
İYİ Parti Grup Başkanı İsmail
Tatlıoğlu, HDP'lilerin fezleke-

lerine ilişkin “Henüz genel kurula
gelmiş bir fezleke yoktur. Biz genel
olarak bu tür kararları sayın genel
başkanımızın başkanlığında parti
grubu olarak toplanırız, her bir arka-
daşımız kendi düşüncesini ifade ede-
rek ortak bir karar alırız” dedi. İYİ
Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz
Ağıralioğlu geçtiğimiz günlerde, “Biz
HDP'yi problemli görüyoruz, terö-
rün gölgesinde
görüyoruz. 
Dolayısıyla
TBMM'de bu
üslupla siyaset
yapmalarını
uygun bulmuyo-
ruz. 'Evet' 
diyeceğiz” 
açıklamasını
yapmıştı. 
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QR koduyla
cepten
Damga’ya
ulaşabilirsiniz

CHP
Genel 

Başkan Yardım-
cısı Ali Öztunç
Damga'ya ko-
nuştu. “Verdiğim
önergelerin hiç-
biri henüz ko-
misyonlarda
görüşülmedi,
soru önergele-

rime cevap alamadım” diyen Öztunç,
“Mevcut iktidarın muhalefete karşı
demokratik olmayan bir tutumu var.
Verilen önergeler, halkın menfaatine
olup olmadığına bakmaksızın yok 
sayılıyor. Hesap vermek istemedikleri,

hatta veremedikleri için
soru önergelerine de
cevap alamıyoruz” 
ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ İKİYE BÖLÜNDÜ

SAYFA 5Fakir YILMAZ

Gezmiş, Erbakan,
Yaşar Kemal...

SAYFA 4Osman KÖSE

Deprem gerçeği 
unutulmamalı
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İstanbul Boğazı'nın Avrupa 
Yakası'nda özellikle Bebek ve

Kuruçeşme sahilleri küçük ticari 
teknelerle dolu. Yıllardır burada bulu-
nan tekneler hiçbir yere işgaliye ücreti
ödemiyor ancak elektrik ve su saatleri
bulunuyor. Kaçak konumda olan bu
tekneler, saatleri sayesinde elektrik ve
su kullanıyor. Boğaz keyfi yerine
tekne manzarası izlemek zorunda
kalan çevre halkı ve İstanbullular ise
durumdan şikayet ederken, teknelerin
çevreyi ve denizi kirlettiğini öne sürü-
yor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ise bu durumu düzeltmek için hare-
kete geçtiğini açıkladı. I SAYFA 9
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Bakırköy eski Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen’in görev süresinin son aylarında açılışı
yapılarak bir sonraki döneme devredilen Bakyaşam Huzurevi, Meclis toplantısında

alınan kararla 18 milyon 500 bin TL tutarındaki 415 metrekarelik arsa karşılığında
Kızılay’a devredildi. Huzurevi inşaatının yaklaşık yüzde 65'ini yapan BAKSEV'in bu

karara itiraz edeceği, hakkını aramak için mahkemeye gideceği öğrenildi

İYİ Parti’den yeni
fezleke açıklaması

2007 yılında yapımına başla-
nan ve Ateş Ünal Erzen’in

görev süresinin son aylarında açılışı
yapılan Bakyaşam Huzurevi Şubat
ayı Bakırköy Belediyesi Meclis toplan-
tısında alınan kararla Kızılay’a devre-
dildi. Bakırköy Belediyesi tarafından
amacına uygun kullanılmadığı için
Bakanlığın da müdahil olduğu huzur-

evi, bugüne kadar birçok tartışmanın
konusu olmuştu. Belediyenin 18 mil-
yon 500 bin TL tutarındaki 415 met-
rekarelik arsa karşılığında Bakyaşam
Huzurevi'ni Kızılay'a devretmesinin
ardından yeni bir tartışma başladı.
Huzurevi'nin yapımında büyük emeği
olan hayırseverler, belediye yönetimi
ile karşı karşıya geldi. 
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HAYIRSEVERLER VE BELEDiYE KARŞI KARŞIYA

Huzurevi inşaatının yüzde 65'i
Bakırköy Kültür Sağlık Eğitim

ve Sosyal Hizmet Vakfı (BAKSEV)
tarafından yapılmıştı. Yüklü miktarda
katkıda bulunan hayırseverler ise vakıf
ve Bakırköy Belediyesi yetkililerini
suçladı. BAKSEV yetkililerinin de Ba-
kırköy Belediyesi'nin alacağı olduğu
18 milyon 500 bin liranın yüzde

65’nin kendilerine verilmesini istediği
öğrenildi. Vakfın bağışçılarına verdiği
sözleri yerine getirmek için Bakırköy
Belediyesi'nden para talep ettikleri,
Bakırköy ya da başka bir bölgede
küçük çaplı da olsa yeni bir huzurevi
yapmak istediği dile getirildi. Anlaşma
olmaması halinde mahkemeye 
gidecekleri belirtildi. I SAYFA 9
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ANLAŞMA SAĞLANAMAZSA MAHKEMEYE GiDECEKLER

İsmail Tatlıoğlu

CHP Sözcüsü Faik Öztrak,
Denizli Milletvekili Teoman

Sancar’ın CHP’den istifasıyla ilgili,
İstifa, tek taraflı müessese. Kendi 
istifa mektubunda ne varsa, biz de
onu biliyoruz” açıklamasını yaptı.
Bazı bakanların özür dilemesine de
değinen Öztrak, “Hatayı hükümetin
başı Erdoğan
yapıyor özür 
dilemek bakan-
lara düşüyor. 
Erdoğan 
milletten özür
dilemiyor, o
ancak yüce 
Allah’tan 
özür diliyor”
dedi. 
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İSTİFA HAKKINDA KONUŞTU

Mektupta ne varsa
biz onu biliyoruz

Faik Öztrak

Suudi Arabistan devletinin
talimatıyla İstanbul'da 

öldürüldüğü tespit edilen Gazeteci
Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice
Cengiz, sosyal medya hesabından
açıklama yaptı. Cengiz, Suudi 
Arabistan Veliaht Prensi Muham-
med Bin 
Selman'ın 
cezalandırıl-
ması gerektiğini
ifade ederek
“Veliaht Pren-
sin, bu raporu
takiben hiçbir
siyasi meşrui-
yeti kalmamış-
tır” dedi. 
I SAYFA 5
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ABD’NİN KARARINI YORUMLADI

Prens Selman’ın 
meşruiyeti kalmadı

Hatice Cengiz

iSTANBUL’UN 
GiZLi MÜZESi

HUZUREVıNDE
HUZURSUZLUK!

BOgAZ iSgAL ALTINDA!

İBB gazetemizin dünkü sayısında
manşet haber olarak yayımlanan

“Darülaceze'den No Steril İhale” başlıklı
haber nedeniyle bir açıklama yaptı. Yapılan
açıklamada, ihaleye sadece bir isteklinin
katıldığı ve 549 bin TL teklif verdiği belir-
tildi. 30 bin steril eldivene piyasa değerin-

den 3 buçuk kat fazla para ödenmesini de
koronavirüse bağlayan İBB, “Salgın 
nedeniyle, dünyada ve ülkemizde sağlık, 
temizlik ve dezenfektan ürünlerinde fahiş
oranlarda fiyat artışı olduğu görülmektedir.
Non steril ürünler de bu kapsamda yer 
almaktadır” açıklamasını yaptı. I SAYFA 9
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FAHiŞ BiR FiYAT ARTIŞI OLDU!

KAHRİMAN’DAN

KRİTİK 
GÖRÜŞME

DEVA Partisi Esenyurt İlçe
Başkanlığı'na atanan Halis

Kahriman Ankara'da Genel Baş-
kan Ali Babacan'la görüştü. Esen-
yurt'ta izleyecekleri yol haritasını
Babacan'la paylaşan Kahriman,
bundan sonra her şeyin daha güzel
olacağını söyledi. Hızlı bir şekilde
teşkilatlanma çalışmalarını ta-

mamlayacaklarını
açıklayan

Halis Kah-
riman,
“Genel
Başka-
nımızla
verimli
bir gö-
rüşme

gerçek-
leştirdik.

Kendisini
bilgilendirdik”

dedi. Bu arada
Avcılar’a atanan Selçuk Akgül de
Genel Merkez’de Ali Babacan ile
bir araya geldi. 
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SOSYAL BELEDiYECiLiK ELEŞTiRiSi
Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Bakyaşam 
Huzurevi'ne sahip çıkmamakla suçlanıyor. Yine ilçede hizmet
veren 68 kişilik Şefkat Huzurevi'nin tahliye edilmesi de ayrı 
bir tartışma konusu. Şefkat Huzurevi hakkında açıklama
yapan Kerimoğlu, binada deprem güçlendirme çalışması 
yapılacağını, çalışma bittikten sonra da halkın beklentileri
doğrultusunda hizmet vereceğini açıklamak zorunda kalmıştı. 

Damla aslangiray söyleşi sayfa 7’De 

Ali Öztunç

Hiçbir önergeme
cevap vermediler
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Büyükçekmece Belediye 
Meclisi'nde sahil çalışması

masaya yatırıldı. AK Parti Grubu'nun
sahil çalışması hakkında verdiği öner-
geye tepki gösteren Belediye Başkanı
Hasan Akgün, AK Partili Zerrin 
Çağlar ile uzun süre polemik yaşadı.
Çağlar'ın sahilde dükkanı bulundu-
ğunu ve bu nedenle konuyu gündeme
getirdiğini belirten Akgün, “Büyükçek-

mece Sahili 16
milyon İstanbul-
lu'nundur. Bütün
işgaller kaldırıla-
cak” açıklamasını
yaptı. Çağlar ise
konuyu bütün
esnaf adına 
gündeme getir-
diklerini söyledi.
I SAYFA 8

Belediye meclisinde
dükkan tartışması
ç

Hasan Akgün

Maltepe Belediye Meclisi 
mart ayı toplantıları, Maltepe

Belediye Başkanı Ali Kılıç başkanlı-
ğında açıldı. Anlaşma ile sona eren
grev sürecine ilişkin konuşan Başkan
Kılıç, “Bazı çöplerin birikmesi hepi-
mizi üzdü ama özellikle de anayasal
bir hakkın kullanılmasının gerçekleş-
miş olmasının Maltepemize hayırlı 

olmasını temenni
ediyorum. Yanı-
mızda duran,
destek veren, ver-
meyen, eleştiren
herkese şahsım
ve emekçi arka-
daşlarım adına
teşekkür ediyo-
rum” dedi. 
I SAYFA 8

Maltepe halkı
bize sahip çıktı
ç

Ali Kılıç

SAYFA 5’TE

SONUNDA
MAHKEMELİK

OLACAK

YENi KORONA
KARARLARI!

İKİ KOMEDYEN
BERAAT ETTİ

Müjdat Gezen ve
Metin Akpınar’ın

bir televizyon kanalın-
daki sözlerine ilişkin
“Cumhurbaşkanına 
hakaret” suçundan 
haklarında açılan 
davada karar çıktı. 
Mahkeme tutuksuz sa-
nıklar Müjdat Gezen ve 
Metin Akpınar’ın
“Cumhurbaşkanı’na
alenen hakaret” suçun-
dan ayrı ayrı beraatlerine
karar verdi. Müjdat
Gezen ve Metin Akpı-
nar'ın “Cumhurbaşka-
nı'na hakaret” suçundan
1 yıl 2'şer aydan 4 yıl 8'er
aya kadar hapis cezası
ile cezalandırılması talep
edilmişti.

ç

İstanbul’a iki raylı 
sistem hattı daha

Ulaştırma ve Altyapı
Bakanı Adil Karais-

mailoğlu'nun Halkalı-Havali-
manı Metrosu'nda gerçekle-
şen kazı töreninde yaptığı
açıklamada ''İstanbul'a Altuni-
zade-Çamlıca ve Kazlıçeşme-
Sirkeci hatları olmak üzere iki
raylı sistem hattı daha kazan-
dırıyoruz" dedi. I SAYFA 4
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Müjdat
Gezen

Metin
Akpınar

YIL: 16      SAYI: 4901     2 MART 2021  SALI www.gazetedamga.com.tr   FİYAT: 75 Krş

8. VE 12. SINIFLAR 
YÜZYÜZE EĞiTiME BAŞLIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada korona vi-
rüsüyle mücadele kapsamında alınan kararları açık-

ladı. Toplantıda illler düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli
olarak dört kategoriye ayrıldı. İstanbul yüksek riskli iller ara-
sında sayıldı. Erdoğan, “Kafe, restoran ve kıraathaneler ile
tatlıcılar çok yüksek riskli iller hariç sabah 7 ile 19 arasında
yüzde elli kapasite ile açılacaktır” dedi. Erdoğan, “Hafta
sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kal-
karken, yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha
pazar günü devam edecek. Akşam 21 ile sabah 5 ara-
sındaki sokağa çıkma yasağı sürecek. İlkokullardaki 8.
ve 12. sınıflar eğitim öğretime açılacaktır. Orta
ve düşük riskli bölgelerde orta, ilkokul, lise-
lerdeki eğitim başlayacaktır” bilgisini verdi. 
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Kabine toplantısının ardından açıklama yapan
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni normalleşme
sürecinin başladığını duyurdu. Düşük, orta, yüksek
ve çok yüksek riskli olarak dört kategoriye ayrılan
illerde kademeli normalleşme kararları alındı

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan



İ şte, tüm dünyada bu tehlikeli hastalığa
karşı farkındalık oluşturabilmek için
toplumun dikkati her yıl Mart ayında

endometriozise çekiliyor. Hastalığın zama-
nında fark edilmesinin tedavi açısından da
büyük önem taşıdığını vurgulayan Acıba-
dem Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Has-
talıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Başkanı
ve Acıbadem Maslak Hastanesi Kadın
Hastalıkları ve Doğum, Jinekolojik Onkoloji
Uzmanı Prof. Dr. Mete Güngör, “Endo-
metriozis, karın bölgesindeki organlarda ka-
lıcı hasar bırakabilir. Ayrıca kısırlığın da
başlıca nedenlerinden biri. Kısırlık nedeniyle
hekime başvuran kadınların yüzde 15 ila
55’inde görülüyor. Endometriozisin yumur-
talık kanserini artırdığını gösteren çalışma-
lar da var. Bu nedenle olası bir şikayette
mutlaka hekime başvurulmalı” diyor. Prof.
Dr. Mete Güngör, endometriozis  hakkında
önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. Ül-
kemizde üreme çağındaki her 10 kadından
birinde görülen endometriozis, rahmin iç
tabakasında bulunması gereken endomet-
rium dokusunun rahim dışında başka or-
ganlarda yerleşmesine ve yerleştiği bölgede
hastalık oluşturmasına deniliyor. Anne ol-
manın önündeki en büyük engellerden biri
olan ve özellikle şiddetli adet ağrılarıyla ken-
dini gösteren  endometriozis; karın zarı üze-
rinde, yumurtalıkları rahime bağlayan
tüplerde, idrar kesesi ve idrar borusunda,
bağırsaklar üzerinde ya da yumurtalıklarda,
nadiren de akciğer, göz, göbek ve diyafram
gibi bölgelerde ortaya çıkabiliyor. Endomet-
riozisin adet dönemi hormonlarından etki-
lendiğini kaydeden Acıbadem Üniversitesi
Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum
Ana Bilim Dalı Başkanı ve Acıbadem Mas-
lak Hastanesi Kadın Hastalıkları ve
Doğum, Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof.
Dr. Mete Güngör, “Bu nedenle döngüsel
olarak büyüyüp kanamaya yol açarlar. Bu
kanamalar, bulundukları yerlerde doku re-
aksiyonlarına, iltihaplara, yapışıklıklara ve
kistlere neden olur. Uzun vadede organların
birbirine yapışması bile söz konusu olabilir”
diyor.

Adet süresi 7 günü geçiyorsa!

Özellikle 15-49 yaş arasındaki kadınlarda
görülen ve ülkemizde 1,5 milyon kadını etki-
leyen bu hastalığın nedenleri tam olarak bi-
linemiyor. Ancak ailesinde endometriozis
olan kadınlarda hastalığın görülme riskinin
6 kat arttığını belirten Prof. Dr. Mete Gün-
gör, diğer risk nedenleri hakkında şunları
söylüyor: “Kadınların ilk adet kanamasının
11 yaşından önce olması, adet döngüsünün
27 günden kısa sürmesi, 7 günü geçen adet

kanamaları, hiç hamile kalmamış ve doğum
yapmamış olmaları, yüksek düzeyde östro-
jene maruz kalmaları, menstrüel kan akı-
mını bozan anomaliler, endometriozis
riskini artıran diğer etmenler. Ancak yağlı
beslenmenin, fazla et ve kafein tüketiminin
de risk faktörü olduğu kabul ediliyor. Öte
yandan hamilelik, düzenli egzersiz ve geç
adet görme ise riski azaltan etmenler olarak
öne çıkıyor.”

Karında şişkinlik zannettiğiniz...

Endometriozisin yumurtalıklarda görülmesi
halk arasında “çikolata kisti” olarak bilinen
endemetriomaya oluyor. “Karnımda şişkin-
lik hissediyorum” diyen, sürekli gaz şikayeti
yaşayan kadınlar, bu yakınmaların çikolata
kistinden kaynaklandığını öğreninceye
kadar birçok hekimin kapısını çalıyor. Şika-
yetler nedeniyle genellikle dahiliye ya da
gastroenteroloji uzmanlarına başvuruldu-
ğunu dile getiren Prof. Dr. Mete Güngör,
“Karında şişlik ya da gaz zannedilen as-
lında endometriozis nedeniyle gelişen kist
olabiliyor. Tedavi için doğru adresi bu-
lana kadar kadınlar çok  zaman
kaybedebiliyor. Bu da
kistin büyüme-
sine ve

şikayetlerin de artmasına yol açıyor” diyor.  

Anne olmayı engelleyebiliyor

Yaşam kalitesini düşüren endometriozisi
kadınlar için daha da önemli hale getiren bir
başka nokta da doğurganlık üzerine olan et-
kisi. Endometriozisin özellikle tüplerde ve
yumurtalıklarda tıkanıklığa, yapışıklığa yol
açması nedeniyle yumurtalıklardan yu-
murta salınımını engelleyebileceği ve bunun
da kısırlığa sebebiyet verebileceğini anlatan
Prof. Dr. Mete Güngör, şunları söylüyor:
“Endometriozis odaklarından salgılanan
bazı maddeler, yumurta ve spermin döllen-
mesine ya da rahime yerleşmesine de engel
olabiliyor. Bu alanda yapılan çalışmalar da
kısırlık nedeniyle hekime başvuran kadınla-
rın yüzde 15-55’inde endometriozis oldu-
ğunu gösteriyor. Ancak her
endometriozis hastalığı da kısır-
lığa yol açmıyor. Bazı
hastalar doğal
yollarla

hamile kalabiliyor. Bazıları da yardımcı te-
davi yöntemleri ile bebek sahibi olabiliyor.”

Yumurtalık kanseri daha sık
görülüyor

Endometriozis ile ilgili zihni kurcalayan en
büyük soru işaretlerinden biri de hastalığın
kansere yol açacağı endişesi. Bazı bilimsel
çalışmalarda yumurtalık kanserinin endo-
metriozisi olanlarda daha sık görüldüğü so-
nucuna ulaşıldığını kaydeden Prof. Dr.
Mete Güngör, “Özellikle ileri yaşta görülen
endometriozisin çok iyi değerlendirilmesi,
cerrahi yöntemlerle çıkarılıp patolojjk değer-
lendirmeden geçirilmesi gerekiyor” diye vur-
guluyor.

Esas tedavi yöntemi cerrahi

Endometriozis tanısı hastanın şikayetlerinin
dinlenmesinin ardından fiziki muayene, ult-
rason, MR ve laparoskopi gibi kimi tetkik
yöntemleri ile konuyor. Tedavi ise hastalığın
seviyesine, belirtilerin şiddetine ve kadının
çocuk sahibi olmak isteyip istemediğinize
göre ilaçla ve cerrahi yöntemlerle gerçekleş-
tiriliyor. İlaç tedavisi daha çok ağrının temel
sorun olduğu durumlarda uygulanıyor. En-
dometriozisin asıl tedavi yönteminin cerrahi
olmasına karşın her hastanın ameliyat edil-
mediğini ifade eden Prof. Dr. Mete Güngör,
“Ameliyat doğurganlığı artırmak ve ağrıyı
azaltmak için tercih ediliyor. Özellikle hayat
kalitesini bozan şiddetli pelvik ağrı yaşayan,
ilaç tedavisinden fayda görmeyen, endo-
metriozisi olduğu bilinen ve istediği halde
hamile kalamayan ve büyük çikolata kisti
bulunan kadınlarda cerrahi yönteme başvu-
ruluyor. Ancak endometriozis yüzde 10-30
oranında nüksedebiliyor.” Endometiozis
ameliyatlarının “kapalı yöntem” olarak bili-
nen laparoskopik yöntem ile yapılması ter-
cih ediliyor. Üreme organlarına
dokunulmadan, küçük kesilerle yapılan bu
ameliyatlar sayesinde daha az doku hasar
görüyor ve hasta kısa sürede iyileşiyor. Bu
ameliyatların tecrübeli hekimlerce
yapılması da önem taşır.
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Kaliteli uyku
için ne yapmalı?

evlerde daha çok vakit geçirdiğimiz salgın
döneminde artan uyku sorunlarıyla başa çı-
kabilmek için bazı temel alışkanlıkları edin-

mek gerekiyor. Sabri Ülker Vakfı’nın paylaştığı bilgilere
göre deliksiz ve kaliteli bir uyku için beslenme alışkanla-
rından fiziksel aktiviteye kadar dikkat edilmesi gereken
basit kurallar var. Stres, beslenme sorunları ve yeterli fi-
ziksel aktivite yapmamak gibi birçok faktörden etkilenen
uyku düzeni ve bunun bir sonucu olarak oluşan uyku

sorunları, özellikle
salgın döneminde
daha da arttı. Araş-
tırmalara göre her
iki kişiden biri yaşa-
mının belirli bir dö-
neminde uykusuzluk
sorunu yaşıyor.
Uyku bozuklukları
obezite, şeker, yük-
sek tansiyon, astım,
artirit, enfeksiyon ve
kalp-damar hasta-
lıkları gibi rahatsız-
lıkların görülme
riskini artırıyor. Ye-
tersiz ve kalitesiz
uyku, iş veya sosyal
yaşamda sorunlara,
hatta iş kazalarına
yol açacak düzeyde
dalgınlığa sebep ola-
biliyor. Sabri Ülker

Vakfı, rahat bir uyku için dikkat edilmesi gereken nokta-
ları paylaştı:

Kafein alımına dikkat edin

Kafein, orta seviyeli merkezi sinir sistemi uyarıcısı. Örne-
ğin, özellikle bazı bireylerde vücut ağırlığı (kg) başına 1-
2 mg kafein alımı, uyku süresini yaklaşık 1-2 saat
geciktirebiliyor. Eğer düzenli olarak kafein alımı söz ko-
nusu ise bu etki vücut ağırlığı başına 2-3 mg kafein alımı
ile ortaya çıkabiliyor. Yatmadan önce aşırı kafein tüke-
timi, kendinizi enerjik ve zinde hissetmenizi sağlayarak,
uykuya geçiş süresinin uzamasına neden olabilir.

ZEYNEP VURAL
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Ülkemizde kadınların çoğu adet döneminin ağrılı geçmesini 
“normal” kabul ettiği için çok önemli bir sağlık sorunu da sinsice

ilerliyor. Belirtileri ve şiddeti tümörün yerleştiği bölgeye göre
farklı sorunlara yol açan, bu tehlikeli hastalık ülkemizde her

10 kadından birinde görülüyor. Halk arasında ‘çikolata kisti’ olarak
bilinen ve başka rahatsızlıklarla da ortak belirtiler gösteren

endometriozisin tanısı bazen 10 yılı bile bulabiliyor

BU HASTALIĞIN TEŞHİSİ 
10 YILI 
BULABiLiYOR!
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BULABiLiYOR!
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BULABiLiYOR!
10 YILI 
BULABiLiYOR!
10 YILI 
BULABiLiYOR!
10 YILI 
BULABiLiYOR!

Bu belirtilere dikkat!

10 YILI 
BULABiLiYOR!

Endometriozis yol açtığı yakınmaların çok
çeşitli olmasından dolayı gözden kaçabili-
yor. Bu nedenle kadınların bedenlerinden
gelen sinyalleri doğru algılayarak zama-
nında harekete geçmesi yaşam konfo-
runu artırıyor. Peki, vücudumuzdan gelen
hangi sinyaller endometriozisten kaynak-
lanıyor? Prof. Dr. Mete Güngör, bu belirti-
leri şöyle sıralıyor;
lBel ağrısı,
lUzun süreli kasık ve karın ağrısı,

lŞiddetli adet sancıları, 
lAşırı kanamalı adet,
lCinsel ilişkide ağrı, 
Sürekli yorgunluk, 
lHamile kalmada güçlük,
lKısırlık,
lBağırsak alışkanlıklarında değişiklik ve
idrar yaparken ağrı,
lKabızlık, şişkinlik
lDikkati toplayamama, 
lDepresyon.

Memorial 
Ataşehir Hastanesi Endokrinoloji ve 

Metabolizma Hastalıkları Bölümü’nden Prof. 
Dr. Erol Bolu, “4 Mart Dünya Obezite Günü” öncesi obeziteye 

karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi
Çağın hastalığı olarak tanımla-
nan obezite; diyabet başta
olmak üzere tansiyon, kalp ra-

hatsızlıkları, ortopedik hastalıklar ve kan-
ser gibi birçok soruna yol açabiliyor.
Dünyada obezitenin yaygınlığı kıtalara
göre değişiklik gösterirken, ülkemizde
yaklaşık her 3 kişiden biri fazla kilo ve
obezite sorunu yaşıyor. Obezite ile müca-
delede hastanın motivasyonunun ilk sı-
rada geldiğini söyleyen Memorial
Ataşehir Hastanesi Endokrinoloji ve Me-
tabolizma Hastalıkları Bölümü’nden
Prof. Dr. Erol Bolu, “4 Mart Dünya Obe-
zite Günü” öncesi obeziteye karşı alın-
ması gereken önlemler hakkında bilgi
verdi.

Gerçek salgın obezite

Her kilolu insana obezite hastası olarak
yaklaşılması doğru değildir. Bu konuda
en geçerli kriter beden kitle
endeksidir. Beden kitle
indeksi 25’in
üzerindeki kişi-
ler kilolu, 30’un
üzerinde olanlar
obezite hastası, 40’in
üzerindekiler ise
morbid obez olarak
kabul edilmektedir.
Obezite başta
insülin direnci ve
diyabet olmak

üzere; tansiyon yüksekliği, koroner kalp
hastalıkları, karaciğer yağlanması, inme,
demans, ortopedik sorunlar ve kanser
olmak üzere neredeyse vücudun bütün
mekanizmasını etkilemektedir. Bu tabloya
eşlik eden hastalıklar da dahil edildiğinde
dünyanın neredeyse %80’i obezite ve obe-
zite ile ilişkili rahatsızlıklardan etkilen-
mektedir. Kronik bir hastalık olarak
tanımlanan obezite, tüm dünyayı etkisi
altına alan salgın bir hastalık olarak kabul
edilmelidir. Obezite ile ilgili son yıllarda
yapılan çalışmalardan elde edilen istatis-
tiki veriler Türkiye’de neredeyse her 3 kişi-
den 1’inin obez
olduğunu ortaya
koymaktadır.
Uzak Doğu
ülkelerinde
bu

oran çok daha düşük seviyelerde ilerler-
ken, Kuzey Amerika ülkelerinde tablo
daha kötü seyretmektedir. 

Kilo vermeye çalışan tek canlı
insandır

Dünyada insan dışında kilo vermeye çalı-
şan başka bir canlı bulunmamaktadır.
Değişen yaşam koşulları göz önüne alın-
dığında obezitenin nedenleri ortaya çık-
maktadır. Genetik faktörlerin yanı sıra;
hazır gıdalar, sağlıksız ve dengesiz bes-
lenme, hareketsiz yaşam obeziteye yol
açan faktörlerin başında sayılmaktadır. İş
yerlerinde toplu olarak verilen yemeklerde
görülebilen kalori dengesizliği, fast food
alışkanlıkları, tüketilen gıdaların eskisi gibi
doğal olmaması, çocukların erken dö-
nemde sağlıksız gıdalarla tanışması obe-
ziteyi küresel bir sorun haline
getirmektedir. Obezite ile mücadelede,

sadece kilolu bireylere değil toplumun
tümüne sorunun ciddiyetinin anlatıl-

ması gerekmektedir. Kişisel önlemle-
rin yanı sıra radikal önlemlerin de

hayatın içine sokulması
önemlidir. Kişilerin araç kul-
lanmak yerine kısa mesafe-

lere yürüyerek gitmesi,
asansör yerine merdi-
ven kullanılması gibi
kişisel önlemlerin
yanı sıra birçok detay
önemlidir.
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Çocuklar
süt içsin

Besleyici değeri oldukça yük-
sek olan süt, çocukların zihinsel
ve bedensel gelişimi için ol-

dukça önemli bir role sahiptir. Pandemi
sebebiyle çoğunlukla evde vakit geçiren
öğrencilerin, ba-
ğışıklık sistemini
güçlendirmeleri
ve kış aylarında
hastalıklardan
korunmaları için
yeterli miktarda
süt tüketmeleri
gerektiğine vurgu
yapan uzmanlar,
vücut direncini
artırmak ve sağlıklı beslenmek için gün
içinde iki bardak süt içilmesi gerektiğini
söylüyor. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve
Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neri-
man İnanç, günde 2 bardak sütün zekâ
gelişimi açısından büyük önem taşıdığını
ve okul başarısını artırdığının kanıtlandı-
ğını belirtti. İnanç; “Yeterli ve dengeli bes-
lenebilmek için her besin grubunu
tüketmeye ihtiyacımız var” dedi.
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Olay Esenyurt, Aşık Veysel Ma-
hallesi'nde gece saat 23.00 sıra-
larında meydana geldi. Edinilen

bilgiye göre 4 kişi, plakası alınamayan bir
otomobille geldikleri Süleyman Demirel
Caddesi üzerinde yürüyen R.G ve B.K.
isimli 2 kişiye silahla ateş açtı. Saldırı son-
rası iki kişi yaralanırken, şüpheliler de
araçla hızla olay yerinden uzaklaştı. Çev-
redeki vatandaşlar durumu hemen polis ve
sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede
olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan
2 kişiye ilk müdahaleleri yaparak en yakın
hastaneye kaldırdı. Saldırı sonrası olay ye-
rine gelen polis ekipleri caddenin her iki
tarafına da şerit çekerek detaylı inceleme
yaptı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede
şüphelilerin ateş açması sonucu park ha-
linde duran 3 otomobile de mermi isabet
ettiğini belirledi. Polis ekipleri otomobiller
de tek tek inceleme yaparak boş kovanları
delil torbalarına koydu. Çevredeki vatan-
daşlardan da olay hakkında bilgi alan
polis ekiplerinin güvenlik kamera görüntü-
lerini de incelemeye aldı. Polis ekipleri ça-
lışma yaptığı sırada, açılan ateş sonucu
yaralananların yakınlarının olay yerine ge-
lerek bilgi aldı.

Terk ederek kaçtı 

Polis ekipleri şüphelilerin kaçtığı aracın
TEM Otoyolu, Ankara istikametine doğru
gittiğini belirledi. Bu sırada şüpheliler  de
otomobili TEM Otoyolu Ankara istika-
meti, Başakşehir mevkiinde bırakıp kaçtı.
Olay yerine giden polis ekipleri şüphelile-
rin yaya olarak kaçtıkları yönde aramalara
devam ederken, terk ettikleri otomobilde
de inceleme yaptı. Polisin takibinden kısa
süre sonra yaya olarak kaçan 4 kişiden
üçü yakalanırken bir kişi ise aranıyor. Şüp-
helilerin terk ettiği otomobil çekici yardı-
mıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Olayla
ilgili soruşturma sürüyor. 

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asa-
yiş Büro Amirliği ekipleri, Esen-
yurt'ta kaçak diş

muayenehanesinin işletildiği bilgisine
ulaştı. Ekipler, Pınar Mahallesi'ndeki ad-
rese baskın düzenledi. Yapılan baskında

Suriye uyruklu olduğu öğrenilen 2 doktor,
hemşire ve 2 müşteri yakalanırken, belge-
leri kontrol edilen işyerinin ruhsatının ol-
madığı ortaya çıktı. Yapılan aramalarda ise
2 adet diş ünitesi koltuğu, otoklav cihazı ve
tıbbi malzemeler ele geçirildi. İş yerinin

mühürlenmesi için adrese Esenyurt İlçe
Sağlık Müdürlüğü ekipleri çağrıldı. Kaçak
diş muayenesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü
ekipleri tarafından mühürlenirken, 2 dok-
tor ile hemşire ifadeleri alınmak üzere
polis merkezine götürüldü. DHA

15 temmuz Şehitler Köprüsü
Avrupa-Anadolu yönünde köprü
üzerinde intihar girişiminde bu-

lunan kişi ekiplerin yaklaşık 5 saatlik ikna
çabaları sonucunda korkuluklardan indi-
rildi. İntihar girişimi sırasında köprüde
trafik yoğunluğu yaşandı. 56 saat süren
sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi-
nin ardından saat 05.00 sıralarında bir kişi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ortasında
köprünün korkuluklarına çıkarak intihar
etmek istedi. Vatandaşı korkuluklarda
gören sürücülerin haber vermesi ile olay
yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Sahil güvenlik ve deniz polisi de tedbir
amaçlı bekletildi. İntihar girişimi sırasında
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'dan
Asya'ya geçişte yoğun trafik oluştu. Polisin
intihar teşebbüsünde bulunan kişiyi ikna
etme çalışmaları yaklaşık 5 saat sürdü.
İkna edilen kişi korkuluklardan alınarak,
polis merkezine götürüldü.

Fatih'te silahlı saldırıda
hafif yaralanan kişi, ken-
disine ateş açan saldırganı
ayağa kalkarak kovaladı.
Saldırı anı ve saldırganın
çevredekilerin de yardı-
mıyla yakalanıp tekme ve
yumruklarla darp edilişi
güvenlik ve cep telefonu
kamerasına yansıdı

Esenyurt'ta 4 kişi otomobille gel-
dikleri cadde üzerinde 2 kişiye si-
lahla ateş açtı. Saldırı sonrası 2 kişi
yaralanırken, şüpheliler de geldik-
leri araçla kaçtılar. Şüpheliler, saldı-
rıda kullandıkları otomobili TEM
Otoyolu Ankara istikameti, Başak-
şehir mevkiinde terk edip yaya 
olarak kaçtılar. Olaya ilişkin 3 kişi
yakalanırken bir kişi ise aranıyor

Kaçak işletilen diş muayenehanesine baskın

O lay, 9 Şubat günü saat 17.00 sıralarında
Eminönü'nde meydana geldi. İddiaya
göre esnaf oldukları öğrenilen ve arala-

rında alacak verecek meselesi bulunan iki kişi
arasında bir süredir tartışma yaşanıyordu. Silahlı
kişi,  sokakta telefonla konuşurken gördüğü tar-
tışmalı olduğu kişiye silahıyla ateş ederek, baca-
ğından yaraladı.  Hafif yaralanan ve yere düşen
kişi, daha sonra ayağa kalkarak saldırganın arka-
sından koşmaya başladı. Olayı gören çevredeki-
ler de saldırganın peşinden koştu.

Tekme tokat darp ettiler

Kısa bir kovalamacanın ardından saldırgan ya-
kalandı ve durum polise ihbar edildi.  Saldırganı
yakalayanlar, onu tekme ve yumruklarla darp
etti. Olay yerine gelen polis ekipleri saldırganı
gözaltına alırken, yaralı kişi, ambulansla hasta-
neye kaldırıldı. Saldırganın darp edildiği anlar
cep telefonu kamerasına yansıdı.  Yaşanan olayı
anlatan bir esnaf ,"silah seslerini duyduk, yaralı
yerde yatıyordu. Sonra vurulanın yakınları vuran
kişiyi yakaladılar. Sonra polis ve ambulans geldi.
Anlattıklarına göre bir alacak verecek meselesi
yüzünden tartışmışlar sonra vurdular" diye ko-
nuştu. Yaşanan silahlı saldırı anı saniye saniye
güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde cep
telefonuyla konuşan esnafa ara sokaktan çıkan
saldırgan silahla ateş ediyor. Kurşunların hedefi
olan esnaf yere düşüyor ardından kalkıp saldır-
ganın arkasından koşuyor. DHA

Esenyurt
karıştı

Köprüde korku
dolu anlar

Esenyurt'ta, kaçak olarak işletilen diş muayenesine polis ekipleri baskın düzenledi. Muayenehane, Esenyurt İlçe Sağlık
Müdürlüğü ekiplerince mühürlenirken, 2 doktor ile hemşire ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü

ONCE SALDIRI 
SONRA DAYAK

Hafif yaralanan ve yere düşen kişi, daha sonra ayağa kalkarak saldırganın arkasından koşmaya başladı. 

Kadıköy ve Eminönü'nde farklı tarihlerde 4 ayrı hırsızlık konusunu
gerçekleştiren yabancı uyruklu A.N. isimli kişi polis ekipleri tarafında
Kadıköy'de gözaltına alındı. Yakalanan şüphelinin gerçekleştirdiği
hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri
Şube Müdürlüğü görevlileri, Kadıköy ve Emi-
nönü ilçelerinde farklı tarih ve adreslerde mey-

dana gelen toplam 4 hırsızlık olayı ihbarı aldı. Güvenlik
kameralarının incelenmesi sonucunda zanlının Filistin uy-
ruklu A.N. olduğu belirlendi. Harekete geçen polis, Kadı-
köy Osmanağa Mahallesi Kuşdili Caddesi üzerinde
şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlının üst ara-
masında 2 bin 280 TL para ele geçirildi. Öte yandan 4
ayrı hırsızlık yaptığı belirlenen A.N. isimli kişinin hırsızlık
anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde

zanlı önce bir mağazadan diz üstü bilgisayar çalıyor.
Ardından başka bir işyerinden telefon, bir giyim mağa-
zasından da çanta içerisinde içinde 2 bin TL bulunan
cüzdanı çalarken son olarak ise bir ayakkabı mağaza-
sındaki hırsızlık olayı saniye saniye görüntüleniyor. 

Serbest bırakıldı

Hırsızlık şüphesiyle gözaltına alınan A.N. emniyetteki
işlemlerinin adından, 19 Şubat tarihinde sevk edildiği
adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanarak
serbest bırakıldı.

İstanbul'da 3 ilçede apartman-
lardan ayakkabı çalan hırsız yaka-
landı. Hırsızlık anları da kameraya

yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven
Timleri Şube Müdürlüğü Kadıköy timleri,
Kadıköy, Kartal ve Maltepe'de ayakkabı hır-

sızlığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler,
güvenlik kamera  görüntülerini inceledi. Gö-
rüntülerde 29 çift marka ayakkabıyı çalan
şüphelinin Erdinç A. olduğu tespit edildi.
Çok sayıda sabıkası bulunduğu öğrenilen Er-
dinç A., polis ekipleri tarafından yakalanarak

gözaltına alındı. Şüphelinin hırsızlık anları
ise saniye saniye güvenlik kamerasına yan-
sıdı. Görüntülerde, şüphelinin kimi zaman
elindeki broşürlerle apartmanda dolaşarak
ayakkabı çaldığı, kimi zaman elindeki poşet-
lerle kapı önlerinde eğilerek ayakkabı seçtiği
görülürken, şüphelinin hırsızlık yaptığı bir
adrese ise elinde ajanda ile girmesi yine gü-
venlik kameraları tarafından kaydedildi.

3 farklı yerden ayakkabı çaldı

4 ayrı iş yerinde
birden hırsızlık



U laştırma ve Altyapı Bakanı Adil
Karaismailoğlu, Halkalı - İstanbul
Havalimanı Metrosu 2 TBM'nin

(tünel açma makinesi) kazıya başlaması tö-
renine katıldı. Halkalı'daki metro inşaatının
şantiyesinde düzenlenen törende konuşan
Bakan Karaismailoğlu "Dünyanın gözbebeği
şehrimizde, ulaştırmanın her alanında ol-
duğu gibi raylı sistem konforu ve hızı ile hal-
kımızın yaşam kalitesini artırmak için

projelerimizi teker teker hizmete açacağız.

Modern raylı sistem hatlarıyla İstanbul hal-
kının trafik çilesine son verirken, bir yandan
da şehrimizi gürültü ve hava kirliliğinden
arındırarak, çevresel sorunların azaltılmasına
katkı veriyoruz. Bugün de en önemli projele-
rimizden olan, Küçükçekmece - Halkalı -
Kayaşehir - Başakşehir - Arnavutköy - İstan-
bul Havalimanı Metro hattının Olimpiyat-
köy - Halkalı kesimindeki tünelimize ilk
kazmayı vuruyoruz. Başlayacağımız kazı ça-
lışmalarında, toplam 11 bin 800 metre ilerle-
yerek, bu yılın sonunda Halkalı
İstasyonu'muza ulaşmayı planlıyoruz" dedi. 

146 km tamamlanacak

"Marmaray Halkalı İstasyonu ile başlayan
yüzde 55'lik ilerleme kaydettiğimiz 31,5 kilo-
metrelik bu hatta Marmaray, Küçükçekmece
Halkalı, Olimpiyatköy, Kayaşehir, Fenertepe,
Avnavutköy-2, Arnavutköy-1 ve Havalimanı
istasyonları yer alıyor. Halkalı-Havalimanı
Hattımız, Halkalı İstasyonundan Marmaray
Banliyo hattına, Olimpiyatköy ve Kayaşehir
istasyonlarında Kayaşehir- Kirazlı-Otogar-
Yenikapı Metrosuna, Havaalanından da İs-
tanbul Havalimanı-Kağıthane- Gayrettepe
hattına bağlanacaktır. İstanbul Havalimanı
ile kentin merkezi lokasyonları arasındaki
ulaşımın süresini, 30 dakikanın altına indir-
meyi amaçlıyoruz" diyen Karaismailoğlu,
"Bu süreye ulaşmak için hat ve araç tasarım-
larımızı yaparken, saatte 120 kilometrelik
hıza çıkarak ülkemizin en hızlı metrosunu
yapmayı hedefledik. Bu hatların tamamlan-
ması ile Beşiktaş Kağıthane, Kemerbur-
gaz'dan Arnavutköy, Başakşehir,
Küçükçekmece'ye de metro bağlantıları sağ-
lanmış olacaktır. Böylece Gebze'den Halka-
lı'ya uzanan Marmaray hattının devamında
Halkalı- İstanbul havalimanı ve Havalimanı-
Gayrettepe hatları ile toplam da yaklaşık 146
km'lik İstanbul'u çepeçevre saran bir raylı sis-
tem hattı tamamlanmış olacaktır" ifadelerini
kullandı. 

Çalışmalar devam ediyor

Bakan Karaismailoğlu, "Bugün, İstanbul'da
yapımını tamamlayıp, halkımızın hizmetine
sunduğumuz Marmaray ve Levent-Hisar-
üstü metrosu ile 80 kilometrelik bir hattımız
bulunuyor. İstanbul'da yapımına devam etti-
ğimiz 6 hat da inşallah kısa bir süre içinde
hizmete girecek, şu anda yapımı süren Pen-
dik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı
Metro hattı, Bakırköy sahil- Bahçelievler-
Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro hattı, Ba-
şakşehir-Çam ve Sakura Hastanesi-
Kayaşehir Metro hattı, Beşiktaş Gayrettepe-
Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro hattı
ve Halkalı-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul
Havalimanı Metro hattı projelerinin toplam
uzunluğu 91 kilometredir ve çalışmaları
büyük bir hızla devam etmektedir. Devam

eden çalışmalarımız kadar kentimizin ihtiyacı
olan yenilikleri üretmeye, en güncel ve en
hızlı altyapıyı İstanbullu hemşehrilerimizle
buluşturmak adına yaptığımız çalışmaları
özveri ile sürdürülmektedir. Elbette ki mega
kentteki raylı sistem projelerimiz bunlarla sı-
nırlı kalmayacak, 4,5 km'lik Altunizade-
Ferah Mahallesi-Çamlıca Raylı Sistem
Projesi ve 8,4 km'lik Kazlıçeşme-Sirkeci
Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon Dönüşüm
Projemizde de planlama aşamasındayız. İs-
tanbul'umuza 12,9 km'lik 2 yeni raylı sistem
hattı daha kazandırıyoruz. Şu an İstanbul'un
raylı sistem ağının 251 kilometre olduğu dü-
şünüldüğünde, yapımı devam eden projeleri-
miz bittiğinde bu rakam 342 kilometreye
yükselecek. Bu 342 kilometrenin yüzde
50'sini bakanlığımız kazandırmış olacaktır.
Her şeyin en iyisine layık olan İstanbulluların
hayatına ve İstanbul'a kattığımız her yenilik
ve konfor unsuru bizler için ayrı bir gurur
kaynağıdır. Ne mutlu bizlere ki, bugüne dek
hayata geçirdiğimiz Marmaray, Avrasya Tü-
neli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey
Marmara Otoyolu, İstanbul İzmir otoyolu,

İstanbul Havalimanı ve pek çok raylı sistem
projesi, getirdikleri faydalarla İstanbul halkı-
nın vazgeçilmezi olmuştur" diye konuştu.

2022 sonunda tamamlanıyor

Bakan Karaismailoğlu, projenin tanıtım fil-
minin gösterildiği sırada kısa bir bilgi vererek,
"İnşallah bu projelerimizin hepsini 2022
sonu itibariyle tamamlamış olacağız. Hal-
kalı-Havalimanı 2022 sonu, 2021 sonu itiba-
riyle de hedefimiz
Gayrettepe-Kağıthane-Havalimanı'nı ta-
mamlamak. İstanbul genelindeki 91 kilomet-
relik metro hattımızda hummalı bir çalışma
var. Binlerce arkadaşımız burada çalışıyor.
Gayrettepe-Havalimanı arasında 5 bine
yakın arkadaşımız, yine bu Halkalı-Havali-
manı hattında 4 bin tane arkadaşımızla bir-
likte İstanbul'a, ülkemize katkı sağlamak için
büyük bir özveriyle çalışıyorlar" dedi. Bakan
Karaismailoğlu, konuşmasının ardından 2
TBM makinesi çalışmaya başlaması için bu-
tona bastı. Karaismailoğlu daha sonra tünel-
lerde ve şantiyede incelemelerde bulundu,
çalışanlarla fotoğraf çektirdi.  DHA
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LüLeburgaz Belediyesi’nin, kentin her geçen
gün artan su ihtiyacını gidermek amacıyla
adım attığı su kuyularının yüzde 60’ı tamam-

landı. Edirne Bayırı mevkii, Kent Ormanı ve Yeni Sanayi
bölgesinde tespit edilen su kuyularından ikincisi de tamam-
landı. Geçtiğimiz haftalarda Edirne Bayırı Mevkii’ndeki su
kuyusunun ardından Kent Ormanı’nda açılan sondajla bir-
likte su kuyusu Lüleburgaz’ın 25’nci su kuyusu olmuş 
olacak. 

Zengin rezerve sahip

Dünyada her geçen gün artan kuraklıkla birlikte suyun
önemi daha çok anlaşılırken, açılan su kuyusunun rezervi
saatte 110 ton olarak belirlendi. Uzmanlar, rezervin ol-
dukça iyi olduğunu söyleyerek, yetkililerin yapacağı analiz
çalışmalarının ardından su kuyusunun içme suyu şebeke-
sine bağlanacağını müjdeledi. Suya ulaşmanın önemi her
geçen gün daha da artarken, Lüleburgaz’da kurak geçen
Ocak ayında kullanılan su miktarı 469 bin 956 ton olarak
kayda geçmişti. Bununla birlikte yapılan hesaplama sonu-
cunda Lüleburgaz’da bir günde harcanan su miktarı 15 bin
665 ton olarak belirlenmişti. Uzmanlar, yaşanan kuraklık-
ların her geçen gün artacağı uyarısında bulunarak, su kul-
lanımının mümkün olduğunca tasarruflu kullanılması
uyasında bulunuyor. 

Saatte 110 ton 
su rezervi
Lüleburgaz Belediyesi’nin kentin su ihtiyacını karşılamak
amacıyla hizmete sunacağı 3 yeni su kuyusundan 
ikincisinin de çalışmalarının sonuna gelindi. Kent
Ormanı’nda bulunan ve 350 metre derinliğinden su
çıkaran su kuyusunun saatte 110 ton rezerve sahip
olduğu öğrenilirken, su kuyusu, analiz çalışmalarının
ardından içme suyu şebekesine bağlanacak

N e çabukta unutuyoruz her şeyi, oysa
daha dün gibi yaşamadık mı onca
ölümleri. Felaketler başımıza gel-

meden önlem almak aklımızın ucuna dahi
gelmiyor. 2020 yılında yaşanan depremlerde
en çok can kaybı yine ülkemizde oldu. Önce
felaketleri yaşayacağız binalar yıkılacak, in-
sanlar ölecek sonra önlem ve tedbirlerimizi
almaya başlayacağız. Aldığımız önlemler de
2-3 ay sonra unutulacak tekrar en başa dö-
neceğiz. Taki yeni bir deprem gerçeği ile
yüzleşene kadar.

İzmir depremi 2020 yılında açık ara en
ölümcül deprem olarak kayıtlara geçti. Dün-
yada ölümcül depremlerde ikinci sırada ne
yazık ki yine Türkiye'nin adı yazıyor. Dep-
remle ilgili devlet olarak üzerimizde katı bir

baskı yok. Hasarlı oturulamaz diye mühürle-
nen binaların mühürlerini kırıp yaşamaya
devam ediyoruz.  Madalyonun diğer yüzünde
çaresizlik var. Hasarlı binalarda oturmaktan
başka çaresi olmayan insanlarımız var. Sos-
yal Devletcilik kavramı yok. Şehircilik ve
çevre bakanlığı ile il ve ilçe belediyeleri ara-
sındaki rant kavgasından çoğu riskli bölgeye
kentsel dönüşüm izninin çıkmaması var.

1999 Marmara depreminden en çok etki-
lenen ilçelerden birisi de Avcılar ilçesi ol-
muştu. Deprem gerçeğini en çok hisseden
Avcılarda, kentsel dönüşüm kapsamında ya-
pılan bir inşaat gördünüz mü? Avcılar Bele-
diye Başkanı avk.Turan Hançerlinin kentsel
dönüşüm adına verdiği mücadele her sefe-
rinde imar planı notu değişikliğinin aylardır

İBB Meclisi'nde gündeme
alınmamasından kaynaklanıyordu. Avcılar
Belediye Başkanı Turan Hançerli, dönüşü-
mün önünü açacak imar planlarının İBB
Meclisi'nden çıkması için İmar Komisyo-
nu'nda oturma eylemi bile başlatmıştı. Baş-
kanın eylemi sonuç verdi, Avcılar'da 10 bin
çürük binanın yeniden yapılmasını sağlaya-
cak imar plan notu değişikliği İBB Mecli-
si'nden oy birliğiyle geçti.

Büyükçekmece'ye bağlı Kumburgaz, Ka-
miloba ve Celaliye sahil şeridinde yapılar ev-
lere şenlik. Yöre halkı bir an önce sahilin
doğal yapısına dokunulmadan kentsel dönü-

şümün başlatılmasını istiyor. Bu bölgedeki
yapıların çoğu yazlık olarak deniz kumla-
rıyla yapılmış hiçbir zemin etüdü yapılma-
mış, bina yapı yönetmenliği olmayan
yapılardır. Çoğunun imarı, iskanı hatta tapu-
ları yok. Site olarak bloklardan oluşan bir
kısım yapıların en az 1 bloğu tapuda yapı
olarak görünmemektedir. Olası bir depremde
en çok etkilenecek bölge olarak görünmekte.

Şehircilik ve Belediyecilik anlamında Bü-
yükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün’ün deprem konusunda hassasiyetini
ve kentsel dönüşüme verdiği önemi biliyo-
rum. Büyükçekmece'nin her karesini inşaat
alanına çevirmiş durumda. Büyükçekmece'yi
adeta yeniden inşa ediyor. 1990 yılından iti-
baren yaşadığım Büyükçekmece’yi yazlık bir
ilçeden, vidanjörlerle foseptik kuyuları boşal-
tılan bir şehirden, hiçbir alt yapı sorunu ol-
mayan, şehircilik ve kültürel alanda Avrupa
şehirlerini kıskandıracak seviyeye getirme-

sini 31 yıldır hayranlıkla izliyorum. Son ola-
rak Büyükçekmece sahilini yeniden düzenle-
meye koyuldu. Büyükçekmece plajlarını rant
kapısı olmaktan çıkarıp ücretsiz halkının
hizmetine açacağını, Büyükçekmece sahili-
nin Cannes, Barcelona ve Nice sahillerini ge-
ride bırakacağının sözünü verdi. Şehrini
deprem ve doğal afetlerden korumak adına
Büyükçekmece sahilinden Gürpınar sahiline
kadar olan hatta 9 büyüklüğünde depreme
dayanıklı 2 metre çapında kollektör hattı dö-
şüyor. İşte bundandır ki; kendisine Belediye-
ciliğin doktoru Dr. Hasan Akgün denilmekte.

Hayat bize verilmiş en güzel hediye,

değerini bilirsen her şeyin var, değerini
bilmezsen hiçbir şeyin yok. Ülkemizde halkı-
nın şehrinin değerini bilen, "önce insan" diyen
insana yatırım yapan, "hizmetin temeli sevgi-
dir" diyen, halkına ve şehrine sevdalı başkan-
lar olsun. 

Deprem gerçeği unutulmamalı

Çevre bilinci oluşturmak ve geri dönüşüme
aktif katılımı artırmak için faaliyetlerine
devam eden Küçükçekmece Belediyesi, 5
litre ve üzerindeki atık yağları gelen talepler
üzerine vatandaşların evlerinden alarak,
biyodizel üretim tesislerine götürüyor.
Toplanan atık yağlar  biyodizel üreti-
minde kullanılarak geri kazandırılıyor.

Zararları saymakla bitmiyor

Bitkisel atık yağlar, lavaboya dö-
küldüğünde yer altı sularını kirle-
terek denizlere, göllere ulaşarak
balıkların, kuşların ve diğer
canlı varlıkların ölümüne
sebep oluyor. Zararları say-
makla bitmeyen kullanıl-
mış yağlar, lavaboya
döküldüğü zaman kana-
lizasyon borusu için-
deki atıkların
yapışmasına ve za-
manla borunun da-
ralmasına neden
oluyor.

Atık yağlar geri
kazandırılıyor

Daha yaşanabilir ve sağlıklı bir kent için çevre koruma
hizmetlerini sürdüren Küçükçekmece Belediyesi, doğaya

sayısız hasar veren kirlilik kaynaklarından bitkisel atık
yağları, evlerden toplayarak geri kazanımını sağlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Adil Karaismailoğlu'nun

Halkalı-Havalimanı 
Metrosu'nda son kısmı için
gerçekleşen kazı töreninde

yaptığı açıklamada ''İstanbul'a
Altunizade-Çamlıca ve

Kazlıçeşme-Sirkeci hatları
olmak üzere iki raylı sistem
hattı daha kazandırıyoruz.

Dünyanın gözbebeği
şehrimizde, ulaştırmanın her

alanında olduğu gibi raylı
sistem konforu ve hızı ile

halkımızın yaşam kalitesini
artırmak için projelerimizi teker

teker hizmete açacağız'' dedi

ISTANBUL’A IKI RAYLI 
SISTEM HATTI DAHA

Osman KÖSE
osmankose@hotmail.fr

Kanal İstanbul hakkında da açıklamalarda
bulunan Bakan Karaismailoğlu, "İstanbul'a
kazandırdığımız projelerin bugün halkımız
tarafından böylesine benimsenmiş oldu-
ğunu görmek, memnuniyetlerine şahit
olmak bizler için en kıymetli teşekkürdür.
İstanbul tarihiyle, coğrafyasıyla, nüfusuyla
dünyanın en büyük metropollerinden biri.
Böylesi eşsiz bir kentte atılması gereken
adımlar, gündelik siyasete konu edilip,
gayri ciddi tartışmalarla geçiştirilecek işler
değildir. İstanbul, devlet aklı ve iradesi ile
hareket edilmesi gereken, geleceğini en
üstün nitelikli ve kalıcı projelerle tasarla-
mak zorunda olduğumuz, stratejik bir
dünya kentidir. Yaptığımız bütün işler 2053,
2071'in planlandığı uzun soluklu stratejik
bir ulaşım Master pla-
nın birer parçalarıdır.
Kanal İstanbul da bu
planın önemli bir parça-
sıdır. Bu nedenle İstan-
bullular müsterih
olsunlar. Her zaman ve
şartta, İstanbul'a ve İs-
tanbullulara hizmet et-
meye devam edeceğiz.
Bildiğiniz gibi sadece
İstanbul'da değil güzel
memleketimizin her
noktasında, yaklaşık 4
bin aktif şantiyede, daha iyi bir gelecek için
durup dinlenmeden çalışıyoruz. Gayreti-
mize bütün halkımız şahittir. Halkımızın fe-
rasetinden ve bize olan itimadından bir tek
gün bile şüphe duymayarak yolumuza
devam edeceğiz. Küçükçekmece-Halkalı-
Başakşehir-Arnavutköy-Havalimanı hızlı
metrosunda 3 bin çalışanımız ve 6 TBM
(tünel açma makinesi-köstebek) ile kazılan
metromuza daha da hız veriyoruz. Halkalı-
İstanbul Havalimanı Hattımızın kazı çalış-
malarına 2 TBM daha katılıyor.
Kayaşehir-Olimpiyatköy İstasyonu'ndaki 2
adet tünel açma makinası kazı çalışmasını
aynı anda başlatıyoruz. İstanbul'umuza ve
Türkiye'mize hayırlı uğurlu olsun. Kazasız-
belasız bir şekilde, yılın sonunda, IŞIĞI hep
birlikte görelim inşallah" şeklinde konuştu. 

İSTANBULLULAR 
MÜSTERİH OLSUNLAR

SOKAKLAR

TEMiZLENiYOR
Maltepe'de grevin sona ermesinin ardından çöplerin dolup taştığı cadde ve 
sokaklar temizlenmeye başlandı. Çalışmalar kapsamında, konteynırların çevresine
taşan çöpler, ilk olarak iş makineleriyle toplanarak kamyonlara yükleniyor

DİSK'e bağlı Genel-İş ile Mal-
tepe Belediyesi arasında toplu iş
sözleşmesi görüşmelerinde an-

laşma sağlanamaması üzerine, 23 Şubat'ta
grev kararı alınmıştı. İşçilerin günlerdir
süren grevi, hafta sonu boyunca devam

eden sokağa çıkma kısıtlamasında da
sürdü. Maltepe Belediyesi işçilerinin grev
kararı almasının ardından cadde ve sokak-
lardaki çöp yığınları giderek büyümüş, 6
gündür toplanmayan çöpler nedeniyle ma-
halleleri kötü koku sarmaya başlamıştı.

Maltepe Belediye
Başkanı Ali Kılıç
dün, sosyal medya
hesaplarından yap-
tığı açıklamayla
toplu iş sözleşmesi-
nin anlaşmayla so-
nuçlandığını
duyurdu. Yapılan
anlaşmaya göre ik-
ramiye dahil en
düşük net ücret, 4
bin 700 lira oldu.
Uzlaşmanın ardın-

dan bugün sabah
saatlerinden itiba-
ren Maltepe Beledi-
yesi işçileri cadde ve
sokaklardaki çöpleri
temizlemeye başladı.

Kamyonlara 
yükleniyor

İBB'nin de destek verdiği ça-
lışmalar, tüm hızıyla devam
ediyor. Çalışmalar kapsamında,
konteynırların çevresine taşan
çöpler, ilk olarak iş makineleriyle
toplanarak kamyonlara yükleniyor.
Daha sonra ise çöp toplama araçları
konteynerleri boşaltma işlemini ger-
çekleştiriyor. Öte yandan temizlik işçi-
leri de, çevreye dağılan çöpleri süpürerek
temizliyor. DHA
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Bakan Karaismailoğlu, projenin tanıtım filminin gösterildiği sırada kısa bir bilgi vererek, “İnşallah bu projelerimizin hepsini
2022 sonu itibariyle tamamlamış olacağız. Halkalı-Havalimanı 2022 sonu, 2021 sonu itibariyle de hedefimiz Gayrettepe-
Kağıthane-Havalimanı'nı tamamlamak. Bunun için binlerce arkadaşımız şu an canla, başla çalışıyor” ifadelerini kullandı.



F atih'teki Su Ürünleri Kooperatifi'nin
içinde gizli kalmış 'Balık Müzesi', koope-
ratifin eski başkanı Haydar Deniz tara-

fından 1994 yılında kuruldu. Türkiye'de eşi
benzeri olmayan yaklaşık 40 metrekarelik bu
küçük müzede, 450`den fazla balık türü, akvar-
yum ve kavanozlarda özel bir sıvının içinde tutu-
luyor. Buradaki türlerin pek çoğu, ne yazık ki
bilinçsiz avlanma ve çevre kirliliği gibi pek çok
nedenden dolayı, denizleri terk etmiş. Marmara,
Akdeniz, Karadeniz ve Ege`de tutulmuş balıkla-
rın bulunduğu kavanozlarda türlerin isimlerinin
yazıldığı, hangi tarihte ve nerede tutulduğunu
belirten etiketler var. İçerisinde 60'lı yıllarda tu-
tulmuş balıkları bile barındıran bu müzedeki
deniz canlıları, bugüne kadar korunmuş. Sergi-
lenen balıklar arasında 52 yıl önce tutulmuş bir
kurbağa ve çizgili hani balığı, 1970'te yakalanmış
bir eşkina balığı ve 1973'te tutulmuş bir öküz ba-
lığı bile var. Ancak daha uzun yıllar sergilenebil-
meleri için, müdahaleye ihtiyaçları var.
Kooperatifin ise imkanları kısıtlı. Bakanlık, valilik
ve üniversitelerin su bilimleri fakültelerinden
destek bekliyorlar.

Birçoğunun nesli tükenmiş

Fatih Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa
Gümüşoğlu, müzenin nasıl kurulduğunu şu
sözlerle anlattı: "Rahmetli Başkanımız Haydar
Deniz, 1994 yılında amatörce, ufak ufak balıkları
toplayarak başladı. Zaman içinde bu gördüğü-
nüz haline geldi. İlk kurulduğu zamanlar, bu-
rada ufak bir oda derken, limanın üst tarafına
yer yapılmıştı. Geçmiş dönem belediyeler de
onu yıkıyorlar, o zaman daha güzel ve halka açık
gibi bir yerdi burası. Yıkılınca, bugün bu haline
kadar kendi imkanlarımızla muhafaza ettik ama
tabii yeterli değil. Siz zaten gezdiniz, gördü-
nüz… Sağ olsun şu anda İstanbul Valimiz Ali
Yerlikaya ve İl Tarım ve Hayvancılık Müdürü-
müz Ahmet Yavuz Karaca burayla ilgileniyorlar.
Bir şeyler yapmak için çaba gösteriyorlar. İnşal-
lah burayı büyütürüz halka, çocuklarımıza ka-
zandırırız. Çünkü burada 450'nin üzerinde balık
çeşidi var. Bunların birçoğu nesli tükenmiş balık-
lar. Burada bu kadarını muhafaza edebildik. İn-
şallah ileride devlet büyüklerimizin katkısı ile
burayı halkımıza, çocuklarımıza kazandırırız.

Bunun gayreti içerisindeyiz"

Senelerdir denizlerdeyiz

Buradaki balıkların birçoğunun artık deniz-
lerde olmadığını vurgulayan Gümü-
şoğlu, "1967'de tutulmuş balıklar
var. Birçoğunun da artık nesli yok.
Senelerdir denizlerdeyiz, artık
çoğunu görmüyoruz. Kava-
nozların üzerinde hangi de-
nizde tutulduğu ve tarihleri
yazıyor. Herkesin ilgisini çeki-
yor… İstanbul'un, Türkiye'nin
birçok yerinden hatta National
Geopraphic'ten bile geldiler,
burada çekim yaptılar. Buranın
daha güzel, korunaklı bir hale
getirilmesini herkes istiyor.
Fatih Su Ürünleri Kooperatifi
olarak buna gücümüz bir yere
kadar yetiyor. Burası sonuçta
bir balıkçı barınağı. Şu anda
proje aşamasında. İnşallah ha-
yata geçireceğimiz bir proje var.
Olursa, burası çok güzel ola-
cak" dedi.

Aslında bilinen bir müze

Pandemiden önce ziyaretçilerin
müzeye daha çok ilgisi oldu-
ğunu ifade eden Mustafa Gü-
müşoğlu, "Su ürünleri fakültesi
öğrencileri, şehir rehberleri
gruplar halinde geliyor. Pande-
miden önce, özellikle yaz ayla-
rında 50-60 kişilik gruplar gelip
geziyordu. Bilinmeyen ama as-
lında bilinen bir müze. Dünya
üzerinde, hiçbir su ürünleri
kooperatifinde böyle bir müze
ve balık envanteri yok. Bu
kadar balık çeşidinin bir arada
bulunduğu bir yer, Türkiye
Cumhuriyeti'nde de yok. Burası
yapılırsa, o anlamda da ilk ola-
cak. Bu kadar balığı bir araya
getirmek 30-35 sene…" diye
konuştu. DHA
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B ugünlerde yine ülke ve iktidarın gündeminde
olan okyanus ötesine değil, kendisine, yani ok-
yanusta kalan bir gemi misali nereye, hangi li-

mana sığınağayım diyerek elimdeki kumanda ile
kanal, kanal dolaştığım televizyon yetmezmiş gibi, bir
zamanlar bu dünyaya yön veren ve liman arayan Bi-
zanslıları, Selçukluları, Moğolları, Osmanlıları izle-
meye çalıştığım youtube’da boğulup, kaçan uykunun
eşliğin de yine bir geceyi yaran güneşle birlikte bal-
konda buluyorum kendimi.

Bir taraftan sanalda, diğer taraftan da belgeselleri
takip edip izlemeye çalışırken, yapılan paylaşımları
görüp, gece yarısı üzülmemeye çalışıp, acı acı gülüm-
süyor ve bir türlü kapanmayan gözlerimin bana ver-
diği işkencenin stresinden mi, yoksa son ele aldığım
cumartesi yazımın 35 yıldır hergün yazdığım haber ve
yorumlar gibi anlaşılmaması mı, bilmem, ama sanı-
rım gece işkencesi olan bilinmeyen duyguların tetikle-
yip, tsunamiye çevirdiği strestenden mi dizlerimin
altından başlayıp, ayak parmaklarıma kadar inen sızı
eşliğinde bacaklarımı kanattığımı anlıyordum acıyan
derimin “yeter artık bende senin kadar yoruldum,
üzüldüm artık uyu” demesiyle.

Ve kimilerinin son yıllarda moda olan “Kopyala,
Yapıştır” taktiğine uyup, hazır fotoğraflarıyla sanalda
paylaştığı Deniz Gezmiş'in, Erbakan'ın ve Yaşar Ke-
mal'in ölüm yıldönümlerine timsah göz yaşları döktü-
ğünü görünce adeta daralıyor, elimdeki, telefonu
kırmaya kıyamasam da başımı koyup, uyumadığım
yastığın altına atıyorum.

Çünkü, dün Deniz Gezmiş'e terörist diyenlere, Er-
bakan'a irticacı deyip, HDP'de kapansın tayfası içinde
olduklarını unutup, partisini kapatanlara, Yaşar Ke-
mal'e "Kürttür" diyerek yanında resim vermekten ka-
çanlarım, kendileri ya da çocukları bugün yaman
devrimci olmuş, milli Erbakan için göz yaşı dökerler-
ken, Kürt Kemal için sanki şairmişcesine  satırlar
döktükçe bugün çok kızdıkları, bitti, sonu geldi dedik-
leri Erdoğan'a da mı aynı diyecekler diye 
düşünüyordum.

Çünkü genel başkanı dahil birçok CHP'li belediye-
nin paylaştıkları Erbakan posterleri ile ölüm yıl dönü-
münü anarken, Erbakancı tayfanın yani muhafazakâr
kesimin aynı mağduriyeti yaşayan Deniz Gezmiş, si-
yasi partiler veya hangi solcunun paylaşımını yapıyor,
bunlar gibi yalandan, sahtekarlık yapıyor acaba diye
merak edemeden geçemiyorum.

Halbuki aynı yollar izlenerek başın  aracılığı ile te-
rörist ilan edilip, boynuna urgan geçirilirken Deniz
Gezmiş'i, başbakan olduğu halde bir generalin terbiye-
sizce hakaretine, 12 Eylül cuntasının MGK'sında ter-
letenleri alkışlayıp, mum yakıp, söndürenler Erbakan
ile Kürt ve solcu olduğu için kitaplarını alıp, okuma-
yanların Yaşar Kemal'i bugün timsah gözyaşları ile
anarlarken, bir 28 Şubat'a yazdığım bu yazıda dünkü
28 Şubat'ta  yaşananların baş aktörlerinin de bunlar
olduğunu anımsıyor, “haydi oradan” diyor, sabah beşi
bulan, bir anda gelen uykumu da alıp götürdüklerine
yanıyordum.

Ve bunlar gibi dün okuduğu şiir nedeniyle hapse
atılan, partisi kapatılan, muhtar bile olamaz denen,
ama bugün ülkenin başında olanın da içeri alınanlara
terörist, kapatılmak istenen partiye "el kaldırıp" süreci
tamamlayacağız dediğini de anımsıyor ve daha çok
kendimi yememek, sinirden, stresten kaşınan bacakla-
rımın etini kanatıp, yaralamamak  için bu kez cidden
görmemek, okumamak, duymamak adına halkım gibi
uyuyor, uykuya geçiyordum "Kahrolsun faşizm, sahte-
karlık, iki yüzlülük, timsah gözyaşları ile dünü unutup,
bugüne alkış tutanlar" diye bağırmaktansa "Ah Deniz
Gezmiş, Ah Erbakan, Ah Yaşar Kemal" diye sessizce
mırıldanıp, üç saat süren uykuya geçerken...

Deniz Gezmiş, Erbakan,
Yaşar Kemal...

İstanbul'da çok fazla kimsenin bilmediği balık müzesinde 450'den
fazla balık türü sergileniyor. Sergilenen balıklar arasında 52 yıl
önce tutulmuş bir kurbağa ve çizgili hani balığı, 1970'te
yakalanmış bir eşkina ve 1973'te tutulmuş bir öküz balığı bile var
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Müzede daha önce hiç görmediği pek çok
türün bulunduğunu ifade eden Gümüşoğlu,
balıkların daha uzun yıllar sergilenebilmesi
için uzmanların müdahalesine ihtiyaçları ol-
duğunu kaydederek, şöyle devam etti: "Peri
Balığı, Öküz Balığı, Sarı Kuyruk Balığı… Bun-
lar benim bu güne kadar bu denizlerde duy-
duğum, gördüğüm balıklar değil. Bunun gibi
daha birçok tür var burada bizim görmediği-
miz. Hayatımız denizlerde geçiyor ama birço-
ğunu ne gördük ne duyduk. Çok çeşit var.
Nesli tükenmekte olduğunu tahmin ettiğimiz
çok fazla balık var içeride. İnşallah burası bir
restorasyon aşamasına girerse, Su ürünleri
Fakültesi'ndeki hocalarımız buradaki envan-
teri gözden geçirdikleri zaman, hangisinin şu
anda denizlerimizde olup hangisinin olmadığı
daha net ortaya çıkacak. Bizim onu tespit
etme şansımız yok. Birçok tür artık kavanoz-
larda çürümeye başlamış. Bir yerden sonra
imha olmuş vaziyete gelecek. Bir an önce bu-
raya bir müdahalede bulunup korunaklı hale
getirmek lazım. Kavanozlarının, sularının de-
ğişmesi lazım. Bunlar da uzmanların yapa-
cağı işler. Uzmanlar da Su Bilimleri
Fakültelerinde. Kavanozların içindeki sular
çok özel. Bir an önce müdahale edilmesi
lazım."

MÜDAHALEYE 
İHTİYAÇ VAR!
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Hiçbir siyasi meşruiyeti

kalmamıstır
Suudi Arabistan devletinin talimatıyla İstanbul'da öldürüldüğü tespit edilen Gazeteci Cemal
Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Cengiz, Suudi
Arabistan Veliaht Prensin Muhammed Bin Selman'ın cezalandırılması gerektiğini ifade
ederek "Veliaht Prensin, bu raporu takiben hiçbir siyasi meşruiyeti kalmamıştır" dedi.

Suudi Arabistan Veliaht
Prensi Muhammed Bin
Selman'ın emriyle Suudi

Arabistan'ın İstanbul Başkonsolos-
luğu'nda öldürüldüğü tespit edilen
gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı
Hatice Cengiz, ABD raporu hak-
kında sosyal medyadan basın açık-
laması yaptı. Cengiz ABD raporu
hakkında "Gerçek, zaten bilinen, bir
kez daha ortaya çıkarıldı ve onay-
landı. Ancak bu yeterli değil, zira
gerçek ancak adaletin tecelli etme-

sine hizmet ettiğinde anlamlı olabi-
lir. Veliaht Prens, bu raporu takiben
hiçbir siyasi meşruiyeti kalmamıştır.
Bunu açık ve net bir şekilde söyleme
ve harekete geçme zamanı artık gel-
miştir" dedi. 

Yaptırımlar anlamlı olabilir

Cengiz açıklamasında şunları be-
lirtti: "Suçsuz ve masum bir insanın
hunharca öldürülmesini emreden
veliahttın ertelenmeden cezalandırıl-
ması gerekmektedir. Bu sadece
Cemal için aradığımız adalete hiz-
met etmekle kalmayıp, bilakis bun-
dan sonra olabilecek benzer
olayların önünü de kesecektir.
Ancak bu şekilde, ABD'nin
uygulamayı planladığı
yaptırımlar anlamlı olabi-
lir. Veliaht Prens cezalan-
dırılmadığı takdirde, bu
asıl sorumlunun son-
suza kadar yaptığının
cezasını çekmeyeceğine
işaret ederek, hepimizi
tehlikeye atarak insan-
lığımızın kara bir le-
kesi olacaktır. Başta
Biden yönetimi
olmak üzere tüm
dünya liderlerinin
kendilerine şu so-
ruyu sorması elzem
olmuştur; ilerleyen
günlerde, katil ol-
duğu ispatlanmış

ve cezalandırılmamış bir kişi ile to-
kalaşacaklar mı? Onu yok saymaya
çalışmak ve cezalandırmayarak
arafta bırakmak evrensel insanlık
değerlerini yitirmemize neden ola-
caktır. Bu ABD'nin ve batının yıllar-
dır savunduğu evrensel insan
hakları değerleriyle nasıl örtüşür?
Bugün Cemal için adalet sadece Ce-
mal'i değil gelecekteki özgürlük
adına mücadele eden tüm herkesi
ifade etmektedir. Herkes elini vicda-
nına koyarak Veliaht Prens'in ceza-
landırılması için harekete geçmeye
davet ediyorum. Adaletin sonunda
yerini bulmaması tüm insanlık
adına bir utanç olacaktır." DHA

Eğitimde fırsat 
eşitliği başlıyor
Anne ve babasını kaybetmiş, maddi
durumu elverişsiz öğrencilere 8 yıl
boyunca tam burslu, nitelikli eğitim
imkânı sunan Darüşşafaka’ya giriş
sınavı için başvurular başladı

Sınavın 30 Mayıs Pazar günü, 28 il
merkezinde yapılacağını ifade eden Da-
rüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu

Başkanı M. Tayfun Öktem, “Kriterleri taşıyan her
çocuğumuza açık olan bu sınav, tamamen ücret-
siz. Türkiye genelinde kriterlere uyan 10 bine yakın
çocuğumuz var. Bu onların hayatlarını değiştirecek
bir fırsat” dedi. Türkiye’nin eğitim alanındaki ilk
sivil toplum kuruluşu olarak 1863 yılından bu yana
çalışmalarını sürdüren Darüşşafaka Cemiyeti, ge-
lecek yıl okula başlayacak yeni öğrencileri için
sınav başvuru sürecinin başladığını açıkladı. “Eği-
timde fırsat eşitliği” misyonuyla annesini veya ba-
basını kaybetmiş, maddi durumu elverişsiz
öğrencilere 8 yıl boyunca tam burslu kolej eğitimi
imkânı sunan Darüşşafaka’ya girişler her yıl dü-
zenlenen bir sınav üzerinden gerçekleşiyor. Tama-
men ücretsiz olan sınav için takvim ve detaylar da
netleşti.

Sınav 30 Mayıs'ta 

Söz konusu sınav, 30 Mayıs 2021 Pazar günü saat
10:00’da Türkiye’nin farklı bölgelerindeki 28 il
merkezinde gerçekleşecek. Sınav; Adana, Ağrı, An-
kara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır,
Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul,
İzmir, Karabük, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya,
Mardin, Mersin, Samsun, Sivas, Siirt, Şanlıurfa,
Tekirdağ, Trabzon ve Van'da yapılacak. Sınava
Türkiye'nin her ilinden başvuru kabul edilecek; söz
konusu 28 il dışından sınava katılacak, maddi du-
rumu elverişsiz öğrenci ve velilerinin en yakın sınav
merkezine gelmek için yapacakları ulaşım masra-
fına ise Darüşşafaka Cemiyeti tarafından destek
verilecek. Sınav için başvurular 24 Mayıs tarihine
kadar devam edecek. Konuyla ilgili değerlendirme-
lerde bulunan Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Ku-
rulu Başkanı M. Tayfun Öktem, "Sınavımıza,
Türkiye’nin her ilinden annesi veya babası hayatta
olmayan, maddi durumu yetersiz, 4’üncü sınıf öğ-
rencileri katılabiliyor" dedi. 

Her yıl 120 öğrenci

"Sınavımızda başarılı olan öğrencilerimizin maddi
durum kontrollerini gerçekleştiriyor ve yönetim ku-

rulu üyelerimizle birlikte onları evlerinde zi-
yaret ediyoruz" diyen Öktem, "Daha sonra
öğrencilerimiz sağlık kontrollerinden geçi-
yorlar. Tüm bunların sonunda her yıl
yaklaşık 120 yeni öğrenci bu ‘Şefkat Yu-
vası’ndan içeri adımlarını atıyor; 5’inci
sınıftan lise sona kadar 8 yıl boyunca
Darüşşafaka’da tam burslu, yatılı,
İngilizce ağırlıklı nitelikli bir eğitim
alıyor. Darüşşafaka olarak bizim
misyonumuz ‘eğitimde fırsat eşit-
liği’. Ve bu fırsat eşitliği aslında
ilk olarak bu sınav sürecinde
başlıyor. Bu yüzden diyoruz ki
biz bu sınava katılımı ne kadar
artırırsak, öğrencilerimize de
o kadar büyük bir fırsat eşit-
liği sunmuş oluruz" ifadele-
rini kullandı. DHA

Öngel’in anne acısı
MHP İl Başkan Yardımcısı Gökhan Türkeş
Öngel'in annesi Yeter Öngel hayatını kay-
betti. Merhumke Öngel'in cenazesi Esen-

yurt Allahüekber Camii'nden öğle namazına
müteakip kılınan cenaze namazının ardından Büyük-
çekmece Mezarlığı'na defnedildi. Bu acılı gününde
çok sayıda kişi Öncgel'in acısını paylaştı. Cenazenin
ardından açıklama yapan Gökhan Türkeş Öngel,
"Rahmeti Rahmana uğurladığımız annemizin cena-
zesinde bizleri yanlız bırakmayan, Genel Başkan Yar-
dımcılarımıza, vekillerimize, teşkilatımıza, çeşitli
siyasi partile-
rin yöneticile-
rine, STK
temsilcile-
rine, basın
mensupları-
mıza, sağlık-
çılarımıza ve
dostlarımıza
teşekkür edi-
yorum.
Cümle geçm-
işlerimize
rahmet, ka-
lanlara sağlık
diliyorum"
ifadelerini
kullandı. 

Hatice
Cengiz

Fatih’te yer alan Balık Müzesi, birçoğu nesli
tükenmiş olan balıklara ev sahipliği yapıyor ve
çok sayıda insanın dikkatini çekmeyi başarıyor.



O rganize Sanayi Bölgeleri Üst
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Trakya Koordinatörü, Çorlu Ti-

caret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı
Erdim Noyan, Edirne, Tekirdağ ve Kırk-
lareli'ni kapsayan Trakya Bölgesi'ndeki 24
Organize Sanayi Bölgesi bulunduğunu
söyledi. Bu tesislerde yaklaşık 250 bin ki-
şinin istihdam edildiğini belirten Noyan,
Koronavirüs vakalarının artması üzerine
bazı tesislerde bölümlerin kapatılarak
üretime ara verildiğini ifade etti. Yeni nor-
malleşme sürecini sabırsızlıkta bekledik-
lerini söyleyen Noyan, "Bir önceki
tedbirlere yeteri kadar uyulmadığı için
vaka sayısı arttı. Sanayicilerimiz ve çalı-
şanlarımız geçen dönemde gerekli tedbir-
leri alarak üretimin devamı için büyük
özveri ve gayret gösterdi. Önümüzde yeni
bir başlangıç var. Artık pandemi sürecini
kurallara uyarak, sonlandırmalıyız” diye
konuştu.

Devlet desteği sürmeli 

Normalleşme süreci tamamlanana kadar
devlet desteğinin devam etmesi gerekti-
ğini hatırlatan Erdim Noyan, "Yeni nor-
malleşme sürecinin belirlenen bazı
kriterlere ve vaka sayısına göre başlaması
doğru. Ancak süreç tamamlanana kadar
devletimiz tarafından verilen desteklerin
de sürdürülmesini beklemekteyiz. Nor-
malleşme sürecine sektörlerin arasındaki
mevsimsel faktörler, tüketici alışkanlıkları,
alım gücündeki değişiklikler gibi farklılık-
ları dikkate alarak girmeliyiz” dedi.

Kısa çalışma ödeneği lazım

Erdim Noyan, pandeminin ihracat yapı-
lan ülkelerde de devam ettiği için
Trakya’daki sanayicileri olumsuz etkiledi-
ğini vurguladı. Noyan, “Pandeminin eko-
nomi ve istihdamı olumsuz etkilememesi 

için geçen yıldan bu yana devletimiz tara-
fından işletmelere sağlanan kısa çalışma
ödeneği devam etmeli. Bu destek istihda-
mın korunması için önemli. Piyasalarda
dengenin sağlanabilmesi için kısa çalışma
ödeneğinin 30 Haziran' a kadar uzatılması,

gerekli. Çalışan ile işveren için verilecek
olan bu destek ülkemizin menfaatinedir.
Devletimizin bugüne kadar gösterdiği des-
teği normalleşme süreci tamamlanana
kadar devam ettirmesi en büyük temenni-
miz ve beklentimizdir" diye konuştu. DHA
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Serik'e bağlı Kadriye Mahalle-
si'nde serada çilek üreticileri 15- 20
günlük aranın ardından yeniden

hasada başladı. Seradan kilosu 11- 12 lira
arasında alıcı bulan çilek, üreticileri memnun
etti. Üreticiler turizm sezonunun başlama-
sıyla çileğin hem üretimi hem de fiyatının art-

masını beklediklerini söyledi. Üretici Mustafa
Mutaf, "Birinci ürünü aldık. İkincisi çiçek açtı.
Bu mevsimde bir ara boşluk olur. 15- 20 gün
sonra verim tekrar çoğalır. Çilek sezonu pan-
demi nedeniyle biraz düşüktü. Cumartesi ve
pazar günü büyük şehirlerdeki pazar yerleri-
nin kapalı olması ürünün düşmesine çok

büyük etken oldu. Marketler ürünün tama-
mını kaldıramayınca da fiyatlar düştü. Bekle-
diğimiz ürünü alamadık. Şu an fiyatlar 11-12
lira toptan. 12 dönüm çileğim var haftalık
180 kasa topluyorum. Ortalama 1 ton yapar.
Önümüzdeki günlerde turizm sezonunun
başlamasıyla fiyatlar biraz yükselebilir" dedi.

Sera çileği, üreticiyi memnun etti

Bakanlık
denetimde

tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ül-
kede gıda güvenilirliğinin sağlanması ve tü-
keticilerin aldatılmasının önlenmesi

amacıyla gıda, gıda ile temas eden madde, malzeme
üreten ve piyasaya arz eden işletmelere yönelik resmi
kontroller yapılıyor. Bu kontroller, risk esasına göre, ön
bildirim gereken haller dışında önceden haber verilme-
den yıllık program çerçevesinde yürütülüyor. Resmi
kontroller, yıllık numune alma programlarının yanı sıra
şüphe, şikayet, ihbar, Tarım ve Orman Bakanlığı İleti-
şim Merkezi, CİMER ve Alo 174 Gıda Hattı kapsa-
mında şikayet edilen ürün ve firmalara yönelik olarak
da gerçekleştiriliyor. Resmi kontrollerin sıklığı herhangi
bir risk durumunda artıyor. Bakanlığın denetim sonuç-
larına göre, 2019'da 1 milyon 215 bin 996 olan resmi
kontrol sayısı geçen yıl 1 milyon 356 bin 643'ü buldu.
Önceki yıl 16 bin 428 olan, kesilen idari para ceza sayısı
da geçen yıl 14 bin 562 olarak gerçekleşti. 

Borsa yükseliş
içine girdi

açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapa-
nışa göre 20,49 puan ve yüzde 1,39 değer
kazanarak 1.491,88 puana yükseldi. Banka-

cılık endeksi yüzde 1,38 ve holding endeksi yüzde 1,88
değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne artışla baş-
larken, en fazla kazandıran yüzde 2,05 ile kimya, petrol,
plastik oldu. Azalan küresel risk iştahı ile geçen hafta
genelinde satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da,
haftalık bazda yüzde 5,70 değer kaybeden BIST 100
endeksi, böylece son 17 haftanın en hızlı düşüşünü
kaydetti. Endeks, cuma günü yüzde 1,13'lük azalışla
1.471,39 puandan kapanış yaptı. Analistler, bugün yurt
içinde GSYH ve dünya genelinde açıklanacak imalat
sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri-
nin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100
endeksinde 1.430-1.450 bandının önemli destek bölgesi
konumuna geldiğini, söyledi.

Antalya'nın Serik ilçesinde
seradan kilosu 11- 12 liraya

alıcı bulan çilek, üreticileri
sevindirdi. Üreticiler 

turizm sezonunun
başlamasıyla fiyatların daha

da artacağını söyledi

Trakyalı sanayıcı
desTek beklıyor
Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erdim Noyan, geçen yıl normalleşme sürecinde tedbirlere gerektiği kadar
uyulmadığını belirtti. Noyan, "Yeni normalleşme sürecinin belirlenen kriterlere ve vaka sayısına göre başlaması doğru bir
karar. Ancak süreç tamamlanana kadar devletimiz tarafından verilen desteklerin sürdürülmesini beklemekteyiz" dedi

Yerli yazılım atağı başlıyor
Dışa bağımlılığı azaltmak ve ihracatı artırmak için savunma sanayi alanında kullanılan yazılımların yerelleşmesinin önemine dikkat çeken
Bilişim A.Ş. Genel Müdürü Hüseyin Erdağ, “Yerli ve milli yazılımlar, hem ülkemizi hem de sektörü daha güçlü bir konuma taşıyacak” dedi

Savunma sanayi alanında dışa
bağımlılığı azaltmaya yönelik
başlatılan yerelleşme çalışmaları
hızla sürüyor. Özkaynaklarla

üretilen savunma sanayi ürünlerinin
beyni olarak nitelendirilen yazılımların
da yerli imkanlarla geliştirilebilmesi
büyük önem taşıyor. Teknolojide yerlileş-
menin Türkiye’nin dünya üzerindeki gü-
cünü artıracağına dikkat çeken Bilişim
A.Ş. Genel Müdürü Hüseyin Erdağ, sa-

vunma ve havacılığın dijital karnesine iliş-
kin değerlendirmelerde bulundu. 2023 yılı
için konulan 10,2 milyar dolarlık savunma
sanayi ihracat hedefine ulaşmak için
2021’in oldukça önemli bir eşik olduğunu

ifade eden Hüseyin Erdağ,
"Türkiye’deki yerli ve milli
yazılımların bilişim alanına

yapılan yatırımlardan
sonra daha da arttı-

ğını görüyoruz.
Bu yatırım-

lar bi-

lişim
sektörü

adına son derece
sevindirici. Çünkü
yerli ve milli yazı-

lımlar sadece kurum-
lara artı değer
yaratmakla kalmı-
yor, aynı zamanda
ekonomiye katkı
sağlayarak ülke-

mizi dışa ba-
ğımlı olmaktan

kurtarıyor. İna-

nıyoruz ki yerli ve milli yazılımlar hem ülke-
mizi hem de kurumları daha güçlü bir ko-
numa getirecek” dedi.

Kolay uyum sağlanıyor

Yerli yazılım kullanımını yaygınlaştırmaya
yönelik pek çok çalışma yaptıklarının altını
çizen Hüseyin Erdağ, “Bilişim A.Ş. olarak
35 yıldır bu sektörde çözümler üretiyor ve
katma değer yaratıyoruz. Yerli ve milli yazı-
lım tercih edilmesinin faydalarını kurumlara
anlatıyor, deneyimlemelerini sağlıyoruz.
Türk savunma sanayinde yerli ve milli yazı-
lımların tercih edilmesi, veri güvenliği ve
gizlilik konusu başta olmak üzere, yüzde
yüz koruma sağlayacak pek çok avantajı da
beraberinde getiriyor. Ülkelerin kendi koşul-
larına göre hazırladığı yazılımlardan farklı
olarak, bizim yazılımlarımız yerel mevzuata
ve koşullara daha kolay uyum sağlıyor. Ya-
bancı yazılımlara göre çok daha esnek ol-
duğumuz için, kurumların verimliliğini ve
kârlılığını artırıyoruz” diye konuştu.

Bayrağımızı taşıyacağız

2021 yılına ilişkin hedeflerini de aktaran
Hüseyin Erdağ, “2019 şirketimiz için deği-
şim yılıydı. 2020’de ise pandemiye rağmen
yüzde 40 büyüme kaydettik. 2021 ise gerek
iş ortaklıklarımız ve diğer kanallarımız, ge-
rekse bulut ürünlerimizle bayrağımızı dün-
yaya taşıdığımız bir yıl olacak. Bu
kapsamda kurumumuzun içinden çok
önemli iş ortakları çıkardığımız gibi, sektö-
rün önemli kuruluşlarıyla ortaklık kurmak
için görüşmeler yapıyoruz. Yurt içinde uzun
süredir kullanılan, başarı ve tecrübe kazan-
mış ürünlerimizin, aynı başarı grafiğini yurt
dışında da yakalayacağına inanıyoruz.
Yüzde 100 yerli ve milli yazılımlarımızla
Türkiye'nin önde gelen kurumlarına dijital
dönüşüm uygulamalarımızı sunarken, ge-
liştirdiğimiz Dijital Yol Haritası ile işlerini
analiz etmelerine de destek oluyoruz” ifade-
lerini kullandı.

Her şeye zam geldi!

TZOB Başkanı Şemsi Bayrak-
tar, yaptığı yazılı açıklamada,
gıda fiyatlarındaki değişimleri

takip etmeye ve kamuoyunu doğru bilgi-
lendirmeye devam edeceklerini ifade
etti. Bayraktar, şubat ayında markette 42
ürünün 29'unda fiyat artışı, 8'inde fiyat
azalışı; üreticilerde ise 34 ürünün
16'sında fiyat artışı, 6'sında fiyat azalışı
meydana geldiğini kaydetti. Markette 5
üründe, üreticide 12 üründe ise fiyatların
değişmediğini belirten Bayraktar, şubat
ayında fiyatı en fazla artan ürünün, mar-
ketlerde ve üreticide sivri biber, market-
lerde ve üreticide fiyatı en fazla düşen
ürünün de patates olduğunu bildirdi. Üre-
tici ve tüketici fiyatları arasındaki maka-
sın bir türlü kapanmadığını
vurgulayan Bayraktar, lahananın 4,1 kat,
maydanozun 3,9 kat, patatesin 3,5 kat,
elmanın 3,3 kat, süt ve marulun 3,2 kat
fazlaya tüketiciye satıldığını bildirdi. Bay-
raktar, bugün üreticide 68 kuruş olan la-
hananın 2 lira 79 kuruşa, 50 kuruş olan
maydanozun 1 lira 96 kuruşa, 50 kuruş
olan patatesin 1 lira 73 kuruşa, 2 lira 20
kuruş olan elmanın 7 lira 18 kuruşa, 2
lira 74 kuruş olan sütün 8 lira 89 kuruşa,
1 lira 68 kuruş olan marulun 5 lira 41 ku-
ruşa satıldığını belirtti.

Sivri biber çok pahalı

Şubat ayında markette kuru üzüm, kuru
incir, fındık, Antep fıstığı ve maydanoz fi-
yatında bir değişim meydana gelmezken,

markette fiyat düşüşünün en fazla yüzde
25 ile patateste görüldüğünü belirten
Bayraktar, şunları kaydetti: "Patatesteki
fiyat düşüşünü yüzde 13,96 ile patlıcan,
yüzde 5,44 ile kuru soğan, yüzde 4,88 ile
kabak, yüzde 2,93 ile kaşar peyniri,
yüzde 2,24 ile yumurta, yüzde 2 ile kır-
mızı mercimek, yüzde 0,56 ile süt takip
etti. Markette en fazla fiyat artışı ise
yüzde 29,31 ile sivri biberde görüldü.
Sivri biberdeki fiyat artışını yüzde 19,92
ile ıspanak, yüzde 15,28 ile portakal,
yüzde 15,10 ile limon, yüzde 11,07 ile
ayçiçek yağı, yüzde 9,68 ile yeşil soğan,
yüzde 8,76 ile elma, yüzde 7,97 ile yeşil
mercimek, yüzde 7,89 ile nohut, yüzde
7,15 ile kuru kayısı, yüzde 6,62 ile doma-
tes, yüzde 5,76 ile mandalina, yüzde 5,55
ile tereyağı, yüzde 5,44 ile karnabahar,

yüzde 4,88 ile havuç, yüzde 4,75 ile toz
şeker, yüzde 4,67 ile salatalık, yüzde 4,39
ile mısırözü yağı, yüzde 4,38 ile pırasa ve
kuru fasulye, yüzde 4,29 ile marul, yüzde
3,60 ile dana eti, yüzde 3,26 ile tavuk eti,
yüzde 3,16 ile lahana, yüzde 2,44 ile
kuzu eti, yüzde 2,24 beyaz peynir, yüzde
2,02 ile yoğurt, yüzde 1,76 ile zeytinyağı,
yüzde 0,61 ile pirinç izledi."

Patates ucuzladı

Şubat ayında üreticide lahana, marul,
maydanoz, yeşil soğan, elma, kuru fa-
sulye, nohut, kırmızı mercimek, yeşil
mercimek, pirinç, kuru üzüm ve kuru
incir fiyatında değişim meydana gelmez-
ken, fiyatı en fazla düşen ürünün yüzde
25 azalmayla patates olduğunu belirten
Bayraktar, şunları ifade etti: "Patatesteki
fiyat düşüşünü, yüzde 21,59 ile kabak,
yüzde 20 ile kuru soğan, yüzde 13,01 ile
patlıcan, yüzde 9,52 ile yumurta, yüzde
9,07 ile salatalık izlemiştir. Üreticide en
fazla fiyat artışı yüzde 23,60 ile sivri bi-
berde görüldü. Sivri biberdeki fiyat artı-
şını yüzde 19,63 ile havuç, yüzde 16,28
ile portakal, yüzde 11,70 ile mandalina,
yüzde 9,52 ile kuru kayısı, yüzde 9,21 ile
limon, yüzde 7,69 ile ıspanak, yüzde 4,94
ile dana eti, yüzde 4,14 ile zeytinyağı,
yüzde 3,10 ile kuzu eti, yüzde 2,84 ile do-
mates, yüzde 2,61 ile karnabahar, yüzde
2,28 ile Antep fıstığı, yüzde 2,13 ile fın-
dık, yüzde 2,02 ile pırasa, yüzde 0,37 ile
süt takip etti."DHA

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, şubat
ayında markette 42 ürünün 29'unda fiyat artışı, 8'inde fiyat azalışı; üreticilerde ise
34 ürünün 16'sında fiyat artışı, 6'sında fiyat azalışı meydana geldiğini açıkladı

Hüseyin
Erdağ,
yerli yazılım
hakkında
bilgiler
verdi.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erdim Noyan, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'ni kapsayan Trakya Bölgesi'ndeki
24 Organize Sanayi Bölgesi bulunduğunu söyledi. Bu tesislerde yaklaşık 250 bin kişinin istihdam edildiğini belirten Noyan,
Koronavirüs vakalarının artması üzerine bazı tesislerde bölümlerin kapatılarak üretime ara verildiğini ifade etti. 
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç Damga'ya konuştu. "Verdiğim önergelerin hiçbiri
henüz komisyonlarda görüşülmedi, soru önergelerime cevap alamadım" diyen Öztunç,

"Mevcut iktidarın muhalefete karşı demokratik olmayan bir tutumu var. Verilen önergeler,
halkın menfaatine olup olmadığına bakmaksızın yok sayılıyor. Hesap vermek istemedik-
leri, hatta veremedikleri için soru önergelerine de cevap alamıyoruz" ifadelerini kullandı
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3 5, 36 ve 37. CHP Olağan
Kurultaylarında Parti Mec-
lisi Üyeliğine seçilen Ali

Öztunç, Doğa Hakları ve Çevre-
den Sorumlu CHP Genel Başkan
Yardımcılığı görevini yürütüyor.
Damaga'ya konuşan Öztunç,
gazetecilik tecrübesinin siyasette
çok işe yaradığını belirterek, "Va-
tandaşın sorunlarını ilk ağızdan

dinliyorum." dedi. CHP'nin olası bir erken se-
çime her zaman hazır olduğunu belirten Öz-
tunç, "Yeni kurulan Mustafa Sarıgül ve
Muharrem İnce’nin partilerini nasıl buluyorsu-
nuz? Sizce bir karşılığı var mı? Sizce CHPye
zarar verebilirler mi?" sorularına da "CHP yüz
yıllık koca bir çınardır, kökleri Kurtuluş Sava-
şı’na ve Kuvayi Milliye’ye dayanır. Kurucusu
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarıdır.
Bu ülkenin kurucu partisi ve temel direğidir. Bı-
rakın zarar vermeyi, en ufak bir sarsılma veya
sendeleme bile olmaz" cevabını verdi. 

nSayın vekilim kendinizi tanıtır mısınız?
1976 yılında doğdum. İlk ve orta öğretimimi
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde tamam-
ladım. Ardından Gazi Üniversitesi İletişim Fa-
kültesi Gazetecilik bölümünü tamamladım.
Öğrenciyken 1996 yılında gazeteciliğe başladım.
1999 yılında Sarı Basın kartı aldım. 6 yıl Kanal
D Ankara Haber Merkezinde; gece, adliye, sa-
vunma, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı mu-
habirliği, sonra 2 yıl Show TV Haber
Merkezinde benzer görevler, 2 yıl da Kanaltürk
Televizyonunda Haber Müdürlüğü, Vatan Ga-
zetesinde Parlamento Muhabiri, Habertürk Ga-
zetesinde parlamento ve CHP Muhabiri olarak
görev yaptım.  2011 yılında CHP’nin Türkiye
Büyük Millet Meclisi’ndeki Basın Danışmanı
oldum. 14 Mayıs 2013 tarihinde 6 yıllığına
Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyeli-
ğine seçildim, görev süresinin bitimine 4 yıl kala
istifa ederek, 1 Kasım 2015 seçimlerinde Cum-
huriyet Halk Partisi’nden Kahramanmaraş 1.
Sıra Milletvekili Adayı olarak TBMM 27.
Dönem seçimlerinde Kahramanmaraş Millet-
vekili seçildim. Savaş muhabiri olarak bulundu-
ğum Afganistan ve Irak’ta yaşananları anlatan
"En Son Umutlar Ölür" ve Aşık Mahzuni Şe-
rif’in hayatını anlatan "Devr-i Mahzuni" isimli 2
kitabım var. 1999 yılında, "Susurluk Seçimde"
haberi ile Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafın-
dan "Yılın Gazetecisi" seçildim. 35, 36 ve 37.
CHP Olağan Kurultaylarında Parti Meclisi
Üyeliğine seçildim. Şu anda da Kahramanma-
raş Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısıyım. 

nMecliste nasıl çalışmalar yapıyorsunuz? 
Kısaca bize anlatır mısınız?
Öncelikle sürekli sokaktayım, halkla iç içeyim.

Vatandaşın sorunlarını ilk ağızdan dinliyorum.
Üzerine gazetecilik tecrübem de eklenince ne
olduğunu, ne olması gerektiğini, bizim ne yap-
mamız gerektiğini net bir şekilde görebiliyo-
rum. Tabi her konunun kendi uzmanlarıyla
görüşüyor, onlarla fikir alışverişinde bulunu-
yor, STK’lar ve meslek örgütleriyle paylaşıyor
ve çalışmalarımıza ona göre yön veriyoruz.

Sorunları TBMM gündemine taşıyarak çözüm
bulmaya çalışıyoruz. 

nŞimdiye kadar verdiğiniz önergelerden ve bu
önergelerin hangisinin kabul görüp hangisinin
kabul görmediğinden bahseder misiniz?
İlk imza sahibi olduğum kanun teklifi 3, imza-
mın bulunduğu kanun teklifi 10, toplamda 13
kanun teklifi. Verdiğim soru önergesi 160. İlk
imza sahibi olduğum meclis araştırma öner-
gesi 9, imzamın olduğu meclis araştırma öner-
gesi 601. 83 Genel Kurul konuşmam, 73
komisyon konuşmam var. Verdiğim önergelerin
hiç biri henüz komisyonlarda görüşülmedi,
soru önergelerime cevap alamadım. Mevcut
iktidarın muhalefete karşı demokratik olmayan
bir tutumu var. Verilen önergeler, halkın men-
faatine olup olmadığına bakmaksızın yok sayı-
lıyor. Hesap vermek istemedikleri, hatta
veremedikleri için soru önergelerine de cevap
alamıyoruz.

nCumhuriyet Halk Partisi iktidarı erken  
seçime zorluyor, zorlarken acaba partiniz 
genel seçime hazır mı? Demek ki Cumhurbaş-
kanı adayınız hazır. Eğer hazırsa bu ismi 
söylemeniz mümkün mü?
Biz yarın yapılacak bir erken seçime hazırız.
Takdir edersiniz ki Cumhurbaşkanı adayının
ismini açıklayacak kişi Genel Başkanımız
Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’dur.

nTekrar seçimlerde vekil olmayı düşünüyor
musunuz? Yani vekilliği bir görev değişimi 
olarak mı görüyorsunuz yoksa buraya gelenin
her dönem yeni bir tecrübe kazanarak daha iyi
hizmet vereceğine mi inanıyorsunuz?
Milletvekilliği bir meslek değil, kamu görevidir.
Tabi ki her geçen gün tecrübeniz artıyor ama
bu bir bayrak yarışıdır, zamanı geldiğinde
bizde görevlerimizi yeni arkadaşlara devrede-
cek ve tecrübelerimizi onların hizmetine 
sunacağız.

nSiyasetin içerisindesiniz kendinize keşke 
siyasete bulaşmasaydım dediğiniz oldu mu?
Asla… Dediğim gibi bu bir kamu görevi ve ben
halkıma hizmet etmekten her zaman mutluluk
ve onur duyuyorum.

nYeni kurulan Mustafa Sarıgül ve Muharrem
İnce’nin partilerini nasıl buluyorsunuz? 
Sizce bir karşılığı var mı? Sizce CHPye 
zarar verebilirler mi? 
CHP yüz yıllık koca bir çınardır, kökleri Kurtu-
luş Savaşı’na ve Kuvayi Milliye’ye dayanır. Ku-
rucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve
arkadaşlarıdır. Bu ülkenin kurucu partisi ve
temel direğidir. Bırakın zarar vermeyi, en ufak
bir sarsılma veya sendeleme bile olmaz. 

DAMLA 
ASLANGİRAY

SÖYLEŞİ

HALK BİZDEN 
AŞ VE İŞ İSTİYOR

Oldukça aktif bir hayatınız
var. Boş vaktiniz olmuyor
diyebilir miyiz?
Kesinlikle diyebiliriz ama yine de elim-
den geldiğince aileme ve sevdiklerime
zaman ayırmaya çalışıyorum. Çok yoğun
olduğum ve zaman ayıramadığım dö-
nemde de onlar anlayışla karşılıyor.

Halk sizden neler talep
ediyor? Bu talepleri
karşılamakta güçlük
çekiyor musunuz?
Halk sadece bizden değil tüm siyasiler-
den aynı şeyi istiyor. Aş, iş, eşitlik, ada-
let, eğitim, sağlık hizmeti, güvenlik. CHP
olarak bu talepleri elimizden geldiğince
karşılamaya çalışıyoruz ama bunlar sa-
dece CHP’nin sorumluluğu değil. Sosyal
devlet olup, rantı ve yolsuzluğu ortadan
kaldırırsak, adil, demokratik bir hukuk
devleti olursak ne işsizlik sorunu kalır,
ne ekonomik sorun kalır ne de eşitlik
sorunu kalır. Güven ve huzur içinde ya-
şayacağımız bir ülke oluruz.

İNSANLAR KARDEŞÇE
YAŞAMAK İSTİYOR

İttifaklara nasıl bakıyorsunuz? ittifaklar
geldikten sonra iki ayrı karşıt görüşün bir
arada olarak hizmet vermenin zorlukları
yok mudur? Şunu böyle açalım koalisyon

ittifaklar arasında ne farklıklar var?
Aslında ittifaklar, özellikle de Millet İttifakı tam da

halkın ihtiyacı olan şey. Yıllardır kutuplaştırıcı, nefret
dili kullanan AKP insanları çok yordu. Halk, farklı

görüşlerde de olsa ortak değerlerler üzerinden uzlaşıp,
barış içinde ve kardeşçe yaşamak istiyor. Millet ittifakı

tam da bunu gerçekleştirdi. Farklı görüşlerde olsakta
şu anda önceliğimiz halkın talepleri, yani aş, iş,

eğitim, sağlık hizmeti, ekonomi, adalet, eşitlik olunca
zorluklarla da pek karşılaşılmıyor. Geçmiş yıllarda
koalisyon yapılan Türkiye ile bugün ki Türkiye’nin

şartları, sorunları ve öncelikleri aynı değil. 
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Ali Öztunç 



B üyükçekmece Belediyesi Mart ayı
meclis toplantısını Belediye Baş-
kanı Dr. Hasan Akgün başkanlı-

ğında gerçekleştirildi.  Gündem
maddelerine geçilmeden önce Meclisi bilgi-
lendiren Başkan Akgün, Büyükçekmece Be-
lediyesi’ne verilen 2 önemli ödülün gerçek
sahiplerinin Büyükçekmece Ailesi olduğunu
söyledi. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel
Yönetimler Kongresi’nin, Avrupa Yerel De-
mokrasi Haftası kapsamında verilen “Av-
rupa 12 Yıldız Ödülü”nü 9 kez üst üste
almaya hak kazanan ilk ve tek belediyenin
Büyükçekmece Belediyesi olduğunun altını
çizen Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün,
“9’uncu kez üst üste Avrupa 12 Yıldız Ödü-
lü’nü aldık. Bunun için yerel demokrasi
adına mücadele eden belediye meclisine,
çalışan arkadaşlarıma, özellikle kültür,
sanat ve eğitimde aktif olan arkadaşlarıma
şahsım, meclisimiz ve Büyükçekmece halkı-
mız adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
Büyükçekmece Belediyesi’ne UNESCO ta-
rafından verilen "İdeal Kent Ödülü" nün

önemli bir ödül olduğunu kaydeden Baş-
kan Akgün; “Akıllı Kent Bilgi Otomasyonu”
adlı projemizle aldığımız bu ödül hem hal-
kımız hem de esnafımıza büyük kolaylık
sağlamaktadır" ifadesini kullandı.

Bir abi ve siyasetçiydi

Gara şehitleri için belediye meclisini saygı
duruşu ve İstiklal Marşı okumaya davet
eden Başkan Dr. Hasan Akgün, geçtiğimiz
günlerde yaşamını yitiren Büyükşehir geç-
miş dönem Belediye Başkanı Kadir Top-
baş’ın vefatından duyduğu üzüntüyü
belirterek; "Çok önemli bir değer Kadir
Topbaş abimizi kaybettik. İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi’nin 3 defa üst üste belediye
başkanlığı seçimini alıp o koltuğa oturarak
tarihe geçmiş çok kıymetli bir abi ve siyaset-
çiydi. Kadir abiye şahsım, meclisimiz ve
Büyükçekmece ailemiz adına yüce Allahtan
rahmet ailesine, sevenlerine ve belediye ca-
miasına başsağlığı diliyorum" dedi.

Emre Saltık unutulmadı

4 yıl önce 11 Mart’ta hayatını kaybeden
CHP Meclis Üyesi ve Türk Halk Müziği

sanatçısı Emre Saltık
ve yine görevinde ba-
şındayken yaşamını yi-
tiren meclis üyesi
Recep Alpaslan’ın da
anıldığı meclis toplan-
tısında söz alan CHP
Grup Başkan Vekili Coşkun Tanış, Ak Parti
Grup Başkan Vekili Okan Gülkoku ve parti-
leri adına MHP İdris Doğan, İYİ Parti Öz-
kalp Beyaz, Gelecek Partisi Habibe
Çiftçioğlu Başer, Mart ayı içinde gerçekle-
şecek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 18
Mart Çanakkale Zaferi ve 14 Mart Tıp
Bayramı gibi önemli gün ve kutlamalara
yönelik görüşlerini dile getirdiler.

Nasıl işgalci dersiniz!

AK Parti Meclis Üyesi Zerrin Çağlar, Bü-
yükçekmece Sahili'nde devam eden çalış-
malar hakkında Meclis'e soru önergesi
verdi. Bu önergeye çok sinirlenen Hasan
Akgün, Zerrin Çağlar'ın sahilde dükkanı ol-
duğunu, onu kurtarmaya çalıştığını iddia
etti. Çok kısa sürede Çağlar'a ait dükkanın
kapatılacağını ifade eden Akgün, "Büyük-

çekmece Sahili 16 milyon İstanbullu'nun-
dur" ifadelerini kullandı. AK Partili Çağlar
ise önergeyi verirken kendi dükkanını dü-
şünmediğini, bütün esnaf adına konuyu
gündeme getirdiğini söyledi. Zaman zaman
Akgün ve Çağlar arasında sert tartışmalar
yaşandı. Akgün, Çağlar'ın mikrofonunu ka-
patarak, "Siyasi imtiyazla yolun ortasına
dükkan yapmışsınız yıkılacak" tepkisini gös-
terdi. Çağlar ise "Sayın Başkan oraya ruh-
satı siz verdiniz nasıl işgalci dersiniz diye
çıkıştı. AK Parti Meclis Üyesi Sami Serta-
dım ise Hasan Akgün'ü Çağlar'a karşı
orantısız güç kullanmakla suçladı. Serta-
dım, "Her şeyden önce Zerrin hanım bir
meclis üyesi. Aynı zamanda bir kadın. Çok
nezaketsiz davrandınız" eleştirisinde 
bulundu. 
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Genetik eksiklik
riski artırıyor

risk grubunda veya altta yatan hastalığı
olmadığı halde Kovid-19’u ağır geçiren
ya da hastalıktan yaşamını yitirenlerin ço-

cuklarında da hastalığın ağır seyretme riski olabilir.
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde yapı-
lan araştırmaya göre, bu kişilerin vücudunda, virüs
ya da bakterileri yok etmek üzere bağışıklık sistemi-
nin savaşçı hücreleri harekete geçirmesini sağlayan
“lektin proteini”nin çok az miktarda olduğu veya hiç
üretilmediği ortaya çıktı. Dekan Prof. Dr. Tufan
Tükek, “Nitekim geçtiğimiz günlerde hastalığı çok
ağır geçiren bir aileden baba ve üç çocuğuna tarama
yaptık. Aynı genetik eksikliği onlarda da tespit ettik”
dedi.

Belli bir seviyede olmalı

Bağışıklık sisteminin, herhangi bir enfeksiyon karşı-
sında harekete geçen doğal bir immün yanıt oluştur-
duğunu söyleyen Prof. Dr. Tükek, “Bu doğal sistem
içerisinde bazı hücreler var. Savunma sistemini oluş-
turan hücrelerimizin virüs ya da bakterilerle müca-
dele etmesi için bazı sistemler var. Onlara yardımcı
mekanizmalardan bir tanesi de ‘mannoz bağlayıcı
lektin’ yolağı dediğimiz bir yol. Mannoz bir şeker,
bakteri ve virüslerin hücre duvarında bulunuyor. Lek-
tin de insanda karaciğerde sentezlenen ve bakteri
veya virüsün yüzeyinde bulunan mannoz şekerini
bağlayarak vücutta bulunan ‘makrofaj’ dediğimiz sa-
vaşçı hücrelerimizi aktif hale getiren bir protein. Aktif
hale gelen bu büyük savaşçı hücreler, virüs ve bakteri-
lerle mücadele etmeye başlıyor. Vücudun bunlarla
savaşabilmesi için bu yolağın iyi çalışıyor olması
lazım. Yani bu lektin proteininin hücrede yeterince
sentezlenmesi ve vücutta belli bir seviyede olması ge-
rekiyor” dedi. DHA

Motorcu dostu
bariyer geliyor

türkiye’de yaklaşık 3 milyon motosik-
let sürücüsünün beklediği motosiklet
dostu bariyer uygulaması için Lüleburgaz

Belediyesi önemli bir adım attı. Motorcu dostu bari-
yerler ilk olarak Edirne Bayırı mevkiinde yapıldı. 330
metre uzunluğundaki mevcut bariyerlerin önüne
esnek bariyerler yerleştirildi. 

Hayat kurtaran önlem

Türkiye genelindeki 3 milyona yakın motosiklet sürü-
cüsü, “katil bariyer” olarak tanımladıkları mevcut ba-
riyerlerin değiştirilmesi için yıllardır mücadele veriyor.
Motosiklet sürücülerinin bu haklı talebini dikkate
alan Lüleburgaz Belediyesi, işe ilk olarak Edirne Ba-
yırı mevkiindeki, virajda bulunan bariyerlerden baş-
ladı. Yaklaşık 350 metre uzunluğundaki bariyerler
boydan baya motorcu dostu esnek bariyerlerle kap-
landı. Yapılan çalışma sayesinde motosiklet sürücü-
leri için hayat kurtarıcı bir önlem alınmış olundu. 

Öncü olmaya devam ediyoruz

Öte yandan motorcu dostu bariyerin montaj çalış-
malarını Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli
yakından takip etti. Fen İşleri Müdürü Mehmet İb-
rikçi’den bilgi alan Başkan Gerenli, “Lüleburgaz Be-

lediyesi olarak her alanda
öncü ve örnek olmaya devam
ediyoruz. Ülke genelinde yak-
laşık 3 milyona yakın motosik-
let sürücüsünün yıllardır
beklediği motorcu dostu bari-
yer sistemini Lüleburgaz'da
uygulamaya başlıyoruz. Ekip
arkadaşlarımız ilk olarak
Edirne Caddesi'nde çalışma-
lara başladı. İnanıyorum ki bu
örnek uygulama kısa zaman
içinde tüm ülkemizde yaygın
hale gelecektir” ifadelerini
kullandı. 

AK PARTİ’YE
TEPKİ
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KADIN ERKEK EŞİTTİR

Hasan akgün, Büyükçekmece Bele-
diye Meclisi'nde genel siyaset yapıl-
maması gerektiği konusunda meclis
üyelerine uyarısını yineledi. Kadınlar
Günü hakkında da konuşan akgün, "Biz
kadın hakları daha doğrusu insan hak-
larını da biliyoruz. ama buna inancımız
yok. Kadın erkek eşittir. allah birini
erkek birini kadın yaratmıştır. ama bu-
güne kadar kadına gerekli hakları veril-
medi. siyasi parti genel başkanlarının
sözleri hep söylemde kaldı. Eğer öyle
olsa bu salonda 5 kadın meclis üyesi
oturmazdı. Başka söze gerek yok" ifa-
delerini kullandı. 
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Maltepe halkı bize sahip çıktı
Maltepe Belediye Meclisi mart ayı toplantıları, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç
başkanlığında açıldı. Anlaşma ile sona eren grev sürecine ilişkin konuşan Başkan
Kılıç, “Maltepe halkı belediyesine sahip çıktığını gösterdi” diyerek, teşekkür etti

Maltepe Belediye Meclisi
mart ayı toplantılarını açan
Maltepe Belediye Başkanı Ali

Kılıç, geçen ayki belediye faaliyetlerine
ilişkin meclisi bilgilendirdi ve anlaşma
ile sonuçlanan greve ilişkin önemli açık-
lamalar yaptı. Tüm Türkiye’de emekçi-
lerin daha çok maaş almasını dilediğini
vurgulayan Başkan Kılıç, “Yaklaşık 1600
emekçimizi ilgilendiren bir Toplu İş
Sözleşmesi müzakeresini yaklaşık 6
aydır sürdürüyorduk. Arada tabi pande-
miden dolayı, elimizde olmayan ne-
denlerden ötürü bu görüşmeler uzadı.
Takvimin son gününe kadar arkadaş-
larımızla müzakereleri sürdürdük.
Türkiye’de açlık sınırının 2 bin 800 li-
ralarda olduğu, normal bir ailenin
yaşam kalitesinin de 8 bin lira olduğu
bir ülkede yaşıyoruz. Asgari ücret
2200 TL iken, biz yine 3000-3700 TL
arasında net maaşlar veriyorduk. Sendi-
kacı arkadaşlarımız yüzde 40 zamla kar-
şımıza çıktılar.
Aşağı yukarı bu oran, bütçemizin yarısı
demektir. Böyle bir rakamı istesek de
ödeme şansımızın olmadığını, en nahif
dille anlatmaya çalıştık. Onlar da şu an
ödenen mevcut maaşla, 4 kişilik
bir ailenin yaşamını bugünkü
koşullarda sürdürmesinin
mümkün olmadığını an-
lattılar. Biz onları anla-
dık, onlar da bizi
anlamaya çalıştılar.
Anlaşamadık ama
biz onları anladık.
Gönül ister ki Tür-
kiye’deki tüm işçi
kardeşlerim daha
fazla alsın” dedi.

Alın terine saygı duyuyorum

Sendika ile uzun görüşmeler sonucunda
anlaşmaya vardıklarını ifade eden Kılıç,
“En son pazartesi akşamına kadar
süren görüşmelerde, 80 küsur madde-
den 50 civarındaki maddeyi bu altı ayda
anlaşmıştık, geri kalan 25-30 madde ise
ekonomik dengeleri kapsıyordu. Biz

kendilerine
şöyle bir

tek-
lifle

çıkmıştık; 2700 TL alan arkadaşlarımız
da var 15-20 kişi de olsa. Ve 4 binin üze-
rinde alan arkadaşlarımız da var. O
zaman makası biraz daha kapatalım
dedik. Başkan yardımcılarımız, mali hiz-
metlerdeki arkadaşlarımız uzun çalış-
malar yaptılar, ikramiyelerle 4400 liraya
çıktık. Grev başladıktan sonra Genel-İş
Sendikası merkezi yöneticileri geldiler,
iletişimi koparmadık. 
Birbirimizi anlamaya çalıştık. En son,
önceki gün sabaha karşı ikramiyeler
dahil 4700 liraya anlaştık ve dün öğle-
den sonra sözleşmeyi imzaladık, şanti-
yedeki arkadaşlarımıza bilgi verdik. Tabi
ki beklentileri daha fazla olan arkadaş-
larımız olabilir. Ama biz de sonuçta
Maltepe Belediyesi olarak, 550 bin nü-
fuslu Maltepe halkına sorumluluk duy-
gusuyla hareket ederek, dengeyi
koruyarak bu kararı aldık, gönül isterdi
ki daha fazla verelim ama olanaklarımız
el vermedi. Birileri 4700 lira çok para di-
yebilir. Birilerine göre çok para olabilir,
birilerine göre de çok para değil. Çünkü

sokakta, karda, kışta, çamurda
çöplerimizi alan, sokakları-

mızı temizleyen arkadaşlarımın alın te-
rine son derece saygı duyuyorum” diye
konuştu.

Maltepelilere teşekkür

Demokrasi sınavı verdiklerini ve Türkiye
adına kazanç olduğunu vurgulayan
Başkan Kılıç, “Bazı çöplerin birikmesi
hepimizi üzdü ama özellikle de anayasal
bir hakkın kullanılmasının gerçekleşmiş
olmasının Maltepemize hayırlı olmasını
temenni ediyorum. Yanımızda duran,
destek veren, vermeyen, eleştiren her-
kese şahsım ve emekçi arkadaşlarım
adına teşekkür ediyorum. En büyük te-
şekkürüm de Maltepe halkına. Bir kez
daha Maltepe halkı, belediyesine sahip
çıktığını göstermiştir. Kadın kardeşlerim
maskesini, eldivenini takarak sokağa
çıkıp, ‘bizim çocuklar grev hakkını kulla-
nıyor, ama ben de sokağımı temiz tuta-
bilmeliyim’ demiştir. Maltepeli kadınlara
bir kere daha şükran borçlu olduğumu
ifade ediyorum. Buradan bir sınav daha
çıktı. Bu demokrasi sınavında kazanan
yine Türkiye oldu. Kazanan insanları-
mız oldu, biz olduk” şeklinde konuştu.

Lüleburgaz Belediyesi, motosiklet kazalarında
sürücülerin ağır yaralanmalarına neden olan
ve motosiklet sürücüleri tarafından “katil
bariyerler” olarak nitelendirilen bariyerleri
motosiklet dostu bariyere çevirmeye başladı

Hasan
Akgün
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HABER MERKEZİ

ÇEVRE ve HUKUKİ HAKLARIMIZ

Utku KIZILTAN
utkukiziltan@gmail.com 

2 007 yılında yapımına başlanan ve
Ateş Ünal Erzen’in görev süresinin
son aylarında açılışı yapılarak bir

sonra ki döneme devredilen Bakyaşam
Huzurevi Şubat ayı Bakırköy Belediyesi
Meclis toplantısında alınan kararla Kızı-
lay’a devredildi. Huzurevinin devri tartış-
malara neden olurken Belediye Başkanı
Bülent Kerimoğlu'nun geçmişte yaptığı
açıklamalar gündeme düştü. Geçmişte
Ataköy Gazetesi’ne konuşan Kerimoğlu,
"Bakırköy Belediyesi huzurevinin ne bir
vakıf, ne bir dernek ne bir tüzel kişilik, ne
bir üniversiteye hatta kamu yararına hiz-
met eden vakıf ve derneğe bile devri söz
konusu değil. Devir edildiği andan itibaren
tahsis şartı ortadan kalkıyor ve Milli
Emlak el koyuyor” açıklamasını yapmıştı.

Yeni bir protokol yapıldı

Kızılay'a devirle birlikte huzurevinin arsası
da gündeme geldi. Milli Emlak Müdürlü-
ğü’nün şartlı bağış yaptığı arsada yapılan-
dırılacak olan kamu yararı niteliği taşıyan
binanın üçüncü şahıslara devri mümkün
değildi. Devredilmesi halinde de tahsis
iptal edilecekti. Hal böyle olmasına rağ-
men Bülent Kerimoğlu, Eylül 2015’te ola-
ğanüstü meclis toplantısında oy çokluğu
ile aldığı Milli Emlak Daire Başkanlığı ile
yeniden işbirliği protokolü yapma yetkisini
devreye soktu. Yapılan görüşmeler netice-
sinde Bakırköy Belediyesi'ne bedelsiz tah-
sis edilen arsa Milli Emlak Müdürlüğü'ne
iade edildi. Sonrasında da Bakırköy Bele-
diyesi, trajikomik bir şekilde kullanım hak-
kına sahip olduğu arsayı belli bir ücret
karşılığı 29 yıllık irtifak hakkıyla kiraladı.
Bu işlemle huzurevinin üçüncü şahıslara
devrinin yolunun açıldığı dile getirildi. 
Bakırköy Kültür Sağlık Eğitim ve Sosyal
Hizmet Vakfı'nın (BAKSEV) huzurevini
Bakırköy Belediyesi'ne devri ile ilgili yap-
tığı protokolde "amacı dışında kullanıla-
maz" maddesini görmezden gelindiği
iddia edildi. 

Valilik belgeyi iptal etti

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Keri-
moğlu, hukuki engelleri aştığını düşünerek
Huzurevi binasını "Vahide Sultan Huzur
Evi" adında üçüncü şahıslara 60 bin TL
aylık bedelle kiralamış büyük tepki çek-

mişti. Huzurevi ile ilgili yerel basında sık-
lıkla yer alan haberler sonrası İstanbul Va-
liliği durumu incelemiş ve söz konusu
huzurevi binasının hazine adına kayıtlı ol-
duğunu, Bakırköy Belediyesi tarafından ir-
tifak hakkının tapuya tescil edilmeden alt
kiracıya verdiğini ve belediyenin alt kiracı
ile sözleşme yapma yetkisi olmadığını be-
lirterek, kira sözleşmesinin geçersiz oldu-
ğunu ortaya koymuştu. İstanbul Valiliği,
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Mü-
dürlüğü, Bakırköy Belediyesi ve Vahide
Sultan Huzur Evi arasında imzalanan kira
sözleşmesinin geçersiz olduğunu söyleye-
rek, düzenlenen açılış izin belgesini iptal
etmişti.

Kızılay’a devredildi

Tüm bu yaşananlar sonrası Bakırköy Be-
lediyesi 2021 Şubat ayı meclis toplantı-
sında 18 milyon 500 bin TL tutarındaki

415 metrekarelik arsa karşılığında Bakya-
şam Huzurevini Kızılay'a devretti. Hayır-
sever vatandaşlar tarafından yapılan
huzurevinin 61 adet 25’er metrekare nor-
mal oda, 33 adet 30’ar metrekare normal
oda, 3 adet 40’ar metrekare suit oda, 3
adet 55’er metrekare suit oda, 3 adet
46’şar metrekare suit oda, 2 adet 37’şer
metrekare suit oda, 3 adet 25’er metrekare
misafir odası, kapalı havuz, spor salonu,
psikolog, hemşire ve doktor odası, çama-
şırhane, bakım atölyesi, kafeterya, tiyatro
salonu, restoran, 5 adet hobi atölyesi bu-
lunuyor.

BAKSEV pay alacak mı?

Huzurevinin yapımı için çoğunluğunu o
dönemin meclis üyelerinin oluşturduğu
Bakyaşam Derneği adında bir dernek ku-
rularak inşaat çalışmaları başlamıştı. Bir
süre sonra dernek Bakırköy Kültür Sağlık

Eğitim ve Sosyal Hizmet Vakfı (BAKSEV)
adında vakfa dönüştürülmüştü. İnşaatın
yüzde 65’lik bölümü BAKSEV tarafından
yapılarak Bakırköy Belediyesi’ne devredil-
mişti. Hatırı sayılır bağışların yanında ayni
yardımlarda bulunanlar da olmuştu. Ba-
ğışçıların büyük bir bölümü kendilerine ve-
rilen sözlerin yerine getirilmediğini
söyleyerek vakıf ve Bakırköy Belediyesi
yetkililerini suçluyorlar. BAKSEV yetkili-
leri de Bakırköy Belediyesi'nin alacak ol-
duğu 18 milyon 500 bin liranın 65’nin
kendilerine verilmesini istiyor. Bağışçıla-
rına verdikleri sözlerini yerine getirmek
için Bakırköy Belediyesinin paralarını ver-
mesi halinde Bakırköy ya da başka bir böl-
gede küçük çaplı da olsa huzurevi yapmak
istiyorlar. Bakırköy Belediyesi satıştan elde
edilecek olan paradan BAKSEV’in payına
düşeni vermemesi halinde haklarını adli
mercilerde arayacaklarını söylüyorlar.

İBB’den non steril eldiven açıklaması

6 5 yaş üstü evde hapis, sokakta maske,
dostlardan uzak sarılmak yok öpmek mi
asla olmaz. Her şeyden vazgeçmek geldi

içimden ama yine. Başaramadım. Arşivime gö-
müldüm. Dergileri, kitapları karıştırıyorum.
Okuyanlara 2 kelime de olsa bilgi sunacak Köşe
yazıma konu arıyorum.Yeni derneğimde daha
mutlu, daha sevgi dolu, birbirine daha bağlı bir
birlikteliği pekiştirip, insanlara daha faydalı
neler yapabiliriz diye çabalıyoruz. Haftada bir
yazdığım makaleleri o haftanın Pazartesi tari-
hiyle gönderiyorum. Bu pazartesi 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü. Benim de tersinden söylersem
18 yaşıma girdiğim gün. Sevdiğim gerçekten
kırk yıllık dostum Halime Yurdakul Hanım 
anılarda bulup Antalya'dan bana göndermiş 
bu yazıyı 2013 te yazmışım. 

O tarihte DEÇED altıncı yılını yeni bitirdi her
yıl bir kitap yaptık, insanımıza dağıttık. Bin-
lerce kişiye dağıtılan o ayki İTÜ dergisinde biz-
den yazılar çıkmıştı. Tebrikler alıyorum yurdun
dört bir tarafından. Bazen de yılıyorum artık
yeter diyorum. 5-6 yıl önceki gibi. Ama, yıllar
önce Trabzon'da, bir "AB Proje Yazımı Tekniği"
Eğitiminde 3 gün birlikte olduğumuz, adını
unuttuğum orman mühendisi olduğunu bildiğim
Artvin'li bir genç kızın, Utku amca çevre çalış-
malarını bırakmayı düşündüğünü duydum.
Sakın yapma sen, Hayrettin Karaca, Nihat Gök-
yiğit gibi büyüklerimizi biz örnek alıyoruz. Ne
zaman bezginliğe düşüp "amaaan! Türkiye'yi 
biz mi kurtaracağız" deyip pes etmeyi düşündü-
ğümüzde aklımıza siz geliyorsunuz. Yaşınızı 
düşünüp, çalışmalarınızı düşünüp devam kararı
alıyoruz. Diyen maili okuyup etkilenmemek
mümkün mü? 

Hele bir de Çağdaş Yaşamı Destekleme Der-
neği Genel Merkezi Çevre Komisyonunda aidat
ödeyemeyeceğimden ayrılmak istediğimi söyle-
diğimde 8-10 güzel kalpli hanımın hep birden
"Asla olmaz, seni bırakmayacağız" diye ayağa
kalkması geliyor aklıma bunlar beni çok etki-
ledi. Devam dedik, yeni derneğimizde, Makine
Mühendisleri Odası, "Doğa İle Barış Derne-
ğimde ve Doğa Emanetçileri Çevre Eğitim Der-
neğimde. Düşünüyorum, ilk yıllar İTÜ'den bir
"çevre sunumu" için davet gelmişti. Sonra Kültür
2000 Okullarından Çevre Projelerine destek da-
veti, Gürpınar İMKB Meslek Lisesinde İnsan
Hakları, Şiddet ve Çevre konulu Avrupa Birliği
destekli eğitim projesi daveti. Arkasından Kadı-
köy'de 3 gün tam mesai STKM'nin düzenlediği
yine Avrupa Birliği destekli "Pover-point Sunum
Hazırlama" eğitimi daveti, sonra da Ankara'da
yine Avrupa Birliği destekli, 4 gün tam mesai
süreli "Yerel Uzmanlık" eğitimi, Marmara Bele-
diyeleri Birliği 150 kişiye sempozyum yaparken,
344 öğretmen ve okul aile birliği üyesine yaptı-
ğımız Çevre Sempozyumu cesaret verdi yine. 14
sene okullarda eğitim çalışmaları yaptık son 3
yıldır önümüzü kestiler biz çeşitli yollardan eği-
time devam ediyoruz. Bunlar da cesaret veriyor. 

Yolumuz aydınlık, koşturmaya devam. Gele-
lim başlıktaki konumuza, "Aynadaki Kendimiz,
Erdemli İnsan Olmak" Günlük hayatımızda kul-
landığımız ayna, kendimize çeki-düzen verme-
mizi sağlayan ayna, bizi kendimizle yüz yüze
getiren ayna. Bir merasimde yarım saat aynanın
karşısında oturmuş, sevabı ile günahı ile geçmiş
yıllarımı düşünmüş, üst seviyede dürüst, erdemli
bir insan olma kararımı yenilemiştim kendi ken-
dime yıllar önce. Şükür ki hep oldum hep sevil-
dim. Yarımca Seramik Fabrikası yapımı ve
İTÜ'den zengin olarak emekli olabilirdim. 
Olmadım. Çok duygusal olmanın zararını da
çektim sık, sık. Ve herkesi karşılıksız çok sev-
menin. Doğu felsefesinde duygular at'a benzeti-
lirmiş. Dizginlemezsen onlar bizi istedikleri yere
götürürmüş. Ömrüm tükendi ama hiç iyi bir
jokey olmayı başaramadım. İyi insan olmak ve
öyle yaşayıp ölmek dileğim. "İnsanlar gördüm
üzerinde elbise yok, elbiseler gördüm içinde in-
sanlar yok" derken Mevlana; insan olmak yo-
lunda, korku ve duvarların aşılıp, özvarlığın
yakından tanınmasını kastetmiş sanıyorum.
KISKANÇLIK, GURUR, KİN, NEFRET, İNTİ-
KAM, benim hiç tanımadığım hisler. Her şeyi en
iyi ben bilirim deyip, aile efradımı, çevremdeki-
leri, en iyi ben idare ederim, diyen liderlik tas-
lama hastalığım hiç olmadı. Ne mutlu içinde
herkese karşı hürmet, saygı, özellikle ve özel-
likle SEVGİYLE dolu insanlara. Ne mutlu her
şeye rağmen etrafında sevenleriyle birlikte 
yaşamayı sürdürebilenlere. 18 yaşımda da
devam. Sağlıklı kalmanız dileklerimle.

HUZUREVINDE
HUZURSUZLUK!

istanBul Büyükşehir Bele-
diyesi gazetemizin dünkü sa-
yısında manşet haber olarak

yayımlanan "Darülaceze'den No Steril
İhale" başlıklı haber nedeniyle bir açık-
lama yaptı.  Yapılan açıklamada İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi Darülaceze
Müdürlüğü tarafından 'Non Steril Eldi-
ven' temini için 6 Mart 2020 tarihinde
teklif alındığı belirtilerek, "Sadece bir is-
teklinin katıldığı ihalede, teklif tutarı 549
bin TL olarak verildi.  Haberinizde de
belirttiğiniz gibi, teklif edilen tutarın,
idaremiz tarafından belirlenen yaklaşık
maliyetin (457 bin TL) 91 bin 500 TL
üzerinde olduğu tespit edildi. Bunun
üzerine, yaklaşık maliyet ile verilen teklif

fiyatının, piyasa rayiçlerini yansıtıp yan-
sıtmadığı hususunda bir inceleme baş-
latıldı. Yapılan inceleme sonucunda,
yaklaşık maliyet tutarının tespiti için
2019 yılının kasım ve aralık aylarında
çalışma yapıldığı; bu fiyatın  piyasa or-
talaması alınarak belirlendiği görüldü.
Bununla birlikte, söz konusu ihalenin
tarihi ise 6 Mart 2020'dir" bilgisi verildi.  

Fahiş fiyat artışı oldu

Açıklamada fiyat artışının sebebi de
"Haberinize de yansıyan  fiyat aratışının
sebebine bakıldığında ise 31 Aralık
2019 tarihinde görülmeye başlayan ko-
ronavirüs salgını nedeniyle, dünyada ve
ülkemizde sağlık, temizlik ve dezenfek-

tan ürünlerinde fahiş oranlarda fiyat ar-
tışı olduğu görülmektedir. Non steril
ürünler de bu kapsamda yer almakta-
dır. Öngörülemeyen bu gelişme üze-
rine, İBB Darülaceze Müdürlüğü
tarafından yaklaşık maliyetin yeniden
araştırılmasına karar verildi. İhale ko-
nusunda faaliyet gösteren firmalardan
yeniden teklif alındı. 2 firma stoklarında
olmadığı gerekçesi ile teklif vermezken,
iki firma ise birim fiyatına 55 lira ve 27
lira olmak üzere iki ayrı fiyat teklif etti.
Dolayısıyla söz konusu ihalede teklif
edilen 18,3 liranın, iki firmanın teklifinin
ortalaması olan 41 TL'nin altında ol-
duğu açıkça görülmektedir" şeklinde
açıklandı. 

Beşiktaş'tan Sarıyer'e
kadar uzanan, Kuru-
çeşme, Arnavutköy ve

Bebek sahiline demirleyen tekneler
doğal doku ve görünüme set çeki-
yor. Boğaz keyfi yerine tekne manz-
arası izlemek zorunda kalan çevre
halkı ve İstanbullular ise durumdan
şikayetçi ederken, teknelerin çevreyi
ve denizi kirlettiğini öne sürüyor. İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi ise bu
durumu düzeltmek için harekete
geçtiğini açıkladı. Ancak işgaliye
parası ödemeyen ve kaçak ko-
numda bulunan teknelerde birinin
sahibi Ziya Ahlat ise, "Biz aşağı yu-
karı 30 senedir buradayız. Kaçak
değiliz. Bir defa adresimiz belli, saa-
timiz var. Saatten elektrik alıyoruz.

Burası bir adres. Bu saate bir fatura
geliyor. Biz bu faturayı ödüyoruz.
Suyumuz var. Suya fatura geliyor.
Biz burada kaçak olsak suyumuzu,
elektriğimizi bağlamazlar. Burada
saatler, abone oluyoruz, müracaat
ediyoruz, adres veriyoruz" diyor.

Şakır şakır ödüyoruz

Tekne sahibi kaptan Ziya Ahlat,
“Daha önce Beşiktaş Belediyesi ta-
rafından 'A1-2-3-4, B1-2-3' gibi bir
harita yapmışlardı. Biz o haritanın
içinde o zamanlar müracaat ettik,
'Biz Ayşe Sultan Yalısı'nın karşı-
sında 8 numaradayız' deyince bu-
rası olduğu çıktı. Biz hepimiz gittik,
burada gördüklerinizin hepsinin
adresleri belli bize fatura geliyor. Biz

Beşiktaş Belediyesi'ne buranın yer
kirasını ödüyorduk, ondan soran
birileri şikayet ettiler Büyükşehir Be-
lediyesine. Büyükşehir 'bundan
sonra bana vereceksiniz' diye dev-
reye girdi, bir esinti yaptılar oldu 8-
10 sene. Burada zaten teknenin
enine boyuna ölçüyorsunuz ona
göre bir fiyat çıkıyor, veririz öyle bir
şey olursa. Kira vermiyoruz, gelen
giden soran da yok ama şakır şakır
elektrik parasını ödüyoruz" dedi.
Tekne sahibi Murat Endem, "Bizim
durumumuzda bir şey yok, bu tek-
neler yıllardan beri burada. Hepsi

bugüne kadar nasıl durduysa bu-
rada, bundan sonra da duracak
yani bu kadar tekneyi buradan
böyle bir anda götürüp nereye ata-
caksınız? Burada herkesin her şeyi
var, elektrik saatleri var, elektrik sa-
atleri var herkesin, hepsi ödeniyor
bir şekilde. Faturalar tekne sahiple-
rine geliyor, ödeniyor. Kaçakmış
falan öyle bir şey asla söz konusu
değil" diye konuştu.

Etrafı da kirletiyorlar
Bebek'te yaşayan Tanya Şirin, 
"Vatandaşla deniz arasına bir şey
girmemeli, birebir yakın olmalıyız
denize. Çevre kirliliği de oluyor, 
kirlilikte oluyor. Her tarafımız de-
nizle çevrili ama son derece kısıtlı"
diye konuştu. Bir diğer Bebek sakini
Erman Kürkçü, "Çok kapatıyorlar.
Denizi göremiyoruz. Etrafı da kirle-
tiyorlar. Kıyıya bakın hep artık dolu.
Nerede eski boğaz. Görüntüyü 
engelliyor" ifadelerini kullandı. 

Aynadaki kendimiz 
erdem sahibi insan olmak

Bakırköy eski Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen’in görev süresinin son aylarında açılışı yapılarak bir sonraki döneme devredilen Bakyaşam
Huzurevi, Meclis toplantısında alınan kararla 18 milyon 500 bin TL tutarındaki 415 metrekarelik arsa karşılığında Kızılay’a devredildi. 
Huzurevi inşatının yaklaşık yüzde 65'ini yapan BAKSEV'in bu karar itiraz edeceği, hakkını aramak için mahkemeye gideceği öğrenildi

İstanbul Boğazı'nın Av-
rupa Yakası'nda özellikle

Bebek ve Kuruçeşme 
sahillerinde küçük ticari
teknelerle dolu. Yıllardır

burada bulunan tekneler
hiçbir yere işgaliye üc-

reti ödemiyor ancak
elektrik ve su saatleri
bulunuyor. Kaçak ko-

numda olan bu tekneler,
saatleri sayesinde elek-

trik ve su kullanıyor

Bakyaşam Huzurevi’nin kapalı havuz, spor salonu, psikolog, hemşire ve doktor odası, çama-
şırhane, bakım atölyesi, kafeterya, tiyatro salonu, restoran ve 5 adet hobi atölyesi bulunuyor.

Boğaz işgal altında!

Boğaz'ı göremiyoruz
Eşi Cevat Aytekin ise “Boğaz'ı göremiyoruz, biz buna her zaman
karşıyız, zabıtalara söylüyoruz, mahallemizin muhtarına söylüyo-
ruz ama maalesef bugüne kadar bir girişim görmedik. Şimdi bele-
diye diyorlar, belediye bunlara neden elektrik ve su veriyor?
Vermesinler. Milli Emlak'ın olduğunu söylediler, Milli Emlak ve be-
lediye arasında bir mutabakat sağlanmalı. Bunların kaldırılması
lazım. Hisar'dan sonra yok. Bebek, Arnavutköy, Kuruçeşme… Ben
45 senedir burada oturuyorum. Deterjanlarla tekneleri yıkıyorlar,
boğazda balık kalmadı görüyorsunuz” dedi. 
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BİR DOKUNUŞTAN FAZLASI

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

Adres : Akpınar 
Sanayi Bölgesi - Yassıören 
Mahallesi Hadımköy Cad.

No:162 Arnavutköy / İSTANBUL 

E Posta : info@monoelectric.com.tr  
E Posta 2 : export@monoelectric.com.tr

Telefon : 0 (212) 549 84 78  
Faks : 0 (212) 549 84 04 

@monoelectrictr

@monoelectrictr

@monoelectricofficial

@monoelectricofficial

www.monoelectric.com.tr www.monoaydinlatma.com.tr

Mono Elektrik
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F ransa, düzensiz göçmenlerin içinde bu-
lunduğu kötü koşullara karşı "duyarsız"
kalmakla ve yeterli önlem almamakla

eleştirilirken, Calais kentinde kaderlerine terk
edilen düzensiz göçmenler yaşam mücade-
lesi veriyor. Calais'te "Jungle" olarak bilinen
ve yaklaşık 8 bin kişinin kaldığı düzensiz göç-
men kampı 2016'da dağıtıldı. Ancak hükü-
metin kampı dağıtma kararından sonra
değişik merkezlere gönderilen düzensiz göç-
menlerin bir kısmı, buradaki şartların olum-
suzluğu ve kapasite yetersizliği nedeniyle
Calais'e geri döndü. Uluslararası arenada
demokrasiyi ve insan haklarını savunan
Fransa, ülkedeki sivil toplum kuruluşlarınca
düzensiz göçmenlerin maruz kaldığı kötü ko-
şullara ilişkin yetersiz adımlar atmakla ve on-
ların sorunlarına karşı "duyarsız" kalmakla
eleştiriliyor. Calais'te halihazırda çoğunluğu
Sudanlılar ve Afganlardan oluşan yaklaşık
800 düzensiz göçmen bulunuyor. Düzensiz
göçmenler, yatacak yer, tuvalet, banyo ve yi-
yecek gibi temel insani ihtiyaçlara çok yeter-
siz düzeyde sahip olarak şehir merkezinin
dışında farklı noktalarda yol kenarlarında ye-
şillik alanlarda yaşıyor. Düzensiz göçmenler,
kentteki sivil toplum kuruluşlarının verdiği
yemeklerle ancak karınlarını doyurabiliyorlar.
Göçmenler dere suyuyla ellerini ve yüzlerini
yıkıyor, bazıları da bu suyla abdest alarak
namaz kılıyor. Buradaki düzensiz göçmenle-
rin tek umutları, daha insani şartlarda yaşa-
yabileceklerini düşündükleri İngiltere'ye
gidebilmek. Göçmenlerin tedirgin ve çaresiz
bekleyişi yüzlerinden okunuyor. Calais'teki
düzensiz göçmenlerin bir kısmı da şehrin
merkezinde köprü altlarında derme çatma
çadırlarda kalıyor. konuşan görgü tanıkları,
polisin neredeyse her gün buraya gelip göç-
menleri uzaklaştırmak istediğini ve zaman
zaman biber gazıyla da müdahale ettiğini
söyledi.

Endişe ediyorlar

Düzensiz göçmenler de burada çok zor şart-
lar altında yaşadıklarını, imkanların çok sı-
nırlı olması nedeniyle İngiltere'ye gitmek

istediklerini ifade etti. Bununla beraber, dü-
zensiz göçmenlerin, Fransız yetkililerin gör-
mesi halinde İngiltere'ye gidişlerinin riske
gireceği endişesiyle kamera ve mikrofon kar-
şısına çıkmak istememeleri dikkat çekti.

Yetkililer, izin vermiyor

Konuşmayı kabul eden ve şehir merkezindeki
köprü altında derme çatma çadırda yaşam
mücadelesi veren Sudanlı İbrahim, yiyecek
ve içecek konusunda kendilerine yardım edil-
diğini ancak barınacak yer konusunda sorun
yaşadıklarını belirtti. "Yetkililer, çadır kurma-
mıza izin vermiyor. Üstelik soğuk, kar ve yağ-
murla durum daha da zorlaşıyor. Bu hava
şartlarına alışık değiliz, Afrika gibi değil bu-
rası." diyen İbrahim, İngiltere dışındaki Av-
rupa ülkeleri göçmenlere oturum belgesi
vermediği için İngiltere'ye gitmek istediklerini
söyledi. İbrahim, "Buradaki şartlar çok zor,

üstesinden gelemiyoruz. Göçmenler olarak
toplu taşıma araçlarını kullanma konusunda
da zorluk yaşıyoruz. Yürümek ve yiyecek bul-
mak zorunda kalıyoruz. Çok olay yaşıyoruz."
ifadesini kullandı.

Durumları oldukça dramatik

Sivil toplum kuruluşu Utopia 56 Koordina-
törü Pierre Rocque, yaptığı açıklamada, der-
nek olarak düzensiz göçmenlere yönelik
yardımlar yaptıklarını ve sağlık sorunlarıyla
ilgilendiklerini söyledi.Calais ve çevresinde şu
anda yaklaşık 800 düzensiz göçmenin bulun-
duğunu ifade eden Rocque, şunları kaydetti:
"Durumları oldukça dramatik. Geçici kamp-
larda yaşıyorlar. Bu kamplar 48 saatte bir
polis tarafından tahliye ediliyor. Özel eşya-
lara el konulabiliyor ve çalınabiliyor. Polis
bazen geceleri gelip onları uyandırıyor. (Göç-
menlere yönelik) Fiziki ve psikolojik taciz söz

konusu. Bu aralar hava şartları çok kötü
ancak bu, polisin çadırları almasını engelle-
miyor" dedi. Rocque, polisin düzensiz göç-
menlere kötü muamelede bulunduğuna
işaret ederek "Polis 48 saatte bir sabahları
aynı saatte geliyor, göçmenleri zorla uyandı-
rıyor ve çadırları 20-30 metre farklı yere taşı-
masını istiyor. O sırada orada
bulunmayanların çadırlarına el konuluyor."
ifadesini kullandı. Bunların sıkça tekrarlan-
masının düzensiz göçmenleri yorduğunu ak-
taran Rocque, "Polis geceleri bazı kamplara
da gidiyor ve bazen biber gazı kullanıyor."
diye konuştu. "Şu anki hükümet (düzensiz)
göçmenlere düşman ve bunu politikası haline
getirdi"Rocque, Fransa'nın ve hükümetin dü-
zensiz göçmenlere yönelik yeteri kadar ça-
lışma yapmadığını belirterek "Bu bir utanç.
Yetkililer bir şeyler yapıyor ancak gerçekten
minimum seviyede." yorumunu yaptı. DHA

FRANSA’DA YASAM
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FRANSA’DA YASAM
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FRANSA’DA YASAM
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FRANSA’DA YASAM
SAVASI VERILIYOR
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SAVASI VERILIYOR
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Fransa'nın Calais kentinde
yaşam mücadelesi veren Su-
danlı düzensiz göçmen İbrahim,
"Yetkililer, çadır kurmamıza izin
vermiyor. Üstelik soğuk, kar ve
yağmurla durum daha da zorla-
şıyor. Bu hava şartlarına alışık
değiliz." ifadelerini kullandı

Politikaların
sonucu bu

Calais Belediyesinin göçmenler için yaptırdığı
tuvaletlerin geçen hafta sonu yandığını, tu-
valetler yeniden yaptırıldığını ancak yarısının
yenilendiği ifade eden Rocque, Fransız yetk-
ililerin düzensiz göçmenlere verdiği yiyecek ve
içeceğin sınırlı olduğunu belirtti. Rocque, "Şu
anki hükümet (düzensiz) göçmenlere düşman
ve bunu politikası haline getirdi." dedi.

Myanmar'da kan aktı!
Myanmar’da askeri cuntanın 1 Şubat’ta yönetime el koymasının ardından, ülke çapında
gerçekleştirilen darbe karşıtı protestolarda 18 kişiden fazla kişi hayatını kaybetti

MyAnMAr'DA 1 Şubat'ta gerçekleştirilen
darbe karşıtı gösterilerde Yangon, Dawei,
Mandalay, Myeik, Bago ve Pokokku kentle-

rinde kalabalığa gerçek mermilerle ateş açıldı, müda-
haleler nedeniyle en az 18 kişi hayatını kaybetti. Öte
yandan, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofi-
sinden yapılan açıklamada, ordunun 1 Şubat'ta yö-
netime el koymasından bu yana ülkenin belli başlı
kentlerinde barışçıl gösteriler düzenleyen protestocu-
lara yapılan müdahale sırasında en az 30 kişinin de
yaralandığı belirtildi. BM İnsan Hakları Ofisi müda-
haleler nedeniyle en az 18 kişinin hayatını kaybetti-
ğine dair bilgilerin yer aldığını kaydetti.

Askeri darbe

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların 8
Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını or-
taya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1
Şubat'ta yönetime el koymuştu.Ordu, Dışişleri Ba-
kanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta
olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yönetici-
sini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan
etmişti. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği başta
olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınamış;
Türkiye, en sert tepki veren ülkelerin başında yer al-
mıştı. ABD, Kanada ve İngiltere, darbede rol oyna-
yan askeri yetkililere yaptırım kararı almıştı. DHA

ingiltere'De Kraliçe 2. Eliza-
beth'in torunu Sussex Dükü
Prens Harry, Kraliyet ailesinden

ayrılma sürecinin kendisi ve eşi Düşes
Meghan Markle için çok zor olduğunu
belirtti. Harry ve eşi Meghan Markle,
ABD’deki bir televizyon programına ka-
tıldı. Harry, programın fragmanında yer
alan ifadelerinde, eşiyle birlikte katılmak-
tan mutlu olduğunu belirterek, annesi
Prenses Diana’nın Prens Charles’tan bo-
şandığı süreci anımsattı. "Yıllar önce bu
süreci tek başına yaşamasının onun
(Prenses Diana) için nasıl bir şey oldu-
ğunu hayal bile edemiyorum çünkü ikimiz
(Harry ve Markle) için inanılmaz derecede
zor oldu." ifadesini kullandı. Prens Harry,
"bu süreci atlatırken en azından eşinin ya-
nında olduğunu" belirtti. Programın tama-
mının 7 Mart'ta yayınlanması bekleniyor.
Prens Harry ile eşi, geçen sene Kraliyet'ten
ayılma kararı almış ancak Kraliçe ile yapı-
lan görüşmenin ardından bir yıllık yeniden
değerlendirme süreci üzerinde anlaşıl-
mıştı. Bununla beraber süre dolmadan
önce Prens Harry, geçen ay yaptığı açıkla-
mada, görevlerine geri dönmeyeceklerini

ve finansal açıdan bağımsız olacaklarını
bildirmişti. İkinci çocuklarını bekleyen çif-
tin, bundan sonra ABD'de yaşayacağı be-
lirtilmişti.

Tartışmalı gelin

Prens Harry ve Meghan Markle, 2018'de
başkent Londra'nın batısındaki Windsor
Kalesi'nin tarihi ibadethanesi St. George
Chapel'de görkemli bir törenle evlenmişti.
Kraliçe, torunu Harry'e Sussex Düklü-
ğünü vermiş, böylece Meghan da Sussex
Düşesliğine gelmişti. Kraliyet ailesine
dahil olmadan önce oyunculuk kariyeri
bulunan, ABD vatandaşı olan ve ailesinin
kökleri Afrika'ya dayanan Markle, İngiliz
monarşisi için ilk niteliğinde pek çok özel-
liği bir arada taşımasıyla tartışma konusu
olmuştu. Veliaht Prens Charles ile Prenses
Diana'nın ikinci çocuğu Harry, tahtın 6'ncı
sıradaki varisi konumunda bulunuyordu.
Prens Harry'nin annesi Diana, İngiliz bul-
var basınının sürekli takibi altında geçir-
diği hayatını, 31 Ağustos 1997'de Paris'te
36 yaşındayken paparazzilerin takibi sıra-
sında bir tünelde geçirdiği trafik kazasında
kaybetmişti.

Prens zor 
günler yaşadı 
Sussex Dükü Prens Harry, "Yıllar önce bu süreci tek ba-
şına yaşamasının onun (Prenses Diana) için nasıl bir şey
olduğunu hayal bile edemiyorum çünkü ikimiz (Harry
ve Markle) için inanılmaz derecede zor oldu." dedi

New York'ta
faşizm çoğaldı

ABD’nin New York şehrinde
Asya kökenli Amerikalılara
yönelik nefret suçlarının 9 kat

arttığı belirtildi. New York Polis De-
partmanı’nın (NYPD) verilerine göre
Asya kökenli Amerikalıların maruz kal-
dığı nefret suçu, 2020 yılında bir önceki
yıla göre 9 kat arttı. Aktivistler ve yetki-
liler, ABD’de Asya kökenli Amerikalı-
lara yönelik artan ırkçılığın kaynağı
olarak eski ABD Başkanı Donald
Trump’ın pandemi başlarında Covid-
19’a yönelik kullandığı söylemleri işaret
etti. Kar amacı gütmeyen bir kuruluş

olan Asya kökenli Amerikalılar Fede-
rasyonu Yöneticisi Jo-Ann Yoo saldırı-
ların ‘öfkeli’ olduğunu belirtirken,
“Saldırılar çok fazla korku ve parano-
yaya neden oldu. İnsanlar evlerinden
çıkmıyor" dedi. Saldırıların çoğunun ise
nefret suçu olarak kabul edilmediği
bunun için polisin, kişinin ‘ırkçı sözler
söylediğine ya da davranışta bulundu-
ğuna’ dair kanıtının olması gerektiği
vurgulandı. Bu nedenle aktivistler ve
polis yetkilileri, başka birçok olayın nef-
ret suçu olarak sınıflandırılmadığını
veya bildirilmediğini söyledi. 

Bu arabaya 
güneş gerek

ABD’li otomotiv şirketi Aptera Motors,
üç tekerli güneş enerjisiyle çalışan elek-
trikli otomobil için seri üretime geçti-

ğini açıkladı. Firma,aracın saatte 100 kilometre
hıza 3,5 saniyede ulaştığını belirtti. ABD’li oto-
motiv şirketi Aptera Motors, üç tekerli güneş
enerjisiyle çalışan elektrikli otomobil için seri üre-
time geçeceğini açıkladı. Aracın 25 bin 900 dolar
(190 bin TL) maliyetle üretildiği ve üzerinde bu-
lunan 3 metrekarelik solar panellerin bulunduğu
aktarıldı. Öte yandan aracın saatte 100 kilometre
hıza 3,5 saniyede ulaştığı ve azami hızının da sa-
atte 180 kilometre olduğu belirtildi. Ayrıca araçta
bulunan bataryanın 1609 kilometre mesafeye
kadar kullanılabildiği aktarıldı.
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BULMACA
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Ç O U A H D E T M E K
A A L T E S A D K T A
C Ç F K T Y N P A A
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N A K K A Ü K E N T R T
B T N O A N L A P A
A A R P E J L A O T L
L K T O B P P P D
U O S Z Y E R F A O U
Ç V E U D U Ç N P L
U M S Y A M L Ç A O
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 ACUN
 AHDETMEK
 AKSU
 ALTES
 ALTILI
 ANAÇ
 APAÇIK
 ARPEJ
 ASYÖN
 ATİK
 AVRAT
 ÇOĞU
 ÇOTRA
 DAYAK

 DİKTA
 DİNÇ
 FİLO
 HANİ
 İKNA

 İNKITA
 ISKA
 KENT
 KIPTİ

 KOKOROZ
 LİNK

 MEZBELE
 NAFTA

 NAKIŞÇI

 NAKKA
 OKUR

 OVMA
 OYUM

 PİPO
 POŞU
 PRİM

 SİYAMLI
 SÜNEPE

 ŞAİR
 ŞOPAR

 TİPİ
 UÇLU

 UÇUN

V A T A N S E V E R

M T N G

3 HARFLİ
 AKI
 ECE
 ELA
 LAM

4 HARFLİ
 AFİF
 ALEV
 AMER
 AMİT
 DEME
 FIRT
 ISKA
 KEZA
 LAOS

 MASA
 MUAF
 NAME
 SLAV
 STAD
 STAR
 USTA

5 HARFLİ
 CASUS
 ELBET
 FAUNA
 KAÇIK
 KIYIM
 LEGAL
 MELÜL

 ÜMMET

6 HARFLİ
 AVİSTO
 DEFANS

 IKINTI
 LOKAVT
 MENTOL
 MİTİNG

 MODERN

10 HARFLİ
 ENÜSTÜNLÜK

 MUSKACILIK
 TATLICILIK

 VATANSEVER

Soldan Sağa:
1. Deha sahibi kimse, dâhi. - Büyük fıçı veya varil. 2. Ta-
rıma elverişli olan, sınırlı ve belirli toprak parçası. - Kalı-
tım. 3. Eskicinin işi. 4. Göz erimi, ufuk. 5. Tahılın tarlaya 
atıldığı andan harman oluncaya kadar aldığı durum. 
- Yer altı su oluğu. 6. Antimon (Simge). - Eski Yahudi-
lere verilen ad. 7. Tanık olunan, gözlenen olay. - Posta 
ve Telgraf Teşkilatı. 8. Zehir. - Olgun, yetkin (kimse). 9. 
Sersem, salak ve kaba saba. - Ansızın yapılan.

Yukarıdan Aşağıya:
1. Mavera. - Doğru, gerçek. 2. Fıtığı içeride tutmak için 
kullanılan bağ. 3. Muktedir, kadir. - Kavga, dalaş. 4. Bit-
kide kök ve gövdenin sert ve odunsu yapısını oluşturan 
madde. 5. Kız kardeş. - Kendine çekerek hendek kazan 
bir çeşit ekskavatör. 6. Bayındırlık. 7. Selin sürükleyip 
getirdiği çok küçük taneli çamurlaşmış kum ve toprak 
karışımı. - Hile ile elde edilen. 8. Saçı parlatmak ve ya-
tırmak için kullanılan güzel kokulu bir madde. 9. Asklı 
mantarlara özgü üreme organı. - “... Engel” (Engelli ko-
şularda koşucunun üzerinden aşmak zorunda olduğu 
3.96 m. genişliğinde, 91. 1 cm. -91.7 cm. yüksekliğindeki 
engel).
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Aşağıdaki sözcükleri yandaki bulmaca 
içerisinde her yönden verilmiş karışık 

har�er arasından bulmanız gerekmektedir.

Bulmacada verilen ipucu kelimeden yararlanarak 
çözülmüş bulmacayı tamamlayınız.
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UZMAN Klinik Psikolog, Öğretim Görevlisi ve
Yönetici Koçu Ayşegül Kalem’in “Hiç Bitmio”
adlı deneme – öykü kitabı İlksatır Yayınevi eti-

ketiyle raflardaki yerini aldı. İçinde bir küçürek öykünün de
bulunduğu kitap, Artçı Sancılar, Kağıt Kesikleri, Arsız
Umut, Hesaplaşma, Yakarış ve Üç Noktalar olmak üzere
altı bölümden oluşuyor. Her bir bölümde belirli duygulara
yoğunlaşıldığını, bu yüzden duyguların birbirine yakın ol-
duğu hikâyeler öbeğinden oluştuğunu anlatan Kalem,
ancak o duyguların yer yer anne ile çocuk, eski sevgili ya
da tanrı ile kişinin arasında yaşanmış olabileceğini belirtti.
Hiçbir bölümün diğerinin tamamlayıcısı olmadığını söyle-
yen Kalem, “Sadece farklı zamanlarda farklı karakterlerle
farklı ilişki dinamikleri içinde tekrarlanan duygular var.
Belki de kitaptaki bütünlüğü sağlayan şey duygunun
devam etmesi. Bir yerde başlıyor, başka bir yerde devam
ediyor” dedi.

Duygular asla bitmiyor!

Kitabının isminin neden “Hiç Bitmio” olduğunu ise
Kalem şöyle açıklıyor: “Bittiğini bildiğimiz tek şey hayat. O
da ölümle bitiyor. Öldükten sonra da bitip bitmediği inanç

sistemine göre değişiyor. Onun haricinde arada kalan her
şey küçük bitişler ve başlangıçlar serisi. Bir döngü var. Yal-
nızca acılar bitmiyor da değil, aşk da hiç bitmiyor, sevmek
de bitmiyor ve umut da bitmiyor. Kahrolmak da bitmiyor,
yakarmamız da bitmiyor. Bitmiyor ve bitmesin de
zaten!”   

Değişim ve dönüşümle zenginleşiyoruz

“Bitti” denilen hiçbir şeyin bitmediğinin, insanın hücrele-
rine işlediğinin altını çizen Kalem, “Bizde bir silme tuşu
yok. Mesela bir insanla yaşadığın anların bir sonu gelse de
o insanla birlikteyken yaşantıladıklarının tezahürü seninle
hayat boyu devam ediyor. O ilişki bittikten sonra yoluna
devam ederken o ilişkiyi yaşamış bir insan olarak devam
ediyorsun. Oradaki değişimle, dönüşümle, yaralanmayla,
zenginleşmeyle… Biten şey sadece o kişiyle yaşadığın de-
neyimleme hali. Sen artık o ilişkiyi yaşamadan önceki sen
değilsin. Değişmeye de dönüşmeye de devam ediyorsun.
Yani hiç bitmiyor…” ifadelerini kullandı.  “Hiç Bitmio”,
yazarın 2013 yılında yayınladığı ve her biri yaşanmış ger-
çek 21 farklı hikâyeyi anlattığı “Terapi Odamda Kesişen
Öykülerimiz”in ardından ikinci kitabı. 

‘Hic Bitmio’ diye kitap yazdı
Uzman Klinik Psikolog, Öğretim Görevlisi ve Yönetici Koçu Ayşegül Kalem’in ikinci kitabı “Hiç Bitmio” İlksatır Yayınevi etiketiyle
raflardaki yerini aldı. Altı bölümden oluşan kitabında farklı zamanlarda farklı karakterlerle farklı ilişki dinamikleri içinde
tekrarlanan duyguları anlattığını belirten Kalem, “Duygular bir yerde başlıyor, başka bir yerde devam ediyor

14'üncü Travel Turkey İzmir Fuarı'nın "turizm teması" olarak belirlenen Patara Antik Kenti'nin
tanıtımı için düzenlenen çevrim içi söyleşinin, fuarda en çok takip edilen toplantı olduğu belirtildi

İZFAŞ'tan yapılan açıklamaya göre,
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ticaret Ba-
kanlığı himayesinde, İzmir Büyükşehir

Belediyesi ev sahipliğinde "ttidigital.izfas.com.tr" ad-
resinde dijital platformda düzenlenen 14. Travel Tur-
key İzmir Fuarı dün tamamlandı. Fuarda bu yıl
"turizm teması" olarak belirlenen Patara Antik Kenti

ise çevrim içi düzenlenen söyleşi programıyla ele
alındı. Fuarın en çok izlenen toplantısı olduğu belirti-
len "Likya’nın Dünyaya Açılan Kapısı: Patara Antik
Kenti" konulu söyleşide, Patara Antik Kenti Kazı
Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık ve TÜRSAB Kül-
tür Turizmi İhtisas Başkan Yardımcısı İlham Seyyale,
antik kentin tarihi ve turizm potansiyeli hakkında de-

ğerlendirme yaptı. 14. Travel Turkey İzmir Dijital
Fuarı kapsamında, Instagram üzerinden düzenlenen
ödüllü yarışmada da Oğuzhan Uzun'un fotoğrafı, en
fazla beğeni alan eser oldu. Salgın tedbirleri nede-
niyle bu yıl dijital ortamda 25 Şubat'ta açılan ve 27
Şubat'a kadar devam eden fuara 14 ülke katılmış, 
64 ülkeden ziyaretçi kaydı yapılmıştı.

Patara Antik Kenti ilgi odağı oldu
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Türkiye'yi tanıtmak amacıyla
gittiği 42 ülkede, 12 farklı

dilde şarkı söyleyen sanatçı,
yöresel icra tekniği, tiyatral

yeteneği, yorumu ve "yaren"
adını verdiği 3'lü sazıyla kısa

sürede Türk halk müziği 
alanında bir ekol oluştur-

mayı başardı

S ıra dışı ve sempatik kimliğiyle bir döneme imzasını
atan halk müziği sanatçısı Özay Gönlüm'ün vefa-
tının ardından 21 yıl geçti. Ailesi Denizli'nin Tavas

ilçesine bağlı Kızılcabölük beldesinden olan usta sa-
natçı, 5 Şubat 1940'da Erzincan'da dünyaya geldi. Ünlü
halk ozanı Davut Sulari'nin soyundan babası Ahmet
Gönlüm, annesi Zekiye Hanım ve kardeşleriyle birlikte
çocukluğunu Kütahya, Afyon ve Denizli'de geçiren sa-
natçı, müzikle Kütahya'da yaşadığı dönemde tanıştı.
Babasının hediyesi ve yaşamının sonuna kadar elinden
düşürmediği armonika ile ilk kez bir enstrüman çalan
Gönlüm, Denizli'de orta okulda eğitim alırken müzik
öğretmeninin teşvikiyle önce mandolin daha sonra da
keman çalmayı öğrendi. Gönlüm, 1953'te başladığı De-
nizli Erkek Sanat Enstitüsünde bağlamayla tanıştı. Mü-
ziğe olan yatkınlığı ve farklı kişiliğiyle lise döneminde de
sevilen Gönlüm, henüz 16 yaşındayken Cumhuriyet dö-
neminin en ünlü türkü derleyicisi ve TRT'de "Yurttan
Sesler" korosunun kurucusu Muzaffer Sarısözen'le 
tanıştı.

Yurttan Sesler Programı

Sarısözen aracılığıyla konuk olduğu Ankara Radyosu
Yurttan Sesler Programı'yla sanat hayatına adımını atan
Özay Gönlüm, bir süre Milli Eğitim Bakanlığı Film
Radyo Televizyon Merkezi'nde görev yaptı. Vatani gör-
evini Amasya'da yedek subay müzik öğretmeni olarak ta-
mamlayan usta sanatçı, 1966'da yetişmiş saz sanatçısı
olarak Ankara Radyosu'nda çalışmaya başladı. Özellikle
Denizli ezgilerine sazıyla ve sesiyle can veren Gönlüm,
çalıp söylediği Ege türküleri kadar, taklit yeteneği, şov-
menliği, fıkraları ve mahalli Denizli şivesiyle Türk folklo-
rik zenginliğine katkı sağladı. O dönem dinleyicilerden de
beğeni kazanan Gönlüm, 1970'den itibaren 10 yıl bo-
yunca İzmir Fuarı'nda sahne aldı. Türküleriyle o dönem
gönüllerde ve dillerde destan olan sanatçı, başta Zeki
Müren olmak üzere pek çok ünlüyle aynı sahneyi pay-
laştı. Sanatçı, sinemada 1970 yapımı "Düğüm" adlı Yeşil-
çam filminde Funda Yanılmaz'la birlikte başrolde oynadı.
Gönlüm, aynı zamanda TRT ekranlarında tarıma ve ço-
cuklara yönelik programlarda yer aldı.

Birçok radyo oyunu ve tiyatroda rol aldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Halk Müziği Geliştirme Mer-
kezi'nde repertuvar kurulu üyeliği yapan Özay Gön-
lüm'ün son televizyon programı, TRT 1'deki "Türk Halk
Müziği İstekleri" oldu. Gönlüm, ayrıca birçok radyo
oyunu ve tiyatroda rol aldı. 30 yıldan fazla radyo ve tel-
evizyonlarda yayınlanan "Ninemden Mektuplar" tipleme-
siyle büyük beğeni kazanan sanatçı, "Çöz de Al Mustafa
Ali" türküsünü, "Fişini de Al Mustafa Ali" diye seslendire-
rek halkı fiş toplamaya davet etti. Sanat yaşamı boyunca
pek çok uzun çalar ve 45'liğe imza atan Gönlüm, derle-
diği binlerce türküyü TRT repertuvarına kazandırdı.

Özellikle "Denizli'nin Horozları" (Çil Horoz),
"Asmam Çardaktan", "Cemilemin Gezdiği Dağ-
lar Meşeli", "Osmanımın Mendili", "Evlerinin
Önü Bulgur Kazanı" ve "Şu Dağlar Tepe Tepe"
türküleriyle tanınan sanatçı, Kültür ve Turizm
Bakanlığının Türkiye'yi tanıtım programı çerçe-
vesinde 42 farklı ülkede Türk halk müziği kon-
serleri verdi. Gittiği ülkelerde 12 farklı dilde
şarkı söyleyen Gönlüm, yöresel icra tekniği, ti-
yatral yeteneği, yorumu ve yaren adını verdiği
3'lü sazıyla kısa sürede Türk halk müziği ala-
nında bir ekol oluşturmayı başardı. Bağlama ile

birlikte cura ve tambur tekniğine büyük önem
veren Gönlüm, Ege yöresinde Hamit Çine'den
Ramazan Güngör'e kadar pek çok cura sanat-
çısı ile çalıştı. Cura konusunda ustalığını katıl-
dığı programlarda her boyda cura çalarak
gösteren Gönlüm, 1970'li yılların sonuna doğru
bağlama yapımcısı Cafer Açın'a yaptırdığı
yaren adlı sazıyla da ayrı bir ün kazandı. Gön-
lüm, 3 enstrümanın birleştiği bu sazla radyo,
konser ve televizyon programlarında çeşitli
şovlara imza atarak, büyük beğeni topladı. Ço-
cukluk yıllarından bu yana tanıdığı Ayten Gön-

lüm'le 1963'te bir evlilik gerçekleştiren sanat-
çının Evren ve Ezgi adına iki kızı dünyaya geldi.
Akciğer rahatsızlığı yaşayan sanatçı, solunum
yetmezliği sebebiyle kaldırıldığı Ankara Tıp Fa-
kültesi Göğüs Hastalıkları Kliniği'nde 1 Mart
2000'de hayatını kaybetti. Sanatçı, Ankara'daki
Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedildi. Özer Gön-
lüm'ün erkek kardeşi Cumhur Gönlüm, sanatçı
hakkında "Özer ağabeyim hiçbir kişiden, kay-
naktan ders almamıştır. Bir hocası olmamıştır.
Kesinlikle kendi yeteneği, bilgi ve becerisiyle
yapmıştır bu işi." ifadelerini kullanmıştı.

42 farklı ülkede Türk halk müziği konserleri verdi
Yurttan Sesler Programı'yla sanat hayatına adımını atan Özay Gönlüm, bir süre Milli Eğitim Bakanlığı Film Radyo Televizyon Merkezi'nde görev yaptı. 

Tatile giden sayısı azaldı
HER yıl Ocak ayına gelinmesiyle beraber
binlerce öğrenci ve velinin gündeminde yer
alan ara tatil turizmciler için de hareketliliğin

habercisi konumunda bulunuyordu. Bu yılda yine böyle
oldu fakat virüsün gölgesinde bir ara dönem gerçek-
leşti. Hareketlilik oluşsa da geçtiğimiz yıllar mumla
arandı.  Öyle kiturizm ve ulaşım sektörünü 2019 ve
2020 yıllarının 4. çeyrek verilerini karşılaştırarak ince-
lendiği son araştırma raporları, online mecralarda
kayak merkezlerinin aranmalarıyla ilgili dikkat çekici
detayları ortaya çıkarıyor. Örneğin 2020 yılında ‘Erciyes
Kayak Merkezi’  aylık ortalama arama hacmi 2019 yı-
lına göre yüzde 33 oranında  düşerken ‘Kartepe Kayak
Merkezi’ aylık ortalama arama hacmi  ise  2020 yılında
2019’a göre yüzde 45 oranında azalma gösterdi.  Bu
rakamlar kayıp yıl olarak görülen 2020’deki durumu da
net bir şekilde ortaya çıkarıyor. 

Aşı sadece umut oldu

Kış turizminin en hareketli dönemini geride bıraktıkla-
rını söyleyen biletall.com Ceo’su Yaşar Çelik, “ Bazı
bölgelere ilginin yoğun olmasına rağmen yaz sezo-
nunda olduğu gibi virüsün etkisi hissedildi.   Bu durum
haliyle bilet satışlarını da etkiledi. Geçtiğimiz yılın aynı
dönemine göre bilet satış oranlarında 60 azalma ger-
çekleşti. Aynı zamanda kişilerin tatil planlarında ulaşım
aracı olarak uçak yolculuğunu,
yakın yerlere gidenlerin ise kişi-
sel araçları tercih ettiğini görü-
yoruz.  Aşılama çalışmaları
ile  tünelin ucundaki ışık gö-
ründü bu nedenle gözler yaz
sezonuna çevrildi” ifadelerini
kullandı.



YILLAR sonra Kasımpaşa karşı-
sında makus talihini yenerek,
Gürsel Aksel Stadı'ndan 1-0 galip
ayrılan sarı-kırmızılılar büyük se-
vinç yaşadı. Taraftarlar sosyal med-
yada "Büyü bozuldu" mesajlarını
yayınlayarak 3 puan mutluluğunu
paylaştı. Göztepe bu sezon da bir ilki
gerçekleştirerek ilk kez 3 maçını üst
üste kazanmayı başardı. Daha önce
2'de 2 yapıp ardından puanlar kaybe-
den Göz-Göz, 9 puanı hanesine yazdı-
rarak alt sıralarla bağlarını iyice kopardı.
Göztepe'nin başında çıktığı ilk 4 maçta
sadece 1 puan alabilen teknik direktör
Ünal Karaman da üzerindeki baskıyı yok
etti. Oyuncuları ve camiayı yakından ta-
nımaya başlayan Karaman, hem skor
hem de kadro istikrarını yakaladı. Kasım-
paşa'ya karşı çok önemli bir galibiyet al-
dıklarını ifade eden Ünal Karaman, "Çok
zorlandık. Final paslarını ve son vuruşları
iyi yapamadığımız bir karşılaşma oynadık.
Burada eksiklerimizin olduğunu görüyo-
rum. Bu noktalarda daha dikkatli olacağız
ve eksiklerimizi kapatmak adına daha çok
çalışacağız" diye konuştu.

ndiaye şov yaptı 

Göztepe'nin Senegalli golcüsü Cherif

Ndiaye, Kasımpaşa maçının kahramanı
oldu. Maçın 25'inci dakikasında Halil'in pa-
sını gole çeviren Ndiaye, 8'inci sevinci ya-
şadı. Takımın ligde en skorer oyuncusu olan
23 yaşındaki forvet, mücadelesiyle de ca-
mianın beğenisini aldı. Ndiaye, bu sezon
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE
Ankaragücü (2), Fatih Karagümrük, Genç-
lerbirliği, Yeni Malatyaspor (2) ve Kasım-
paşa maçlarını boş geçmedi. Göztepe,
Ndiaye'nin gol attığı 6 karşılaşmada 3
galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. 

Halil harikalar yarattı

Geçen hafta Fenerbahçe deplas-
manında takımına zaferi getiren
golü atan Halil Akbunar da
7'nci asistine imza atarak ta-
kıma büyük katkılar sağladı.
Ağları 7 kez de sarsan
Halil, Fenerbahçe, Hes
Kablo Kayserispor, Ay-
temiz Alanyaspor, Ga-
latasaray, İttifak
Holding Konyaspor,
Gençlerbirliği ve
Kasımpaşa mü-
sakalarında asist
yapmayı 

başardı. Özellikle bu sezon oynadığı futbolla
göz dolduran tecrübeli kanat oyuncusu A
Milli Takıma da göz kırptı. Perşembe günü
deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'un rakibi
olacak Göztepe'de kırmızı kart gören sol bek
Berkan cezalı duruma düştü. 
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NBA'E 7 maçla devam
edildi. Dört maçlık mağlu-
biyet serisinin ardından
Trail Blazers galibiyetiyle
moral bulan Lakers maça

hızlı başladı ve ilk periyotu
41-21 önde kapadı. Staples
Center'da oynanan müsa-
baka boyunca üstünlüğünü
koruyan Los Angeles ekibi

Golden State Warriors'u
117-91 yendi. Lakers'ta
Kyle Kuzma 12 sayı, 11 ri-
baunt ile double double ya-
parken LeBron James 19,

Alex Caruso ve Markieff
Morris 13'er sayı üretti.
Warriors'ta, Eric Paschall
18 ve Stephen Curry 16
sayı buldu.

BURSASPOR’DA Emirhan Aydoğan ve
Furkan Emre Ünver, Akhisarspor maçı

sonrasında galibiyete mesajlar
verdi.Spor Toto 1'inci Lig’de saha-

sında Akhisarspor’u 3-2 yenerek
galibiyet hasretine son veren
Bursaspor’da, teknik heyet ve
oyuncular maç sonrası büyük
sevinç yaşadı. Takımının ilk go-

lünü kaydeden Emirhan Aydoğan,
sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda
destek veren herkese teşekkür etti. Aydoğan,
“Geriye düşsek de kazanmak için varını yo-
ğunu ortaya koyan tüm takım arkadaşla-
rımı kutluyorum. Hedeflerimiz
doğrultusunda çok çalışmaya devam ede-
ceğiz. Destek veren herkese teşekkürler.
Umuttur Bursaspor” dedi. Akhisarspor’un
kazandığı iki penaltı kararında pozisyonun
içerisinde olan savunmacı Furkan Emre
Ünver de, sosyal medya üzerinden mesaj
verdi. Genç savunmacı, “Bugün futbolun
içinde olan ama kabul edilemez şanssızlık-
lar yaşadım. Tesellim takım arkadaşlarımın
mücadelesiyle maçın dönmesiydi. Daha
çok çalışıp, daha iyisini yapacağız. Destek
olan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini
kullandı. Yeşil beyazlı taraftarlar da, mesaj-
larıyla genç oyuncuya destek verdi.

LaKerS hiç zorLanMadan Kazandı

SP  R

timsah 
keyiflendi

Spor Toto Süper Lig’in
27’inci haftasında 

sahasında Fenerbahçe’ye 
1-0 mağlup olan 

Trabzonspor, bu sezon 
Süper Lig’de aldığı altı 

yenilgiyi de İstanbul takımları
karşısında elde etti

WSF Dünya ve Avrupa, WKF Türkiye Ka-
rate Şampiyonu, TKF Hakemi ve Siyah
Kuşak 4. Dan ve Esenyurt Belediyesi Ka-
rate Antrenörü Kamil Üci pandemi döne-
minde Esenyurt’a ödül kazandırmaya
devam ediyor. Adını dünyaya duyurmuş
olan Kamil Üci Spor Kulübü öğrencileri,
Yugoslavya’dan 8 madalya ve Kazakis-
tan’da 13 madalyayı Esenyurt’a kazandırdı.
Pandemi süresi boyunca alınan önlemleri
dikkate alarak spor çalışmalarına devam
eden karate antrenörü Kamil Üci duygula-
rını şöyle dile getirdi; “ 37 yıldır Karete Do
branşındaki çalışmalarımın, öğrencilerim
üzerindeki meyveleri olarak görüyorum.
Bunlar ülkemize ve Esenyurt ilçemize ka-
zandırdığımız başarılardır. Esenyurt’un ilk-
okul, ortaokul ve lise düzeyindeki
öğrencilerini spora, sanata yönlendirmek
ülkemizin geleceğine olan bir borcumuzdur.
Sağlıklı nesiller yetiştirerek dünya ile rekabet
edebiliriz. Esenyurt’a spora daha çok önem
verilmesini talep ediyoruz” dedi. 
ZeHra Çelik

Kamil Üci
tarih yazdı

F enerbahçe mağlubiyeti ile bu sezon
ligde altıncı mağlubiyetini alan Trab-
zonspor’un, söz konusu altı yenilgisi

de İstanbul takımlarına karşı geldi. Bordo-
mavililer söz konusu 6 yenilgi aldığı maç-
larda Fenerbahçe’ye 3-1 ve 1-0,
Galatasaray’a 2-0, Kasımpaşa’ya 4-3 ve
Başakşehir’e ise 2-0’lık skorlarla kaybetti.
Süper Lig’de bu sezon oynadığı 26 maçta 6
da beraberliği bulunan Trabzonspor, 14 kez
de rakipleri karşısından galibiyetle ayrıldı.
Trabzonspor'un Fenerbahçe mağlubiyeti
sonrası Süper Lig’deki 10 maçlık yenilmez-
lik, 7 maçlık galibiyet ve 4 maçlık gol ye-
meme serileri de sona erdi.
Bordo-mavililer bu mağlubiyet öncesi elde
ettiği galibiyet, puan ve gol yememe serile-
riyle son yılların en başarılı performansına
imza atmıştı.

Tedavilere başlandı 

Bu arada Trabzonspor Kulübü’nden, sa-
vunma oyuncuları Vitor Hugo ve Kamil
Ahmet Çörekçi’nin sağlık durumlarıyla ilgili
açıklama yapıldı. Kulüp Doktoru Op. Dr.
Hakan Çelik, yaptığı açıklamada, “Fener-
bahçe karşılaşmasına aldığı darbe sonucu
burun kemiğinde kırık oluşan Vitor Hu-
go’nun tedavisine başlanmıştır. Ayrıca an-
trenmanda aldığı darbe sonucu sakatlanan
Kamil Ahmet Çörekçi’nin ise bugün çekilen
MR grafisinde sağ dizinde iç yan bağ yara-

lanması olduğu tespit edilmiş ve tedavisine
başlanmıştır” ifadelerine yer verdi.

Yerel basın Tepkili

Yerel gazeteler, Spor Toto Süper Lig’in
27’nci haftasında, Trabzonspor’un 1-0
mağlup olduğu Fenerbahçe maçının ardın-
dan ‘Adalet' vurgusunda bulunurken, ha-
kemlerin yönetimine de tepki gösterdi.
Kuzey Ekspres Gazetesi, “Adalet kimin için
var!”, “Sahada Uğurlu, VAR’da ise Av-
rupa’nın en iyi 2’inci hakemi Çakır vardı
güya! Ama ikisinin de niyetleri belliydi. Eku-
ban’a ceza alanı içinde vurulan tekmeyi
geçtik, Bakasetas’ın yüzüne patlayan dirsek
için bile VAR’a gidilmemesinin tek açıkla-
ması vardı onlar adına. Fenerbahçemiz
VAR olsun!”, Günebakış Gazetesi, “Hırsız
VAR”, “Süper Lig’de önüne geleni yıkıp
geçen Trabzonspor’u, Fenerbahçe karşı-
sında hakem Uğurlu ve VAR’da Çakır dur-
durdu”, Karadeniz Gazetesi, “Haram olsun
size verilen paralar”, “Fırtına’nın 7 maçlık
galibiyet serisini Yaşar Kemal Uğurlu ve
VAR’da görev yapan Cüneyt Çakır bitirdi”,
Sonnokta Gazetesi, “Karanlık tipler çaldı
götürdü”, “Fener’i kurtarma operasyo-
nunda görevlerini tamamladılar”, Taka Ga-
zetesi ise “Fırtına zirveyi ıskaladı!”,
“Trabzonspor, 11 maç sonra sahadan yenil-
giyle ayrılırken zirve yarışında yara aldı”
başlıklarını kullandı.  DHA

FOBiSi
İstanbul İstanbul İstanbul İstanbul İstanbul İstanbul İstanbul İstanbul İstanbul 

Göztepe fırtına

Gibi esiyor
Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'nin ardından

Kasımpaşa'yı da mağlup eden Göztepe sezona damgasını vurmaya başladı

Altekma gururlu
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde normal sezonu

8'inci sırada tamamlayarak Play-Off 2.
Etap'ta yarışmaya hak kazanan Altekma, ilk

kez yer aldığı ligde sergilediği performansla
alkış topladı. Oynadığı 30 maçta 14 galibiyet,

16 yenilgi alan İzmir temsilcisi, kümede kalma
hedefiyle çıktığı yolda 16 takım arasında 8'inci

olmayı başardı. Ligde Galatasaray HDI Sigorta,
Halkbank gibi yüksek bütçeli rakiplerini dize getirerek

dikkat çeken Altekma, en çok tie-break seti oynayan
takım olarak mücadeleci karakterini gösterdi. "Son topa

kadar" sloganıyla başladıkları lige yeni bir heyecan
kattıklarını belirten Başantrenör Levent Matmeriçli, "Ligde

en çok 3-2'lik skorla maç oynayan tek takım biziz. Bu da ne
kadar savaşçı ve inatla maçı bırakmayan bir takım

olduğumuzun en güzel göstergesi oldu. Hedefimizin henüz ilk
kısmını tamamladık. Şimdi Play-Off'ta ve çeyrek finale

yükseldiğimiz Kupa Voley'de hedeflerimiz var. Yine aynı heyecan
ve coşkuyla rakiplerimizin karşına çıkıp kulübümüzü başarıyla
temsil edeceğiz" dedi.  
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S por Toto Süper Lig'de 27'nci hafta
geride kalırken Fenerbahçe 54 pu-
anla 3'üncü sırada yer aldı. Ligde

sahasında Göztepe engeline takıldıktan
sonra yoğun bir baskı altına giren ve gali-
biyet serisi yakalamak isteyen Fenerbah-
çe'nin adeta kader maçı olan Trabzonspor
deplasmanındaki galibiyetiyle yüzü güldü.
Kalan 14 haftada en az kayıp yaşayarak
sezon sonunda şampiyonluğu hedefleyen
sarı-lacivertlilerde şimdiki hedef Fraport-
TAV Antalyaspor karşılışması. Sarı-laci-
vertli ekipte Dimitris Pelkas ile Attila

Szalai, takıma dahil oldukları gündün beri
önemli katkılar sundu. Trabzonspor ma-
çında Caner Erkin'in yokluğunda sol
bekte görev alan Szalai önemli katkıları ile
herkesin beğenisini toplarken teknik ekibin
güvenini boşa çıkarmadı. Fenerbahçe'de
Dimitris Pelkas ise giydiği forma ile öz-
deşleşen bir diğer isim arasında yer aldı.
Verilen görevleri kusursuzca yapan Yunan
futbolcu, bulduğu gol ile takımının saha-
dan galip gelmesini sağladı. Pelkas, bu
sezon 17 maçta görev alırken 5 gol 5 de
asist başarısı gösterdi.

Mesut Özil eh işte
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız fut-
bolcusu Mesut Özil, sarı-lacivertli ekibe
dahil olduğu günden bu yana Süper
Lig'de 5, ZTK'da ise 1 karşılaşmada görev
aldı. Ligdeki 3'ü maça ilk 11 başlayan tec-
rübeli futbolcu, diğer mücadelelere ise
sonradan dahil oldu. İngiliz ekibi Arse-
nal'de uzun süre forma giymediği için
maç eksiği bulanan Özil, yeniden sahalara
dönse de henüz beklenen performansına
ulaşamadı. Son oynanan Trabzonspor
maçına da 11'de başlayan Özil, 66'ncı da-

kikada yerini Samatta'ya bıraktı.

Mert Hakan cezalı

Trabzonspor karşılaşmasının arından
ligde 28'inci haftada oynayacağı Fraport-
TAV Antalyaspor maçına odaklanan Fe-
nerbahçe, hazırlıklarına ise ara vermeden
devam edecek. Trabzonspor maçının
56'ncı dakikasında Mert Hakan Yandaş 
ve 72'nci dakikasında Serdar Aziz sarı 
kart gördüler. İki oyuncu ligin 28'inci 
haftasında oynanacak Antalyaspor 
karşılaşmasında görev alamayacak.

Ne gerekirse
onu yaparız

Çalımbay, 0-0 biten Çaykur Rizespor maçı ve devam eden
Atakaş Hatayspor maçı hazırlıkları ile ilgili değerlendirme-
lerde bulundu. Çaykur Rizespor maçında ortaya koyduğu
mücadeleden dolayı futbolcuları tebrik eden Çalımbay,
"Deplasmanda 10 kişi kalmış takımın oynaması gereken
şekilde oynadılar. İyi mücadele ettik. Pozisyon vermemeye
çalıştık ve onu da başardık. Güzel pozisyonlar bulduk ama
son paslarda dikkat edemedik. Sonradan oyuna giren ar-
kadaşlarımız da dahil hiçbir tanesi oyundan kopmadı. Çok
güzel mücadele ettiler ve uyum içinde oynadılar. Onun için
mutluyuz. İyi bir puan aldık 10 kişi ile. 11 kişi iken bir sürü
pozisyonumuz vardı maçın başında. Onları tekrar yapabi-
lirdik. Galibiyet için gitmiştik oraya. Maalesef böyle aksi-
likler olabiliyor. Ben takımımdan çok memnunum. Bu
oyunumuzu skora yansıtmamız gerekiyor. İnşallah oynaya-
cağımız ilk maçta bunu da yapacağız" diye konuştu.

Takıma güveniyorum

Ligde Atakaş Hatayspor ve Galatasaray ile üst üste iki maç
oynayacaklarını belirten Çalımbay, "Kolay maçlar değil
bunlar, zor maçlar. Ben bu tür maçlardan pek çekinmiyo-
rum, çünkü takımıma güveniyorum. Böyle maçlarda çok iyi
oynuyorlar. Hatayspor maçında elimizden gelen her şeyi
yapacağız. Sahamızda oynadığımız maçta kazanmak için
ne gerekiyorsa yapacağız. Gerekli riskleri de alacağız. Ga-
latasaray maçı da aynı olacak. Her maç içerde, dışarda
nasıl oynuyorsak bu maçlarda da galibiyet için oynayaca-
ğız. Bütün takım olarak oyundan ve mücadeleden kopma-
dan, hep oyun içinde kalan bir takım hüviyeti içinde
olacağız. Bugüne kadar çok zor maçlar oynadık. Her şeyin
farkındayız. Lig de yavaş yavaş bitiyor. Tek sıkıntımız sakat
arkadaşlar. Onun dışında bir sıkıntımız yok. Erdoğan Yeşil-
yurt'un da cezalı olması bizim için dezavantaj oldu. İnşal-
lah ligi iyi bir yerde bitireceğiz" ifadelerini kullandı.
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Spor Toto Süper Lig'in
27'nci haftasında dün

Trabzonspor deplasmanına
çıkan Fenerbahçe, 1-0'lık

galibiyetle kritik maç son-
rası kara bulutları dağıttı.

Galibiyet serisini Trabzons-
por deplasmanıyla başlat-
mak isteyen sarı-lacivertli

ekipte şimdiki hedef ise
Antalyaspor maçında
mutlu sona ulaşmak

Caner’in durumu
Teknik heyet kararıyla Trabzonspor 
deplasmanı maç kadrosuna alınmayan
Caner Erkin'in Perşembe günü oynana-
cak Antalyaspor maçında olup olmaya-
cağı merak ediliyor. Bu uzaklaştırmanın
1 maçlık mı olduğu yoksa devamının
gelip gelmeyeceği çarşamba günkü son
antrenmanda belli olacak.

Demir Grup Sivasspor
Teknik Direktörü Rıza 

Çalımbay, "Sahamızda
oynayacağımız Hatays-
por maçında kazanmak

için ne gerekiyorsa 
yapacağız. Gerekli 

riskleri de alacağız" dedi

O ilki
başarmak

istiyor

O ilki
başarmak

istiyor

O ilki
başarmak

istiyor

O ilki
başarmak

istiyor

O ilki
başarmak

istiyor

O ilki
başarmak

istiyor

O ilki
başarmak

istiyor

O ilki
başarmak

istiyor

O ilki
başarmak

istiyor

O ilki
başarmak

istiyor

O ilki
başarmak

istiyor
Milli atlet Danışmaz, "Tokyo Olimpiyat
Oyunları için baraj 14.30. Bu barajı geçe-
mezsem bile sıralamadaki ilk 32 sporcu
olimpiyatlara gidecek. Şu an 33. sırada-
yım. Tokyo Olimpiyatları'na gitme şan-
sımı yüksek görüyorum." dedi. Üç adım
atlamada Türkiye 23 Yaş Altı ve Büyük-
ler rekorunu 13.97'lik derecesiyle elinde
bulunduran ENKA Kulübü sporcusu
Tuğba Danışmaz, hedefi, Tokyo Olimpi-
yat Oyunları'nda yer alma ihtimali, atle-
tizme başlama hikayesi ve antrenörü
Cahit Yüksel'i beraber çalışmaya ikna
etme süreciyle ilgili açıklamalarda bu-
lundu. Polonya'da 5-7 Mart'ta düzenle-
necek Avrupa Salon Atletizm
Şampiyonası'na katılacak 21 yaşındaki
sporcu, çalışmalarını yoğun tempoda
sürdürüyor. Son olarak İstanbul'da orga-
nize edilen Balkan Salon Atletizm Şam-
piyonası'nda 13.97'lik derecesiyle Türkiye
rekorunu yenileyen Tuğba Danışmaz,
Türkiye'de 14 metre atlayan ilk kadın
sporcu olma hedefine çok yaklaştı. Bu
hedefine vücuduna yaptırdığı dövmeyle
motive olduğunu belirten milli atlet, şu
ifadeleri kullandı: "Türkiye'de şu ana
kadar 14 metre atlamış Türk kadını yok.
Kendime 'Sen bunu başaracaksın, eğer
olimpiyatlara da gidersen 14 metre atla-
yıp gideceksin.' dedim. Türkiye'de 14
metreyi atlayan ilk kadın sporcu olmayı
hedefliyorum. Dövmelere karşı zaafım
var. Vücudumdaki dövmelerin sayısını
unuttum. İnsan yapabileceği bir şeyi he-
defler. 14 metre hedefimin dövmesi vü-
cudumda kazılı olsun istedim. Dövmem
bir pusula. Pusula'nın içinde saat var.
Saat 14.00'te duruyor. Bunun yanı sıra
vücuduma olimpiyat halkası da yaptır-

dım. Hedeflerim olduğu için bu dövme-
leri yaptırdım."

Tokyo'ya gitme şansım yüksek

Uluslararası turnuvalara katılmanın öne-
mine dikkati çeken Tuğba Danışmaz, bu
organizasyonlarda elde ettiği derecelerle
Tokyo Olimpiyatları hedefine adım adım
yaklaştığını aktardı. Son 2 yılda sergile-
diği performansla dikkati çeken milli
sporcu, "Tokyo Olimpiyat Oyunları için
baraj 14.30. Bu barajı geçemezsem bile
sıralamadaki ilk 32 sporcu olimpiyatlara
gidecek. Şu an 33. sıradayım. Balkan
Salon Atletizm Şampiyonası'nda elde et-
tiğim 13.97'lik derecem henüz eklenmedi.
Bu puan da yüksek. Eklendiği zaman üst
sıralara çıkacağımı düşünüyorum. Tokyo
Olimpiyat Oyunları'na gitme şansımı
yüksek görüyorum. 2024 Olimpiyat
Oyunları'nda ise kürsüyü hedefliyorum."
diye görüş belirtti.

Vazgeçecektim, kardeşim 
beni döndürdü

Yaşadığı sakatlıklar ve eski antrenörünün
ilgisizliği nedeniyle sıkıntılı bir süreç ge-
çirdiğini kaydeden Tuğba Danışmaz,
şöyle konuştu: "Yaşadığım sakatlıklar ve
antrenörümün ilgisizliği nedeniyle 2 sene
önce sporu bırakmaya karar verdim. Ka-
tıldığım bir yarıştan sonra eve gittiğimde
kardeşim bana 'Sen eskiden eve madal-
yayla dönerdin.' dedi. Bu, beni çok üzdü.
Kardeşimin sözleri beni çok etkiledi.
Kardeşim haklıydı çünkü gerçekleştirmek
istediğim bir hedefim ve temsil etmem
gereken bir bayrak vardı. Vazgeçecektim
ancak sağ olsun kardeşim beni dön-
dürdü. İyi ki döndürmüş."
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İstanbul’un sulak ve yeşil arazileri bakı-
mından en zengin ilçelerinden Beykoz’da
havaların ısınmasıyla birlikte yaz aylarında
görülebilecek sivrisinek artışını en aza in-
dirmeye yönelik çalışmalar ilçe genelinde
dört bir koldan yürütülüyor. Beykoz Beledi-
yesi ekipleri, tüm Beykoz genelinde İBB
kontrolündeki ana cadde ve sokaklara ek
olarak ilaçlama ve larvayla mücadele çalış-
masını sürdürüyor. İlçede rahat ve huzurlu
bir yaz için sahaya inen ekipler mahalle
mahalle gezerek geçen yıl belirlenen 4 bin
255 larva kaynağını kontrol ediyor. Sivrisi-
nek ve larva üreme alanı olan su kaynakla-
rında sıcaklık ölçümlerini yapan teknik
ekipler ardından ilaçlama yapıyor. Sivrisi-
nek ve uçan kanatlı kontrolünün en önemli
ayağını oluşturan bu çalışmayla larva artı-
şının önlenmesi amaçlanıyor. İlçede bulu-

nan 17 dere ve bağlantılarında oluşabilecek
vektörlere karşı gerekli önlemler de alınıyor.
Öte yandan larvaların sık bulunduğu kanal
ve kanalizasyonlar da termal sisleme cihaz-
larıyla ilaçlanıyor.

Kültürel mücadele istiyor

Beykoz Belediyesi sahada etkin olarak yü-
rüttüğü kaynak tespit ve ısı kontrol çalış-
malarının yanı sıra vatandaşların
bilinçlenmesine yönelik kültürel mücade-
leye ayrıca önem veriyor. Özellikle larva
kaynakları ilaçlandıktan sonra görülebilir
noktalara etiket ve uyarı notları bırakılıyor.
Vatandaşların sinek üreme alanlarına yöne-
lik alabileceği basit ve etkili önlemleri içe-
ren bilgilendirici etiket ve broşürler
hazırlanarak evlere dağıtımları yapılıyor.
Broşürlerde vatandaşlardan özellikle bahçe

ve balkonlarındaki saksı, oluk, eski lastikler,
kedi-köpek mama kapları, süs ve plastik
havuzlarını temiz tutmaları ve bidonların
ağızlarının kapatmaları isteniyor. Zira ağzı
açık su kaplarını çok seven sivrisinekler bu-
ralara bir gecede binlerce yumurta 
bırakıyor.

Kaynakları kaldıralım

İlçede tarım alanları ve hayvancılık 
faaliyetlerinin yoğun olması dolayısıyla 
karasinek üreme kaynağı olan gübreliklerin
kapalı tutulması hususunda çiftçiler ziyaret
edilerek gerekli uyarı ve tebligatlar yapılı-
yor. Belediye ekipleri bu ziyaretlerde 
özellikle vatandaşlardan sivrisinekle müca-
delede kesin çözüm olan “Kaldıralım, Ka-
patalım ve Kurutalım” kuralına uyulmasını
istiyor. SEMANUR POLAT

CAMININ KAPISI
HERKESE ACIK

Larvaya karsı mücadele var

İşçi ve işvereni bir araya getiren Arnavut-
köy Belediyesi, 2020 yılı içerisinde 2000
vatandaşa iş imkânı sağladı. Dünya’da
sıra dışı olayların yaşanması ve pandemi
döneminin uzamasana rağmen işçi ve iş
vereni bir araya getiren Arnavutköy Be-
lediyesi, 2020 yılı içesinde 4 bin 169 va-
tandaşı toplu iş görüşmelerine davet etti.
Bu kapsamda düzenlenen toplu iş gö-

rüşmeleri ile vatandaş, özel sektördeki
firmalarla bir araya gelerek, kısa sürede
iş imkânı buldu. 2020 yılı içerisinde özel
firmalarla görüştürülen 2000 vatandaşı-
mız istihdam edildi. Arnavutköy’de işsiz-
lik oranını en aza indirmeyi hedefleyen
ABİM, kurulduğu günden bugüne 672
firma ile iş birliği yaparak, iş arayan va-
tandaşların ilk çaldığı kapı oldu.

Beykoz Belediyesi ilçedeki kültür-sanat ve eğitim hizmetlerini yaygınlaştır-
mak amacıyla Çiftlik Mahallesi’nde yeni bir Beykoz Belediyesi Sanat ve Eğitim
Merkezi (BEYSEM) açıyor. Uzman eğitimcilerin görev yapacağı merkez hobi
edinmek ve yeteneklerini geliştirmek isteyen ilçe sakinlerini ağırlayacak

BEYSEM artık
gün sayar oldu

Şehrin gizli kahramanları
İstanbul’un gözbebeği Beyoğlu gizli
kahramanları sayesinde her gün tertemiz
bir güne uyanıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla
birlikte Beyoğlu’nun dört bir yanına dağı-
lan elle süpürme ekipleri, mahalle ve so-
kakları adım adım gezerek temizliyor.
Her gün milyonlarca yerli
ve yabancı misafiri ağırla-
yan İstanbul’un gözbe-
beği Beyoğlu, 7/24 iş
başında olan gizli kahra-
manları sayesinde her
güne tertemiz başlıyor.
Vatandaşlara daha sağ-
lıklı ve daha temiz bir
çerce sunmak için çalış-
malarını aralıksız sürdü-

ren Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri
Müdürlüğü pandemi sürecinde de çalış-
malarına ara vermedi. Bu zor süreçte
görevini aksatmadan çalışmalarına
devam eden ekiplerin başında da kuşku-
suz ki elle süpürme ekipleri geliyor. Saba-

hın ilk ışıklarıyla birlikte
Beyoğlu’nun dört bir ya-
nına dağılan süpürme ekip-
leri mahalle ve sokakları
adım adım gezerek süpürü-
yor. Ekipler, her gün bu zor
görevi yılmadan usanma-
dan yerine getiriyor. Be-
yoğlu bu gizli kahramanları
sayesinde her gün tertemiz
bir güne uyanıyor.

afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlı-
ğınca 2021 yılı “Türkiye Afet Eğitim Yılı”
olarak belirlenmiş ve tüm illerde “Afet Eğitim
Seferberliği” başlatıldı. Afete hazırlık yılı
kapsamında afet farkındalığının artırılması
ve yaygınlaştırılması amacıyla Eyüpsultan
Belediyesi personeline “Afet Farkındalık Eği-
timi” verildi. AFAD eğitmenleri tarafından
verilen eğitimler kapsamında heyelan, sel,
tsunami, çığ gibi durumlarda yapılması gere-
kenler, Deprem Öncesi ve Sonrası Yapılacak-
lar, Afet ve Acil Durum Çantası, Planlama,
Deprem Anında Unutulmaması Gerekenler
konuları hakkında bilgiler aktarıldı. “Afet Far-
kındalık Eğitimi” iki oturum halinde gerçek-
leşen eğitimler tüm müdürlüklerde görevli
personelin katılımıyla devam edecek.

ARNAVUTKOY IS BULDU

Eyüpsultan'daki Hz. Kaab Camisi İmamı Emin Kır, görev yaptığı bölgedeki madde bağımlı-
larının hayatına dokunuyor, evsizlere barınma ve yemek sunuyor, küskünleri barıştırıyor

ALİ AVCU

D ünyanın en kalabalık şehirlerinden İs-
tanbul'a 2006 yılında tayin olan ve
Balat semtinde surların arkasında 6

dönüm üzerinde yer alan Hz. Kaab Cami-
si'nde göreve başlayan Kır, yerleşim yeri ol-
maması nedeniyle az sayıdaki cemaatle
buluşuyor ve çevrenin tenhalığından tedir-
ginlik yaşıyordu. Göreve başladığı yıl evine
giderken yolu kesilen Kır, kendisinden talep
edilen parayı madde bağımlılarına verdi. Er-
tesi gün aynı sahneyi tekrar yaşayan Kır, yo-
lunu kesenlere, parasının olmadığını ancak

çorba ve çay yapabileceğini söyledi. O gün-
den sonra Kır, hem kendi hem de bölgenin
kaderini değiştirecek bir yola girdi. Yanına
gelenlerin evsiz olduklarını öğrenen Kır, on-
lara sıcak bir yatak, duş ve yemek imkanı
sağlayabileceğini, ancak tek şartının uyuştu-
rucunun cami çevresine girmemesi oldu-
ğunu iletti. Bu teklifin kabul edilmesinin
ardından caminin adı bölgedeki tüm deza-
vantajlı kişilere yayıldı. Acıkan, yatacak yeri
olmayan, çıkış arayan herkes Kır'ın kapısını
çaldı. Aradan geçen 15 senede onlarca genci
uyuşturucu batağından kurtaran, aileleriyle
barıştıran Kır'ın gönül mücadelesi devam

ederken, birçok hayırsever de bu çalışmaya
katkı sunmak için erzak, eşya yardımı yapa-
rak hayra vesile oldu. 

20 kişilik yer var

Yapılan çalışmalar sonrasında Eyüpsultan
Kaymakamlığı ve Müftülüğü tarafından da
proje kapsamına alınan camide her gün
sıcak çorba koşulsuz bir şekilde gelenlere
dağıtılıyor. Sokakta yaşayanlar için sıcak su
imkanı sağlanan camide yeni tip koronavi-
rüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şu
anda kapalı olan 20 kişilik de yatacak alan
bulunuyor.

Kimse zorda
kalmasın
Cami imamı Emin Kır, “Biz buradan
bir kere daha sesleniyoruz. Kimse
zorda kalmasın kendini zorda his-
setmesin. Bizim kapımız herkese
açık. Burası Allah'ın evi. Zorda
kalan kim varsa hiç çekinmeden,
gelip gönül rahatlığıyla camimizin
kapısından içeri girebilir” dedi.

Beykoz Belediyesi larvayla mücadele çalışmalarına aylar öncesinden başladı. Sahada yürütü-
len kaynak tespit çalışmalarının yanı sıra sivrisinekle mücadelede başarının anahtarı olan,
vatandaşların bilinçlenmesi ve aktif katılımını amaçlayan kültürel mücadeleye de hız verildi

Çavuşbaşı sakinlerinden gelen talep
üzerine, Çiftlik Mahallesi’ne bakımlı bir
meydan ve park alanı kazandıran Beykoz
Belediyesi, mahalle sakinlerinin kültürel,
eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamaya
yönelik bir de merkez yapıyor. Beykoz’da
kurulduğu günden bu yana başta kadın-
lar olmak üzere her kesimden ilgi gören
BEYSEM artık Çiftlik Mahallesi başta
olmak üzere, Yavuzselim, Baklacı, Çen-
geldere ve Fatih mahallelerine de hitap
edecek. Yetişkin-çocuk ve gençler için
ayrı ayrı atölyelerin yer alacağı merkezde
Tiyatro, Görsel Sanatlar, Müzik, Gele-
neksel El Sanatları, Dil, Kişisel Gelişim,
Tekstil ve Giyim Üretimi Teknolojisi
olmak üzere 7 ana branşta eğitim verile-

cek.  Mahallerinde ücretsiz kurs ve eği-
tim imkânına kavuşacak olan Çavuşbaşı
sakinleri hobi edinme ve yeteneklerini ge-
liştirmenin yanı sıra kişisel gelişimlerine
katkı sağlayacak nitelikli bir ortama da
sahip olacak.

6 bin kitaplı kütüphane

BEYSEM’de kültür-sanat atölyelerinin
yanı sıra gençler ve öğrencilerin kitapla-
rın sıcacık dünyasıyla buluşacağı 6 bin
kitaplık bir de kütüphane yer alacak.
Pandemi koşulları dolayısıyla uzaktan
(on-line) yapılan BEYSEM eğitimleri
normalleşme adımlarının hayata geçme-
siyle yüz yüze devam edecek.
FATİH POLAT

Personel için afet eğitimi


