı devam ettiği sürece belli alanda
değişeceğine ve umudun şehri olacağına 
yürekten inanıyorum" diye konuştu.

nErdinç Aktaş kimdir? Atatürkçü Düşünce
Kulübü’nü kurmanızdaki amaç nedir?  
1998 doğumluyum. Ardahanlıyım. Doğma-
büyüme Esenyurtluyum. İlkokul, ortaokul ve
lise hayatımı Esenyurt’ta tamamladım. Lise
hayatım devrimci liselilerde geçti. O dönem
genç olarak çok fazla eyleme imza attık. Ber-
kin Elvan eylemini Esenyurt’ta başlatan ilk li-
selilerden biriydik. Şuan ki lise dönemlerinde
iktidarın şekillenmesinden dolayı daha çok
ülkücü yapılar yer alıyor. Üniversiteye başlar-
ken CHP Gençlik Kolları’na üyeydim. Şim-
diki kadar aktif çalışmıyordum. Çocukluk
hayalim siyaset yapmak ve siyasetin içinde
yer almaktı diyebilirim. Esenyurt Üniversi-
tesi’nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Bölümü’nü okuyorum. Üniversiteye başlar-
ken ilk fark ettiğim eksiklik Atatürkçü Dü-
şünce Kulübü’nün olmayışıydı. Kendi
gözlemlerime güvenerekten Atatürkçü Dü-
şünce Kulübü’nü kurdum. Üniversite de tu-
tunmak ve arkadaşlarımı toparlamak adına
böyle bir yola giriştim. 

nEngel çıkarıldı mı?
Kurarken de önümüzde fazlasıyla set ko-
yuldu diyebilirim. Benim amacım, Ata-
türk’ün ilkelerini tek çatı toplayan ve
benimseyen bir kulüp kurmaktı. Tüm çaba-
larımın sonucunda bu kulübü kurmayı ba-
şardım. İkinci yılımızı tamamladık.
Kurarken de insanların gönlünü nasıl kaza-
nabilirim diye sosyal yardım projelerine baş-
ladık. İlk yaptığımız proje ise Batman’da bir
köy okulu buldum. Bu okula sekiz gün içeri-
sinde hiç kimseden bir maddi destek alma-
dan yardım topladım. Partiye, belediyeye
oraya buraya koşturarak bu yardımı topla-
dım. Belediyeden araç alarak gittik. Okula
ilk gittiğimizde okul 25 metre kareyken, kar-
şısındaki medrese 75 metre kareydi. Dini
duygular daha fazla ön plana çıkmıştı.
Diğer bir eksiği ise okulda Türk bayrağı
yoktu. İlk yaptığımız iş, okula Türk bayrağı
çekmek oldu. Bir yıllık tüm ihtiyaçlarını kar-
şıladık. Tadilat işlerinin tamamını biz yaptık.
Bu bizim için topluma uzanan bir başlangıç
oldu ve buna çocuklardan başladık. Şuanda
Esenyurt Üniversitesi içinde 400’e yakın
üyemiz var. Üyenin çok olmasından ziyade

bizim için aktiflik daha önemlidir.

HEDEFİMİZ ŞUAN 2023

nGençlik kolları ne demektir, amaçlarından
ve üye olmak için şartlarından bahseder 
misiniz?
Türkiye’de siyasi partiler arasında ilk olarak
gençlik kollarını oluşturan parti CHP’dir.
Gençlik kollarında bana göre amaç şudur,
gençlik kolları partinin öz gücüdür. Gençlik
kollarında kuşak çatışması yaşanmaması için
belli yaş aralığı olmalıdır. Belirlenen aralık 18-
30 yaş aralığıdır. Bana göre otuz bile çok
fazla. Ben buraya başkan olmadan önce ken-
dime şunu söyledim. En fazla yirmi yedi ya-
şına kadar bu görevde olmalıyım. Ondan
sonrası benim için başarısızlıktır. Tabi bunu
yerel için söylüyorum. Partinin seçim döne-
mindeki pankartı bayrağı vs. hepsi gençlik kol-
larından geçer. Bizde gençleri daha çok
görürsünüz. Hangi partide olursa olsun siya-
setin içerisinde yer alan gençler özel gençler-
dir. Çünkü onlar sosyal ve özel hayatından,
ailesinden ödün veriyor. Toplantılarımız dı-
şında resmi giyinmem. Çünkü buraya bir
genç geldiğinde ben onu takım elbise ile karşı-
larsam eksi puan alırım. Onu, onun tarzıyla
karşılarsam daha çok kazanırım. 2014’ten be-

ridir aktif
olarak ça-
lışıyoruz.

Hedefimiz şuan 2023 neden olmasın Türkiye
diyoruz. CHP de kendi çıkarlarınız doğrultu-
sunda siyaset yapamazsınız. Yaptığınız an
örgüt tarafından dışlanırsınız. Başka siyasi
partiler örgütünü çıkarları doğrultusunda ça-
lıştırmaya alıştırmış. 15 yıl Esenyurt’ta siyaset
yapan kesimin tamamı maddi destek görü-
yordu. Gönül işi yoktu. Ama biz gönül işiyle
çalışıyoruz. CHP solcu bir partidir.

GENÇLER HAYAL KURMUYOR

nCHP’nin solcu bir parti olduğunu söyledi-
niz. Solcu olmak ne demektir?
Solda vicdan, hak, hukuk, adalet, kanun-
lara inanmak vardır. Yapılan haksızlıklara
tepki göstermekte solculuktur. Bir çocuğun
başarılı olabilmesi için anne-baba sevgisi
görmesi lazım. Türkiye’de çalışma saatle-
rine baktığımızda çocuklar anne, babaya
hasret büyüyor. Buda şu demek, çocuklar
güneşe hasret büyüyor. Gençler artık hayal
kurmuyor veya hayal kurdurtmuyorlar. Sırf
seçim kazanmak adına Türkiye’nin her ye-
rinde üniversite açtılar. Nüfusundan daha
fazla olan iller yaratıldı. Peki, bu üniversite-
lerden mezun olanlara bir alan açtılar mı?
Eğitimin liyakati kalmadı. Öğretmenlik kü-
çükken benim için bir hayaldi. Bugün sor-
duğunuzda getirilen koşullardan dolayı
olmak istemem. Bütün bu haksızlıklara
başkal-

dıranlar solcu kesimdir. Hakkını yedirtme-
yendir.

HER YERE İMAR İZNİ VERİLDİ

nEsenyurt genç nüfusuyla birlikte kalabalık
bir ilçe. Sorunlarını ele aldığımızda nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Esenyurt’ta şuan çocuklar sokak aralarına
sıkıştırılmış durumda. Her gün neredeyse
bir çocuk arabanın altında kalıyor. Bunun
suçlusu kim? Esenyurt kurulurken en fazla
kapsayacağı nüfus 350 bin kişi olarak belir-
lenmiş. Şuan bir milyonu aşmış durumda.
Burada doğup büyüdüğüm için Esenyurt’a
ihanet edildiğini düşünüyorum. Sekizinci
sınıfı kadar gece kondu da yaşamış biriyim.
Ama beş sokak altımda kim var hepsini bi-
liyordum. Çok geniş alanlarımız vardı.
Şimdi üst katımda kim oturuyor bilmiyo-
rum. Esenyurt’un her yerine imar izni, yapı-
laşma verdiler. Bunun sonucunda otopark,
kültür çatışmaları, sosyal sorunlar ortaya
çıktı. Esenyurt’u kazanmanın yolu gençleri
kazanmaktan geçer. Çünkü genç nüfusu
fazla olan bir ilçede yaşıyoruz. İktidarımızı
devam ettirmek istiyorsak gençleri kazan-
mak zorundayız. Bir işe başlamadan önce
o işin ana temel yapıları ele alınmalıdır.
Esenyurt’ta yapılaşma betonlaşmadan
sonra her yere imar izni verildi. Ama so-
nucu düşünülmedi. Örneğin imar izni veri-
len mahallelerde, en ufak 6 katlı binada
herkesin 6 arabası olduğunu düşünün bu
otopark sorununu oluşturdu. Her birinin
ikişer çocuğu olduğunu düşünün yeterli
okul kapasitesi sağlanmadı. Her daire de 5
kişinin yaşadığını düşünün. Sağlık anla-
mında herhangi bir adım atılmadı. Esen-
yurt Türkiye’nin en kalabalık ilçesi ama bir
hastanesi var. bütün bu problemleri topla-
dığımızda sadece rant üzerine kurulmuş,
vatandaşlarının sağlık, eğitim ve sosyal
alanları hakkında gram adım atılmamış bir
zihniyet yönetti Esenyurt’tu.  Asgari ücretle
çalışan bir insanın ev alabilmesi için kırk yıl,
gecesini gündüzüne katıp çalışması gereki-
yor. Şuan yıl 2021 ama ülke olarak çok
ciddi sorunlarımız var. 

ELİNDE SİHİRLİ DEĞNEK YOK!

nKemal Deniz Bozkurt’un Esenyurt’a bir
umut olacağına inanıyor musunuz?
Sonuna kadar inanıyorum ama sanıyorlar
ki Başkanımız Kemal Deniz Bozkurt’un
elinde sihirli derneği var. CHP bu ülkenin
kurucu ve kurtarıcı partisidir. Herkes bu par-
tinin bu özelliğini bekliyor. Ama şöyle düşü-
nün, 15 yıl farklı bir siyasi parti tarafından
yönetilen bir Esenyurt var. Betonlaşmış,
okul ve park yapmaya alanı kalmamış, sos-
yal odak çökmüş bir ilçe ile karşı karşıyayız.
Kemal başkanımızın elinde sihirli derneği
yok. Esenyurt’un henüz sorunları bile tespit
edilmedi. Belediyeye açılan davaların haddi
hesabı yok. Bir şeylerin bir an önce değiş-
mesini istemek mümkün değil. Boş bir alan
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Esenyurt CHP Gençlik Kolları Başkanı ve Esenyurt

Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü Kurucu Başkanı
Erdinç Aktaş ile geldiği dönemden itibaren çalışmalarını

ve Esenyurt’u konuştuk. Aktaş, “Esenyurt Üniversitesi’nde
ilk fark ettiğim eksiklik, ADK’nın olmayışıydı. Bunun 
üzerine bu kulübü kurmaya karar verdim. Kurarken

önüme çok setler koydular ama hepsini yıkıp genç
arkadaşlarımla birlikte kurmayı başardık” dedi

ZEHRA
ÇELİK

SÖYLEŞİ

BÜTÜN HAKSIZLIKLARA TEPKİ GÖSTERECEĞİZ
nŞuana kadar yapmış olduğunuz ça-
lışmalardan bahseder misiniz? Esen-
yurtlulara dokunabildiniz mi?
Esenyurt genç nüfusun ağırlıklı olduğu
bir ilçe. Farkındalık sağlayacak bir
gençlik kolları olacağımıza söz verdik.
Pankartlarda oturmuş yazı dilini değiş-
tirdik. Genç olduğumuz için yeri ge-
lince ironide yapacağız. Pankartlara
farklı dil katınca insanların daha çok
dikkatini çekeceğini biliyorduk. CHP
olarak ataerkil topluma karşıyız. Bu ça-
lışmalarımızı kadın-erkek çatısı altında
birlikte yürütüyoruz. ÖSYM ile ilgili
pankartlarımızı kadın arkadaşlarımıza

astırdık. O günde gözaltı kararı verildi.
Her astığımız yerde kamera kaydı alın-
mış. Bizde mücadele olduğu için hiçbir
şeyden korkmuyoruz. Arkamda örgüt
olduğu sürece de bu mücadelemiz
devam edecek. Biz Esenyurt’ta yapılan
haksızlıklara karşı tepki gösteren bir
gençlik kolu olmaya karar verdik. Sos-
yal medyamızı bu konuda aktif kullanı-
yoruz. Her mahalleye genç mahalle
başkanı atadık. Hepsine ayrı ayrı sosyal
medya hesabı oluşturduk. Örgütü-
müzü kapsayacak etkinlikler düzenliyo-
ruz. Bizim için kadınlar, doğa ve sokak
hayvanları çok önemlidir. 

PANDEMiDE HEP SAHADAYDIK
Pandemi süreci ilk başladığında 65
yaş üstüne henüz sokağa çıkma ya-
sağı gelmemişti. Sosyal hesapları-
mızda sokağa çıkmasınlar diye
çağrıda bulunduk. Telefon numara-
mızı koyup bizleri arayın ihtiyaçları-
nızı karşılayalım dedik. Bu süreçte üç
yüze yakın yaşlı nüfusumuza yar-
dımda bulunduk. Belediyeler yardım
kolilerine başlamamışken biz ara-
mızda maddi kısmı toparlayıp koli
desteğinde bulunduk. Hafta sonu so-
kağa çıkma yasağında Esenyurt’un
belli bölümlerinde sokak hayvanlarına

mama desteğinde bulunduk. Pandemi
süresi boyunca hep sahadaydık. Mas-
kesiz sokağa çıkma yasağı olduğu va-
kitler Esenyurt’ta bulunan metrobüs
duraklarının tamamında ücretsiz
maske ve dezenfektan dağıttık. 23 Ni-
san’da çocukları sevindirmek adına
yedi yüzün üzerinde oyuncak dağıtı-
mında bulunduk. Her çalışmamızda
bir mahallemizi ele alıyoruz. Yeni
yılda mahalle çocuklarımıza bisiklet
dağıttık. Esenyurt’ta bulunan bütün Z
kuşağının kapısını çalacağız. Ailele-
riyle değil bizzat kendileriyle görüşe-

ceğiz. Askıda kitap uygulamamız var.
Bu uygulamayla parklarımıza kitaplar
asmaya başladık. Başkanımızın da
dikkatini çeken bir proje oldu. Kitap-
ların ücretsiz oluşuna insanlar inana-
madı. İşte Esenyurt’ta alışılmışın
dışına çıkmak gerekiyor. Havaların
düzelmesiyle bu uygulamaya devam
edeceğiz. Çatalca’da on iki tane
köpek barınağı yaptırdık. Sosyal med-
yada gündemdeki sorunları konuş-
mak adına parti başkanları,
milletvekilleri ile canlı yayınlar başlat-
tık. Gençler sormalı. Esenyurt’ta Sü-

leymaniye Mahallesi’nde her geçti-
ğimde insanları rahatsız edecek tipler
vardı. Oradaki merdivenleri mahalle
sakinleriyle bir araya gelerek hepsini
boyattık. Ertesi gün geçtiğimde ço-
cuklar oyun oynuyor, aileler ise mer-
divenlerde oturmuş çay keyfi
yapıyordu. Biz o mahallede bir farkın-
dalık yarattık. Esenyurt meydanda öl-
dürülen kadınlarımızın hayat
hikâyelerini ve hedeflerini yazdık. On-
ları sembolleştirdik. İktidarın eleştir-
diği her duruma biz pankart dilimizle
cevap verdik. 
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Esenyurt CHP Gençlik Kolları Başkanı Erdinç Aktaş, “CHP’de çıkarlarınız
doğrultusunda siyaset yapamazsınız. Yaparsınız dışlanırsınız” diye konuştu. 



V ergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl, 17
günlük kapanmada alkollü içki
satışının yasak olması nedeniyle

geçmiş projeksiyonlara göre 800 milyon
liralık vergi kaybı olabileceğini söyledi.
Vergilemenin ciddi bir iş olduğuna dikkat
çeken Bingöl, “800 milyon liranın topla-
nıp ihtiyaç sahiplerine verilme imkanı
varken bundan vazgeçmenin alternatif
bir getirisinin, sosyal, ekonomik politika
amacının olması gerekir. Maalesef ben
burada nasıl bir amaç olduğunu anlaya-
madım” dedi. Yılın ilk 3 ayında alkollü
içkilerden 3.8 milyar TL Özel Tüketim
Vergisi (ÖTV) tahsilatı yapıldığını belir-
ten Bingöl, “Alkollü içkilerden aylık 1.3
milyar TL civarında ÖTV geliri elde edi-
liyor. Buna KDV'yi de eklediğinizde aylık
1.5 milyar TL'lik bir gelirden bahsetmek
mümkün. Tabii bu satışlardan elde edi-
len kâr nedeniyle ödenecek kurumlar
ve/veya gelir vergisini hesaba katmıyo-
ruz” diye konuştu. Dr. Bingöl, bu yıl 83.4
milyar lira ile toplam ÖTV'nin yüzde
39'unun, toplam vergi gelirlerinin ise
yüzde 9'unun alkol ve tütün ürünlerin-
den elde edilmesinin hedeflendiğini vur-
gulayarak, “Bu yıl KDV'den  265.5,
ÖTV'den ise 213.2 milyar lira gelir he-
defleniyor. Tütün mamullerinden 65.5,
alkollü içeceklerden 17.9 milyar lira ÖTV
bekleniyor. Tiryakiler yine bütçenin göz-
desi olacak” dedi.

Yüzde 52'si ÖTV

1 trilyon 101 milyar lira olarak hedefle-
nen bütçe gelirlerinde ret ve iadeler hariç
922 milyar 744 milyon lira olması bekle-
nen vergi gelirlerinde en büyük payı yine
ürün ve hizmetlerden toplanan dolaylı
vergiler alacak. Yeni yılda KDV ve
ÖTV'den tahsil edilmesi hedeflenen gelir
479.2 milyara ulaşıyor. Yani toplanacak
her 100 liralık verginin 52 lirası KDV ve
ÖTV'den tahsil edilecek.

Hayat tarzına müdahale

Alkollü içkilerdeki yüksek vergilemenin
toplum sağlığını korumakla ilgisinin kal-
madığını vurgulayan Bingöl, “Temelde
sadece ‘gelir odaklı' bir vergileme yakla-
şımı oluşmuş ve hatta alkolden alınan
ÖTV doğrudan yaşam tarzına müda-
hale aracına dönüşmüştür. Yasaklar da

aynı sonuca hizmet ediyor” dedi.
2006'da alkollü içeceklerin toplam ÖTV
gelirleri içindeki payı yüzde 5'ken
2019'da yüzde 10'a yükseldiğini vurgula-
yan Bingöl, “Bu yükseliş satış fiyatında
%70'lerin üzerindeki vergi yükünün yan-
sıması” diye konuştu.

İçki yasağı esnafa darbe

Hükümet 29 Nisan 2021 Perşembe ak-
şamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs
2021 Pazartesi sabah 05.00'a kadar ülke
genelinde tam kapanma uygulanacağını
açıkladı. Ancak sonrasında yayımlanan
genelge de dahil olmak üzere alkol yasa-
ğına ilişkin hiçbir açıklama yapılmazken,
kısmi kapanmanın uygulandığı cumar-

tesi ve pazar günlerinde yasak olan alkol
satışının tam kapanmada da uygulana-
bileceği tahminleri yapıldı. Gazetecilerin
ulaştığı bir zincir market yöneticisi, vali-
liklerden bu konuda bilgi istediklerini,
yetkililerin gayriresmi olarak yasağın
devam edeceği bilgisini paylaştıklarını
söyledi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları
Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bend-
evi Palandöken de sorularımız üzerine,
“Bize alkol satışının yasak ya da serbest
olduğuna ilişkin bir yazı, bir genelge gel-
medi. Ancak önceki uygulamalardan
alkol satışının yasak olduğunu anlıyoruz.
Yine de net bilgiye ulaşmak için ilgililerle
görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Yasak
esnaf için hiç iyi olmaz” dedi.
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payMeSKurucu Ortağı Hasan Jabbarov 20
günlük tam kapanma sürecinde sosyal tica-
ret alışverişlerinin 10 kat aratacağını tahmin

ettiklerini ifade ediyor. “Kapanma sürecinde Anneler
Günü’nün de denk gelmesi bu beklentimizi pekiştiri-
yor.” diyen Hasan Jabbarov; “Sosyal ticaretin 2017’den
bu yana önemli bir yükseliş trendi bulunuyordu. Pan-
demi bu trendin katlanarak artmasını sağlıyor. Paymes
olarak hiçbir özel gün, özel kampanya olmayan bir
günde dahi ciromuzu %14 oranında artışla kapatabili-
yoruz. Bu rakamlar sosyal ticaretin önümüzdeki 20
günde rekor kıracağını ve kısa bir zamanda da yine bü-
yüme tahminlerinin alt üst edeceğini gösteriyor.” diyor.
2020 yılında sosyal ticaretin büyümesinde etkili olan
Koronavirüs tedbirlerinin Türkiye’de 29 Nisan-17
Mayıs arasında yoğun şekilde artacak olması pazarın
Türkiye’deki büyümesinin artacağını gösteriyor. We Are
Social ve Hootsuite’in hazırladığı “Dijital 2021 rapo-
runa göre; Türkiye’de 65.8 milyon internet kullanıcısı
bulunurken bunlardan 60 milyonu sosyal medyayı aktif
olarak kullanıyor. Günde ortalama 7 saat 57 dakikayı
internette geçiren Türk kullanıcılar 2 saat 57 dakikasını
da sosyal medya platformlarında geçiriyor.

Evde oturmak etkili olacak

“Kapanma dönemindeki alışverişler sosyal ticaret satıcı-
larını ekonomik olarak destekleyecek” Tam kapanmayla
birlikte sosyal medyada geçirilen sürenin de artacağını
öngördüklerini ifade eden Paymes Kurucu Ortağı
Hasan Jabbarov: “20 gün boyunca evde olmamız zaten
zamanımızın büyük bir bölümünü harcadığımız sosyal
medyada daha fazla zaman geçirmemizi tetikleyecek.
Bu süreçte sosyal ticaretin sağladığı kolaylıkla alışveriş-
lerimizi sosyal medya platformlarından gerçekleştirece-
ğiz. Özellikle Anneler Günü’nün de bu sürece denk
gelmesi sosyal ticarette bir doping etkisi yaratacak. Bu
artış aslında sosyal medya satıcılarının da bu süreçte
ekonomik olarak ayakta kalabilmelerini sağlayacak. Ço-
ğunluğunu bireysel satıcıların oluşturduğu bu platform-
lardan alışveriş yaparak aile ekonomilerine toplum
olarak toplu bir destek de sunabileceğiz. Paymes olarak
kullanıcıların ödeme işlemlerinin 20 saniye gibi kısa sü-
relerde tamamlamalarını sağlayarak 20 günlük süreçte
güvenli ve hızlı alışverişleri destekleyeceğiz.” diyor. DHA

KaraSu ilçesindeki bir fabrikada
temizlik araçları, elektrikli iş araç-
ları ve hibrit sokak süpürme araç-

ları üretiliyor. Yurt dışındaki emsallerinin yarı
fiyatına satılan araçlar 70 ülkeye ihraç edili-
yor. Firma sahibi Hamit Bektaş araçların
içten yanmalı motorlara göre çok daha eko-
nomik bir kullanım sağladığını söyledi. Kara-
su’da 6 bin metrekarelik fabrikada üretim
yaptıklarını belirten Hamit Bektaş, “Şu an
dünyada üretilen endüstriyel temizlik makine-
lerinin tamamını tesiste üretebiliyoruz. 2017
yılında da dünyada trend olan hibrit sokak
süpürme aracını Türkiye’de ilk defa ürettik.
Hibrit daha yeni bir teknoloji. Biz de sokak
süpürme aracını ürettikten sonra daha yeni
bir sistem olan hibrite ağırlık verdik” dedi.

Belediyelere satılabiliyor

Trafiğe kapalı alanlarda yolcu taşımaya yara-
yan elektrikli araçlar da ürettiklerini söyleyen
Bektaş, “Hastanelerde, mezarlıklarda, üniver-
site kampüslerinde, otellerde, tatil köylerinde
trafiğe kapalı alanlarda kullanılan elektrikli
arabalarımız var. Bunlar yük ve yolcu taşı-
maya uygun araçlardır, 15 kişiye kadar taşıya-
bilen modelleri mevcuttur. Bu araçlar ulaşımı
hem çevreci bir şekilde sağlamaktadır hem de
içten yanmalı motora göre çok daha ekono-
mik bir taşıma sağlamaktadır. 1 kilometredeki
temizleme maliyetini en asgariye indiren ma-
kinelerdir. Hem hibrit hem de parça ve servis
olması açısından belediyelerimize bu araçları
sunabiliyoruz” diye konuştu. DHA

Online alışveriş
patlama bekliyor

Anneler Günü’ne 
özel hediye var

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, tam kapanma tedbirleri ile sanayinin farklı sek-
törlerinde bazı sıkıntıların yaşanmasının kaçınılmaz olduğuna dikkat çekerek, "Şirketlerimizin tam kapanma sürecini
en az hasarla atlatması için öncelikle vergi ve SGK prim ödemeleri makul bir süre ertelenmelidir" çağrısı yaptı

Yerli ve milli elektrikli araç

Alkollü içki satışından ayda 1.5 milyar lira vergi geliri elde edildiğini belirten Dr. Ozan Bingöl,
“17 günlük yasaktaki kayıp 800 milyonu bulabilir. Bu para ihtiyaç sahiplerine verilebilirdi” dedi

ICKI YASAGININ 
BEDELI 800 MILYON

Sanayicilerin vergi primi ertelensin!

iSoMeclisi’nin Nisan ayı
olağan toplantısı "Türkiye ve
İstanbul Nüfusunda Gözlem-

lenen Değişim ve Eğilimlerin Sanayimiz
ve Ekonomimiz Üzerindeki Etkilerine Bir
Bakış” ana gündemi ile video konferans
üzerinden gerçekleştirildi. Konuşma-
sında, aşılama takviminde bazı sektörle-
rin ayrımcılık yapılarak öne
çıkarılmasının sanayicileri vicdanen yara-
ladığına dikkat çeken Bahçıvan, “Pande-
minin başından beri ülkemiz ekonomisi

için canla başla fedakârca çaba sergile-
meye devam eden, ülke ihracatına, üreti-
mine ve vergi kaynaklarına en büyük
katkıyı ve desteği sağlayan sanayi sektö-
rümüzün çalışanları böyle bir ayrımcılığı
asla hak etmiyor. Bu haksız uygulamanın
en kısa zamanda düzeltilmesini sanayi
sektörümüz adına şiddetle talep ediyo-
rum” dedi. Perşembe gününden 17
Mayıs tarihine kadar uygulanacak olan
tam kapanma tedbirleri ile sanayinin
farklı sektörlerinde bazı sıkıntıların ya-

şanmasının kaçınılmaz olduğuna deği-
nen Bahçıvan “Yalnızca temel sektörleri-
miz değil, bu sektörlerimize hammadde
ve ara malı tedarik eden alt sektörler ile
perakende sektörümüz de bu süreçten
olumsuz etkilenecek. Şirketlerimizin bu
süreci en az hasarla atlatabilmeleri için
öncelikle vergi ve SGK prim ödemeleri
makul bir süre ertelenmelidir. Bu süreçte
özellikle perakende sektörü için kira erte-
lemesi veya kira desteği çok daha önemli
hale gelmiştir” diye konuştu. DHA
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Özgürlük
kısıtlanıyor
Türkiye Tekel Bayileri Plat-
formu Başkanı Özgür Aybaş
kararı değerlendirdi. Bu kararın
tekel bayilerini çok olumsuz et-
kileyeceğini dile getiren Aybaş,
“Çünkü bizlerin senetleri var,
kredileri var, ödemelerimiz var.
Bunlar bizim iş vakti takvim
gününe göre ayarlanır. Ama
ben sabah saat 10'da açıp,
akşam 17.00'da kapatacağım.
Bunu aylığa vurdunuz zaman,
zaman dilimi olarak 5-10 gün
bile çalışmıyoruz. Benden para
talep edecek, çünkü bizim ser-
mayemizin yüzde 90'ı alkol
üzerine. Müşteri gelip bizden
zeytinyağı, tereyağı, bal almı-
yor… Bizden aldıkları alkollü
içecekler. Tabi alkol sağlığa za-
rarlı biz bunu biliyoruz ama bı-
rakın da insanlar kendi özgür,
hür iradeleriyle buna kendileri
karar versin, otorite buna karar
vermesin” şeklinde konuştu.

Sakarya'nın Karasu ilçesindeki bir fabrikada üretilen hibrit sokak süpürme ve temizlik
araçlarıyla trafiğe kapalı alanlarda yolcu taşımaya yarayan araçlar, 70 ülkeye ihraç ediliyor

Morhipo.coM, Anneler Günü’ne özel bir-
çok hediye seçeneği sunduklarını açıkladı.
Kıyafetten, spor ekipmanlarına, dekoratif ev

eşyalarından ayakkabıya kadar sayısız ürün, özel fiyat-
larla satışa sunuldu. Boyner Grup bünyesinde bulunan
Morhipo.com, 9 Mayıs’ta kutlanan Anneler Günü’ne
özel hediye seçenekleri hazırladığını duyurdu. Şirketten
yazılı yapılan açıklamada, “Çocuklarının mutluluğunu
her şeyin önünde tutan annelerimize minnetimizi ve
sevgimizi ifade etmek için bir gün yetmez ama en azın-
dan ihtiyaçlarına ve stiline uygun bir hediye ile Anneler
Günü’nde bunu bir kez daha hatırlatabiliriz. Teknolojik,
sportif, şık, dekorasyona önem veren annenizin tarzı
hangisi olursa olsun istediğiniz kategoride en stil ürün-
leri sunuyoruz” denildi.  Bugüne özel, dünya markası
parfümlerden yazlık ayakkabı ve çantalara, stil sahibi
aksesuarlardan bahara özel triko ve tişörtlere, dekoratif
objeler, mumlar, vazolar, köşe yastıkları gibi birçok
farklı seçenek sunulduğu aktarıldı.
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İ stanbul Büyükçekmece 6. Asliye
Hukuk Mahkemesi’ndeki karar duruş-
masında, davacı Cumhurbaşkanı

Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatları Ferah
Yıldız ve Ümit Kudbay ile davalı Kaftancı-
oğlu’nun avukatı Mehmet Süleyman Tür-
ker hazır bulundu. Davacı Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın avukatları, mahkemeden dava-
nın kabul edilmesini ve tazminatın öden-
mesi yönünde karar verilmesini talep etti.

Davalı Kaftancıoğlu’nun avukatı ise “Mü-
vekkilim siyasi bir kişilik olarak eleştiri yap-
mıştır. Herhangi bir şekilde hakaret kastı
yoktur” diyerek davanın reddedilmesini is-
tedi. Mahkeme, davalı Kaftancıoğlu’ndan
56 bin lira manevi tazminat alınarak, dava-
cıya verilmesi yönünde karar verdi.

Olayın geçmişi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğa-

nın avukatları tarafından mahkemeye di-
lekçede CHP İstanbul İl Başkanı Canan
Kaftancıoğlu’nun sosyal paylaşım sitesi
Twitter’dan Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’a yönelik küçük düşürücü,

aşağılayıcı, yüz kızartıcı ifadeler kullana-
rak, suç isnat ederek, onur, şeref ve hay-
siyetini zedeleyerek ağır hakaretlerde
bulunduğu belirtilmiş, manevi tazminat
edilmişti.  DHA
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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, sosyal medya
hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret
içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle hakkında açılan davada
56 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verildi

KAFTANCIOGLU
56 bin lira
ödeyecek

Merkez Yürütme Kurulu
(MYK) bildirisinde “Ermeni
soykırımı” ifadesini kullandığı

için isim vermeden HDP’yi “Emperyalist-
lerin gölgesinde ezik siyaset yapmakla”

eleştiren CHP Sözcüsü Faik Özt-
rak’a, HDP’li mevkidaşı Ebru

Günay’dan sert yanıt geldi.
HDP Sözcüsü Günay,

Öztrak’a, “Anti em-
peryalist olmayı

sizden öğ-
rene-

cek değiliz” diyerek tepki gösterdi. Cum-
hur İttifakı ortakları tarafından özellikle
son yerel seçimler örnek gösterilerek siyasi
işbirliği yaptıkları ifade edilen CHP ile
HDP arasında “soykırım” gerilimi yaşanı-
yor. HDP MYK bildirisinde “soykırım”
ifadesinin kullanılmasına ilişkin Öztrak,
“Bir sözümüz de, emperyalist tezlere sarı-
lıp bu ülke topraklarında siyaset yaptıkla-
rını zannedenlere. Rahmetli Hrant Dink’in
şu sözleri herkesin kulağına küpe olmalı-
dır: ‘Bu sorun emperyalistlerin elinden
alınmalı, Türkiye ve Ermenistan bu so-
runu konuşarak, kardeşçe çözmelidir.’
Unutulmasın, emperyalistlerin gölgesinde

yapılan ezik siyaset anlayışı hiçbir
şekilde kabul edilemez. Mille-

timizin iradesi böyle

bir siyaseti her zaman sandıkta buruştu-
rup çöpe atar. Bu toprakların siyasetçileri-
nin emperyalist tezlerin peşine takılması
hiçbir şekilde kabul edilemez” eleştirisinde
bulunmuştu.

Günay’dan tepki

Öztrak’ın bu açıklaması HDP kulislerini
hareketlendirirken, partiden karşı tepki ge-
cikmedi. Öztrak’a yanıt Ebru Günay’dan
geldi. Günay, sosyal medyadan tepkisini
şu ifadelerle dile getirdi:“Sadece insanın
değil, siyasetin de bir dengesi vardır. Kon-
forlu alanlardan akıl dağıtmanın, ilkesel
erozyonun, iktidara koşar adım yanaşma-
nın da bir sınırı ve dengesi vardır. Anti-em-
peryalist olmayı sizden öğrenecek değiliz.
Haddinizi bilin!” DHA

CHP ile HDP
arasında “soykırım”

gerilimi yaşanıyor.
Öztrak, HDP’nin
MYK bildirisinde

“soykırım”
ifadesinin

kullanılmasını sert
dille eleştirdi.

HDP’den CHP’ye
“Haddinizi bilin”

yanıtı geldi

HDP-CHP arasında
soykırım tartışması

DeVA Partisi Genel Başkanı Ali Baba-
can, esnaf ziyaretlerine devam ediyor.
Babacan’ın ziyaretleri sırasında soh-

bet ettiği bir esnaf, ekonomik krizden şikâyet
ederken hükümete şu sözlerle isyan etti: “Üretti-
ğimiz hiçbir şey yok, her şeyi ithal eder hâle gel-
dik. Dolar yükseldikçe biz batıyoruz. Sadece biz
de değil, çiftçi de batıyor. Bu fiyatlarla çiftçiye
mal satmaktan artık biz üzülüyoruz. Çiftçinin
ürettiği malı bedava dağıtıyorlar.” Bir başka
esnaf ise Babacan’a “ekonominin başına sizin
gelmeniz şart” diyerek derdini şöyle ifade etti:
“Biz ailecek esnafız, şu an batıyoruz. Dolar her
gün artıyor, her gün zarar ediyoruz. Biz bunları
söyledikçe FETÖCÜ oluyoruz terörist oluyoruz
vatan haini oluyoruz.’’

Özdağ 
hakkında
suç duyurusu
HDP Diyarbakır 
Milletvekili Garo Paylan,
sosyal medyada karşı
karşıya geldiği İstanbul
bağımsız Milletvekili Ümit
Özdağ hakkında suç 
duyurusunda bulundu

HDP Diyarbakır Milletve-
kili Garo Paylan, sosyal
medyada kendisine yöne-

lik, "Talat Paşa vatansever Ermenileri
değil senin gibi arkadan vuranları
sürdü. Sen de zamanı gelince bir Talat
Paşa deneyimi yaşayacaksın ve yaşa-
malısın" ifadelerini kullanan İstanbul
bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ
hakkında "suç işlemeye tahrik", "halkın
kin ve düşmanlığa tahrik" ile "hakaret
ve tehdit" suçlarını işlediği iddiasıyla
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na
suç duyurusunda bulundu. "Irkçı siya-
setçilerin çeşitli toplumsal kesimleri
hedef alan nefret söylemleri maalesef sı-
radanlaşmıştır. Azınlık gruplara yönelik şid-
det çağrıları nefret suçlarına yol açar." diyen
HDP'li Paylan, "Ayrımcılık ve nefret içeren söylemler
cezasız kalmamalıdır" düşüncesini dile getirdi.

Ölümle tehdit etti

HDP'li Garo Paylan’ın açıklaması şöyle; İstanbul Milletvekili Ümit
Özdağ, Twitter paylaşımında, şahsıma ve Ermeni halkına karşı nefret söyle-
minde bulunmuş ve açıkça ölümle tehdit etmiştir. Böyle bir nefret suçu çağrı-
sına sessiz kalınmamalıdır. Bu nefret söyleminin cezasız kalması, daha
öncekiler gibi nefret suçlarına yol açacaktır. Almanya’da bir milletvekilinin,
Yahudi bir milletvekilini, 'Sen de bir Hitler deneyimi yaşayacaksın ve yaşama-
lısın' diye tweet atıp tehdit etmesi düşünülemez. Bu durumun ülkemiz için de
kabul edilemez olması gerekir. İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın 27 Nisan
2021 tarihinde Twitter üzerinden yaptığı şahsımı ve Ermeni halkını hedef alan
paylaşımlar hakkında, avukatım aracılığıyla, ‘suç işlemeye tahrik’ ve ‘halkın
kin ve düşmanlığa tahrik’ suçları ile ‘hakaret ve tehdit’ten suç duyurusunda
bulunduğumu duyurmak isterim.

Vatandaş
dert yandı

Denizli'De Çivril ilçesinin AK Partili
belediye başkanı Niyazi Vural üçüncü
kez corona virüse yakalandı. İlk olarak

geçtiğimiz yıl Ekim ayında hastalığa yakalanan
Vuran o dönem evinde karantinaya girmiş, has-
talığı şiddetli yaşamadan atlatmayı başarmıştı.
Vural bu yıl Mart ayında yeniden hastalığa yaka-
lanmıştı. Vuran o dönemde partisinin ilçe baş-
kanı Halil Ertuğrul ile birlikte Ankara'da bir dizi
toplantıya katılmıştı. Ertuğrul'un pozitif çıkma-
sından sonra test yaptıran Vuran yeniden hasta-
lığa yakalandığını öğrenmiş ve evinde bir kez
daha karantinaya çekilmişti. Evli ve iki çocuk ba-
bası 45 yaşındaki Niyazi Vural'ın dün yaptırdığı
test sonucu pozitif çıktı. Vural tekrar evinde ka-
rantinaya çekildi. Denizli'de AK Partili Pamuk-
kale Belediye Başkanı Avni Örki ve AKP'li
Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan co-
rona nedeniyle evlerinde karantinada bulunuyor.

Üçüncü 
kez virüse
yakalandı

Canan 
Kaftancıoğlu

Paylan, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "106 yıl
sonra, Soykırımın mimarı Talat Paşa isimli caddelerde
yürüyoruz. Talat Paşa isimli okullarda çocuklarımızı 
okutuyoruz. almanya’da bugün Hitler isimli caddeler 
olsaydı, Hitler isimli okullarda çocuklar okusaydı nasıl
bir almanya olacaksa, öyle bir Türkiye’de yaşıyoruz"
diye yazmıştı. Paylan’ın paylaşımını alıntılayan Özdağ,
“Terbiyesiz tahrikçi adam. Çok memnun değilsen çek git
cehennemin dibine. Talat Paşa vatansever Ermenileri
değil senin gibi arkadan vuranları sürdü. Sen de zamanı
gelince bir Talat Paşa deneyimi yaşayacaksın ve
yaşamalısın” ifadelerini kullanmıştı. 

Ne olmuştu?

Niyazi Vural

Faik 
Öztrak

Ebru
Günay

Garo 
Paylan



S ilivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz,
"Hizmette 2’nci Yıl Toplantısı"nda ya-
pılan hizmetleri anlattı. Yılmaz, "2 yıl

önce bir araya gelmesini hayal bile edemedi-
ğimiz insanların bugün el ele tutuşarak ken-
timiz için mücadele ettiğini görüyoruz"
dedi."Ben yerel yöneticilerin her türlü siyasi
mülahazalardan, ülkenin genel siyasi politi-
kalarından uzak, hizmet odaklı bir anlayışla
şehirleri yönetmesi gerektiğini düşünüyo-
rum" diyen Yılmaz, "Milliyetçi Hareket Par-
tisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin
de bana seçildikten sonraki ilk söylemi; ya-
kamdaki parti rozetini çıkarıp, adalet ve eşit-
lik ilkesiyle Silivri’ye hizmet etmem gerektiği
yönünde olmuştu. Biz de bu ülküyle gece
gündüz demeden Silivri’ye hizmete devam
ediyoruz" ifadelerini kullandı. 

İyi bir nesil inşa etmeliyiz

Başkan Yılmaz'ın açılış konuşmasının ar-
dından, 2'nci yılda gerçekleştirilen hizmetle-
rin özet görüntülerinden oluşan, 25
dakikalık bir video gösterimi yapıldı. Kültür
sanattan eğitime, çevre düzenlemelerinden
kentsel dönüşüm çalışmalarına, spordan
sağlığa kadar pek çok alanda yapılan hiz-
metlerin gösterildiği video büyük bir ilgiyle
seyredildi. Başkan Yılmaz bir gazetecinin
Kadir Has Üniversitesi ve Fenerbahçe Üni-
versitesine verilen arazilerle ilgili belediyenin
bir çalışması olup olmadığı yönündeki so-
rusu üzerine; Kadir Has Üniversitesi ile bir-
likte bir Teknopark kurulması noktasında
imza aşamasına gelindiğini açıkladı. Daha
önceden belediye tarafından Fenerbahçe
Üniversitesine tahsis edilen binada Silivri
Belediyesi tarafından bir müzik okulunun
hizmete sunulacağını belirten Başkan Yıl-
maz, "Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün
söylediği muasır medeniyetlerin üzerine çı-
kabilmek için her türlü donanıma sahip iyi
bir nesil inşa etmeliyiz. Bunu başarabilme-
mizin bir yolu da kültür sanat faaliyetlerin-
den geçiyor. Yapmayı düşündüğümüz
müzik okulu ile Silivri’deki bütün çocukları-
mızın kültür sanat ihtiyacını karşılamayı he-
defliyoruz" dedi.

İBB ile birçok proje yaptık

Toplantıda yer alan bir basın mensubunun,
2 yılda belediyeye ne kadar bağış yapıldığını
sorması üzerine, Başkan Yılmaz, "Belediye
başkanı olarak göreve başladığımda hükü-
metimizle ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ile yapabileceğim ve yapmayı düşündüğüm

23 dev projemi açıklamıştım. Bunların bir
kısmı hükümetimizle, bir kısmı İBB ile bir
kısmı da Silivri Belediyesi imkânları ile yapı-
lacak. Hükümetimiz çok ciddi yatırımlar ya-
parak güvenlik güçlerimizin kullanımı için
yeni binalar inşa etti. Büyükşehir Belediyesi
ile iş birliği içerisinde hayata geçirdiğimiz
birçok proje var. Kreşler konusunda görüş-
melerimiz sürüyor. Müjdat Gürsu Spor Te-
sisi Projesini de birlikte yürütüyoruz. Ben,
Silivri’nin yararına olan ne varsa bugüne
kadar yaptım, yapmaya da devam edece-
ğim. Mayıs ayı içerisinde 8 bin metrekare
alanda Aşevi, Sosyal Market, Sosyal Hiz-
metler Müdürlüğü, Engelli Yaşlı Koordinas-
yon Merkezi, atölyeler ve oyun odalarının
yer aldığı Sosyal Yardım Tesisleri Merkezi-
nin temellerini atacağız" ifadelerini kullandı.

Doktorlara yakıştıramadım

Bir gazetecinin, “50’nci Yıl Sağlık Ocağının
akıbeti ne olacak?” sorusu üzerine açıklama
yapan Volkan Yılmaz, "Belediyemize ait
olan ve hiçbir kira bedeli almadığımız 50’nci
Yıl Sağlık Ocağının, yapılan kontroller neti-
cesinde depreme dayanıksız olduğu ortaya
çıktı. Olası bir depremde oluşacak can ka-
yıplarının sorumlusu ben olacağım. Bu bi-
nanın yıkılması gerektiğini ifade etmeme ve
çözüm önerileri sunmama rağmen muaye-
nelerinde pankartlar asarak, dilekçe yazıp
provokasyon yaparak beni vatandaşla karşı
karşıya getirmeye çalışmalarını, burada
görev yapan 5 doktora hiç yakıştıramadım.
Vatandaşların sağlık hizmetinden daha iyi
yararlanabilmesi için açılacak iki yeni sağlık
ocağı ile doktorlardan ikisinin bölgesini de-
ğiştirmeyi teklif ettim onu da kabul etmedi-
ler. Yani hem vatandaşı düşündüklerini
söylüyorlar hem de iş onlara hizmeti ye-
rinde götürmeye gelince topu taca atıyorlar.
Hemşehrilerimize kentsel dönüşüm çağrısı
yaparken, bunu kendi kamu binalarımızda
uygulamamak gibi bir lüksümüz olamaz.
Bir ay gibi kısa bir sürede Trafik Kontrol
Merkezinin yanında bulunan 470 metrekare
alanı Çanta Mahallesi’nde bulunan bir yer
ile takas ederek belediyemiz bünyesine ka-
zandırdık. Bir bağışçımız sayesinde bu
alana iki ay içerisinde yepyeni sağlık ocağı
yapacağız" diye konuştu.

Hiç anket yaptırmadım

Alibey Mahallesi’nde yürütülen çalışma-
larla ilgili soruları da yanıtlayan Başkan Yıl-
maz, “Mahallede yaşayan bir teyze, evinin
balkonundan bana seslenerek, o sokaklara
30 yıldır bir şey yapılmadığını söylemişti.

Alibey Mahallesi’nde altyapı ve üstyapıya
yönelik çok ciddi çalışmalar gerçekleştirdik.
Bunun yanında çevre düzenlemesi kapsa-
mında birçok ağaç dikiyoruz. Çalışmaları-
mız tamamlandığında mahallemiz baştan
sona yenilenmiş olacak.” dedi. Bir gazeteci-
nin “Kamuoyu araştırması yaptınız mı? Ya-
pılan araştırmaları nasıl
değerlendiriyorsunuz?” sorularına yanıt
veren Başkan Yılmaz, “Ben şimdiye kadar

hiç anket yaptırmadım. Ama yakın za-
manda yapılan bir kamuoyu araştırması;
belediyemizin, İstanbul’da oyunu en çok
artıran ilk 3 belediye arasında olduğunu
gösteriyor. Biz anketleri makamımızdaki
deri koltukta oturmadan, her gün sahada,
hemşehrilerimizin yanında yapıyoruz. An-
ketlerimizi vatandaşa dokunarak, onların
yanından hiç ayrılmadan yapmaya devam
edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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MÜGE CESUR ÖZMEN

Değerli okurlarım bugün DAMGA 
Gazetesinde “Kimsesizlerin kimsesi” 
sayfasında sizlerle olmaktan 
çok keyifliyim. 

S üreç içerisinde sizlerden gelen mektup-
larda dile getirdiğiniz mağduriyetleri-
nizi yetkililere ulaştırıp birlikte

çözümler üretmeye çalışacağız. Bunların
yanı sıra çevre, kent suçları, hayvan hakları
ihlalleri, kamu kuruluşlarındaki rüşvet ve ta-
lanla birlikte her türlü yolsuzluk ile istismar-
cılığa karşı sizlerle birlikte mücadele edip
olaylara "DAMGA" vuracağız.

Motorlu kuryeler, 

Birçoğumuz tanık olmuşuzdur. Gün içeri-
sinde oraya buraya hayatlarını hiçe sayarak
koşuşturduklarına… Kah araç kullanırken,
kah toplu taşımada seyir halindeyken. Birçok
kez de aha arabanın altında kalıyordu diye
kızarak hayıflandığımız anlarda olmuştur.
Hatta kızarak belki de birçoğumuz kavgada
bile söylenmeyecek laflar bile etmişizdir.

Ama unuttuğumuz ve gözden kaçırdığımız
bir şey var ki: Yaşadığımız Pandemi süre-
cinde hayatımızın bir parçaları olmaları. Şu
salgın sürecinde onlar olmasa hayatımızın

nasıl zorlaşacağını düşünmekte fayda var
diye düşünüyorum.

Bugün sizlere esnaf kuryelerinden gelen
bir mektuptan bahsedeceğim. Mektupta ev-
lerine bir parça ekmek götürmek için canla
başla çalışırken bazı haber sitelerinde ve ga-
zetelerde "9 bin TL maaşla kurye bulamıyo-
ruz" açıklamalarına yansıyan haberlerin
aslının hiç de öyle olmadığı. Tam tersine
vergi yükü altında ezildikleri ve Bağkurlarını
bile ödeyemediklerinden dolayı herhangi bir
kaza halinde hiçbir sosyal güvencelerinin ol-
madığını belirtirken esnaf kuryeler sayesinde
restoran sahiplerinin SGK ve tazminat gibi
birçok sorumluluğunun ortadan kalktığını
dile getirerek devletin ilgili kurumlarından
bu konuya bir çare bulmalarını istiyor.

Ben lafı daha fazla uzatmadan Ömer
Faruk Şirin’in mektu-
bunu olduğu gibi siz-
lerle paylaşacağım:

İşte o mektup:
Merhabalar şu sıra-

lar bazı haber kaynak-
larına göre paket
servis restoranları
9000 TL maaş ile
kurye bulamadığını

açıklamıştı ve olayın aslının böyle olmadığını
bir esnaf kurye olarak sizlere açıklamak 
istedim. 

Esnaf kuryeler,  adı üzerinde olduğu gibi
kendi vergi levhası bulunan ve kendi vergisini
ödeyip kendi muhasebe işlemlerini kendi mu-
hasebecisine yaptıran kurye faaliyeti göste-
ren kişilerdir. Restoranlar ise bu durumun
farkında olup bağlayıcı bir sözleşme bulun-
durmadan kuryelere sigorta parası ödeme-
den, onlara sigorta ödemediği için böylelikle
haftalık izinlerin de para ödemek zorunda
kalmayan ve yıllık izinlerde de aynı şekilde
çalıştığı saat kadar ücret ödeyip çalışmadığı
saatlerin ücretini ödemeyen restoranlar
bulunmaktadır. 

Basit bir matematik örneği ile şu anlık or-
talama bir kurye maaşı saatlik 27 TL ol-
makta ve bu 27 TL’nin içine kuryenin kendi
motosikletinin tüm bakım ve yakıt masrafları
ayrıca kuryenin vergileri Bağkur pirimi ve
muhasebecisinin ücreti olmak üzere daha
birçok kalem madde bulundurmaktadır.
Sonuç olarak genel çalışma saatleri üzerin-
den hesaplayacak olursak 8 saatte çalışan si-

gortalı bir kurye ile 8 saat çalışan bir esnaf
kurye arasında dağlar kadar fark olduğunu
göreceksiniz.

Ben bir şahıs şirketi kurarak esnaf kurye
olma yolunda ikinci senemdeyim ve benim
için 12 saat üzeri çalışmak hiç problem değil
fakat hem eve ekmek götürmek açısından
hem de kenara para biriktirebilmek açısın-
dan paket servislere yapılan bazı saat kısıtla-
maları bizim de dolayısıyla maaşımıza
etkiliyor.  

Normal şartlarda günde 14 saat çalışarak
aylık ortalama 9000 TL fatura kesmekteyim
vergileri Bağkur pirimi ve ihtiyaçlarını işin
içinden çıkınca 14 saatlik bir çalışmaya na-
zaran tatmin edici bir rakamla karşı karşıya
kaldığımızı söyleyemem. Keza bizim sistemi-
miz verdikleri rakamla alakalı değil bize
saat garantisi verip bu sözünde durmayan
firmalarla alakalı çünkü biz bu saat garanti-
sine ve bu rakama göre bazı şeyleri göze alıp
şirket açıyoruz. Vergi yükümlülüğün altına
giriyoruz fakat maaşlı olarak bir yerde sigor-
talı çalışsak zaten bizim vergilerimiz elimize
gelmeden çoktan ödenmiş halde oluyor.

Ve ne yazık ki bu işin biraz da karaborsa-
sını oluşturan bazı firmalar sigortalı eleman
çalıştırdığında elemanları istediği zaman
işten çıkartamadığı için, elemanları işten çı-
kartsa bile onlara tazminat vermek zorunda
olduğu için bu yükün altından kalkmak adına
kendi personellerine bile şahıs şirketi açtırı-

yor. Bu sefer bir dükkânda 8 saatten 2 var-
diya eleman sayısı şahıs şirketi elemanlar
olacağı için personel sayısı yarıya iniyor daha
az personel çalıştırıp daha az para Ödemiş
oluyorlar fakat fazla saatlerden dolayı işlet-
menin her halükarda işleri yolunda gidiyor. 

Yasaklı günlerde eğer kurye çalışmıyorsa
doğal olarak sigortalı olmadığı için işsizlik
ödeneğinden de yararlanamıyor. Yasaklı gün-
lerde eğer kurye çalışmıyorsa doğal olarak
sigortalı olmadığı için işsizlik ödeneğinden de
yararlanamıyor. Devlet bu konuyla ilgili hiç-
bir zaman bir açıklama yapmadı çünkü
kurye kestiği fatura kadar vergisini mecbur
ödemek zorunda ödemezse zaten kenara
yaptığı birikimle de bir araba motosiklet ala-
biliyor ne de bir ev alabiliyor üzerinde vergi
borcu bulunuyor böylece işin resmi kısmı hal-
ledilmiş oldu.

Restoranlar veya işletmeler için de hiçbir
sakınca yok tüm riski kuryenin üzerine bıra-
kıp kaza sonrası raporlu olan kuryeye ücret
ödemek zorunda kalmıyor evlilik izni ölüm
izni gibi konularda ise hiçbir destek sağla-
mak zorunda kalmıyor.

Benim sizden naçizane isteğim bu olayı
araştırıp yetkililerle görüşüp şahıs şirketi
konseptinde çalışan firmalarla bir görüşme
sağlanılmasını talep ediyorum ve kuryelerin
isteklerini tamamen karşılayamayacak olsa-
lar bile en azından iyileştirme yolunda gidil-
mesini talep ediyorum teşekkür ederim. 

Esnaf kuryelerden mektup var aliavcukadirli@gmail.com

Ali AVCU

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, "Hizmette 2’nci Yıl Toplantısı"nda "Biz kimseyi
ötekileştirmeden, adalet ve eşitlik ilkesiyle, vatandaşlarımızın yanında olarak Silivri’ye
hizmet ediyoruz" dedi. Yılmaz, "Biz anketleri makamımızdaki deri koltukta oturmadan,
her gün sahada, hemşehrilerimizin yanında yapıyoruz. Anketlerimizi vatandaşa 
dokunarak, onların yanından hiç ayrılmadan yapmaya devam edeceğiz" dedi

KİMSESİZLERİN KİMSESİ

BIZ ANKETI
SAHADA
YAPIYORUZ

KOLTUĞA 
YAPIŞIP 

KALMADIK

17 günlük kapanmanın, aşılamayla birlikte salgına bir çözüm olmasını temenni
eden Volkan Yılmaz, "Silivri Belediyesi olarak 17 gün boyunca sahada bulunmaya
ve vatandaşlarımızı yalnız bırakmamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. 

17 GÜN BOYUNCA 
SAHADA OLACAĞIZ

BURADAN HODRi MEYDAN DiYORUM
Çöp toplama maliyetleriyle Silivri Beledi-
yesi'ne kadar tasarruf sağlandığı sorusunu
rakamlar üzerinden yanıtlayan Volkan Yıl-
maz, "Belediye Meclis Toplantısında an-
latmamıza rağmen rakamları
anlamıyorlar. Şimdi buradan bir ilkokul
öğrencisine anlatır gibi anlatacağım. 2018
yılında Temizlik İşleri Müdürlüğünün yıl-
lık gideri yaklaşık 18 milyon lira. Bize aynı
kalemlerin bedeli 2020 yılında 23 milyon
liraya mal oluyor. Bunların içerisinde çöp
toplama maliyetleri yok. Rakamlar bize
2018 yılında yapılan çöp toplama ihalesi-
nin yaklaşık 18 milyon liraya bir müteah-
hite verildiğini gösteriyor. Ben çöpü tek
kuruş faiz ödemeden kendimiz yapacağız
dediğimde bana niye riske giriyorsun, çöp
dağları oluşur, başkanlığın başlamadan
biter dediler. Çöp toplama araçlarını bele-
diyeye hibe olarak kazandırdık. Şu an Si-
livri Belediyesi 45 araç ile temizlik işlerini

gerçekleştiriyor. Biz, önceki yönetimin 18
milyon liraya yaptığı çöp toplama işinin
maliyetini 4 milyona düşürdük. Bu sayede
5 yıl içinde çöpe gidecek toplam 60 milyon
lira Silivri’ye yatırım olarak dönecek. Ön-
ceki dönemin temsilcileri rakamları çarptı-
rarak bir yere varabileceklerini sanıyor.
İstedikleri mecrada, istedikleri kadar ki-
şiyle, alayıyla bu konuyu tartışabilirim.
Buradan hodri meydan diyorum" 
açıklamasını yaptı. 

YIKIMLARLA BiZiM HiÇBiR iLGiMiZ YOK
Bir gazetecinin Belediye Konutları bölge-
sindeki çalışmalar hakkındaki sorusu üze-
rine Başkan Yılmaz, "Alüvyon üzerinde,
jöle gibi diye tabir ettiğimiz bir zeminde
yer alan 1500 konuttan bahsediyoruz.
Orada bulunan 6
binanın yıkım ka-
rarının Silivri Be-
lediyesi ile hiçbir
ilgisi yok. Bina
sakinlerinden bir
vatandaşımız di-
lekçe yazarak bi-
nasının kontrol
edilmesini istiyor.
Bakanlık gelip
kontrol sağlıyor
ve binalarda risk
tespit edip Silivri

Belediyesine yıkılmasını tebliğ ediyor. Bu
bölge 10 yıldır yapı yasaklı alan ve o ne-
denle yıkılan binaların yerine yenisi yapıla-
mıyor. Silivri Belediyesi olarak, yapı
yasağının kalkması için gereken hamleleri

yaptık. Ben İBB
Başkanı Ekrem
İmamoğlu’nu
bizzat aradım.
Mayıs ayında bu
konunun çö-
züme kavuşaca-
ğını umuyorum.
Bu konuda; va-
tandaş, hükümet
ve belediyenin el
ele vermesi gere-
kiyor" diye 
konuştu. 

LÖSEV’den 
koli yardımı
Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) 
Ramazan ayı boyunca gönüllü ve
bağışçılarının destekleriyle hazırlanan
ihtiyaç kolilerini, Türkiye genelindeki
lösemili çocuklar ve ailelerine ulaştırıyor

LösemiLi Çocuklar Vakfı (LÖSEV) ‘Ra-
mazan ayında yoksul bir aileyi doyur-
mak, hasta bir çocuğu iyileştirmek, gözü

yaşlı bir anneyi gülümsetebilmek ibadetlerin en gü-
zelidir’ düşüncesiyle her yıl binlerce aileye ulaşıyor.
Ailelere gönderilen Ramazan kolilerine ilişkin
LÖSEV Genel Koordinatörü Hülya Ünver, “Rama-
zan’da bütün ailelerimizin sofralarını donatmak isti-
yoruz. Kolilerimiz ile lösemi ve kanserle mücadele
eden bir ailenin bir aylık gıda ihtiyacını karşılıyoruz.
Salçadan kuru gıdaya, temizlik malzemelerinden gi-
yime kadar bu dönemde ihtiyaçları olabilecek her
yardımı iletiyoruz" dedi.

Siz de destek olabilirsiniz

Ramazan ayı boyunca ailelere iletilen kolilerde kuru
gıdadan et ve et ürünlerine kadar birçok çeşit bulu-
nuyor. LÖSEV’e kayıtlı ailelere bir paket göndermek
isterseniz; Acil Yardım Paketi, Orta Aile Paketi,
Büyük Aile Paketi, Mutlu Aile Paketi, Çok Sevinçli
ve Zengin Büyük Aile Paketi’nden birini seçip, des-
tek olabilirsiniz. Türkiye’deki bütün banka şubeleri-
nin bağış ekranlarından, Türkiye’nin her köşesindeki
PTT şubelerinden, LÖSEV Ofislerini arayarak ya
da ziyaret ederek, tüm faturalı hatlardan 3406’ya
BAGIS ya da 1998’e FİTRE yazıp bir SMS gönde-
rerek bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz. DHA



Mustafa DOLU
HALKIN AVUKATI
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HAMAMIN DEPOSU
POYRAZ’I YUTTU!
O lay dün akşam saatlerinde Diz-

dariye Mahallesi'nde meydana
geldi. Edinilen bilgiye göre 6

yaşındaki Poyraz Tok arkadaşlarıyla bir-
likte evinin yakınındaki parka oynamaya
gitti. Arkadaşlarıyla birlikte parkta dola-
şan ve oyun oynayan çocuk park içinde
bulunan hamamın çatısına çıktı. Küçük
çocuk iddiaya göre hamama ait su de-
posunun ahşap kapağı kırılınca yaklaşık
4 metre derinliğindeki su dolu deponun
içine düştü. Saat 16.00 sıralarında orta-
dan kaybolan ve çocuklarından haber
alamayan aile çocuklarını ev ve park çev-
resinde aramaya başladı.

5 saat sonra bulundu

Çocuğu aramak için mahalle sakinleri
de sokağa çıktı. Komşularıyla birlikte ço-
cuklarını arayan aileye bir kadın çocuğu
en son hamam çevresinde gördüğünü
söyledi. Aramalarını o noktada yoğun-
laştıran aile ve komşuları hamamın çatı-
sına çıktı. Küçük çocuğun hamama ait
su deposunun içinde hareketsiz durdu-
ğunu görüldü. Yakınları çocuğu depo-
dan çıkararak kalp masajı yapmaya
çalıştı ardından hastaneye götürdü.
Hastaneye götürülen çocuğun hayatını
kaybettiği belirlendi.

Büyük bir ihmal var

Ailenin komşusu Mehmet Pişkin de ara-
malara katıldığını söyleyerek, "Büyük bir
ihmal var. Burası çocuk parkı merdiven
daima orada. Merdivenin yan konul-
ması lazım. Kolaylıkla çıkılıyor. Belki de
çocuğu ittiler bilemiyoruz" diye konuştu.
Polis hamam ve çevresine güvenlik şe-
ridi çekerek önlem alırken, parka yine
önlem amaçlı çevik kuvvet polisi de sevk
edildi. Polisin olayla ilgili başlattığı 
çalışmalar sürüyor.  DHA

Büyükçekmece Kültürpark'ta hamama ait su deposuna düştüğü öne sürülen çocuk hayatını kaybetti. İhmal iddiasında
bulunan acılı anne, "Güvenlik şeritleri olsaydı, merdiven orada olmasaydı belki oraya çıkmazdı" diye konuştu. Ailenin
komşusu Mehmet Pişkin de "Büyük bir ihmal var. Belki de çocuğu ittiler bilemiyoruz" tepkisini gösterdi

Vatandaşları tehdit ediyorlar
Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Mülayim Demirtaş, Gürpınar Siteler Bölgesi 1. Etap Kentsel Dönüşüm sürecine ilişkin basın men-
suplarıyla bir araya geldi. İsim vermeden AK Parti Grubunu eleştiren Demirtaş, "Bazı çevreler 5 yıl önceki beton ve demir fiyatıyla bugünkü
aynıymış gibi provakatif söylemlerle komşularımızın kafasını karıştırarak can ve mal güvenliğini siyasi emel uğruna tehdit ediyor" dedi

beylİkdüzü Belediyesi kentsel
dönüşüm çalışmalarını sürdü-
rüyor. Kamuoyunu süreçle ilgili

tüm şeffaflığıyla bilgilendirmek adına
Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı
Mülayim Demirtaş, basın mensuplarıyla
bir araya geldi. Pandemi koşullarına
uygun şekilde Beylikdüzü Atatürk Kültür
ve Sanat Merkezi Trakya Salonu’nda ger-
çekleşen toplantıda Demirtaş, Gürpınar
Siteler Bölgesi’nde büyük bir özveriyle
yürütülen kentsel dönüşüm sürecinin son
durumunu tüm detaylarıyla aktardı. 

Yeniş bir travma olmayacak

Depremin İstanbul’un en büyük gerçek-
lerinden biri olduğunu belirterek konuş-
masına başlayan Demirtaş, “17 Ağustos
1999 depremi toplumumuzu derinden
sarstı. İnsanlarımız o travmaları atlata-
bilmiş bile değilken, bu kentte yeni trav-
maların yaşanmasına izin vermeyeceğiz.
1999 depreminden sonra kanun ve yö-

netmelikler değişti. Örneğin öncesinde
bodrum kat zorunluluğu yokken, yeni yö-
netmelikte yapılması şart koşuldu. Beton
sınıfı ve etriye sıklığı gibi konularda deği-
şiklikler oldu. Sadece bunlar değil ekono-
mik değişiklikler de binaların
dönüşmesinde en büyük rolü oyna-
makta. 2011 yılında ton başına demir fi-
yatı bin 110 TL, metrekare başına düşen
beton fiyatı 90 TL idi. Ama nedense bazı
çevreler bunu hep göz ardı etmekte; 5 yıl
önceki beton ve demir fiyatıyla bugünkü
aynıymış gibi provakatif söylemleri sa-
hada geliştirmekte, komşularımızın kafa-
sını karıştırarak can ve mal güvenliğini
siyasi emel uğruna tehdit etmektedir"
dedi. 

Çeşitli engellerle karşılaştık

Kentsel dönüşüm için büyük bir müca-
dele verdiklerini vurgulayan Demirtaş,
2014 yılından bu yana yürütülen süreci,
teknik bilgileri ve kanun ile yönetmelik

değişikliklerini de tüm detaylarıyla ak-
tardı. Süreç boyunca çeşitli engellerle de
karşı karşıya kaldıklarını iddia eden De-
mirtaş, "Belediye Başkanımız Mehmet
Murat Çalık’ın ve bizlerin tek derdi; va-
tandaşlarımızın yaşam hakkının ve gü-
venli konutlarda oturma hakkının devam
edebilmesidir. Bizler bunları dert edini-
yorken sahada komşularımızın aklını bu-
landırmaya devam ediyorlar. Tek
amaçları, bu kentsel dönüşümü bugünün
Beylikdüzü Belediyesi’nin, Beylikdüzü
Belediye Başkanı Mehmet Murat Ça-
lık’ın, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun
ve bizlerin gerçekleştirmesini engellemek.
Biz bu göreve, insanlarımızı ölümle
burun buruna yaşamaya mahkum etmek
için değil, hayatları iyileştirmek için gel-
dik. Sözünü ettiğim bu tutumlar haksız,
vicdansız ve art niyetlidir. Tüm komşula-
rımız güvenli yaşam alanlarına kavuşana
dek, onlar ne yaparlarsa yapsınlar dur-
mayacağız" ifadelerini kullandı. 

İstanbul Büyükşehir Belediye
(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu,
dünkü iftarını, Bağcılar Kirazlı

Mahallesi’nde ikamet eden Songül-Öztürk
Avcı çiftinin evlerinde yaptı. Ailenin oğulları
Muhammet Avcı, Ergin Avcı ve gelinleri
Zehra Avcı’yla da tanışan İmamoğlu, ka-
pıda kolonya tutularak karşılandı. Ailenin
en küçük ferdi 8 aylık Alperen de uykusun-
dan uyandıktan sonra keyifli sohbete dahil
oldu. İmamoğlu, ev sahibi Öztürk Avcı’nın,
"Seni gördüm; dünyayı verdin sen bana"
sözlerine, “Hay sağ olasın. Mahcup ettin
bizi. Allah razı olsun” şeklinde karşılık verdi.
Anne Songül Avcı da duygularını, “Ben hep
dua ediyordum Başkan’ım. Seni görmeyi
çok istiyordum. Dua ettim; Allah, duamı

kabul etti” sözleriyle dile getirdi. İma-
moğlu’nun anne Avcı’ya yanıtı, “Ne mutlu
bana. Ne güzel vallahi. Vesile olanlara te-
şekkür etmek lazım" oldu.

İnsanları kandırmasınlar

İmamoğlu, aile fertleriyle, Kanal İstan-
bul’dan 0-4 yaş arasında çocuğu bulunan
anneler için şehir içi toplu ulaşımda ücretsiz
seyahat olanağı sağlayan İstanbulkart uy-
gulamasına kadar, birçok farklı konuda soh-
betler gerçekleştirdi. İmamoğlu,
Muhammet Avcı’nın, “Kanal, halkın yara-
rına olmayacak. Projeleri görüyoruz. İnsan-
ları kandırmasınlar” sözlerine, “Bir de
milletin yarın, öbür gün yaşamına risk taşı-
yan bir sürü de bedeli olacak. Geri dönüşü

de yok yani” katkısında bulundu. 8 aylık Al-
peren’in annesi Zehra Avcı ile de ücretsiz 
İstanbulkart sohbeti gerçekleştiren İma-
moğlu, anne-çocuk kartının kendi fikri
olduğunu vurguladı. 

BÜYÜKÇEKMECE KÜLTÜRPARK’TA HAMAMIN DEPOSUNA DÜŞEN MİNİK POYRAZ ÖLDÜ

Acılı anne uzun süre yakınlarına sa-
rılarak gözyaşı döktü. Yaşanan olayı
anlatan anne Sultan Kökçül, "İşten
geldiğimde evin önünde oynuyordu.
Sonra çocuklarla birlikte buraya
gelmişler. Buraya çıktığını görmüş-
ler. Yanında arkadaşları varmış.
Belki burada güvenlik şeridi olsaydı
belki o çocuk oraya çıkmazdı. O
merdiven orda olmasaydı çıkmazdı.
Kendisini bilen bir çocuktu. Oraya

çıkacak bir çocuk değildi. Bugün
benim başıma geldi yarın bir gün
başka bir çocuğun başına da gelebi-
lir. Kuyunun üzerinde demir değil
tahta varmış Polis tahtayla birlikte
içine düşmüş dedi. Kendimiz çıkar-
dık oradan hastaneye götürüldü.
Orda da kalp masajı yapmışlar"
diye konuştu. Ayakta durmakta
güçlük çeken ve gözyaşı döken 
anne Kökçül baygınlık geçirdi.

MERDİVEN OLMASA ÇIKMASI İMKANSIZ

damgaweb@gmail.com

Gündem: Montrö, Kanal,
soykırım ve kapanma

Ü lkemizde gündemi takip etmek o kadar zor
ki, insan ne yapacağını nereye bakacağını bil-
miyor. Son kapanma kararında içerisinde ol-

mamakla beraber alkol satışı yasaklanmış olmasına
rağmen, insanların içmesine dahi gerek yok. Gündemi
takip etmek insanın başını döndürüyor ve zaten 
otomatikman sarhoş oluyor.

Montrö ve Amiraller
Haftalar önce ülkemizin gündemi Montrö 

Antlaşmasının, İstanbul Sözleşmesinden sonra kaldırı-
lıp kaldırılmaması ile ilgiliydi. Bu konunun uzmanı 
sayabileceğimiz Deniz Kuvvetleri Komutanlığında yıl-
larını vererek görev yapmış, amiral olmuş ve sonra-
sında emekli olmuş olan 104 Amiral, Türk Milletine
hitaben bir açıklama yapmış ve Montrö Antlaşmasının
kaldırılamayacağını, kaldırılırsa nelerle karşılaşılaca-
ğını açıklamışlardı, Bu açıklama sonrasında Amiraller
darbe çağrısı yaptıkları gerekçesiyle haklarında soruş-
turma açıldı içlerinden bazıları gözaltına alındı ve 8
gün ifade verdiler.   Sonrasında Adliyeye sevk edildiler
ve adli kontrol şartıyla elektronik kelepçe takılarak
serbest bırakıldılar. Sonra itiraz üzerine kelepçeler 
çıkarıldı. Toplumun çoğu Amirallere destek verdi 
açıklamanın ifade özgürlüğü olduğunu belirti. Bazıları
ise “Zevzeklik “ dedi. Kimi, “Bunların maaşı kesilsin,
rütbeleri sökülsün” dedi. Ülkemiz bir iki hafta yokluk,
yoksulluk, işsizlik ve pandemi yerine bunları konuştu.

Kanal İstanbul
Bu projeyi Cumhurbaşkanı, Başbakan olduğu 2011

yılında “Çılgın proje” olarak açıklamıştı. Daha sonra
her nedense gündeme gelmedi. Fizibilite raporlarına
bakılınca yapımı en az 10 yılda bitiyor. Açıklandığı yıl,
genel de ve yerelde iktidar olan Tayyip Bey'in neden
projesini uygulamaya başlamadığı akla geliyor. İktidar
partisi yerelde İstanbul’u kaybedince proje özellikle
gündeme geldi. Söylenenlere bakınca bu projenin ger-
çekleşmesi için, kaynak, eleman, makine parkı ve tek-
noloji yeterli olmadığı gibi, hafriyatı dökecek yer ve
taşıyacak araç yok. Cumhurbaşkanı ile İstanbul Bele-
diye Başkanı arasında bir polemik sürüp gidiyor. Kanal
İstanbul'un ne getirip ne götüreceğini anlamaları için
taraflara Deniz Bilimci Prof. Dr. Ahmet Cemal Say-
dam’ı dinlemelerini öneririm ve sonrasında da başla-
rını iki elinin arasına alıp iyice düşünmelerini öneririm.

Soykırım   
Yıllardır ülkemizde her 24 Nisan geldiğinde ABD

Başkanı 1915 yılı için Ermeni Soykırımı diyecek mi,
demeyecek mi diye bir sıkıntıya giriyoruz.  Şimdi
1915’e yani birinci Cihan savaşının sürdüğü yıllara bir
göz atalım. Osmanlı Savaşa girmeye istekli olma-
makla birlikte Almanların teşviki ve onlara ait iki
savaş gemisinin boğazlardan geçip Sivastopol limanını
bombalaması sonrasında Osmanlı Devleti savaşa res-
men girmiş oldu. Almanlar Enver Paşa’yı kandırıp,
“Aman Rusları Anadolu’dan gelmeye bırakma” diye-
rek Sarıkamış'ta verdiğimiz binlerce şehit’i düşünün.
İste tam o sıralarda zamanın emperyalist devletleri
Ermeni çetelerini teşvik ederek, “Buralarda Büyük 
Ermenistan kurulacak. O nedenle bu topraklardaki
Türk ve Kürtleri yok edin ve göçe zorlayarak buraları
boşaltın” talimatı verdiler.

Bunun üzerine katliama başlayan Ermeni çeteleri ger-
çek anlamda soykırıma başlayıp 1910- 1922 yılları ara-
sında Başbakanlık Devlet Arşivleri kayıtlarına göre tespit
edildiği kadarıyla 477 bin 631 Türk ve Kürt’ü katlettiler.

Bu katliamda en çok şehit veren illerimiz ise şöyle :
Kars –Ardahan 80 bin 246, Van- Muradiye; 76 bin

090, Bitlis ; 56 bin 311, Muş; 20 bin 580, Erzurum;
18 bin 933, Beyazid; 14 bin, Nahcivan; 68 bin 408
Zarusat 5 bin 770 tir.

Bu rakamlar gerçeğinde, “Türkler soykırım yaptı”
diyen kendini bilmezler, buyrun bakalım soykırım’ı kim-
ler yapmış. Bu soykırımlar sonrasında yine bilindiği gibi
10 Ağustos 1920 yılında imzalanan Sevr Antlaşması
ile Ermenilerin katliam yaptıkları Doğu Anadolu 
Ermenistan'a bırakıldığını da unutmamak gerekir.

(Hele hele, bazılarının övmekle bitiremediği Osman-
lı’nın bu antlaşmayı kimlerle yaptığına ve kimlerin im-
zaladığına bakarsanız şaşıracağınıza eminim.
Şükürler olsun ki, Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal
Atatürk Emperyalistlerle Lozan Antlaşmasını yaptı da
ülkemiz kuruldu ve işgalden kurtarıldı.)

Kimler kabul etti
Bizim soykırım yaptığımızı öncelikle 1. Cihan Sava-

şında Müttefikimiz olan Almanya başta olmak üzere,
Arjantin, Avusturya, Belçika, Bolivya, Brezilya, Bul-
garistan, Kanada, Şili, Kıbrıs Rum Yönetimi, Çekya,
Ermenistan, Fransa, Yunanistan, İtalya, Libya, Lit-
vanya, Lübnan, Lüksemburg, Hollanda, Paraguay, 
Polonya, Portekiz, Rusya, Slovakya, İsveç, İsviçre, 
Suriye, Vatikan, Venezuela, Uruguay, Galler, İskoçya,
Kuzey İrlanda parlamentoları, İspanya'nın Bask 
Parlamentosu,  Avustralya'nın Galler Eyaleti 1915'i
soykırım olarak kabul etmiş.

Burada soru şu; Bunca devlet 1915'i soykırım olarak
kabul ederken ses çıkarıp tepki göstermeyen ülkemiz, ne-
dense ABD’nin Biden’i ni bu kadar niye ciddiye alıyor an-
lamak mümkün değil. Biden soykırım dese ne olur,
demese ne olur. Bu zamana kadar yukarıdaki devletler
demişte ne olmuş. Bakıyorum “Soy kırım” diyen devlet-
lerle ticari ve turizm ilişkilerimiz gayette iyi. Herhangi bir
mahkeme kararı olmadığına göre ciddiye almamak gere-
kir diye düşünüyorum. Bırakın it ürsün, ama bizim kerva-
nımız yürüsün. Dünya da soykırım olarak kabul edilen
Hitlerin Yahudilere yaptığı katliam bilinmektedir.
Ayrıca Doğu Perinçek İsviçre ve Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’nden 1915 soykırım değildir kararı da 
aldığını unutmamak gerekir.   

Kapanma  
Alınan bir kararla adına tam kapanma dense de ka-

panma ile alakası olmayan bir karar yürürlüğe girdi.
İnsanlar panik halinde özellikle İstanbul başta olmak
üzere büyük şehirleri terk etmeye başladılar. Böylece
buralardaki kovit tıpkı lebalep toplantılarda olduğu
gibi  tatil beldeleri ve Anadolu ya taşınmaya başlandı.

Kovid bahanesiyle Ulusal ve Dini Bayramların kut-
lanması yasaklandı. Yine ne ne alaka ise alkol satışı
yasaklandı. Yasak kapsamına giren esnaf perişan
halde ve çaresizce çırpınıp duruyor.

DUA ALIYORSAM NE MUTLU BANA

ZAYİLER
Erdal UYMAZ adına kayıtlı 

Tekne adı Doruk - 2016 Plaka: 2100787 
İstanbul karaköy Liman Başkanlığına

kayıtlı teknemizin ruhsatı kaybolmuştur.
Hükümsüzdür.

Nüfus cüzdanımı kaybettim hükümsüzdür.
Suzan Çiçek
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İBB sineklere savas actı
İ stanbul Büyükşehir Belediyesi

(İBB), yaz kış demeden vektör-
lerle olan mücadelesini yılın 12

ayı sürdürüyor. İBB Sağlık Daire Baş-
kanlığı Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdür-
lüğü’ne bağlı ekipler, sivrisinek,
karasinek, kene, fare, sıçan, hamam-
böceği gibi vektörlere karşı mücadele
veriyor. Son yıllarda, İstanbul'da özel-
likle Büyükçekmece Gölü yakınların-
daki mahallelerde görülen ''kirinomit''
sineği için İBB, kültürel mücadele
yöntemlerini kullanarak farkındalık
oluşturmayı hedefliyor. Ayrıca, kan
emmeyen, ısırmayan bu sinek ile ilgili
şikayetlerin ve halk nezdindeki tedir-
ginliğin de önüne geçilmesi hedefleni-
yor.

Sivri sineğe benziyor

Kirinomitler’in gün batımına yakın
ortaya çıktığını ve gece boyunca akti-
vitelerini devam ettirdiklerini belirten
uzmanlar, bu sineklerin gündüzleri ise
bina duvarlarında, yeşil alanlarda,
ağaçlarda dinlenmeye çekildiklerini
ifade ediyorlar. Kirinomitler, sivrisi-
neğe benzemesi dolayısı ile sivrisinek
sanılarak korku oluşturuyorlar. Ancak
sivrisinek gibi sokmuyorlar, kan eme-
bilecek hortumları bulunmuyor ve
hiçbir zararları yok. İnsana zarar ver-
miyorlar.  Topluca uçup bulut olarak
etrafı sarıyorlar. Erkek kirinomitler,
antenleri aracılığıyla kolayca tanınır-

lar. Yetişkinler, büyük ölçüde diğer bö-
ceklerle karıştırılarak sivrisinek gibi
genel isimlerle adlandırılıyor. Kirino-
mitler, nektar veya polenle beslenerek
bir bakıma arıların yaptığı polenleme
faaliyetine de yardımcı oluyor. Bu şe-
kilde, doğaya faydalı bir görev üstlen-
dikleri, hastalık taşımadıkları ve
insanları ısırarak rahatsız etmedikleri
için ekosistemin doğal üyesi olarak
kabul edilerek, vektörlerle mücadele
alanının dışında yer alıyor. İBB Vek-
törlerle Mücadele Birimi, vektörlerle
mücadelede en verimli yöntem olan

kültürel mücadele yöntemiyle vatan-
daşı bilinçlendirerek onların kendi
tedbirlerini almalarını sağlıyor. Aynı
zamanda bu yöntemle çevreye verile-
cek zarar asgari düzeyde kalıyor. Bu
kapsamda, vektör popülasyonlarını
artıran en büyük etkenin, yüzde 86’lık
oranla insan olduğu verisinden yola
çıkan hakkında İBB Sağlık Daire Baş-
kanlığı ekipleri; bilinçlendirme ve far-
kındalık çalışmaları yapıyor. 

Evlere bilgilendirme ziyareti

“İBB Vektörle Mücadele Hizmet Bi-

rimi” ekipleri tarafından evlere 
‘Vektörlerle Mücadele’ hakkında 
bilgilendirme ziyaretleri yapılıyor.
Mücadele ekipleri, kültürel 
çalışmalar kapsamında ayrıca,
İstanbul genelindeki muhtarlıklarla
koordinasyon halinde toplantılar
gerçekleştirerek, farkındalık 
seminerleri düzenliyor. Vektörle 
mücadele hizmetinden faydalanmak
isteyen İstanbullular, haftada 
7 gün 24 saat, İBB Beyaz Masa /
ALO 153 üzerinden hizmet 
talebinde bulunabiliyor.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1366814)

KARAYOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR KAĞITHANE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2021 yılı Kağıthane ilçesi dahilinde çeşitli cadde ve sokaklarda asfalt kaplama yapım işi yapım işi
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye
ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası :2021/248230
1-İdarenin
a) Adresi :SADABAD HİZMET BİNASI MERKEZ MAH. LALEZAR CAD. 

NO: 1 34406 KAĞITHANE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2122956828 - 2122950113
c) Elektronik Posta Adresi :fenisleri@kagithane.bel.tr
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :5.500 TON ASFALTIN FİNİŞERLE SERİLMESİ VE SIKIŞTIRILMASI 

4.000 M3 ASFALT KAZIMA MAKİNESİ İLE BİTÜMLÜ KARIŞIM 
KAPLAMALARIN KAZILMASI (NAKLİYE DAHİL) 6.000 TON 
ASFALT NAKLİ VB.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer :Kağıthane ilçesi dahilinde
c) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi :Yer tesliminden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :SADABAD HİZMET BİNASI MERKEZ MAH. LALEZAR SOK. 

NO: 1 34406 - KAĞITHANE / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati :25.05.2021 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yö-
netimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla his-
sesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret
sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tari-
hinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın ko-
runduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %
90 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘’Yapım İşlerinde İş Deneyiminde De-
ğerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ’’de yer alan (A) V.Grup : Karayolu işleri ( Altyapı + 
Üstyapı )  benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.
A.1. Teklif fiyatı puanlaması

“Teklif fiyatı puanlaması70 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler ara-
sında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 70 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif
puanları; TP = (TFmin x 70) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde;

TP: Teklif puanı,
TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
TF: İsteklinin teklif fiyatı,
ifade eder.” Şeklinde,
A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması

“Kalite ve teknik değer niteliği puanlaması 29  tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istek-
lilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
İş Kalemi            No Puan
FEN 095             1,00
FEN 096             1,00
FEN 099             2,00
FEN 100             4,00
FEN 100/2          2,00
FEN 101             3,00
FEN 122             2,00
FEN 123             4,00
FEN 123/1          4,00
FEN 162             3,00
FEN 163             3,00

29,00 ( puan ağırlığı )
Kendi malı olarak istenilen makine,teçhizat ve ekipman listesi;
1 adet Asfalt Kesme Makinesi
1 adet Asfalt Finisheri   ( Elektronik duyargalı ve vibrasyonlu )
1 adet  Asfalt Silindiri   ( min. 8 tonluk )
1 adet Kompaktör   ( min. 10 tonluk )
1 adet Distribütör  ( Emülsiyon almak için)   
1 adet Kazıcı ve Yükleyici  ( Kazıcılı - Kırıcılı ve Yükleyicili makine )
1 adet Asfalt Freze Makinesi   ( min.1500 mm )
1 adet Asfalt Robotu  ( yama için - min. 10 tonluk )
1 adet Asfalt Plenti  ( 120 ton / saat  kapasiteli, İstanbul içinde kurulu )  olarak belirlenmiştir.
Makine,teçhizat ve ekipman listesi  değerlendirme   PUAN AĞIRLIĞI   1.00  alınarak;
TOPLAM   30,00  puana ulaşılacaktır.
İstekliler kendi malı olduğunu; tevsik eden belgeleri ( ruhsat veya amortisman defterinde kayıtlı ol-
duğuna dair noter tespit tutanağı ) teklif ekinde sunacaklardır.
Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından  teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin top-
lam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık mali-
yete oranının %70  - %105 aralığında (%70 ve %105 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için
yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %70  - %105  aralığı dışında kalı-
yorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi
için verilen puanların toplamıdır.

A.3. Toplam puan
Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.

A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli
Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü
ile hesaplanacaktır.

Bu formülde;
FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,
ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,
TTP: İsteklinin toplam puanı,

ifade eder. “
B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dik-
kate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KAĞITHANE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale ya-
pılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen
açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İBB, hastalık bulaştırma riski taşıyan vektörlerle yılın 12 ayı mücadele ediyor. Son yıllarda özellikle Büyükçekmece Gölü yakın-
larındaki mahallelerde görülen ''kirinomit'' olarak bilinen sinekler için İBB, harekete geçti. İBB, kan emmeyen, ısırmayan bu
sinek ile ilgili şikayetlerin ve halk nezdindeki tedirginliğin önüne geçmek için farkındalık çalışmaları yürütmeyi hedefliyor

Vektörle Mücadele Proje kapsamında; İstanbul genelinde 2 birim Anadolu Ya-
kası, 4 birim Avrupa Yakasında olmak üzere toplam 6 ilaçlama birimi hizmet 
veriyor. Birimlerde; 182 ekip ile 598 personel görev yapıyor. 2020 yılı başından
2021 Mart ayına kadar, vektörle mücadelede üreme kaynakları 4 milyon 900
bin kez kontrol edilerek, bu noktalara 470 bin 465 kez ilaçlama yapıldı.

6 İLAÇLAMA BİRİMİ VAR

İBB, Adalar’daki sahiplendiril-
meyen atlara, veteriner doktor-
lar ve seyisler eşliğinde titiz bir
hizmet veriyor. Satın alındıkları
ilk dönemde insanlardan çeki-
nen atlar, gösterilen yakın ilgi-
nin ardından korkularını
yenmeyi başardı. Büyükada,
mutlu atlar diyarına dönüştü.
Sadece insanların değil bütün
canlıların yaşam kalitesini yük-
seltme ilkesiyle çalışmalarını yü-
rüten İstanbul Büyükşehir
Belediyesi (İBB), Adalar’daki
sahiplendirilmeyen 114 ata ti-
tizlikle bakmayı sürdürüyor.
Büyükada’da inşa edilen tesiste,
her atın kendine ait 14 metreka-
relik bir locası bulunuyor. Atlar,
burada bağlanmadan serbest
bir şekilde dolaşıyor. Tesisteki
kum pistinde, uzmanlar eşli-
ğinde küçük çaplı eğitimler ya-
pıyor. Yaz –kış demeden gezinti
alanlarında özgürce dolaşıyor.
Veteriner doktorlar, atların rutin
muayenelerini aksatmıyor. Ge-
rektiğinde tedavilerini yapıyor.
Sağlık durumlarının yanı sıra
bakım ve beslenmeleriyle de ya-
kından ilgileniliyor. Faytonlara
koşuldukları dönemde çok
zorlu koşullarda yaşamlarını
sürdürmeye çalışan atlar, kendi-
lerine gösterilen bu yakın ilgi-
den sonra insanlardan
korkmuyorlar. Onlardan kaç-
mak yerine kendilerini sevdir-
meyi seçiyorlar. Atların, yeniden
yaşam sevinci kazanmasındaki
en önemli etken ise İBB bünye-

sinde çalışan seyislerin verdiği
düzenli tımar hizmeti. Bu, “İki
yem bir tımar yerine geçer”
atasözündeki yaklaşımın günü-
müzdeki uygulamasından
başka bir şey değil. Çünkü
tımar, sadece atların temizlen-
mesini sağlamıyor. Aynı za-
manda ata dönük bir masaj
niteliğinde. Onların kan dolaşı-
mını arttırıyor. Atı daha keyifli
bir hale getiriyor. Düzenli tımar
edilen bir atın hem tüyleri hem
de ruh hali daha sağlıklı oluyor.
Bu sağlıklı hal, atların yüz ifa-
delerine de yansıyor.

Lokanta çöpü yemiyorlar

Atların yaşam kalitesini yükselt-
mek için çalışmalarını kesintisiz
sürdüren İBB Muhtarlıklar ve
Gıda Daire Başkanı Ahmet
Atalık konu hakkında şu açıkla-
maları yaptı: “İki veteriner heki-
mimiz, 22 seyisimiz her gün
atlarımızın bakımını yapıyor.
Atlarımızın sağlığı konusunda
İstanbul Üniversitesi Veteriner-
lik Fakültesi’nden de danışman-
lık hizmeti alıyoruz. Atlarımızı,
arpa, kepek, kuru ot ve samanla
besliyoruz. Eskiden olduğu gibi
lokantaların çöplerindeki artık-
larla beslenmek zorunda kalmı-
yorlar. Son derece iyi
bakılıyorlar. İyi besleniyorlar.
Taylarımız da dünyaya geldi.
Onlar da büyüdüler. Artık an-
neleri ile birlikte mutlu yaşam-
larını ahırlarımızda devam
ettiriyorlar. ” 
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Sigorta
şirketine

3 ödül

Müşteri odaklı yaklaşımlarla ürün ve
hizmetlerini geliştiren Aksigorta, bu
anlayışla hayata geçirdiği projeleri
ödüllerle taçlandırmaya devam ediyor.
Son olarak bilgi teknolojileri liderleri-
nin fark yaratan yenilikçi dijital uygula-
malarını ödüllendiren IDC Türkiye
CIO Ödülleri’nde yarışan Aksigorta, 3
kategoride 7 farklı ödül kazandı. Mo-

bille Bitir projesiyle İş Etkinleştirme ka-
tegorisinde birincilik elde eden Aksi-
gorta, aynı dalda Fiat Connect Akıllı
Kasko ile ikincilik, Yapay Zekâ ile Risk
Fiyatlandırma uygulamasıyla ise üçün-
cülük elde etti. Yapay Zekâ ile Risk Fi-
yatlandırma uygulaması İşin Geleceği
- İnsan-Makine işbirliği kategorisinde
de 3. oldu. İşin Geleceği – Otomasyon

kategorisinde ise Digital Mirror proje-
siyle ikinciliğe layık görülen Aksigorta,
Motor dışı Suistimal Projesi ile ise
üçüncülük ödülünü kazandı. Aksigor-
ta’nın ödüle layık görüldüğü bir diğer
kategori ise Bilişim Teknolojileri Yöne-
tişimi oldu. Şirket, bu kategoride Bilgi
Teknolojilerinin Çevik Dönüşümü pro-
jesiyle üçüncülük ödülüne hak kazandı.
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Kolombiya halkı
ayaklandı!

KolomBİya'nın
başkenti Bogota'da
birçok noktada bin-

lerce kişinin katılımıyla gerçek-
leşen yürüyüşlerin yanı sıra
Medellin, Cali, Barranquilla,
Cartagena, Manizales ve Iba-
gue gibi önemli kentler, pro-
testo ve mitinglere ev sahipliği
yaptı. Başkentin tarihi merke-
zindeki Bolivar Meydanı'nda
toplanan göstericiler, taşıdık-
ları döviz ve pankartlarla ül-
kede son zamanlarda artan
şiddet olayları, cinayet ve sal-
dırılar nedeniyle Ivan Duque
hükümetine tepki gösterdi.
Kolombiya toplumsal olaylara
müdahale birimi ESMAD
mensubu polisler, yolda ateş
yakan, çevredeki iş yerlerine ve
araçlara zarar veren bazı pro-
testoculara göz yaşartıcı gazla
müdahalede bulundu.

Göstericiler süpermar-
keti yağmaladı

Kolombiya'nın üçüncü büyük
şehri Cali'de araçların yakıl-
ması ve kentin en büyük süper-
marketinin yağmalanması
üzerine polis, protestoculara
müdahale etti. Yetkililer, artan
şiddet olaylarını gerekçe göste-
rerek, Cali'de yerel saatle
01.00'den itibaren sokağa
çıkma yasağı ilan etti. Kolom-
biya İçişleri Bakanı Daniel Pa-
lacios, protestoların barışçıl
şekilde geçmesini talep ederek,
"Ulusal Hükümet, protestola-
rın garantörüdür ancak göste-
rilerin barışçıl şekilde ve
vatandaşların haklarına saygı
gösterilerek yapılması çağrı-
sında bulunuyoruz. Vandalizm
ve şiddet eylemlerini kabul et-

miyoruz." ifadelerini kullandı.
Ulusal Polis Direktörü General
Jorge Luis Vargas da güvenlik
önlemleri kapsamında ülkenin
önemli cadde ve meydanlarını
trafiğe kapattıklarını belirterek,
"Bogota ve Cali'de bazı abluka
girişimlerine müdahale edildi,
hükümet tarafından belirlenen
protokollere göre önlemler
alındı." dedi.

Hükümet karşıtı 
gösteriler

Kolombiya'da 21 Kasım'da
2019'da ilan edilen "genel
grev"le başlayan ve ülke çapına
yayılan hükümet karşıtı gösteri-
ler sırasında 4 kişi ölmüş, 351
gösterici ile 182 polis yaralan-
mış, yağmalama ve şiddet olay-
ları nedeniyle yaklaşık 170 kişi
gözaltına alınmıştı. Ülke ça-
pında yüz binlerin katıldığı gös-
teriler nedeniyle 4 bin askerin
polise destek olmak için sokağa
indiği başkent Bogota ve Cali
şehirlerinde sokağa çıkma ya-
sağı ilan edilmiş, daha sonra
kaldırılmıştı.

almanya istihbarat
servisinden yapılan
açıklamada, 'koro-

navirüs inkar hareketinin' des-
tekçilerinin, devlete zarar
verme riski oluşturdukları için
gözetim altına alınacağı belir-
tildi. Almanya’da istihbarat
servisi, son dönemlerde artan
‘koronavirüs inkarcıları’ konu-
sunda harekete geçti. Ülkede
koronavirüs salgını kapsa-
mında alınan karantina ve hij-
yen kurallarını eleştiren
hareketin destekçilerinin, dev-
lete zarar verme riski oluştur-
dukları gerekçesiyle gözetim
altına alınacakları ifade edildi.
Almanya İçişleri Bakanlı-
ğı’ndan yapılan açıklamada,

"Temel demokratik düzenimi-
zin yanı sıra, parlamentolar ve
hükümetler gibi devlet kurum-
ları, COVID-19 pandemisini
kontrol altına almaya yönelik
önlemlerin başlangıcından bu
yana çok sayıda saldırı ile
karşı karşıya kaldı" denildi. Bu
saldırıların ise 'koronavirüs in-
karcıları' tarafından yapıldığı
ifade ediliyor. Gözetim altına
alma kararına yönelik yetkili-
lerden yapılan açıklamada,
koronavirüs inkar hareketi
destekçilerinin, 'Reichsbürger'
olarak bilinen, Almanya’nın
1937 yılındaki sınırlarını, mo-
dern sınırları kabul eden aşırı
sağcı grupla ilişkili olduğu 
belirtildi.

Kolombiya'da sendikaların, yerli toplulukların ve 
çeşitli kesimlerin çağrısıyla ilan edilen "ulusal grev"
çağrısının ardından binlerce kişi, ülkenin birçok böl-
gesinde hükümet karşıtı protestolar için bir araya geldi

Bİrleşmİş Milletler (BM) ön-
cülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve
garantör ülkeler Türkiye, Yuna-

nistan ve İngiltere'nin de katılımıyla 5+1
formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu
konferans İsviçre'nin Cenevre kentinde
devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhu-
riyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin

Tatar, düzenlenen gayriresmi Kıbrıs konfe-
ransında, Ada’da kalıcı çözüm için 6 mad-
deden oluşan öneri paketi sundu.
Cumhurbaşkanı Tatar‘ın BM’ye sunduğu
öneride, Kıbrıs’ta iki tarafın eşit egemenli-
ğinin sağlanmasıyla, BM himayesinde
sonuç odaklı ve takvimi belli olan müzake-
relere başlanabileceği ifade ediliyor.

Kıbrıs Türk tarafının BM’ye yaptığı
öneri şöyle:

1-Genel Sekreterin inisiyatif alıp yeni bir
Güvenlik Konseyi kararı çıkarılmasıyla bir-
likte iki tarafın eşit uluslararası statüsü ve
eşit egemenliği garanti altına alınacak.

2- Sağlanacak eşit uluslararası statü ve
eşit egemenliği sonrası, iki taraf, sonuç

odaklı, zaman limitli bir müzakere sürecini
başlayacak.

3- Müzakerelerde mülkiyet, güvenlik ve
sınır düzenlemeleri ve AB konuları ele alınacak

4- Müzakereler, Türkiye, Yunanistan ve
İngiltere tarafından desteklenecek

5- Devletler bir anlaşmaya varırsa, iki
devlet bir birlerini eş zamanlı tanıyacak,
Türkiye, Yunanistan ve İngiltere bunu 
destekleyecek.

6-Anlaşma eş zamanlı şekilde 
referanduma gidecek.

KKTC’dEn, BM’yE 6 MAddElİK önErİ
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre’de düzenlenen
gayriresmi Kıbrıs konferansında, Ada’da kalıcı çözüm için 6 maddeden oluşan öneri sundu
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ABD Başkanı Joe Biden, Kongredeki ilk
konuşmasında, Çin ile rekabeti memnuni-
yetle karşıladıkları ve çatışma peşinde ol-
madıkları, Rusya'yla da ortak çıkarlarda
işbirliği içinde olunabileceği mesajı verdi

B iden, 20 Ocak 2021’den bu
yana ilk kez Kongre ortak otu-
rumunda Senato ve Temsilciler

Meclisi üyelerine hitap etti. Yıllar bo-
yunca birçok başkanın bu kürsüye ge-
lerek, savaş ilanı, barış kutlaması, yeni
plan ve olanakların duyurulması gibi
konularda konuştuğuna işaret eden
Biden, "Bugün buraya krizden ve fır-
satlardan konuşmak için geldim. Ül-
kemizi yeniden inşa etmek ve
demokrasimizi yeniden diriltmek ko-
nusunda konuşmak için geldim." diye
konuştu. Görevdeki 100. gününün
arifesinde bu konuşmayı yaptığını
vurgulayan Biden, şu anda yüzyılın en
kötü salgını ve Büyük Buhran’dan bu
yana en kötü ekonomik kriz ile karşı
karşıya olduklarını söyledi. Biden,
"Şimdi görevdeki 100. günümde şunu
ülkeme söyleyebilirim ki, Amerika ye-
niden hareket halinde.” diye konuştu.

Biden virüse karşı 
savaşlarını anlattı

İlk olarak görevindeki ilk 100 gü-
nünde 100 milyon Kovid-19 aşısı
sözü verdiğini ve şu ana kadar 220
milyon doz aşı vurulduğunu vurgula-
yan Biden, ülkenin tüm olanaklarını
aşı için seferber ettiklerini vurguladı.
Biden elde ettikleri tüm başarılara
rağmen şu anda virüse karşı gardla-
rını düşürmemeleri gerektiğinin altını
çizerek, "Ancak bu gece size şunu söy-
leyebilirim ki son 100 yılda tarihimiz-
deki en kötü salgınların birinde,
ülkemizin gördüğü en büyük lojistik
başarıya ulaştık."dedi.

Kavga peşinde değiliz

Dış politika konusunda da önemli
sözler verdiklerini belirten Biden, “Çin
de dahil tüm ülkelerin küresel ekono-
mide aynı kurallarla oynadığından
emin olacağım. Çin Devlet Başkanı Şi
(Cinping) ile telefon görüşmesinde
kendisine de söyledim, rekabeti mem-
nuniyetle karşılıyoruz ve çatışma pe-
şinde değiliz.” ifadesini kullandı.
Biden, tüm dünyada Amerika’nın çı-
karlarını savunmaya devam edecekle-
rini ifade ederek “Şi’ye Hint-Pasifik

bölgesindeki güçlü askeri varlığımızın,
tıpkı Avrupa’daki NATO askerleri gibi
olduğunu, niyetimizin bir çatışma
başlatmak değil, bir çatışmayı önle-
mek olduğunu bildirdim.” bilgisini
paylaştı. ABD’nin insan hakları ve
temel özgürlükleri savunmaya devam
edeceğinin de altını çizen Biden, “So-
rumluluk sahibi hiçbir Amerikan baş-
kanı, temel insan hakları ihlal
edilirken sessiz kalamaz.” ifadesini
kullandı.

Rusya'ya "iş birliği" mesajı

Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir
Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde
de bir çatışmanın peşinde olmadıkla-
rını ancak eylemlerinin bir sonucu
olacağını söylediğini aktararak, "Rus-
ya’nın seçimlerimize müdahalesine,
hükümetimiz ve işletmelerimize siber
saldırısına orantılı yanıtlar verdik.
Ancak konu ortak çıkarlarımıza geldi-
ğinde iş birliği içinde olabiliriz. Putin,
bizim gerekli cevapları vereceğimizi
çok iyi anladı.” diye konuştu. İran ve
Kuzey Kore’nin nükleer programları-
nın dünya için ciddi tehdit olduğunun
altını çizen Biden, “Bu ülkelerin or-
taya çıkardığı tehditlerle, diplomasi ve
mutlak kararlılıkla mücadele için müt-
tefiklerimizle yakından çalışacağız.”
diye konuştu.

Artık eve dönme zamanı mesajı

ABD’nin şu anda dünyadaki en
büyük savaş güçlerinden birine sahip
olduğunun altını çizen Biden, “Ameri-
kan liderliği, Afganistan’daki sonsuz
savaşı bitirmek anlamına geliyor.”
dedi. Biden, Afganistan’a 11 Eylül
saldırılarının hesabını sormak üzere
gittiklerini belirterek, "Usame Bin La-
din’e adaleti sağladık ve Afganis-
tan’daki El-Kaide’nin terör tehdidini
azalttık. 20 yıllık kahramanlık ve feda-
karlığın ardından, ülkemizdeki asker-
leri evine getirme zamanı." ifadesini
kullandı. Şu anda terör tehditlerinin
dünyanın birçok yerinde olduğunu ve
ABD’nin bununla mücadele kararlı-
ğını sürdürdüğünü vurgulayan Biden,
“İstihbarat ajanslarımızın kararını

görmezden gelemeyiz. Bugün bizim
vatanımıza en büyük terör tehdidi
beyaz ırkçılıktır. Beyaz ırkçılık bir terö-
rizmdir ve bunu görmezden geleme-
yiz. Amerikalılar, ülkemizin ruhunu
iyileştirmek için bir araya gelmeliyiz.”
çağrısı yaptı. Biden, ülkedeki ırk eşit-
liği tartışmalarına da değinerek,
“Şimdi bir araya gelmeliyiz. Güvenlik
güçlerimiz ve hizmet ettikleri toplum-
lar arasında güveni yeniden tesis
etmek için, ceza adaleti sistemimizde
sistematik ırkçılığın kökünü kazımak
için yeniden bir araya gelmeliyiz.” ifa-
desini kullandı.

Elimden geleni yapacağım

Silah satışı konusundaki kanuni açık-
ları da kapatmaya çalışacaklarını be-

lirten Biden, “Bunu kimseye söyle-
meme gerek yok ama silahlı şiddet bu
ülkede bir salgın.” diye konuştu. Yarı
otomatik silahların yasaklanması ve
sabıka kaydı konusunda önemli adım-
lar attıklarını kaydeden Biden, “Ameri-
kan halkını bu silahlı şiddet
salgınından korumak için elimden ge-
leni yapacağım. Şimdi Kongrenin ha-
rekete geçme zamanı.”
değerlendirmesini yaptı.

Yorucu savaşı bitirelim

Göçmenlik konusunun da her zaman
ABD’nin en önemli konularından biri
olduğuna işaret eden Biden, “Göç-
menlik konusundaki yorucu savaşı bi-
tirelim. 30 yıldan uzun süredir
siyasetçiler göçmenlik reformundan
bahsediyor ama hiçbir şey yapılmıyor.
Şimdi bunu düzeltme zamanı.” dedi.
Amerikan demokrasisini korumak için
bütün imkanları kullanacaklarını vur-
gulayan Biden, “Otokrasiler asla gele-
ceği kazanamaz. Amerika
kazanacaktır. Gelecek Amerika’nın
olacak.” mesajını verdi. Amerikan İs-
tihdam Planı’nın, işletmelerin 21. yüz-
yıl ekonomisinde başarılı olmasına
yardımcı olacağını belirten Biden, pla-
nın milyonlarca insanın işlerine geri
dönmesini sağlayacağını anlattı.

Amerikan Aileleri 
Planı'nı açıkladı

Biden, gelecek için aileler ve çocuklara
da yatırım yapılması gerektiğini vur-
gulayarak, “Bu nedenle, bugün Ame-
rikan ailelerinin karşı karşıya olduğu
en büyük 4 sorunu ele alan Amerikan
Aileleri Planı'nı sunuyorum.” dedi.
Amerikan Aileler Planı’nın iyi eğitime
erişimi mümkün kılacağını aktaran
Biden, planın kaliteli ve uygun fiyatlı
çocuk bakımına erişimi de sağlayaca-
ğını dile getirdi.Biden, planla 12 haf-
taya kadar ücretli aile ve tıbbi iznin de
sağlanacağını, milyonlarca aileye doğ-
rudan nakit yardımı yapılacağını an-
lattı. Söz konusu planların nasıl
finanse edileceğine de değinen Biden,
bütçe açıkları artırılmadan bunun ya-
pılabileceğini kaydetti. DHA

İşi ödüllendireceğiz,
serveti değil
Biden, yılda 400 bin dolardan az
kazanan insanlara herhangi bir
vergi artışının uygulanmayacağı-
nın altını çizerek, kurumsal şir-
ketlerin ve Amerika'nın en zengin
yüzde 1’inin adil paylarını ödeme
zamanının geldiğini kaydetti.
Yakın zamanda yapılan bir araş-
tırmanın, ülkenin en büyük 55
şirketinin geçen yıl federal gelir
vergisi ödemediğini gösterdiğine
işaret eden Biden, “Adil paylarını
ödemeleri için kurumlar vergile-
rini yeniden düzenleyeceğiz ve iş-
letmelerinin yararlanacağı kamu
yatırımlarının ödenmesine yar-
dımcı olacağız. İşi ödüllendirece-
ğiz, serveti değil.” dedi.Biden,
"Amerikalıların en zengin yüzde
1’i, 400 bin dolar veya fazla ka-
zananlar için en yüksek vergi dili-
mini yüzde 39,6’ya çıkarıyoruz.”
diye konuştu. Kimseyi cezalan-
dırmadıklarına işaret eden Biden,
orta sınıfın vergi yükünü artırma-
yacaklarını kaydetti.

Almanya’dan
virüs önlemi

İsrail yine zulüm peşinde
İsraİl polisi, işgal altındaki Doğu Ku-
düs’ün Eski Şehir bölgesinde yer alan
Şam Kapısı önünde kutlama yapan Fi-

listinlileri zorla alandan çıkardı. Filistinliler, İsrail
polisince Şam Kapısı'na yerleştirilen barikatların
kaldırılmasını kutlamak amacıyla teravih nama-
zının ardından bir araya geldi. Marş ve ilahiler
söyleyen Filistinliler gece geç saatlere kadar kut-
lamalarına devam etti. İsrail polisi meydanda
toplananların dağılması için anons yaptıktan
sonra Şam Kapısı’ndaki Filistinlileri dağıttı. Kısa

süreli gerginliğin ardından Filistinliler yeniden
Şam Kapısı önündeki toplanma alanına geri
döndü. İsrail polisi, Ramazan ayının başlama-
sıyla birlikte Eski Şehir'in Şam Kapısı önündeki
oturma alanlarını barikatlarla kapatmıştı. Filis-
tinliler Ramazan'ın ilk gününden itibaren buna
tepki olarak Şam Kapısı'nda toplanmış, İsrail
polisi Ramazan'ın ilk 11 gününde Filistinlilere
müdahale etmişti. İsrail polisinin geri adım at-
masıyla Filistinliler, 26 Nisan’da Şam Kapı-
sı'ndaki barikatları kaldırmıştı.
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İ lk yerli boya firmasının kurulmasına ön-
cülük ederek Türkiye’nin sanayileşme-
sinde önemli bir yere sahip olan DYO,

67 yıldır sürdürdüğü ticari faaliyetleriyle ülke
ekonomisinin gelişimine liderlik eder-
ken, Türkiye’nin en köklü markaların-
dan biri olarak toplumun estetik ve
entelektüel değerlerine de katkıda bu-
lunuyor. Renklerin hayatımızdaki
öneminin altını çizmek isteyen DYO,
İstanbul Mimarlık ve Şehircilik Araş-
tırmaları Akademisi - AURA İstanbul
iş birliği ile gerçekleştirdiği, Renkli
Dyologlar: “Türkiye’nin Renkleri”

söyleşilerinde, farklı disiplinlerdeki kişilerin
renkten nasıl ilham aldıklarını işlerken, renkle-
rin konuşmacıların gözünden yeniden tarif
edilmesini sağladı. Covid-19 salgını döne-
minde dijital ortamda gerçekleşen proje, 30
Mayıs - 13 Ağustos 2020 tarihleri arasında,

mimariden gastronomiye, müzikten modaya,
sanattan doğaya, Türkiye’nin farklı disiplin-
lerde öne çıkmış isimlerini bir araya getirdi.
Konuk olarak: Ayhan Sicimoğlu - Serter Ka-
rataban, Hilmi Yavuz - Emre Zeytinoğlu,
Bedri Baykam - Oylum Öktem İşözen, Nev-
zat Sayın -
Serhan Ada,
Beral Madra -
Serhat Kiraz,
Nezih Başge-
len - Erhan
İşözen, Şerif
Yenen - Jale
Kulin, Arzu
Kaprol - Şeb-
nem Buhara,
Günseli Kato -
Bekir Sert ve
Alparslan Ba-
loğlu - Yılmaz
Değer ağır-
landı. Konuk-
lar kendi
disiplinleri
kapsamında
edindikleri özgün bakış açılarıyla hem kendi
yaşamlarından hem tarihten aldıkları refe-
ranslarla kendi renk tanımlarını paylaştılar.
Renklerin kendileri ve uzmanlık alanları için
neler ifade ettiğinden, üzerinde yaşadığımız
toprakların katmanlı kültürel yapısının hayatı-
mıza kattığı renklere, renklerin algısından
bizde uyandırdığı hislere, konuşmacıların üre-
timlerinde rengi hangi yöntem ve bakış açısı
ile ele aldıklarından renkten nasıl yararlandık-
larına kadar birçok konu ele alındı. YouTube

sohbetlerini 1.3 milyondan fazla kişi izledi.

Deneyimler irdelendi

Her sohbetin yaklaşık bir saat sürdüğü ve top-
lamda 10 bölümden oluşan canlı yayın serisi,
renklerin hayatımızın her anına kattığı zengin
doku ve hafızayı, bambaşka deneyimler üze-
rinden irdelememizi sağladı. Video ve pod-
cast platformlarında yayınlanan Renkli
Dyologlar:“Türkiye’nin Renkleri” söyleşileri
son olarak konuyla ilgili araştırmacıların ve
kitapseverlerin yararlanabileceği bir kitapta
derlendi. İç Mekan Tasarımcısı Jale Kulin’in
sohbetlerden ilham alarak “Türkiye’nin
Renkli Paleti”ni DYO’nun renkleri ile yo-
rumladığı çalışma da kitaba eşlik etti. Renkli
Dyologlar:”Türkiye’nin Renkleri” kitabı ve
“Türkiye’nin Renkli Paleti” düzenlenen on-
line basın etkinliğiyle tanıtıldı. Etkinliğe,
DYO Boya Pazarlama Direktörü Melek
Soklangıç Dinçer, AURA İstanbul Yönetim

Kurulu Başkanı Mimar Kurtul Erkmen,
AURA İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi İç
Mekan Tasarımcısı Jale Kulin ve AURA İs-
tanbul Yönetim Kurulu Üyesi Sanat Yönet-
meni Cem Günübek katıldı. Etkinlikte
konuşan DYO Boya Pazarlama Direktörü

Melek Soklangıç
Dinçer, Yaşar Hol-
ding’in lider marka-
larından biri olarak,
topluluğun “daha iyi
bir yaşam” motto-
suyla faaliyetlerini
sürdüren DYO Bo-
ya’nın 67 yıldır farklı
hedef kitlelerin so-
runlarına çözüm
oluşturacak ürün,
hizmet ve projelerle
zihinlerde yer aldı-
ğını söyledi.

İşimiz sadece
boya değil

“İşimiz sadece boya
satmak değil, tüm

ekosistemimize değer katmak” diyen Dinçer,
“Sürdürülebilir olmak bizim için önemli. 11
sektörde üretim yapan, içinde boya geçen tüm
alanlarda varlık gösteren tek boya markası
olarak marka gücümüz, kalitemiz ve 4 yıl üst
üstte ödül almış Ar-gemiz ile öne çıkıyoruz.
Bu gücümüzü de AURA İstanbul ile yaptığı-
mız bu iş birliğinde olduğu gibi farklı proje-
lerle içinde bulunduğumuz bu topraklara
aktarıyoruz. AURA İstanbul’un oluşturduğu
fon ve bizim desteklerimiz gençlerin eğitimi

için harcanıyor. Bizi buluşturan nokta da bu
oldu” diye konuştu. AURA İstanbul Yönetim
Kurulu Başkanı Kurtul Erkmen de AURA İs-
tanbul ve DYO’yu bir aray getiren duygunun
sektörü ve toplumu buluşturan sürdürülebilir
projeler gerçekleştirmek arzusu olduğunu vur-
gulayarak, “AURA İstanbul, şehir araştırma-
ları ve mimarlık alanında gençlere önemli bir
platform sağlıyor. DYO da senelerdir düzenle-
diği projelerle gençlerin gelişimini teşvik edi-
yor. DYO’nun yarışmalarına katılıp şu an
önemli sanatçılar arasında yer alan isimler
var.  DYO’nun sürdürülebilirliğe önem veren
yaklaşımı, uzun soluklu sosyal sorumluluk
projelerinde uzun süre el ele yürümeyi tercih
eden bizim için birleştirici oldu” dedi.

MÜGE YÜCETÜRK
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İSTANBUl Modern Sanat Müzesi Ko-
leksiyonu’ndan bir seçki internet sitesi
üzerinden sanatseverlerle buluşuyor.

Yapıtlara dair görseller ve açıklayıcı metinler sanal
ortamda izleyiciye sunuluyor.  İstanbul Modern’in
“Sanatçı ve Zamanı” ile "Şimdinin Peşinde" koleksi-
yon sergileri ve “lütfi Özkök: Portreler” adlı fotoğraf
sergisi sanal turlarıyla izleyiciyle buluşmaya devam
ediyor.  İstanbul Modern’in YouTube kanalında ise
küratör ve müze eğitmenlerinin anlatımlarıyla yapıt
ve sanatçı tanıtım videoları yayınlanıyor. Müze, “Sa-
natçı ve Zamanı” sergisini çocuklara özel hazırla-
nan Sanal Dedektifler adlı eğitim programıyla
gezdiriyor. TAİDER desteğiyle tüm çocuklara ücret-
siz olarak sunulan Sanal Dedektifler; sesli tur, soru

ve bilgi kartları ile Sanatçıların İzinde etkinlik video-
larından oluşuyor.  Okul gruplarına yönelik olarak
“Selma Gürbüz: Dünya Diye Bir Yer" sergisine para-
lel hazırlanan çevrimiçi sergi turu da çocuklar için
düzenleniyor. Hafta sonları çocuklara yönelik ger-
çekleştirilen Çevrimiçi Modern ve Çağdaş Sanat
Programı’nda ise 4-12 yaş arası çocuklara atölyeler
düzenleniyor. Manzaranın Dönüşümü, lirik mi, Geo-
metrik mi?, İlham Veren Kübizm başlıklı atölyeler 2-
16 Mayıs tarihleri arasında çocuklarla buluşuyor.

Yetişkinlere yönelik atölye

Atölye Modern Çevrimiçi seminerleri de devam edi-
yor. Tematik başlıklarla modern ve çağdaş sanat ta-
rihine farklı bakış açıları getiren Sanat Tarihi

Seminerleri sanatseverlerle buluşurken, Sanat Ya-
pıtlarının Gizleri başlıklı yeni seminer ise 26 Ma-
yıs’ta başlıyor. 

İstanbul Modern üyeleri dünyayı
dolaşıyor

Tam kapanma süresince İstanbul Modern üyeleri de
çevrimiçi etkinliklerle sanatla buluşmaya devam
edecek. Üyeler, dünyadan ve Türkiye’den müze, ga-
leri ve sergileri küratör eşliğinde canlı turlarla çevri-
miçi gezme imkânı bulurken, dünyanın önde gelen
çağdaş sanat etkinliklerine ön izleme ayrıcalığıyla
katılabilecek.  İstanbul Modern Sinema da mayıs
ayı içinde yepyeni programıyla sinemaseverlere
çevrimiçi film keyfi sunacak.  SEMANUR POlAT

İstanbul Modern ile sanata evden sarıl!

Türkiye Renkleri
kitap haline geldi

Bu kitap kaçmaz
Ender Korkmaz imzalı "Harbiye Nazırı
Nazım Paşa", Nazım Paşa'nın Türk tarihine
etkisini geniş bir perspektiften ele alıyor

SELENGE Yayınlarından çıkan  "Har-
biye Nazırı Nazım Paşa", Nazım Pa-
şa'nın 1853'te başlayan ve 1913'ün

hemen başında sona eren 60 yıllık hayat tecrübe-
sini okurla paylaşıyor. Yakın tarihin önemli, ancak
çok bilinmeyen olaylarına ışık tutan eserde, daha
çok "Harbiye Nazırı" ve "Başkumandan Vekili" ol-
duğu "1. Balkan Savaşı" ve vefatına sebep olan
"Bab-ı Ali Baskını" ile anılan Nazım Paşa'nın in-
sani, siyasi ve askeri yönleri üzerinde duruluyor.
"Şubat 1909 Hükümet Krizi", "31 Mart Vakası",
"Bab-ı Ali Baskını" ve "Halaskar Zabitan Mese-
lesi" gibi pek çok konunun etüt edildiği geniş kap-
samlı çalışmada verilen bilgiler, yazarın arşiv
belgeleriyle dönemin kaynaklarına dayandırılıyor.
Nazım Paşa'nın hayatını kronolojik bir bütün-
lükle ortaya koyan eserin tanıtım metninde şu ifa-
deler yer alıyor: "Nazım Paşa'nın hayatına dair
ortaya konulan bilgilerin dönemin diğer vakaları
ile ilişkisinin tespit edilerek gösterilmesi, Ender
Korkmaz'ın çalışmasını döneme dair yapılan
diğer çalışmalar arasında öne çıkarıyor. Nazım
Paşa'nın baş aktörlerinden biri olduğu 31 Mart
Vakası,  mukaddimesidir." 

Fenomenlikten
sunuculuğa

ÖZEL bir kanalda başlayacak prog-
ramda izleyicilerle buluşma hazırlığı
yapan ünlü fenomen Okan Boyar,

Okan’ın Dünyası ismine sahip programında birbi-
rinden ünlü konukları ağırlarken magazin dünya-
sındaki gelişmeleri de izleyenlerle paylaşacak.
Birbirinden ünlü konuklarla beraber çok özel maga-
zin haberleri ve hoş sohbetleriyle, bazı zamanlar
stüdyo ortamında bazı zamanlarda da ünlü isimle-
rin evlerinde karşınıza çıkma hazırlıkları yapan
Okan Boyar, ekran başında yer alan izleyicileri de
yapacağı sürprizlerle çok fazla şaşırtmış olacak.

Okan Boyar kimdir?

05.05.1983 Tarihinde İzmirde doğdu.
İki çocuklu bir ailenin en büyük ço-
cuğu. 20'li yaşlarına gelmeden
büyük hayranlık beslediği ve iş disip-
lininin yanı sıra hayata bakışı ve aile-
sine düşkünlüğünü kendine
örnek aldığı Seda Sayan ile ta-
nışıp kendini çok sevdirdi.
Böylelikle ünlülerin camia-
sına merhaba dedi. Sonra-
sında kendini
geliştirmekten asla vazgeç-
medi sosyal medya feno-
menliğinin yanı sıra
İzmir'de kendine ait bir fo-
toğraf stüdyosu ve prodük-
siyon firması kurup bu
alanlarda da başarısını
devam ettirdi. Seda Sayan, Bü-
lent Ersoy ve Linet gibi ünlüle-
rin fotoğrafçılığını yaptı.

DYO ve AURA İstanbul iş
birliğiyle düzenlenen Renkli
Dyologlar: “Türkiye’nin
Renkleri” Youtube 
sohbetleri, mimariden 
gastronomiye, müzikten
modaya kadar Türkiye’nin
farklı disiplinlerde öne
çıkmış isimlerini “renk”
kavramını tartışmak 
üzere bir araya getirdi. Bu
sohbetlerden ilham alarak
derlenen kitaba iç mekân
tasarımcısı Jale Kulin’in
“Türkiye’nin Renkli Paleti”
başlıklı çalışması eşlik etti

İstanbul Modern, tam kapanma sebebiyle kapalı olduğu dönemde
sanatseverleri dijital platformlarda ağırlamaya devam ediyor 

“Türkiye’nin Renkleri” söyleşilerine katılan isim-
ler, kişisel deneyimleri, meslekleri ve uzmanlık
alanlarından edindikleri özgün bakış açılarıyla
rengin anlamını tartışırken, yaşadığımız toprakla-
rın çok renkliliğinden renklerin üretimlerindeki
yerine kadar farklı alanlara değindiler. Seyahat-
lerinden pek çok anısını paylaşan müzisyen
Ayhan Sicimoğlu özellikle kırmızının her tonunun
bulunduğunu söylediği Senegal’i “Renklerin Ba-
baannesi” ilan ederken, Seyahat Uzmanı Şerif
Yenen “Karadeniz yeşil ve yeşilin her tonu, Ege
ve Akdeniz turkuaz-yeşil kombinasyonu, Anadolu
ise sarıdır” dedi.  Yenen, İstanbul’un rengini ise
asaletin ve iktidarın simgesi olan Erguvan rengi
olarak tanımladı. Şehirlerin kendi özgün renkle-
rine sahip çıkmalarının önemine vurgu yapıldı.
Bir başka bölümde ise mimar Yılmaz Değer’in
“Bir rengin sana çağrıştırdığı bir lezzet renk var
mı” sorusuna gurme Alparslan Baloğlu, “Yeşil
bana hep ferah, taze, serinletici bir tat hatırlatı-
yor. Naneninki gibi, kırmızı da meraklısı olduğum
acı tadı” cevabını verdi. Felsefeci-şair Hilmi
Yavuz, mavinin bir tonu olan Türk mavisinin Sul-
tanahmet Camii'nden (Blue Mosque), Turkuaz
renginin ise denizlerimizin maviliğinden esinleni-
lerek dünya renk literatürüne girdiğini belirtti.
Moda tasarımcısı Arzu Kaprol, Sanatçı Günseli
Kato, Ressam Bedri Baykam ve Sanatçı Serhat
Kiraz gibi rengin üretimlerinde büyük yer tuttuğu
isimler ise renkleri hangi yöntem ve bakış açısı
ile ele aldıklarından onlardan nasıl yararlandıkla-
rına kadar birçok konuya değindi. Renkli DYOlog-
lar:“Türkiye’nin Renkleri” canlı yayın serisine,
kitap sayfalarında yer alan QR kodu ile veya DYO
ve AURA İstanbul’un YouTube kanalları üzerin-
den erişebilir, dilerseniz DYO’nun Spotify hesa-
bından podcast olarak dinleyebilirsiniz.

İSTANBUL’UN
RENGİ ERGUVAN

Liseli gençler örnek oldu
NN Hayat ve Emeklilik, Genç Başarı Eğitim Vakfı (Junior Achievement Turkey) iş birliği ile düzenlediği Sosyal
İnovasyon Kampı’nda liseli gençlerle buluştu. 21 ildeki 35 farklı liseden 78 öğrencinin katıldığı kampta gençler,
eğitimde fırsat eşitliği için teknolojik çözümler tasarladı. Yapılan değerlendirmede en iyi projeler belirlendi

NN HAYAT ve Emeklilik, Genç Başarı
Eğitim Vakfı (Junior Achievement
Turkey) iş birliği ile düzenlediği Sosyal

İnovasyon Kampı’nda, liseli gençleri inovasyon ile
buluşturdu. İlki 2017 yılında gerçekleşen kamp,
pandemi nedeniyle bu yıl ilk kez online olarak ger-
çekleştirildi. Kendi şehirlerinden bağlanarak bir
araya gelen liseli gençler bu sene de sosyal sorun-
lara NN gönüllüleri ile birlikte yenilikçi çözümler
üretti. 21 ildeki 35 farklı liseden 78 öğrencinin
karma gruplar halinde bir sosyal girişim fikri geliş-
tirdikleri Sosyal İnovasyon Kampı’nda öğrenciler
bu sene “Eğitim Teknolojileri ile Eğitimde fırsat
eşitliği” konusu üzerine çalışmalarını gerçekleş-
tirdi. Öğrenciler tarafından üretilen fikirlerin NN

gönüllüsü mentorların desteğiyle birlikte bir iş pla-
nına dönüştürüldüğü kamp sonunda en iyi proje-
ler seçildi.

Yeni deneyimlerden korkmayın

Sosyal İnovasyon Kampı etkinliğinde gençlerle
online platformda buluşan NN Hayat ve Emekli-
lik Genel Müdürü Anna Grzelonska, kendi dene-
yimlerini paylaşarak gençlere tavsiyelerde
bulundu. Anna Grzelonska şunları söyledi: “Sa-
dece başarılı bir öğrenci olmayı değil, yeni dene-
yimler kazanmayı da amaçlayın. Hayatta ne
yapmak istediğinize karar vermeden önce farklı
tecrübelerle kendinizi geliştirin, bu konuda cesa-
retli ve meraklı olun.”
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M anavgat Arslan Zeki Demirci
Spor Kompleksi’nde düzenle-
nen Turkcell Kadın Futbol

Ligi çeyrek finalinde oynanan günün
2'nci maçında Beşiktaş ile Ataşehir
Belediye Spor karşılaştı. Maçın ba-
şında Beşiktaş forvetleri yakaladıkları
gol fırsatlarını değerlendiremeyince,
gelişen Ataşehir Belediye Spor ata-
ğında sol kanattan ceza sahasına
giren Ümran Özev takımını 1-0 öne
geçirdi. İlk yarısı Ataşehir Belediyes-
por’un üstünlüğüyle tamamlanan
karşılaşmada, 83’üncü dakikada Be-
şiktaşlı Kader Hançar takımına bera-
berliği getiren golü attı. Normal süresi
1-1 sona eren maçın uzatma dakika-
larında Gizem Gönültaş’ın attığı 2
golle Beşiktaş sahadan 3-1 galip ay-

rıldı. Gizem Gönültaş, uzatmanın
ikinci yarısında bir penaltı vuruşunu
da değerlendiremedi. Karşılaşmanın
ardından açıklama yapan Beşiktaş
Teknik Sorumlusu Bahar Özgüvenç
maçın başından itibaren oyuncuları-
nın çok fazla gol kaçırdığını belirterek,
“85’inci dakikaya kadar toplamda 13-
14 gol kaçırdık. Atamamak bizi zora
soktu. Son dakikalarda gelen golle de
uzatmalarda çok rahat maçı kazana-
cağımızı zaten biliyorduk. Rakibin
60’ıncı dakikadan sonra düşeceğini
tahmin ediyorduk. Gol gelmeyince
oyuncularım stres yaptı” dedi.

Çok gitgelli bir maç oldu

Maçın ilk yarısı tamamlandığında
teknik ekip olarak soyunma odasında

çok rahat olduklarını anlatan Bahar
Özgüvenç, “Soyunma odasında biz
çok rahattık sadece sporcularımız
biraz gergindi. Oyuncularımıza, ‘Çok
rahat kazanacağımız bir maç, sadece
basit oynayalım ve gerginlikten uzak-
laşalım’ dedik” diye konuştu. Beşik-
taşlı oyunculardan Gizem Gönültaş,
“Çok gelgitli bir maç oldu. Aslında
baskılı başladık maça, ondan sonra
geriye düşmemiz, rakibimizin canlan-
masına sebep oldu. Bu geri dönüşü
olmayan bir maç aslında, bir panik
havası oldu. Sonradan oyuna dahil
oldum. Normal süreyi 1-1 bitirdik.
Uzatmalarda 2 gol atıp bu güzel gali-
biyeti takımımıza kazandırdığım için
çok çok mutluyum” şeklinde konuştu.
DHA

Biz gideriz hoca kalır!

Formula 1 yine
tekrar İstanbul’da

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Abdullah Avcı ile
aralarında sıkıntı olduğu iddialarının doğru olmadığını belirterek, “Hocayla
3 sene anlaştık daha 2 yılı var. İnşallah daha fazla sözleşme imzalarız.
Benim mukavelemin bitmesine de 8 ay var. Biz gideriz hoca kalır” dedi

Süper Lig’te kalmak
için savaşacağız
Helenex Yeni Malatyaspor Kulübü
Başkanı Adil Gevrek, birlik ve be-
raberlik içinde taraftarın da desteğiyle
ligde kalacaklarını söyledi
Kulübün isim sponsorluğu imza töreninde basın men-
suplarına açıklamalarda bulunan Gevrek, kendilerini
destekleyen Malatyaspor camiasına teşekkür ederek, "Ta-
raftarlarımıza bize destek oldukları için teşekkür ediyo-
rum" dedi. Geçen sezon ve bu sezon ligde istedikleri
sonuçları alamadıkları için üzgün olduklarını belirten
Gevrek, "İkinci yarıdan bu yana ciddi sıkıntılar yaşadık.
Çok şükür geçen hafta almış olduğumuz Ankaragücü
maçı çok önemliydi ve anlamlıydı. Ligde 40 puanımız
var ve önümüzde 5 maç bulunuyor. Oynayacağımız Si-
vasspor maçı ve arkasından oynayacağımız maçlar var"
diye konuştu. Bu sezonun zor bir sezon olduğunu dile
getiren Gevrek, "Hem ekonomi anlamında hem de içinde
bulunduğumuz pandemi dolayısıyla tüm takımlar için
zor bir süreç yaşanıyor. İnşallah bu sene de ligde kalmayı
başaracağız, buna inanıyoruz. Önümüzde 5 maçımız
var. Yarın oynayacağımız Sivasspor maçından inşallah
puan veya puanlarla döneriz. Sahamızdaki karşılaşma-
ları da kazanarak ligde kalmayı garantilemek istiyoruz.
Birlik ve beraberlik içinde taraftarımızın da desteğiyle
ligde kalacağız" şeklinde konuştu. DHA

BESIKTASLI
KADINLAR
YARI FINALDE

Antalya'nın 
Manavgat ilçe-

sinde devam 
eden Turkcell

Kadın Futbol Ligi
Sağlık Çalışanları

Sezonu’nda 
Ataşehir Belediye

Spor’u uzatma-
larda 3-1 mağlup

eden Beşiktaş yarı
finale yükseldi

Beşiktaşlı oyunculardan
Beran Yeniçeri de, “Maçta
biraz zorlandık ama so-
nunda galibiyetle ayrıldık.
Bundan çok mutluyuz.
Yarı finale yükseldik, yarı
finaldeki maçı da alıp fi-
nalde inşallah şampiyon-
luk kupasını almayı
hedefliyoruz” dedi.

Şampiyonluk
istiyoruz
Şampiyonluk
istiyoruz
Şampiyonluk
istiyoruz
Şampiyonluk
istiyoruz
Şampiyonluk
istiyoruz
Şampiyonluk
istiyoruz
Şampiyonluk
istiyoruz
Şampiyonluk
istiyoruz

Süper Lig'in 38'inci haftasında
deplasmanda Göztepe'yle 1-1 be-
rabere kalan Trabzonspor'da Baş-
kan Ahmet Ağaoğlu, maçın
ardından açıklamalarda bulundu.
10 kişi kaldıktan sonra takım ola-
rak zorlandıklarını kaydeden Ağa-
oğlu, "Ortada bir maçtı.
Fırsatlarımız da vardı. 10 kişi kal-
dıktan sonra biraz zorlandık ancak
1 puan almasını becerebildik. He-
deften biraz uzaklaşınca bu tür
maçların sıkıntılı geçmesi doğal
ancak on kişiye rağmen oyun içeri-
sinde yapılan değişiklikler sonrası
hareketlilik yaşadık. Son dakika-
larda bulduğumuz golle 1 puanı
aldık" diye konuştu. Abdullah Avcı
ile aralarında sorun olduğu yö-
nünde çıkan iddiaları değerlendi-
ren Ağaoğlu, "Geçtiğimiz hafta
içerisinde hoca üzerinden şahsıma
yapılan birtakım dedikodular var.
Hocayla aramızda sorun oldu-
ğuna dair. Şu kadarını söyleyeyim

takımın teknik direktörü Abdullah
Avcı'dır. Hocayla 3 sene anlaştık
daha 2 yılı var, inşallah başarılı
olur ve daha fazla sözleşme imza-
larız. Trabzonspor gibi takımlarda
en önemli şey istikrardır. Tüm sa-
mimiyetimle söylüyorum, biz Ab-
dullah hocayla bu istikrarı
yakalayacağız. Takımın oynadığı
futbola bakarsak göze hoş gelme-
yen bir futbol olabilir ama istikrarı
takım içerisinde sağlayarak takımı
4'üncülüğe kadar çıkardı. Bana
göre yapabileceğinin en iyisini
yaptı. Benim mukavelemin bitme-
sine de 8 ay var. Biz gideriz hoca
kalır. Bazı insanların ince hesapla-
rının olması son derece doğal ama
benimle yapılacak ince hesapları
hoca ve kulüp üzerinden yapma-
sınlar. Bu hem kulübe hem de ho-
caya zarar verir. Ertuğrul Doğan'la
aramızda sıkıntı olduğuna dair
söylentiler oldu. 10 Ağustos 2018
tarihini Trabzonsporlular sakın

unutmasın. Borçlardan dolayı li-
sans çıkartılamayacağı dedikodusu
konuşulurken Ertuğrul Doğan o
problemi çözen bir insandır. Çok
değerli bir yöneticidir. Trabzons-
por'umuzda uzun yıllar yöneticilik
yapacaktır. Camianın en fazla ihti-
yacı olan şey sukunet ve istikrar.
Trabzonspor camiası da bunları
bozacak haberlere prim vermesin"
açıklamasında bulundu.

Transfer müjdesi

Transferlere ilişkin de konuşan
Ağaoğlu, "Transferle ilgili olarak
da hocanın belirlediği 4-5 isim
üzerinden gidiyoruz. Bunlardan 2
tanesiyle ön anlaşma sağladık. Bir
tanesiyle de çok büyük ihtimalle
önümüzdeki hafta içerisinde pren-
sip anlaşmasına varacağız. Yine
hocanın talepleri doğrultusunda 3
futbolcu daha var. Hazırlık kam-
pına bu oyuncularla gireceğiz" ifa-
delerini kullandı. DHA

Dünyanın en önemli motorsporları
organizasyonu Formula 1, 11-12-13
Haziran tarihlerinde Intercity İstan-
bul Park'ta gerçekleştirilecek. Mil-
yarlarca izleyiciye ulaşan, ülkelerin
tanıtım faaliyetlerinde paha biçilmez
değere sahip Formula 1 geçtiğimiz
yıl ülkemize kazandırılmıştı
Formula 1 yarışlarının Türkiye'ye geri getiril-
mesi görevinin TC Cumhurbaşkanlığı tara-
fından Intercity İstanbul Park'a verildiğini
hatırlatan Intercity Yönetim Kurulu Başkanı
Vural Ak, "Bildiğiniz gibi dünyanın en büyük
spor organizasyonlarından biri olan For-
mula 1'i geçtiğimiz yıl ülkemize kazandır-
mıştık. Formula 1 yönetimi ve tüm
yarışseverler organizasyondan çok memnun
kaldılar. Turkish Grand Prix 2020, yılın en iyi
Formula 1 yarışı seçilmişti. 2021 yılı için
Formula 1 yönetimiyle gerçekleştirdiğimiz
temaslarımız sonuç verdi ve bu önemli or-
ganizasyonu tekrar Türkiye'ye getirdik. In-
tercity İstanbul Park'taki bu büyük heyecan
için çok iyi hazırlanıp, tüm dünyaya İstan-
bul'u hak ettiği şekilde tanıtmaya devam
edeceğiz" dedi. Formula 1 yönetimiyle 2021
yılı için anlaştıklarını belirten Vural Ak, bu
anlaşmanın Türkiye'nin yarış takviminde
daimi olarak yer alması için bir anahtar nite-
liğinde olduğunu söyledi. Ak, "Bu anlaşmayı
da geçen sene olduğu gibi Intercity olarak,
devletimize yük olmadan, tüm sorumluluk-
ları kendimiz üstlenerek tamamladık. Tüm
dünyanın içinde olduğu bu zor dönemde
gerçekleştirdiğimiz bu anlaşma, Türkiye için
uzun süreli bir sözleşmenin de habercisi ni-
teliğindedir" diye konuştu.

Pandemiye göre netlik kazanacak

Bilet satışları ile ilgili de konuşan Vural Ak:
"Dünyanın en heyecan verici pistlerinden bi-
rine sahibiz, halkımızın ve yabancı misafirle-
rimizin bu heyecana ortak olmasını biz de
çok istiyoruz. Devletimizin aldığı pandemi
önlemleri ve çalışmaları sayesinde en kısa
sürede biletleri satışa çıkarmayı planlıyoruz.
Yarışın gerçekleştirileceği tarihe baktığı-
mızda, yarış için ülkemizi ziyaret edecek ya-
bancı misafirlerin turizme de katkı
sağlayacağını düşünüyoruz. Sadece yarış
ekiplerinin bile ekonomimize milyonlarca
dolarlık katkı sağladığı Formula 1 organi-
zasyonu, yabancı izleyicilerin de gelişi ile
önemli bir döviz girdisine imkan sağlaya-
caktır" şeklinde konuştu.

Burada mücadele harika

F1 Başkanı Stefano Domenicali ise "Türki-
ye'nin geçen sezonki muhteşem yarıştan
sonra 2021'de Grand Prix'ye ev sahipliği ya-
pacağını teyit etmekten dolayı mutluluk du-
yuyoruz. Türkiye, harika mücadelelere
sahne olan bir pist. Formula 1'e ev sahipliği
yapmak için isteklerini gösteren Türkiye'deki
organizatör ve yetkililere teşekkür etmek isti-
yorum" ifadelerini kullandı.

TFF 1’inci Lig ekiplerinden Altay’da bugün
göreve başlayan teknik direktör Mustafa
Denizli, Altaylı taraftarlar tarafından meşa-
lelerle karşılandı. Gaziemir’deki Vali Kutlu
Aktaş Tesisleri’nde siyah-beyazlı takımla sa-
hada küçük bir toplantı yaptıktan sonra ilk
antrenmanına çıkan 71 yaşındaki çalıştırı-
cıya 12’nci adam tam destek verdi. Tesisin
dışında toplanan Altaylı taraftarlar meşale-
ler yakıp Süper Lig yarışı veren İzmir
ekibini ve Mustafa Denizli’yi verdikleri des-
tekle motive etti. Siyah-beyazlı taraftarlar,
“Büyük Mustafa, hoş geldin yuvana Büyük
Altay’a" ve "Şampiyon yap bizi heykelini di-
kelim” şeklinde tezahüratlarla tempo tuttu.
Tellerin dışından antrenmanı takip eden Al-
taylı taraftarların yanlarına kadar giren
Mustafa Denizli, “İnşallah hep birlikte in-
şallah başaracağız” mesajı verdi. Bu arada
son olarak Gençlerbirliği’ni çalıştıran Mert
Nobre, yardımcı antrenör olarak göreve
başladı. Denizli’nin diğer yardımcısı ise
Gökhan Karaaslan oldu. 

Mustafa Denizli
aşkına!



M avi Kırmızılıların ligde
kalması sadece kendisi-
nin kazanmasına  bağlı

değil. Temsiclimiz son hafta Bay-
rampaşa'yı deplasmanda yense
bile diğer maçlardan gelecek  olan
sonuçları beklemek zorunda. Bi-
time bir hafta kala 35 puanla 16.
sırada bulunan Silivrispor, 4 takı-
mın düşeceği ligde son hafta ön-
cesi düşme tehlikesi bulunan 6
takımdan biri. Ligden düşmesi ke-
sinleşen Muğlaspor'la birlikte  dü-
şecek diğer 3 takım da bu 8 takım
arasından çıkacak. Peki kim bu 8
takım? 39 puanlı K.B.Anadolu ile
Siirt İÖİ, 38 puanlı Bergama Be-
lediye, 37 puana sahip Karaköprü
ve Modafen, 36 puanlı Sultanbeyli Bele-
diye ile 35 puanlı Kozan ile Silivrispor. Si-
livrispor'un son hafta oynanacak maçların
sonuçlarına göre kazanması halinde al-
tına alabileceği muhtemel rakipleri
Kozan, Sultanbeyli Belediye, Modafen,
Karaköprü ve Bergama Belediye.

Puan hesapları yapılıyor

İstanbulAmatör.Com'dan İskender Kor-
du'nun yorumuna göre; bu hesapların ya-
pılabilmesi için Silivrispor'un son
maçında Bayrampaşa deplasmanından 3
puanla dönmesi şart. Peki Silivrispor son
maçını kazanıp puanını 38'e çıkarırsa
nasıl bir tablo çıkacak ortaya? Silivris-
por'un kazanıp puanını 38'e çıkarması ha-
linde hangi  senaryoyla birlikte Silivrispor
ligde kalır? Öncelikle şunu belirtelim. Si-
livrispor ikili averajda Kozan'a üstünlük
sağladığı için son  hafta kazanması ha-
linde Kozanspor'u otomatik olarak puan-
tajda altına alacak. Bu nedenle Silivrispor
kazanması halinde öncelikli olarak oto-
matikmen Muğla ile birlikte Kozan'ı son
maçında kazansa dahi ikili averajla geçme
şansına sahip. Kaldı ki Kozan  son ma-
çında deplasmanda şampiyonluk müca-
delesi veren Bursa Yıldırım'a konuk
olacak. 36 puanla haftaya Silivrispor'un

üzerinde giren Sultanbeyli Belediye ise
son maçında 38 puanlı Bergama Beledi-
yespor'u konuk edecek. Bu maçtan çıka-
cak her türlü  sonuç Silivrispor'un işine
gelecek. Silivrispor'un kazandığını düşü-
nerek Sultanbeyli'nin maçı kazanması ha-
linde temsilcimiz ikili averajda üstün
olduğu için 38 puanlı Bergama Belediye
ile aynı puana gelecek. Bu durumda Siliv-
rispor ikili averaj farkıyla Kozan'dan
sonra Bergama'yı  da geçecek. Sultan-
beyli- Bergama maçının berabere bitmesi
halinde Silivrispor bu kez Sultanbeyli Be-
lediye'yi sıralamada 1 puanla geçecek.
Bergama'nın kazanması halinde Silivris-
por Sultanbeyli Belediye'yi yine altına ala-
rak Kozan ve Muğla ile birlikte üçüncü
takımı altına  almış olacak. 

Umutlar yok olabilir

Silivrispor'un ligde kalması için Muğla,
Kozan, Sultanbeyli veya Bergama'dan
sonra bir takımı daha altına almayı başa-
rabilirse kümede kalacak. Haftaya 37 pu-
anla giren Modafen'in son haftadaki
rakibi ise 52 Ordu. Ordu temsilcisi Play
Off ve düşme potasında olmadığı için
Modafen seçeneğini listeden çıkarmak
zorunda kalabiliriz. Silivrispor'un geçmesi
en zor takımlardan birini Modafen olarak

görürsek altına  alabileceği dör-
düncü takım için en güçlü aday
olarak 37 puanlı Karaköprü'yü gö-
rüyoruz. Çünkü Karaköprü son
maçında sahasında lider ve şampi-
yonluğun en güçlü adayı Adıya-
man 1954'ü konuk edecek.
Adıyaman 1954 bu maçı kazanıp
şampiyonluğunu ilan etmek zo-
runda. Zira berabere bile kalırsa
Bursa Yıldırım kazanıp şampiyon-
luğunu ilan edebilecek. Bu nedenle
Adıyaman 1954 deplasmanda Ka-
raköprü Belediye'yi yenerse Silivris-
por diğer ihtimallerin de
gerçekleşmesi halinde ligde kalışını
ilan edebilecek. Adıyaman 1954
önünde Bergama'nın alabileceği bir

beraberlik Silivrispor'un işine yaramaya-
cak. Zira iki arasındaki iki maç da 1-1'lik
skorlarla bittiği için genel averajda Ber-
gama +11 averaj daha iyi olduğu için Si-
livrispor'un ligde kalma umutları yok
olacak.
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Bahsettiğimiz olasılıkların dışında Silivrispor'la bir-
likte Bergama, Karaköprü ve Kozan'ın sezonu
38'er puanla bitirme olasılıkları var. Böyle bir du-
rumda 4'lü averaj  devreye girecek. Kozan'ın son
maçını kazanamaması, Bergama ve Karaköp-
rü'nün sezonu 38 puanla bitirmesi halinde üçlü
averajlara bakılması da söz konusu. Böyle bir du-
rumda hem üçlü hem de dörtlü averajlar devreye
girecek. Sezon sonunda Silivri, Bergama, Kara-
köprü ve Kozan 38'er puanla tamamlarsa bu ta-
kımlar arasında en iyi dörtlü averaja sahip takım
Silivrispor olacak. 4 takımın kendi arasında oyna-
dığı maçlarda Silivrispor 10, Bergama 7, Kozan ve
Karaköprü 6 topladıkları için  böyle bir durumda
Silivrispor ligde kalan takım olacak. Peki Kozan'ın
devre dışı kaldığı, Silivrispor, Bergama ve Kara-
köprü'nün 38 puanla sezonu tamamladığı bir sıra-
lamada kim avantajlı olacak? Böyle bir durumda
ise Silivrispor 6 puanla yine bu sıralamada ilk sı-
rada yer alacağı için kümede kalan taraf olacak.
Üç takım arasındaki üçlü averajda Karaköprü 5,
Bergama  da 3 puana sahip olduğu için küme
düşen takımlar olacak. Yani Silivrispor üçlü ve
dörtlü averaj uygulamaları devreye girdiğinde
ligde kalan taraf olacak.
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Çatalcaspor ecel terleri döktü
TFF 3.Lig 3.Grup'ta Play Off mücadelesi veren Çatalcaspor bitime bir hafta kala hedefine ulaştı. Tepecik Şenol Güneş
Stadı'nda oynanan maçta temsilcimiz ligden düşmesi kesinleşen Gölcük önünde 1-0 kazanırken ecel terleri döktü

Beklenilenin aksine kıran kırana bir mücadeleye
sahne olan maçta Çatalcaspor'a Play Off'u getiren
tek golü 46. dakikada Yusuf Atasoy attı. Konuk
Gölcük de 90 dakika boyunca inanılmaz bir müca-
dele ortaya koydu. Çatalcaspor, Kadir Akbulut yö-
netiminde ikinci kez Play Off'a kalırken maç
sonrasında soyunma odası sevinç görüntülerine
sahne oldu. Karşılaşmaya iki takım da tempolu
başladı. İlk dakikalardan itibaren top iki kale ara-
sında gidip geldi. Maçta ilk tehlikeli atakta Çatal-
caspor 8. dakikada net bir fırsattan yararlanamadı.
14. dakikada ise Gölcük altıpastan mutlak gol fır-
satını değerlendiremedi. 17. dakikada Çatalcaspor
arka arkaya iki net fırsat yakaladı. Temsilcimiz iki
fırsatı da kulanamazken Çatalcaspor 20. dakikada
altıpas içinden bir kez daha boş döndü. 32. daki-
kada bu kez altıpas içinden pozisyonu değerlendi-
remeyen isim Barış oldu. 35. dakikada konuk
Gölcük de gole çok yaklaştı. Yunus Özdemir karşı
karşıya pozisyonda net bir vuruş yapmasına rağ-
men kaleci Onur Güney mükemmel bir kurtarışa
imza attı. İlk yarının kalan dakikalarında pozisyon
gelmeyince devre golsüz kapanmış oldu.

Organize olmakta zorlandı

Maçın ikinci yarısına Çatalcaspor adeta golle baş-
ladı. Henüz 46. dakikada dolmadan ilk gelişen
atakta Yusuf Atasoy temsilcimizi 1-0 öne geçiren
isim oldu. Golden sonra oyundaki tempoyü düşü-
ren Çatalcaspor daha kontrollü oynamaya başladı.
Konuk Gölcük de ortasahada dirençli bir Çatal-
caspor'la karşılaşınca üçüncü  bölgeye geçmekte ve
organize olmakta zorlandı. Tam bir taktik savaşı
şeklinde geçen ikinci yarı pozisyon açısından da ilk
yarıya göre kısır geçti. Çatalcaspor 90 dakikanın
son düdüğüyle birlikte bitime bir hafta kala Play
Off için bileti kaptı.

Seyircisiz
olimpiyat
Tokyo Olimpiyatları Organizasyon
Komitesi, temmuzda başlaması
beklenen turnuvanın, artan yeni 
tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları
sebebiyle seyircisiz
gerçekleştirilebileceğini açıkladı
turnuvanın 5 düzenleyici tarafı Uluslar-
arası Olimpiyat Komitesi (IOC), Uluslararası
Paralimpik Komitesi (IPC), Japonya hükü-
meti, Tokyo Valiliği ile organizasyon komite
temsilcileri çevrim içi toplantıda buluştu. Bu-
rada konuşan Organizasyon Komitesi Baş-
kanı Haşimoto Seiko, Kovid-19 vakalarının
artış trendine dikkati çekerek, Tokyo Oyunla-
rını "seyirci olmaksızın" düzenleme ihtimaline
değindi. Müsabaka noktalarında mümkün ol-
duğu kadar çok izleyici görmek istediklerini
belirten Haşimoto, halihazırdaki salgın du-
rumu göz önüne alındığında, bunun "oldukça
zor" olduğunu söyledi. Haşimoto, "Eğer ki
salgın durumu sağlık sistemine sorun oluştu-
racak şekle evrilirse, güvenliğe en yüksek
önemi vermek adına, 'hiç seyirci olmadan' yo-
lumuza devam edebiliriz." diye konuştu. IOC
Başkanı Thomas Bach ise Kovid-19 önlemle-
rini tam kapasiteli uygulayacaklarını belirte-
rek, "IOC, Tokyo Olimpiyatlarının başarılı ve
güvenli şekilde düzenlenmesi için tam kararlı-
lığa sahiptir." dedi. Oyunları deniz aşırı seyirci-
siz düzenleme kararını daha önce açıklayan
taraflar, salgına göre karar verecek.

Burak Elmas
resmen aday
Galatasaray Kulübünün mayıs ayında ya-
pılacak seçimli olağan genel kurulunda başkan-
lığa aday olan eski yönetici Burak Elmas,
başvuru evraklarını divan kuruluna teslim etti.
Burak Elmas, sosyal medya hesabından yaptığı
açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü başkan
adaylığı yasal sürecinin,
tüzüğümüzün öngör-
düğü şekilde başlayabil-
mesi ve resmiyet
kazanması için gerekli 
evrakı, an itibarı ile divan
kuruluna teslim etmiş bu-
lunuyoruz. Bu vesile ile
tüm adaylara başarılar 
diliyorum." ifadelerini 
kullandı.

Katrancı jest yaptı
Mono Elektrik Genel Müdürü, Fenerbahçe Kongre Üyesi  ve B.Çekmece Fenerbahçeli İş
İnsanları  Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Enver Katrancı'dan büyük jest. Katrancı, B.Çekmece
Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği'ne Bin adet sarı lacivert Fenerbahçe kaşkolu hediye etti
Mono Elektrik Genel Müdürü, Fener-
bahçe Kongre Üyesi ve aynı zamanda
Büyükçekmece Fenerbahçeli İş İnsan-
ları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Enver Katrancı, Derneğe 1.000 Adet
sarı-lacivert Fener-
bahçe kaşkolü he-
diye etti. Katrancı
kaşkolları dernek
başkanı Hakan
Küçük ile başkan
yardımcısı Abdul-
lah Biçer'e teslim
etti. Mono Elektrik
Firmasının Kapıla-

rını Büyükçekmece Fenerbahçeli İş İn-
sanları Derneği Başkanı Hakan Küçük
ve Başkan Yardımcısı Abdullah Biçer
için açan Enver Katrancı Fenerbahçe
aşkı nedeniyle kesenin ağzını sonuna

kadar açtı. Büyük-
çekmece Fenerbah-
çeli İş İnsanları
Derneği Başkanı
Hakan Küçük ve
Başkan Yardımcısı
Abdullah Biçer de
Katrancı'ya jestin-
den dolayı teşekkür
etti.
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Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz
Bozkurt, Esenyurt Belediyesi’nin uluslar-
arası proje ortaklarından biri olan Save
The Children ile güncel ve planlanan pro-
jelerine dair toplantı yaptı. Toplantıda
Save The Children Türkiye Direktörü
Oben Çoban, Başkan Bozkurt’a çalışma-
lar hakkında bilgi verdi. Esenyurt’ta bulu-
nan sığınmacı çocukların ve ailelerinin
bilgiye erişiminin artırılması, toplum te-
melli psikososyal destek sağlanması ve
çocuk odaklı koruma servislerinin sağlan-
masını amaçlayan ‘Toplum Temelli
Çocuk Koruma’ projesinin güncel duru-

munun konuşulduğu toplantıda, ‘Geçim
Kaynaklarına Erişim Projesi’ kapsamında
meslek edindirme atölyelerinin destekle-
neceği belirtildi. Esenyurt Belediyesi’nin
uluslararası proje ortağı olan Save The
Children Türkiye Direktörü Oben Çoban,
‘Geçim Kaynaklarına Erişim Projesi’ ile
gençlik odaklı koruma ve psikososyal des-
tek hizmetlerinin sağlanması, mülteci ve
ev sahibi topluluk gençleri arasında şid-
det, sömürü, istismar ve ihmalden korun-
ması için kaynakların artırılmasını
amaçladıklarını dile getirdi. 
ZEHRA ÇELİK

koronavirüSe karşı
örnek bir mücadele
‘Koronavirüs ile Mücadelede En Başarılı İlçe Belediye
Başkanları’ anketinde Esenyurt Belediyesi Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt, yüzde 67.9'luk oranla ikinci sırada yer aldı

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, “Şişli Etfal’in geleceği hakkında karar vericilerin,
halkın talep ve beklentilerine gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz” diye konuştu

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt, Esenyurt Belediye-
si’nin uluslararası proje ortağı olan
Save The Children ile Esenyurt’taki
çalışmaları ve gelecek projelerine
dair toplantı gerçekleştirdi

Pandemi sürecinde ekipleriyle birlikte
gösterdiği gayret, Esenyurt Belediye Baş-
kanı Kemal Deniz Bozkurt’u en başarılı
ikinci belediye başkanı yaptı. SONAR
Araştırma Şirketi, 20 büyükşehirde yap-
tığı anketin sonuçlarını açıkladı. ‘Türki-
ye’nin En Başarılı Belediye Başkanları’
araştırmasında, en başarılı isim İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem
İmamoğlu olurken, ilçe belediyelerinin
Koronavirüs ile mücadelesinin sorul-
duğu soruda ise Esenyurt Belediyesi
Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, yüzde

67.9'luk oranla en başarılı belediye baş-
kanları listesinde ikinci sırada yer aldı.
Koronavirüs ile mücadelede en başarılı
ikinci belediye Başkanı olan Başkan Boz-
kurt, pandemi başladığı günden bu yana
vatandaşların olumsuz koşullardan etki-
lenmemesi için tüm personelleriyle sa-
hada mücadele verdi. Esenyurt
Belediyesi bu süreçte dezenfeksiyon, te-
mizlik, Evde Sağlık gibi hizmetlerin yanı
sıra yaptığı gıda, soğan ve patates gibi
sosyal yardımlarla da diğer belediyeler
için örnek teşkil etti.

"Sapphire Art Projesi", aynı adı taşıyan
gökdelenin sosyalleşme alanında sanatçı-
lara ve sanatseverlere kapılarını açtı. Yeni
tip koronavirüs (Kovid-19) salgını son-
rası geliştirilen yenilikçi projelerden biri
olma özelliğini taşıyan proje, sanatın
kolay ve güvenli erişimi bakımından
örnek model olarak öne çıkıyor. Yaşam
alanlarına sanatı taşıyan yenilikçi proje-
nin sanat danışmanlığını ise kendisi de
ressam olan Zeynep Çilek Çimen üstleni-
yor. 

Evlere sanatı getirdik

Projenin sanat danışmanı Çimen, pande-
miden dolayı insanların yaşam alanla-
rında daha fazla vakit geçirmeye
başladığını dile getirerek, "Biz de daha
güvenli olması bakımından evlere sanat
getirdik diyebilirim." ifadesini kullandı.
Mekan olarak Sapphire rezidansının sos-
yalleşme alanını kullandıklarını belirten
Çimen, "Öncelikli olarak genç sanatçılara

yer vererek ulusal ve uluslararası pek çok
sanatçıyı ilgilileriyle buluşturuyoruz. Dü-
zenli olarak gerçekleştirdiğimiz sergiler
aynı zamanda rezidans dışından ziyaret-
çilere de açık oluyor." diye konuştu.
Çimen, projenin koleksiyoner Mustafa
Tatlıcı'nın kendisini davet etmesiyle baş-
ladığını anlatarak, ilginin beklentilerinin
çok üstünde olduğunu söyledi.

2018 yılında Kanadalı şarkıcı Justin Bieber
ile sürpriz bir şekilde nikah masasına otu-
ran model Hailey Baldwin, sosyal medya
platformlarnın öz güvenini ve mutluluğunu
nasıl etkilediğini anlattı. Bald-
win, Harper’s Bazaar ile yaptığı
röportajda sosyal medyanın
kendisini sürekli başkalarıyla kı-
yaslamasına ve iyi hissetmek
için böyle bir vücuda sahip ol-
ması gerektiğini düşünmesine
neden olduğunu söyledi. Bald-
win, sonsuz bir şekilde görün-
tüleri kaydırmanın giderek
kendisini daha fazla eleştir-
mekle sonuçlandığına değindi.

24 yaşındaki model, "Gerçek şu ki, insanlar
sosyal medyada çoğu zaman ellerinden ge-
lenin en iyisini yapıyor ve geri kalanını saklı-
yor. Oysa ki o kişinin görmesine izin verdiği

kadarını ve bütünün yalnızca
çok küçük bir kısmını görüyor-
sunuz" diye konuştu. Hailey
Baldwin, sonunda bu duruma
biraz ara vermesi gerektiğini
kabul ettiğini ifade etti. Pazarte-
siden cuma gününe kadar Ins-
tagram'ı kullanmadığını
söyleyen ünlü model, hafta
içinde bir şey paylaşması gerekti-
ğinde; bir çalışanın içeriği yükle-
diğini açıkladı. 

Halkın sesine kulak veren, halkın sağlık hak-
kını önemseyen Şişli Belediyesi, komşula-
rıyla birlikte Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’ne sahip çıktı. Şişli
Etfal Dayanışması’nın 29 Nisan Perşembe
günü,Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi’nin önünde gerçekleştirdiği
basın açıklamasına, Şişli Belediye Başkanı
Muammer Keskin de katılarak destek verdi.
Belediye Meclisi’nin 5 Nisan 2021 tarihinde
gerçekleştirilen oturumunda Şişli Hamidiye
Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin ye-
rinde yeniden yapılması yönündeki talep, oy
çokluğu ile kabul edilmişti.

Şişli Etfal hepimizin hastanesidir

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin,
Şişli ilçesinin ve çevre ilçelerin en önemli
sağlık kurumlarının başında gelen Şişli Ha-
midiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesi’nin binalarının, depreme dayanıklı
olmadığı gerekçesiyle bir süre önce boşaltıl-
maya başlandığına işaret etti. Keskin, bu ko-
nuda şu bilgileri verdi: “Hastanenin
boşaltılmasından sonra Şişli Etfal’in arazi-
sinde ne yapılacağına, hastanenin eski yerine
dönüp dönmeyeceğine dair kamuoyuna her-
hangi bir resmi açıklama yapılmamıştır. Şişli
halkı, 122 yıllık sağlık güvencelerinin ellerin-
den alınmasından, Şişli Etfal’in tamamen
kapatılmasından veya tam teşekküllü olarak
yerine dönemeyecek olmasından büyük en-
dişe duymaktadır. Şişli Etfal’in kapanması,
çevresindeki ekonomik hayatı da olumsuz

etkileyecektir. Şişli Etfal Hastanesi hepimizin
hastanesi ve sağlık güvencesidir. Şişli Etfal’in
yeniden inşa edilerek yerinde kalmasına ve
tam teşekküllü olarak faaliyetine devam et-
mesine yönelik halkın haklı taleplerinin ya-
nında olduğumuzu tüm kamuoyuna ve Şişli
halkına duyuruyoruz. Şişli Belediyesi olarak
yasaların bize verdiği haklar çerçevesinde
sorumluluklarımızı yerine getireceğiz”

Hastane hakkında

Şişli Etfal Hastanesi, 2. Abdülhamid tara-

fından, yedi aylıkken kaybettiği kızı Hatice
Sultan’ın anısına, diğer babalar da kendi
yaşadığı acıları yaşamasın diye, bir çocuk
hastanesi olarak inşa edildi. 1899 yılında
faaliyete geçen hastane, zamanla büyüye-
rek, farklı branşlarda uzmanlaştı. 122 yıldır
Şişli ve çevresindeki bölge halkının sağlık
ihtiyaçlarının karşılanmasında en önemli
güvence haline gelen Şişli Etfal, tam teşek-
küllü bir kamu hastanesi olarak, nesiller
boyu bölge halkına şifa dağıttı. 
SAVAŞ ATAK

75 DONUM ARAZIYE
MISIR EKIMI YAPILDI
Silivri Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, küçük ölçekli hayvan yetiştiricilerinin 
kaliteli kaba yem ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 75 dönüm araziye silajlık mısır ekimi
gerçekleştirdi. Yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Yılmaz, “Silivri’de tarımı ve
hayvancılığı desteklemeye ve inatla “Tarım Kenti Silivri” demeye devam edeceğiz.” dedi

eSenyurt
geleceğe
bakıyor

Şişli Etfal için hassasiyet!

Başkan Yılmaz, “İlçemizde tarımı, tarımsal üretimi, çiftçiyi, hayvancıyı desteklemek adına çalışmalarımızı
sürdürüyoruz. Silivri Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü olarak; üreticilerimizin kaba yem ihtiyacını
karşılamak amacıyla, yaklaşık 75 dönümlük bir araziye silajlık mısır ekmiş durumdayız” diye konuştu.

S ilivri Belediyesi Tarımsal Hizmetler
Müdürlüğü, hayvancılıkla uğraşan
çiftçilere destek olmak amacıyla yakla-

şık 75 dönüm araziye silajlık mısır ekimi
gerçekleştirdi. Silivri Belediye Başkanı Vol-
kan Yılmaz’ın talimatı ile büyük bir titizlikle
yapılan silajlık mısır ekiminden yaklaşık 400
ton kaliteli kaba yem elde edilmesi planlanı-
yor. Hasat edilecek 400 ton ürün, 500 kilo-
gramlık paketler haline getirilerek, 800
küçük ölçekli hayvan yetiştiricisine ücretsiz
olarak dağıtılacak. Üretilen silajlık mısır sa-
yesinde aile işletmelerinin yem maliyetleri-
nin önemli ölçüde azaltılması hedefleniyor.
Silivri Belediyesi Tarımsal Hizmetler Mü-

dürlüğünü ziyaret ederek, yürütülen çalış-
maları yerinde inceleyen Başkan Volkan Yıl-
maz, ziyareti esnasında bölgede hayvan
yetiştiriciliği yapan vatandaşlarla sohbet
etti. Silajlık mısır ekimi hakkında üreticileri
bilgilendiren Başkan Yılmaz aynı zamanda
ilçe merkezinde açılacak hayvan satış yeri ile
ilgili yapılan çalışmaları da anlattı. Üretici-
ler, hizmetleri nedeniyle Başkan Yılmaz’a
teşekkür etti.

Üretim gücümüzü artıracağız

Silajlık mısır ekimi çalışmaları hakkında
açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, “İl-
çemizde tarımı, tarımsal üretimi, çiftçiyi,
hayvancıyı desteklemek adına çalışmaları-
mızı sürdürüyoruz. Silivri Belediyesi Tarım-

sal Hizmetler Müdürlüğü olarak; üreticileri-
mizin kaba yem ihtiyacını karşılamak ama-
cıyla, yaklaşık 75 dönümlük bir araziye
silajlık mısır ekmiş durumdayız. Bu ekim-
den yaklaşık 400 ton mısır elde etmeyi plan-
lıyoruz. Hasat edilen ürünleri 500 kiloluk
paketler haline getirerek, küçük ölçekli üreti-
cilerimize ücretsiz olarak dağıtmayı hedefli-
yoruz. Böylece üreticilerimizin yem maliyeti
yükünü azaltmış olacağız. Biz tarımı ve
hayvancılığı desteklemeye ve inatla “Tarım
Kenti Silivri” demeye devam edeceğiz. Siliv-
ri’mizde tarımla ve hayvancılıkla uğraşan
hemşehrilerimizin yanında olarak, üretim
gücümüzü her geçen gün daha da artıraca-
ğız. Silivri için üretmeye, Türkiye için geliş-
tirmeye devam edeceğiz.” dedi.
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