
İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu, Sultangazi’de Ahmed

Arif Halk Kütüphanesi’ni, çocuk-
larla birlikte açtı. Konuşmasında
Türk şiirinin duayen ismi Ahmed
Arif’in, “Dayan kitap ile dayan iş ile
tırnak ile, diş ile umut ile, sevda ile,
düş ile” dizelerine yer veren İma-
moğlu, “Biz de bu zor dönemi,

böyle aşacağız. Hep birlikte aşaca-
ğız. Dayanışma içinde aşacağız. 
Birbirimize moral vereceğiz. Sakın
umudunuzu kaybetmeyin. Çok
güzel günlerin bizi beklediğini sakın
unutmayın. Zor günleri hep birlikte
aşmanın yegâne unsuru vardır: 
Dayanışma, birbirine olan inanç,
omuz omuza yol yürümektir.”

ç

Kâğıthane Spor Kulüpleri 
Birliği'nin her yıl düzenlediği

’’Sporda Yılın EN’leri’’ ödül töre-
ninde Kağıthane Belediye Başkanı
Mevlüt Öztekin, ‘Yılın En İyi Yerel
Yöneticisi’ seçildi. Spora ve sporcuya
hizmet edenlere verilen özel ödül,
sosyal medya anketleri ve jüri üyeleri-
nin oylarıyla belirlendi. Başkan 
Öztekin’e törende ödülünü Kâğıt-
hane Spor Kulüpleri Birliği Başkanı
Ömer Tüfekçi takdim etti.  I SAYFA 9
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Silivri Belediye Başkanı Volkan 
Yılmaz, mahallelerde gezen çalış-

maları yerinde inceledi. Alibey ve Kavaklı
Mahalleleri'nde süren çalışmaları takip
eden Yılmaz, “Bizim için vatandaşlarımı-
zın mutluluğu her şeyden önce gelir. 
Burada önce onların mutlululuğu 
diyerek hareket ediyoruz” dedi.
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ÖZTEKİN GURURLANDI

Her şey çocuklar
için diyoruz

CHP Grup Başkanvekili Özgür
Özel'e “Seviyeyi düşürmek iste-

mem ama yaparım, pişman ederim”
diye seslenen TBMM Başkanı Şen-
top'a yanıt veren CHP Sözcüsü Özt-
rak, “Milletimizin vekillerini tehdit
etme cüretini siz nereden, kimden 
alıyorsunuz? Siz kimsiniz de milletin
seçtiği vekilleri tehdit ediyorsunuz?

Ateş olsanız 
cürmünüz kadar
yer yakarsınız.
Siz gidin, sizin
ağababanız 
karşımıza gelsin.
İşgal ettiğiniz 
o koltuğun ilk 
sahibi Gazi 
Mustafa Kemal
Atatürk'tür” dedi.
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“ATEŞ OLSANIZ...”

Cürmünüz kadar
yer yakarsınız...
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İmamoğlu...

SAYFA 4Savaş ATAK

Küçük işler
büyük hedefler!

TV 5 televizyonunda yayın-
lanan Hasan Basri Akde-

mir ve Mustafa Deniz’in sunduğu
‘4. Güç’ programında canlı yayın
konuğu olan Beylikdüzü Beldiye
Başkanı Mehmet Murat Çalık, eği-
timde sorunlar ve çözüm önerile-
rine yönelik açıklamalar yaparak 4
büyük eğitim projesi hakkında bil-
giler verdi. Bir kentte eğitimle ilgili
doğru kararlar alınmadığı takdirde

o kentte mutlu bir toplum inşa et-
menin mümkün olmadığına vurgu
yapan Başkan Çalık “Biz Beylikdü-
zünü bir eğitim uygulama üssüne
dönüştürmek istiyoruz. Bu kap-
samda dört farklı alanda yapa-
cağımız hizmet ve iş birliğiyle
gençlerimizin önünü açarak bu
alanları onlara bir fırsat oluştur-
mak ve rekabet gücünü artır-
mak için kullanacağız” dedi.

ç
HiZMET ÇOK ÖNEMLi

Çalık, “Türkiye’de eğitime
dair farklı şeylerin yapılabi-

leceğini göstermek adına işin 
boyutunu farklılaştırıp bir eğitim

seferberliği başlattıklarını 
söyleyen Çalık, konuşmasında
“Dünyanın en büyük online
eğitim platformu ‘Coursera’ ile
iş birliği yaptık. Ülkemizde bu
işi yapan ilk belediye biz olduk.
100 bin insanımıza bu kurslar-

dan ücretsiz yararlanma imkanı
sağladık. Ücretli sertifika program-
larını 81 ilde 100 bin insanımıza
ücretsiz bir şekilde açtık. 21 bin in-
sanımız ücretsiz sertifikalarını aldı.
Türkiye’nin dört bir tarafından 
başvuran öğrencilerimize Harvard,
Yale, Cambridge, Stanford ve
Duke gibi dünyanın prestijli üniver-
sitelerinden eğitim alabilme imkanı
sunduk” diye konuştu. I SAYFA 5
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BEYLiKDÜZÜ’NDEN DÜNYAYA

Beylikdüzü Belediye
Başkanı Mehmet Murat

Çalık, ilçede devam eden
çalışmalara değinerek 

gençlik için çalıştıklarını
söyledi. Çalık, “Bir kentte

eğitimle ilgili doğru kararlar
alınmadığı takdirde o 

kentte mutlu bir toplum
oluşturmak mümkün değil.

Biz onun için dört farklı
alanda yapacağımız hizmet
ve iş birliğiyle gençlerimizin

önünü açarak fırsat
yaratacağız” diye konuştu
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FAYDASı TAZE
oLMASıNA BAğLı

HABERİN DEVAMI SAYFA 2’DE

Özgür Özel

Kesinleşmiş hapis cezası nede-
niyle milletvekilliği düşürülen

HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu, 
Ankara’da gözaltına alındı. Milletve-
killiği düşürülen Gergerlioğlu, önce
TBMM’de ardından evinde karara
direneceğini söylemişti. Halkların 
Demokratik Partisi (HDP), Ömer
Faruk Gergerlioğlu, vekilliğinin düşü-
rülmesi yönünde verilen kararın iptali

istemiyle Ana-
yasa Mahkeme-
si'ne (AYM)
başvuruda 
bulunmuştu.
Başvuruyu 
değerlendiren 
AYM ‘yetkisizlik'
gerekçesiyle
talebi 
reddetmişti. 
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ŞOK EDEN KARAR

Gergerlioğlu
gözaltına alındı

Ö.F. Gergerlioğlu

DAYAN KİTAPLA
DİS İLE TıRNAK İLE

Avcılar Belediye Başkanı Turan
Hançerli, HDP İstanbul Millet-

vekili Ali Kenanoğlu'nu makamında
ağırladı. Avcılar ve İstanbul'a dair
sohbetlerin yapıldığı toplantıya ilişkin
sosyal medya hesabından açıklama
yapan Hançerli, “HDP İstanbul Mil-
letvekili Ali Kenanoğlu’nu belediye-
mizde misafir ettik. Nazik ziyaretleri
için kendilerine teşekkür ederim” dedi.
Öte yandan Hançerli'nin bu payla-
şımı Facebook'taki ilçe sakinleri tara-
fından yoğun tepkiyle karşılandı.
Avcılarlılar, “Hançerli, ne yaptığının
farkında mı?” yorumunda bulundu.
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KRİTİK GÖRÜŞME

HDP’li vekil
Avcılar’daydı
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Olay, dün saat 15.00 sıralarında Maltepe 
Cevizli Mahallesi'nde meydana geldi. Polis

ekipleri, kameralardan gizlenerek binadan çıkan biri
kadın 4 kişi olduğunu fark etti. Polisin dur ihtarında
bulunduğu şüpheliler otomobille kaçmaya başladı.
Yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından 4 
şüphelinin içinde bulunduğu otomobil, okuldan
çıktıktan sonra arkadaşıyla eve doğru yürüyen 
17 yaşındaki lise öğrencisi Canpolat Şeker'e çarptı.
Bacağından yaralanan Şeker, yere yığıldı. Kazanın
ardından 3 şüpheli araçtan inerek yaya olarak 
kaçmaya başladı. Araçta bulunan Çiğdem
Ç.  ise  yakalanarak gözaltına alındı. I SAYFA 3
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KAÇTILAR AMA YAKALANDILAR

Maltepe’de evden hırsızlık
yaptıkları ileri sürülen biri

kadın 4 kişi, polisten
kaçarken lise öğrencisine

çarptı. Yakınları 
17 yaşındaki öğrencinin

bacağının kesileceğini
söylerken olay anı güvenlik

kamerasına yansıdı

ekrem 
İmamoğlu
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Esenyurt Belediye Başkanı 
Kemal Deniz Bozkurt, çiftçinin

emekçinin hakkına sahip çıktıklarını
anlattı. Bozkurt, “Dayanışmayı büyütü-
yoruz. Aracısız bir şekilde aldığımız
doğal tarım ürünlerini, ihtiyaç sahibi 

vatandaşlarımıza ulaştırırken, çiftçimi-
zin emeğini de tarlada bırakmadık”
dedi. Bozkurt, Esenyurt'ta benzer hare-
ketleri sürdüreceklerini belirterek, “Biz
halk için ilçemizin sakinleri için canla
başla çalışacağız” dedi.
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Esenyurt Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt,
“Bizim ilçemizde emekler
hiç boşa çımadı” dedi

YıLMAZ
HALKLA
BERABER

barIŞ KIŞ

haber

Bağcılar Belediyesi ve Türk 
Kızılay’ı tarafından, 2 Nisan

Dünya Otizm Farkındalık Günü 
nedeniyle Feyzullah Kıyıklık Engelliler
Sarayı’nda düzenlenen etkinlikte
otizmli çocuklar, renkli bir gün geçirdi.
Resim ve kilden dekoratif eşya yapan
çocuklar daha sonra müzik eşliğinde
hem çaldı hem oynadı. I SAYFA 7
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Bağcılar herkese
öRNEK oLDu

Zincirlikuyu'da, toplanan bir
grup kadın, bir binanın duvarına

asılan "kadın şikayet dilekçesi" pankar-
tının kaldırılmasını protesto etti. Kadın
Meclisleri üyesi bir grup kadın, saat
19.00'da Zincirlikuyu'da, kaldırılan
"kadın şikayet dilekçesi" pankartının
asılı olduğu binanın duvarı önünde 
toplandı. Ellerinde pankart ve dövizlerle
bir süre slogan atan grup adına Fidan
Ataselim açıklama yaptı. Basın açıkla-
masından sonra grup olaysız bir 
şekilde dağıldı.

ç
KADINLAR SOKAĞA iNDi

Uygula-
dığı birey-

sel ve grup
terapileri ile has-
taları toplumsal
hayata kazandı-
ran Esenyurt
Belediyesi Yeni Başlangıçlar
Gençlik Merkezi, pandemi nede-
niyle verilen aranın ardından 
yeniden hizmete başladı. I SAYFA 5

ç

Esenyurt’ta
çalışma var!Polisten kaçarken

öğrenciye çarptılar

Kahve posası can verdi
HABERİN DEVAMI SAYFA 8’DE

CİMBOM İÇİN
ZOR BİR MAÇ

Süper Lig'in 32'nci hafta-
sında Galatasaray, yarın

Atakaş Hatayspor ile deplas-
manda karşı karşıya gelecek.
Ligde oynadığı son maçta 
Çaykur Rizespor'a evinde 4-3
mağlup olan sarı-kırmızılıların
artık puan kaybına tahammülü
yok. Galatasaray, Süper Lig'in
32'nci haftasında yarın deplas-
manda Atakaş Hatayspor ile
karşılaşacak. Antakya Atatürk
Stadı'nda saat 19.00’da başla-
yacak mücadeleyi hakem Fırat
Aydınus yönetecek. Aydınus'un
yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu
ve Erdem Bayık yapacak.
Maçın dördüncü hakemi Atilla
Karaoğlan olacak. I SAYFA 15
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EMEKLER HİÇ
BoŞA ÇıKMADı

Volkan
Yılmaz

BıZıM ıcıN oNcE
GENcLıK GELıR



B alık yağı tüketilirken en çok tat
ve koku konuları öne çıkıyor.
Tüketilmesi zor olan balık yağı

için günümüzde teknoloji, çocukların
yardımına yetişiyor. Teknoloji sayesinde
çiğnenebilir formuyla balık yağı çocuk-
lar tarafından kolaylıkla tüketilebilirken
kolay taşınması ve kullanımıyla da ebe-
veynler için büyük kolaylık sağlıyor. 

Tazeliğe dikkat

Balık yağları, hava ile temas edince tat
ve koku açısından bozulabilirler. Dola-
yısıyla çocuklar için her gün tüketecek-
leri balık yağının, tazeliğini koruması ve
hijyenik olması, büyük bir öneme
sahip. 

İhtiyaca yönelik alınması

Balık yağları, çocukların günlük
Omega – 3 yağ asitleri ile EPA ve DHA
ihtiyacını karşılamak adına büyük bir

etkiye sahip. Bu noktada ürünün kali-
tesi öne çıkarken ekonomik açıdan da
etkisi önemli. Bunun için de yüksek tek-
nolojiyle üretilen, güvenilir ve farklı ihti-
yaçlara cevap veren balık yağını
tüketmek gerekiyor. 

Koku ve tat önemli

Balık yağını tüketirken en önemli konu-
larından biri, kokusu ve tadıdır. Bunun
için günümüzde tüketiciler tarafından
da beğenilen özel formlu ürünler de
var. 

EPA ve DHA 

Balık yağının çocuklar üzerindeki etki-
sini değerlendiren İstanbul Üniversitesi
İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Anabilim Dalı Pediatrik İn-
feksiyon Hastalıkları ve Klinik İmmü-
noloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr.
Ayper Somer; “Balık yağının içinde bu-

lunan Omega – 3 yağ asitleri ile EPA ve
DHA, insan vücudunda birçok temel
işlevi olan çoklu doymamış yağ asitleri-
dir. İnsan vücudunda üretilemedikleri
için esansiyel besinlerle alınmalıdır.
EPA ve DHA, kalbin normal fonksiyo-
nuna katkıda bulunurken DHA, nor-
mal beyin fonksiyonlarının ve normal
görme yetisinin korunmasına katkı sağ-
lar. Dolayısıyla, gelişim çağındaki ço-
cuklar için olmazsa olmazdır” dedi. 

Günlük 250mg Omega 
3 alınmalı

Yapılan bilimsel çalışmalar, kullanım
süresinin sınırlanmasına dair bir aralık
vermemekle birlikte düzenli kullanımın
faydalı olacağına işaret ediyor. Avrupa
Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) 2 –
18 yaş arasında çocuklar için günlük
250mg EPA+DHA miktarında Omega
3 alımı öneriyor.
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Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ta-
rafından yapılan çalışmada 2050 yılında dünyada
300 milyon insanın açlıkla mücadele etmek zo-

runda olacağını ortaya koydu
Dünya nüfus artışı ve iklim değişikliği nedeniyle günümüzde
daha dikkat çeker hale gelen ‘sürdürülebilir beslenme’ hak-
kında açıklamalar yapan Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Ayşe
Huri Özkarabulut, “Dünya çapında artan nüfus ve gıda israfı
gelecek nesiller için büyük bir tehdit oluşturuyor” dedi.

İhtiyaçtan daha fazlası tüketiliyor

Sürdürülebilir beslenmenin güvenilir, sağlıklı, besleyici ve
çevresel etkisinin düşük olması gerektiğini ifade eden İstan-
bul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme
ve Diyetetik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Huri Özkara-
bulut, “Bu beslenme tarzı ekonomik, herkesin ulaşabildiği,
kültürel açıdan benimsenebilir, adil, gıda güvenliğine katkısı
olan ve nesillerin devam edebilmesi için elzem olan yaşam
şeklidir. Değişen beslenme şekilleri ihtiyacımız olan protein
miktarından çok daha fazlasının tüketilmesine neden olmaya
başlamıştır” diye konuştu.

Dünya ortalaması 68 grama ulaştı

Sağlıklı bir yetişkinin tüketmesi gereken 56 gram protein sı-
nırının 2009 itibari ile aşıldığına dikkat çeken Dr. Özkarabulut,
“Dünya ortalaması 68 grama ulaştı. Dünya Kaynakları Ensti-
tüsü 2016, ‘Sürdürülebilir Gıda Geleceği için Beslenme Şek-
lini Değiştirmek’ raporuna göre; tüketicilerin beslenme
seçimlerindeki küçük değişimler, çevre problemlerinin azal-
ması ve tarımsal kaynak kullanımı gibi büyük etkiler oluştu-
rabilir” ifadelerini kullandı.

Bitkisel protein tercih edin

Yeterli ve dengeli beslenilmesi gerektiğini belirten Dr. Özka-
rabulut, şu önerilerde bulundu: “Hayvansal kaynaklı protein-
lerin (yumurta, et, süt) yerine bitkisel protein kaynaklarını
tercih edin. Günde en az 5 porsiyon sebze meyve tüketmeye
özen gösterin. Baklagillerin, tam tahılların, fındık, ceviz veya
badem gibi yağlı tohumların tüketimini arttırın. Sürdürülebilir
balıkçılık ile avlanmış balıkları tercih edin. Sebze ve meyve-
leri mevsiminde tüketin. Sağlıklı bir yaşam sürmek içinde,
ideal kiloya inin. Beslenme alışkanlığınız sürdürülebilir
olsun.”

Diyet psikolojisinden çıkın

Sürdürülebilir beslenme alışkanlığı kazanılması için diyet
psikolojisinden çıkılması gerektiğine vurgu yapan Dr. Özkara-
bulut, “Kendi sağlığınız, hayatınız için bir şeyler yaptığınızı
düşünün. Yemek için değil yaşamak için öğünlerinizi ayarla-
yın. Diyet size gün içinde acıkma hissi yaşatmamalı. Diyette
yasak olmaz, önemli olan ne kadar tüketildiği ve ne sıklıkla
tüketildiğidir. Beslenme günlüğü tutmaya çalışın, gün içi
besin takibi için en etkili yöntemdir. Yerel besinleri tüketmeye
ve yerli üreticilerden alışveriş yapmaya özen gösterin. Satın
aldığınız besinleri doğru koşullarda saklayın. Hiçbir besini
israf etmeyin. Besinlerin sularını veya sap, yaprak gibi kısım-
larını değerlendirin” diyerek sözlerine son verdi.

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER
Av. Mustafa ENGİN

Çatalca Bölge Temsilcisi
Bahadır SüGüR

Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ekrem HACIHASANOĞLU

Ga ze te miz basýn 
mes lek il ke le ri ne 

uy ma ya söz ver miþ tir.

Gazetemiz İstanbul 
Gazeteciler Derneği Üyesidir.

Görsel Yönetmenler
Türkan ERVAN

İnternet Editörü
Burak ZİHNİ

Yazı İşleri Müdürü
Anıl BODUÇ

İstanbul Merkez Temsilcisi
Müge YüCETüRK
Avcılar Bölge Temsilcisi
Yakup TEZCAN

Tekirdağ Bölge Temsilcisi
İrfan DEMİR

Esenyurt Bölge Temsilcisi
Zehra ÇELİK

Damga Reklamcılık ve Yayıncılık A.Ş. Adına İmtiyaz Sahibi 
Mehmet MERT
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Gazete Damga
İlan- Reklam Tarifesi

1/1 Tam sayfa Renkli: 5.000 TL - Siyah Beyaz: 3000 TL
1/2 Yarım sayfa Renkli: 3.000 TL - Siyah Beyaz: 2.000 TL 
1/4 Çeyrek sayfa Renkli: 1.750 TL - Siyah Beyaz: 1.000 TL 
1/8 Sayfa Renkli: 800 TL - Siyah Beyaz: 500 TL
1/16 Sayfa Renkli: 500 TL - Siyah Beyaz: 250 TL 
Zayi İlanı :     50 TL 
Kongre ilanı :   350 TL               
Sütun Santim : 17,00 TL

Fiyatlara %18 KDV Dahil Değildir.
Özel Abone Fiyatı (Aylık)                         :  100 TL
Özel haberlerde gazete fiyatı: 5 TL 

Gazete Damga’da yayınlanan yazı, fotoğraf ve haberlerin tamamı
veya bir kısmı kaynak gösterilmeden kullanılamaz

www.gazetedamga.com.tr / gazetedamga@hotmail.com

Basým Ye ri: Arslan Güneydoğu Matbaacılık - 
Osmangazi Mah. 3143 Sk. No: 6/2 ESENYURT/İSTANBUL

Tel: 0212  886 17 94
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Genel Koordinatör
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YÖNETİM MERKEZİ
Büyükşehir Mah. Belediye Cad. Beylicium AVM Kat: 3

Beylikdüzü / İSTANBUL
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Gelecek
nesiller
için tehdit

Faydası taze 
olmasına bağlı

çKalp ve damar hastalıklarına karşı korur.
çBilişsel fonksiyonları güçlendirir.
Kemik sağlığını destekler.
Karaciğer yağlanmasını önler.
çRuhsal hastalıklardan korunmaya 
katkı sağlar.
çEnflamasyonu azaltır.
Göz sağlığı korur.
çİltihaplanmalara karşı korur.
çKilo vermeye yardımcıdır.
çBeyin gelişimini olumlu yönde destekler.

Faydaları saymakla

bitmiyor

Çocukların gelişimi için olmazsa
olmazların başında, Omega – 3 yağ

asitlerinden DHA ve EPA geliyor. İnsan
vücudunda birçok ana işlevin

temelinde yatan bu üçlü, vücut
tarafından üretilemediği için gıda
takviyeleri ile alınması gerekiyor. 
Bu noktada da çocukların ihtiyaç

duyduğu üçlüyü karşılayabilmeleri için
doktorlar, balık yağı öneriyorlar

Kanser ameliyatlarınızı 

çoK ertelemeyin
GENEL Cerrahi Uzmanı
Dr. Fikret Düşünceli, 1-7
Nisan Kanser Haftası ne-

deniyle önemli uyarılarda
bulundu.Tüm kanserlerde pandemi
boyunca polikliniklere başvuruların
azaldığına işaret eden Dr. Fikret Dü-
şünceli, “Pandemide bir yılı geride
bıraktık ve bir yıl geç kalmak tüm
kanserler için alarm niteliğindedir.
Bu süreçte rutin muayenesine gel-
mesi gereken hastalar gelmedi bu da
önümüzdeki günlerde bazı kanser-
leri ileri evrede görebileceğimiz anla-
mına geliyor” dedi. 

İstatistiklerde 
azalmış görünüyor

Geçtiğimiz yıl Covid – 19 salgını ne-
deniyle pek çok kişinin hastalık bula-
şacağı endişesiyle rutin kontrollerini
ve tetkiklerini yaptırmaktan çekindi-
ğini belirten Dr. Düşünceli, şunları
söyledi: “Rutin muayenesine gelmesi
gereken hastalar gelmedi, bu da
önümüzdeki günlerde bazı kanser-
leri ileri evrede göreceğiz demek.
Böyle bir yan etki yaratacak bize.
Mesela geçen yıl mamografi çekil-
mesi gereken bir hastada belki bir yıl
önce tümörünü saptayacaktık, ame-
liyatını yapmış olacaktık.Bu hastaları
hastaneye bu yıl başvurduğunda
belki evre 2 safhasında ameliyatını
yapacağız. Bazı kişilerde kolonos-
kopi, endoskopi gibi işlemleri yapa-
madık, biyopsi alamadık ve bundan
dolayı kanser tanısı konulamadı.
Kanser teşhisleri bu yüzden geçen
yılki bazı istatistiklerde daha az gö-

rünüyor. Ama bu bir yanılsama,
kanser azalmadı.”

Tüm kanser türlerinde
geçerli

Pandemi şartlarında ilk etapta has-
taların ameliyatlarını planlayama-
dıklarını ve “Ameliyatı ne kadar
öteleyebiliriz ve hastaya zarar verme-
den ideal zamanda ameliyat ede-
riz?” sorusunun yanıtının arandığını
belirten Dr. Fikret Düşünceli, sözle-
rini şöyle sürdürdü:“Bana kanser
teşhisi konuldu bekleyeyim ve bir yıl
sonra ameliyat olayım demek man-
tıklı bir yöntem değil. İlk başlarda
daha ne olduğunu bilmediğimiz için
bir iki ay geçsin, önümüzü görelim
denildi ancak bu sürenin 2-3 ayı geç-
memesi lazım. Tüm kanserler için
bu durum geçerli.Bir yandan da

2020 yılı içinde en fazla ameliyat
yaptığımız grup kanser hastaları
oldu. Çünkü bazı hastaların ameli-
yatını çok fazla erteleme şansı yoktu.
Geçen yıl oransal olarak kanser
ameliyatlarının sayısı arttı diyebili-
rim. Önceden 100 ameliyattan 15’ini
kanser ameliyatları oluştururken
geçtiğimiz yıl 60 ameliyatın 20’si
kanser vakalarıydı.”

Yeni ilaçlarla başarı artıyor 

Kanser tedavisinde başarı oranları-
nın arttığından da bahseden Dr. Dü-
şünceli, güncel tedavi yaklaşımları
hakkında da şu bilgileri aktardı:
-Teknoloji geliştikçe hastalıkları daha
erken tespit edebiliyoruz, ayrıca eski-
den yapamadığınız ameliyatlarda ya
da tedavisinde başarılı olamadığımız
kanserler var.”

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Fikret Düşünceli, Covid – 19 salgını nedeniyle kanser teşhis, tedavi
ve düzenli kontrol süreçlerinin son bir yıldır aksadığını hatırlatarak, özellikle ameliyat tanısı
alan hastaların ameliyatlarını çok uzun süreyle ertelememesi gerektiğini söyledi

Her 10 kişiden
6’sında var

SÜT şekeri hassasiyeti olarak da bilinen laktoz
intoleransı, her 10 kişiden 6,8’inde görülüyor.
Kişilerin tolerans seviyeleri farklı olsa da laktoz

intoleransı olan çoğu insan süt ve süt ürünleri tükettik-
ten yarım ila iki saat sonrasında mide bulantısı, şişkin-

lik, ishal ve karın ağrısıyla
karşılaşıyor. Dr. Sinan Akkurt,
laktoz intoleransının test ve teda-
visinde biorezonans metodun-
dan faydalanılabildiğini açıkladı.
Vücudun laktozu sindirememesi
durumunda ortaya çıkan, gaz,
ishal, karın ağrısı, kramp, bulantı,
kusma gibi semptomlarla kendini
gösteren laktoz intoleransı, son

verilere göre her 10 kişiden 6,8’ini etkiliyor. Süt alerjisin-
den farklı olarak vücudun süt proteinlerine değil süt şe-
kerine tepki verdiği laktoz intoleransı tedavi
edilmediğinde vitamin eksikliğine, kilo alımına ve ciddi
sindirim sistemi problemlerine yol açabiliyor. 
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oGrenCIye CarPTIlar
Maltepe'de evden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen biri kadın 4 kişi, polisten kaçarken lise öğrencisine çarptı.
Yakınları 17 yaşındaki öğrencinin bacağının kesileceğini söylerken olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Havalimanında yakayı ele verdi
İSTANBUL Havalimanı’nda çok sa-
yıda suçtan aranan şüpheli R.A.,
Türkiye’ye girmek isterken pasaport

kontrolü esnasında gözaltına alındı. Şüpheli-
nin yakalanma anı güvenlik kamerasına yan-
sırken, R.A., polis ekipleri tarafından
sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İstan-

bul Emniyet Müdürlüğü İnterpol Şube Mü-
dürlüğü görevlileri, 31 Mart Pazartesi günü,
saat 23.55 sıralarında Hollanda’dan İstanbul
Havalimanı’na gelerek giriş yapmak isteyen
R.A., isimli kişi pasaport kontrolü sırasında
gözaltına aldı. Şüphelinin yapılan kontrolle-
rinde interpol tarafından aranması olduğu ve

4 kez "Basit Yaralama", 2 kez "Hakaret", "Teh-
dit" ve 2 kez de "Kullanmak için uyuşturucu ve
uyarıcı madde kabul etmek veya bulundur-
mak" suçlarından arandığı tespit edildi. Gözal-
tına alınan şüpheli R.A., emniyetteki işlemleri
devam ederken, yakalanma anı ise güvenlik
kamerasına saniye saniye yansıdı.

80 bin liralık
akü soygunu

HırSıZLArıN iş yerine geldiği anlar ise
güvenlik kamerası tarafından saniye sa-
niye kaydedildi. İş yeri sahibi Musa

Doğan daha önce iki arkadaşının dükkanlarının da
hırsızlık yapıldığını belirterek, "Güvenliğin olma-
sına rağmen zincirlerin olmasına rağmen yeterli
gelmiyor. Sürekli aynı şeyden mağduruz. Yıllardır
bu yağın, pisliğin içinde çalışıyoruz. Adam gelip
götürüyor. Adamlar o kadar profesyonel çalışıyor-
lar ki girip güvenlik kameralarını patlatıyorlar."
dedi. Olay, 30 Mart Salı günü saat 07.30 sırala-
rında Koza Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesin-
deki iş yerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, hafif
ticari araçla sanayi sitesine giren kar maskeli 3 kişi,
akü satan dükkanın önüne geldi. Levye yardımıyla
dükkanın kepenklerini kaldıran şüpheliler, önce iş
yerinin güvenlik kamerası kayıt cihazını kırdı.
Daha sonra dükkanın içinde bulunan yaklaşık de-
ğeri 80 bin lira olan otomobil, tekne ve ağır vasıta
araçlarında kullanılan aküleri çaldı. Dükkanına
gelen iş yeri sahibi Musa Doğan, akülerin çalındı-
ğını görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay
yerine gelen polis ekipleri,  parmak izi ve güvenlik
kamerası çalışmasının ardından hırsızları yakala-
mak için çalışma başlattı.

Güvenlik kameraları kaydetti

Hırsızların iş yerine araçları ile geldikleri anlar ise
çevredeki başka bir iş yerinin güvenlik kamerası
tarafından kaydedildi. Görüntülere hırsızların ara-
balarıyla iş yerine geldikleri, araçtan inip zinciri
kaldırdıktan sonra iş yerine yanaştıkları anlar
yansıdı. DHA

PolIsTen kaCarken

O lay, dün saat 15.00 sıralarında Mal-
tepe Cevizli Mahallesi'nde meydana
geldi. Polis ekipleri, kameralardan

gizlenerek binadan çıkan biri kadın 4 kişi ol-
duğunu fark etti. Polisin dur ihtarında bulun-
duğu şüpheliler otomobille kaçmaya
başladı. Yaşanan kısa süreli kovalamacanın
ardından 4 şüphelinin içinde bulunduğu oto-
mobil, okuldan çıktıktan sonra arkadaşıyla
eve doğru yürüyen 17 yaşındaki lise öğren-
cisi Canpolat Şeker'e çarptı. Bacağından ya-
ralanan Şeker, yere yığıldı. Kazanın ardından
3 şüpheli araçtan inerek yaya olarak kaç-
maya başladı. Araçta bulunan Çiğdem
Ç.  ise  yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı
genç, olay yerine çağrılan ambulansla has-
taneye kaldırıldı. Yapılan incelemelerde oto-
mobilde birçok araç plakası ve çalıntı
eşyalar bulunduğu tespit edildi. Tedavisi
devam eden 17 yaşındaki öğrencinin baca-
ğını kaybetme tehlikesi bulunduğu öğrenilir-
ken, ekipler kaçan şüphelileri yakalamak
için çalışma başlattı. Kaza yapan otomobil
çekici yardımıyla kaldırılarak yediemin oto-
parkına götürüldü.

Bizim ne günahımız var

Yaralanan Canpolat Şeker'in amcası Seba-
hattin Şeker, "Yeğenimin şu anda bacağı ke-
siliyor. Bizim günahımız ne. Çocuk okumak
için okula gidiyor. Hırsız çıkıyor önüne polis
kovalarken vuruyor. Şikayetçiyiz" diye ko-
nuştu. Olayı gören Kadir Temizel ise, "Bir ses
geldi, dışarı fırladık. Fren izi de gözüküyor
burada. İki genç vardı, araç bir tanesine
çarptı. Daha sonra aracı burada bıraktılar. 
3 kişi aşağı doğru kaçtı" dedi. Öte yandan,
olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. 
Görüntülerde, otomobilleriyle hızla ilerleyen
şüphelilerin lise öğrencisine çarptığı, daha
sonra koşarak olay yerinden uzaklaştığı gö-
rülüyor. DHA

Hırsızlığın
sonu hapis

Şişli'de üç ay içinde hırsızlık olaylarına karışan 10 kişilik çete
çökertildi. Yüzlerce saat kamera kaydını inceleyen ekipler,
şüphelileri tek tek tespit ederek gözaltına aldı. Şüphelilerden
ele geçirilen malzemeler sahiplerine tespit edildi

ŞİŞLİ İlçe Emniyet Mü-
dürlüğü ekipleri, evden, iş
yerinden ve toplu taşıma

araçlarından yapılan hırsızlık olayla-
rını aydınlatmak için çalışma baş-
lattı. Son üç ayda yapılan
hırsızlıkların genelde toplu taşıma
araçlarından ‘Yankesicilik’ yönte-
miyle ve iş yerlerine girilmesi ile ol-
duğu tespit edildi. Yüzlerce saat
güvenlik kamerası kaydını inceleyen
ekipler, 10 ayrı hırsızlık olayına karı-
şan 10 şüpheliyi tespit etti. Şüpheliler
evlerine yapılan baskınla tek tek göz-
altına alındı. Evlerde yapılan ara-
mada 10 cep telefonu, laptop, tablet
ve şarjlı el matkabı ele geçirildi. 10
şüpheliden 3’ü sevk edildiği adli ma-

kamlarca tutuklanarak cezaevine
gönderildi. Yaşları küçük olan 7 şüp-
heli ise adli kontrol şartıyla serbest
bırakıldı. Şüphelilerden ele geçirilen
malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Hırsızlık anları kamerada

Şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik
kameraları tarafından kaydedildi.
Görüntülerde, iş yerinin camından
içeri giren şüpheli, cep telefonun ışığı
ile etrafı kontrol ediyor. İş yerinde
bulunan tablet ve elektronik malze-
meleri alarak kaçıyor. Bir diğer hır-
sızlık olayında ise metroya binmek
için bekleyen kadının cep telefonu
alan şüpheli olay yerinden uzaklaşı-
yor. DHA

Esenyurt'ta bulunan sanayi sitesindeki iş yerine
giren kar maskeli 3 hırsız tekne, otomobil ve
ağır vasıta araçlarda kullanılan yaklaşık 80 bin
lira değerindeki aküleri çalıp kaçtı

Tartışma ölümle
sona erdi

GÜNGörEN'dE 2'si kadın 6 yabancı uy-
ruklu kişi arasında çıkan kavgada aldığı
darbeler sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Olay sonrası, 2 'si kadın 5 kişi gözaltına alındı. Olay,
dün akşam saat 21.00 sıralarında Güven Mahallesi
Yücel Sokak'taki 6 katlı binada yaşandı. Binanın en
üst katındaki dairede yaşayan 2'si kadın 6 yabancı uy-
ruklu kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle
kavga çıktı. Kavga sırasında, Yulchi İshankulov (34)
aldığı darbeler sonucu yere yığıldı. İhbar üzerine, olay
yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiple-
rinin yaptığı kontrolde İshankulov'un hayatını kaybet-
tiği belirlendi. Olay yeri ekipleri dairede detaylı
incelemelerde bulundu. Polisin çalışmasının ardından
İshankulov'un cansız bedeni kesin ölüm nedeninin be-
lirlenmesi için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırdı. 

BEYLİKdÜ-
ZÜ'NdE
kamyonetin

geri geri gelirken fark et-
meyip, çarptığı imam
Mustafa Öztürk (61) olay yerinde hayatını
kaybetti. Kamyonetin şoförü Y.D. ifadesi
alınmak üzere polis merkezine götü-
rüldü.Olay, saat 09.00 sıralarında Gürpı-
nar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen
bilgiye göre, 34 KE 3967 plakalı kamyone-
tin şoförü Y.D. aracını park etmek isterken
geri geri geldiği sırada arkasında yürüyen
Pekmez Camisi'nin imamı Mustafa Öz-
türk'e (61) fark etmeyerek çarptı. Çarpma-
nın etkisiyle yere düşüp, kafasını yere
çarpan imamı görenler, olayı polis ve sağlık
ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık
ekipleri yaptıkları çalışmada, Öztürk'ün
hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekip-
leri ise kamyonet şoförü Y.D.'yi  ifadesini
almak üzere polis merkezine götürdü. Olay
hakkında inceleme devam ediyor.

Beylikdüzü
yasta!

TErör örgütü DHKP-C'nin
sözde Türkiye sorumlusu Yase-
min Karadağ ve sözde memur

sorumlusu Yeter Gönül Aydın tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat
Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele
Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde
düzenlenen operasyonda, terör örgütü
DHKP-C'nin sözde Türkiye sorumlusu
Yasemin Karadağ Sarıyer'de, sözde
memur sorumlusu Yeter Gönül Aydın ise
Üsküdar'daki adreslerinde gözaltına alındı.
Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından
dün İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne sevk
edildi. Karadağ ve Aydın çıkarıldıkları
mahkemece "Silahlı Terör Örgütüne Üye
Olma" suçundan tutuklandı. 

Teröristlere 
darbe indi 4 katlı bina alev alev yandı

SULTANBEYLİ'dE kent-
sel dönüşüm kapsa-
mında boşaltılan dört

katlı binanın çatısında yangın çıktı.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdaha-
lesi ile söndürüldü. Yangın, saat
01.30 sıralarında Ahmet Yesevi
Mahallesi Kaptanı Derya Caddesi
üzerindeki dört katlı bir binada
meydana geldi. Kentsel dönüşüm
kapsamında yıkılmak üzere önce-
den boşaltılan binanın çatısında

henüz belirlenemeyen bir nedenle
yangın çıktı. Komşularının alevleri
fark etmesi üzerine olay yerine it-
faiye, sağlık ve polis ekipleri sevk
edildi. İtfaiye ekipleri, yanan çatıya
müdahale ederken polis ekipleri
çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağ-
lık ekipleri ise olay yerinde hazır
bekledi. Yangın, itfaiye ekiplerinin
çalışmaları sonucu kısa sürede
söndürüldü. Yangınla ilgili ince-
leme başlatıldı. Alevleri fark ederek

itfaiye ekiplerine ihbarda bulunan
Yılmaz Ağın, yangınla ilgili "Bal-
kona çıkmıştım, direkt yangını gör-
düm" dedi. 



T V 5 televizyonunda ya-
yınlanan Hasan Basri
Akdemir ve Mustafa De-

niz’in sunduğu ‘4. Güç’ progra-
mında canlı yayın konuğu olan
Beylikdüzü Beldiye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, eğitimde
sorunlar ve çözüm önerilerine
yönelik açıklamalar yaparak 4
büyük eğitim projesi hakkında
bilgiler verdi. Bir kentte eğitimle
ilgili doğru kararlar alınmadığı
takdirde o kentte mutlu bir top-
lum inşa etmenin mümkün ol-
madığına vurgu yapan Başkan
Çalık “Biz Beylikdüzünü bir eği-
tim uygulama üssüne dönüştür-
mek istiyoruz. Bu kapsamda
dört farklı alanda yapacağımız
hizmet ve iş birliğiyle gençlerimi-
zin önünü açarak bu alanları on-
lara bir fırsat oluşturmak ve
rekabet gücünü artırmak için
kullanacağız. Bu dört binayı bir-

birine bir ağ ile bağlayacağız.
Birbiri ile iletişim halinde olacak
merkezlerle birlikte gençlerimizi
dünyayla rekabet edebilir ve fi-
kirlerini özgürce ortaya koyabilir
hale getireceğiz.” dedi.

Türkiye’de ilk olduk

Türkiye’de eğitime dair farklı
şeylerin yapılabileceğini göster-
mek adına işin boyutunu farklı-
laştırıp bir eğitim seferberliği
başlattıklarını söyleyen Çalık,
konuşmasında “Dünyanın en
büyük online eğitim platformu
‘Coursera’ ile iş birliği yaptık.
Ülkemizde bu işi yapan ilk bele-
diye biz olduk. 100 bin insanı-
mıza bu kurslardan ücretsiz
yararlanma imkanı sağladık. Üc-
retli sertifika programlarını 81
ilde 100 bin insanımıza ücretsiz
bir şekilde açtık. 21 bin insanı-
mız ücretsiz sertifikalarını aldı.
Türkiye’nin dört bir tarafından
başvuran öğrencilerimize Har-

vard, Yale, Cambridge, Stanford
ve Duke gibi dünyanın prestijli
üniversitelerinden eğitim ala-
bilme imkanı sunduk. Biz yerel
yönetim olarak mümkün oldu-
ğunca vatandaşımızın en zor
anında ve her zaman yanında
olmaya gayret etmekteyiz.” ifa-
delerine yer verdi.

Gençlik Merkezi’ni 
açmayı planlıyoruz

Kentleri aydınlık yarınlara hazır-
lamak için önce çocukların dü-
şünce sistematiğini hazırlamak
gerektiğinin altını çizen Belediye
Başkanı Mehmet Murat Çalık,
“19 Mayıs’ta açmayı planladığı-
mız ‘Beylikdüzü SMART Fikir
Atölyesi ve Gençlik Merkezi’
projemiz var. Kentimizde genç
evlatlarımıza sunacağımız bir
proje bu aslında. İnovatif düşün-
meyi teşvik edecek, gençlerin
orada deneyimlerini paylaşacağı
sosyal bir inovasyon alanı ola-

cak. İstiyoruz ki yeni yetenekler
çıksın. Yeni bilim insanları yetiş-
sin bu topraklardan.” diye 
konuştu.

Bilim ve Sanat Merkezi

Aziz Sancar Bilim ve Sanat
Merkezi’ni 1 yıl içerisinde ta-
mamlayıp vatandaşların hizme-
tine açmayı hedeflediklerini
belirten Başkan Çalık, “Bu fikir,
kentimizin kaderini değiştiren
İBB Başkanı Ekrem İmamoğ-
lu’na ait. İstanbul Teknik Üniver-
sitesi, Beylikdüzü Belediyesi ve
Aziz Sancar Vakfı’nın ortak imza
altına aldığı, doğa ile uyumlu
doğayı ezmeyen, insanın kültü-
rüne uygun bir proje olacak.
Aziz hocadan onayını aldık. Bu
yatırımı da önümüzdeki 1 yıl içe-
risinde tamamlayıp vatandaşla-
rımızın hizmetine sunmayı
düşünüyoruz. Aziz Sancar Bilim
ve Sanat Merkezi bu işin çatı
noktası olacak.” dedi.

BARIŞ KIŞ

C ovid-19 virüsünün yayılımı hız kes-
meden devam ederken, normalleşme
adımlarını yanlış algılayıp salgın ön-

cesi yaşantılarına direkt geçiş yapmaya ça-
lışanlar virüsle tanışmak zorunda
kalıyorlar. Vatandaşın yanlış algıladığı gibi
yönetimsel faaliyet içinde bulunan kurumla-
rında normalleşmeyi doğru algıladıklarını
düşünmüyorum. Salgının ilk dönemlerinde
hassas çalışmalarla takdir toplayan beledi-
yelerinde gün geçtikçe hassasiyetlerinin
azaldığını hatta yok olduğunu gözlemliyo-
rum. Oysa ki virüs hala bizi terk etmediği
gibi farklı mutasyonlu halleriyle daha da et-

kisini arttırdığını her gün yayınlanan tablo-
larda görüyoruz. Durum hala kaygı vericiy-
ken ve salgınla sınavımız devam ederken bu
boşvermişlik neden kaynaklanıyor?

Bazı belediyelerde olduğu gibi Çatalca
Belediyesi’nin de salgınla mücadele kapsa-
mında yürüttüğü çalışmalarını uzun zaman-
dır göremiyorum. Toplu taşıma araçlarının
dezenfekte edilmesinden, yolların deterjan-
larla yıkanmasına ve çöp konteynerlerinin
ilaçlanmasına kadar pek çok alanda salgı-
nın yayılmasını azaltmak amaçlı yapışan
çalışmalar sona erdi. Sanki salgın bitmiş ve
her şey eski düzenine dönmüş gibi… hatta

geçtiğimiz günlerde Çatalca Be-
lediyesi bünyesinde açılacak pilates eğitim-
lerinin tanıtım görseline rastladım. Sportif
aktivitelerde bulunurken maske takmanın
mümkün olmadığını hepimiz biliyoruz.
Vaka sayısının her geçen gün arttığı ilçe-
mizde; vatandaşa maske, mesafe ve hijyen
kurallarını hatırlatan mesajlar paylaşırken
bu tür aktiviteler neyin nesidir. Pilates eği-
timlerinden önce özellikle çocuklar kadın-

lar, yaşlılar güven içinde yürüyüş yapabile-
cekleri, pandemi nedeniyle kapalı kaldıkları
evlerinden çıkıp nefes alacakları yürüyüş
alanları oluşturmanızı, sayılarını arttırma-
nızı tavsiye ediyorum.  

Konuşunca mangalda kül bırakmayan
ancak uygulamaya gelince hiçbir aksiyonu
olmayan bir toplumuz. Vatandaşı kurallara
uymaya davet eden, uyulması için cezai ön-
lemleri uygulayan devletimizin büyükleri
bir yandan da büyük kalabalıklarla kongre-
ler düzenleyip maske, mesafe ve hijyeni hiçe
sayan tutumlarıyla bahsettiğim tezatlığı
tam manasıyla örnekliyor. İşte uyulması ge-
reken kuralları düzenleyen ve kontrol mer-
cii olan yetkililer kendi kurallarını yok
sayar ve hassasiyet göstermezse, halk nez-

dinde bu kuralların her hangi bir ciddiyeti
kalmıyor. Bir an önce iyileşme sürecine
geçmemiz gerekirken ne yazık ki her geçen
gün daha da kötüleşiyoruz. Ekonomik açı-
dan yolunda gitmeyen ülkenin durumu sal-
gınla iyiden iyiye zora düştüğünü biliyoruz.
Bir an önce sıkı tedbirler ve önlemlerle sal-
gını def edip, tüm sektörlerin aktif çalışma
şartlarına geri dönerek ekonomiyi hareket-
lendirmelerini amaçlayan faaliyetlere ihti-
yaç var. Kongrelerdi, havuzlardı, halı
sahalardı bunlar boş işler. Asıl hedeflenmesi
gereken üretim alanlarını aktive etmektir.
Küçük işlerle büyük hedeflere ulaşılmaz.
Salgının yarattığı ekonomik yıkımda aile-
lere dağıtılan bir koli erzak yardımıyla
bitmez.   

Küçük işlerle büyük hedeflere ulaşılmaz

4 3 NİSAN 2021 CUMARTESİ İSTANBULwww.gazetedamga.com.tr

içişleri Bakanlığı tarafından yayaların
trafikteki güvenliğinin sağlanması ve yaya
geçişlerine farkındalığının oluşturulması

amacıyla başlatılan 'Kırmızı Çizgi' uygulaması, Şişli
Belediye Başkanı Muammer Keskin, Şişli Kayma-
kamı Ali Fuat Türkel ve Şişli Emniyet Müdürü Özay
Kayhan’ın katılımı ileŞişli'de de gerçekleştirildi. Şişli
Belediye Başkanı Muammer Keskin, Şişli Kayma-
kamı Ali Fuat Türkel ile birlikte Şişli Meslek ve Teknik
Anadolu Lisesi ve Şişli Belediyesi’nin önündeki yaya
geçidine kırmızı çizgi çekti. Şişli’de şu ana kadar 8
noktada yapılan uygulama, 30'a yakın yerde tamam-
lanacak. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin,
‘Kırmızı Çizgi’ uygulaması hakkında "Bu konu çok
çok hassas. Aileleri, bireyleri ilgilendiriyor. Bir can bile
kurtarsak, bizim açımızdan mutluluk ifade eder. Biz
Şişli'nin ana arterlerinde, merkez yerlerin tümünde
arkadaşlarımızın belirlediği 30'a yakın noktada bunu
tamamlayacağız" şeklinde açıklamada bulundu.

Beylikdüzü Beldiye Başkanı Mehmet Murat
Çalık, katıldığı televizyon programında
dört büyük eğitim projesi hakkında da

bilgiler verdi. Çalık, “Bir kentte eğitimle
ilgili doğru kararlar alınmadığı takdirde 

o kentte mutlu bir toplum oluşturmak
mümkün değil. Biz onun için dört farklı

alanda yapacağımız hizmet ve iş birliğiyle
gençlerimizin önünü açarak fırsat

yaratacağız” diye konuştu

GENCLERIMIZ ICIN 
FIRSAT YARATACAGIZ şİşlİ de kırmızı

çİzgİ çektİ

Savaş Atak
savasatak@gmail.com

KAPSAMA ALANI

Konuşmasının devamında Bilgi
Üniversitesi İş birliğiyle gerçek-
leştirilecek olan TEKMER hak-
kında da bilgi veren Çalık, “Şu an
Bilgi Üniversitesi, Beylikdüzü Be-
lediyesi ve sanayi iş birliğiyle bir
teknoloji merkezini önümüzdeki
günlerde Beylikdüzü’nde hayata
geçireceğiz. İstiyoruz ki bu tekno-
loji merkezi içerisinde ‘Unicorn’
firmalar oluşsun. Yarın Türki-
ye’nin gururla anlatacağı hikaye-
ler kentimizin başlatmış olduğu
bu ekosistem içerisinde yer alsın.
Biz artık bu konuları konuşmak is-
tiyoruz. Önümüzdeki on yılda sa-
dece gelişime, akla, bilime ve
ileriye gidişe dair insanların fikir-
lerini ortaya koyduğu ve tartıştığı
ortamları oluşturmak zorundayız.
Biz yerel yöneticiler olarak ger-
çekten bilimin ve aklın ışığından
ayrılamayız.” şeklinde konuştu.

Bilimden
ayrılmayız

Sarıyer dayanışma gösterdi
Belediye bünyesinde yeni tip ko-
rona virüsünün yayılmasını önle-
mek amacıyla verilen hizmetleri

koordine etmek üzere farklı müdürlüklerden
çok sayıda personelin görev aldığı kriz ma-
sası kuruldu. 444 1 722 numaralı çağrı mer-
kezine gelen talepler doğrultusunda bi çok
aileye sosyal yardım yapıldı. Bununla birlikte
online eğitim, online spor, psikolojik danış-
manlık, dezenfekte çalışmaları, online kurslar,
konserler, tiyatrolar ve sokak hayvanları bes-
leme çalışmaları olmak üzere pek çok hiz-
metle Sarıyerlilerin yüzünü güldürdü.
Gösterilen bu dayanışma sayesinde Sarıyer
uzun süreler en az vakanın görüldüğü ilçeler
arasında yer aldı, yoğun bakım doluluk oran-
ları yüzde 50’nin üzerine çıkmadı. Peki virüsle
mücadele kapsamında neler yapıldı? İşte o
başlıklar…

23 bin noktada dezenfektan

Korona ile mücadelesi ile sık sık gündem
olan Sarıyer Belediyesi 2020 yılının başında
başlattığı dezenfekte çalışmalarını koronanın
ülkemizde görüldüğü andan itibaren daha da
hızlandırdı. Belediyeye ait birimlerin yanı sıra
ilçe genelindeki kamu kurumları, hastaneler,
okullar, ibadethaneler, muhtarlıklar, sağlık
ocakları, eczaneler, gıda satış noktaları, lo-
kantalar, fırınlar, kargo şirketleri, berberler ve
kuaförler, banka ve ATM’ler, otobüsler, mini-
büsler, taksiler, duraklar, yeşil alan ve parklar,
çeşitli alanlarla faaliyet gösteren iş yerleri,
kurum hizmet merkezleri ve araçları, pozitif
vaka görülen vatandaşların evlerinin ortak
kullanım alanları olmak üzere toplam 29.050

ayrı noktada dezenfeksiyon uygulaması 
yapıldı.

Sağlık hizmetleri  

“Sağlık Hattı” hizmete alınarak vatandaşla-
rın bilgi ve hizmet talepleri karşılandı. Bu hat
üzerinden Ambulans Servisi, Psikolojik Da-
nışma Birimi ve Covid Danışma Masası hiz-
met verdi. Hastanelerin ve diğer sağlık
kurumlarının Covid-19 mücadelesi sırasında
yoğunluğunun azaltılması, virüs bulaşma
risklerinin azaltılabilmesi, hastaların bu ku-
rumlara olan ihtiyaçlarının giderilmesi ama-
cıyla; poliklinik muayene imkanları
genişletildi, tahlil ve röntgen kapasitesi arttı-

rıldı. Kurum ambulansları haricinde diğer
araçlarla hizmet veren ek mobil sağlık ekipleri
oluşturuldu. Hastaneye gitme imkânı olma-
yan, kalabalık ortamlara girmesi önerilme-
yen, evde sağlık hizmetine ihtiyaç duyan yaş
almış, dezavantajlı ya da ek hastalıkları olan
vatandaşlar kendi evlerinde muayene edildi.
Gerektiğinde tahlil için kan vd. numuneleri
evde alındı. Tedavileri planlanan hastaların
gerektiğinde evde serum ya da enjeksiyonları
uygulandı ve resmi reçeteleri düzenlendi.
Sağlık Bakanlığı 112 acil yardım ambulansla-
rının iş yükünü rahatlatmak amacı ile ilçedeki
uygun vakaların yerinde müdahalesi, hastane
transferleri ve kontrol muayenelerine gidişleri

ile taburcu sonrası eve nakilleri konusunda
kurumumuz ambulans servisi destek verdi.

Psikososyal destekler 

Aile Danışma ve Eğitim Merkezi (SADEM)
ve Psikolojik Danışma Merkezi (SAPDAM)
bünyesinde koronavirüse karşı halk sağlığını
desteklemek için psikolojik danışmanlık hattı
kurdu. Pandeminin ortaya çıktığı mart ayın-
dan yılsonuna kadar 22.396 vaka ile telefon
iletişimi sağlandı. Hafta içi her gün mesai sa-
atlerinde vatandaşların çağrılarını yanıtlayan
uzmanlar salgın sonucu oluşan sendromlar,
sosyal izolasyon ve stres kaynaklı sorunlarla
ilgili destek vermeye devam ediyor.

Konaklama ve araç desteği 

Koronavirüsle mücadele sürecinin başkahra-
manları sağlık çalışanlarının konaklaması için
Kilyos Sosyal Tesisleri ile Bahçeköy Kız Ko-
nukevi hizmete sunuldu. Yıl içerisinde yüzün
üzerinde sağlık çalışanı merkezlerde konak-
ladı. Pozitif vakaya rastlanan vatandaşları
bilgilendirme, tedavi ve karantina süreçlerini
kontrol edebilmek için İlçe Sağlık Müdürlüğü
filyasyon ekiplerine kurum tarafından araç
tahsisi yapıldı. Kurum için ve diğer kamu ku-
rumlarından gelen malzeme ve hizmet talep-
leri karşılandı. Tıbbi maske, dezenfektan
solüsyon, koruyucu tulum, koruyucu gözlük,
eldiven vd. ihtiyaçları halen düzenli olarak
karşılanıyor. Özellikle sağlık kurumlarına bazı
malzemelerin dağıtımı talep beklenmeden ye-
rine getirildi. İlçede bulunan tüm okullara de-
zenfektan standı alımı yapıldı.
NEŞE MERT

Türkiye yaklaşık 1 yıldır koronavirüsle mücadele ediyor. 11 Mart 2020 tarihinde ilk vakanın görülmesinden bu yana hızla yayınlan virüse karşı
bir dizi önlem alınsa da sonuçlar pek de iç açıcı olmadı. Sarıyer Belediyesi bu zor günlerde büyük bir dayanışma örneğine imza attı

İçişleri Bakanlığı’nın "Yaya Önceliği Kırmızı
Çizgimizdir" uygulaması Şişli ilçesinde de
gerçekleştirildi. Şişli Belediye Başkanı Muammer
Keskin, Şişli Kaymakamı Ali Fuat Türkel ile 
birlikte yaya geçidine kırmızı çizgi çekti

Başakşehir'de kız arkadaşının kendi-
sini terk etmesiyle hırs yapan 20 yaşındaki
genç ameliyat olmadan 6 ayda 164 kilo-

dan 83 kiloya düşerek toplam 81 kilo verdi. Başakşe-
hir'de yaşayan 20 yaşındaki genç Emirhan Öztürk, 6
ay önce kız arkadaşı tarafından fazla kiloları nede-
niyle terk edildi. Bunun üzerine Öztürk 6 ay boyunca
günde ortalama 20 kilometre yürüyüp tek öğün bes-
lenerek 141 kilodan 83 kiloya düştü. Profesyonel dö-
vüşçü olmak isteyen Emirhan Öztürk, hayalinin
UFC dövüşlerine katılmak olduğunu söyledi. Kız ar-
kadaşının terk etmesi ve profesyonel dövüşçü olmak
istediğini ifade eden Öztürk, “ 164 kiloydum 6 ay
içinde 83 kiloya düştüm ameliyat falan olmadan
doğal yollarla. Sürekli dışarıda fast food yiyordum
sağlıksız olarak. Hareketsiz de kaldım pandemiden
dolayı iyice kilo aldım. Sıkıntı oldu biraz. Kız arkada-
şım tarafından ret edildim beğenmedi tartışmalar
oldu. Bir de hayalim UFC dövüşlerine katılıp Avru-
pa'da Gökhan Saki gibi Türkiye'yi temsil etmek isti-
yorum. Bunun içinde çalışmalarım devam ediyor. Bir
yerden destek almıyorum” dedi.

Hayat böyle daha güzel

Kendi kilo verme şeklinin sağlıksız olduğu için kim-
seye tavsiye etmediğini kaydeden Öztürk, “Ben bu
yaptığımı tavsiye etmem sağlıksız şekilde kilo verdim
ben. Günde tek öğün yiyip 20 kilometre koştum, 10
kilometre yürüdüm. Toplam 30 kilometre hareket
ettim günlük. Pek sağlıklı kilo vermedim diyebilirim. 6
ayda toplam 81 kilo verdim. Kısa bir sürede daha
güzel bir vücut yapabilmek için çabalayıp uğraşaca-
ğım. Belki kilolu olanlar kendileriyle barışık olabilirler
ama hayat böyle daha güzel” dedi.

Aşk AcısıylA
kİlo verdİ

ÇALIK,
GENÇLİK

İÇİN
SÖZ VERDİ

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Gençler bizim için her
şeyden daha çok önemli. Onları çok önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.



İ stanbul Büyükşehir Belediye
(İBB) Başkanı Ekrem İma-
moğlu, 94 yaşında dün yaşama

gözlerini yuman Devlet Tiyatroları
Eski Genel Müdürü Muhsin Ertuğ-
rul’un eşi tiyatro ve Opera Sanatçısı
Handan Ertuğrul için düzenlenen tö-
rene katıldı. Harbiye Muhsin Ertuğ-
rul Sahnesi’nde pandemi koşullarına
uygun olarak yapılan törene, Kültür
ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet
Misbah Demircan, CHP İstanbul İl
Başkanı Dr. Canan Kaftancığolu, Be-
yoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali
Yıldız, Darüşşafaka Cemiyeti Yöne-
tim Kurulu Başkanı Tayfun Öktem,
Ertuğrul’un ailesi ve sanatçı dostları
katıldı.  Törende Ertuğrul Ailesi
adına Handan Ertuğrul’un manevi
oğlu Tanju Bilgen, Darüşşafaka Ce-
miyeti Yönetim Kurulu Başkanı Tay-
fun Öktem, Beyoğlu Belediye
Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Kültür
ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet
Misbah Demircan birer konuşma
yaptı.

Sanat alanında büyük değerler

Törende konuşan İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu, Türk Sahne sa-
natlarının sembol isimlerinden biri
olan Handan Ertuğrul’u kaybetme-
nin derin üzüntüsünü paylaşarak ko-
nuşmasına başladı. İmamoğlu,
“Ertuğrul ailesi kültür-sanat dünya-
mıza asla silinmeyecek izler bıraktı.
Gerek Handan Uran Ertuğrul ge-
rekse eşi, tiyatro tarihimizin en büyük
isimlerinden Muhsin Ertuğrul, hayat-
larını Türkiye’de sanatın gelişimine
adayan çok kıymetli şahsiyetlerdi. Ül-
kemizin kültür sanat alanında yetiştir-
diği en büyük değerler arasındalardı.
Ertuğrul Ailesi, cumhuriyetin daha ilk
yıllarında, Türk tiyatrosunun henüz
gelişmeye başladığı bir dönemde sah-
nelerde boy gösterdiler, eserler verdi-
ler. Bu anlamda Türk tiyatrosu
onların çabaları üzerinde yükseldi
demek abartı olmayacaktır. Ülke-
mizde çağdaş tiyatronun var olması
ve gelişmesi noktasındaki emekleri
için minnettarız ” dedi.

Handan Ertuğrul 
cumhuriyet kadınıydı

İmamoğlu, “Bugün Muhsin Ertuğrul
ismi geçmeden Türk tiyatro tarihi an-
latılamaz. Hatta bir zamanlar “tiyat-
royla uğraşan herkesin Muhsin
Ertuğrul’la bir anısı vardır” denildiğini
birçoğunuz duymuşsunuzdur. Han-
dan Uran Ertuğrul da tiyatro dünya-
sının önde gelen isimleri arasındadır.
Opera sahnelerinde başladığı kariye-
rini tiyatroya taşımış ve sahne sanat-
ları tarihimizin çok önemli eserlerinde
yer almış, birçok ilkin altına imza at-
mıştır. Onların tiyatro sanatımızdaki
öncü rolleri unutulmayacaktır. Miras-
ları bugün Türkiye’nin dört yanındaki
tiyatro salonlarından yükselen alkış
seslerinde yaşayacaktır. Handan Er-
tuğrul, tam bir Cumhuriyet kadınıydı.
Çağdaş eğitimin, bilimin gücüne ina-
nırdı. Kültür sanat dünyamıza yaptığı
katkıların yanı sıra eğitime de çok
önem verdiğini biliyoruz. Ailesini kay-

betmiş çocukların eğitimi için maddi
manevi çok önemli destekler sunmuş
bir şahsiyetti.” İfadelerini kullandı.

Muhsin Ertuğrul'u andı

“Handan Uran Ertuğrul, kıymetli eşi
Muhsin Ertuğrul’la yıllar sonra ebedi-
yette buluşacak” diyen İmamoğlu,
“Biz de bugün eşi Muhsin Ertuğ-
rul’un adını taşıyan bu özel tiyatro sa-
lonunda bir araya geldik. Türkiye’nin
en önemli sanatçılarından biri, çağdaş
tiyatromuzun kurucularından olan
eşinin adını taşıyan bir sahneden son
yolculuğuna uğurlanıyor. Bunun çok
anlamlı olduğunu düşünüyorum.
Handan Ertuğrul’a bir kez daha Al-
lah’tan rahmet, yakınlarına ve sahne
dünyamıza başsağlığı diliyorum. Bu
vesileyle Muhsin Ertuğrul’u da bir kez
daha rahmetle anıyorum” şeklinde
konuştu.Sanatçı, Zincirlikuyu Mezar-
lığı’nda kılınacak cenaze namazının
ardından toprağa verilecek.

MÜGE YÜCETÜRK

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1344568)

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
CUMHURİYET MAHALLESİ, KEMERDERE CADDESİ, 726 PARSEL SAYILI TAŞINMAZ

ÜZERİNDE KURULACAK KAPALI PAZAR ALANININ TAHSİS İLANIDIR

Büyükçekmece İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Kemerdere Caddesi üzerindeki, Belediyemize şartlı 
bağışlanmak suretiyle 10 yıl süreyle üst kullanım hakkı SU5 Enerji A.Ş.’ne verilmiş bulunan, 726 
parsel sayılı taşınmaz üzerinde yapılacak proje alanında kurulacak olan kapalı pazar ve sergi alanları,
12.07.2012 tarihli, 28351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Pazar Yerleri Hakkında 
Yönetmelik hükümlerine göre; Cumartesi Pazarı için 168 üretici olmak üzere toplam 844 adet tezgâh
(tahta), ayrıca projede yer alan diğer satış noktaları için tahsis talepleri alınacaktır. Pazarcı esnafı pazar ye-
rinin kullanımına ilişkin usul ve esasların düzenlendiği şartname hükümlerine uymak zorundadır.

Satış yeri tahsis talebinde bulunanların başvuruları;
Bütaş Tarım San. ve Tic. A.Ş. Ofisi: Fatih Mahallesi, Şehremini Sokak No: 1 Büyükçekmece/ İSTANBUL
Büyükçekmece Belediyesi C Blok 1. Kat 
SU5 Enerji A.Ş. Ofisi: Cumhuriyet Mahallesi, Kemerdere Caddesi, No 14 Büyükçekmece/ İSTANBUL

İstenen Belgeler;
1)Başvuru formu (dilekçe), 
2) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 826 ve 827-830 maddeleri gereği taşınmaz üzerinde üst kullanım
hakkı bulunanın izni gerektiğinden, üst kullanım hakkı sahibinden alınacak “muvafakatname”
3) Nüfus cüzdanı fotokopisi,
4) Üreticilerden Müstahsil belgesi.
5) Son altı ay içinde çekilmiş üç adet vesikalık fotoğraf ile birlikte başvuru Bütaş Tarım San. ve Tic. A.Ş.’ne
yapılacaktır.
Tahsise ilişkin iş ve işlemler Büyükçekmece Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce yürütülecek, 
müracaatlar ilan tarihi ile birlikte başlayıp 19/04/2021 tarihinde mesai saatinin bitimiyle sona erecektir.

Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesine göre;
(1) Satış yeri tahsis edilecek pazarcılarda aşağıda belirtilen şartlar aranır.
a) Sebze veya meyve ya da belediyece izin verilen diğer gıda veya ihtiyaç maddelerinin satışı ile iştigal
etmek.
b) İlgili meslek odasına kayıtlı olmak.
c) Vergi mükellefi olmak.
ç) Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptali/kira sözleşmesinin feshi kararı
verilmemiş olmak.
d) İlgili mevzuatla aranılan diğer şartlara sahip olmak.
(2) Satış yeri tahsis edilecek üreticilerde aşağıda belirtilen şartlar aranır.
a) Sebze veya meyve üreticisi olmak.
b) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olmak.
c) Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptali/kira sözleşmesinin feshi kararı
verilmemiş olmak.
ç) İlgili mevzuatla aranılan diğer şartlara sahip olmak.
Müracaat sahiplerinin başvuru formunda yer verdiği beyanlarının gerçeği yansıtmadığının öğrenilmesi du-
rumunda yapılan tahsis iptal edilecektir.
İlan olunur. 
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türk Tiyatrosu’nun sembol isimlerinden Muhsin Ertuğrul’un
eşi Opera ve Tiyatro Sanatçısı Handan Ertuğrul için düzenlenen törene katıldı. Törende söz
alan İmamoğlu, “Handan Ertuğrul tiyatro dünyasının önde gelen isimleri arasındadır.
Opera sahnelerinde başladığı kariyerini tiyatroya taşımış ve sahne sanatları tarihimizin çok
önemli eserlerinde yer almış, birçok ilkin altına imza atmıştır” dedi

ONCU ROLLER ASLA
UNUTULMAZ 

OLAĞAN GENEL KURUL İLANI
TRABZON ARALIK PERVANE 

KÖYÜ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA 
DERNEĞİ YÖNETİM KURULU
BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

Derneğimiz Olağan Genel Kurul Toplantısını 21 NİSAN
2021 Çarşamba günü Saat: 14.00’de Fatih Mahallesi 27
Mayıs Caddesi Yağcıoğlu İş Merkezi No: 4 Kat. 2 Daire
48 Küçükçekmece / İstanbul adresinde aşağıda yazılı gün-
deme göre yapılacaktır.
Belirtilen gün çoğunluğun sağlanamadığı taktirde ikinci
toplantı 28 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA günü aynı gün-
demle aynı yer ve aynı saatte nisapsız olarak yapılacaktır.
Sayın üyelerin toplantıya katılmaları rica olunur.

GÜNDEM
1- Açılış ve Yoklama.
2- Kongre Başkanlık Divanı Seçimi.
3- Saygı Duruşu İstaklal Marşı.
4- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu
Faaliyet Raporunun okunması ve Müzakeresi.
5- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası.
6- tahmini bütçenin görüşülerek onayı.
7- Yeni Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu asil ve yedek
seçimi.
8- Dilek ve Temenniler.
9- Kapanış.

Handan Ertuğrul özgeçmişi
Handan Ertuğrul 1927 yılında İstanbul
Fatih'te doğdu. Çocuk yaşta sahne sa-
natlarına ilgi duyan sanatçı 1942 yı-
lında Ankara Devlet Konservatuvarına
girdi. Tiyatro ve Opera bölümünden
1948'de mezun olmuştur. 1949 yılında
Devlet Tiyatrolarında stajyer olarak
göreve başlamıştır. 1950 yılında sa-
natçı kadrosu alan Ertuğrul, 1992 yı-
lında yaş haddinden emekli olmuştur.
Operada Mozart'ın Figaro'nun Düğü-
nü'nde Barbarina rolünü oynayan sa-
natçı, birçok müzikalde de önemli
rollerde kendini göstermiştir. Türk ti-
yatrosunun başarılı oyuncularından
biri olan Handan Ertuğrul, Goethe,
İbsen, Montherland, Thornton Wilder
gibi yazarların yapıtlarını canlandır-
mıştır. Sesi ve oyunculuk gücüyle
sahneye egemen olan sanatçı, alt-
mışlı yıllarda Muhsin Ertuğrul ile ev-
lenmiştir.Oyunları:1946 Faust; 1948
Kadınlar Arasında, Paydos, Figa-
ro’nun Düğünü; 1949: Paydos, Bir Ko-
miser Geldi; 1950: Yarasa; 1951:
Miras, Eski Şarkı, Pembe Evin Kaderi,

Öteye Doğru; 1952: Alın Yazısı, Elek-
tra, Köşe Başı, Gölgeler; 1953: Bir
Piyes Yazalım, Çığ, Fatih, Derin Mavi
Deniz, Güzel Helena, Ramak Kaldı,
Ölü Kraliçe, Batak, Cosi Fan Cutte;
1954: Avanak, Tarıdağ ziyafeti; 1955:
Şatoya Davet, Tilki; 1956: Bu Gece
Başka Gece, Genç Osman, Korku,
Nora; 1957: Üçüncü Selim, Kıraliçe
Ve Asiler, Aşk Acısı; 1958: İki Efen-
di’nin Uşağı, Rehin Sandığı, Oturma
Odası; 1959: Ekmek Parası; 1960: Ca-
ligula, Ayrı Masalar; 1962: Foto-Finiş,
Cengizhan’ın Bisikleti; 1963: Rose
Bend; 1964: Hizmetçiler, 1965: 
Kördüğüm.

Esenyurt’ta
çalışma var!

EsEnyurt Belediyesi
Kadın ve Aile Hizmetleri
Müdürlüğü bünyesindeki

Yeni Başlangıçlar Gençlik Merkezi,
pandemi nedeniyle verdiği 1 yıllık
aranın ardından faaliyetlerine baş-
ladı. Bağımlılıkla mücadele için açı-
lan merkez, hastaların tedavi
edilmesi, rehabilitasyonu ve topluma
yeniden kazandırılmaları için çalış-
malar yürütüyor. Grup tedavisi ve bi-
reysel tedavi sürecinde hastaların
sosyal, kültürel, sportif etkinliklere
katılımı da sağlanıyor.  Merkezde
açılan; takı tasarımı, resim, folklor
gibi atölyeler ile hastaların, yeni be-
ceriler kazanmaları, kendilerini daha
iyi ifade edebilmeleri destekleniyor.

Birçok hastamızı 
topluma kazandırdık

Bağımlılıkla mücadelede hiçbir
zaman geç kalınmadığını söyleyen
Esenyurt Belediyesi Klinik Psikoloğu
Cem Hocaoğlu, tüm hastaları tedavi
için merkeze beklediklerini belirtti.
Hocaoğlu, “Merkezde, 6 yıldır ihti-
yaç duyan vatandaşlarımıza hizmet
vermekteyiz. Bu süre içerisinde, bir-
çok hastamızı toplumsal hayata ka-
zandırdık. Hizmetimize pandemi
dolayısıyla 1 yıllık ara vermek zo-
runda kalmıştık, şimdi yeniden hiz-
met vermeye başladık. Hasta bize ilk
geldiğinde hem hastanın hem de ai-
lesinin hikâyesini dinliyoruz. Ardın-
dan hastanın, fiziksel olarak
maddeden arınmasını sağlamamız

için detoks sürecimiz oluyor. Bizler,
arınma aşamasında da onlara yar-
dımcı oluyoruz. Bu aşamayı tamam-
layan hastalarımızla rehabilitasyon
aşamasına geçiyoruz. Hastalar, bu-
rada maddeden nasıl uzak kalabile-
cekleri ve hayatlarını idame ettirme
açısından nasıl bir yol izleyecekleri
konusunda önemli bilgiler elde edi-
yor. Bizler de tedavi süreci tamam-
landıktan sonra hastalarımızı yalnız
bırakmayarak takibini yapıyoruz”
dedi.

Erken tedavi önemli

Tedavinin verimliliği ve önemi açısın-
dan maddenin başlangıç evresinde
hastaya ulaşmanın önemli olduğunu
ifade eden Hocaoğlu şöyle devam
etti, “Bağımlılık dediğimiz şey bir

beyin hastalığı. Beyin hastalığı ol-
ması dolayısıyla tedavinin, yaş ve
cinsiyet fark etmeksizin ömür boyu
sürmesi gerekiyor. Hastalarımızla ne
kadar küçük yaşta tedaviye başlar-
sak, bizim için hastaya ulaşmamız ve
tedaviden verim almamız açısından
o kadar iyi. Hastanın erken tedaviye
başlaması, eğitim faaliyetlerine
devam etmesi ve sosyal hayatı kaçır-
mamasının yanı sıra adli suçların
azalmasına da fayda sağlıyor.”
Tedavi olmak isteyen vatandaşlar,
Esenyurt Belediyesi’nin 444 0 411
numaralı telefondan arayarak,
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
ile veya 0212 699 09 84 numaralı te-
lefonu arayarak merkez ile iletişime
geçebilirler.
ZEHRA ÇELİK

Uyguladığı bireysel ve 
grup terapileri ile 

hastaları toplumsal hayata
kazandıran Esenyurt

Belediyesi Yeni Başlangıçlar
Gençlik Merkezi, pandemi
nedeniyle verilen aranın

ardından yeniden hizmete
başladı

Milyonluk teslimat
Faizsiz konut ve araç teslimatlarında 2021 yılına
artışla başlayan Eminevim, yılın ilk çeyreğine
ilişkin teslimat bilançolarını açıkladı. Geride
kalan üç aylık döneme 6 bin 724 ev ve araç
teslimatı sığdıran firma, Mart ayında da 2 bin
628 teslimatla 30 yılın zirvesine çıktı

Faizsiz Elbirliği Sistemi ile yapılan konut
ve araç teslimatları 2021 yılına hızlı başladı.
Yılın ilk çeyreğine ilişkin teslimat bilançola-

rını açıklayan Eminevim, üç ayda toplam 6 bin 724 tes-
limatı gerçekleştirerek faizsiz ev ve araç teslimatlarında
bir rekora imza attı. Geçtiğimiz yıla kıyasla bu yıl yüzde
16’lık bir teslimat artışı gösteren Eminevim, üç aylık sü-
rede yaptığı teslimatlarla da 30 yılın zirvesine ulaşmış
oldu. İlk çeyrekte yapılan 6 bin 724 teslimat ile ülke
ekonomisine sağlanan nakit enjeksiyonu 1 milyar 250
milyon TL olarak gerçekleşti.

Mart ayında 30 yılın rekoru kırıldı

Aylık yapılan teslimatlarda da bir ilkin gerçekleştiği fa-
izsiz Elbirliği Sistemi’nde geçtiğimiz Mart’ta bugüne
kadarki en yüksek aylık teslimat sayısına ulaşıldı.
Konut ve araç olarak gerçekleştirilen teslimatlarda
Eminevim, bir ayda 2 bin 628 kişiye ev ve aracını teslim
ederek bir ayda yapılan en yüksek teslimata imza atmış
oldu. Mart ayında Eminevim’in yaptığı teslimatlarda
ise konut teslimatları öne çıktı. Bir ayda yapılan 2 bin
628 teslimatın 1.206’sı araç olurken 1.422’si konuttan
oluştu. Böylelikle faizsiz Elbirliği Sistemi’nde yapılan
konut teslimatları 1.400 bandını geçerek ilk kez
1.422’ye ulaşmış oldu.

Bu yayın kaçmaz!
Kültür, sanat ve eğlence dünyası D&R,
Instagram sayfasından her ay gerçekleştir-
diği ve birbirinden başarılı yazarları ağırla-

dığı canlı yayınlarına hız kesmeden devam ediyor.
Eserleriyle Nobel Edebiyat Ödülüne layık görülen usta
yazar Orhan Pamuk, ilk kez bir canlı yayın konuğu ola-
rak, Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan yeni kitabı 'Veba
Geceleri'ni kitapseverlerle @dr_dunyasi Instagram he-
sabında buluşturuyor. Moderatörlüğünü televizyoncu
ve sunucu Oylum Talu’nun gerçekleştireceği etkinlik, 6
Nisan Salı günü saat 21.00’de başlayacak. Kitapları
onlarca dile çevrilen, dünya çapında tanınan yazar
Orhan Pamuk, yeni çıkan kitabıyla ilk kez D&R Instag-
ram canlı yayınına konuk oluyor. 6 Nisan Salı günü
gerçekleşecek canlı yayında Pamuk, son kitabı 'Veba

Geceleri'ni anlatmak için
okurlarıyla bir araya gelecek.
Pamuk’un geçtiğimiz ay raf-
larda yerini alan üzerinde 5
yıldır çalıştığı kitabı ‘Veba
Geceleri’; 1901 yılında 3.
Veba Pandemisi döneminde
Osmanlı’nın 29. Vilayeti
Minger adasında geçiyor.



F ord Otosan, çok sayıda aday
proje içerisinden mükemme-
liyet, etki, uygulama kalitesi

ve verimliliği kriterleriyle seçilerek
hibe desteği sağlanan projelerin
arasında yer bulan 17 farklı projede
paydaşlarıyla ileri araştırmalarına
devam ediyor. Şirkete, bu projelerin
Ar-Ge çalışmalarında kullanılmak
üzere AB'nin ilgili fonlarından sağ-
lanan bütçe 7,34 milyon avro düze-
yine ulaştı.

İlk sıralarda yer alıyor

Verilen bilgiye göre, ilki 1984 yı-
lında başlatılmış AB Çerçeve Prog-
ramları, Avrupa'nın küresel rekabet
gücünü korumayı, birlik üyesi veya
birliğe aday ülkeler arasında bilim
ve teknoloji politikalarında eş güdü-
mün sağlanmasını hedefliyor. Prog-
ramlar, geniş kapsamlı bir bilimsel
çerçeve içerisinde Ar-Ge ve inovas-
yon faaliyetlerini geliştirmek için
kurulan özel bir fonlama sistemiyle
destekleniyor. Ford Otosan,
Ufuk2020 adıyla bilinen ve 2014 ila
2020 yılları arasında başlatılan pro-
jeleri kapsayan 8. Çerçeve Progra-
mı'nda yürüttüğü proje sayısı ve
sağladığı fon büyüklüğü ile bu
alanda da Türkiye'nin en önde
gelen şirketleri arasında yer alıyor.

Rekabet gücüne önemli katkı

Projeler kapsamında otomotiv dün-
yasının yeni teknoloji sahaları olarak
nitelendirilen otonom araçlar, bağlan-
tılı araçlar ve elektrikli araçlar ile geç-
mişten bugüne önemini kaybetmeyen
bir araştırma sahası olan karbon salı-
nımlarının azaltılması alanlarına ait
çok sayıda bilimsel ve teknik proble-
min ele alındığı Ar-Ge çalışmalarının,
şirketin rekabet gücüne önemli katkı-
ları olacağı öngörülüyor.

CO2 salınımları azaltıldı

2016 yılında başlayan ve 3 yıl süren
OptiTruck, Ford Otosan'ın Ufuk2020
kapsamında tamamlanan ilk projesi
oldu. "Euro VI" emisyon limitlerinin
sağlanması kısıtı altında, yakıt tüke-
timi için mutlak optimum noktası
arayan akıllı algoritmaların geliştiril-
mesi hedefiyle başlatılan projede, üni-
versitelerden ve otomotiv
şirketlerinden toplam 11 ekibin oluş-
turduğu bir konsorsiyum yapısı ile
çalışıldı.

F-MAX'ta müşterilerine sundu

Ford Otosan, bu proje kapsamında
yaptığı çalışmaların yardımıyla kendi-
sinin geliştirdiği teknolojileri, ağır ti-
cari araçlar segmentindeki "2019
Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY)

Ödülü" sahibi ürünü F-MAX'ta müş-
terilerine sundu. Şirket, proje ile yal-
nızca yazılım ve kontrol yöntemlerinin
bir adım ileriye taşınması ile önemli
ölçüde karbondioksit salınımı azaltı-
labileceğini de göstermiş oldu.

Otomatik geri park fonksiyonu

Binek araçlarda müşteriye sunulmuş
otomatik park etme fonksiyonlarına
benzer şekilde, dorseli ağır ticari araç-
ların otonom olarak geri manevra ile
park etmesini sağlayan bir sistem,
TrustVehicle projesi kapsamında ge-
liştirildi. 

Elektrikli aks sistemi

"LONGRUN", Ford Otosan'ın yer al-
dığı ve ticari araçlarda termal verimin
artırılması, karbondioksit salınımının
azaltılması ve egzoz emisyonlarının
düşürülmesine yönelik araştırma ça-
lışmalarının yapıldığı bir diğer proje
oldu. Alternatif enerji kaynaklarının
kullanıldığı hibrit sistemlere özel si-
mülasyon araçlarının da geliştirilme-
sinin hedeflendiği projede Ford
Otosan, ağır ticari vasıtalarda kullanı-
labilecek yeni nesil bir elektrik tahrikli
aks sistemi için Ar-Ge çalışmalarını
sürdürüyor. Sistemin, geleceğin ağır
ticari vasıtalarının kritik bir bileşeni
olacağı düşünülüyor.
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abD'lİ teknoloji devleri Go-
ogle ve Amazon ofise dönüş
takvimini açıkladı. Şu anda ko-

ronavirüs salgını sebebiyle firma çalı-
şanlarının önemli bir bölümü
evden/uzaktan çalışıyor. Amazon'dan
yapılan açıklamada şirketin ofis
merkezli bir kültürü temel almayı plan-

ladığı ifade edildi. Uzaktan çalışmanın
sonbahar itibarıyla terkedilmeye 
başlanacağı belirtildi. Amazon ofiste 
çalışmanın kendilerine verimli bir şe-
kilde işbirliği ve öğrenme imkanı sağla-
dığını belirtse de bazı Amazon
çalışanları sosyal medyada uzaktan ça-
lışmaya izin veren bir şirkette iş araya-

caklarını söyledi. Amazon hiçbir zaman
ofislerini tamamen kapattı. Kurumsal
çalışanlarının yüzde 10'u ofise gitmeye
devam etti.

Haftada 3 gün zorunlu

Google ise çalışanlarının nisandan iti-
baren ofise dönmeye başlayacağını du-

yurdu. Buna göre Google çalışanlarının
bir kısmı nisanda ofisten çalışmaya baş-
layacak, eylül ayında ise tüm çalışanla-
rın haftada en az 3 gün ofisten çalışması
zorunlu olacak.Amazon'un dünya gene-
linde yaklaşık 1.3 milyon çalışanı bulu-
nuyor. Google'ın çatı şirketi Alphabet'in
çalışan sayısı ise 135 bin civarında.

BASARISIYLA YINE
HAYRAN BIRAKTI

Pandemi nedeniyle çalışanlarına uzaktan çalışma imkanı tanıyan Amazon, sonbahar itibarıyla ofise
dönülmesini planladığını açıkladı. Google ise nisan ayında ofisten çalışılmaya başlanacağını, eylül
ayında ise tüm çalışanların haftada 3 gün ofisten çalışmaya başlamasını beklediğini bildirdi

Google ve Amazon ofise dönüyor

Ford Otosan açıklamasına göre, şirket, Ar-Ge
çalışmalarını AB Çerçeve Programları

kapsamında da sürdürerek AB
araştırma fonlarının

Türkiye’ye getirilmesine
katkı sağlıyor

54 ülkeye sanal çıkarma

Türkiye ihracatçılar
Meclisi(TiM), mart ayı ve ilk çey-
rek ihracat rakamlarını açıkladı.
Mart ayında Türkiye’nin ihracatı,

pandemiye rağmen geçtiğimiz yılın aynı
ayına göre, yüzde 42,2’lik artışla, 18 milyar
985 milyon dolara ulaşarak Cumhuriyet tari-
hinin en yüksek aylık  ihracat rakamı oldu.
ihracat ailesi, ocak-mart döneminde 2020
yılındaki ilk çeyreğe göre yüzde 17,3’lik ar-
tışla 50 milyar 23 milyon dolarlık ihracatla
da tüm zamanların en yüksek ilk çeyrek ra-
kamına imza attı.

24 sektör ihracatını artırdı

ihracat ailesi, mart ayı ile beraber son dört
ayı üst üste rekorla kapatma başarısı gös-
terdi. Martta bir önceki yılın aynı ayına göre
24 sektör ihracatını artırdı. 7 sektör ise ta-
rihlerinin en yüksek aylık ihracat rekoru
kırdı. yılın ilk çeyreğinde ise, 7 milyar 690
milyon dolarla Otomotiv sektörü birinci, 5
milyar 310 milyon dolarla kimyevi Madde-
ler ikinci, 4 milyar 707 milyon dolarla Hazır
giyim sektörü üçüncü oldu. Martta ihracatçı-
larımız Türk bayrağını 218 ülke ve bölgede
dalgalandırmayı başardı. Türk ihracatçı, 150
ülkeye ihracatı artırdı. Mart ayında 11 ilimiz;
Antalya, Denizli, istanbul, kahramanmaraş,
karabük, kırşehir, konya, Manisa, Niğde,
Samsun ve  Tekirdağ; tarihlerinin en yüksek
aylık ihracatını, gerçekleştirdi. Martta 74 il
ihracatını artırarak önemli bir başarıya
imza attı.

Hız kesmeden devam edilecek

Dünya ekonomilerini derinden sarsan pan-
deminin zorlu koşullarına rağmen her ko-
şulda üretebilme yeteneğini ve tedarikçi
gücünü göstererek 2021 yılına da rekorla
başlayan Türk ihracat ailesi, her ay tüm za-
manların aylık ihracat rekoru kırıyor. Geçti-
ğimiz yılın hedefi olan 165,9 milyar doları
aşarak 169 milyar 482 milyon dolarlık ihra-
cat gerçekleştiren ihracat ailesinin, her ay
rekorlar kırması da bu yıl olan 184 milyar
dolarlık ihracat hedefini geçmesi bekleniyor.
61 ihracatçı Birliği, 27 sektörü ile 100 bin
ihracatçının tek çatı kuruluşu olan Türkiye
ihracatçılar Meclisi (TiM),  ihracat ve ‘Dış
Ticaret Fazlası Veren Türkiye’ hedefine ulaş-
mak için çalışmalarına tüm hızıyla devam
ediyor.

Tarihin en yüksek aylık ihracatı

TiM, Ticaret Bakanı ruhsar Pekcan’ın katılı-
mıyla mart ayı geçici dış ticaret verilerini,
Ankara’da düzenlediği toplantıyla açıkladı.
Genel Ticaret Sistemi’ne (GTS) göre mart
ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına
göre yüzde 42,2’lik artışla, 18 milyar 985
milyon dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihin
en yüksek aylık ihracatı oldu.Türk ihracatçı,
pandemiye rağmen ocak-mart döneminde
de yüzde 17,3’lik artışla 50 Milyar 23 milyon
dolarla tüm zamanların en yüksek ilk çeyrek
ihracat rakamına ulaştı.Martta bir önceki

yılın aynı ayına göre  24 sektör ihracatını ar-
tırdı. 7 sektör ise tarihlerinin en yüksek aylık
ihracat rekoruna imza attı.

100 milyar doları aştı

Son altı aylık ihracatın 100 milyar doları aş-
tığını kaydeden Gülle, “ihracatçımız; istih-
dam, üretim, döviz girdisi, inovasyon, ülke
itibarı gibi milli menfaatlere hizmet eden bir
sorumluluk bilinciyle çalışmakta ve tüm bu
sorumlulukları, hakkıyla yerine getirmekte-
dir. Dünya tarihinin en sıradışı olaylarından
biri olan pandemi döneminde dikkat çekti.

TİM Başkanı İsmail Gülle, “İhracat rekorları sadece 30 gün sürüyor, 
30 gün sonra bir başka rekor açıklıyoruz. 2021 yılına da iyi başladık" dedi

Enflasyon 19 ayın 
zirvesini gördü
İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) açıkladığı
mart ayı verilerine göre; İstanbul'da martta
bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar
yüzde 1,13 arttı. İstanbul'un yıllık enflasyonu
da yüzde 16,37 arttı. Bu Ağustos 2019'dan bu
yana en yüksek seviye

İstanbul Ticaret Odası'nın
(İTO) verilerine göre, Mart
2021 itibarıyla İstanbul'da pe-

rakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan
İstanbul Ücretliler Geçinme indeksi aylık
yüzde 1,13 arttı. Bu dönemde toptan fiyat
hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyat-
ları indeksi ise yüzde 3,10 yükseliş kay-
detti. Söz konusu verilere yıllık bazda
bakıldığında ise perakende fiyatlarda
yüzde 16,37, toptan fiyatlar yüzde 17,67
artış kaydetti.

İlk sırada giyim var

Perakende fiyatlar mart ayında bir önceki
aya göre, sağlık ve kişisel bakım harcama-
larında yüzde 0,28, konut harcamalarında
yüzde 1,23, gıda harcamalarında yüzde
1,08, giyim harcamalarında yüzde 4,14, ev
eşyası harcamalarında yüzde 1,44 ve
konut harcamalarında yüzde 1,23 arttı.

Dijital bankacılık dönemi başlıyor
BDDK'nin yeni yönetmeliği ile 1 Mayıs'tan itibaren Türkiye'de bankacılık
işlemleri, banka şubesine gitmeden elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek

bankacılık Düzenleme
ve Denetleme Kuru-
mu'nun (BDDK), Banka-

larca Kullanılacak Uzaktan Kimlik
Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik
Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurul-

masına İlişkin Yönetmelik'i Resmi Ga-
zete'nin bugünkü sayısında yayım-
landı. Yönetmelik ile bankalar
tarafından yeni müşteri kazanımında
kullanılabilecek uzaktan kimlik tespiti
yöntemlerine ve müşteri kimliğinin
tespit edilmesini müteakip sunulacak
bankacılık hizmetlerine dair usul ve
esasların belirlenmesi amaçlanıyor.

1 Mayıs'tan itibaren başlıyor

Öte yandan, mesafeli olsun olmasın
bir bilişim veya elektronik haberleşme
cihazı üzerinden yazılı şeklin yerine
geçecek ya da mesafeli sözleşme ilişki-
sinin kurulması sağlayacak düzenle-
meler bulunuyor. Yönetmelik

kapsamında, 1 Mayıs'tan itibaren
Türkiye'de bankacılık işlemleri, banka
şubesine gitmeden elektronik ortamda
gerçekleştirilebilecek. Bankalar, görün-
tülü görüşmeyle uzaktan kimlik tespiti
yapabilecek, mesafeli olarak sözleşme
ilişkisi kurulabilecek. Böylece bankacı-
lık hizmetlerine daha hızlı ve rahat eri-
şim sağlanacak. Müşteri olma süreci
kısa süre içerisinde dijital ortamlar
üzerinden uzaktan tamamlanabilecek.
Yönetmelik ile şubesiz dijital bankacı-
lık faaliyetinin de önü açılırken, mev-
cut bankaların yanında dünyada
Neobank olarak da adlandırılan yeni
bankaların lisanslaması da ilerleyen
dönemde mümkün olabilecek.

Lokantalar için çağrı yaptı
İstanbul Ticaret Odası
(İTO) Başkanı Şekib Av-
dagiç, yaklaşan Ramazan

ayı nedeniyle yazılı açıklamada bu-
lundu. Avdagiç, “Ramazan’da lokanta,
restoran, pastane ve tatlıcı gibi işyerleri
paket servislerini, sahuru da kapsaya-
cak şekilde sürdürür-
lerse işletmelerimize ve
istihdama katkısı ola-
caktır. Ramazan’da
sahur vakti paket ser-
visi ile bereketlensin”
dedi.Açıklamada Av-
dagiç, son kabine top-
lantısının ardından

açıklanan yeni salgın önlemleri kapsa-
mında Ramazan ayı boyunca lokanta
ve kafe gibi işletmelerin hizmetlerinin
paket servisle sınırlandırılacağına işaret
etti. Avdagiç, 19.00-21.00 saatleri ara-
sında paket servisi veya gel-al şeklinde,
21.00-24.00 saatleri arasında ise sa-

dece paket servis şek-
linde çalışacağını,
cumartesi ve pazar
günlerinde ise 10.00-
20.00 saatleri arasında
sadece paket servis
şeklinde hizmet vere-
ceğini hatırlattı ve
önemli bilgiler verdi.



7SİYASET 3 NİSAN 2021 CUMARTESİwww.gazetedamga.com.tr

Ekrem İmamoğlu duyurdu! İBB, 9 adet 
Kur’an-ı Kerim ile el yazmaları satın aldı. 
Eserlerin kaça alındığına dair herhangi bir 

açıklama yapılmadı. 
Eğer konu gidip ‘DİN’ eksenine dahil ediliyorsa 

herkeste bir ürperti, korku ve endişe başlıyor. Ardı 
ardına birçok ‘ACABA’ sorusu sıraya giriyor… 

Neden Ekrem İmamoğlu gidip de dini eserleri açık 
artırmadan satın alıyor?  
İmamoğlu kendi deyimiyle İstanbullunun vaziyetini 

şu sözlerle özetliyor. ‘Çocuklar Aç’, ‘Tabletleri yok’,  
‘İnsanların gündemi farklı’ ‘sokaklar kan ağlıyor’  
‘ya kanal ya İstanbul’… 

Aslında insanların sıkıntıda olmasının, aç, viran, 
perişan olmasının ötesinde yaşanan bir gerçek var…  

İnsanlar ölüyor… 

Yani şu anda İBB’nin kafasını bile kaldırmadan 7/24 
mesai yaparak insanların sorunlarını çözmeye çalışması 
gerekiyor. Büyük bir özveriyle çalıştıklarını da görüyo-
ruz. En azından mentalite olarak önceki belediyelerin 
yörüngesinden çıktıkları aşikar… Çalıp çırpmıyorlar. 
Dürüstler… 

Geçen haftaki ‘İmamoğlu’nun içindeki sır’ yazımı 
okuyanlar hatırlayacaktır, İmamoğlu ilk Cumhurbaş-
kanlığı seçiminde kendisini içten içe ADAY olarak ilan 
etmiş bile… Belki de kendisine bile itiraf edemediği bu 
düşünce onu yanlış kararlar almaya, yanlış yerlere 
bakmaya yönlendiriyor. 

Bunun önemli bir örneğini de 2 Nisan’da yaşadık. 
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi, İngiltere’nin 
Sotheby’s müzayedesinde "İslam Dünyası ve Hindistan 
Sanatları" adlı açık arttırmada satılan 9 adet Kur’an-ı 
Kerim ile el yazmaları eserlerini satın aldı. 

Üstelik satın alma bedeli de açıklanmıyor. Neden 
açıklamıyorsunuz? Sonuçta belediyenin parasını vere-
rek bu eserleri almadınız mı? Hani şeffaf olacaktık… 

Neyse konunun aslında kimin görev alanına girdiğine 
bir bakalım! Elbette isterse herkes böyle ilahi bir 
durumdan kendine vazife çıkarabilir… Kimse de bu 
çıkarımlardan rahatsız olmayabilir, veya olsa da bunu 
dillendirmeyebilir. Ama biz gerçekleri söylemek adına 
bunları yazmak durumundayız. 

Türkiye’de 20 Milyar’a yakın bütçesi ile DİYANET 
kurumu var. Dini meseleler yerine siyasi meselelerle 
daha çok ilgilense de asıl konusu ‘DİN’ olan bir kurum. 
Diyanet’in bu müzayededen haberi mi yoktur, varsa da 
ilgilenmemiş midir? Yoksa siz İmamoğlu Diyanet’i 
atlatıp kurnazlık mı yapmıştır? Neden? 
Şimdi çıkıp ‘Biz bu eserleri sergileyeceğiz. Bundan 

para bile kazanacağız”… gibi zamansız ve yersiz 
açıklamalar yapabilirsiniz. Ama yapmayın! 

Yaptığınız iş sizin işiniz değil. Hele ki böylesine 
olağanüstü bir ortamda olası adaylığınızda iki oy fazla 
alma kaygısı ile yaptığınız bu davranışların size bir 
getirisi olmaz. Aslında zararı olur. Hatta oluyor bile…  
İşinize neden odaklanmıyorsunuz? Kendinizi bir parti 

gibi görmekten vazgeçip İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı olarak görmeniz sizi daha değerli kılar… 
Siyasetinizi ‘MAKRO’ düzeye taşımaksa niyetiniz 
böyle yaparak kendi önünüzü de tıkıyorsunuz. 

Mesela İBB olarak ELEKTRİK üretin. Esnafa, 
sanayiciye ücretsiz elektrik verin!  

Mesela yeni sulama kanalları, tohum destekleri, 
satış kanalları ile Çiftçiyi ihya edin!  

Sadece sorun çözmek değil geleceğin sağlıklı 
İstanbul’u için adımlar atın!  

Bu ülke dini duyguların sömürülmesinden yeterince 
çekmedi mi sizce? 

Vitrinde duracak FİKİRLERİN peşinde koşmayın! 

İmamoğlu dur,  
kendine rol çalma!

Oğuz Oktay YÜCESAN

Ümraniye Belediyesi, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nü kutlamak için otizmli çocuklar ve  
aileleriyle bir etkinlik düzenledi. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Otizmli çocuklar için  

rehabilitasyon merkezi açacağız. Aileler birkaç saatliğine de olsa buraya çocuklarını teslim edebilecekler. 
Allah’ın izniyle, diğer yapılan engelliler projelerinden daha da iyisini yapacağız" dedi

D ünya Otizm Farkındalık günü 
sebebiyle Ümraniye Millet 
Bahçesinde düzenlenen etkin-

likte otizmli çocuklar ve aileleri bir araya 
geldi. Etkinliğe gelen çocuklar palyaço-
lar ve canlı müzikle karşılandı. Çeşitli 
oyunlarla eğlendirilen çocuklar için 
pasta kesildi. Etkinlik sırasında konuşan 
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldı-
rım, "Bugün otizmli kardeşlerimizin far-
kındalık günü. Ailelerle millet 
bahçemizde hep beraber bir araya gel-
dik. Onlara ikramlarda bulunuyoruz. 
Hep beraber olup Ümraniye’de farkın-
dalığı kendilerine hissettirerek onların 
neşelenmesini istedik. Otizmli gibi diğer 

engelli kardeşlerimizin de hizmetlerini 
hem devlet hem belediyemiz olarak kar-
şılıyoruz. Okullarına gidiyorlar, her türlü 
hizmetleri yapılıyor. Engelli bakıma 
muhtaç kardeşlerimizin ailelerine maddi 
desteklerde bulunuyoruz. Belediye ola-
rak altı tane engelli aracımız var. Onların 
her türlü ihtiyaçlarını bir telefonlarıyla 
karşılıyoruz. Örneğin anneleriyle alışve-
rişe, parka gitmek istiyorlar götürüyo-
ruz. Onlar için her şeyi yapıyoruz. Bu 
bizim insana olan değerimizden geliyor. 
İnsan yaşasın ki devlet yaşasın" dedi. 

Engelsiz olacak 

Başkan Yıldırım, "Ümraniye’de engelli 

kardeşlerimizle alakalı yeni bir projemiz 
var. 'Ümraniye Engelsiz Yaşam Proje-
leri' bitti. Temel atıp 1-2 yıl içinde tüm 
engelli kardeşlerimizi, engelsiz hale geti-
receğiz. Buralar rehabilitasyon merkezi 
gibi olacak. Anneler çocuklarıyla ilgile-
nirken birçok sıkıntı içine girebiliyor. 
Onların da ihtiyaçlarını karşılaması için 
gidip 3-5 saat çocuklarını bırakabilecek-
leri yer olacak. Kardeşlerimize çeşitli 
sosyal ve zekâ faaliyetleri 
yapacağız" dedi. 

Çocuğumla gurur duyuyorum 

Etkinliğe katılan 5 yaşındaki Alperen’in 
annesi, Nazlı Güleç (34) ise duygularını 

şu şekilde ifade etti: "Ümraniye Belediye 
başkanımızın vesilesiyle düzenlenen bu 
etkinlik sayesinde çocuklar çok eğleni-
yor, çok mutluyuz. Rehabilitasyon mer-
kezimiz açılırsa bizim için iyi olur. 
Çocuklarımız eğitim alır, daha iyi olurlar 
inşallah. Otizmli çocuklarımızın eğitime, 
ilgiye, sevgiye çok ihtiyaçları var. Otizmli 
çocuk annesi olmak çok zor. Yerlerinde 
durmuyorlar, rahat edemiyoruz ya da 
bir yerlere gidemiyor her yerde rahat 
olamıyoruz. Yani zorluğu çok. Ama ben 
rahatsız olmuyorum kesinlikle. Allah 
bize bunu nasip etmiş bu yüzden her 
zaman böyle bir çocuğa sahip olduğum 
için şükrediyorum ve çok gururluyum."

OTIZME KARSI MUJDE

Bağcılar’a engel yok
BAĞCILAR Belediyesi ve 
Türk Kızılay’ı tarafın-
dan, 2 Nisan Dünya 

Otizm Farkındalık Günü nedeniyle 
Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sa-
rayı’nda düzenlenen etkinlikte 
otizmli çocuklar, renkli bir gün ge-
çirdi. Resim ve kilden dekoratif eşya 
yapan çocuklar daha sonra müzik 
eşliğinde hem çaldı hem oynadı 
Tüm dünyada olduğu gibi Bağcı-
lar’da da otizme dikkat çekmek ve 
farkındalık oluşturmak amacıyla 
Bağcılar Belediyesi ve Türk Kızılay’ı 
iş birliğiyle bir etkinlik düzenlendi. 
Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyık-
lık Engelliler Sarayı’nda gerçekleşen 
programda otizmli çocuklar önce 
resim yaptı. Kimi hayal ettiği köyü 
kimi de karşısındaki nesneyi kağıda 
döktü. Engelliler daha sonra el be-
cerileri sınıfında kilden dekoratif 
eşya yaptılar. Engellilerin son uğrak 
noktası ise müzik sınıfı oldu. Davet-

liler “Engellileri Aşalım” müzik gru-
buyla zaman geçirdi. Engellilerden 
bazıları sahnede yerini alıp gitar, 
darbuka gibi sevdiği enstrümanlar-
dan çaldı. Müziğin ritmine kendini 
kaptıran otizmli çocuklar, el ele 
verip halay çekti, türkü söyledi. 
Otizmli çocukların sergiledikleri 
performans çok beğenildi. 

Her zaman yanlarındayız 

Bugüne dair açıklama yapan  
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman 
Çağırıcı, “Otizmli çocukların her 
zaman yanındayız. Onlar için inşa 
ettiğimiz sarayda hem eğitim alıyor 
hem de yararlı zaman geçiriyorlar. 
Bu vesileyle, Dünya Otizm Farkın-
dalık Günü’nde otizme dair top-
lumsal farkındalığın ve duyarlılığın 
artmasını temenni ediyor; otizmli 
çocuklarımıza, yetişkinlere ve ailele-
rine sağlıklı ve huzurlu bir ömür  
diliyorum” dedi.

Özdil ifade verdi
SOSYAL medya sitesi Twitter 
üzerinden yaptığı paylaşım 
nedeniyle gazeteci-yazar Yıl-

maz Özdil hakkında  "Atatürk'ün hatıra-
sına hakaret" suçlamasıyla Bursa 
Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma 
yürütüldüğü ortaya çıktı. Talimat yo-
luyla ifade veren Özdil, "Atatürkçüler 
Atatürk'e hakaret etmezler" diyerek suç-
lamayı reddetti. Serdar Ö. isimli bir va-
tandaşın şikayeti üzerine Twitter'da 
yaptığı paylaşım öne sürülerek Yılmaz 
Özdil hakkında "Atatürk'ün hatırasına 
hakaret" suçlamasıyla Bursa Cumhuri-

yet Savcılığı'nca 6 Aralık 2020 tarihinde 
soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı. So-
ruşturma kapsamında talimat yoluyla 
ifadesinin alınmasına karar verilen 
Özdil, bugün avukatı İsmail Yılmaz ile 
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na 
geldi. Savcıya ifade veren Özdil, "Ata-
türkçüler Atatürk'e hakaret etmezler" 
dedi. Avukat İsmail Yılmaz ise, "Müvek-
kilimin tek cümlelik ifadesi yeterlidir. Bu 
ifade sayfalarca anlatıma bedeldir" diye-
rek kovuşturmaya yer olmadığına dair 
karar verilmesini talep etti. Özdil ifadesi-
nin ardından adliyeden ayrıldı.

Yıldırım, "Ümraniye’de engelli  
kardeşlerimizle alakalı yeni bir 
projemiz var. 'Ümraniye Engelsiz 
Yaşam Projeleri' bitti. Temel atıp  
1-2 yıl içinde tüm engelli kardeşle-
rimizi, engelsiz hale getireceğiz. 

BEŞİKTAŞ'TA bir 
araya gelen kadın-
lar, "İstanbul Söz-

leşmesi" eylemi yaptı. 
Öldürülen kadınlar için temsili 
olarak 1'den 50'ye kadar sayı 
bulunan dövizler açıldı. İstan-
bul Sözleşmesi'nden çıkılma-
sını protesto eden kadın 
grupları, Beşiktaş'ta eylem 
yaptı. Polisin geniş güvenlik 
önlemi altında saat 18.30'da 
Beşiktaş İskelesi'nde bir araya 

gelen kadınlar “İstanbul Söz-
leşmesi bizim Vazgeçmiyoruz" 
yazılı pankart açarak basın 
açıklaması yaptı. Kalabayık, at-
tıkları sloganlarla İstanbul Söz-
leşmesi'nden çıkılması protesto 
etti. Kadın cinayetlerine dikkat 
çekmek isteyen eylemciler, öl-
dürülen kadınlar için temsili 
olarak 1'den 50'ye kadar nu-
mara yazılı döviz açtı. Eylem, 
öldürülen kadınların hikayeleri-
nin anlatılmasıyla son buldu.

Kadınlar sokakta!

ESENYURT'TA, yangın çıkan otomobildeki alev-
ler, önündeki araca sıçradı. Yangın sonrası 2 
araç da kullanılamaz hale geldi. Esenyurt Mer-

kez Mahallesinde park halinde bulunan Nurcan Köse'ye ait 
otomobilin ön kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yan-
gın çıktı. Alevler kısa sürede otomobilin ön kısmını kaplar-
ken, yangını gören polisler, durumu itfaiyeye bildirdi. 
Alevlerin başka bir otomobile daha sıçraması üzerine polis 
ekipleri, yangın söndürme tüpleri ile müdahale etmeye ça-
lıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede 
söndürdü. Ön kısımları yanan 2 otomobil ise kullanılamaz 
hale geldi. Yangının çıktığı otomobilin sahibi Nurcan Köse, 
“Karakola kardeşimle beraber işlem yapmaya geldik. 
10 dakika içinde geldiğimizde polis ekipleri, yangın söndü-
rücü ile müdahale etmeye çalışı-
yorlardı. Sonra kaputu açmaya 
çalıştık. Kaput açılmayınca, 
duman büyümeye başladı. 
Daha sonra bizi uzaklaştırdılar. 
Sonra itfaiyeyi aradılar. İtfaiye 
geç gelmeseydi, diğer arabaya 
da sıçramayacaktı. Maalesef 
böyle oldu. Bizim araçtan baş-
ladı" ifadelerini kullandı.

Esenyurt cayır cayır



7 'den 77'ye tüm vatandaşların kitaba ulaşa-
bilmesi için gezici kütüphaneyi oluşturdukla-
rını ifade eden Küçükçekmece Belediye

Başkanı Kemal Çebi, “Her yaş grubuna yönelik
kitap koleksiyonu, dergi gibi kitap türlerinin yer al-
dığı Gezici Kütüphane, ilk olarak ilçedeki Gündüz
Bakımevleri ve Küçükçekmece meydanlarını düzenli
aralıklarla ziyaret ediyor. Erken yaşta çocukların ki-
tapla buluşmasının ve bu konuda fırsat eşitliği yara-
tılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum.
Küçükçekmecelilerin kitabı sevmeleri, bilgiye kolayca
ulaşmaları ve okumayı alışkanlık haline getirmeleri
için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Her okula ulaşacak
İçerisinde binlerce kitabın bulunduğu ve seyyar oto-
büsün içerisine kurulan kütüphane, vatandaşların
ulaşamadıkları yerlere, kitap götürmeyi hedefliyor.
Gezici Kütüphane, pandemi şartlarının hafifleme-
siyle birlikte dezavantajlı, kütüphanesi olmayan
okullara da hizmet verecek. Küçükçekmece Beledi-
yesi bünyesinde bulunan Küçükçekmece Kütüpha-
neleri, merkez kütüphane konumundaki Millet
Kütüphanesi, şube kütüphane konumundaki Ke-
malpaşa Semt Konağı Kitap Kafe ve Sefaköy Kül-
tür ve Sanat Merkezi Kitap Kafe ile toplam 3
merkezde hizmet veriyor.

8 bin kitaplık derme
Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde kitapseverlerin
hizmetine sunulacak olan kütüphanenin de fiziki ko-
şullar ve donanım açısından hazırlıkları sürüyor.
Kütüphane, yaklaşık 8 bin kitaplık bir derme ile çok
yakında hizmete açılacak.

2021 kitap yılı olacak
Her çocuğun yerel kütüphaneye alışması, kitap oku-
mayı sevmesi ve kütüphane kullanma becerilerine
sahip kılınması amacıyla hayata geçecek olan Seyir
Parkı Çocuk Kütüphanesi’nin hazırlıkları da devam
ediyor. Mobilyaları, bahçesi ve renkleri çocuklara
özel dizayn edilen ilk katı kitap kafe ikinci katı çocuk
kütüphanesi olarak tasarlanan Seyir Parkı Çocuk
Kütüphanesi’nin yaklaşık 10 bin kitapla çocukların
hizmetine sunulması planlanıyor.
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Aleyna’dan Maldivler pozu geldi
aleyna Tilki, birçok ünlü
isim gibi soluğu Maldiv-
ler'de aldı. Tilki, siyah mini

elbisesiyle objektif karşısına geçti. 21
yaşındaki şarkıcının bu fotoğrafı kısa
sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
Tilki'nin paylaşımı 130 binden fazla be-

ğeni aldı. Paylaşımlarıyla sıkça adından
söz ettiren aleyna Tilki'nin, koronavirüs
hakkındaki açıklamaları başına dert
olmuştu. 

Başına dert aldı

Genç şarkıcı, geçtiğimiz yıl koronavi-

rüs testi yaptırmış ve sonuçlarının bi-
rinin pozitif, diğerinin ise negatif çıktı-
ğını söylemişti. 
Bu açıklamalarının ardından aralık
ayında etiler'de objektiflere takılan
Tilki, "İlaç içtikten sonra hastalan-
maya başladım. Ben şuna inanmaya

başladım, kimseyi yanlış yönlendir-
mek istemiyorum. Bu testlerin %80'i
yanlış bence. atıyorum kalp hastası
biri yanlış testten dolayı bu ilacı alsa
hayatını kaybetse bu adil olur mu?
'acaba insanlar bu yüzden mi ölüyor?'
diye düşündüm ama ben böyle konu-

şunca 'aleyna da koronaya inanmıyor'
diyorlar. Hayır inanıyorum, sonuçta
tüm dünyayı etkisi altına almış du-
rumda ama tam olarak inanmamız
için testlerin doğru olması lazım" di-
yerek, test sonuçlarına güvenmedi-
ğini söylemişti.

YAKUP TEZCAN

Küçükçekmece Belediyesi, 57. Kütüphane
Haftası’nda herkesin kitap okuyabilmesi için
gezici kütüphane projesini hayata geçirdiKUTUPHANE

AYAGINIZA GELIYOR

Kahve posası
can verdi
Kadıköy Belediyesi’nin başlattığı pilot proje “Az Atık Çok Kahve” uygulaması
meyvelerini vermeye başladı. Kampanyaya dahil olan kahve dükkanlarından
toplanan 549 kilogram çay ve kahve posası kompost haline dönüştürüldü. Bu
kompost Kadıköy’de baharın gelişini müjdeleyen park ve bahçelerde çiçek ve
ağaçların yeşermesi, canlanması için gübre olarak kullanılıyor

KadıKöy’de tek kullanımlık
kahve bardağı kullanımını azalt-
mak için yel değirmeni Kara-
kolhane caddesinde başlayan,

Moda’da devam eden “az atık Çok Kahve”
kampanyasında 3 aylık süre içerisinde 549
kilogram çay ve kahve posası toplandı, 6
bin 420 bardak çöpe atılmaktan kurtarıldı.
Kadıköy Belediyesi Çevre Müdürlüğü tara-
fından tek kullanımlık bardakların kullanı-
mını azaltmak için başlatılan “az atık Çok
Kahve” kampanyası 4’üncü ayına girdi. Ka-
muoyunda bilinenin aksine içi plastik kaplı
olan ve geri dönüştürülemeyen bardaklar,
özellikle kahve dükkanlarında ciddi bir atık
oluşumuna neden oluyor. 10 dakika kulla-
nıp attığımız bu bardaklar doğada yüzlerce
yıl kirlilik oluşturuyor. Bu atık miktarını
azaltmak ve bilinçlendirme amacıyla yelde-
ğirmeni Karakolhane caddesi ve Moda’da
kampanyaya katılan kahve dükkanlarında
başlatılan “az atık Çok Kahve” kampanyası
ile kahve termosu ile giden müşterilere

yüzde 20 oranında indirim uygulanıyor. 

37 kafe destek verdi

4 aylık süreç içerisinde 37 kafenin katıldığı
kampanyanın sonuçları, pandemideki müş-
teri dolaşımının az olması ve sınırlı olarak yü-
rütülen pilot bölge uygulamasına rağmen
kısa zamanda etkin sonuçlar verdi. Çevre
Müdürlüğünün 4 aylık verilerine göre, orta-
lama olarak, kampanyaya günlük katılım
gösteren kişi sayısı 107 olurken, haftada
537, ayda ise 2 bin 140 adet tek kullanımlık
bardak kullanımı önlenmiş oldu. Kahve dük-
kanlarından toplanan çay ve kahve atıklarının
biriktirilerek kompost yapılması süreci içinde
3 ayda 549 kilogram posa toplandı. Bu posa-
dan ise park ve bahçelerde gübre olarak kul-
lanılmak üzere 200 kilogran kompost elde
edildi. Bu uygulama ile hem ayrıştırmadan
atılan plastik kaplı tek kullanımlık bardaklar
çöpe atılmadı, hem de ayrıştırılarak doğaya
faydalı hale dönüşebilir çay ve kahve posa-
ları boşa gitmedi. TayLaN daŞdöĞeN

GOP gururlandırdı
mutluluk duydu
Gaziosmanpaşa Belediye Spor 
Kulübü, Yalova’da düzenlenen Türkiye
Kulüpler Karate Şampiyonası’nda 
1 şampiyonluk, 2 ikincilik ve 1
üçüncülük alarak, toplamda 4 kupayla
en çok kupa kazanan takım oldu

KaratEdE yılın ilk ulusal organi-
zasyonu olma özelliğini taşıyan Tür-
kiye Kulüpler Karate Şampiyonası,

Yalova’da yapıldı. Yalova 90. Yıl Spor Salo-
nu’nda düzenlenen şampiyonada 48 ilden gelen
477 kulüp ve 1900’ün üzerinde sporcu müca-
dele etti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ted-
birleri kapsamında sadece kata
müsabakalarının yapıldığı şampiyonada Gazi-
osmanpaşa Belediye Spor Kulübü, genel klas-
manında toplamda 4 kupayla en çok kupa alan
kulüp olurken, genel klasman puanlamasında
3'üncü sırada yer aldı. 
Gaziosmanpaşa Belediye Spor Kulübü, Saliha
Hacer Akbulut, Dilruba Ayşenur Aktürk ve Elif
Berra Yılmaz'dan oluşan takımla Yıldız Bayan
Kategorisinde rakiplerini geride bırakarak, Tür-
kiye şampiyonu oldu. Şule Azra Akbulut, Zehra
Kaya ve Gözde Daniş'tan oluşan takım Büyük
Bayan Kategorisinde 2nci olurken, Esma Sıla
Evsan, Tuana Irmak ve Sudenaz Kaya’dan olu-
şan takım Genç Bayan Kategorisinde 2’nciliği,
Ahmet Hakan Bolat, Sabri Başer ve Emin Ak-
soy’dan oluşan takım ise Büyük Erkek Katego-
risinde 3’üncülüğü elde etti.

İBB, yapımını sürdürdüğü Pendik Merkez – Kaynarca – Fevzi Çakmak
Metrosu kapsamında bölgedeki trafik akışını yeniden düzenledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB), Şubat 2020’de yapımını yeni-
den başlattığı Pendik Merkez – Kay-

narca – Fevzi Çakmak Metrosu’nda 8 ayrı
noktada kazı ve istasyon çalışmalarını sürdürü-
yor.Söz konusu proje kapsamında, 12 Nisan’da
Pendik Merkez İstasyonu inşaatına başlanacak.
İnşaat çalışması süresince uygulanacak olan ge-
çici trafik sirkülasyon düzenlemesi, kademeli ola-
rak uygulanmaya başlandı. Bölgede trafik akışı,
alternatif güzergâhlar üzerinden sağlanıyor.
Geçici trafik sirkülasyon projesinin son kademesi-
nin uygulanması ile birlikte;
•2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak çalışmakta olan
Abdülhalik Renda Caddesi, 1 şerit gidiş, 1 şerit
geliş olarak çalışacak.
•Abdülhalik Renda Caddesi’ni Hat Boyu ve Lok-
man Hekim caddelerine bağlayan alt geçit araç
trafiğine kapatılacak.
•Abdülhalik Renda Caddesi’ni İbni Sina 
Caddesi’ne bağlayan yol araç trafiğine kapatıla-
caktır. Söz konusu yol yayalar tarafından 
kullanılabilecek.
•İnşaat alanında bulunan İETT durakları, Mar-

maray İstasyonu’nun batısında Abdülhalik
Renda Caddesi üzerine yerleştirilecek.
Yeni trafik düzenlemesi, Pendik Merkez İstasyonu
tamamlanana kadar devam edecek. Tavşantepe –
Sabiha Gökçen Havalimanı Hattı’nın devamı ni-
teliğinde olan 4,1 km ve 2 adet istasyonlu Pendik
Merkez – Kaynarca Metrosu, Nisan 2023’te hiz-
mete alınacak. SEMANUR POLAT
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Eyüpsultan Belediyesi,
21 – 26 Mart tarihleri ara-
sında kutlanan “Orman

Haftası” etkinlikleri kapsamında
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz
Köken’in ilçeye yeni kazandırdığı
Eyüpsultan Akademisi ve Anaokul-
ları’nın bahçesinde fidan dikimi yaptı.
Geleceğin umudu çocuklara, ağaç,
doğa ve toprak sevgisini aşılamak
amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz
Köken de katıldı. Anaokulunun öğren-
cileriyle birlikte fidan dikip, ilk can su-
larını veren Başkan Deniz Köken,
anaokulunu inşa ederken çocuklara
her türlü etkinliği dokunarak, görerek
öğretmeyi hedeflediklerini belirterek
şunları söyledi:

Yaşayarak öğrensinler 
“Okulumuzda bitkilerimiz, sebzeleri-
miz küçük hayvanat bahçemiz var.
Bugün bahçemize dikilen ağaçlarımız
da çocuklarımız kirazı, elmayı meyve-
lerin tüm çeşitlerini tanıyacaklar, ürün-
lerini görecekler. Domatesin,
salatalığın nerede yetiştiğini, nasıl bü-
yüdüğünü görecekler. Diktiğimiz
ürünlerin üzerinde ayrıca karekod uy-
gulaması var. Uygulama sayesinde
çocuklar bitkileri bilgisayar ortamında
masal olarak dinleyebilecekler. Günü-
müz çocukları her şeyi kitaplarda, sos-
yal ağlarda görüyor. Domatesi bile
manav da yetişiyor zannediyorlar, o
yüzden bu bizim için farkındalık, kısa-
cası çocuklarımız her şeyi dokunarak
öğrensinler istiyoruz. Onların gözle-
rindeki bu heyecanı görünce bizde çok
mutlu oluyoruz. Bize en çok mutluluk
veren şey bu.”

Çocuklar 
fidan dikti 

Küçükçekmece Belediye Başkanı
Kemal Çebi, “Mobilyaları ile ço-
cuklara özel dizayn edilen kitap
kafe ikinci katı çocuk kütüpha-
nesi olarak tasarlanan Çocuk
Kütüphanesi’nin yaklaşık 10 bin
kitapla çocukların hizmetine 
sunulması planlanıyor” dedi.



CİHANGİR Mahallesi’ndeki bazı işyer-
lerini ziyaret ederek maske, mesafe ve 
temizlik kuralına ne derece uyuldu-
ğuna dair sorular yönelten Kaymakam 
Kemal İnan, İstanbul’da koronavirüs 
vakası oranında büyük artış olduğunu, 
dolayısıyla ilçedeki rakamların da  
arttığını hatırlattı. Kaymakam İnan,  
“Dinamik denetim süreci devam  
ediyor. Esnaf ve işyeri sahiplerini 
maske ve mesafe, temizlik kurallarına 
 uymaya davet ediyor, hal-hatırlarını 
sormuş oluyoruz. Esnafın genel olarak 
kurallara uyulduğunu görüyoruz.  
Esnafımız denetimlerden rahatsız 
değil. Görevimiz onlara rehberlik 
etmek. Aşılama sürecinde yüzde  
70’in üzerindeyiz. Ulaşılmayan veya 
olmak istemeyenler de oluyor” dedi. 
 

Avcılar’da  
dinamik  

denetim var

Kartal’da ihmal yok

9GÜNDEM 3 NİSAN 2021 CUMARTESİwww.gazetedamga.com.tr

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kâğıthane Spor Kulüpleri Birliği tarafından ‘Yılın En İyi Yerel Yöneticisi’ seçildi

KADIKÖY'DE, kaymakamlığın uyarısına rağmen 
toplanan göstericilere polis müdahale etti.  
Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde gözaltına alınan 
ve tutuklananlara destek için sosyal medya üzerin-
den, Kadıköy'de toplanma çağrısı yapıldı.  
Kadıköy Kaymakamlığı ise Kovid-19 tedbirleri  
kapsamında tüm açık alanlarda toplantı ve gösteri 
yürüyüşünün yasaklandığını hatırlatarak toplan-
maya izin verilmeyeceğini açıkladı. Buna rağmen 
Kadıköy'e gelen gruplara polis müdahale etti.  
Müdahale sonrası 20 kişinin gözaltına alındığı  
belirtilirken polisin önlemleri devam ediyor.  

ZAYİ İLANI  
99306333578 No'lu Geçici Koruma Kimlik Belgemi Kaybettim 

Hükümsüzdür. Khaled ÜBEYET. 
 

BEKO 300 TR AT0000091053 marka sicil nolu yazarkasa  
ruhsatımız kayıptır. Hükümsüzdür. Tacettin YILDIRIM.

OZTEKIN GURURLANDI

SUNİ çim zemine sahip 3 stadın da zemin-
lerine lastik granül serimi ve tarama ger-
çekleştirildi.  Özel bir iş makinesi 
yardımıyla statların zeminine serilen ve 
sahaların ömrünü uzatan lastik granül 
maddesi tüm zemine yayıldı. Kartal Bele-
diyesi Spor Müdürü Arda Savaş çalışma-
ları yerinde inceleyerek statların 
sorumluları ile görüştü. Gerçekleştirilen 
çalışmalarla ilgili kısa bir açıklama yapan 
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 
Kartal’da spora, sporculara ve kulüplere 
her zaman destek vereceklerini belirterek 
spor tesislerinin de bu destek kapsamında 
bakım ve onarımlarının gerçekleştirildiğini 
söyledi. Kartal’da sporun gelişmesi için 
önemi büyük olan sahaların zamanla ve 
mevsim şartları nedeniyle yıprandığını be-
lirten Başkan Yüksel, gerçekleştirilen 
bakım ve onarım çalışmalarıyla statların 
ve tesislerin ömürlerinin uzadığını ve daha 
kullanışlı hale getirildiğini söyledi. Başkan 
Yüksel, Nisan ayında başlayacağı açıkla-
nan Bölgesel Amatör Lig Maçlarına katıla-
cak Bulvarspor ve Cevizli Anadolu Spor 
Kulüplerine de başarılar diledi.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğ-
rencileri, 8 ayrı dalda projele-
riyle Türkiye finallerinde 
yarışacak. İTÜ ETA Vakfı Doğa 
Koleji öğrencileri, psikoloji, 
coğrafya, biyoloji, fizik, kimya, 
yazılım, Türk dili ve edebiyatı 
ve tarih alanında geliştirilen 8 
ayrı dalda projeleriyle Türkiye 
finallerinde yarışacak. Öğrenci-
lerin yarışmaya hazırlanma-
sında Prof. Dr. Celal Şengör, 
Prof. Dr. Esra Çapanoğlu 
Güven, Doç. Dr. Burcu Özsoy, 
Doç. Dr. Ali Görkem Yılmaz 

gibi alanlarının önemli temsilci-
leri, varlıklarıyla genç zihinlere 
kılavuz oldu. Konuyla ilgili de-
ğerlendirmelerde bulunan Prof. 
Dr. Celal Şengör, “Bilimi, ifa-
deleri gözlemle kontrol edilebi-
len ve yanlışlanabilen bir 
düşünce sistemi olarak tanımlı-
yoruz. Bu bilimsel yaklaşım, 
özgür düşünce ile buluşunca 
projeler oluşur. TÜBİTAK ya-
rışmaları, düşünmeyi, üretmeyi 
teşvik eder. Bizler de bu teşvike 
destek olabilirsek, yarınımız 
daha güçlü olur” diye konuştu.

Aferin size çocuklar

Kartal Belediyesi’nin ilçede bulunan spor sahalarında gerçekleştirdiği bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.  
Kartal Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliği kapsamında devam eden çalışmalarda Esentepe Bulvar 

Mimar Kubilay Köse Stadı, Karlıktepe Kartalspor Altyapı Tesisleri ve Kartal 75. Yıl Statlarında bakım çalışması yapıldı

İstanbul’da koronavirüs  
tedbirlerine ilişkin “Yoğunlaştı-
rılmış Dinamik denetimlere” 
ağırlık verildi. Avcılar’daki  

denetime katılan Kaymakam 
Kemal İnan, ziyaret ettiği işyeri 

sahiplerine rehberlik etmek  
istediklerini söyledi.

K âğıthane Spor Kulüpleri Birli-
ği'nin her yıl düzenlediği 
’’Sporda Yılın EN’leri’’ ödül tö-

reninde Kağıthane Belediye Başkanı 
Mevlüt Öztekin, ‘Yılın En İyi Yerel Yöne-
ticisi’ seçildi. Spora ve sporcuya hizmet 
edenlere verilen özel ödül, sosyal medya 
anketleri ve jüri üyelerinin oylarıyla belir-
lendi. Başkan Öztekin’e törende ödülünü 
Kâğıthane Spor Kulüpleri Birliği Başkanı 
Ömer Tüfekçi takdim etti. Başkan Özte-
kin ödül töreninde yaptığı konuşmada; ‘’ 
Her yıl bütçemizin önemli bir kısmını 
çocuk ve gençlerimizin eğitim ve sosyal 
hayatta başarılı olmasını destekleyecek 
yatırımlara ayırıyoruz. Spor alanında gö-
revde bulunduğumuz 2 yıl süresince 

büyük yatırımlar yaptık. Hasbahçe ve 
Nurtepe stadları ile Buz Pisti’ni baştan 
sona yeniledik. İlçemizdeki 60’a yakın 
amatör ve ferdi spor kulübüne de nakdi 
yardımlar ve ulaşım desteği sağladık. Be-
lediyemize bağlı spor okullarında 22 
farklı branşta 20 bine yakın çocuk ve 
gence ücretsiz spor eğitimi verdik. Okul-
larımızı tek tek gezerek ‘Yüzme Bilmeyen 
Kalmasın’ ve ‘Ok Atmayan Kalmasın’ 
adlı projelerimizle öğrencilere yüzme ve 
okçuluk sporunu öğrettik. Sadabad Yaz 
Etkinlikleri ile ata sporlarımız olan güreş, 
okçuluk ve ciriti yaşatıyor, gelecek nesil-
lere aktarıyoruz. Sayısı 300’ün üzerinde 
parkımızda yer alan oyun grubu ve spor 
aletlerinin tamamının bakım ve onarı-

mını yaptık. Spor tesislerimizden çocuk, 
genç, yetişkin, engelli ve ev hanımları 
olmak üzere toplumun her kesiminden 
on binlerce vatandaşımız ücretsiz şekilde 
yararlandı’’ diye konuştu. 

Tokyo için hazırlanıyorlar 

‘Sporcuhane’ projesi adı altında gerçekle-
şen yatırımların madalya ve şampiyon-
luklarla karşılık bulduğunu belirten 
Başkan Öztekin, Kağıthane Belediyesi 
olarak 2021 Tokyo Olimpiyatı’na katıla-
caklarını söyledi: ‘’ Kağıthane Belediyesi 
olarak 2021 Tokyo Olimpiyatı’na hazırla-
nıyoruz. Sporcuhane projemiz kapsa-
mında; karate alanında Dünya ve Avrupa 
şampiyonlukları bulunan sporcularımız 

Kâğıthane Belediyesi Spor Kulübü çatısı 
altında Tokyo Olimpiyatlarına katılacak. 
Orada ülkemizi ve ilçemizi temsil edecek-
ler.’’ Ödül töreninin jürileri; Kâğıthane 
Spor Kulüpleri Birliği Başkanı Ömer Tü-
fekçi, Kağıthane Spor Kulüpleri Birliği 
Başkan Vekili Adem Mat, Türkiye Futbol 
Adamları Derneği Genel Sekreteri Hüsa-
mettin Çelik, FİFA Eski Hakemi, Merkez 
Hakem Kurulu Eski Başkanı Ertuğrul 
Dilek, Ferdi Amatör Spor Kulüpleri Fe-
derasyonu Başkanı Ali Koca, Türkiye 
Spor Yazarları Derneği Eski Başkanı, 
Gazeteci, Spor Yazarı Naci Arkan ve İs-
tanbul Amatör Spor Kulüpleri Federas-
yonu Yönetim Kurulu Üyesi Asım 
Özdemir olarak açıklandı. DHA 

Kadıköy karıştı 

MALTEPE'DE fazla yolcu alan sürücü, koronavirüs 
denetiminde ceza kesilince minibüsünü bırakarak 
uzaklaştı. Kartal- Kadıköy hattında çalışan bir mini-
büs, D100 Karayolu Maltepe mevkiindeki denetim 
noktasında trafik polisleri tarafından durduruldu. 
Minibüste koronavirüs kurallarına göre olması gere-
kenden fazla yolcu çıktı. Sürücü Cihan Yavuz  "Bu 
araç buradan gitmeyecek, çalışmayacağım. Bittim 
ben" diyerek araçtan indi. Sürücü işlem yapılmak 
üzere polis aracına götürülürken "Neden kurallara 
uymuyorsun" diyen polise, "Hangi kurallara uymu-
yorum" dedi ve minibüsü bırakarak gitmeye çalıştı. 
Yolcular ise araçtan inerek başka toplu taşıma araç-
larına yöneldi. Cihan Yavuz, kolundan tutarak cezai 
işlemin yapılacağı aracın yanına götüren polise, "Bu 
araç para kazanmıyor, garaja çek. Ben artık çalışmı-
yorum" dedi. Sürücüye, Umumi Hıfzıssıhha Kanu-
nu'na göre 3 bin 150 lira ile fazla yolcu almaktan  
144 lira cezai işlem uygulandı. İşlemlerin ardından 
sürücü olay yerinden ayrılırken, aracı ise çekici  
yardımı ile otoparka çekildi.

Minibüsü bırakıp gitti!

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında hafta sonu 
uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması bu 
akşam saat 21.00 itibariyle başlayacak. Kısıtlama 
öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu erken saatlerde 
başladı. Toplu taşıma araçlarında da mesai sonrası 
yoğunluk oluştu. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlı-
ğında yapılan kabine toplantısı sonrasında yeni 
kararlar alınmıştı. Geride kalan dört haftalık normal-
leşme döneminde vakaların artması nedeniyle 
koronavirüs tedbirleri ve kısıtlamalar arttırıldı. 
Türkiye risk haritasında  "Çok yüksek riskli" görünen 
İstanbul'da cumartesi ve pazar günleri sokağa 
çıkma kısıtlaması uygulanacak.  
Alınan yeni kararlar sonrasında İstanbul'da hafta 
sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma günü saat 
21.00'de başlayıp cumartesi ve pazar günlerini kap-
sayarak pazartesi günü saat 05.00'te bitecek. Kısıt-
lama öncesi birçok noktada trafik yoğunluğu 
yaşanıyor. Kadıköy D-100 karayolu her iki yönde de 
araçların dur-kalk şekilde ilerlediği görüldü. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası veri-
lerine göre; saat saat 19.00 itibariyle trafik yoğunluğu 
yüzde 71 olarak ölçüldü. 

Toplu ulaşımda toplum 

Raylı sistem, metrobüs ve otobüslerde akşam saatle-
rinde yolcu trafiği büyük ölçüde artınca yolcular 
araçlara binmede zorlandı. Yenikapı-Kirazlı metro-
sunda yoğunluk görülürken, metrobüslerin sık sefer 
yapmasına rağmen yolcu sayısının fazlalığı nedeniyle 
'Sosyal mesafe' kuralına uyulamadı.

Çile bülbülüm çile

Kâğıthane Spor Kulüpleri Birliği'nin 
her yıl düzenlediği ’’Sporda Yılın 
EN’leri’’ ödül töreninde Kağıthane 
Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, 
‘Yılın En İyi Yerel Yöneticisi’ seçildi. 

 Mevlüt Öztekin
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ESED rejiminin, Akde-
niz'de Lübnan kara su-
larını da kapsayan

bloklarda petrol arama çalışmaları
için Rus enerji şirketlerini yetkilen-
dirmesi adımının ardından bugün
Lübnan Başbakan Yardımcısı ve
Savunma Bakanı Zeyne Aker ile
Dışişleri Bakanı Şerbil Vehbe bir
toplantı yaptı. 
Toplantının ardından Savunma
Bakanlığından yapılan yazılı açık-
lamada, Aker ve Vehbe'nin görüş-
mesinde ülkenin kuzey ve güney
deniz sınırlarına ilişkin gelişmele-
rin ele alındığı belirtildi.
Görüşmenin Lübnan haklarını ko-
rumak için yapıldığına dikkat çeki-
len açıklamada, bu bağlamdaki
gelişmeleri takip etme konusunda
iki bakanın mutabık kaldığı ifade
edildi.

Rus şirkete uyarı

Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi
Genel Başkanı Semir Caca da 
başkent Beyrut'ta düzenlediği
basın toplantısında, mevcut 
haritalarda Lübnan-Suriye deniz
sınırlarının iç içe gösterildiğini söy-
ledi. Esed rejiminin, Lübnan'ın
2014 yılında bölgede petrol ve gaz
arama çalışmalarını başlatma öne-
risine karşı çıktığını hatırlatan
Caca, şöyle devam etti: "Lübnan
hükümeti, 2017'de sınır konu-
sunda görüş birliği sağlamak
amacıyla Esed hükümetine bir 
yazı gönderdi ancak herhangi 
bir yanıt gelmedi. İki gün önce ise
Esed hükümetinin, Suriye'nin
(tek taraflı) belirlediği sınırlarda

petrol ve gaz arama çalışmaları
için Rus firmasını yetkilendirdiği
sürpriziyle karşılaştık."

Teknik görüşme sağlanmalı

Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve 
Başbakan Hassan Diyab'ın yanı
sıra ülkedeki siyasi güçleri, petrol
arama çalışmalarının yapılacağı
Suriye deniz blokunun Lübnan 
sınırıyla iç içe olduğu konusunda
Rus enerji şirketini uyarmaya
çağıran Caca, tıpkı İsrail'le
yaptıkları gibi Suriye ile de deniz
sınırını belirlemek için teknik 
görüşmelere gitmeleri gerektiğine
işaret etti.

Uluslararası Tahkim 
Mahkemesine başvuru

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri-
nin de konuya dair yazılı bir notla
bilgilendirilmesi çağrısında bulunan
Caca, Esed rejiminin dostça yakla-
şımlara yanaşmaması durumunda
Uluslararası Tahkim Mahkemesine
başvurulabileceğine vurgu yaptı.
Hristiyan Özgür Yurtsever Hareketi
Genel Başkanı Cibran Basil ise sos-
yal medya hesabından yaptığı açık-
lamada, Enerji Bakanlığı ve Dışişleri
Bakanlığı görevlerinde bulunduğu
2010-2017 yıllarında Lübnan-Suriye
deniz sınırı sorunlarının çözümü için
iki ülkenin yetkili makamlarına
20'den fazla yazı gönderdiğini ancak
herhangi bir cevap almadığını 
aktardı.

Çözülmesi gerekiyor

Basil, iki ülke arasındaki deniz 
sınırının iyi komşuluk ilişkileri çerçe-
vesinde çözülmesi gerektiğini
vurguladı. Esed rejiminin resmi
yayın organlarından "Al-Savra"
gazetesi, Petrol ve Maden Kay-
nakları Bakanlığının, Rus petrol
arama firmaları Capital Limited
ve East Med Amrit ile anlaşma
imzaladığını duyurmuştu. Al-
Savra'nın 16 Mart tarihli habe-
rinde, anlaşmanın "25+5 yıl
şeklinde yapıldığı, 48 aylık bir
keşif çalışmasının planlandığı,
gerek duyulması halinde sürenin
36 ay daha uzatılabileceği, pet-
rol veya doğal gaz bulunması
durumda da paylaşımın üretilen
miktara göre yapılacağı" bilgileri
yer almıştı.

S üveyş Kanalı İdaresi Müsteşarı Sey-
yid Şeişa, özel televizyon kanalı On'a
yaptığı açıklamada, kaza yaparak

karaya oturan gemi ile ilgili başlatılan so-
ruşturmaya ilişkin bilgi verdi.Şeişa, Süveyş
Kanalı İdaresi'nin soruşturma çerçevesinde
"The Ever Given" gemisine çıkıp, geminin
sertifikalarını, bakım, teçhizat ve kaza ka-
yıtlarını, kaza anı ve öncesindeki ses kayıt-
larının kopyalarını alacağını söyledi.

Gemiye el konulacak

Geminin Kanal İdaresi'nin talep ettiği
belge ve kayıtları hala teslim etmediğini
kaydeden Şeişa, istenen belgelerin teslim
edilmemesi ve soruşturmanın reddedilmesi
durumunda gemiye el konulacağını be-
lirtti.Şeişa ayrıca soruşturmanın gemi kap-
tanının Kanal İdaresi kılavuzları tarafından

verilen talimat ve uyarılara uyup uymadığı-
nın incelenmesini de kapsayacağını 
aktardı.

Zararın nasıl tazmin 
edileceği muğlak

Geminin yüzdürülmesi ve kanalın trafiğe
açılmasına rağmen bu süreçte yaşanan
ekonomik zararın nasıl tazmin edileceği
konusu muğlaklığını koruyor. Kanalın ka-
palı kaldığı her gün Mısır ve dünya ekono-
misine milyarlarca dolara mal oldu.

Günlük zarar 15 milyon dolar

Mısır'ın günlük yaklaşık 10-15 milyon
dolar zarara uğradığı tahmin edilirken, The
Ever Given'ın küresel ticarete verdiği gün-
lük zararın ise 10 milyar dolar civarında ol-
duğu belirtiliyor. Süveyş Kanalı İdaresi

Başkanı Usame Rabi, konuyla ilgili düzen-
lenen basın toplantılarında kurumun kana-
lın kapalı kaldığı sürede geçiş ücretleri,
vergiler gibi çeşitli gelirlerin elde edileme-
mesi neticesinde uğradığı zararlar için
talep edeceği tazminatlarla alakalı sorulan
sorulara cevap vermekten kaçındı.

Telafisi aylarca sürecek

Öte yandan Süveyş Kanalı İdaresi'nin poli-
tikasına göre kurum, kanaldan geçen gemi-
lerde meydana gelebilecek herhangi bir
arıza, kaza ya da zarardan sorumlu değil.
Bu nedenle kanalda bekleyen gemilerin sa-
hipleri, gemileri kiralayanlar, nakliyat şir-
ketleri, nakledilen ürünlerin sahipleri gibi
konuyla alakalı diğer tüm kesimlerin yaşa-
dığı zararların da kim tarafından ve nasıl
telafi edileceği belirsizliğini koruyor.

Net bilgi yok

Henüz sigorta şirketlerinden gemi krizinin
neden olduğu maliyetle ilgili net bilgiler
elde edilemedi. Bu yüzden tazminatların
değeri konusu da netlik kazanmadı.
Ekonomi uzmanları tarafından kaza 
nedeniyle gerek Süveyş Kanalı İdaresi ge-
rekse diğer kesimlerin uğradığı zararın te-
lafi edilmesinin aylar sürebileceği
yorumları yapılıyor. Mısır Cumhurbaşkanı
Abdulfettah es-Sisi'nin Süveyş Kanalı ve
Liman İşleri Danışmanı Muhab Memiş,
29 Mart'ta yaptığı açıklamada, söz konusu
kaza ve sonuçlarından Süveyş Kanalı'nın
ettiği zarar ve masraflardan geminin sahibi
olan şirketin sorumlu olduğunu, beklemek
zorunda kalan gemilerin cezalarından da
sigorta şirketlerinin sorumlu olduğunu 
belirtmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Doğu
Akdeniz Bölgesi Direktörü Ahmet El
Mandhari, Ramazan ayında Arap

ülkelerinde koronavirüs vakalarında artış olabi-
leceğine dikkat çekerek uyarıda bulundu. El
Mandhari, "Durum düzelme göstermeyecek ve
pek çok ülkede endişe verici şekilde gelişmeler
kaydediliyor" diye konuştu. Ramazan ayının, şu
günlerde idrak edilecek olan Hristiyanların Pas-

kalya Bayramı gibi enfeksiyon rakamlarında ar-
tışı da beraberinde getirebileceğini hatırlatan
Direktör, "Biliyoruz, bunlar kutlanması gereken
önemli bayramlar, ancak kendinizi ve başkala-
rını koruyunuz" çağrısında bulundu. Bu sene
Hristiyanların en kutsal bayramı olan, İsa'nın di-
rildiği gün inancı ile kutlanan Paskalya, Yahudi-
lerin Pesah Bayramı ve Müslümanların oruç
tuttuğu Ramazan ayı birbirine çok yakın dö-

neme denk geliyor. Ülkeler ve bölgeler arasında
minimal fark olsa da bu sene Ramazan ayının
ilk orucu Türkiye'de 13 Nisan'da tutulacak. İftar
ve sahurda ailelerin bir araya gelmesi, toplu
hatim indirme veya teravih namazları kılınmasi
gibi ibadetlerin enfeksiyon riskini artıracağı bil-
diriliyor.  Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de bu
sene toplu iftar ve sahur etkinliklerinin yasakla-
nacağını duyurdu. Hafta başında yapılan kabine

toplantısı sonrasında açıklamlarda bulunan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Ra-
mazan ayı boyunca Türkiye genelinde toplu iftar
ve sahur gibi etkinlikler düzenlenmeyeceğini, ay
boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa
çıkma sınırlaması uygulanacağını, Ramazan bo-
yunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi iş-
letmelerin hizmetlerinin de sadece paket
servisle sınırlandırılacağını duyurmuştu.

DSÖ’den  Ramazan ayı uyarısı
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Dünya Sağlık Örgütü
Doğu Akdeniz Bölgesi

Direktörü Ahmet El
Mandhari, Ramazan

ayında Arap ülkelerinde
vaka artışı olabileceği

uyarısında bulundu

‘the Ever Gıven’ 
GEMISINE 
SORUSTURMA
GEMISINE 
SORUSTURMA
GEMISINE 
SORUSTURMA
GEMISINE 
SORUSTURMA
GEMISINE 
SORUSTURMA
GEMISINE 
SORUSTURMA
GEMISINE 
SORUSTURMA
GEMISINE 
SORUSTURMA

Mısır, Süveyş Kanalı'nda 6 gün deniz trafiğinin durmasına neden olan "The Ever Given" isimli dev konteyner gemisinin yaptığı
kaza ve karaya oturması ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Geminin yüzdürülmesi ve kanalın trafiğe açılmasına
rağmen bu süreçte yaşanan ekonomik zararın kimlerden ve nasıl tazmin edileceği konusu belirsizliğini koruyor
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Lübnanlı siyasiler
HAREKETE GECTi
Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin, Akdeniz'de petrol arama faaliyetleri için Rus
enerji şirketleriyle yaptığı anlaşma üzerine harekete geçen Lübnanlı siyasiler, iki
ülke arasındaki deniz sınırlarının belirlenmesini talep ediyor

Biden’dan Patriot

talıMatı
Wall Street Journal, ABD Başkanı Joe Biden’ın
Basra Körfezi’nde bulunan Patriot hava savunma
sistemleri de dahil olmak üzere birçok askeri
donanımın ve kuvvetin bölgeden kaldırılması
yönünde ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon)
talimat verdiğini öne sürdü

ABD basını, ABD Başkanı Joe Bi-
den’ın Basra Körfezi’nde bulunan
Patriot hava savunma sistemlerinin

kaldırılması talimatı verdiğini öne sürdü. Wall
Street Journal, Biden’ın Basra Körfezi’nde bu-
lunan Patriot hava savunma sistemleri de dahil
olmak üzere birçok askeri donanımın ve kuvve-
tin bölgeden kaldırılması yönünde ABD Sa-
vunma Bakanlığı’na (Pentagon) talimat
verdiğini öne sürdü. WSJ haberde üst düzey
yetkililere atıfta bulunurken, Pentagon’un 1’i
Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üs-
sü'nde olmak üzere 3 Patriot sistemini bölgeden
kaldırdığını ifade etti. Haberde, Pentagon’un bir
uçak gemisini, gözetleme sistemlerini ve birçok
askeri kuvveti Orta Doğu'nun dışına taşıdığı be-
lirtildi. Haberde, Pentagon'un Orta Doğu’dan
çektiği donanımların ve kuvvetlerin bir kısmını
başlıca küresel rakipleri olarak gördüğü iki ülke
olan Rusya ve Çin'e karşı yeniden konuşlandırı-
labileceği belirtildi. Haberde ayrıca, ABD’li yet-
kililerin daha fazla donanımı ve kuvveti
bölgeden çıkarmayı gözden geçirdiği ifade
edildi. Askeri ekipmanların bölgeden çıkarılma-
sının bir diğer nedeni olarak ise, ABD’nin
Suudi Arabistan'dan kendi topraklarını sa-
vunma yükünü daha fazla üstlenmesini iste-
mesi olarak gösterildi. 

İsrail’i kızdıracak
Filistin kararı
ABD yönetiminin Filistin'e toplam 125 milyon
dolarlık yardım gönderme konusunda Kongreye
bildirimde bulunduğu ifade edildi

Ağırlıklı olarak Kongre haberleri veren "The Hill"
adlı haber sitesinde yer alan ve Kongre kaynakla-
rına dayandırılan habere göre, Joe Biden yönetimi,

Donald Trump döneminde askıya alınan yardımları yeniden ak-
tive ediyor. Bu kapsamda Biden yönetiminin, Filistin'e 125 mil-
yon dolarlık bir yardım paketini göndereceğini Kongreye
bildirdiği aktarıldı. Söz konusu yardımın büyük bölümünün
zaten 2020 bütçesinde yer aldığı ancak Trump yönetimince as-
kıya alındığı kaydedildi. Habere göre, söz konusu rakamın 75
milyon doları Batı Şeria ve Gazze'deki ekonomik durumun iyi-
leştirilmesi ve temel insani ihtiyaçların karşılanması, 40 mil-
yon doları Filistin'deki güvenlik iş birliği programı ve 10 milyon
doları da Filistin ile İsrail halkları arasındaki uzlaşma alanla-
rına harcanmak üzere tahsil edilecek. Biden yönetimi, İsrail ile
Filistin arasında iki devletli çözüm konusundaki çabalarını artı-
racağını ve Trump döneminde kesilen yardımları Filistin'e yeni-
den ulaştırmaya devam edeceklerini bildirmişti.

Merkel’den ‘yeni
salgın’ çıkışı
Almanya Başbakanı Angela Merkel, mutasyon
virüs tehdidine vurgu yaparak 'Bu, üçüncü dalga,
yeni bir salgın olduğunu da söyleyebiliriz' dedi

Merkel, Paskalya Bayramı öncesinde yayımladığı
video mesajında, insanların davranışlarıyla vaka
sayılarının artmasının yavaşlatılabileceğini ve dur-

durulabileceğini belirtti. Doktorların ve hemşirelerin salgının
üçüncü dalgasında verdikleri mücadeleyi tek başına kazana-
mayacaklarına işaret eden Merkel, "Onları yalnız bırakmamalı-
yız, davranışlarımızla desteklemeliyiz." ifadesini kullandı.
Merkel, Paskalya Bayramı'nda temasların azaltılmasını, zo-

runlu olmayan seyahatlerin yapıl-
mamasını ve tedbirlere uyulmasını
istedi. Salgınla mücadelede aşı ve
testlerin yapılmasıyla iki önemli ara-
cın ellerinde bulunduğunu vurgula-
yarak önemli açıklamalar yaptı.

GEMISINE 
SORUSTURMA
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 ÂMİN
 ARSIZ
 ASIM
 ASLİ
 AŞIM
 BARONLUK
 BİDON
 ÇIMA
 DADAŞ
 DAVA
 ENVA
 GİRMELİK
 HALKIN

 İĞVA
 İLKSEZİ

 ISKA
 KALOŞ
 KAYIN
 KEŞİK
 KİMİ

 KİMSE
 KOLA

 KOVMA
 MAİN

 MEZUNİYET
 OLUK
 OTEL

 ÖMÜR
 REÇEL

 SAĞANAK
 SERVETLİ

 SIVA
 ŞİAR
 ŞOSE

 TARTAR
 TAVA

 TÜREDİ
 UZVİ
 ÜMİT
 VOLE

A C A Y P

3 HARFLİ
 AHU
 KEZ
 LİF
 OLE

4 HARFLİ
 AKİK
 ANMA
 CÖNK
 FİLM
 İFŞA
 İKNA
 İLGİ
 İŞBA
 JANT

 KALE
 KLİK

 KOCA
 NAAŞ
 OMUZ
 TAZI
 TELA

5 HARFLİ
 GASİL

 HAKÇA
 İRSEN
 İZAFİ

 MESUT
 ÖNEZE
 ŞOPAR

 UKALA

6 HARFLİ
 ACAYİP

 İLİŞKİ
 KÂİNAT

 KÖKÇÜL
 KÖŞELİ
 SAFALI

 ULUSAL

10 HARFLİ
 ANAÇLAŞMAK

 ARİSTOKRAT
 JEOFİZİKÇİ

 UZİLETİŞİM

Soldan Sağa:
1. Takım. - Patiska. 2. Tam işlenmemiş. 3. Çözünür. - Ba-
lık tutmak. 4. Tesadüf. 6. Dışkulakla ortakulağı birbirine 
bağlayan zar, kulakdavulu. 7. Makule, kategori. - Olma 
işi, vuku. 8. Lavanta yapan kimse. 9. Suyun ivinti yeri. - 
İki ucu arasında fazla uzaklık olan, kısa karşıtı.

Yukarıdan Aşağıya:
1. Binek hayvanlarının sırtına konulan, oturmaya ya-
rayan nesne. - Gövdesi sarı veya kirli sarı renkte, yele, 
kuyruk ve bacağın alt kısmındaki kılların koyu renkte 
olduğu at donu. 2. Osmanlı İmparatorluğunda emir ça-
vuşu, haberci. 3. Gözün renkli bölümü. - Herhangi bir 
yere yanaşmış filikanın kürek çekmeksizin ilerlemesi 
için verilen buyruk. 4. Bulunduğu yerden kayıp dışarı 
çıkmak. 6. Atmosfer nitrojeni. 7. “Allah kabul etsin” an-
lamında kullanılır. - Alev, yalaz. 8. Susmasını sağlayan, 
susmasına sebep olan. 9. Beşten bir artık. - Şua.
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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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P andemi dönemi koşulları al-
tında düzenlenecek olan
93. Akademi Ödülleri

Töreni için heyecanlı ve me-
raklı bekleyiş sürüyor. Bi-
lindiği üzere ödül töreni
bu sene, sınırlı sayıda
katılımcıyla fiziksel ola-
rak, belirli bir sunucu
olmadan, farklı lokas-
yonlarda gerçekleşecek.
Fiziksel olarak gerçek-
leştirilmesi planlanan
törene gösterilecek katı-
lım, sunucular, adaylar ve
adayların birer misafiri
olmak üzere sınırlandırılacak.
Her yıl Hollywood’da, Dolby
Theatre’da gerçekleşen tören bu yıl,
Union Station ve Dolby Theatre
olmak üzere iki ayrı mekanda dü-
zenlenecek.

Etkinlikler rafa kalktı

Akademi, her yıl ödül töreninden
önce adaylar için düzenlenen öğle
yemeği dahil olmak üzere, fiziksel
olarak gerçekleştirilen bütün etkin-
likleri rafa kaldırdı fakat fiziksel ola-
rak gerçekleşmesi planlanan törene
adayların katılımını Altın Küre
Ödülleri ve Eleştirmenlerin Seçimi
Ödülleri gibi diğer önemli törenlerde
olduğu gibi çevrimiçi koşullarla sı-
nırlı tutmamak konusunda karar-
lıydı. Filmloverss'ın derlemesine
göre bu karar, başta dünyanın farklı
yerlerinde ikamet eden Emerald
Fennell, Thomas Vinterberg gibi
adaylar olmak üzere pek çok insanın
tepki göstermesine yol açtı.

Yeni fikirler üretiliyor

Alınan bu tepkiler sonucunda
Akademi, pandemi şartları altında
ödül törenini daha iyi bir hâle 
getirmek için yeni seçenekler üreti-

yor.

Paris ve Londra gündemde

Salgın döneminin olumsuz etkilerin-
den dolayı seyahat engeliyle karşıla-
şabilecek Avrupa’da ve dünyanın
dört bir yanında bulunan adayların
törene katılması için başta Londra
olmak üzere Avrupa’nın birçok böl-
gesine fiziksel olarak farklı lokasyon-
lar kurmak da bu seçenekler
arasında yer alıyor.

Özür geldi

Törenin yapımcıları Jesse Collins,
Stacey Sher ve usta yönetmen Ste-
ven Soderbergh, yaptıkları açıkla-
malarda seyahat engeliyle
tehlikesiyle karşı karşıya olan aday-
lar için yeni çözümler üretmek üze-
rine çalıştıklarını belirtirken; çareyi
ödül törenini Avrupa’nın çeşitli böl-
gelerine belirli buluşma noktaları be-
lirleyerek taşımayı bulduklarını
belirtti. Yapımcılar ve Akademi yet-
kilileri, ödül töreninin birçok farklı
lokasyondan oluşacak Avrupa du-
rakları arasında yer alacak olan

Londra’daki buluşma noktasının ke-
sinliğe ulaştığını söylerken açıkladık-
ları bilgilerin kısıtlılığı sebebiyle yol

açtıkları kafa karışıklığı konu-
sunda özür de diledi.

Maskesiz güvenli ortam

Yetkililer ve yapımcılar, töre-
nin Los Angeles’taki lokas-
yonlarına gösterebilecek
isimler için ise, 10 günlük bir
karantina süreci zorunlu tu-
tuldu. Yetkililer, bu sürecin

salgının seyrine ve eyaletin al-
dığı önlemlere göre değişkenlik

gösterebileceğinden de bahseder-
ken, töreni katılımcıların maske tak-

madan güvende olabileceği bir
ortamda düzenlemeyi planladıkla-
rını belirtti. Bunun için aynı za-
manda katılım gösterecek olan
isimlere izolasyon sürecine girme-
den ve ödül törenine katılmadan
hemen önce olmak üzere toplamda
iki kez test yapılacağı da açıklandı.

Kırmızı Halı'da değişiklik

Union Station‘da yine de bir benzeri
gerçekleşecek olmasına rağmen her
yıl törenden önce adayların ve katı-
lımcıların boy gösterdiği kırmızı halı
etkinliğinde de değişikliklere gidildi.
Akademi, ödül töreninin gerçekleşe-
ceği haftasonunda morallerini yük-
sek tutmak adına sosyalleşebilmeleri
açısından adayları törenden bir gün
önce düzenlenmesi planlanan bir
açık hava etkinliğinde bir araya geti-
receğini de açıkladı. Ödül töreni sı-
rasında ise, katılımcıların aday
gösterildikleri kategorinin sunumu
bittikten sonra bir kokteyl partisi eş-
liğinde töreni izlemeleri için farklı bir
lokasyona alınmaları planlanıyor.
Zira her yıl törenden sonra gerçekle-
şen Governors Ball etkinliği bu yıl
iptal edilmişti.

ŞİŞLİ İLÇESİ SINIRLARI İÇİNDE HALK SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN KENT ZARARLILARI İLE 
KAPALI ALANLARDA MÜCADELEYE YÖNELİK BİYOSİDAL ÜRÜNLER VE UYGULAMA SIRASINDA
KULLANILACAK MALZEMELERİN ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine
göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2021/187901
1-İdarenin
a) Adresi : Merkez Mah. Darülaceze Cad. No: 8 

ŞİŞLİ ŞİŞLİ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2127088888 - 2122101390
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@sisli.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Şişli ilçesi sınırları içinde halk sağlığını tehdit eden 

kent zararlıları ile kapalı alanlarda mücadeleye 
yönelik biyosidal ürünler ve uygulama sırasında 
kullanılacak olan toplamda 22 kalem malzemenin 
alınmasıAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale 
dokümanı içinde bulunan idari şartnameden 
ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Şişli Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü
c) Teslim tarihi : Yüklenici ile idare arasında sözleşmenin karşılıklı 

imzalanmasına müteakiben işe başlanacak ve işe 
başlanılmasına müteakip tüm ürünler en geç 
30 gün içerisinde Veteriner İşleri Müdürlüğüne 
teslim edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Merkez Mah. Darülaceze Cad. No:8 Kat:1 

Şişli Belediye Başkanlığı
b) Tarihi ve saati : 27.04.2021 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yö-
netimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya 
belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu ser-
best bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli 
kabul edilir. 
İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen
Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen
İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin
yerli malıbelgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili
kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu 
gösteren belgeler.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden birini sunması yeterli kabul edilir.
İstekliler; yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren
belge veya belgeleri yetkiyi verenin yetki belgeleri ile birlikte sunacaklardır.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki 
belgeler:
• İlaçlara ve dezenfektana ilişkin; T.C. Sağlık Bakanlığı ruhsatı veya İthal izin belgesi, 
• İlaçlara ve dezenfektana ilişkin; T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı Türkçe Etiket Örneği, 
• İlaçlara ve dezenfektana ilişkin Ürün Güvenlik Bilgi Formları (MSDS),
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin
tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorun-
ludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Merkez Mah. Darülaceze Cad. No:8 Kat:5 Şişli Belediye 
Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, kısmı tek-
lif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1346072)
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ŞİŞLİ İLÇESİ SINIRLARI İÇİNDE HALK SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN KENT 
ZARARLILARI İLE KAPALI ALANLARDA MÜCADELEYE YÖNELİK BİYOSİDAL

ÜRÜNLER VE UYGULAMA SIRASINDA KULLANILACAK MALZEMELERİN ALIMI
ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Koronavirüs nedeniyle iki ay ertelenen ve 25 Nisan'da gerçekleşecek 93. Oscar
Ödülleri'ne yüz yüze katılım konusunda esneklik getiriliyor. Adayların törene
katılması için Londra ve Paris’te mekan ayarlaması olasılığı kulislerde konuşuluyor

OSCAR 
ICIN YENI
FORMULLER

Dijital kütüphaneler

popüler oldu
CORONA virüs (Covid-
19) salgınının etkisiyle ka-
labalık ve kapalı

ortamlara girmek istemeyen okuyucu
ve araştırmacılar, bu süreçte dijital kü-
tüphanelerin verdiği hizmetten yarar-
lanabiliyor. Araştırmacılar ve
kitapseverler günün 24 saati, ister
evde, ister işte, isterse toplu taşıma
aracında aradığı bilgiye ulaşabiliyor.
Dijital kütüphanelerde romanlardan
süreli yayınlara, gazete ve dergilerden
el yazması eserlere, haritalardan tab-
lolara kadar pek çok esere ulaşmanın
yolu ise bir internet bağlantısına ve
üyeliğe sahip olmak.

E-kitap arşivi

Halk Kütüphaneleri E-Kitap Arşivi
üzerinden, Kültür ve Turizm Bakanlı-
ğına bağlı halk kütüphanelerinin ko-
leksiyonlarında bulunan yaklaşık 17
bin e-kitaba, internet üzerinden ücret-
siz erişilebiliyor. Güncel eserlerden
klasiklere kadar geniş bir arşive ulaş-
mak için kütüphaneye internet üzerin-
den üyelik gerçekleştirmek gerekiyor.
Halk kütüphanelerindeki e-kitaplara
"http://koha.ekutuphane.gov.tr" inter-
net adresinden ulaşılabiliyor.

İBB Atatürk kitaplığı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
bünyesinde faaliyet gösteren Atatürk
Kitaplığı, dijital kütüphane konu-

sunda Türkiye'deki önemli örnekler-
den biri olarak dikkati çekiyor. E-ki-
taplardan dijital görsel belgelere kadar
zengin bir koleksiyonun bulunduğu
kütüphaneden, yazma eserler, nadir
matbu eserler, kartpostallar ile harita-
lara "http://ataturkkitapligi.ibb.gov.tr"
adresinden ulaşılabiliyor.

Farabi Sayısal Kütüphanesi

İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araş-
tırma Merkezine (IRCICA) ait Farabi
Sayısal Kütüphanesi, tüm dillerdeki
eserlerde kullanıcıların metin içi
arama imkanı bulmasını sağlayan
optik karakter tanıma (OCR) teknolo-
jisine sahip az sayıda kütüphane ara-
sında yer alıyor.Dünyadaki mevcut
OCR sistemleriyle Osmanlı Türkçe-
si'nin çözümlenememesi üzerine IR-
CICA, 2011 yılında geliştirdiği
yazılımla bu teknolojinin Osmanlıca

metinlerde de kullanılmasını
sağladı.Sayısal kütüphanede, Os-
manlı devlet, vilayet ve kurum salna-
meleri, Osmanlı kronikleri, Takvim-i
Vekayi gazetesi külliyatının tamamı,
seyahatnameler gibi 2 milyona yakın
taranmış Osmanlıca sayısal sayfa ve
görüntüye ulaşılabiliyor.

İSAM dijital kütüphanesi

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştır-
maları Merkezi'nin (İSAM)
"ktp.isam.org.tr" adresinden hizmet
verdiği dijital kütüphanesi de sosyal
bilimler alanında Türkiye'nin en iyi
kütüphanelerinden biri olarak okur-
larla buluşuyor.Üyelik gerekmeden
kaynaklara ulaşım imkanı tanıyan kü-
tüphanede dijital ortama aktarılmış
Osmanlıca makaleler, risaleler, salna-
meler, ulema sicil dosyaları ile kadı si-
cilleri dikkati çekiyor. 

Dünyanın yanı sıra Türkiye'de de hizmet vermeye başlayan dijital kütüphaneler, fiziksel
sınırları ortadan kaldırırken, aranılan bilgiye istenilen anda ulaşmanın da önünü açıyor

Tarih Müzesi’nde
zimmet krizi
Tarih Müzesi, kayıp eser skandalından sonra şimdi de zimmet krizi ile
çalkalanıyor. 2008 yılından bu yana hiç kimseye verilmediği, eser
sayımının ise en son 2009 yılında yapıldığı ortaya çıktı

ANTALYA Arkeoloji
ve Tarih Müze-
si’nde yaşanan

skandal 2020 Eylül ayında, An-
talya İl Kültür ve Turizm Mü-
dürlüğü’nün ‘gizli evrak’
prosedürü ile Kültür Varlıkları
ve Müzeler Genel Müdür-
lüğü’ne bazı eserlerin kayıp ol-
duğunu bildirmesi sonrası
ortaya çıktı. Hürriyet'ten Salim
Uzun'un haberine göre; kayıp
eser tespitinden hemen sonra

görevden alınan Antalya Mü-
zesi Müdürü Mustafa Demi-
rel’in yerine ataması yapılan
Harun Güllü, 24 Temmuz
2020’de durum tespit tutanağı
hazırlayarak gerçekleri ortaya
çıkarmıştı.



S üper Lig'in ikinci devresine Trab-
zonspor yenilgisi ve Antalyaspor 
beraberliği ile başlayan Beşiktaş'ta 

Teknik Direktör Sergen Yalçn, 5 puan 
kaybnn ardndan “Bizim için savaş şimdi 
başlyor” demişti. Bu açklamadan sonra 
ligde 6 maça çkan Kara Kartal, 6 galibi-
yetle 18 puan toplad; 13 gol atp kale-
sinde 3 gol gördü. Sergen Yalçn'n 
öğrencileri bu periyotta Konyaspor'u da 
penaltlarla eleyerek Türkiye Kupas'nda 
yar finale yükseldi. Siyah-beyazllar halen 
2 kupaya aday tek takm. Bu sezon oyna-
dğ 28 maçn 20'sini kazanan Sergen Yal-
çn'n öğrencileri, 2.25 puan ortalamas 
yakalad. Beşiktaş, pek çok istatistikte de 
ligin en iyisi konumunda. 

Geçen sezonu sollad 

Beşiktaş, 2019-20 sezonunu 34 maçta 19 
galibiyet, 5 beraberlik ve 10 yenilgi alarak 
62 puanla üçüncü srada bitiren Beşiktaş, 
attğ 59 gole karşlk ağlarnda 40 gol 
görmüştü. Kartal, bu sezon 28 maçta 20 
galibiyet, 3 beraberlik elde ederek 63 
puana ulaşt; 62 gol atp 29 gol yedi. 

YAŞADIĞI uzun süreli sakatlğn ar-
dndan Sivasspor maçyla ilk 11'e 
giren ve 2 gol atan Falcao, Kayseris-
por ağlarn da boş geçmedi. Son 2 
maçta 3 kez fileleri havalandran Ko-
lombiyal forvet, kalan haftalarda Ga-
latasaray'n en önemli hücum 
silahlarndan biri olacağn ispatlad. 
Fatih Terim'in, Kayserispor karşsnda 
bu sezon ilk kez uyguladğ çift forvet 
sistemini devam ettireceği öğrenildi. 
Mostafa Mohamed-Falcao ikilisinin 
uyumu ve çalşkan görüntüsü, Terim'i 
gelecek adna ümitlendirdi. Tecrübeli 
hocann, hafta içindeki taktik antren-
manlarda bek oyuncularndan daha 
fazla orta yapmalarn isteyeceği  
öğrenildi. 

Onyekuru moral buldu 

Ocak ay transfer döneminde takma 
katlan Onyekuru, yedek kalp sonra-
dan oyuna girdiği Kayserispor müca-
delesinde attğ 2 golle hem moral 
buldu hem de 6 maçlk suskunluğunu 
bozdu. Bu sezon 5'inci kez ağlar sar-
san Nijeryal futbolcu, bu gollerin 
4'ünü deplasmanda kaydetti. DHA

GALATASARAY 
KRİZDEN ÇIKTI

TÜRKİYE Özel Sporcular Spor Fede-
rasyonu'ndan yaplan açklamaya 
göre, Fransa'nn Nantes kentinde ya-
plan şampiyonann son gününde ka-
dnlarda 200 metrede Muhsine Gezer 
ve yüksek atlamada Fatma Damla 
Altn gümüş madalya, erkeklerde ise 3 
bin metrede Oğuz Türker bronz ma-
dalya kazand. Bu sonuçla Türkiye 
şampiyonay 6 altn, 5 gümüş ve 2 
bronz madalya olmak üzere toplamda 
13 madalya ile tamamlarken, 32 puan 
toplayan Kadn Milli Takm ise Av-
rupa şampiyonu oldu. Ayrca, VIR-
TUS Avrupa Salon Atletizm 
Şampiyonas'nda uzun atlama ve 60 
metrede altn madalya kazanan Esra 
Bayrak ise en iyi kadn atlet seçildi. 

13 madalya kazandlar 

Milli takmn kafile başkan Ensar 
Kurt, şampiyonada 6 kez İstiklal Mar-
ş'n okutmann gururunu yaşadkla-
rn belirterek, "Ne mutlu bize ki 
İstiklal Marşmzn kabul edilişinin 
yüzüncü ylnda Fransa'da bunu ba-
şardk. Özel sporcularmz madalyala-
rn kahraman şehitlerimize armağan 
ettiler ve şehitlerimizi asker selam ile 
andlar. Özel sporcularmz şampiyo-
nada 13 madalya kazanarak da bir re-
kora imza attlar. Bu başarya destek 
olan başta Cumhurbaşkanmz Recep 
Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor 
Bakanmz Mehmet Muharrem Kasa-
poğlu'na, Spor Genel Müdürü Meh-
met Baylan'a, Spor Toto Teşkilat 
Başkan Bünyamin Bozgeyik'e  
teşekkür ediyorum" dedi. DHA

ÖZEL SPORCULARDAN 
ÇOK BÜYÜK BAŞARI

Şampiyonaya hazrlanyorlar

Beşiktaş Teknik Direktör  
Sergen Yalçn, ikinci devrenin 
başndaki 5 puanlk kaybn  
ardndan “Savaşmz şimdi 
başlyor” demişti. Bu sözler-
den sonra siyah-beyazllar 
ligde 6’da 6 yapt. Beşiktaş 
ligde 20 galibiyetle ligde  
en fazla kazanan takm  
durumunda. Sadece 
5 mağlubiyet alan siyah  
beyazllar 62 gol atarak  
bu alanda da lider durumda

YENİ sezon için motivasyonunun çok 
yüksek olduğunu dile getiren Japon 
pilot, "Benim için ilk sezon. Franz Tost 
da bana sürekli sürüşüme odaklan-
mam ve serinkanl davranmam söy-
lüyor. Ben de elimden gelenin en 
iyisini yaparak takmma olabildiğince 
fazla puan getirmek istiyorum" ifade-
sini kulland. Yuki Tsunoda yeni sezon 
hedefleri için ise şunlar söyledi: 
"Sezon öncesinde kendime büyük he-
defler koymay sevmiyorum. Yarş 
yarş ilerlemeyi tercih ediyorum. Bunu 
bir hedef olarak görmüyorum ama de-
diğim gibi takmma getirebildiğim 

kadar çok puan getirmek istiyorum. 
Bununla birlikte bir podyum görürsem 
bu inanlmaz olur.  
Fakat şimdilik planm hzlca takma 
ve araca adapte olup elimden gelenin 
en iyisini yapmak." 

Gasly çok hzl 

Takm arkadaş Pierre Gasly'nin çok iyi 
bir pilot olduğunu vurgulayan Tsu-
noda, "Pierre ile ilk olarak 2018'in so-
nunda Motegi'de karşlaştk. Ben o 
dönemde Red Bull Junior programna 
dahil olmuştum. Honda'nn bir hoş 
geldin partisine Pierre ve Franz Tost 

da katlmşt. El skşma ve 'Merhaba' 
deme şansna sahip olmuştum. Şimdi 
ise ayn takmdayz. Pierre Gasly'nin 
çok hzl olduğunu biliyorum. Ben de 
bir çaylak olarak aracm ve kendimi 
zorlayarak ona yardmc olacağm. 
Sonrasnda neler olacağn hep birlikte 
göreceğiz" diye konuştu.  

Gasly: çok objektifiz 

AlphaTauri'nin en iyi özelliğinin, güçlü 
ve zayf yönlerini çok iyi bilmek oldu-
ğunu dile getiren Gasly ise "Bu ko-
nuda çok objektifiz. Dolaysyla da 
herkes ayn amaç için çaba sarf ediyor. 
Bu sebeple takmn her yl çok önemli 
gelişmeler gösterdiğini söyleyebilirim. 
Takm içindeki ilişkimiz ve iş birlikteli-
ğimiz de çok iyi. Umarm bu bizi bu yl 
da iyi sonuçlara taşyacak" dedi. Yuki 
Tsunoda'nn takm için de kendisi için 
de yeni olduğunu belirten Fransz 
pilot, "Henüz onu tam olarak tand-
ğm söyleyemem. Ama bir pilot ola-
rak çok yetenekli olduğunu biliyorum. 
Geçen sene onu Formula 2 Dünya 
Şampiyonas'nda da izledim. Özellikle 
yl sonunda doğru çok etkileyici bir 
performans ortaya koydu. Çok tecrü-
besi olmamasna karşn kesinlikle çok 
hzl. Tabii ki daha öğreneceği şeyler 
var. Ama en önemli konu, birlikte bir 
takm olarak çalşabilmemiz, onun 
olabildiğince hzl bir şekilde arabaya 
adapte olmasn ve takmn ileri git-
mesi için katk vermesini sağlamamz" 
diye konuştu. 

Arac daha çok sevdim 

Gasly yeni araç için şunlar söyledi, 
"Yeni aracmz harika gözüküyor. 
Geçen ylki arac ve görüntüsünü sev-
miştim ama bu ylkini daha çok sev-
dim. Gelişme anlamnda kurallarn bu 
yl çok değişmediğini söyleyebilirim. 
Ama takmdan öğrendiğim kadaryla 
aracn gelişiminden oldukça memnun-
lar." AlphaTauri'nin ayn zamanda bir 
moda markas olduğunu söyleyen Pi-
erre Gasly, "Modaya da yarşmaya da 
fazlasyla ilgili biri olarak ikisini bir 
araya getiren bir takmda yer almak 
büyük mutluluk. Her yl tasarmlarn 
gelişmesini görmek ve bu projenin bir 
parças olmak beni çok heyecanland-
ryor" ifadesini kulland. DHA 

KARTAL HER  
ALANDA LIDER

Formula 1 ekiplerinden Scuderia AlphaTauri, yeni arac ve yeni pilotlaryla 2021 F1 Dünya 
Şampiyonas hazrlklarn sürdürüyor. Takmn iki genç pilotu Pierre Gasly ve Yuki Tsunoda, 
2021 Formula 1 Dünya Şampiyonas'nda ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarn söyledi
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İŞLER 
YOLUNDA

MUHTEŞEM İSTATİSTİK 

En çok galibiyet alan takm: 20 
En az yenilen takm: 5 
İçerde en başarl: 14 maç, 34 puan 
En çok gol atan takm: 62

İKİNCİ DEVREDE  
BEŞİKTAŞ

Beşiktaş - Trabzonspor  1-2 M

Antalyaspor - Beşiktaş 1-1 B

Beşiktaş - Konyaspor 1-0 G

Beşiktaş - Denizlispor 3-0 G

Beşiktaş - Gaziantep FK 2-1 G

Gençlerbirliği - Beşiktaş 0-3 G

Yeni Malatya - Beşiktaş 0-1 G

Başakşehir - Beşiktaş 2-3 G

SAĞLIK EKİBİNE  
ÇİÇEK

ZİRAAT Türkiye Kupas Yar Fina-
li’nde Başakşehir’i konuk edecek 
olan Beşiktaş, dün yaplan antren-
man öncesinde sağlk ekibine çiçek 
vererek 14 Mart Tp Bayram’n kut-
lad. Takm kaptanlar Necip Uysal 
ve Atiba Hutchinson, çiçek vererek 
Sağlk Kurulu Koordinatörü Tekin 
Kerem Ülkü, Doktor Murat Çevik, 
Fizyoterapist Zeki Çetin, Fizyotera-
pist Cumhur Erol, Fizyoterapist Ser-
dar Korkmaz, Fizyoterapist Hakk 
Can Bereceli, Diyetisyen Cenk Öz-
ylmaz, Masör Cemil Karataş, 
Masör Osman Doğru ve Masör 
Erkan Ulusoy’dan oluşan sağlk eki-
binin Tp Bayram’n kutlarken, an-
trenman öncesinde sağlk ekibi ve 
futbolcular birlikte fotoğraf çektirdi. 

MKE Ankaragücü ile Demir Grup 
Sivasspor karşsndaki puan kayp-

larnn ardndan Belhanda'nn 
gönderilişinin şokunu yaşayan  

Galatasaray, deplasmandaki Hes 
Kablo Kayserispor galibiyetiyle kriz 

ortamndan çkmay başard 

Türkiye Özel Sporcular Kadn Milli 
Takm, VIRTUS Avrupa Salon  

Atletizm Şampiyonas'nda Avrupa 
şampiyonluğuna ulaşt 
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S IYAH beyazlı takımda ilk 
olarak Ghezzal ülkesinin 
Zambiya ile oynadığı maçta 

sakatlandı. Milli takımda tedavisine 
başlanan Cezayirli futbolcunun, 
Beşiktaş’a döndükten sonra tedbir 
amaçlı salonda çalıştırıldığı ve hafta 
içinde Vodafone Park’ta oynanacak 
Aytemiz Alanyaspor maçına yetişe-
ceği öğrenildi. (Ghezzal Kasımpaşa 
maçında cezalı). Siyah beyazlılar-
da ikinci sakatlık Ajdin Hasic’le 

yaşandı. Genç futbolcu Karadağ ile 
oynanan milli maçta sakatlandı ve 
tedavisi devam ediyor. Cenk Tosun 
ve Dorukhan’ın A Milli Takım 
dönüşünde Covid-19 olduklarının 
açıklanmasıyla Kasımpaşa maçı 
öncesi eksik futbolcu sayısı 4’e 
çıkan Beşiktaş’ta, bugün de Abou-
bakar’dan gelen haberle moraller 
daha da bozuldu. Kamerun-Ruan-
da maçında sakatlanan golcü fut-
bolcu, Kasımpaşa maçını kesin ola-

rak kaçırırken, Alanyaspor maçına 
yetiştirilmeye çalışılacak. Teknik 
direktör Sergen Yalçın’ın Abouba-
kar ve Cenk Tosun’un yokluğunda 
santrforda Cyler Larin’i oynatması 
kesin gibi. Sağ ve sol kanat için, 
N’Koudou ve Gökhan Töre’den 
başka alternatifi kalmamış gibi 
görünen tecrübeli teknik adamın 
Ljajic’i sol kanatta, N’Koudou’yu 
da sağ kanatta oynatmak gibi ikinci 
bir alternatifi de bulunuyor.

KADINLAR Tenis Birliği 
(WTA) takvimindeki 
yeri itibariyle Roland 

Garros öncesi önemli bir durak 
olma özelliği taşıyan TEB BNP 
Paribas Tennis Championship 
Istanbul’da bu yıl da kadınlar 
tenisinin en üst seviyedeki 
oyuncuları kortta olacak. Mev-
cut katılım listesine göre dünya 
sıralamasında 21’inci sırada 
bulunan, toprak kortta başarılı 
performansıyla dikkat çeken, 
2019 Istanbul Cup şampiyonu 
Hırvat raket Petra Martic bu 
yılki organizasyonda 1 numaralı 
seri başı olarak boy gösterecek. 
Son şampiyon Patricia Maria 
Tig’in yanı sıra dünya eski 2 nu-
marası 18 WTA şampiyonluğu 
bulunan Svetlana Kuznetsova, 
2021’de St.Petersburg Ladies 
Trophy ve Philip Island Trophy 
turnuvalarını kazanarak yük-
selişe geçen Daria Kasatkina, 
başarıları ile dikkat çeken Rus 
tenisçiler Veronika Kuderme-
tova ile Anastasia Pavlyuchen-
ko ve Fransız yıldızlar Alize 
Cornet ile Kristina Mladenovic 
ana tabloda boy gösterecek. 
Turnuvanın eleme tablosunda 
ise geçtiğimiz sene elemelerden 
gelerek finale yükselen Kana-
dalı Eugenie Bouchard, dünya 
eski 2 numarası Vera Zvona-
reva ve dünya eski 5 numarası 
Sara Errani gibi güçlü isimler 
yer alıyor. Belirlenecek wild 
card’lar ile milli tenisçiler de 
turnuvada mücadele edecek.

Tenis heyecanı  
geri dönüyor
Ülke tenisinin evi sayılabilecek 
Türkiye Tenis Federasyonu 
İstanbul Tenis Merkezi’nde 
geçen sene mükemmel bir heye-
cana tanıklık edildiğini belirten 
Türkiye Tenis Federasyonu 

Başkanı Cengiz Durmuş, “Tenis 
heyecanı Nisan’da İstanbul’a 
geri dönüyor. Geçtiğimiz sene 
çok olumlu geri dönüşler aldık. 
Turnuva bitiminde WTA 
Başkanı ve Ceo’su Steve Simon 
yazdığı mektupta, tesisin yapımı 
ve turnuvanın başarıyla düzen-
lenmesi ile ilgili özel olarak 
Gençlik ve Spor Bakanımız 
Sayın Dr. Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu’na ve şahsıma tebrik 
ve teşekkürlerini iletti, uzun 
yıllar ortaklık kurma isteklerini 
bizzat belirtti. Ülkemiz ulusla-
rarası spor organizasyonlarına 
yaptığı başarılı ev sahipliği ile 
adından sıkça söz ettiriyor, tenis 
branşında ise en fazla uluslara-
rası turnuva düzenleyen ülkeler 
sıralamasında ilk sıralardayız. 
Müthiş bir ilgi ve memnuniyet 
söz konusu, bu durum da bizleri 
her zaman daha iyisini gerçek-
leştirmek adına teşvik ediyor. 
Bu sene de ülkemiz tenisine 
uzun yıllardır önemli katkıları 
bulunan Türkiye Ekonomi 
Bankası’nın isim sponsorluğun-
da, Gençlik ve Spor Bakanımız 
Sayın Dr. Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu ve Bakanlığımızın 
değerli destekleri ile turnuvamı-
zın ikincisini gerçekleştirmeye 
hazırlanıyoruz. Ekibimiz tüm 
sürecin kusursuz ilerlemesi 
konusunda hummalı çalışmala-
rını sürdürüyor. Dünya teni-
sinin yıldız isimlerini yeniden 
ülkemizde ağırlayacak olmanın 
mutluluğu ve heyecanı içeri-
sindeyiz. Tüm tenisseverleri 
D-Smart ve sportstv ekranların-
dan yayınlanacak maçları izleye-
rek bu heyecana ortak olmaya 
davet ediyoruz” dedi. Covid-19 
tedbirleri çerçevesinde seyircisiz 
olarak gerçekleşecek turnuva, 
D-Smart Spor Smart ve sportstv 
ekranlarından naklen yayınla-
nacak.             n DHA

“GEÇEN sezonun devre ara-
sında Göztepe’ye transferim 
olacaktı” diyen İrfan, “Ada-
naspor’daki şartlardan dolayı o 
dönem transferim gerçekleşme-
di ve eylül ayına kadar bekle-
dim. Ardından 7 ay boyunca 
sistemli bir çalışma yaptım 
ve Göztepe’ye geldim. Ada-
naspor’daki kaleci antrenörü 
hocam Ali Hıdır Kurt’un bende 
çok etkisi vardır. Benimle her 
açıdan çok ilgilendi ve kendisiy-
le saha içinde çok güzel idman-
lar yaptık. Ağlayarak çalıştım, 
ağustos ayı geldiğinde, ‘Hocam 
transfer olmayacak gibi, maçlar 
başlayacak’ dedim. Kalbimi 
temiz tuttum ve Allah da bir 
şekilde insanın yolunu açıyor. 
Buraya gelmemde emeği geçen 
Başkanımız Mehmet Sepil’e 
ve yönetim kuruluna teşekkür 
ediyorum” dedi.

İlhan Palut beni çok istedi 
Göztepe’nin eski teknik direk-
törü İlhan Palut ve ekibinin de 
kendisini çok istediğini anlatan 
22 yaşındaki eldiven, “Buraya 
geldiğimde Denizlispor maçı-
nın başlamasına 6 gün vardı. 
6 gün olmasına rağmen beni 
korkmadan kaleye koydular, alt 
ligden gelmemi ve yaşımın genç 
olmasını düşünmeden bana gü-
vendiler. Hata yaptığım zaman 

beni yedeğe dahi çekmediler. 
Bu benim için çok önemliydi. 
Genç bir oyuncunun arkasında 
durdular. Ben de buna perfor-
mansımla karşılık verdim ve 
bu yüzden çok mutluyum” diye 
konuştu. Palut’un ekibindeki 
kaleci antrenörü Bekir Ar-
pacı’nın da kendisinde büyük 
emeği olduğunu anlatan İrfan 
Can, “Buraya geldiğim zaman 
direkt eksiklerle ilgili analiz 

yaptık. Maçlardan sonra da ana-
lizlerimizi yapıyorduk. Nitekim, 
çok şükür şu an Göztepe’nin bi-
rinci kalecisi pozisyonundayım. 
İnşallah her şey çok daha güzel 
olacak” yorumunu yaptı.
Muslera’ya teşekkür etti

Galatasaray’ın kalecisi 
Fernando Muslera’nın kendisini 
öven sözleriyle gurur duyduğu-
nu söyleyen İrfan Can, “Mus-
lera’ya çok teşekkür ediyorum. 
10 sene boyunca Galatasa-
ray’ın kalesini korudu, kendisi 
zaten dünya çapında bir kaleci. 
Röportajında benim adımı 
söylemesi beni çok mutlu etti, 
gururlandırdı. Kendisiyle de 
sosyal medya üzerinden konuş-
tuk. Teşekkürlerimi ilettim. O 
da bana, ‘Bildiğin yolda devam 
et, çok güzel gidiyorsun’ dedi. 
Uğurcan, Altay ve Ersin de çok 
iyi kaleciler. Uğurcan’la çok 
sohbetimiz olmasa da tanışık-
lığımız oldu. Altay ve Ersin’le 
ise milli takımdan arkadaştık, 
hep beraberdik. Hepsi çok 
karakterli insanlar. Bu işte çok 
çalışıp, karakterli olunca başarılı 
oluyorsunuz. Hocalarımız da ar-
kamızda durduğu sürece her şey 
çok daha iyi olacak. Onların da 
arkalarında duran hocaları var, 
benim de. Böyle olduğu sürece 
çok daha fazla kaleci ülkemizde 
çıkacaktır” şeklinde konuştu. 

iSTANBUL iCiN 
TENiS VAKTi

Milli ara Beşiktaş’a hiç yaramadı

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi 19-25 Nisan 
tarihleri arasında, TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul ile 
toprak kortun yıldızlarına ev sahipliği yapacak. Bu sene ikincisi düzenlene-
cek 235 bin 238 dolar para ödüllü turnuvanın organizasyonunu TEB BNP 
Paribas isim sponsorluğunda Türkiye Tenis Federasyonu gerçekleştirecek

Sezonun ilk devresindeki milli maç aralarını iyi değerlendiren Beşiktaş, bu seferkiSezonun ilk devresindeki milli maç aralarını iyi değerlendiren Beşiktaş, bu seferki
milli arada sakat ve hasta futbolcuların çok olması nedeniyle moral bozukluğu yaşadımilli arada sakat ve hasta futbolcuların çok olması nedeniyle moral bozukluğu yaşadı

MİSLİ.com 3’üncü Lig 4’üncü 
Grup’ta son sırada yer alan 
Muğlaspor evinde Silivrispor’la 
golsüz berabere kaldı: 0-0. İki 
takım da girdikleri pozisyonları 
değerlendiremezken, yeşil-be-
yazlılar son 5 hafta öncesi 19 
puanla dipten kurtulamayıp 
ümit tüketti. Silivrispor da pu-
anını 29’a çıkardı ancak düşme 
hattından uzaklaşamadı. 3’üncü 
dakikada Muğlasporlu İbrahim 
Can’ın kafa vuruşuyla attığı gol, 
ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 
49’uncu dakikada Silivrisporlu 
Mustafa’nın yakın mesafeden 
vuruşunda kaleci Nusret son 
anda çıkardı. 69’uncu dakikada 
Muğlaspor gole çok yaklaştı. 
Osman’ın sağdan ortasında ceza 
alanı içerisinde Volkan’ın ayak 
koyduğu top direk dibinden 
auta çıktı. 83’üncü dakikada 
Muğlaspor atağında Emre 
Okur’un ara pasıyla topla bulu-
şan Volkan düzgün bir vuruşla 
topu ağlara gönderdi. Gol ofsayt 
gerekçesiyle sayılmadı. Maç 
golsüz sonuçlandı.

SİLİVRİSPOR 
1 puana razı

SPOR Toto Süper Lig’in 32’nci 
haftasında sahasında Fatih Kara-
gümrük’ü konuk edecek Çay-
kur Rizespor, Mehmet Cengiz 
Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla 
hazırlıklarına devam etti. Antren-
man öncesinde basın mensupla-
rının sorularını yanıtlayan teknik 
direktör Bülent Uygun “Antalya 
kampımızı çok güzel bir şekilde 
tamamladık. Eksiklerimizi gör-
dük. Oynamayan arkadaşlarımızı 
hazırlık maçında oynattık. 
Birlik beraberliğimizi, 
birbirimize olan sevgimizi, 
takım ruhunu kazanma 
adında çok güzel bir kamp 
dönemi geçirdik. Bir tek 
Michalak, kampa Covid 
olarak gelince hemen 
kampın başında onu ayır-
dık. Onun da testleri de 
negatife dönmüş durumda. 

İkinci testi ve karantinada kalma 
süreci var. Onu da bitirdikten 
sonra inşallah aramıza katılacak 
ve antrenmanlara başlayacak. 
Bununla beraber milli takımdan 
dönen arkadaşlarımıza da test-
lerimizi yaptık. Bir tek Gökhan, 
geç geldiği için ona ayrı bir ant-
renman programı yaptık” dedi. 
Biz ne yapacağımıza bakarız

ÇOK zor bir maçın kendilerini 
beklediğini ifade eden Uygun, 

“İki ma-
çın ödülü 
olarak 
bu maçı 
kazanmak 
istiyoruz. 
Taraftarımızın 
desteğine ve duasına ihtiyacımız 
var. Bu maçı kazanarak mutlu 
günlerimizi devam ettirmek ve 
bu galibiyeti Rizespor taraftarına 
armağan ederek yolumuza devam 
etmek istiyoruz. Her maçta alına-
cak 3 puan var. Bununla beraber 
de rakibin kim olduğuna değil, biz 
büyük Rizespor camiası olarak 
neler yapacağımıza bakacağız. 
Şimdi önümüzde güçlü bir Kara-
gümrük takımı var. Zordan daha 
zor olan bir maç bizi bekliyor. 
İnanıyorum ki inşallah kazanan 
taraf olarak taraftarımızı mutlu 
etmek istiyoruz” dedi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, “Zordan daha 
zor olan bir maç bizi bekliyor. İnanıyorum ki inşallah kazanan 
taraf olarak taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz” dedi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe’nin genç kalecisi İrfan Can Eğriba-
yat, hedeflerini, hayallerini ve sergilediği performansı değerlendirdi. Demirören 
Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulunan İrfan Can, en büyük isteği-

nin Göztepe oyuncusu olarak A Milli Takım’a yükselmek olduğunu söyledi

Zordan zor maçlar var

Milli olmak tek hedef!



SÜPER Lig’in 
32’nci haftasında 
Göztepe’yi konuk 
edecek Hes Kablo 
Kayserispor, maçın 
hazırlıklarını yaptığı 
antrenmanla sürdür-
dü. Cumartesi günü 
sahasında Göztepe ile 
karşılaşacak olan Hes 
kablo Kayserispor, 
karşılaşmanın hazırlık-
larına yaptığı idmanla 
devam etti. Kulüp 
tesislerinde teknik direktör 
Hamza Hamzaoğlu yönetimin-

deki antrenmanda futbolcular 
taktik ağırlıklı çalıştı. Antren-
man yaklaşık 1,5 saat sürdü. 

S por Toto Süper Lig'in 30'uncu haf-
tasnda deplasmanda Aytemiz 
Alanyaspor'a 4-0 kaybeden Fraport 

TAV Antalyaspor'un 13 maçlk yenilmezlik 
serisi sona ererken, teknik direktör Ersun 
Yanal da 2021 ylndaki ilk yenilgisini ya-
şad. Akdeniz temsilcisi 2021 ylnda teknik 
direktör Yanal gözetiminde çktğ 14 
maçta 3 galibiyet, 10 beraberlik ve sadece 
1 yenilgi elde edip, 19 puan toplad. 

13 maçlk seri bitti 

Krmz beyazl takm 2020 ylnn son 
günlerinde sahasnda 6-0 kaybettiği Ata-
kaş Hatayspor maçnn ardndan oyna-
dğ 14 maçta 3 galibiyetin yan sra 10 
beraberlik alrken, 30'uncu haftada bir 
başka Antalya ekibi olan Aytemiz Alan-

yaspor'a deplasmanda 4-0 kaybetti. Akde-
niz ekibi 2021 ylnda Fatih Karagümrük, 
Göztepe ve Gençlerbirliği maçlarn kaza-
nrken, Galatasaray, Trabzonspor, İH 
Konyaspor, Beşiktaş, Yukatel Denizlispor, 
BTC Türk Yeni Malatyaspor, Gaziantep 
FK, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve 
Kasmpaşa ile de berabere kald. Antal-
yaspor'un, ligde devam eden 13 maçlk 
yenilmezlik serisi ise bu hafta 4-0 kaybedi-
len Aytemiz Alanyaspor maçnda son 
buldu. 

Yanal'n 4'üncü yenilgisi 

Ligin 9'uncu haftasnda Fraport TAV An-
talyaspor'un başna geçen ve yakaladğ 
istikrarl performansla takmn üst sra-
lara taşayan Ersun Yanal, Alanyaspor 

maçnda bu sezonki 4'üncü yenilgisini 
elde etti. Tecrübeli teknik direktör Antal-
yaspor ile bu sezon Türkiye Kupas maç-
lar da dahil olmak üzere toplam 25 maça 
çkt. 21 lig maçnda 5 galibiyet, 12 bera-
berlik ve 4 yenilgi alan Yanal, Türkiye  
Kupas'nda oynanan 4 maçn tamamn 
kazanarak takmn yar finale çkartma 
başars yakalad. Teknik direktör Ersun 
Yanal, Süper Lig'de çalştrdğ hiçbir ta-
kmla Aytemiz Alanyaspor'a karş galip 
gelmeyi başaramad. 59 yaşndaki Yanal, 
9 kez rakip olarak karşlaştğ Aytemiz 
Alanyaspor'a karş 2 beraberlik ve 7 ye-
nilgi elde ederken hiçbir maçta galip gele-
medi. Yanal'n Süper Lig'de bulunan 
Atakaş Hatayspor'a karş da galibiyeti 
bulunmuyor.

SÜPER Lig'in 30. haftasnda son 
haftalarn formda iki takm Ankara-
gücü ile Göztepe Eryaman Sta-

d'nda karşlaşt. Hikmen Karaman ile iyi bir 
çkş yakalayan Ankaragücü, bu maç da kaza-
narak alt sralardan kurtuluş mücadelesini 
devam ettirmek istiyor. Son 5 haftada 4 galibi-
yet 1 beraberlik alarak iyi bir seri yakalayan 
Göztepe de üst sralara trmanmann peşinde...  

İlk yar 1-0 

Maçn ilk yarsna ev sahibi Ankaragücü etkili 
başlad. 14. dakikada sol kanattan ceza saha-
snn ön çizgisine kadar gelen Lobjanidze’nin 
sert şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat, topu 
kornere tokatlad. Ankaragücü, Borven'in at-
tğ golle 1-0 öne geçti. Sol kanatta Endri Çe-
kici topla rakiplerinden syrldktan sonra ceza 
sahasna ortasn gönderdi. Börven rakibinin 
önüne geçerek kafa vuruşunu yapt ve takmn 
1-0 öne geçirdi. 37. dakikada MKE Ankara-
gücü kontra atağnda Geraldo topun yönünü 
sağdan sol kanada çevirerek pasn Lobjanid-
ze’ye aktard. Bu oyuncunun ceza sahasna 
girmeden çektiği şutta top kaleci İrfan Can 
Eğribayat’n üzerine gitti. İlk yar bu skorla 
sona erdi. 

Net skor 

Maçn 61. dakikasnda Ankaragücü Börven'in 
attğ golle durumu 2-0'a getirdi. İkinci yarda 
oyuna giren Paintsil, topla birlikte ceza saha-
sna yaklaşt. Sağ kanattan bindirme yapan 
Kitsio tek pasla Börven'e gönderdi. Börven 
penalt noktasnn hemen ilerisinden şutunu 
att ve topu filelerle buluşturdu. 
 Ankaragücü bu golden 2 dakika sonra, dakika 
63'te fark 3'e çkard. Ceza sahasnn sağ çiz-
gisinde Kitsiou, dşardaki arkadaş Endri Çe-
kici'ye yerden pasn gönderdi. Endri, gelişine 
çok sert bir şut çekti ve topu ağlara gönderdi: 
3-0. MKE Ankaragücü, rakibini 3-0 yenerek 
bu sezon ilk kez üst üste 3. galibiyetini elde 
etti. Göztepe ise 5 maç sonra sahadan  
yenilgiyle ayrld. 

Ankaragücü 
3’te 3 yaptı

LİGDE attğ 18 golle bir 
anda dikkatleri üzerine 
çeken ve şimdiden transfe-

rin gözdesi haline gelen Boupendza 
konusunda da ilginç gelişme var. 
Hatayspor cephesinden geçtiğimiz 
haftalarda yaplan ‘Boupendza’y 
Türkiye’de kalacaksa Fenerbahçe’nin 
almasn isteriz’ açklamasndan 
sonra bu transferin gündemde ol-
duğu her platformda konuşulmaya 
başlamş, taraftarlar önümüzdeki 
yln kadrosunda Boupendza’y şim-
diden görmeye başlamşt. Özellikle 
önümüzdeki Milli maç arasnda Ha-
tayspor’un yeni stadnn açlşna Fe-
nerbahçe’nin katlmas ve açlş 
maçn Hatayspor Fenerbahçe’nin 
oynayacak olmas da bu transferin 
bitmesinin bir delili olarak görülm-
üştü. 

Önemli bir golcü 

Ancak görüşünü aldğmz Fener-
bahçeli bir yetkili “Buopendza ligi-
mize renk katan önemli bir golcü. 
Ancak biz Fenerbahçe olarak bu 
oyuncuyla kesinlikle ilgilenmiyoruz. 
Ayrca telaffuz edilen 8-10 milyon 

Euro gibi bir rakamlar hiçbir futbol-
cuya vermeyi düşünmeyen bir yap-
mz var. Bu nedenle milli arada 
oynanacak stat açlş maçnn fut-
bolcu transferiyle hiçbir alakas bu-
lunmamaktadr. Hatay’a iki kulüp 
arasndaki iyi ilişkilerin ve dostluğun 
pekişmesinden başka bir gidiş ama-
cmz yok" dedi.  

Hatayspor açklamşt 

Hatayspor Basn Sözcüsü Rahmi 
Vard, Fenerbahçe'nin ilgisini net bir 
şekilde doğrulamş ve ''Açkças 
oyuncumuzun Türkiye’de kalp, Tür-
kiye’de hizmet etmesini isteriz. Tabii 
ki burada kalmasn isteriz. Fener-
bahçe’nin almasn isteriz. Galatasa-
ray da alabilir. Ama futbolcumuzun 
aklnda böyle bir şey yok. Açk söylü-
yorum Hatayspor’da başarl olduk-
tan sonra yurt dşna gitmek 
istediğini belirtti. Yurtiçi ve yurtdşn-
dan 6-7 kulüp teklif getirdi. Kimisi 
takas önerdi, kimisi teklif. Rusya’dan 
bir kulüp var. Dinamo Kiev talip. 
Türkiye’den de Fenerbahçe açk açk 
oyuncuyu istiyor. Fenerbahçe iyi bir 
teklif yapt.'' sözlerini kullanmşt.

Boupendza ile ilgilenmiyoruz
Süper Lig'de Hatayspor formas ile frtna gibi esen Boupendza’nn ad Fenerbahçe 
ile anlrken sar lacivertli yetkililerinden “ilgilenmiyoruz” mesaj geldi

Fraport TAV Antalyaspor'a 55 yllk kulüp tarihinde ilk kez 13 maçlk yenilmezlik  
serisi yakalatan teknik direktör Ersun Yanal ve takm, 2021 ylndaki ilk yenilgisini bir 
başka Antalya ekibi Aytemiz Alanyaspor karşsnda ald. Krmz beyazl takm, Yanal  
yönetiminde ligde çktğ 21 maçta 5 galibiyet, 12 beraberlik ve 4 yenilgi elde etti

2021 YILINDA  
TEK YENILGI 

TRABZONSPOR’DA 
her geçen sezon yükse-
len performansyla alkş 

toplayan Uğurcan Çakr, Avru-
pa’nn dev kulüpleri tarafndan iz-
leniyor. Son dönemde ise en ciddi 
takip İtalyan devi Juventus tara-
fndan başlatld. Juve’nin scout 
ekibi, yeni ve gelecek vaat eden bir 
kaleci arayşnda olduğu için 24 
yaşndaki Uğurcan’ listeye dahil 
etti. Sene başndan beri sürekli 
performansn artran Uğurcan, 
Juve yetkilileri tarafndan beğenili-
yor. Serie A ekibinin mevcut kad-
rosunda efsane eldiven Gianluigi 
Buffon’un 43 yaşna gelmesi ve 
artk veda zamannn yaklaşmas, 
30 yaşn aşan Wojciech 
Szczesny’ye alternatif aranmas 
nedeniyle Uğurcan Çakr bir anda 
liste başna çkt. 

Ugurcan Çakır’a 
Juventus talip  

Süper Lig'in 30. haftasnda Hikmet Ka-
raman'la birlikte çkşa geçen Ankara-
gücü, sahasnda son haftalarn forma 

takm Göztepe'yi 3-0 gibi net bir 
skorla mağlup ederek alt sralardan 
kurtulma adna önemli bir galibiyet 

daha elde etti. Sar lacivertliler, Hikmet 
Karaman yönetiminde çktğ 3. ma-

çnda 3. galibiyeti elde etti.

KAZAN Kremlin Cup'n finalinde 
Rus Zakharov'u yenen milli tenisçi-
miz Yank Erel profesyonel kariye-

rinin ilk ITF tekler şampiyonluğunu elde etti. 
Rusya'da sert zeminde düzenlenen toplamda 
15 bin dolar ödüllü ITF turnuvas Kazan 
Kremlin Cup'ta srasyla Moldoval, Rus, 
Özbek ve yar finalde de Rus rakibini yenen 
Yank Erel, finalde 1 numaral seri baş Alexey 
Zakharov'un rakibi oldu. 20 yaşndaki temsil-
cimiz, final mücadelesinde ev sahibi ülkeden 
Alexey Zakharov karşsnda 6-3, 3-0 öndeyken 
rakibinin maçtan çekilmesi ile şampiyonluğa 
ulaşt. Kariyerinin ilk profesyonel tekler zafe-
rini Rusya'da kazanan Yank Erel yaptğ açk-
lamada, "Umarm devam gelecek. Günün 
anlam ve önemine ithafen bu şampiyonluğu, 
canla başla pandemi ile savaşan sağlk çal-
şanlarmza armağan ediyorum. 14 Mart Tp 
Bayram kutlu olsun" dedi. DHA 

Milli tenisçinin 
ilk şampiyonluğu
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FRAPORT TAV Antalyaspor'un de-
neyimli teknik direktörü, kariyeri 
boyuncu 612 maçta görev ald. 
Yanal, bu maçlarda 273 galibiyet, 
153 beraberlik ve 186 yenilgi elde 
etti. Süper Lig'de ise 502 maçta tek-
nik adam olarak görev yapan teknik 
adam 213 galibiyet, 133 beraberlik 
ve 156 yenilgi ald. Ersun Yanal, 
Samet Aybaba, Şenol Güneş, Rza 
Çalmbay, Ylmaz Vural ve Aykut 
Kocaman ile birlikte Süper Lig'de 
500 maçta görev yapan 6 teknik di-
rektörden biri konumunda. Yanal, 
Denizlispor, MKE Ankaragücü, 
Gençlerbirliği, Manisaspor, Eskişe-
hirspor, Trabzonspor, Fenerbahçe 
ve Antalyaspor olmak üzere 8 ta-
km çalştrrken, A Milli Takmn 
başnda da yer ald. Deneyimli tek-
nik direktörün kariyerinde Fener-
bahçe ile de 1 Süper Lig 
şampiyonluğu bulunuyor. DHA 

YANAL’IN  
KARİYERİ

*
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A TAKAŞ Hatayspor, Antakya Atatürk 
Stadı’nda gerçekleştirilen teknik ve 
taktik ağırlıklı antrenmanla cumar-

tesi günü saat 19.00’da kendi evlerinde 
oynayacakları Galatasaray karşılaşmasının 
hazırlıklarını sürdürdü. İlk 15 dakikası ba-
sına açık olarak gerçekleştirilen antrenman 
öncesi teknik direktör Ömer Erdoğan, basın 
mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. 
Lige verilen aradan sonra bu hafta yeni baş-
langıç yapacaklarını aktaran Erdoğan, ara 
süresince maçları ve heyecanı özlediklerini 
söyledi. Takım olarak lige verilen arada ken-
dilerini nasıl daha iyi geliştirebileceklerini 
ve eksiklerin nasıl telafi edileceği yönünde 
çalışmalar yaptıklarını dile getiren Erdoğan, 
“Çok şükür oyuncularımız maçın önemini 
biliyorlar. Çıkış maçı olarak görüyoruz. Çün-
kü son iki maçta aldığımız mağlubiyetten 
sonra yine bir çıkış 
yakalamamız lazım. 
Bu da bizim için iyi 
bir fırsat, Galatasa-
ray’a karşı İnşallah 
burada daha önce 
Beşiktaş, Fenerbahçe, 
Trabzon maçlarında 
oynadığımız olumlu 
futbol çok gol pozisyonuna giren daha çok 
topa sahip olan bir görüntü vermiştik. Bu 
maçlarda yine bunun aynısını İnşallah bu 
hafta gerçekleştiririz. Dediğim gibi bizim 
için iyi bir fırsat olacak” dedi.

Cezalı isimler var
Sakat ve cezalıların durumuyla da 
ilgili açıklama yapan Erdoğan, şöyle 
konuştu: “Kone cezalı biliyorsunuz. 
Alex Katranis’in de cezası devam 
ediyor, bu maçtan sonra cezaları 
bitmiş olacak. Billong’un da bir sa-
katlığı var, yaklaşık 10 gündür. Bu hafta 
da büyük olasılıkla aramızda olmayacak. 
Onun dışında sakat olarak Soner bizimle 
değil, Selim’i biliyorsunuz uzun zamandır 
yok. Tabii ki bunlar bizim için de sayısal 
anlamda biraz sıkıntılı ama mevcut oyun-
cularımızla çıkıp en iyi şekilde mücadele 
edip savaşımızı sahada vereceğiz.” 

TÜRKIYE Halter Fe-
derasyonu eski Başkanı 
Hasan Akkuş, Avrupa 
Halter Federasyonu 
başkanlığına seçildi. 
Avrupa Halter Fede-
rasyonu’nun seçilmi 
olağan genel kurulu, 
Rusya’nın başkenti 
Moskova’da gerçekliş-
tirildi. Türkiye Halter 
Federasyonu eski 
Başkanı ve Selçuk Üni-
versitesi Spor Bilimleri 

Fakültesi Antrenörlük 
Eğitimi Hareket ve 
Antrenmanları Bilim-
leri Bölüm Başkanı 
Prof.Dr. Hasan Akkuş, 
28 oy alarak Avrupa 
Halter Federasyonu 
başkanı oldu. İki adaylı 
yapılan seçimde kulla-
nılan 44 oyun 28 alan 
Hasan Akkuş başkan 
olurken, rakibi Moldo-
valı Antonia Konfulute 
16 oy aldı.

Galatasaray, bu akşam karşılacağı Hatayspor mücadelesi
öncesinde büyük bir krizin içinde. 4-3 kaybedilen Çaykur 

Rizespor karşılaşmasında savunmanın 3 önemli ismi Yedlin, 
Luyindama ve Marcao’nun cezalı duruma düşmesi ve Emre ile 

Taylan’ın koronavirüse yakalanması Cimbom’u zora soktu

MECBUREN OZORNWAFOR

FEGHOULİ 8 NUMARAYA

SÜPER Lig’de lider Be-
şiktaş’ın ardından ikinci 
sırada yer alan Galatasa-

ray, deplasmanda Hatayspor’a 
konuk olacak. Sarı-kırmızılı 
takımda, ligin zorlu ekiplerin-
den biri olan Hatayspor’a karşı 
oynanacak müsabaka önce-
sinde birçok eksik bulunuyor. 
Özellikle savunma hattındaki 
eksikler deneyimli teknik adam 
Fatih Terim’i düşündürürken, 
milli futbolcuların korona-
virüse yakalanması bir şok 
daha yaşattı. 2 maç cezalı olan 
Terim de Hatay’da takımının 

başında sahaya çıkamayacak. 
Milli takımlara 10 oyuncu gön-
deren Galatasaray’ın korktuğu 
başına geldi. Sarı-kırmızılıların 
iki oyuncusunun Kovid-19 
test sonucu pozitif çıktı ve 
izolasyon süreci başladı.Hatay 
deplasmanı öncesi savunmada 
3 cezalı (Yedlin, Luyindama 
ve Marcao) oyuncusu bulunan 
Galatasaray’da bu bölgede oy-
naması düşünülen Taylan An-
talyalı’nın izolasyon sürecine 
girmesi teknik direktör Fatih 
Terim’in de bütün planlarını 
değiştirmesine yol açtı.

Bu sezon sadece 6-0 kazanılan 
Gençlerbirliği mücadelesinde 
son 8 dakikada süre alan Va-
lentine Ozornwafor, etkili hü-
cum hattına sahip Hatayspor 
karşısında mecburen ilk 11’de 
görev yapacak. Marcao-Lu-

yindama ikilisinin yokluğunda 
savunmayı Donk - Ozornwafor 
ikilisi ile oluşturmaktan başka 
alternatifi kalmayan Fatih 
Terim, 2000 doğumlu Nijer-
yalı stoperle idmanlarda özel 
olarak ilgileniyor.

Koronavirüse yakalanan oyun-
cular, orta saha kurgusunu da 
bozdu. Emre Kılınç’ı da kaybe-
den Terim, eksiklerden dolayı 
Feghouli’yi 8 numara pozisyo-

nuna çekecek. İlk 11 çıktığı 10 
maçta 5 yenilgi karnesine sahip 
olmasına rağmen Etebo da 
Hatay’da tek ön libero olarak 
sahaya çıkacak.

Misli.com 2’nci Lig Beyaz Grup 
31’inci hafta mücadelesinde 
Şanlıurfaspor, sahasında 
konuk ettiği Sarıyerspor’a 
2-1 yenildi. 64’üncü daki-
kada Galip’in pasıyla kale 
önünde topla bulaşan 
Can, güzel bir vuruşuyla 
topu filelerle buluşturdu: 
1-0 71’inci dakikada ka-

leciyle karşı karşıya kalan Nuri, 
plase bir vuruşla topu ağlara 

gönderdi: 1-1. 90’ıncı 
dakikada Furkan ceza-
alanında yerde kaldı, 
hakem penaltı noktasını 
gösterdi. Muhammed 
Demirci’nin kullandığı 
penaltı atışı filelerle 
buluştu: 2-1 

Aslan’ın 
Hatayspor 

karşısındaki en 
önemli kozu 
golcüsü Mos-
tafa Moham-
med olacak.

STAT:STAT:
Antakya Antakya 
AtatürkAtatürk

HAKEM: Fırat AydınusHAKEM: Fırat Aydınus

YAYIN:YAYIN:
beİN beİN 

Sports 1Sports 1

Munir
Popov
Santos
Yusuf
Mesut
Aabid

Ribeiro
Akintola

Traore
Kamara

Diouf 
T.D: Ömer Erdoğan

Muslera
Linnes

Ozornwafor
Donk

Saracchi
Etebo

Feghouli
Fernandes
Onyekuru
Mohamed

Falcao
T.D: Fatih Terim
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BOUPENDZA
OYNAYACAK!
Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor’da teknik direktör Ömer Erdoğan, 
Gabon Milli Takımı’nda koronavirüse yakalanan Aaron Boupendza’nın son 
yapılan testinin negatif çıktığını, Galatasaray maçında görev alıp almayacağının 
ise yapılan değerlendirmenin ardından maç günü belli olacağını söyledi

Fenerbahce mesaide

Halter Akkuş’a emanet edildi

Süper Lig’in 32’nci haftasında sahasında Yukatel Denizlispor’u konuk edecek F.Bahçe, 
maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü

M ILLI takımlara giden Atti-
la Szalai, Dimitris Pelkas ve 
Mame Thiam dışındaki tüm 

oyuncuların yer aldığı antrenman; ısınma, 
koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıy-
la başladı. Ardından dar alanda 2 grup 
halinde yapılan pas çalışması ve çift kale 
maçla devam eden antrenman, taktiksel 
ve bireysel çalışma-
larla noktalandı. 
Sarı-Lacivertli 
ekipte, Gökhan 
Gönül ve Mesut 
Özil, çalışmalarını 
salonda sürdürür-
ken; Diego Perotti 
bireysel çalışmalar 
eşliğinde antren-
manı tamamladı. 
Ameliyat olan 
Sadık Çiftpınar’ın 
ise tedavisine 
devam edildi. Öte 
yandan antren-
man öncesin-
de dün Rojin 
Haspolat ile dün-
ya evine giren 
Ozan Tufan için 
tebrik pastası 
kesildi. Teknik 
heyet ve futbol-
cuların tebrikle-
rini kabul eden 
Ozan Tufan, 
tüm takıma 
teşekkür etti. 
Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı 
antrenmanla Yukatel Denizlispor maçının 
hazırlıklarını sürdürecek.

Kayserispor 
sıkı çalışıyor

Sarıyer gülen taraf oldu

ASLAN YORGUN!



   

   

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
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@monoelectricofficial

@monoelectricofficial

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