
İŞİ SIKI TUTUYOR PANDEMİ NEDENİYLE

Esenyurt Belediyesi Nisan ayı
meclis toplantısının ikinci bir-

leşiminde, meclis üyelerine 2020 Yılı
Faaliyet Raporu’nun sunumunu
yapan Esenyurt Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt, “2020 Faali-
yet Raporu’muzun temelini, insana
yatırımlar oluşturdu. Pandemiye
rağmen bütçeyi gerçekleştirme ora-
nımız yüzde 94 oldu, bu büyük bir
başarı. Kimsenin, Esenyurtluların 1

kuruşunu boşa
harcama lüksü
yok. Bende herkes
emin olsun ki 1
kuruşu bile boşa
harcatmam. Fi-
nansal disiplin
içindeki yönetim
anlayışımıza
devam edeceğim”
dedi.
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1 kuruşu bile
boşa harcamam

Kemal Deniz Bozkurt

5 MÜJDE BİRDEN

Bağcılar Belediyesi 2020 Faa-
liyet Raporu, yeni meclis salo-

nunda düzenlenen toplantıda
yapılan oylamayla kabul edildi.
2020’de ülkemizde görülen korona-
virüse rağmen 7/24 esasıyla çalışa-
rak hizmetlere ara vermeden
sürdürdüklerini söyleyen Bağcılar
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı,
yakın zamanda hayata geçireceği
kütüphane, nikah sarayı, yaşlı
bakım merkezi, e-spor merkezi,

uluslararası okçu-
luk ve buz hokeyi
salonundan olu-
şan 5 dev projenin
de müjdesini verdi.
Çağırıcı, “Bağcı-
lar'a hizmet etme
mutluluğunu so-
nuna kadar yaşa-
yacağız” diye
konuştu. I SAYFA 4
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Bağcılar’a dev
projeler geliyor

Lokman Çağırıcı

Esenyurt Belediyesi yazılı bir
açıklama yayınlayarak, pan-

demi döneminde meclis toplantıları-
nın vatandaşlara ve basına kapalı
olduğunu duyurdu. Belediyeden ya-
pılan açıklamada, “Pandemi nede-
niyle meclis toplantılarımız hem
vatandaşlara hem de basına kapalı
şekilde yapılmaktadır. Meclis toplan-
tılarımıza ilişkin sosyal medya he-
saplarımızdan yaptığımız
duyurularda da toplantılara kimse-
nin alınmayacağı her seferinde belir-
tilmektedir. Meclis toplantılarımız
hem web sitemizden hem de iki
farklı sosyal medya hesabımızdan
canlı olarak izlenebilirken, haber
alma hakkının engellendiğinin iddia
edilmesi abesle iştigaldir” denildi.
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Meclis toplantıları 
gazetecilere kapalı

ÇALIŞMAYA DEVAM

Silivri Belediyesi 2020 yılı
Faaliyet Raporu, belediye

meclisinde oy çokluğuyla kabul
edildi. Söz konusu meclis kararına
ilişkin sosyal medya hesabından
açıklama yapan Silivri Belediye
Başkanı Volkan Yılmaz, “2021 yılı
Nisan ayı meclis toplantımızın
2.birleşimi 1.oturumunu gerçekleş-
tirdik. 2020 yılı Faaliyet Raporu-
muzu Meclisimize sunarak oy
çokluğu ile kabul ettik. Aldığımız
kararlar hayırlara vesile olsun. Si-
livri için dün ol-
duğu gibi bugün
de çalışmaya
devam edeceğiz.
Dur durak bilme-
den vatandaşları-
mıza hizmet
götürmek için
çaba sarfedeceğiz”
şeklinde konuştu.
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Silivri için 
dur durak yok

Volkan Yılmaz
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Yeşil Köşk ve
Ruhi Su türküsü

anıl BodUÇ

KAMU İHALE İLANLARINI www.gazetedamga.com.tr ADRESİNDEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

ENKAZ ALTINDA KIMSE
KALSIN ISTEMIYORUM!

Çatalca Belediyesi 2020
mali hizmet yılını bütçe faz-

lası vererek tamamladı. Belediye
Başkanı Mesut Üner, "Tasarruf ted-
birleriyle bir yandan ilçemizi birçok
yatırımla buluşturduk, diğer taraf-
tan geçmiş dönemden kalan çok
ciddi bir borcu ödeyerek azaltırken
belediyemizin de 8 milyon 547 bin
419 TL bütçe fazlası vermesini sağ-

ladık" dedi.  Tasarruf tedbirleri ala-
rak çalıştığını ifade eden Çatalca
Belediye Başkanı Mesut Üner, "Te-
mizlik İşlerine her ay 1 milyon fa-
tura kesiliyordu. İlçemizin
temizliğini kendimiz yapmaya baş-
ladık. 13 tane çöp kamyonu aldık.
Böylece giderimizi 140 bin liraya
düşürdük. Aylık 850 bin TL beledi-
yemizin bütçesinde kaldı" dedi.
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98 YIL SONRA 
ARTIYA GECTI

TasarrUF yapıyorUZ

"Ben iddia ediyorum ki
bizim kadar az bütçeyi bu

kadar iyi değerlendiren başka bir
belediye yoktur" ifadelerini kullanan
Üner, "Bu bir tek benim başarım
değil, Başkan yardımcılarımız-
dan müdürlerimize,
Meclis üyelerimizden
Çatalca halkımıza
kadar hepimizin ba-
şarısı. Şeffaf beledi-
yecilik anlayışımızla

hizmet etmemizin karşılığıdır bu.
Yaptığımız işlerimiz, yatırımlarımız
ortada ve şeffaf. Tasarruf ederek,
gelirlerimizi doğru kullanarak, şeffaf
olmayı sürdürerek ilçemize hizmet
etmeye devam edeceğiz. Bu anlayı-

şımızdan ve gayretlerimizden
hiçbir vatandaşımızın şüp-
hesi olmasın. Çatalca Be-
lediyesi olarak bu şekilde
yolumuza devam edeceğiz"

şeklinde konuştu. I SAYFA 9
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hepİmİZİn BaŞarısı

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat
Çalık, Gürpınar Mahallesi Siteler Bölgesi

Adnan Menderes Caddesi’nde bulunan Enerji Arı-
kent Sitesi B Blok’da gerçekleşen yıkıma katıldı. Bü-
yükşehir Belediyesi ve KİPTAŞ garantörlüğünde
sürdürülen kentsel dönüşüm çalışmalarını belediye
başkanı olarak ciddi anlamda önemsediğini anlatan

Çalık, “Bu adada yaklaşık 7 bina var. 7 binada uz-
laşma süreçleri tamamlanıyor. Çoğunluğu yakala-
dık. Bundan sonraki süreçlerimizde Büyükşehir ve
KİPTAŞ'ın garantörlüğünde uzlaşmaları yüzde yüze
tamamlayacağız. Biz istiyoruz ki hiçbir yurttaşımız
mağduriyet yaşamasın. Kimse enkaz altında kalsın
istemiyorum. Ben göçüğün altında vatandaşlarını
arayan bir belediye başkanı olmayacağım. Bunun
için süratle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

ç
kenTsel dönÜŞÜm deĞerlİ

Milli İrade Platformu ve İstanbul Eğitime Destek
Platformu adına bir araya gelen sivil toplum ku-

ruluşları emekli amirallerin yaptıkları bildiriye Ayosfya
Cami ve Avcılar Marmara Caddesi'nde tepki gösterdi.
Platform üyeleri, “Bu aziz millet, tarihin en organize ve
en alçakça kalkışmalarına karşı yekvücut olup ayağa
kalkmış, bir daha unutamayacakları hezimetler yaşat-
mıştır, bunlar unutulmasın” dedi. I SAYFA 9
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Mide kanaması sonucu kaldırıldığı
hastanede bir süredir tedavi gören

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi
Dilek İmamoğlu'nun annesi Havva
Kaya vefat etti. İş insanı Ali Kaya ve
Cemil Kaya'nın da annesi olan Havva
Kaya'nın cenazesi, Pazar günü Trabzon
Çarşıbaşı İlçesi Kovanlı Köyü Ca-
mii'nde öğle namazına müteakip kılına-
cak cenaze namazıyla son yolculuğuna
uğurlanacak. CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun, annesi Havva

Kaya'yı kaybeden
Dilek İmamoğ-
lu'nu telefonla
aradığı öğrenildi.
Kaya'ya Allah'tan
rahmet dileyen
Kılıçdaroğlu'nun,
İmamoğlu ve
Kaya ailesine baş-
sağlığı dileklerini
ilettiği kaydedildi. 
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Gürpınar Siteler Bölge-
si'ndeki bina yıkımına

katılan Beylikdüzü Bele-
diye Başkanı Mehmet

Murat Çalık, “Benim için
kentsel dönüşüm değerli.
Ben enkaz altında kimse
kalsın istemiyorum yarın

öbür gün 
vatandaşımı

göçük altında
aramak 

istemiyorum”
diye konuştu
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HABER

BEYlİkDÜZÜ İÇİN
DEĞİŞİM VaaDİ!

Türkiye Değişim Partisi
(TDP) Genel Başkanı Mus-

tafa Sarıgül, partisinin Beylikdüzü
İlçe Başkanlığı açılışına katıldı. TDP
İl Başkanı Yusuf Polat ve İlçe Baş-
kanı Alev Keser ile çok sayıda partili-
nin katıldığı açılışta konuşan Sarıgül,
“Biz değişim diyerek yola çıktık. Tür-
kiye'ye, İstanbul'a ve Beylikdüzü'ne
de bu değişimi vaat ediyoruz. İnsan-
ların yüzlerinin güldüğü, kalkınma-
nın gerçekleştiği ve hizmetin hiç
bitmediği günler için herkesi TDP'ye
davet ediyoruz” dedi. Açılış nede-
niyle çok mutlu olduklarını söyleyen
İlçe Başkanı Keser de, “Bugün Bey-
likdüzü için en güzel gün” dedi.
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Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, belediyenin kasasının 98 yıl sonra artıya geçtiğini söyledi. Üner, "1923
yılında kurulan belediyemizin tarihinde ilklerden bir tanesini yaşıyoruz. Şeffaf, tasarrufa dayalı ve kaynakları
doğru kullanan belediyecilik anlayışı ile 8 milyon 547 bin 419 TL bütçe fazlası ile 2020 yılını tamamladık" dedi

Bahadır
sÜgÜr

HABER

Yapılan tasarrufları anlatan Üner, "Ortalama çöp ve araç kiralamalarından 1 milyon 200 bin TL gibi bir miktar 
belediyemizde kalacak. Yıllık 12 milyon belediyemize bu iki kalemden kazanç sağlıyoruz" açıklamalarında bulundu.

önemlİ kaZanÇlar saĞlıyorUZ

GELECEKTE AF
DILEYECEKSINIZ

İktidarın Kanal İstanbul ısrarını eleştiren
İmamoğlu, “Kanal İstanbul projesinin

bugünlerde peşinde koşanlar, gelecekte af dileme
ile kurtulamayacaklar. Hukukun önünde hesabını
verirler. Bugün bu işe para vermenin peşinde ko-
şanlar ya da ‘ihaleydi, ne yapalım biz de almaya
çalıştık’ diyenler sadece basit bir şekilde süreçten
sıyrılamazlar. Vatandaşın bu kadar karşı çıktığı bir
meseleye hukukun önünde; ama ulusal, ama
uluslararası düzeyde sektörlere ben uyarımı yapı-
yorum. Bu uyarımı da İBB Başkanı olarak değil;
vatandaş Ekrem İmamoğlu olarak yapıyorum.
Vatandaş olarak buna hakkım var. Bu milletin
milyarlarca dolarlık kaynağının heba edilmesini
istemediğim gibi, İstanbul’un kaynağının hiç
heba edilmesini istemiyorum” dedi. I SAYFA 5
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BU İŞTen sıyrılamaZlar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı
etkinlik sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hükümetin
Kanal İstanbul ısrarını değerlendiren İmamoğlu, “Kanal İstanbul
projesinin bugünlerde peşinde koşanlar, gelecekte af dileme ile
kurtulamayacaklar. Hukukun önünde hesabını verirler” dedi

aVCılar’Da PrOTESTO!
İmamoğlu ve kaya
ailelerinin acı günü

MaFYa'Ya 
BaSkıN!

İstanbul merkezli 5 ilde
Sedat Peker ve adamla-

rına yönelik operasyon düzen-
lendi. 5 ilde 121 adrese yapılan
operasyonlarda çok sayıda şüp-
heli gözaltına alındı. Operasyo-
nun İstanbul ayağında ise  43
kişi gözaltına alındı. I SAYFA 3

Esenyurt'ta, spor salo-
nuna müşteri gibi gelen

şüpheliler, soyunma odasından
anahtarını aldıkları kişinin oto-
mobilini çaldı. Şüpheliler yaka-
lanırken, çalınan otomobil
sahibine geri verildi. I SAYFA 3

ÇalDıkları
araÇla
YakalaNDılar
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SESİMİ DUYUN!
Sosyal medyada milyonlara
ulaşan Tiktok hesabıyla ta-

nınan Dilan Koç, iki gündür tehdit
aldığını açıkladı. Damga'ya konuşan
Koç, “Tehditler alıyorum. 'Sana te-
cavüz edip öldürdükten sonra par-

çalarını ormana
atacağız' dediler.
Sesini duyur-
mamda bana yar-
dımcı olun. Ciddi
anlamda zor gün-
ler geçiriyorum.
Yetkililerin yar-
dımcı olmasını
bekliyorum” dedi.

Burak Zihni'nin haberi 8’de
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Baharı Beklerken
depresyona gİrme
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Mehmet
Murat
Çalık



SokAğA çıkma kısıtlamasının olduğu ve
birçok insanın evinden çalıştığı bu günlerde
hareketli kalmak pek mümkün olmuyor.

Alışveriş, fatura ödemesi gibi ihtiyaçlar internet üzerin-
den gerçekleştirilirken, akıllı telefonlarla sosyal med-
yada geçirilen sürelerin de arttığı gözlemleniyor. Ancak
boynu uzun süreler boyunca aşağıya doğru eğmek,
omurlara fazla yük binmesine ve fıtık başta olmak
üzere pek çok sağlık sorununa neden oluyor. Boyun-
dan kola doğru yayılan ağrı, güçsüzlük, uyuşma ve ha-
reket kısıtlılığı boyun fıtığının belirtileri arasında yer
alıyor. Memorial Şişli Hastanesi Fizik Tedavi ve Reha-
bilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Engin Çakar,
boyun fıtığı ve ameliyatsız tedavi yöntemleri hakkında
bilgi verdi. Yedi adet omurdan oluşan boyun, omurga-
nın en hareketli kısmıdır.  Omurların arasında disk de-
nilen jöle kıvamında yastıkçıklar bulunmaktadır.
Diskler, vücuda binen yükün dengeli şekilde alt vücut
bölümlerine iletilmesini sağlamaktadır. Boyundaki
omurga içinden omurilik ve kollara giden sinirler geç-
mektedir. Fıtık, diskin iç tabakasındaki jelöz yapının ta-
şarak, çevre dokularda ödem ve bası oluşturması ile
ortaya çıkmaktadır.

Sinirlerde sıkışma yapıyor

Fıtık sonucunda kollara giden sinirlerin basısı nedeni
ile boyundan kola doğru yayılan keskin ve bıçak sapla-
nır tarzda bir ağrı olabilmektedir. Boyun ve omuz ağrı-
sına, sırtta, kürek kemiğinin iç tarafına doğru yayılan
ağrı da eşlik edebilir. Hasta başını ağrıyan tarafın karşı
tarafına çeviremez, aynı tarafa eğemez. Büyük fıtıklar
omurilikten geçen sinirlerde sıkışmaya neden olabil-
mektedir. Boyun ve kol ağrısının yanı sıra kolda ve elde
uyuşma, güçsüzlük ortaya çıkabilmektedir. Boyun fı-
tıklarında basıya uğrayan sinir köküne bağlı olarak
kolda ve parmaklarda uyuşma, karıncalanma, elektrik-
lenme, his kaybı gibi duyusal değişiklikler görülebilir.

SAğLıkLı beslenmek isteyenlerin son dö-
nemlerde sık rağbet ettiği Brezilya cevizi, se-
lenyum içeriğiyle bağışıklık sistemini

korumada yardımcı oluyor. Ancak bu besinin kulla-
nımı konusunda dikkatli olunması gerekiyor çünkü
fazla miktarda tüketim sağlığı olumsuz etkileyebiliyor.
Memorial Bahçelievler Hastanesi Beslenme ve Diyet
Bölümü’nden Dyt. Aslıhan Altuntaş, Brezilya cevizi
hakkında bilgi verdi. Peru ve Bolivya’da yetişen kinoa,
chia gibi ürünlerle birlikte değerlendirilen Brezilya ce-
vizi atıştırmalık değil ‘süper gıda’ kategorisinde bulun-
maktadır. Birçok çiğ kuruyemiş gibi, Brezilya cevizinin
de glütensiz bir gıda olduğu unutulmamalıdır. Brezilya
cevizinin 100 gramında 655 kalori vardır. Doymuş ve
sağlıklı doymamış yağlar açısından zengin olan Bre-
zilya cevizinin birkaç tanesi gündelik selenyum ihtiya-
cını karşılar. Yani Brezilya cevizini diğer tüm
kuruyemişlerden ayıran özelliği içeriğinde bulunan se-
lenyum miktarıdır. Brezilya cevizinin dozunda 
tüketilmesi gerekir. 

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
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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
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İ ki kutuplu olarak ortaya çıkan bu
durumun hastalık tablosuna manik
atak, kişinin içinde bulunduğu bo-

zukluğa ise bipolar bozukluk adı verili-
yor. Duygulanım bozukluğu olarak da
bilinen bu sorundan etkilenmemek için
bahar aylarında bazı önlemler almak ge-
rekiyor. Memorial Kayseri Hastanesi
Psikiyatri Bölümü’nden Uz. Dr. Şaban
Karayağız, hava sıcaklığının değişme-
siyle birçok insanda ortaya çıkan bipolar
yani duygulanım bozukluğu ile ilgili bilgi
verdi. Mevsim geçişlerinin insan psikolo-
jisi üzerindeki etkisi yapılan bilimsel
araştırmalarda kanıtlanmış bir gerçektir.
Genelde mevsim geçişlerinde sadece
mevsimsel depresyonun ortaya çıktığı
düşünülse de ilkbaharda günlerin uza-
ması, güneşin sıcak yüzünü yavaş yavaş
göstermesi ve havaların ısınmasıyla dep-
resyonun yani duygusal çökmenin zıddı
olan bir duygu durum bozukluğunu or-
taya çıkmaktadır. Bu dönemde duygu-
lardaki taşma veya yükselmeyle kendini
belli eden yani manik atak; aşırı neşe ve
keyfe, uykusuzluğa, enerji artışına, çok
konuşma isteğine veya aşırı para harca-
maya yol açmaktadır.   

Depresyonla karıştırılmaması
gerekiyor

İlkbaharda duygularda bir taşma veya
yükselme görülmekte, kişi kendini oldu-
ğundan daha mutlu ya da daha öfkeli
hissedebilmektedir. Duygular bahar ay-
larında önünde engel tanımaz bir şekilde
yükselmeye devam etmektedir. Duygusal
çökme nasıl normalden bir sapma ise
duygulardaki aşırı yükselme de bir sap-
madır. Ancak duygulardaki yükselme
çok abartılı olmadığı sürece çevredekiler
tarafından fark edilmeyebilir. Öte yan-
dan, tekrarlanabilen bir sağlık sorunu
olan depresyon ise sonbahar ve kış mev-
siminde duygularda çökme etkisi yarat-
maktadır. Özellikle güneşe hasret Baltık
ülkelerinde mevsimsel depresyon ve
buna bağlı intihar eylemlerinin yüksek
olduğu belirlenmiştir.  

Hastalığın teşhisine 
yardımcı belirtiler

İlkbaharda manik atağa yakalanan kişi-
ler, genelde çevredekiler tarafından, ‘’Ne-

şesi keyfi gayet yerinde, onu hiç böyle
mutlu görmemiştim’’ gibi söylemlerle
fark edilebilir.  Bu dönemin ana özelliği
olan duygu derecesindeki yükselme, en
az 7 gün boyunca günün büyük bir bö-
lümünde aynı oranda görülür. Düşünce-
nin hızlanması, konuşmanın artması, az
uykuya veya hiç uyumamaya rağmen
kendini enerjik hissetme görülen diğer
belirtilerdir.  Olaylar arasında neden
sonuç bağlantısını görememe, bu dö-
nemde sonu düşünülmeden yapılan ve
risk ortaya çıkaran yatırımlar, keyif alı-
nan aktivitelerin kontrolsüzce yapılması
da manik atağın belirtileri arasındadır.   

Tedavi edilmezse tablo
ağırlaşabiliyor

Tablo bazen şiddetli olduğunda, bu duy-

gulara halüsinasyonlar veya hezeyanlar
eşlik edebilmektedir. Kişinin kendini yük-
sek bir mevkide görmesi, ermiş gibi his-
setmesi, doğaüstü varlıklarla (melekler
veya şeytanlarla) konuştuğunu hisset-
mesi gibi aşırı uç belirtiler bu düşünce
içeriğinin bir sonucu olabilmektedir.
Hastalık tablosuna manik atak kişinin
içinde bulunduğu bozukluğa ise bipolar
(iki kutuplu) bozukluk denilmektedir.
Diğer ruhsal hastalıklara göre genetik
geçişi daha yüksek olan bir rahatsızlıktır.
Sıklıkla kronikleşme veya tekrarlama eği-
limi içerisindedir. Biyolojik olarak be-
yinde serotonin ve noradrenalin gibi
bazı hormonların salınımlarının bozul-
duğu tespit edilmiştir. Bu tip bir rahat-
sızlık belirtisi gözlendiğinde, kişinin
mutlaka bir uzmana başvurması gerekir. 

NEŞE MERT

Boyun fıtığına
dikkat edin

Brezilya cevizi
için uyarı geldi

Baharı Beklerken
depresyona gırme

Kanser önlenebilen ve erken
tanıyla tam iyileşme sağla-
nabilen bir hastalıktır Tüm

kanserlerin %50’i çevresel faktörlere
bağlıdır. Bu nedenle kanser önlenebilir
ve erken tanıyla tam şifa sağlanır bir
hastalıktır. Sağlıklı yaşamak, sigarayı
bırakmak, sağlıklı beslenmek, spor
yapmak, alkol tüketimini azaltmak,
Hepatit B aşısı ve HPV aşısı yaptır-
mak, güneşten korunmak, ideal kiloda
kalmak kanserden korunmada yapabi-
lecek en önemli tedbirlerdir.

Başlıca tedbirler 

1.Sigarayı bırakın: Sigara tek ba-
şına kansere bağlı yaşam kayıplarının
%30’undan sorumludur. En sık görü-
len akciğer kanserinin %90’ı sigara ile
ilişkilidir. Sigara ayrıca mesane, ağız,

yemek borusu, gırtlak kanseri ve diğer
pek çok kanserin ana nedenidir. 

2.Spor yapın: Fiziksel aktivite hem
kanser riskini hem de kanser tedavisi
sonrası hastalığın tekrarlama ihtimalini
azaltır.

3.Alkol tüketimini bırakın: Alkol başta
karaciğer, baş-boyun, meme kanseri
olmak üzere pek çok kanser için risk ya-
ratır. 

4.Güneşten korunun: Güneş ışınları
cilt kanseri için önemli bir etkendir.
Güneş kremi kullanımı ihmal edilme-
melidir.  

5.Sağlıklı kiloda kalın: Obezite
başta meme ve pankreas kanseri
olmak üzere pek çok kanserle direkt
ilişkilidir.  

6.Aşılarınızı ihmal etmeyin: Karaci-
ğer kanserine karşı hepatit B aşısı,

rahim ağzı kanserine karşı HPV aşısı
yaptırılmalıdır.  

Tarama yöntemlerini ihmal etmeyin

Meme kanseri, rahim ağzı (serviks)
kanseri, prostat kanseri ve kalın bağır-
sak kanseri tarama testleri ile erken ta-
nının mümkün olduğu kanserlerdir.
Kadınlar için 40 yaşından sonra ma-
mografi, hem kadın hem erkekler için
45 yaşından sonra kolonoskopi ile
kolon kanseri taraması ile erken tanıya
ulaşılabilmektedir. Yine sigara kulla-
nımı olan kişilerde risk grubuna göre
yapılacak düşük doz akciğer tomogra-
fisi ile akciğer kanseri erken dönemde
saptanabilir. Ne olursa olsun kanser
tanısı alınsa bile umutsuzluktan kaçı-
nılmalı, pek çok tedavi seçeneğinin ol-
duğu unutulmamalıdır.

Baharın gelmesiyle ortaya çıkan hava sıcaklığındaki ani değişimler, insan psikolojisini olumsuz etkileyebiliyor. Bahar aylarında ortaya
çıkan stres depresyona yol açtığı gibi bu durumun tersi olarak coşkulu duyguların aşırı şekilde yaşanmasına neden olabiliyor

Kansere karşı 6 önlem
Memorial Hastanesi Onkoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Şeyda Gündüz, “1-7 Nisan
Kanser Haftası”nda kanserden korunmak için alınması gereken tedbirleri anlattı

İşte önemli öneriler
İlkbahar aylarında duygusal rahat-
sızlıklardan korunmak için beslenme
düzeninde değişiklik yapılmalıdır.
Sindirimi kolay olan besinler seçil-
melidir. dengeli ve sağlıklı beslenil-
meli, vücudun ihtiyacı olan günlük
su miktarı kesinlikle alınmalıdır.
Günlük en az 7 saat uyunmalı, uyku
düzenine ve süresine uyulmalıdır.
Uykuyu kaçıracak kahve ve çaydan
uzak durulmalıdır. Gün ışığından
uzun süre yararlanılmaya çalışılmalı,
kapalı mekanlarda vakit geçirilme-

meli,  evde ve iş yer-
lerinde güneş alan
alanlar tercih edil-
melidir. Güneş ışığını
yansıtan açık renkli
kıyafetler giyilmeli,
ince dokulu ve nefes
alabilen giysiler ter-
cih edilmelidir. Ki-
şide olan enerji
artışına dikkat edil-
meli, bulaşan bir
neşe varsa takip
edilmelidir.  

30 yaş sonrası annelikte de meme kanseri riski 
Kadınlarda en çok görü-
len kanser türünün meme
kanseri olduğunu söyleyen

Onkoloji Uzmanı Prof. dr. neşe Güney,
kadınlarda risk faktörlerini anlattı.
ailede meme kanseri öyküsü ve obe-
zitenin meme kanseri riskini tetikle-
diğini belirten Prof. dr. Güney,
kadınlarda evlilik ve anne olma yaşı-
nın gün geçtikçe arttığını söyleyerek
30 yaşından sonra anne olan kadın-
ların da risk grubuna dahil olduğunu
anlattı. Meme kanserinin toplumda

sık görülen bir kanser olduğunu ifade
eden Medikal Onkoloji Uzmanı Prof.
dr. neşe Güney, “Erken tanı ve tedavi
ile meme kanserindeki tedavi başa-
rısı oldukça yüksek olmakla birlikte
her yıl yaklaşık 7 bin kişi meme kan-
seri nedeniyle hayatını kaybetmekte-
dir. Meme kanseri, memede süt
üreten bezlerden veya sütün taşın-
masını sağlayan kanallardan köken
alabiliyor. Memedeki yağ dokusu
veya firez dokulardan da kanser geli-
şebiliyor. Meme kanseri biyolojik ola-

rak her iki cinsiyette de görülebilir
ancak biz meme kanserini sıklıkla
kadınlarda görüyoruz” diyerek meme
kanserinin önemine dikkat çekti. Her
sekiz kadından birinin yaşamı bo-
yunca meme kanserine yakalanma
riskinin mevcut olduğunu söyleyen
Prof. dr. Güney, “Bu nedenle meme
kanseri ile ilgili farkındalığın yüksek
olması, kanser taramalarının belirle-
nen yaş grubundaki kadınlara düzenli
bir şekilde yapılması ve teşhis edil-
mesi gerekmektedir.” dedi.
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Sultanbeyli'de kuyumcuyu
sahte altınla 10 bin lira dolan-
dıran şüpheli yine aynı yerde

sahte altın bozdurmak isterken yaka-
landı. Şüphelinin sahte altının bozdur-
duğu anlar kameralara yansıdı.Olay,
Sultanbeyli Mehmet Akif Mahallesi Fatih

Bulvarı'nda bulunan kuyumcuda 5 Nisan
Pazartesi günü meydana geldi. Kuyum-
cuya gelen A.İ. isimli şüpheli elindeki
sahte altını bozdurarak, kuyumcudan
altın karşılığı 10 bin 700 lira aldı. Aldığı
altının sahte olduğunu anlayan kuyumcu
durumu polise bildirdi. Şüpheli A.İ. 2 gün

sonra tekrar aynı kuyumcuya gelerek
yine sahte altın bozdurmak isterken polis
ekiplerince gözaltına alındı. Mahkemeye
sevk edilen şüpheli hakkında adli kont-
rolle serbest bırakıldı. Şüphelinin sahte
altının bozdurduğu anlar kameralara
yansıdı. DHA

Çaldıkları araçla
yakayı ele verdi

Olay, 2 Nisan'da Esenyurt Namık Kemal
Mahallesinde bulunan alışveriş merkezinin
spor salonunda meydana geldi. Edilen bil-

giye göre, Mısır uyruklu kişi spor salonunda egzersiz
yaparken, soyunma odasına gelen şüpheliler otomobi-
linin anahtarını aldı. Daha sonra da otoparka gelen 2
şüpheli, otomobili çalıştırarak buradan ayrıldı. Sporun
ardından soyunma odasına gelen araç sahibi, anahta-
rını göremeyince otoparka baktı. Otoparkta da aracını
göremeyen kişi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay
yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları güvenlik kamerası
ve parmak izi çalışmasının ardından şüphelileri yakala-
mak için çalışmalara başladı.

Araba ile yakalandılar

Yapılan güvenlik kamerası incelemesinde polis ekipleri,
şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Kimlik tespitinin ar-
dından 2 yabancı uyruklu şüpheliyi yakalamak için ha-
rekete geçen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş
Büro Amirliği ekipleri, adresleri belirleyerek baskın dü-
zenledi. Yapılan baskında 2 şüpheli yakalandı. Emni-
yetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk
edildi. Şüpheliler çıkartıldıkları mahkeme tarafından tu-
tuklanarak cezaevine gönderildi. Çalınan otomobil sa-
hibine geri verildi. DHA

Bu dolandırıcı yürek yemiş olabilir!

İstanbul merkezli 5 ilde Sedat
Peker ve adamlarına yönelik
operasyon düzenlendi. 
5 ilde 121 adrese yapılan 
operasyonlarda çok sayıda
şüpheli gözaltına alındı. 
Operasyonun İstanbul
ayağında ise 74 adrese
yapılan baskınlarda 
43 kişi gözaltına alındı

İ stanbul Emniyeti'nden konuyla ilgili
yapılan açıklamada, "Sedat Peker suç
örgütüne yönelik gerçekleştirilen eş za-

manlı operasyonda çok sayıda şüpheli suç
unsurlarıyla birlikte yakalanarak gözaltına
alınmıştır" denildi. İstanbul Emniyet Mü-
dürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube
Müdürlüğü ekipleri, Sedat Peker ve adam-
larına yönelik İstanbul merkezli 5 ilde ope-
rasyon düzenledi. Sabah saat 06.00'da
İstanbul, Ankara, Kocaeli, Trabzon ve Ha-
tay'da eş zamanlı olarak 121 adrese yönelik
düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar
63 kişi gözaltına alındı. Özel harekat ekiple-
rinin de destek verdiği operasyonun İstan-
bul ayağında 74 adrese baskın yapılırken,
43 kişi gözaltına alındı.

Özel Hareket içeri girdi

İstanbul'da operasyon yapılan adresler-
den birisi Bahçelievler Zafer Mahal-

lesi Kurultay Sokak'taki 4 katlı
binanın ikinci katı oldu. Saat

06.00'da binaya gelen ekipler
kapıyı kırarak içeri girdi. Bi-
nanın ikinci katındaki dai-
reye çıkan ekiplerin arama
ve gözaltı işlemleri devam
ediyor.

Rezidansa baskın 

Polis ekipleri, Kadıköy'de
de Merdivenköy Mahal-

lesi Seyhan Sokak'ta bulu-
nan 24 katlı rezidansın

üçüncü katına baskın yaptı.
Maltepe'de Altıntepe Mahallesi

Bağ Sokak'ta bulunan 4 katlı bina
da operasyon yapılan adreslerden

birisi oldu. Eve giden ekipler bazı şüp-
helileri gözaltına aldı. DHA

Esenyurt'ta, alışveriş merkezinin spor
salonuna müşteri gibi gelen şüpheliler,
soyunma odasından anahtarını aldıkları
Mısır uyruklu kişinin otomobilini çaldı.
Şüpheliler yakalanırken, çalınan 
otomobil sahibine geri verildi

PKK’ya baskın
ŞiŞli'de PKK eylemlerine katıldığı ve organize
ettiği belirlenen H.K., isimli kişi gözaltına
alındı. Şüphelinin adresinde yapılan arama-

larda, kurusıkı tabanca ve Beretta marka silah ele geçi-
rildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen
soruşturma dosyası kapsamında, PKK/KCK terör örgü-

tünün faaliyetleri kapsa-
mında korsan gösteri ve
eylemlere katıldığı ve orga-
nize ettiği tespit edilen
H.K., isimli kişi dün gece
saatlerinde Şişli’de bulu-
nan ikametinde gözaltına
alındı. Şüphelinin adre-
sinde yapılan aramalarda;
Beretta marka silah, silaha
ait 14 adet fişek ve ta-
banca ele geçirildi. H.K.
sorgulanmak üzere İstan-
bul Emniyet Müdürlü-
ğü’ne götürüldü. 

SEDAT PEKER’E
OPERASYON

5 iLDE

BiRDEN

Operasyonla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapı-
lan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"İstanbul Emniyet Mü-

dürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce
Sedat Peker liderliğindeki suç örgütünün deşifresi ve eylemleri-
nin tespiti amacıyla başlatılan kapsamlı çalışmalar neticesinde
örgütün karışmış olduğu çok sayıda suç eylemi ve bu eylemleri
gerçekleştiren örgüt üyesi tespit edilmiştir. Elde edilen deliller

kapsamında Sedat Peker suç örgütüne yönelik İstanbul
merkezli 5 ilde 09.04.2021 günü 63 şüpheli şahsa yöne-

lik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda çok sa-
yıda şüpheli suç unsurlarıyla birlikte

yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahıslar
hakkında gerekli işlemler 

başlatılmıştır."

Emniyet 
açıklama yaptı

Besle kargayı oysun gözünü
Fatih'te toptan altın atışı yapan bir firmanın Ege Bölgesi satış sorumlusu yaklaşık 10 kilo ziynet altınını alarak
kayıplara karıştı. 3 milyon 300 bin lira değerindeki altınla ortadan kaybolan çalışan polis ekiplerince aranıyor

31 Mart'ta meydana gelen
olay iddiaya göre şöyle ge-
lişti. Merkezi İstanbul Fa-

tih'te olan ve toptan altın satışı yapan
bir firmanın Ege Bölgesi satış sorum-
lusu Erman C. her ay düzenli olarak
İstanbul'a gelerek altın alıyordu. Aldığı
altın ziynet eşyalarını Ege Bölgesi'nde
satışını yapan kuyumcu çalışanının 1
Nisan günü İstanbul'a gelmesi bekleni-
yordu. Firma yetkilileri İzmir'de bulu-
nan Erman C.'nin İstanbul'a
gelmemesi üzerine telefonla kendisini
aradı ancak ulaşamadı. Diğer çalışanı
arayan firma yetkilileri Erman C.'nin
evini, ailesinin evini ve firmaya ait bü-
royu kontrol ettirdi ancak Erman C.'yi

ve altınları bulamadı.

GPS'i sökmüş

Gün boyu çalışanından haber alamayan
firma yetkilileri Erman C.'nin kullandığı
şirket aracında da altınları bulamayınca
durumu polise haber verdi. Yapılan ince-
lemede şirket aracının GPS'inin sökül-
düğü yaklaşık 2 saat sonra tekrar
takıldığı ortaya çıktı.

3 milyon 300 bin lira değerinde

Yaşanan olayı anlatan ve Erman C.'nin
2 senedir kendileriyle birlikte çalıştığını
söyleyen firmanın muhasebe müdürü
Eray Akbulut, "Ayda bir İstanbul'a geli-
yordu. 1 Nisan sabahı gelmeyince  biz

de meraklandık. Diğer arkadaşı da evi-
nin önüne gitti. Şirket arabası da evin
önünde fakat kendisi ortalıkta yok.
Ürünleri de bulamadı. Bütün emareler
çalışanımızın ürünleri aldığı ve kaçtığı
yönünde. O günden beri kayıp o günden
beri ulaşamıyoruz. Yaklaşık 3 milyon
300 bin Türk Liralık bir kaybımız var. 10
kilo altın ediyor. Kendisi şirket aracını
kullanıyordu araçta GPS vardı onu da
ara ara söküyormuş arkadaş onda da
1.5 saatlik bir kayıp var. Sökmüş tekrar
takmış" diye konuştu.Polis her yerde 10
kilo altınla ortadan kaybolan çalışanı
ararken, Erman C.'nin 31 Mart'ta İz-
mir'de bir kuyumcudan tahsilat yaptığı
anlar güvenlik kamerasına yansıdı. DHA

Arabayı söküp kaçtılar
Esenyurt'ta 3 şüpheli park halindeki otomobilin
hayalet göstergesini çalarak kayıplara karıştı.
Saniyeler içinde gerçekleşen hırsızlık, cep 
telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı

Olay, bu sabah saatlerinde Esenyurt Cum-
huriyet Mahallesinde meydana geldi. Edini-
len bilgiye göre, 3 şüpheli 34 ZY 9131

plakalı otomobillerini, lüks otomobilin yanına park etti.
Şüphelilerden biri kendi aracından inip, park halindeki
otomobilin içine bindi. Otomobilin hayalet göstergesini

çaldı. Şüphelilerin seslerini duyan
vatandaşlar ise durumu polis
ekiplerine bildirdi. Olay yerine
gelen polis ekipleri, parmak izi ve
güvenlik kamerası incelemeleri-
nin ardından hırsızları yakalamak
için çalışma başlattı. Saniyeler
içinde gerçekleşen hırsızlık, cep
telefonu kamerasına saniye sa-
niye yansıdı. Burada oturan bir
kişi cep telefonu kamerasıyla

kayda girdi. Görüntülere bir şüphelinin hayalet göster-
geyi çaldığı ve diğer şüphelilerin geldikleri otomobilde
oturup ona yardım etmeye çalıştığı anlar yer aldı. DHA

FETÖ'ye operasyon
Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü (FETÖ)
hakim ve savcı adaylığı çalışma evlerinden
sorumlu oldukları iddia edilen 10 şüpheli

gözaltına alındı.  İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ta-
rafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından
hakim ve savcı adaylığı yazılı yarışma sınavları için
oluşturulan çalışma evlerine yönelik soruşturma baş-
latıldı. Başka şüphelilerin etkin pişmanlık kapsamında
verdikleri beyanları ve HTS kayıtları ile yapılan yazış-
malar sonucunda 12 şüphelinin çalışma evlerinden
sorumlu oldukları ve çalışma evlerinde kalarak sınava
hazırlandıkları tespit edildi.  Soruşturma kapsamında,
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mü-
cadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul
merkezli, Ankara, Gaziantep, Denizli, Samsun, Ordu,
Burdur, İzmir, Kırıkkale'de 12 kişiye yönelik eş zamanlı
operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 10 kişi gözal-
tına alınırken, 2 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.



B ağcılar Belediye Meclisi’nin Nisan
ayı olağan meclis toplantısının
ikinci oturumu dün yapıldı. Meclis

1. Başkan Vekili Sibel Betül Birer’in sunu-
muyla gerçekleşen toplantıda 2020 Yılı
Faaliyet Raporu görüşüldü. Bağcılar Bele-
diye Başkanı Lokman Çağırıcı, koronavirü-
sün tüm dünyayı etkisi altına aldığı 2020
yılında yaptıkları hizmetleri anlattı. Pande-
miye rağmen hizmetlerde hiçbir aksama
yaşanmadığın ifade eden Çağırıcı, “Hem-
şehrilerimize 7/24 hizmet etmenin onurunu
yaşadık. Kovid-19 dolayısıyla bazı hizmet-
leri online olarak sunmak zorunda kaldık
ama hiçbir hizmetimizi de ara vermeden
devam ettirdik. Çalışma arkadaşlarıma çok
teşekkür ediyorum. Risklere aldırmadan
görevlerini layığıyla yaptılar. Özellikle te-
mizlik yapan ekiplerimize şükranlarımı su-
nuyorum. İlaçlamada İstanbul’da bir
numarayız. Kamu kurumlarından sokakla-
rına kadar ilçedeki her noktayı yıkadık, te-
mizledik ve ilaçladık” dedi.

Hizmet etmenin heyecanı

Çağırıcı, pandemiye rağmen 15 bin aileyi

ziyaret ettiklerini, ihtiyaç sahiplerinin yar-
dımına koştuklarını, kimsesizlerin evlerini
temizlediklerini, Ramazan ayında evinden
çıkamayan zor durumdaki vatandaşlara
26 bin 660 iftar ve sahur yemeği verdikle-
rini, 2019’da 113 olan afet toplanma mer-
kezi sayısını 2020’de 141’e çıkardıklarını,
5 bin öğrenciye tablet dağıttıklarını, e-
devlet ile belediye arasında yapılan enteg-
rasyon sayesinde vatandaşın 38 çeşit
hizmeti evinden aldığını, altyapı ve geri
dönüşüm çalışmalarını da dile getirdi.
Gönül belediyeciliğine dayalı eserlerle çok
güzel çalışmalara imza atacaklarını sözle-
rine ekleyen Çağırıcı, “Sokaklarında bü-
yüdüğüm Bağcılar’a hizmet etmenin
heyecanın yaşıyorum. Yakın zamanda il-
çemize yeni yatırımlar kazandıracağız. Al-
tında modern bir tiyatro olan beş katlı
kütüphane inşa edeceğiz. Devlet tiyatro-
larını Bağcılar’a getireceğiz. 2 bin kişinin
aynı anda yemek yiyebileceği büyük bir
nikah salonu yapacağız. İstanbullular
artık düğün ve program yapmaya Bağcı-
lar’a gelecek. Yaşlı Bakım Merkezi yapa-
cağız. Gençlik merkezi gibi çalışacak.
Derslikler, konferans salonları oluşturaca-
ğız. Her kesimden yaşlımız kendi kültü-
rünü gençlere anlatacak. Ayrıca E-Spor
Merkezi ile Uluslar arası Okçuluk ve Buz
Hokeyi Salonu açacağız. Arazileri öde-
nekleri hazır. Çok yakında çalışmalara
başlıyoruz” diye konuştu. Meclisteki
grupları bulunan partilerin meclis üyeleri
de görüşlerini açıkladıktan sonra yapılan
oylama sonucu 2020 Yılı Faaliyet raporu
kabul edildi.

ÖMER FARUK ARPACIK

K oronavirüs günlük 60 bin vaka sayı-
sını bulmuş bir vaziyette koşa koşa
üstümüze geliyor. Peki bu süreçte

koronavirüsten nasıl korunabiliriz? Bütün
bunları sizin için listeledim;

Hapşıran ya da öksüren birisi ile karşıla-
şırsak ya da kendisini kötü hissettiğini dü-
şündüğümüz birisi olursa yanımızda,
yakınımızda, mümkünse eğer 1 metreden
daha fazla yaklaşmamaya çalışalım. Ama
tabi toplu taşımada bu her zaman mümkün
olmayacak. Eğer bizim de bu tür şikâyetleri-
miz var ve bu tür belirtiler gösteriyorsak as-
lında biz önce kendimizi koruyacağız. Yani,
hasta olan kişinin maske takması burada

çok önemli. Hapşırırken eğer bir mendil bu-
lundurabilirsek, mendili hemen ağzımıza ve
burnumuza kapatarak öksürmeli ya da hap-
şırmalıyız. Ondan sonra da o mendili derhal
kimsenin temas etmeyeceği bir yere atma-
mız ya da en azından cebimize koyup sonra
bulduğumuz en yakındaki çöpe atmamız ge-
rekiyor. Ya da böyle bir mendil yanımızda
yoksa, dirseğimizin iç yüzeyine doğru öksür-
memiz ya da hapşırmamız gerekiyor. El yı-
kamak burada da çok önemli. Böyle bir
insanla yakın temas kurmak zorunda kaldıy-
sak,  bulduğumuz en yakın yerde elimizi nor-
mal su ve normal sabunla yıkayalım. Korona
virüsten tek korunma yöntemi budur.

Evet, bunlar hayatımızda
hep olacak. O zaman nasıl korunacağız? Ya
da vücudumuza bu virüsler girerse hepimizin
etkilenme oranı çok farklı olacak. Yani iş
yine dönüyor dolaşıyor bağışıklık sistemine
geliyor. Biz eğer kendi bağışıklık sistemimizi
güçlü tutarsak yani dengeli beslenirsek,
güçlü oluruz. Dengeli beslenmek ne demek?
Her şeyden yersek tabi ki bizlere yasak olan
yiyecekler varsa, özel bir diyet uygulamak
zorundaysak o ayrı. Ama her türlü gıdadan

azar azar, yeterli miktarda yersek yani den-
geli beslenirsek. Peki uyku? Evet, bu da çok
önemli. Ortalama 8 ila 10 saatlik bir gece
uykusu sağlayabilmek çok önemli. Hareket,
herkesin yaşına göre, cinsiyetine göre, beden
yapısına göre düzenli egzersizler yapmak.
İlla ki spor salonlarına gitmemiz gerekmi-
yor. İlla aletlerle jimnastikler yapmamız ge-
rekmiyor. Basit yürüyüşler, bizi
terletmeyecek normal deniz kenarında ya da
bulabileceğiniz oksijeni yüksek yerlerde yap-
tığımız kısa yürüyüşler. Bunlar ve elbette ve
elbette stresten uzak kalmak. Bağışıklık sis-
temimizi güçlendirmenin yolu bu. Özel takvi-
yeler ancak belli insanlar için gereklidir.
Herkesin vitamin kullanması, herkesin bağı-
şıklık sistemini güçlendirici ilaç kullanması
gerekmiyor. Dengeli beslenme, düzenli uyku

ve düzenli egzersiz bağışıklık sistemimizi
güçlendirmenin anahtarıdır.

Korona virüs salgını gündemimizde ve bir
süre daha gündemimizde kalacak gibi görü-
nüyor. Maalesef hepimiz korona virüsten
korkar olduk. Bazılarımız açık ofis adı veri-
len birçok kişinin aynı salonu kullandığı yer-
lerde çalışabiliyoruz. Bu masalardan bir
tanesinde, bu salonda çalışan arkadaşları-
mızdan bir tanesinde öksürük, hapşırma
veya yüksek ateşli olduğunu ifade eden kişi-
ler olabilir. Bu tür şikâyetleri olan çalışan
arkadaşlarımız olabilir. Öncelikle panik yap-
mayacağız. Bu çok önemli. Çünkü her hapşı-
ran her yüksek ateşi olan her nezle belirtisi
gibi üst solunum yolu enfeksiyonu belirtisi
gösteren kişi korona virüsü enfeksiyonu taşı-
yor demek değildir.

Koronavirüsten nasıl korunacağız?
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Salgının artış göstermesiyle tedbirlerini
yoğunlaştıran Büyükçekmece Belediyesi
Ramazan ayı öncesinde vatandaşların

gönül rahatlığıyla ibadetlerini yapabilmeleri için ilçedeki
camilerde kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı. Ra-
mazan aylarında yoğunluk yaşanan camilerde vatan-
daşların vakit namazlarını sağlıklı bir biçimde
kılabilmeleri ve ibadetlerini gönül rahatlığıyla yapabil-
meleri için seferber olan Büyükçekmece Belediyesi ilçe-
deki 67 caminin tamamında halıları biyolojik ve hijyenik
kuru sistem kullanarak temizledi. Camilerde daha sağ-
lıklı ibadet yapılabilmesi için halılarda nem, küf, bakteri
ve virüs oluşmasını engelleyen nano teknoloji kullanılır-
ken, dezenfektan çalışmaları da periyodik olarak sürdü-
rülecek. Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Sağlık İşleri
Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki camileri tek tek Ra-
mazan ayına hazırlarken camilerin eksiklikleri ve ihti-
yaçları da gideriliyor.

Büyükçekmece mücadele veriyor

Camilerde yaşanacak yoğunluğu göz önünde bulun-
durduklarını söyleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı
Dr. Hasan Akgün, “Virüse karşı tedbirlerimizi almaya
devam ediyoruz. Yaklaşan Ramazan ayı öncesinde ca-
milerimizi temizliyor ve dezenfekte çalışmalarına
devam ediyoruz. Vatandaşlarımız hijyenik ortamlarda
ibadetlerini yapabilecek. Büyükçekmece Belediyesi bu
alanda önemli bir mücadele yürütüyor. Lütfen herkes
maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etsin” dedi.

Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı, yakın zamanda
hayata geçireceği kütüphane,
nikah sarayı, yaşlı bakım 
merkezi, e-spor merkezi,
uluslararası okçuluk ve buz 
hokeyi salonundan oluşan 5 dev
projenin de müjdesini verdi

Ramazan
temİzlİğİ

Barış KIŞ
barısgercek1@gmail.com 

SON SAYFA

BAGCILAR’A 5 DEV
PROJE MUJDESI

Ev hanımları
resim sergisi açtı
Bağcılar’da hiç çizim yapmamış ev hanımları, Bağcılar Belediyesi
Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’nde aldıkları 3 aylık eğitim
sonrasında profesyonellere taş çıkaracak nitelikte eserler ortaya
koydu. Kursiyerlerin yaptığı birbirinden güzel 38 yağlı boya tablo,
açılışı yapılan fuaye salonunda sanatseverlerin beğenisine sunuldu

Bağcılar Belediyesi Kadın ve
Aile Kültür Sanat Merkezi’nde
24 kadın resim eğitimi alıyor.

Bugüne kadar hiç çizim amaçlı eline
kalem almamış olan kursiyerlere önce-
likle karalama yöntemiyle çizim yapımı
gösteriliyor. Çizim oturtma işleminin ar-
dından yağlı boyaya geçiliyor. 
3 ay süren zorlu ama zevkli derslerin so-
nunda kursiyerlerin yoğun emekleri so-
nucu ortaya çıkan çalışmalardan oluşan
sergi hazırlandı. Kadın ve Aile Kültür
Sanat Merkezi’nin fuaye salonunda dü-
zenlenen serginin açılışına Bağcılar Kay-
makamı Mustafa Eldivan, Bağcılar
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK
Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz de ka-

tıldı.  Manzara, hayvan, çiçek ve soyut
çalışmalardan oluşan 38 eserin yer al-
dığı sergi, profesyonelleri aratmadı. Kur-
dele kesiminin ardından sergiyi gezen
Kaymakam Eldivan, resimleri çok be-
ğendiğini söyleyip kursiyerleri tebrik etti.
Eserleri inceledikten sonra sahiplerin-
den bilgi alan Başkan Çağırıcı ise “Kur-
siyerlerimizi emeklerinden dolayı
kutluyorum. 
Tabloların hepsi birbirinden güzel. Adeta
azmin ve gayretin sonundaki başarının
resmini yapmışlar” dedi. İki hafta bo-
yunca ziyaretçilere açık olacak yağlı
boya sergisinde ziyaretçiler, beğendik-
leri resmi de satın alabilecek.
TAYLAN DAŞDÖĞEN

Anneler bilinçleniyor
7-13 Nisan Dünya Sağlık Haftası kapsamında Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri
Müdürlüğü, 0-2 yaş arası aktif bebek bezi yardımı alan ailelere yeni doğan bebek bakımı, gebelikte
bakım rehberi ve lohusalık ile yenidoğan bakım rehberi gibi bilgilendirici kitapçıklar dağıtıyor

Beylikdüzü Belediyesi
Kadın ve Aile Hizmetleri
Müdürlüğü, 7-13 Nisan

Dünya Sağlık Haftası kapsamında
müdürlükten 0-2 yaş arası aktif
bebek bezi yardımı alan ailelere yeni
doğan bebek bakımı, gebelikte
bakım rehberi ve lohusalık ile yeni-
doğan bakım rehberi gibi bilgilendi-
rici kitapçıklar dağıtıyor. 2017
yılından itibaren Türkiye Aile Sağ-
lığı ve Planlaması Vakfı ile koordi-
neli bir şekilde kadın sağlığı eğitimi
ve seminer programları düzenleyen
müdürlük tarafından, kadınların
bedenlerini tanımaları, temizlik ve
beslenme ile ilgili konular hakkında
kapsayıcı bilgiler veriliyor. Verilen
eğitimler kapsamında ayrıca; top-
lumsal cinsiyet eşitliği temelinde
bilgi ve beceri geliştirmeleri, üreme
sağlığını koruyucu davranışlar ka-
zandırmayı, kendilerini ifade etme
ve iletişim sorunlarını çözme konu-
sunda desteklemeyi, çevreleri ile ile-
tişimi geliştirmeyi, haklarını

öğrenme ve kamu hizmetlerinden
yararlanma konusunda destekle-
meyi, kadınları çocuk ve ergen geli-
şimi konusunda bilgilendirerek
annelik rolünü geliştirmeyi, kendi-
leri ve aileleri için uyguladıkları
genel sağlıkla ilgili hatalı davranış-

ları düzeltip doğru davranış kazan-
maları hedefleniyor.

Kadınlar bedenini tanımalı

3.Yerel Eşitlik Eylem Planı ile top-
lumsal cinsiyet eşitliğinin sağlan-
ması konusunda birçok alanda

çalışmaların devam ettiğini belirten
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü
Muazzez Akbaba, “Kadınların
kendi bedenlerini tanımaları, beden-
lerinde olacak değişiklikler konu-
sunda bilinçlenmeleri, kadın
bedenine özgü hastalıklardan ken-
dilerini koruma yöntemlerini öğren-
meleri çok önemli. Bu kapsamda
2017 yılından bu yana Türkiye Aile
Sağlığı ve Planlaması Vakfı’nın hem
eğitimlerinden hem de materyal ve
deneyim desteklerinden faydalana-
rak ilçemizdeki kadınları bu konuda
bilinçlendirmeye gayret ediyoruz.
Programa katılan kadınlar kendile-
rini güçlenmiş ve daha özgüvenli
hissediyor. Bu eğitimlerin bir par-
çası olan bilgilendirici kitapçıkları
da bebek bezi desteğinden faydala-
nan ailelerimize dağıtmayı anlamlı
bulduk. Her bir kitapçıkta doğum
yapmış kadınları içinde bulunduk-
ları dönemle ilgili destekleyecek
önemli bilgiler yer alıyor.” ifadelerini
kullandı.  BARIŞ KIŞ

Büyükçekmece’deki tüm camiler Covid – 19
tedbirleri kapsamında dezenfekte edilirken,
cami halıları da kimyasal içermeyen nano
teknoloji sistemiyle temizlendi

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Bağcılar için
çok sıkı çalışacaklarını belirterek, “Bizim için bu ilçeye

hizmet etmek dünyanın en güzel meşguliyetidir” dedi.



İ stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),
2015’te mevsimlik çiçek üretimi ama-
cıyla, Kemerburgaz Odayeri’ndeki

Katı Atık Sahası’nda sera kurdu. Yaklaşık 1
yıl faaliyet gösteren sera, 2016’dan itibaren
atıl duruma düştü. Tarımsal üretimi, ana
hizmet kollarından biri olarak yeniden ha-
rekete geçiren yeni İBB yönetimi, yaklaşık 5
yıldır atıl durumda bulunan serayı, işler
hale getirdi. İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu, “Fide Üretim Merkezi”nin açılışını,
üretici köylü kadınlarıyla birlikte gerçekleş-
tirdi. CHP Parti Meclisi üyesi Gökhan Gü-
nay’ın ile İBB üst yönetiminin eşlik ettiği
açılış töreninde ilk konuşmaları, sahneye
davet edilen 3 kadın yaptı. Projenin mimar-
larından ziraat mühendisi Serap Yıldırım,
yaptığı duygusal konuşmada, şunları söy-
ledi: “Antalya’dan İstanbul’a gelirken, seve-
rek yaptığım meslekten istifa ederek geldim.
Buraya gelirken sadece evime ufak bir katkı
olsun diye, iş yaparım diye düşündüm as-
lında. Bir gün bana gelip de ‘Serap, İstan-
bul’da fide üretebilir misin ya da üretir
misin’ dedikleri zaman, ‘Acaba buranın
hava koşulları buna uyumlu olabilir mi,
acaba ben bunu başarabilir miyim’ diye
düşündüm en başta. Ama biz, şu anda üto-
pik olan bu düşüncemizi gerçekleştirdik;
kendi fide seramızda fide üretmeye başla-
dık. Ben şunu anladım: Cumhuriyet, hayal
kurmak demekmiş, üretmek de benim
kanım da zehir gibi dolaşıyormuş. Eğer bu
zehir dışarı aksaydı ölecektim, içeri aktığı
için biz mücadeleye devam ettik. Biz, sa-
dece fideleri yetiştirmekle, fideleri üret-
mekle kalmadık. Bunun dışında Türkiye’de
yozlaşmış olan tarım sektörünü, İstanbullu
çiftçilerle birlikte canlandırdık.”

İşimi internette buldum

Projede çalışmaya, İBB’nin sitesine yaptığı
başvuru sonunda katıldığını belirten işçi
Nurten İnce, “İBB tarafından arandım.
Çiftçiye ve tarıma destek amaçlı bir seranın
kurulacağını ve burada görev alıp almak is-
temediğimi sordular. İlk geldiğimizde bu-
rası, atıl bir haldeydi. Koordinatörümüz
Serap Hanım, bizi toplayıp, ‘Sizden zehir
gibi bir ekip yaratacağım. Muhteşem işlere
imza atacağız; ama bundan önce sizin
bana inanmanız ve güvenmeniz gerekiyor.
Benim de size güvenmem gerekiyor’ dedi.
Biz, üzerimize düşeni yaptık. Diğer bütün
kadın arkadaşlarımla, erkek arkadaşlarımla
beraber her taşın altına elimizi soktuk. Bu-
güne getirmeyi başardık. Bundan sonra tek
istediğimiz, bu projenin Türkiye’ye örnek
olması, devamlılığı ve sürdürülebilir ol-
ması… Kadına fırsat verilirse neler yapıla-
bileceğini bütün İstanbul halkına ve
Türkiye’ye göstermiş olduk” dedi.

Para vermeden fide sahibi olduk

Pendik’in Göçbeyli Köyü’nden üretici Neri-
man Dilek de duygularını, “Geleceğe daha
güvenle bakıyoruz. Ürettiğimiz ürünleri sa-

tabileceğimiz bir pazarın oluşması, bizim
için en büyük bir destek oldu. Tüketici ve
üreticinin buluşması, bizim için en önemli
bir pazar oldu. Yani, ürünlerimiz elimizde
kalmadı. Satacak bir pazarımız oldu. De-
vamını diliyoruz. Bizi çok mutlu ettiler.
Çoluk çocuğumuz için kazancımız bol ola-
cak. Para vermeden fide sahibi olduk. Üret-
tik, üretmeye de devam edeceğiz. Onlar
bize destek verdiği sürece biz de üretmeye
devam edeceğiz, Allah nasip ederse” diye
dile getirdi.

Protokol çok abartılıyor

Kadınların protokolün ön sıralarda otur-
masından duyduğu memnuniyeti dile geti-
ren İmamoğlu da konuşmasına, “Şuradaki
fotoğraf da beni mutlu ediyor. Ülkemizde
belki de en fazla abarttığımız şey, şu proto-
kol meselesi. Şurada emekçilerimizle, üre-
ten kadın emekçilerimizle, ziraatçılarımızla,
muhtarlarımızla bir aradayız. Elbette ki
İBB’mizin kıymetli yönetici arkadaşlarımız,
meclis üyesi arkadaşlarımız var; değerli
Parti Meclisi üyem Gökhan Bey burada.
Ama şu karma oturuş düzeni bile aslında
toplumun özlediği bir manzara. Çok ayrış-
tırıyoruz” sözleriyle başladı.

Çok değerli bir iş

Yapılan işin en kıymetli taraflarından biri-
nin “paylaşma düzeni” olduğunu vurgula-
yan İmamoğlu, “2015 yılında açılmış olan
bu sera, ilgisizlikten ve de önem sırası açı-
sından geriye itilmiş olmasından ötürü kul-
lanılmaz hale gelmiş, bertaraf olmuş.
Önemli olan, böyle üretim mekanizmala-
rını önceleyen bir yönetim olmak, toplu-
mun gerçek ihtiyacını hissedebilmek.
Geçen yıl çiftçimizin yüzünün nasıl güldü-
ğünü, hep birlikte yaşadık. Kadınlarımızın,
pandeminin yoğun etkisi altındaki moralsiz
döneminde tekrar morallenmesini ve ürete-
bilecek olmanın onlara vereceği umudun
büyüklüğünü hep beraber gördük. Dolayı-
sıyla, buranın fide serasına dönüştürülmesi
ve çiftçilerimizin buradan faydalanmasının
sağlanması, çok değerli bir iştir” diye ko-
nuştu. 

Beni koruyan dualar

Ortak aklın her alanda oldu gibi, burada da
en önemli unsurlardan bir olduğunun altını
çizen İmamoğlu, “Hep, ‘Ben bilirim’le
olmaz zaten. Bir evde, anne-babadan biri
her gün, ‘ben bilirim’ dese, öbürü ondan
bıkar. Hele hele yöneticinin ‘ben bilirim’ di-
yeni, hiç çekilmez. Bunaltır insanı” ifadele-
rini kullandı. “Bu işin beni en fazla
duygulandıran ve gururlandıran tarafı,
kadın çiftçilerin bu işe sahip çıkıyor ve üre-
tiyor olması” diyen İmamoğlu, şunları söy-
ledi:  “Bu, bir örnektir. Bir büyükşehirde,
böyle bir işe kuvvet verirseniz, önem verir-
seniz, gideceği noktayı gösterir. Annem de
sizin gibi çiftçiydi. Onun o üretkenliği, ça-
lışkanlığı bana birazcık değse, bana yeter.
O kadar kıymetli. Minnet duyuyorum.
Bütün annelerimize buradan selamlarımızı

gönderiyorum, ellerinden öpüyorum. Hele
hele çiftçilik yapan, tarımla uğraşan, üre-
ten, tezgahta üreten kadınlara minnet du-
yuyorum. Burada gerçekten kadınlara
dönük bu etkinliğimiz, müthiş bir moral
kattı bize. En zor koşullarda, beni koruyan
birinci sıra duanın, burada bulunan, bulun-
mayan kadın üretici vatandaşlarımın, hem-
şehrilerimin duası olduğuna inanıyorum.
İnşallah, hep beraber omuz omuza oluruz,
güzel işler üretiriz.”

16 bin 380 ton ürün alındı

Geçen yıl 3.6 milyon adet fide dağıttıkları
bilgisini paylaşan İmamoğlu, “Asla ayrım
yapmadık. Muhtarlarımızla, ziraat odaları-
mızla, onların katkılarıyla, konuşarak, her
çiftçimize ulaştırmaya çalıştık. Bu sene
daha fazla ulaştırmak istiyoruz. Bu kap-
samda yüzlerce çiftçiye eğitim verdik. Bu
3.6 milyon fide, 2 bin 287 dönümlük ara-
ziye ekin olarak ekildi ve ürün çıktı. Arka-
daşlarım onu da hesaplamış. Tam 16 bin
380 ton verim alındı buradan. İçinde do-
mates var, salatalık var, biber var, patlıcan
var, karpuz var; hepsi var. Biliyorsunuz;
‘Hasat Bayramı’nı da Göçbeyli’de yaptık.
Çok keyifliydi. Üretmek yetmez. Üretimin
yanında, satacağın yeri de sana gösterece-
ğiz ki, daha fazla keyif alasın. Üreten insa-
nın satmasının verdiği mutluluk, onu
kesesine koyması, evine o ekmeği götür-
mesi kadar kıymetli bir şey yok. Üreten
Türkiye kazanır; evde bekleyen Türkiye ka-
zanmaz” ifadelerini kullandı.

4.2 milyon fide sözü

“İnşallah 3.6 milyonu, bu sene 4.2 milyona
çıkarmayı planlıyor arkadaşlarım” bilgisini
veren İmamoğlu, yüzde 70 üretimin açılı-
şını yaptıkları seralarda üretileceğini söy-
ledi. Fide dağıtımlarının 30 Mayıs itibariyle
tamamlanacağını belirten İmamoğlu,
“Geçen senenin 16 bin ton civarındaki üre-
timi, bu sene 20 bin tona çıkacak. Bunu da
büyütmek istiyoruz. Yaklaşık 10 milyon
TL’ye varan bir maliyetten bahsediyoruz.
Burada destekten faydalanan 15 ilçemiz
var. 111 muhtarlığımız var. 111 mahalleye
bu desteği veriyoruz” dedi. Serada, yazlık
olduğu kadar, kışlık sebze fidesi üretilece-
ğini de kaydeden İmamoğlu, “Yaz-kış çalı-
şacak. Hem sizlerin üretimini katkı olarak
büyüteceğiz hem de İstanbul’u kendi topra-
ğında üretilen sağlıklı gıdayla buluşturmuş
olacağız” diye de ekledi. Tarım, sulama,
hayvancılık, balıkçılık ve arıcılık gibi üretim

alanlarında verdikleri desteklerle ilgili de-
taylı bilgiler paylaşan İmamoğlu, “Allah’ın
o güzel nimeti topraklarımızdan fışkıran o
bereketi önemsiyoruz. O toprağın içine, be-
tonu sokmak istemiyoruz, üretimi sokmak
istiyoruz. İstanbul, tarım şehri değil. Ama
biz, İstanbul’da örnek modellerle Türki-
ye’nin lokomotifi olmak zorundayız. Dün-
yaya örnek, her karış toprağını
değerlendiren bir şehir olmak istiyoruz” 
ifadelerini kullandı.

Geleceğe umutla bakacağız

Çalışmalarda emeği geçen tüm kişi, kurum
ve kuruluşlara teşekkürlerini ileten İma-
moğlu, konuşmasını, “Tarımı destekleyece-
ğiz. Bu toprakları, ihanetten koruyacağız.
Bu toprakların, bereketini artıracağız. Bu
topraklara; yüz binlerce, milyonlarca insa-
nın yerleşeceği yeni alanlar değil, bu kentte
yaşayan insanların mutlu olmasını sağla-
mamız lazım. Bu şehrin doğasını koruma-
mız lazım. Sadece burada değil;
Türkiye’nin doğusunda, batısında, güne-
yinde, kuzeyinde, bu verimli toprakların her
karışında üretim olması lazım. İşte onun
için biz diyoruz ki; yerli ve milli proje
budur, bu. ‘Köylü milletin efendisidir’ diyo-
ruz. Bunu biz demiyoruz, Atatürk’ün bize
emaneti. Ve de öyledir. 1000 yıl geçse de
öyledir… İnsanlarımız üretecek, diğer in-
sanlarımız da sağlıklı beslenecek, çocukla-
rımızla, gençlerimizle geleceğe umutla
bakacağız” sözleriyle tamamladı.

Fideler çiftçinin elinde olacak

Konuşmaların ardından İmamoğlu, bera-
berindeki heyet ile üretici ve çalışan kadın-
lar, seraya geçti. Sera alanında
incelemelerde bulunan İmamoğlu, dağı-
tıma çıkacak ilk fideleri, kendi elleriyle tıra
taşıdı. İmamoğlu ve üretici kadınlar, dağı-
tımı gerçekleştirecek ilk tırı, birlikte yolcu
etti. 2015’te mevsimlik çiçek üretimi ama-
cıyla, Kemerburgaz Katı Atık Sahası’nda
kurulan sera, 2016’dan beri atıl durumda
bulunuyordu. Depo alanı hariç, 3 dönümlü
kapalı alanda kurulan sera, enerji tasar-
ruflu olmasıyla dikkat çekiyor. Seranın ısı-
tılması için gereken enerji, atıkların geri
dönüşümünden kazanılıyor. Böylelikle, te-
siste yılın 12 ayı üretim yapmak mümkün
hale geliyor. Şubat’ta biten bakım ve ona-
rım çalışmaları sonrasında üç domates, bir
sivri biber ve bir patlıcan fidesi çeşidi yetiş-
tirildi. Yetiştirilen fideler, 10 Nisan’dan iti-
baren İstanbullu çiftçilere hibe edilecek.
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İBB, eski yönetim tarafından 2015’te açılan, 
1 yıllık üretimin ardından 2016’dan bu yana

kaderine terk edilen Kemerburgaz’daki “Fide
Üretim Merkezi”ni, yaklaşık 6 yıllık harabe
görüntüsünden kurtardı. Burada konuşan

İmamoğlu,  “Üreten Türkiye kazanır; evde
bekleyen Türkiye kazanmaz”  diye konuştu

Büyük bir
ihanet projesi

Uyarımı yapıyorum

Çağırın gelelim çağıran yok

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem
İmamoğlu, Kemerburgaz’daki İSTAÇ Odayeri Katık
Merkezi’ndeki Fide Üretim Merkezi’nin açılışına ka-
tıldı. Program sonrası İmamoğlu, gazetecilerin gün-
deme dair sorularını yanıtladı. İmamoğlu, bir
gazetecinin, “Cumhurbaşkanı Kanal İstanbul ile il-
gili olarak, ‘İsteseniz de istemesiniz de biz bu projeyi
yapacağız. Hatta yazın ihaleye çıkıyoruz’ dedi. Sizin
2023’te bu ülkeyi Millet İttifakı yönetecek, bu pro-
jeyi iptal edecek açıklamanızı da tehdit olarak nite-
ledi. Bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?”
şeklindeki sorusuna şu yanıtı verdi; “Talihsiz açıkla-
malara devam ediliyor. Biz, aslında memleketimizin
her kuruşunun doğru değerlendirilmesini istiyoruz.
Aslında şu anda tam da böyle üreten, yerli, milli pro-
jenin ne anlama geldiğini konuşmalı. Bunu küçüm-
süyor bazı insanlar; ama bu, toplumun birlikteliğinin,
üreterek katma değerinin vatandaşa yansımasının
en kutsal anıdır topraktaki üretim. Ama İstanbul’da
ne yazık ki büyük bir ihanet projesiyle alakalı ısrara
devam ediliyor. Gayri milli bir projedir. Bir beton ka-
nalıdır. Başka hiçbir şey ifade etmemektedir.

Kanal İstanbul projesinin bugünlerde peşinde ko-
şanlar, gelecekte af dileme ile kurtulamayacaklar.
Hukukun önünde hesabını verirler. Bugün bu işe
para vermenin peşinde koşanlar ya da ‘ihaleydi, ne
yapalım biz de almaya çalıştık’ diyenler sadece
basit bir şekilde süreçten sıyrılamazlar. Vatandaşın
bu kadar karşı çıktığı bir meseleye hukukun önünde;
ama ulusal, ama uluslararası düzeyde sektörlere
ben uyarımı yapıyorum. Bu uyarımı da İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanı olarak değil; vatandaş
Ekrem İmamoğlu olarak yapıyorum. Vatandaş olarak
buna hakkım var. Bu milletin milyarlarca dolarlık
kaynağının heba edilmesini istemediğim gibi, İstan

bul’un kaynağının
hiç heba edilme-
sini istemiyorum.
O bakımdan artık
kimse İstanbul’a
artık ihanet ede-
mez. Etmemesi
için de vatandaş
bizleri seçti
2019’da. Bunu
anlamayıp ısrarlı
cümleler kuranla-
rın da psikolojik
olarak incelen-
mesi gerekiyor.”

İmamoğlu, proje ile ilgili olarak çalıştay yapan tek kurumun
İBB olduğunu hatırlatırken de, “Türkiye Cumhuriyeti’nde
2011’de bu saçma sapan ‘Beton Kanal’ açıklandığından bu-
güne kadar, tek çalıştay yapan; yüzlerce bilim insanını davet
eden, binlerce vatandaşın katıldığı birçok rapor ve bir kitabın
yayınlandığı çalışmalar yapan tek kurum biziz. Madem bu
kadar iddialısınız, neden bizi bir yere çağırmıyorsunuz? ‘Ey İs-
tanbul halkı, ey İstanbul halkını temsil eden belediyemiz, bele-
diye başkanımız buyurun’, çağrın gelelim. Çağıran yok. Neden;
çünkü anlatacak bir şeyleri yok. Ben karşı olanları davet ettim.
Kanalın yapılmasına taraf olanları, İBB’nin çalıştayına tek tek
davet edin, dedim. Hiçbiri gelmeye cesaret edemedi. Gelsin an-
latsınlar. Övecekleri bir şey varsa övsünler; ama esas bütünün
sorusunun cevabı ne biliyor musun? Neden? Bu sevda, bu rant
neden? İstanbul’un buna ihtiyacı yok” değerlendirmesini yaptı

İmamoğlu, kapatılan Mahmutbey-Mecidiyeköy
Metrosunun, Mecidiyeköy istasyonundaki
Problemin ne zaman çözüleceği yönündeki so-
ruyu da yanıtladı.İmamoğlu, “Ne yazık ki,
dedim ya ben, ‘İstanbul’un 5+5 yılı sorgulan-
malı’ diye. Son beş yılı öyle tarifsiz ihmallerle
dolu ki… Bakın bahsi geçen metro hattı. Ya
bir metro hattı iki ihaleyle verilir mi? Efendim
yapısın başkası. Tekniğini mekaniğini de baş-
kası yapacak... Böyle bir şey olmaz, bu işler
bütüncül işlerdir. Bir konsorsiyum olabilir; ama
bütüncül, uyum ve entegre şekilde olmalıdır.
Bir sürü teknik sorun var. Sadece o hatta
değil. Hala uğraştığımız hatlar var. Ümraniye -

Üsküdar hattında bu tarz izolasyon sorunlarını
gidermek için o kadar uğraş verdik ki? Uz-
manlarımız iki gündür inceliyor. Rapor çıktık-
tan sonra, sizlerle paylaşacağız. Ne yazık ki
kötü bir iş yapılmıştır. En somut örneği vereyim
size; Eminönü-Alibeyköy hattı. 2.3 km’sini ray-
larını, betonlarını tekrar söktük, 60-70 metre
derinliğinde yüzlerce kazık çaktık, tekrar yap-
tık. Geçmişte yapılanlarla ilgili daha çok ne
yazık ki su ve drenaj, izolasyonla ilgili bir
sorun taşıdığını düşünüyoruz. Ama şuanda hu-
kuksal başvuru yapıldı. Uzmanlar orada çalış-
malarını yapıyor. Sorun ortaya çıktıktan sonra
paylaşırız” açıklamasını yaptı.

Son 5 yıl ihmaller zinciri
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BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR
DEVLET HASTANESİ-BAŞAKŞEHİR SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Hastanemiz 7 Adet Asansörün 12 Aylık Periyodik Bakım ve Onarımının Yapılması İşi hizmet alımı 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgi-
ler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2021/211639
1-İdarenin
a) Adresi :4.ETAP 1.KISIM YUNUS EMRE CAD. 34200 BAŞAKŞEHİR 

BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2124880170 - 2124880177
c) Elektronik Posta Adresi :basaksehirsatinalma@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :7 adet asansör

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer :Başakşehir Devlet Hastanesi
c) Süresi :İşe başlama tarihi 01.08.2021, işin bitiş tarihi 31.07.2022
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Başakşehir Devlet Hastanesi (Toplantı Salonu) Yunus Emre 

Cad. 4. Etap 1. Kısım Başakşehir / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati :20.04.2021 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetim-
deki 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 işin 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. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
ISO 9001; 2015 Kalite Yönetim Sistem Belgesini ihale dosyasında sunacaklardır.
Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya
Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca
akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının,
Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca
akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdür-
düğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten
önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği du-
yurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve ser-
tifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli
olması yeterlidir.
İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Başakşehir Devlet Hastanesi (Satınalma Birimi) Yunus Emre Cad. 4.
Etap 1. Kısım Başakşehir / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş
kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden
birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 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.

T ürkiye'nin önemli patates
üretim merkezlerinden
Sandıklı, merkez ve köyle-

rinde geçen ayın başlarında başla-
yan ekim sezonu hızla devam
ediyor. İlçede patates ekimi yazlık
ve kışlık olmak üzere iki dönem ha-
linde gerçekleştiriliyor. İlçede geçen
yıl 40 bin dekar alanın üzerinde
1000 üretici tarafından ekim yapı-
lırken, bu yıl 800 üretici tarafından
30 bin dekar alana patates ekimi
yapılması bekleniyor. Yazlık ekim-
ler mart başında başlıyor ve nisan
ayı sonlarına kadar sürüyor. Kışlık
ekim ise nisan ayı sonunda başla-
yarak temmuz ayına kadar sürü-
yor. İlçede patates hasadı ise yazlık
ekimlerde temmuz ayı sonlarında,
kışlık ekimlerde ağustos ayının son
günlerinde başlıyor. Patates ekimi
öncesinde tarlalar sürülerek gübre-

leme işlemi yapılıp, ekime hazır
hale getiriliyor. Daha sonra kadın
işçiler tarafından kesilerek ekime
hazır hale getirilen patatesler, ekim
yapılacak tarım makinesine konul-
duktan sonra ilaçlama işlemi yapı-
larak ekime geçiliyor.

Patatesin pazar sorunu

Ekim çalışmalarını yerinde incele-
yen Sandıklı Ziraat Odası Başkanı
Fatma Toptaş, girdi maliyetlerinin
her geçen gün arttığını belirterek,
şimdiden patates için pazar planla-
ması yapılması gerektiğini söyledi.
Toptaş, “İlçemizde patates ekimi
başlayalı bir ay oldu. Bu ekim ça-
lışmaları daha devam eder. Ekim
alanları geçen yıla göre azaldı. Bu
azalmanın sebepleri genel olarak
girdi maliyetlerinin yüksekliği ve
ürünlerin pazarlanmasında yaşa-

nan sıkıntılar. Patates üreticilerimi-
zin beklentisi, pazarlanmada yaşa-
nan sorunların çözülmesi. Yani
yeni pazarlar bulunması" dedi.

Gücümüz oldukça ekeceğiz

Susuz köyünden üretici İbrahim
Yaman, “Geçen yıl 2 dekar alanda
ortalama 7 ton civarında verim
aldık. Kilogramını 60 ila 65 kuruş-
tan sattık. Maliyetini kurtarama-
dık. Geçen yıl ekimde
kullandığımız gübre fiyatları ikiye
katlandı. Geçen yıl 2 dekar alana 5
bin lira maliyetimiz vardı. Bu sene
aynı alana 9 bin lira maliyetimiz
var. Artı su sıkıntımız var. Yılın ne
getireceğini biz de bilmiyoruz. Yet-
kililerin bu işe bir el atması gerekir.
Bu şartlarda üretim çok zor. Artık
gücümüzün yettiği kadar ekeceğiz"
diye konuştu. DHA

Tarımda Tasarruf
arTık hayal değil

şanlıurfa’nınHaliliye ilçesine
bağlı Balkatan köyünde çiftçilik
yapan Muhammet Özkan, ken-
disine ait 600 dönüm büyüklü-
ğündeki arazinin sulanması için
geçen yılın ekim ayında ‘pivot’
denilen sistemi kurdu. Özkan
kendisine ait toplam  bin 700
dönüm arazide yaptığı tarımsal
üretimde enerji ve suyun ciddi
maliyet kalemleri oluşturduğuna
dikkat çekerek, “Daha az ener-
jiyle daha fazla sulama yapmak
ve daha fazla verim elde etmek
için araştırma yaptık. Pivot yön-
teminin dünyada kullanılan en
modern teknoloji olduğunu gör-
dük. Modern sulamanın en çok
tercih edilen yöntemlerinden biri
olan pivot sulamada, sistem
kendi ekseni etrafında dönerek
sulama yapıyor ve dönüş süresi
ile su akıtma miktarı bilgisayar
otomasyonuyla belirleniyor”
diye konuştu. Pivot yöntemiyle
buğday sulaması yaptığını söyle-
yen Özkan, mısır sulaması yapa-
cağını da ifade etti.

Finansman sağladık

Pivot sulama sistemini kurmak
için gereken finansmanı ‘Mo-
dern Basınçlı Sulama Kredileri’
kapsamında sıfır faizle aldığını
söyleyen Özkan, “Kurulum mali-
yeti 450 bin lira olan sistemin
kullanım ömrü 20 yıldan fazla”

ifadelerini kullandı.

Geleneksel sulama tarih oldu

Çiftçi Muhammet Özkan, pivot
sistemini kurmadan önce elektrik
pompasıyla kuyudan su çekerek
geleneksel sulama yöntemini
kullandığına dikkat çekti. Özkan,
“Üzerimizde ciddi bir maliyet
yükü oluşturuyordu. Hem de
toprağın verimini azaltıyordu.
Çünkü vahşi sulamada bir kısım
toprak kaybı da yaşanıyor ve
aşırı sudan içindeki mineraller de
azalıyor. Bu sistemin elektriğini
de üzerine kurduğumuz güneş
panelleriyle sağlıyoruz. Sadece
yetersiz kaldığında şebekeden
elektrik kullanıyoruz” ifadelerini
kullandı. Dicle Elektrik Tarımsal
Sulama ekipleri Şanlıurfalı çiftçi
Muhammet Özkan’ı ziyaret etti.
Özkan’a gereken teknik alt yapı

desteğini verdiklerini söyleyen
Tarımsal Sulama Müdürü
Kemal Kaçkın, “Sahada pivot
sulamaya engel oluşturduğu be-
lirlenen 2 adet Orta Gerilim
(OG) elektrik direğinin yeri de-
ğiştirildi. Arazisinde verimli
tarım adına modern sulama sis-
temleri kurmak isteyen çiftçilere
uzman ekipler tarafından gere-
ken teknik desteği sağlamaya ha-
zırız.  Bu sistemlerin kurulum
maliyetleri başlangıçta yüksek
gibi görünse de enerji, su ve top-
rak veriminde sağlanan iyileşme
sayesinde sulama sistemi yatı-
rımı birkaç yılda kendini amorti
edebiliyor. Sonrasında bu sis-
temlerin minimum 20 yıl ömrü
var. Ayrıca çiftçilerimiz kendi öz
kaynakları dışında kamu banka-
larına başvurabilir” diye ko-
nuştu. DHA

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde çiftçilik yapan Muhammet Özkan, 600 dönüm tarlasında pivot
denilen bilgisayar destekli modern sulama yöntemi kurdu. Tarımda enerji ve suyun ciddi
maliyet kalemi olduğunu söyleyen Özkan, “Gerekli finansmanı sıfır faizle sağladım. Güneş
enerjisini de sisteme ekledim ve hem verimde hem enerjide yüzde 50 tasarruf sağladım” dedi

PATATES URETICISI 
PLANLAMA ISTIYOR
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde mart ayı başlarında başlayan patates ekimi devam
ediyor. Geçen yıl 40 bin dekar olan ekim alanı bu yıl 30 bin dekara geriledi. Girdi
maliyetlerinden şikayetçi olan üretici, şimdiden pazar planlaması yapılmasını istiyor

Türkiye gururlandı

BirleşikKrallık’taki yükseköğrenim deneyimini, içinde ya-
şadığı toplumun, mesleklerinin ve ülkelerinin yararı için kul-
lanan Birleşik Krallık mezunlarının olağanüstü başarılarını
öne çıkarmayı amaçlayan Mezun Ödülleri kapsamında,
"Profesyonel Başarı Ödülü"nün sahibi Gizem Apak, "Sosyal
Etki Ödülü"nün sahibi Nilüfer Özsoy ve "Girişimcilik Ödülü"
de Güngör Erkin Ergüney’in oldu. British Council Türkiye
Direktörü Cherry Gough, “Türkiye'de beşinci kez gerçekle-
şen Study UK Mezunları Ödülleri sayesinde Birleşik Krallık
mezunlarının başarılarını görmekten mutluluk duyuyorum.
Başarılarından dolayı toplumlarına, sektörlerine ve ülkelerine
olumlu katkı sağlayan üç lider ödüllendirildi Son 10 yılda
Türkiye'de 20.000'e ulaşan Birleşik Krallık Mezunu’nun ba-
şarı hikayelerinden her zaman ilham aldığımı söyleyebilirim.
Sizleri bu üç kazananın profesyonel yaşamlarının ötesine
geçen başarılarının etkisini benimle birlikte kutlamaya davet
ediyorum” dedi.

Gizem Apak ödül aldı

Profesyonel Başarı Ödülü’nü profesyonel mesleki alanında
sergilediği örnek liderlik ve başarısıyla Brunel University
London mezunu Gizem Apak aldı. Gizem Apak, Google’da
Ürün Lideri olarak çalışıyor. Olumlu yönde sosyal değişimin
oluşmasına katkı sağlayan Birleşik Krallık mezunlarına veri-
len Sosyal Etki Ödülü’nü Cambridge Judge Business School
mezunu olan Nilüfer Özsoy aldı. Nilüfer Özsoy İş Banka-
sı’nda Kıdemli Kurumsal Krediler Tahsis Uzmanı olarak ça-
lışıyor. "Yenilikçi ve yaratıcı çözümler üretilmesinde lider rol
üstlenen Brileşik Krallık Mezunları’na verilen Girişimcilik
Ödülü’nü London School of Economics (LSE) mezunu
Güngör Erkin Ergüney aldı. Güngör Erkin Ergüney, Arkhe
Projesi’nin kurucularından. DHA
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Turizmden kültür sanata, gas-
tronomiden alışverişe kadar haya-
tın her alanına dokunacak olan

Galataport ve Tersane İstanbul Projelerinde
sona yaklaşıldı. Beyoğlu Belediyesi yeni pro-
jelerle birlikte turizm sektöründe ihtiyaç du-
yulacak nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi için
harekete geçti. İlçenin 15 farklı noktasında
bulunan BESMEK Eğitim Merkezleri’nde
açılan Kişisel Gelişim ve Meslek edindirme
kurslarına; Konaklama ve Seyahat Hizmet-
leri Eğitimi, Yiyecek İçecek Hizmetleri Eği-
timi, Pazarlama ve Perakende Eğitimi gibi
hizmet sektörüne yönelik eğitimler eklendi.
Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği kurs-
ların başında Butik Çikolata Hazırlama
Kursu geliyor.

Kursiyerler mutlu

Özel tasarım ve karışımla çikolata yapımı
eğitiminin verildiği kursta katılımcılar çikola-

taların renkli dünyasını keşfediyor. Kursta; çi-
kolatanın tanımı, çeşitleri, yapımı, muhafaza
edilmesi ve ambalajlaması gibi tüm aşamala-
rının yanı sıra kişisel bakım, işe hazırlık, hij-
yen ve sanitasyon eğitimleri de veriliyor.
Kursiyerler aldıkları eğitimle çikolatayı oluş-
turma, malzemeleri uygun şekilde bir araya
getirme ve tasarım becerisini kazanıyor.

Organik çikolata yapımı

Yiyecek İçecek Hizmetleri Usta Öğreticisi
Yıldız Sevinç Butik Çikolata Hazırlama Kur-
su’nda tamamen katkısız ve organik butik çi-
kolata yapımını öğrettiklerini belirterek,
“Çikolatalarımızı iç dolgularına kadar tama-
men kendimiz hazırlıyoruz. Kütle çikolatanın
eritilip temperlenmesi, kalıplara dökülmesi ve
boyama teknikleri gibi tüm aşamalarını öğre-
tiyoruz. BESMEK kurslarında çok güzel eği-
timler var. Tüm Beyoğlu halkını bekliyoruz”
ifadelerini kullandı.

Beyoğlu’nda tatlı çalışma

R amazan ayı içerisinde ve nor-
mal zamanlarda da ihtiyaç sa-
hiplerinin kullanabildiği EDİM

Kartla ilgili bilgilendirme yapan Esenler
Belediye Başkanı Tevfik Göksu,  “Rama-
zan, geldiği andan itibaren sokağından
dükkanına dükkanından hanesine kadar
hayatın bütününü kuşatan bir manevi ik-
limdir. Bu manevi iklime herkes kendi bu-
lunduğu yerden hazırlıklar yapar.
Üzülerek belirtmem gerekir ki, her rama-
zanda büyük bir heyecanla yaşadığımız
ve Esenler’de de çok farklı şekilde yaşa-
nan ramazanı bu yıl maalesef biraz mah-
zun bir şekilde yaşayacağız. Çünkü
dünya çok önemli bir krizi yaşıyor, bu ya-
şadığı krizde bir taraftan insanlar hayat-
larını kaybediyorlar, öbür taraftan
dünyanın birçok ülkesinde sokağa çıkma
kısıtlamaları var. Virüsle mücadele eder-
ken biz de doğal olarak ramazandaki
bütün etkinliklerimizi virüsle mücadele
konsepti içerisinde gerçekleştiriyoruz. Bu
sene de ramazan iklimini istediğimiz gibi
yaşayamasak da buna göre hazırlıklar
yaptık. Bu çerçevede ramazanda yapaca-
ğımız en anlamlı şeylerden bir tanesi, ra-
mazanı fakiriyle zenginiyle herkesin aynı
anda yaşaması aynı hissi duyması için
soframızı birlikte paylaşarak ramazan
hazzını yaşamak istiyoruz” dedi.

365 gün açık

EDİM Kart’a ailelerin yoksulluk durum-
larına göre, nüfusuna göre, evinin kira
olup olmama durumuna göre farklı mik-
tarlar yüklendiğini belirten Başkan
Göksu, “EDİM Esenler’in iyilik kapısı
bu markette gördüğünüz gibi her şey var,
bu markette tek bir şey yok o da para…
Bu markette para geçmiyor, EDİM Kar-
tımız var, bizler değişik zamanlarda yar-
dıma ihtiyacı olan ailelerimize bu kartı
veriyoruz. Bu kartla beraber gelip ailele-
rimiz marketten istediklerini alıyorlar.
Arzu ettiğimiz şey şudur, insanların evle-
rine kolilerle gıda taşıyabiliriz ama isti-
yoruz ki yılın 365 günü açık olan bu
marketten ailelerimiz istedikleri ürünleri

alabilsinler. Bizim inancımız bize yok-
sulla dayanışmayı emrederken, yediğin-
den yedir, giydiğinden giydir aynı
sofrada otur. Bu marketin ilk kuruluşun-
dan itibaren, biz eve giderken çocuğu-
muza çikolata alıp gidebiliyorsak, bir
başka kardeşimizde markete gidip aynı
şeyi yapabilmeli. Hedefimiz yaklaşık 30
bin civarında koli 15 bin civarında alış-
veriş kartıyla beraber 45 bin ailemizin
ramazanda gerçekten sofrasında ortak
olmak istiyoruz, gönül sofrasında olmak
istiyoruz” dedi. 

Hediyeler dağıtacağız

Esenler’deki ihtiyaç sahibi vatandaşları-
mız bu ramazanda iftarda ne yemek isti-
yorsa onu pişirsin diye etinden meyve
sebzesine bakliyatına kadar her şeyi tes-
lim edeceğiz diyen Göksu, “Esenler’de
iftar sofrasını gerçekten birlikte kuraca-
ğımız kardeşlerimizin, evlerinde kendileri
yemek yapabilecek durumda olanlara
erzaklarını verelim. Yani bir ramazan
boyunca evinde hangi yemeği yapmak
istiyorsa biz onların erzaklarını etiyle,
sebzesi, meyvesiyle, bakliyatıyla teslim
edelim ve bunu ramazan boyunca
devam ettirelim istiyoruz” dedi. DHA

Ramazan ayının 
başlamasına çok kısa
bir süre kala Esenler 

Belediye Başkanı 
Tevfik Göksu, rama-

zan ayına özel proje-
lerini anlattı. Başta

yaşlılar, engelliler ve
ihtiyaç sahipleri

olmak üzere Esenler
Belediyesi’nin ‘İyilik
Market’inden kendi-
leri için tanımlanan

kartla ücretsiz olarak
alışveriş yapacaklar

Yaz ayında
temeli atacağız

Dildar
başkan oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat
Kurum, MÜSİAD Hitam Orta Ölçekli
Üretim ve Ticaret Üssü tanıtım toplantı-

sına katıldı. Bakan toplantıda yaptığı konuşmada
Kanal İstanbul ile ilgili açıklamalarda bulundu.
"HİTAM Proje alanı Kanal İstanbul proje alanına
sadece 2 km uzaklıkta" diyen Bakan Kurum, "İki gün
önce Sayın Cumhurbaşkanımız grup toplantısında
müjdesini verdiler. İnşallah Kanal İstanbul projemi-
zin de temellerini tıpkı burası gibi yaz aylarında ata-
cağız. İnşallah eş zamanlı bir
şekilde de bitirecek ve açılışla-
rını yapacağız. Türkiye, jeopoli-
tik ve jeostratejik olarak çok
önemli bir konuma sahip. İs-
tanbul ve Çanakkale Boğazları-
mız, Karadeniz ülkeleri ve
Rusya'nın soğuk ve geniş ovala-
rından, güneyin sıcak ve engin
okyanuslarına açılan koridorun
tek çıkış kapısıdır. Karadeniz ül-
kelerini dünya piyasalarına su
yoluyla bağlayan tek ticaret gü-
zergâhıdır." dedi.

En büyük proje olacak

Bakan konuşmasında şunları da söyledi: "Yine
bugün Türkiye, ulaşımda Demir İpek Yolu'nun en
kritik ülkesidir. Bu özelliklerin yanına bir de Kanal
İstanbul'u eklediğimizde, denizcilik ve ulaşım açısın-
dan tarihi değiştireceğiz. Biz 'Kanal İstanbul'u yapa-
cağız' dedik. Şimdi her zamankinden daha çok
inanıyoruz. Kanal İstanbul bir çevre ve şehircilik ha-
rikası olacaktır. Akıllı şehir olduğu kadar, yatay mi-
mariye, doğal dokuya ve mahalle kültürümüze
uygun bir şehir olacak. Kanalın iki yakasında toplam
500 bin nüfusun yaşayacağı yeni bir şehir kuruyo-
ruz. Toplam alanın yüzde 52'sini yeşil alan ve sosyal
donatılara ayırdık. İçerisinde yürüyüş ve bisiklet yol-
ları olacak, ekolojik bir koridor olacak, millet bahçe-
leri, geniş parklar; ar-ge merkezleri, üniversiteler,
bilişim vadileri, kuluçka merkezleri olacak. Cumhu-
riyet tarihimizin en büyük projelerinden biri olacak.
Türkiye'nin gücüne güç katacak."

Göreve ikinci kere seçilmesinin ardın-
dan, SKD Türkiye Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ebru Dildar Edin, "Geçtiğimiz

dönemde SKD Türkiye olarak gerçekleştirdiğimiz
projelere değerli üyelerimizin verdiği katkılar, iş dün-
yasının sürdürülebilirlik konusunu ne kadar önemse-
diğini gösteriyor. Hem ülkemizin hem de
dünyamızın daha sağlıklı bir geleceğe taşınması
adına bu vizyon oldukça umut ve cesaret verici" dedi
ve ekledi: "İş dünyası için Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçlarını iş yapış biçimlerine entegre etmek ve
Paris Anlaşmasının koşullarını yerine getirmek kaçı-
nılmaz hale geldi. Pandeminin etkilerinden bir tanesi
de birçok hükümet, kamu ve özel sektör temsilcisinin
işbirliği kurarak ekonomik kalkınma planlarını 'Yeşil
İyileşme' üzerine kurgulamaya başlaması oldu."Geç-
tiğimiz günlerde çatı örgütümüz WBCSD 'Vizyon
2050: Dönüşüm Zamanı' çalışmasını lanse etti.
WBCSD, küresel ekonomik sistemin, artık yalnızca
finansal performansa dayalı değil, insanlar ve geze-
gen üzerinde yaratılan etkinin de dikkate alınarak
değerlendirildiği bir sisteme geçiş yapılması gerekti-
ğini, çünkü yalnızca finansal başarıya odaklanmanın
gezegenimizde sürdürülemez sonuçlar ortaya çık-
masına neden olduğunu savunuyor. Dönüşüm için
iş dünyası, kamu ve tüketici iş birliği ile aksiyon alın-
ması gerektiğini ortaya koyuyor."Çatı örgütümüzün
bu vizyonu SKD Türkiye olarak, 2021 yılı ana stra-
tejimiz olan, 'Yeşil Dönüşüm' prensipleri doğrultu-
sunda yeni iş birlikleri ve yeni dijital araçlar ile öncü
rol edinme hedefimizi pekiştirir nitelikte."

HER SEY VAR
PARA YOK!

Çölyak hastalarına hizmet
Ramazan etkinliklerini diji-
tal yapacaklarını, çölyak
hastalarına destek vere-
ceklerini ve çocuklara
sürpriz hediyeler dağıta-
caklarını söyleyen Göksu
sözlerine şu şekilde devam
etti: Birçok yerde de ihtiyaç
haline gelen özellikle çöl-
yak hastaları gibi özgün ve
nadir hastalıkları taşıyan-
larımızın da birtakım ihti-
yaçlarını karşılamak için
glütensiz gıdalardan olu-
şan özel bir koli hazırladık.
Bir de çocuklarımız için
kutu kutu mutluluk adında
bir paket hazırladık. Ra-
mazan’ın ilk günü 30 bin

çocuğumuza ramazanın ilk
buluşması adına özel hedi-
yeler dağıtacağız.  Ayrıca
ramazanda bizler için en
önemli konu her sene ger-
çekleştirdiğimiz meydan
etkinlikleri, pandemi sebe-
biyle meydan etkinliklerini
yapamıyoruz ama rama-
zan etkinliklerini eve taşı-
yoruz. Yeni meydanlarda
görmüş olduğunuz bütün
etkinlikleri dijital ortamda
yaşayacağız.  Dijital plat-
formda etkinliklerimize ka-
tılan vatandaşlarımıza
telefonundan radyosuna
kadar özel çekilişlerle he-
diyelerde takdim edeceğiz.

Beyoğlu Belediyesi, BESMEK Eğitim Merkezleri’nde açtığı Butik Çikolata Hazırlama
Kursu’nda turizm sektöründe istihdam edilebilecek çikolata ustaları yetiştiriyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,
Kanal İstanbul Projesi ile ilgili olarak "İki gün
önce Sayın Cumhurbaşkanımız grup toplantı-
sında müjdesini verdiler. İnşallah Kanal İstan-
bul projemizin de temellerini yaz aylarında
atacağız. İnşallah eş zamanlı bir şekilde de
bitirecek ve açılışlarını yapacağız." dedi

Ebru Dildar Edin, İş Dünyası ve Sür-
dürülebilir Kalkınma Derneği'nin
(SKD Türkiye) yeni dönemde de Yö-
netim Kurulu Başkanı oldu

Romanların mutlu günü
8 NisaN Dünya Romanlar Gü-
nü'nde 12 Roman çift, istan-
bul Valisi ali Yerlikaya'nın

katıldığı törenle dünya evine girdi. 8
Nisan Dünya Romanlar Günü'nde Ümra-
niye'de oturan 12 Roman çift, istanbul
Valisi ali Yerlikaya'nın katılımıyla Ümra-
niye Belediyesi Nikah sarayı'nda dünya

evine girdi. Törene Ümraniye Belediye
Başkanı ismet Yıldırım, Ümraniye Kayma-
kamı Cengiz Ünsal, istanbul il Jandarma
Komutanı Nuh Köroğlu, istanbul il Müf-
tüsü Mehmet Emin Maşalı ve ak Parti
Milletvekilleri katıldı. Çiftlerin nikahını
Ümraniye Belediye Başkanı ismet Yıldı-
rım kıyarken, nikah şahitliğini istanbul

Valisi ali Yerlikaya, Ümraniye Kaymakamı
Cengiz Ünsal, ak Parti Milletvekili ahmet
Hamdi Çamlı, Vedat Demiröz ve Hasan
Turan yaptı. Belediye Başkanı Yıldırım
çiftlerden 3'er tane çocuk istedi. Nikah
töreninde kimi çiftler yıllar sonra dünya
evine girmenin heyecanını yaşarken ki-
mileri ise nikahına çocuklarıyla geldi. 

Mehmet Tevfik
Göksu, ilçedeki
benzer çalışmalara
kararlılıkla devam
edeceklerini
ifade etti.
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2018 YILINDA ENCÜMEN KARARI ALINMIŞ KAÇAK YAPILARIN 
2021 YILINDA YIKILMASI YAPIM İŞİ

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 YILINDA ENCÜMEN KARARI ALINMIŞ KAÇAK YAPILARIN 2021 YILINDA YIKILMASI YAPIM
İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek-
tir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2021/203760
1-İdarenin
a) Adresi : Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:88 34276 

ARNAVUTKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2125941464 - 2125977549
c) Elektronik Posta Adresi : yapikontrol@arnavutkoy.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Toplam 798 Yapı Yıkım İşi kapsamında 370 Adet 

Betonarme Yapı, 305 Adet Yığma Yapı, 95 Adet 
Konteyner Yapı ve 28 Ahşap Yapının yıkılması yapım 
işi. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı 
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : İstanbul İli, Arnavutköy İlçe Belediyesi mücavir 
alanında bulunan muhtelif bina ve yapılarda.

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 
1 gün içindeyer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 251 (İkiYüzElliBir) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:88 34275 

Arnavutköy İSTANBUL (Ana Hizmet Binası, 
Kat 2, İhale Salonu)

b) Tarihi ve saati : 03.05.2021 - 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yö-
netimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptı-
rılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif
ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla his-
sesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil
memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korundu-
ğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %
100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
(B) ÜSTYAPI (BİNA) İŞLERİ: III. GRUP: BİNA İŞLERİ
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:88 34275 Arnavutköy 
İSTANBUL (Ana Hizmet Binası, Kat 2, İhale Bürosu) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese
iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale ya-
pılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen
açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
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S osyal medya plat-
formaları arasında
video özelliği ile öne

çıkan Tiktok'ta binlerce ta-
kipçisi bulunan Dilan Koç,
ölüm tehdidi aldığını bir
videoya kaydetti ve sesinin
duyurulması konusunda

yardım istedi. Son dönede artan
kadın cinayetlerinin aksine bu kez
ölümden önce sesinin duyurulması
konusunda yardım talep eden Koç,
kan dondurucu ifadeler kullandı. Bir
otomobil içinde kaydettiği videoda
konuşan Dilan Koç; Arkadaşlar mer-

haba. Şu an Büyükçekmece Adliye-
si'nin önündeyim. İki gündür tehdit
alıyorum. Annemin eski akrabaları
tarafından tehdit ediliyorum. Sana
tecavüz edip öldürdükten sonra par-
çalarını ormana atacağız diyorlar.
Çok daha fazlası da var. Senin
baban yok diyorlar. Evet benim
babam yok. Öldü. Bana sahip çıka-
maz. Siz bana aile olun, kardeş olun,
baba olun. Siz benim sesimi duyu-
run. Ben diğer kadınlar gibi ölmek is-
temiyorum. Öldükten sonra sesimin
duyurulmasının bir anlamı yok. Siz
bana yardım edin' dedi.

Video yayınlamamı 
istemiyorlar

Tiktok'ta sahip olduğu takipçi sayısı
ile göz önünde olan genç fenomen
Dilan Koç Damga'ya yaptığı açıkla-
mada; "Annemin eskl eşinin akraba-
ları S.A. ve F.A. iki gündür beni
tehdit ediyor. Sosyal medyaya girme-
mem ve video yayınlamamam konu-
sunda sürekli arayıp her şeyi
söylüyorlar. Çok daha flazası da var.
Mesajlar, ses kayıtları... Ölmek iste-
miyorum. Hayatımdan endişe ediyo-
rum" dedi.

Sosyal medyada milyonlara ulaşan Tiktok hesabıyla tanınan Dilan Koç,
iki gündür tehdit aldığını açıkladı. Damga'ya konuşan Koç, “Tehditler
alıyorum. 'Sana tecavüz edip öldürdükten sonra parçalarını ormana
atacağız' dediler. Sesini duyurmamda bana yardımcı olun” dedi

tIktOk fenOmenIne
OlUm tehdIdI

BURAK
ZİHNİ

ÖZEL
HABER 

Yerli eldiven
hamlesi başladı

Türkiye Eczacılar Deposu (TED), yüzde 100 yerli ve milli nitril eldiven üretimine
başladı. Projenin 275 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirildiğini belirten Türkiye
Eczacılar Deposu Yönetim Kurulu Başkanı Hümeyra Gökçen Keskin, "Şu an faaliyete
başlayan 6 hatla 650 bin, 12 hatla ise ayda 2.5 milyon kutu eldiven üreteceğiz" dedi

80 YILLIK geçmişe sahip
Türkiye Eczacılar De-
posu (TED), pandemi

sebebiyle artan nitril eldiven ihtiya-
cını gidermek için 3 etaptan oluşan
büyük bir yatırıma imza attı. Salgı-
nın başlangıcından bu yana yoğun
maske talebini kendi üretim ve teda-
rik gücüyle karşılamaya çalışan
TED, yüzde yüz yerli ve milli nitril
eldiven üretimine başladı. Sakarya
Organize Sanayi Bölgesi'nde ilk yerli
ve milli nitril eldiven markasına
GLOVETURK  adı verildi. Kurulan
fabrikanın ve hedeflerin anlatıldığı
tanıtım toplantısında konuşan Tür-
kiye Eczacılar Deposu Yönetim Ku-
rulu Başkanı Hümeyra Gökçen
Keskin, "Türkiye yılda yaklaşık 200
milyon dolarlık eldiven ithal ediyor.
Konuşmamda da belirttiğim gibi
pandemi nedeniyle bunlara ulaşmak
da zor. Bizi yola çıkaran ve bunu
yapmaya sevk eden de bu oldu"
dedi.

Kadın istihdamı ağırlık
kazanacak

Türkiye'nin 2020 yılında 2.5 milyon

adet nitril eldiven tükettiğini hatır-
latan Hümeyra Gökçen Keskin,
"Bu yüzde 10 ila 15 daha artacak.
Üretim için ilk 6 hattımızı devreye
aldık. Yıl sonuna kadar da 6 hat
daha devreye alıp 12 hat yapaca-
ğız. 2 sene içerisinde de 66 hatta
ulaşacağız. 4 bin kişilik bir istih-
dam planlıyoruz. Türkiye'de kadın
istihdamı yüzde 26. Ben bu fabri-
kada bunu yüzde 50 yapacağım. 6

hatla 650 bin, 12 hatla ayda 2.5
milyon kutu eldiven üreteceğiz. Bu
eldivenlerin yurt dışından Türki-
ye'ye gelişi çok zordu. İnanılmaz
bir talep olduğundan paranızı öde-
diğiniz halde eldivene ulaşabilmek
için 15 ila 17 ay beklemek zorunda
kalıyorsunuz. Fabrika, üretim Tür-
kiye'de olunca halkımızın buna
ulaşması çok daha kolay olacak"
ifadelerini kullandı. DHA

Tuzla sorumluluk aldı
Tuzla’da geri dönüşüm çalışmaları, sosyal sorumluluk projesiyle birleştirildi. Toplama 
merkezlerine bırakılan bayat ekmekler belediye ekipleri tarafından toplanarak özel bir firma
aracılığıyla geri dönüşüme kazandırılıyor. Toplanan her 300 kilo bayat ekmek karşılığında 1 adet
gıda kolisi Gönül Elleri Çarşısı aracılığı ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor

Tuzla Belediye Başkanı Dr.
Şadi Yazıcı’nın talimatıyla, 
belediye ile özel bir firma 

arasında yapılan protokol çerçevesinde,
Tuzla’nın 17 mahallesinde oluşturulan
bayat ekmek toplama merkezlerinde biri-
ken ekmekler, belediye personelleri tara-
fından alınıyor. Firmanın deposunda
tartılan bayat ekmekler, 300 kiloya bir
gıda kolisi olacak şekilde değiştiriliyor.
Değiştirilen gıda kolileri, Tuzla Belediyesi
Gönül Elleri Çarşısı’nın belirlediği ihtiyaç
sahibi ailelere teslim ediliyor. Tuzla’da bir
yıl boyunca yapılan çalışmalar kapsa-
mında toplanan yaklaşık 362 ton bayat
ekmeğin gıda kolisi olarak ihtiyaç sahibi
ailelere ulaşması hedefleniyor. Yapılan
çalışma ile hem israfın önüne geçilirken
hem de bayat ekmeklerin geri dönüşüme
kazandırarak ihtiyaç sahibi ailelere umut
olması sağlanıyor. Bu kapsamda ilk tesli-
mat ile alınan 40 gıda kolisi ise ihtiyaç
sahibi aileler ile buluştu. DHA

Gençler ödüllendirildi
SEY (SEMRA-ENVER YÜCEL) Vakfı ta-
rafından yeni fikirleri ve yaratıcı genç-
leri desteklemek amacı ile bu yıl ilki

düzenlenen Genç Girişimciler Yarışmasının sonuç-
ları belli oldu. Türkiye çapından 200’den fazla liseli
öğrencinin başvuru yaptığı yarışmada 72 proje ön
değerlendirmeye hak kazandı. Finale 16 proje
kaldı. 5 Ocak’ta başvuruları başlayan, Genç Giri-
şimciler Yarışması’na Türkiye çapında 200’den
fazla liseli öğrenci başvurdu. Öğrenciler yarışmaya,
eğitim ve çevre ana başlıkları altındaki kategori-
lerde katıldı. Ön değerlendirmeyi geçerek finalist
olmaya hak kazananlar, alanında uzman isimlerle
bir araya gelerek mentorlük aldı ve projelerine son
halini verdi. SEY (Semra-Enver Yücel) Vakfı tara-
fından yeni fikirleri ve yaratıcı gençleri desteklemek
amacı ile bu yıl ilki düzenlenen yarışmanın sonuç-
ları belli oldu. Yarışmada 72 proje ön değerlendir-
meye hak kazandı. Finale 16 proje kaldı. Birincilik
ödülü Bahçeşehir Üniversitesi’nde yüzde 100
burslu lisans eğitimi, ikincilik ödülü Bahçeşehir
Üniversitesi’nde yüzde 75 burslu lisans eğitimi,
üçüncülük ödülü ise projenin içeriğine göre sektö-
ründe lider firmalarda staj programı olarak 
belirlendi.Dilan Koç, yaşadığı sıkıntıları

Damga Gazetesi’yla paylaştı.



Ç atalca Belediyesi 2020 mali hiz-
met yılını bütçe fazlası vererek
tamamladı. Belediye Başkanı

Mesut Üner, "Tasarruf tedbirleriyle bir
yandan ilçemizi birçok yatırımla buluş-
turduk, diğer taraftan geçmiş dönem-
den kalan çok ciddi bir borcu ödeyerek

azaltırken belediyemizin de 8 milyon 547 bin 419
TL bütçe fazlası vermesini sağladık" dedi. 

Borçlarımızı ödedik

2020 yılı Denetim Komisyonu Raporuyla ilgili
açıklama yapan Başkan Üner, "1923 yılında ku-
rulan belediyemizin tarihinde ilklerden bir tane-
sini yaşıyoruz. 2020 mali yılı bütçe gelirlerimizi
bütçe giderimize göre daha yüksek oranda ger-
çekleştirdik. 8 milyon 547 bin 419 TL bütçe faz-
lası ile 2020 yılını tamamladık. Pandemi
nedeniyle belediye gelirlerimiz yüzde 40-50 azal-
masına rağmen yaptığımız tasarruflarla geçmiş
dönemden devraldığımız borçlarımızın büyük bir
kısmını ödedik. Çalışan personelimizin maaşla-
rını gününde öderken, geçmişten gelen ikramiye-
lerini sosyal, sendikal haklarını ödedik" bilgisini
verdi. 

Büyük tasarruf sağladık

Tasarruf tedbirleri alarak çalıştığını ifade eden
Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, "Temiz-
lik İşlerine her ay 1 milyon fatura kesiliyordu.
İlçemizin temizliğini kendimiz yapmaya başla-
dık. 13 tane çöp kamyonu aldık. Böylece gideri-
mizi 140 bin liraya düşürdük. Aylık 850 bin TL
belediyemizin bütçesinde kaldı. Hizmet araçla-
rının kiraları 600 bin TL tutuyordu. Hizmet
araçlarımızı satın aldık. Aldığımız araçlara 248
bin lira ödüyoruz. 4 yıl sonra bu araçlar Ça-
talca Belediyesi’nin envanterine yazılacak. Kira-
lamak yerine satın alarak ayda 350 bin kar
sağladık. Ortalama çöp ve araç kiralamaların-
dan 1 milyon 200 bin TL gibi bir miktar beledi-

yemizde kalacak. Yıllık 12 milyon belediyemize
bu iki kalemden kazanç sağlıyoruz" diye ko-
nuştu. 

Sadece benim başarım değil

Konuşimasının sonunda, "Ben iddia ediyorum ki
bizim kadar az bütçeyi bu kadar iyi değerlendiren
başka bir belediye yoktur" ifadelerini kullanan
Üner, "Bu bir tek benim başarım değil, Başkan
yardımcılarımızdan müdürlerimize, Meclis
üyelerimizden Çatalca halkımıza kadar hepi-
mizin başarısı. Şeffaf belediyecilik anlayışı-
mızla hizmet etmemizin karşılığıdır bu.
Yaptığımız işlerimiz, yatırımlarımız ortada ve
şeffaf. Tasarruf ederek, gelirlerimizi doğru kul-
lanarak, şeffaf olmayı sürdürerek ilçemize hiz-
met etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

9GÜNDEM 10 NİSAN 2021 CUMARTESİwww.gazetedamga.com.tr

98 YIL SONRA 
ARTIYA GECTI
98 YIL SONRA 
ARTIYA GECTI
98 YIL SONRA 
ARTIYA GECTI
98 YIL SONRA 
ARTIYA GECTI
98 YIL SONRA 
ARTIYA GECTI
98 YIL SONRA 
ARTIYA GECTI
98 YIL SONRA 
ARTIYA GECTI
98 YIL SONRA 
ARTIYA GECTI

BAHADIR
SÜGÜR
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Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, "1923 yılında 
kurulan belediyemizin tarihinde ilklerden bir tanesini
yaşıyoruz. Şeffaf, tasarrufa dayalı ve kaynakları doğru 
kullanan belediyecilik anlayışı ile 8 milyon 547 bin 419 TL
bütçe fazlası ile 2020 yılını tamamladık" dedi

Amiral tepkisi
Ayasofya Camii'nde cuma namazı sonrası Milli İrade Platformu ve İstanbul
Eğitime Destek Platformu adına bir araya gelen sivil toplum kuruluşları emekli
amirallerin yaptıkları bildiriye yaptıkları basın açıklamasıyla tepki gösterdi

AyAsofyA Camii'nde Cuma
namazı sonrası camii
önünde toplanan sivil toplum

kuruluşları yaptıkları basın açıklama-
sıyla bazı emekli amirallerin bildirisine
tepki gösterdi. Milli İrade Platformu ve
İstanbul Eğitime Destek Platformunca
düzenlenen basın açıklamasına plat-
form ve sTK üyelerinin yanı sıra AK
Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan
ve parti yetkilileri katıldı. Bazı emekli
amirallerin açıklamalarına karşı yapılan
açıklamayı platform adına İbrahim Nabi
selçuk okudu.  
yapılan basın açıklamasında "Bu aziz
millet, tarihin en organize ve en al-
çakça kalkışmalarına karşı yekvücut
olup ayağa kalkmış, kendisine biçilmek
istenen kefeni yırtıp atmış, kendisini
tarih sahnesinin dışına atmak isteyen

dahili ve harici düşmanlarına bir daha
unutamayacakları hezimetler yaşatmış-
tır" denildi. Açıklamada, "15 Temmuz'da
verilen dersi idrak etmekten uzak olan-
ların bir gece vakti toplanıp bu milletin
iradesine karşı bildiri yayınlama cüret
ve hadsizliğine kalkıştılar. Millet irade-
sine karşı hala bu gibi anti demokratik
girişimlerden, darbe imalı bildirilerden,
milletin kendilerine verdiği rütbeleri,
millete karşı kullanmaya kalkanlardan
bir sonuç alabileceğini düşünenler
varsa onlara ve tüm uzantılarına karşı
buradan ilan ediyoruz: Hodri Meydan!
Milletimizin emrinde ve hizmetinde ol-
mayı en yüksek rütbe, en büyük şeref
ve şan kabul eden sivil toplum kuruluş-
ları olarak dün olduğu gibi bugün de
vatan nöbetindeyiz. Dahili ve harici
bedbahtlar ve onların her türlü uzantı-

ları bilmelidirler ki, biz gerektiğinde 'Bin
gider, bir geri döneriz. Ama zaferle dö-
neriz" denildi.

Avcılar'da da açıklama yapıldı

Avcılar'da da 'Milli İrade Platformu'
adına bir araya gelen 29 dernek veya
kuruluş açıklama yapıldı.Merkez Ulu
Camii'nde kılınan Cuma namazından
sonra hemen karşıdaki Marmara Cad-
desi'nin başında yapılan basın açıkla-
masında "Bu aziz millet, tarihin en
organize ve en alçakça kalkışmalarına
karşı yekvücut olup ayağa kalkmış,
kendisine biçilmek istenen kefeni yırtıp
atmış, kendisini tarih sahnesinin dışına
atmak isteyen dahili ve harici düşman-
larına bir daha unutamayacakları hezi-
metler yaşatmıştır denildi.
yAKUP TEZCAN

Ramazan öncesi fırınlar denetlendi
İstanbul'da Ramazan öncesi gerçekleştirilen denetimlerde hijyen kurallarına uymayan fırın sahibine uyarıda bunuldu. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet
Yavuz Karaca, "2021 yılında ise şu ana kadar 70 bin 500 denetim uyguladık. 2 bin 165 olumsuzluk var. Yine bin 785 numune aldık. 116 tanesi olumsuz çıktı. 814
işletme hakkında da 6 milyon 337 bin lira idari işlem uyguladık. 15 işletme hakkında da Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduk" dedi

tarım ve Orman
Bakanlığı Gıda
Kontrol Genel Mü-

dürlüğü'ne bağlı gıda kontrol
ekiplerince, 81 il ve ilçede Ra-
mazan ayında gıda denetimle-
rine ağırlık verilecek. Ramazan
ayı ile birlikte vatandaşların
beslenme alışkanlıklarında
oluşacak değişiklikler göz
önünde bulundurularak, özel-
likle tüketimi artacak olan unlu
mamuller, ekmek, tatlı, şeker
ve şekerli mamuller, et ve et
ürünleri, süt ve süt ürünleri
gibi gıda ürünlerini üreten ve
satan işletmelerin resmi kont-
rolleri ekipler tarafından dü-
zenli olarak yapılacak. Bugün
de görevliler, İstanbul Ümrani-
ye'de bir fırını denetledi. Dene-
time İstanbul İl Tarım ve

Orman Müdürü Ahmet Yavuz
Karaca da katıldı. Fırında üre-
timde ve hijyen kurallarında
bazı aksaklıklara rastlayan
ekipler, işletmeye uyarıda bu-
lunarak düzeltme yapmaları
için 15 gün süre verdi. Öte
yandan fırındaki bazı gıda
ürünlerinden de numune alı-
narak, analize gönderildi.

Depoda simit 
üretimine uyarı

Denetimler sırasında ham-
madde ürünlerinin saklandığı
depoda simit üretimi yapan
çalışanları gören Tarım
Orman İl Müdürü Karaca, iş-
letme sahibine "Depoda üre-
tim yapılmaz" şeklinde uyarıda
bulundu. Ayrıca simitleri ha-
zırlayan personelin eldiven

takmadığını da gören Karaca,
görevlilerin hijyen ve mesafe
kurallarına mutlaka uyması
gerektiğini ifade etti. Aynı bö-
lümde çay içilen bardaklara ve
unların hemen yanında ağzı
açık şekilde duran çöpe rastla-
yan Karaca, işletme sahibine
çapraz bulaşma riskini de ha-
tırlattı. 

Jilet gıda doğru değil

Ekmek üretiminin yapıldığı
bölümde ekmeklerin üzerine
çizik atılan jileti özellikle gör-
mek isteyen Ahmet Yavuz Ka-
raca , kullanılan jiletin uygun
olmadığını ifade ederek, "Bu
olmaz, bu konuda dikkat edin.
Çok önemli. Çok uygun değil,
gıdaya uygun olan olacak"
dedi. 

Barajlar
dolup taşıyor
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde
80'e dayandı. İSKİ verilerine göre bugün için
doluluk oranı yüzde 78.51 olarak ölçüldü.
Yağışlı sistemlerle birlikte İstanbul'un
barajlarında son bir hafta içinde 43 milyon
860 bin metre küp daha su birikti. Yaklaşık 4
ay önce doluluk seviyesi yüzde 28'lere kadar
inen Alibeyköy barajı havzasında kuruyan
alanlar yeniden suyla doldu. İstanbul'un 
4 barajında doluluk oranı yüzde 90'ı geçti

istanbul'da kuraklık nede-
niyle barajlardaki doluluk
oranı 9 Ocak'ta yüzde 19.16'ya

kadar düşmüştü. Etkili olan yağışlı sis-
temlerin ardından barajlardaki su seviyesi
hızla yükselmeye başladı. En düşük dolu-
luk oranının ölçüldüğü günden bu yana
geçen sürede İstanbul'un barajlarındaki
doluluk oranı yüzde 78.51'e  ulaştı. İSKİ
verilerine göre geçen yıl en yüksek dolu-
luk oranı 2020 yılının Nisan ayında
yüzde 68.56 olarak ölçülmüştü.  2020 yı-
lının en düşük ortalama seviyesi ise geçti-
ğimiz aralık ayı içinde yüzde 20.29 olarak
kayıtlara geçmişti. İstanbul barajlarında
son 24 saat içindeki artış 11 milyon 290
bin metre küp, son bir hafta içinde ise 43
milyon 860 bin metre küp olarak kayıt-
lara geçti. Günlük artış yüzde 1.3, haftalık
artış ise yüzde 5.05 olarak ölçüldü.  İSKİ
verilerine göre 868 milyon 680 bin metre
küp su tutma kapasitesine sahip İstanbul
barajlarındaki biriken suyun  miktarı
bugün için 682 milyon 100 bin metre
küp. İstanbul'da biriken suyun yüzde 33'ü
Ömerli Barajında, yüzde 17'si Terkos'ta,
yüzde 16.4'ü Büyükçekmece Barajında,
yüzde 14'ü ise Darlık Barajında
bulunuyor. 

Vay uyanıklar vay
Koronavirüs salgınıyla mücadelede önemli
araçlardan biri olan HES kodunda yapılan sahte-
karlıklar güvenlik riski oluşturuyor. Özellikle gü-

venlik görevlilerinin dikkatli olmaması nedeniyle koronavirüs
testi pozitif çıkan ve karantinada olması gereken kişiler başka-
sına ait HES kodlarıyla kamu kurumlarında, toplu taşıma
araçlarında, AVM'ler de ve restoranlarda kalabalığa karışıyor.
Sahtekarlar bu kodları ya negatif bir tanıdıklarından ya da
sosyal medyada HES kodlarını paylaşanlardan buluyor. Tür-
kiye'de koronavirüs vaka sayıları her geçen gün artıyor. Gün-
lük vaka sayıları 50 bini geçiyor. Uzmanlarsa son zamanlarda
vaka ve vefat sayılarındaki artışın nedeninin HES kodu sahte-
karlığı olduğunu söylüyor. Özellikle AVM ve restoranlarda
görevlilerin HES kodlarını dikkatsiz kontrol etmesi bu HES
kodu sahtekarlığınının artışına neden oluyor. Koronavirüs
testi pozitif çıkan ve karantinada olması gereken kişiler bu
kodları ya negatif bir tanıdıklarından ya da sosyal medyada
HES kodunu paylaşan birilerinden ekran görüntüsü alarak
gerçekleştiriyor. Edindikleri bu ekran görüntüsü ile korona
testi pozitif olmasına rağmen istediği yere rahatça girip
çıkabiliyor. 

Kodlara hızlıca bakıyorlar

Pozitif ya da temaslı kişilerin başta AVM ve restoran olmak
üzere birçok yere girdiğini söyleyen Marmara Üniversitesi İle-
tişim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Dijital İletişim Araştırmacısı
Doç. Dr. Ali Murat Kırık, "Koronavirüs pandemisinin etki-
siyle birlikte artık sosyal mesafe ve sosyal izolasyon kuralları
giderek artmaya başladı. Bu süreçte Hayat Eve Sığar uygula-
ması içerisinde bulunan kodu kullanarak kişilerin risk durumu
belirlenmiş oluyor.” diye konuştu.

98 YIL SONRA 
ARTIYA GECTI
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M ısır'da 24 Mart'ta Sü-
veyş Kanalı'nda enle-
mesine karaya oturan

ve deniz ticaretinin durmasına
neden olan Evergreen şirketine ait
Ever Given adlı konteyner gemisi,
dünyanın en önemli ticaret kana-
lını ulaşıma kapattı. Geminin kur-
tarılması için başlatılan tortu ve
kumların çıkartılması çalışmasına
katılan ekskavatör operatörü Ab-
dullah Abdul-Gawad, günde üç
saat uyuyarak kazı çalışmalarına
katıldığını ifade ederek, "21 saat

kanal kazdım. Mesaim ödenmedi"
diyerek isyan etti. Ekskavatör ope-
ratörü Abdullah Abdul-Gawad,
günde 21 saat çalışıp sadece 3
saat uyuduğunu açıkladı. Busi-
ness Insider medya organına ko-
nuşan Abdul-Gawad, 29 Mart’ta
kurtarılan gemi için kendisinin ve
meslektaşlarının günde sadece 1
saat uyuduklarını ifade etti.
Abdul-Gawad, kendisi ve meslek-
taşlarının özverili çalışmalarına
rağmen fazla mesai ücretinin
henüz ödenmediğini belirtti. Ça-

lışma şartlarının zor olduğuna de-
ğinen operatör işçisi, geminin
dengesinin bozulup işçilerin üze-
rine yıkılma tehlikesi altında çalış-
tıklarını anlatan Abdul-Gawad,
yaptığı işin önce Mısır için sonra
kendisi için gurur verici olduğunu
da sözlerine ekledi. 

24 Mart'ta karaya oturmuştu

"The Ever Given" isimli gemi, 24
Mart'ta ülkede yaşanan kum fırtı-
nası ve kötü hava koşulları nede-
niyle karaya oturmuştu. 400

metre uzunluğunda, 59 metre ge-
nişliğinde ve 224 bin ton ağırlı-
ğındaki konteyner gemisi,
Çin'den Hollanda'ya gidi-
yordu.  Geminin dar kanalda sı-
kışarak geçiş yolunu kapatması
sonucu kanalda uzun gemi kuy-
rukları oluşmuş ve deniz trafiği-
nin durması nedeniyle ham
petrol ve LNG sevkiyatlarında
aksamalar yaşanmıştı.

Dünya ticareti için ciddi zarar

Geminin sahibi Japon firma ise

konuyla ilgili yaptığı açıklamada,
geminin yeniden yüzdürülmesine
yönelik girişimlerde "zorluklarla
karşılaşıldığını" kaydetmişti. Mı-
sırlı yetkililer, 15 bin ila 20 bin
metreküp kum çeken bir tarak ge-
misinin, gemiyi hareket ettirmeye
çalıştığını aktarmıştı.Karaya otu-
ran Ever Given adlı dev yük ge-
misinin kanalı trafiğe
kapatmasının dünya ticaretine
haftada 10 milyar dolara kadar
zarar verdiği tahmin edilmişti.
DHA

Milli Savunma Bakanı Hulusi
Akar, İngiltere Savunma Ba-
kanı Ben Wallace ile birlikte

'Prince of Wales' uçak gemisini ziyaret
ederek incelemelerde bulundu. Mili Sa-

vunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı
açıklamaya göre; resmi ziyaret kapsa-
mında İngiltere'ye giden Milli Savunma
Bakanı Hulusi Akar'ın Londra temasları
sürüyor. 

Dün İngiltere Savunma Bakanı Ben Wal-
lace ile bir araya gelen Bakan Akar, İngi-
liz mevkidaşı ile 'Prince of Wales' uçak
gemisini ziyaret ederek incelemelerde
bulundu. DHA

Bakan Akar, İngiltere’de
uçak gemisini inceledi
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Mısır’ın Süveyş Kanalı’nda 23 Mart'ta karaya oturan
Ever Given adlı geminin kurtarılması için başlatılan
tortu ve kumların çıkartılması çalışmasına katılan 
ekskavatör operatörü Abdullah Abdul-Gawad, 
"21 saat kanal kazdım. Mesaim ödenmedi" dedi
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Saray halka açılıyor
İngiltere'de Kraliçe II. Elizabeth, kraliyet tarihinde
bir ilke imza atarak, Buckingham Sarayı’nın
bahçesini piknik için halka açmaya karar verdi

İNgİltere'de Kraliçe II.
Elizabeth, kraliyet tarihinde
bir ilke daha imza attı. Kra-

liçe, Buckingham Sarayı’nın bahçesini
piknik için halka açmaya karar verdi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Buc-
kingham Sarayı'ndan geldi. Bucking-
ham Sarayı'ndan yapılan açıklamada,
“Bu yaz Buckingham Sarayı bahçesi
ziyaretçilere açılıyor. Sarayın çimenleri
üzerinde piknik yapmak için ömür
boyu bir kez karşılaşabileceğiniz bir
fırsatın tadını çıkarın" ifadelerine yer
verildi.

14'üncü lüks saray 

Buckingham Sarayı, 775 odadan

oluşan 828 bin metrekarelik bir
yaşam alanına sahip. 
Kraliyet ailesi web sitesine göre, 
sarayda çeşitli etkinlikler için 
kullanılan 19 farklı devlet odası bulu-
nuyor. Sarayda toplam 240 yatak
odası bulunurken, 52'si kraliyet
odası, diğer 188'ü ise personel için
kullanılıyor. 
Sarayın bahçesinde çiçek ve yeşillik-
lerle dolu 156 metrelik bir sınır du-
varı yer alıyor. Bahçenin içinde üç
dönümlük bir göl yanı sıra, bahçede
bir de tenis kortu bulunuyor. Buc-
kingham Sarayı, dünyanın en büyük
ve lüks sarayları arasında 14'üncü sı-
rada yer alıyor. DHA

Ukrayna askerine
moral ziyareti
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir
Zelenskiy, Rusya yanlısı ayrılıkçılarla
Ukrayna ordusu arasında gerilimin
tırmandığı Donbas bölgesine gitti

doNBAS'tA Ukrayna ordusu ile Rusya
yanlısı ayrılıkçılar arasında zaman
zaman tansiyon yükseliyor. Ukrayna

Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya yanlısı
ayrılıkçılarla Ukrayna ordusu arasında gerilimin tır-
mandığı Donbas bölgesine gitti. Ukrayna Devlet
Başkanlığından yapılan açıklamada, Zelenskiy’nin
ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinde çalışma zi-
yaretinin başladığı bildirildi. Zelenskiy’nin, son dö-
nemde sistematik ateşkes ihlali yapılan bölgeleri
ziyaret edeceği, Ukraynalı liderin ayrıca moral ver-
mek amacıyla bölgedeki askerlerle bir araya geleceği
aktarıldı. Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan
açıklamada, Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrı-
lıkçıların dün gece yarısından 07.00’de kadar beş kez
ateşkes ihlali yaptığı, açılan ateş sonucu bir Ukrayna
askerinin hayatını kaybettiği bildirildi.

NATO'dan Kiev'e ziyaret 

Öte yandan Batılı devletlerin Ukrayna’ya desteği sü-
rerken, NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral
Stuart Peach dün Ukrayna’nın başkenti Kiev’i ziya-
ret etti. Devlet Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada
Zelenskiy’nin, NATO’ya “Rusya saldırganlığı karşı-
sındaki desteğinden ötürü” teşekkür ettiği belirtildi.

Rusya-Ukrayna gerginliği

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak,
Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırına, ay-
rıca Kırım'a askeri sevkiyat yaptığını açıklamıştı. Uk-
rayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Dairesi de
Rusya'nın Ukrayna'ya karşı “geniş çaplı" provokas-
yona hazırlandığını iddia etmişti. Rusya Devlet Baş-
kanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitriy Peskov ise
Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliğin "tehdit oluş-
turmadığını" açıklamıştı.

Otopark’tan
timsah çıktı

ABd’NİN Florida eyaletinde bir apartma-
nın otoparkında 3 metrelik timsah yaka-
landı. O anlar polisin vücut kamerasına

yansıdı. ABD'nin Florida’da eyaletinde bir apartma-
nın otoparkında yakalanan dev timsah apartman sa-
kinlerine korku dolu anlar yaşattı. Tampa kentindeki
bir apartmanın otoparkında yakalanan 3 metrelik
timsahın yakanlanması için olay yerine Florida Balık
ve Vahşi Yaşam yetkilileriyle ile polis, çağrıldı. Ekipler
timsahın ağzını bağlayarak kontrol altına alındı.Dev
timsah polis ve Florida Balık ve Vahşi Yaşam yetkili-
leri eşliğinde kamyonete yüklendi. O anlar polislerin
vücut kamerasına yansıdı. Yetkililer, timsahların çift-
leşme dönemine dikkat çekerek, olası tehlikelere karşı
bir dizi uyarı yayınladı.Timsahların çiftleşme döne-
minde hırçın olabileceğine dikkat çeken yetkililer,
evcil hayvan sahiplerine hayvanların su kenarların-
dan uzak tutulması konusunda uyardı. Dev timsa-
hın vahşi doğaya salındığı ifade edildi.

KoSovA'dA
ilkbaharda
yağan kar

şaşırttı.Ülkedeki kar ya-
ğışı Prizren'deki sokak
ve caddeleri beyaza bü-
rüdü. Kosova ilkba-
harda ani sıcaklık
düşüşüyle karşı karşıya
kaldı. Ülkede etkili ola
kar yağışı sonrası Priz-
ren kentindeki caddeler
beyaza büründü.
Kentte kartpostallık
manzaralar oluştu.

Okulların tatil olması
nedeniyle kar yağışını
fırsat bilen çocuklar da
karın tadını çıkardı. Kar
yağışıyla birlikte Priz-
ren'deki tarihi Taş köprü
ve Osmanlı dönemin-
den kalma Sinan Paşa
Camii karlarla kap-
landı. Hava sıcaklığının
gece eksi 2 dereceye
kadar inmesi beklenir-
ken, termometrele gün-
düz ise 4 dereceyi
gösterdi.

Kosova bembeyaz
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Prens Philip hayatını kaybetti
İNgİltere’de Kraliçe 2. Eliza-
beth’in eşi Prens Philip, 99 yaşında
hayatını kaybetti. Kraliyet Ailesi’nin

resmi sosyal medya hesabından yapılan açıkla-
mada, “Majesteleri Kraliçe, sevgili kocası Edin-
burgh Dükü Majesteleri Prens Philip'in
öldüğünü açıkladı. Majesteleri, bu sabah Wind-
sor Kalesi'nde huzur içinde vefat etti. Kapsamlı
duyuru yapılacaktır” denildi.

NASA astronotu Mark Vande Hel ile
Rus kozmonotlar Oleg Novitskly ve
Pyotr Dubrov Soyuz MS-18 roketiyle

Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) doğru yola
çıktı. NASA astronotu Mark Vande Hel ile Rus
kozmonotlar Oleg Novitskly ve Pyotr Dubrov’u
taşıyan Soyuz MS-18 merakla izleniyor.

Uzaya yolculuk başladı

"The Ever Given" isimli gemi, 24 Mart'ta ülkede
yaşanan kum fırtınası ve kötü hava koşulları 
nedeniyle karaya oturmuştu. 400 metre 
uzunluğunda, 59 metre genişliğinde ve 224 bin
ton ağırlığındaki konteyner gemisi, Çin'den 
Hollanda'ya gidiyordu.  Geminin dar kanalda 
sıkışarak geçiş yolunu kapatması sonucu 
kanalda uzun gemi kuyrukları oluşmuş ve 
deniz trafiğinin durması nedeniyle ham petrol 
ve LNG sevkiyatlarında aksamalar yaşanmıştı.
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 CİRANTA

 ÇİTİLİ

 ÇİTLİ

 DESTEKSİZ

 EDEPSİZ

 FAHİŞ

 GLASE

 HAFRİYAT

 HAZİNE

 HİSLİ
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 DEPO
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 KIYI
 KLAS
 MAİL
 NEFT

 OKLU
 ÖVME
 TANI
 TASA
 TINI
 YATI

 ZIMN

5 HARFLİ
 AYNEN
 DÜNİT
 KİNİK
 LAVAJ

 MACAR
 MARUL
 VİRÜS

 ZEKER

6 HARFLİ
 EŞELEK

 İLANEN
 IŞIMAK
 İYOTLU

 NAKDEN
 RİAYET

 VEKTÖR

10 HARFLİ
 DEMOKRATİK

 FİNLANDİYA
 MÜLKLENMEK

 REJİSÖRLÜK

Soldan Sağa:
1. Sahil. - Ticaret gemilerinde eski ve usta gemici. 2. Tit-
rek, parlak bir ışık saçmak, parıldamak. 3. Zorlu, güç-
lü ve etkili. - Leylak rengi. 4. Sivas iline bağlı ilçelerden 
biri. 6. Zıvanası olmayan. 7. Bir şeyin erebileceği uzak-
lık, menzil. - Vurgun, kazanç, kâr. 8. Buğdaygillerden, 
çimen biçiminde veya geniş çayır olarak yetiştirilen bir 
park bitkisi. 9. Dogma. - Ne kadar bir değer karşılığında?

Yukarıdan Aşağıya:
1. “En ... Gecenin Rüyası” (William Shakespeare’in An-
tik Yunanistan’da bir düğün öncesinde geçen oyunu). - 
Zekâsı olan, zeyrek. 2. Işığı kıran şey. 3. Harabe. - Ara-
sız. 4. Toplam kıvıl yükü sıfır yapma işlemi. 6. Sepetçi 
kavağı. 7. Faktör. - Protein değeri bakımından zengin 
bir tür fasulye. 8. Durmadan kılıç sallayarak. 9. Akaret. 
- Çünkü.
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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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Aleksia & Hakan Kayar
bulmacaci@gmail.comÇÖZÜMLER
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A gop'la birlikte Yeşil Köşk'te oturuyo-
ruz. Hani şu “Yanıyor mu Yeşil
Köşk'ün lambası” türküsündeki Yeşil

Köşk... Vallahi de billahi de o. İlk zaman
bizde “hadi lan o değildir” diyorduk da
müzik tarihçisine sorduk, “o çocuklar o...”
dedi. Ulan bir sevindik, bir sevindik. Hayır
niye sevindik bu kadar onu da bilmiyoruz.
Böyle yabancı filmlerde Türkiye veya İstanbul
adını duyunca sevindiğimiz gibi sevindik...

Neyse işte. Yeşil Köşk o Yeşil Köşk. Vakit-
lerden öğle saat 4'e 12 var. Agop yetmişlik
Arjantin bardağında bira içiyor. Bende ellilik
Bavyera bardağında bira içiyorum. Agop; la-
tinci biz tabii Marx abinin köyünden yanayız. 

Nurgül ile Aslı gelecek. Onları bekliyoruz.

Yeşil Köşk'te fonda Chopin çalıyor. Agop mız-
mızlanıyor hemen; “Ya bura iyi güzel de Anıl.
Bu gıy gıy klasik müzikten içim şişiyor lan.” -
“Agop o müzikten değil biradandır. 2'den beri
4 tane içtin.” - “İçerim ben. Karışma.” Gül-
düm sonra. Agop dudaklarının arasından söy-
leniyor; “Sanki kendi 1 tane içti.” Tamam la
tamam diyorum, kapatıyoruz konuyu. Cho-
pin'e boyun eğmişiz artık, yapacak bir şey
yok.

Arada üniversiteden hocalar falan geliyor,
“merhaba çocuklar” diye. Basın tarihçisi
herif geçiyor hiç de sevmem; “Oooo öğle bi-
rası haa” diyor. Agop atlıyor hemen, “İçiyor-
sak sebebi var” diye. Öyle muntazam, seviyeli
sarhoşluğun içindeyiz...

“Anııllll” diye bir ses geliyor uzaktan. Ba-
şımı çevirip bakıyorum Aslı. Hemen yanında
da Nurgül var. Bize el sallıyorlar. Agop'un
masadan bir kalkışı var, Hagi topu doksana
takmış da sevinir gibi. “Oooo hoşgeldiniz kız-

lar. Gözümüz yollarda kaldı
bre” falan diyor. Ermeni şivesini de konuştu-
ruyor puşt. Etkileyecek ya... 

Gelip oturuyor sonra kızlarda masaya. As-
lı'ya bir White Russian, Nurgül'e de Black
Russian. Biri sütlü biri sütsüz votka. Agop
paso kontrada; “O zaman yoldaş Lenin'e içe-
lim hahahahaha” diye espriler yapıyor. Ben-
deniz mazlum duruyorum. Chopin'de
kulağım. Aslı döndü sonra; “Keyfin mi yok”
diye. Yo-yo dedim. E hadi dedi kadehini Bav-
yera bardağıma değdirip. 

Sohbet-muhabbet derken. Taraflar da belli
oldu. Nurgül Agop'la. Aslı tam beklediğim

gibi benimle. Gözleri hep gözümde. Kalktık
sonra hesabı isteyip. 

Bornova'da Süvari Caddesi'ne doğru yürü-
meye başladık. Agop ve Nurgül önde; Aslı ile
biz geride. Kız koluma girmiş, “Anıl”. Efen-
dim diyorum. “Ya ne güzel gözlerin var”
diyor. Teşekkür ederim diyorum. Yerim seni
diyor. Alkolden mi utandığımdan mı bilinmez
kırmızlaşmış suratım. Agop dönüp gülüyor;
“İçki çarptı galiba Boduççç” - “Yürü git lan”
diyorum içimden fazla üstelemeyip dönüyor
önüne.

Sonra bizim türkü bara yerleşiyoruz. Ruhi
Su çalıyor burada. Hehhh şöyle der gibiyiz he-
pimiz. E Agop Ermeni. Bendeseniz bağrı açık
bir Tokatlı. Kızlar da Malatya- Sivas falan
deyince. E bizi Chopin değil Ruhi ağabey pak-
laycaktı... 

Yeşil Köşk'ün başkalaşmışlığından uzakta
ana rahmine düşmüş gibi sıcacık bir yerdeyiz
işte. “Yalancı dünyaya konup göçenler. Ne

söylenirler-ne haber verirler...” diye gidiyor
türkü. Bir sigara yakmak istiyorum. Çakmağı
çıkarıp “Yakalım Anıl bey” diyor Aslı;

Yak diyorum kız yak. 
Bu gün birlikte yanalım...
Ooooo diye taktir eden esprili bir ses yükse-

liyor Agop ve Nurgül'den, Aslı'yı kendime
çekip sarıyorum. Ruhi Su bastırıyor;

“Kimi masum,
Kimi güzel yiğitler.
Ne söylerler,
Ne bir haber verirler...”

Türkü tavsiyesi

Ruhi Su çalıyor. "Bilmem şu feleğin bende
nesi var" diye. Güneş gelip düşmüş sahil bo-
yuna. Deniz bir yandan güneş bir yandan; "Ya-
şamak güzel şey kardeşim" şiirini fısıldıyorlar
kulağıma. Ruhi abi sesleniyor gene geriden,
muhalefet edecek ya; "Sanki benim mor süm-
büllü bağım var."

Yeşil Köşk’ten
Ruhi Su türküsüne 
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iKi farklı formatta kaleme alınan kitap, hem
iş kitabı hem de roman olarak okunabiliyor.
Kitabında dijital çağda nasıl pazarlama ya-

pılabileceğini uygulama örnekleri eşliğinde anlatan
yazar, 21 yıldır sürekli geliştirdiği sektörel odaklanma
sistemini, müşteri bulma sanatı kavramı üstünden ir-
deliyor. Müşteri Bulma Sanatı B2B Pazarlama, bir
yandan müşteri bulmak için pazarlama çalışmaları ya-
parken, diğer yandan markaya yatırım yapmanın ince-
liklerini anlatıyor. Pazarlama çalışmalarını yurt içi ve
dışına yönelik örneklerle ele alan Recep Akbayrak, ki-
tabın çıkış noktasını ise şöyle anlatıyor: ''Günümüzde
şirketler, hiç olmadığı kadar satış odaklı. Pazarlamanın
faydası çoğu zaman 'satış olduysa başarılı, olmadıysa
başarısız' şeklinde ölçümlenmek isteniyor. Oysa müş-
terinin satın alma tercihleri ne kadar değişirse değişsin,
sektörel odaklanma sistemi yine de uygulanabilir” ifa-
delerini kullandı. Yeni kitabıyla Türkiye’de tüm zaman-
ların en çok satan pazarlama ve satış kitabı olma gibi
iddialı bir hedefi olduğunu da söyleyen Akbayrak, bu
hedefe ulaşmak için nasıl bir pazarlama kurgusu yapıl-
dığı ve sonuçlarının neler olduğu hakkında da kamuo-
yuna düzenli bilgi vereceğini aktardı. DHA

KaysEri’dE Ana-
dolu Selçuklu Sul-
tanı 1’inci Alaeddin

Keykubad’ın eşi Mahperi
Hunat Hatun tarafından
kendi ismi verilerek 1238 yı-
lında yaptırılan külliye, 783
yıldır ayakta duruyor. Anadolu
Selçuklu Sultanı 1'inci Alaed-
din Keykubad'ın eşi, 2'nci Gı-
yaseddin Keyhüsrev'in ise
annesi olan Mahperi Hunat
Hatun, 1238 yılında kendi
adını verdiği külliyeyi yaptırdı.
Kesme taştan inşa edilen külli-
yede, cami, medrese, hamam
ve türbe yer alıyor. Yaptırıldığı
günden bu yana kullanılan
Hunat Hatun Külliyesi, 783

yıldır ayakta duruyor. Kayseri
Büyükşehir Belediyesi Müze-
ler ve Tarihi Yapılar Yönetim
Şube Müdürü Fehmi Gündüz,
"Anadolu Selçukluları birçok
yerde çok güzel eserler bıraktı-
lar. Kayseri de onların başında
geliyor. Hunat Hatun Külli-
yesi, Anadolu Selçukluların en
şaşalı döneminde yapılan ya-
pılardan bir tanesi. Bu külliye,
içinde bulunan medrese, cami
ve hamamıyla Anadolu Sel-
çuklu mimarisinin en güzel
eserlerinden birisi. Burası yıl-
lardır ayakta kalmış güzel
eserlerden birisi. Günümüzde
de cami, medrese ve hamamı
kullanılıyor" diye konuştu. 

B akanlıktan yapılan yazılı açıkla-
maya göre; bakanlık, ulusal dosya
olarak 'Geleneksel Ahlat Taş İşçili-

ği'ni, çok uluslu dosyalar olarak ise 'Sedef
Kakma Sanatı' ile 'İpek Böcekçiliği ve Do-
kuma için İpeğin Geleneksel Üretimi'ni
UNESCO Somut Olmayan Kültürel
Miras Listelerine sundu. UNESCO’ya
geçen yıl sunulan ancak uygulanan kota-
lar nedeniyle değerlendirmeye alınamayan
'Çay Kültürü', 'Nasreddin Hoca Fıkrala-
rını Anlatma Geleneği' ile 'Mey/Balaban
Zanaatkârlığı ve İcra Sanatı' unsurlarına
ilişkin aday dosyaları da revize edilerek
yeniden UNESCO’ya bildirildi. İslami
güzel yazı sanatı Hüsn-i Hat’ın da geçen
aralık ayında Fransa’nın başkenti Paris’te
gerçekleştirilecek UNESCO Somut Ol-
mayan Kültürel Mirasın Korunması
16'ncı Hükümetlerarası Komite Toplantı-
sı’nda değerlendirmeye alınması kesin-
leşti.

Türkiye ilk 5 ülke arasında

UNESCO Somut Olmayan Kültürel
Miras Listelerine en çok unsur kaydettiren
ilk 5 ülke arasında yer alan Türkiye’nin
bugüne kadar 20 kültürel değeri listelere

kaydedildi. Bakanlık Araştırma ve Eğitim
Genel Müdürü Okan İbiş, yeni sunulan
dosyalarla ilgili, Türkiye’nin kültürel de-
ğerlerine ilişkin toplumsal farkındalığı art-
tıracak ve bu değerlerin uluslararası
tanıtımını sağlayacak çalışmalara bir yeni-
sini daha eklediklerini belirtti.

3 geleneksel miras

Bakanlık, yüzyıllardır taş ustalarınca
Ahlat civarındaki taş ocaklarından volka-
nik taşların çıkarılması, işlenmesi, süslen-
mesi ve yapılar inşa edilmesine dayanan
kuşaktan kuşağa aktarılan bilgileri, yön-
temleri ve estetik anlayışı temsil eden
köklü geleneği listelere kaydettirerek koru-
maya alacak. İpek böceği kozalarının yu-
muşak, dayanaklı dokumalara
dönüşümündeki geleneksel ustalık da
UNESCO’ya taşınmasıyla birlikte bu kül-
türel miras da insanlığın ortak mirası ola-
cak. Sedefin ahşap yüzey üzerine kakma
yöntemiyle yerleştirilmesine dayalı kadim
bir süsleme tekniği olan sedef kakma sa-
natı ise listeye kaydedildikten sonra
UNESCO korumasına alınacak Türki-
ye’nin diğer bir kültürel değeri olacak.
DHA

Fabrika Odaklı Pazarlama kitabı-
nın yazarı Recep Akbayrak’ın 
iş yönetimi ve şirketler arası 

pazarlamayı anlattığı ‘Müşteri
Bulma Sanatı B2B Pazarlama’ adlı

yeni kitabı raflardaki yerini aldı

statİk fİkİr

Anıl BODUÇ

anilboduc@gmail.com
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3 GELENEKSEL MIRAS 
DAHA UNESCO ADAYI
Kültür ve Turizm Bakanlığınca, 'Geleneksel Ahlat Taş
İşçiliği', 'Sedef Kakma Sanatı' ile ‘İpek Böcekçiliği ve

Dokuma için İpeğin Geleneksel Üretimi'nin Birleşmiş
Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) 

tarafından koruma altına alınacağı duyuruldu

Müşteri bulma
sanatı kitap oldu

Yeni bir moda rüzgarı!
EndonEzya'nın 7 büyük
giyim markası, Türkiye için
özel olarak tasarlanan ko-

leksiyonları, düzenlenen defile ile ta-
nıttı. Endonezya Cumhuriyeti,
Güneydoğu Asya'daki muhafazakar
giyim modasının buluşma noktası
olarak bilinen 'Markamarie' iş birli-
ğiyle Ankara'da bulunan Endonezya
Büyükelçiliği binasında defile düzen-
ledi. Endonezya'nın 7 büyük giyim
markası, Elzatta, Wearing Klamby,
Jawhara Syari, Tethuna, Medina Zein,
Restu Pratiwi ve Hwan Eco Ethnic,
Türkiye için özel hazırladıkları koleksi-
yonları tanıttı. 'Markamarie' kurucu
ortağı ve etkinlik koordinatörü Franka
Soeria, Endonezya ve Türkiye arasın-
daki yakınlık dolayısıyla yapılan etkin-
liklerin daha geniş kitlelere ulaştığını
söyledi. Soeria, "Endonezya ve Tür-
kiye arasındaki ilişkileri moda sektö-
ründe daha da ileri taşımak için bu
şekilde bir etkinlik düzenledik. Buraya
gelen tasarımcılar modernden etniğe
kadar birçok değişik sitile sahipler. Biz
de bunları sergilemek istedik. Farklı bir

konsept ile farklı bir şehirde de tekrar
düzenleyeceğiz. Gerek Türkiye, ge-
rekse farklı ülkelerde bunu yapacağız.
Endonezya ve Türkiye’nin mevcut ya-
kınlığı dolayısıyla yaptığımız etkinlik
Türkiye’de daha geniş bir kitleye ulaşı-
yor" diye konuştu. Moda tasarımcısı
Medine Zein de Türkiye ile Endo-
nezya arasında giyim yönünden çok
benzerlikler olduğunu belirterek, "Bu-
radaki koleksiyonumu Hollanda ve
Endonezya sitillerinden esinlenerek
yaptım. Stil olarak Türkiye ve Endo-
nezya birbirlerine çok benziyor. Sa-
dece başörtüsünde farklı bağlama
çeşitlerine sahipler. İleride de tekrar bu
tarz etkinliklere katılmak istiyorum"
dedi.İlişkiler güçlenirEndonezya
Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Lalu
Muhammad Iqbal ise koronavirüs sü-
recinin ardından çok daha büyük et-
kinlikler düzenleyeceklerini dile
getirerek, şunları söyledi: "Pandemi ilk
çıktığından bu yana bu tarz bir etkinlik
ilk defa yapıldı. Umarım beğenilmiştir
yaptığımız program. Endonezya ve
Türkiye arasındaki ilişki de yaklaşık
500 senelik bir geçmişe dayanmakta.
Bununla birlikte ister ekonomik, ister
politik olsun, arasındaki ilişkilerin ne
kadar güçlü olduğunu biliyorsunuz
ama bunun yanı sıra kültürel açıdan
ilişkilerimizi daha da güçlendirmek
adına böyle bir program yaptık. Uma-
rım kültürel açıdan diplomasimizi
daha iyi noktalara getirir. Biz inanıyo-
ruz ki bu pandemiyi kolayca atlataca-
ğız ve zamanla daha iyi noktalara
geleceğiz. Bu zor durumda böyle bir
etkinlik düzenliyorsak, iyi olduğumuz
dönemlerde çok daha güzel program-
lar yapabileceğimize inanıyoruz."

783 yıllık külliye



bordo-mAvili kulübün başkanı
Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisinde eko-
nomik durumları, kulübün geleceği ve
FIFA başvurularına yönelik açıklama-
larda bulundu. Kulübün ekonomik ve
sportif alanda yaşadığı en zor dönemle-
rinden birinde göreve talip olduklarını
belirten Ağaoğlu, “Tarihler Nisan 2018’i
gösteriyordu. Geldiği-
mizde umut yoktu,
umutsuzluk vardı. Gel-
diğimizde mutluluk
yoktu, mutsuzluk vardı.
Geldiğimizde ekonomi
yoktu, iflasa doğru sü-
rüklenen Trabzonspor
vardı. Geldiğimizde ba-
şarı yoktu, başarısızlığa
mahkum edilmiş takım
vardı. Geldiğimizde ca-
mianın bizden tek beklentisi vardı. 'Ku-
lübü ayakta tutsunlar yeter.' Üç yıl önce
bu koltuğa oturduğumda arkadaşla-
rıma şunu söylemiştim; 'Evet, durum
çok kötü. Ancak şunu unutmayalım!
Trabzonspor’un olduğu her yerde umut
vardır. Biz doğru yöneteceğiz ve so-
nunda başaracağız!' Dünü anlatmak
çok kolaydır. Bugünü yaşamak değerli-
dir. Ama en zoru yarınları inşa etmektir.
Bizler politikamızı hep bu doğrultuda
yürüttük. Önce kulübümüzün ekonomi-
sini sürdürülebilir hale getirdik. Ardın-
dan sportif anlamda büyük bir
yapılanmaya gittik. 
Trabzonspor’u profesyonelce yönetilen
bir kulüp haline getirdik. Altyapımızı
daha da güçlendirdik. Bugün, altyapı-
sıyla varoluş felsefesine uygun hareket
eden Trabzonspor var! Bugün, üreten,
ürettiğini satabilen bir Trabzonspor var!
Bugün, ekonomisini doğru şekilde yö-
neten Trabzonspor var! Bugün hem
borsada hem de transfermarket’te Tür-
kiye’nin en değerli kulübü var! Bugün,
sürekli olarak zirve yarışının içerisinde
olan Trabzonspor var! Bugün yarınlara
daha umutlu bakan bir camiamız var”
ifadelerini kullandı.

s üper Lig’de çıktığı son iki maçtan da bera-
berlikle ayrılan Trabzonspor, bu akşam
deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı

karşıya gelecek. Bordo-mavililer bu karşılaşmayı
kazanarak iki maçlık galibiyet hasretine son
verip yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor. Çaykur
Didi Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat
16.00'da başlayacak. Trabzonspor’da Hes
Kablo Kayserispor maçında sakatlanan Nwa-
kaeme ile omzundaki sakatlık geçmeyen Afo-
be'nin yanı sıra, uzun süreli sakatlıklarının
ardından takımla çalışmalara başlayan Abdül-
kadir Ömür ile Trondsen'in kadroda yer almaları
beklenmiyor. Bordo-mavililerde kart cezalarını
tamamlayan Abdulkadir Parmak ile Edgar
Ie’nin yanı sıra sakatlıkları düzelen Berat Özde-
mir ve Kamil Ahmet Çörekçi de forma giyebile-

cek. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın, son Hes
Kablo Kayserispor maçının 11’inde değişikliğe
giderek savunmada Hosseini’nin yerine cezasını
tamamlayan Edgar’a, orta sahada Baker’in ye-
rine cezasını tamamlayan Abdulkadir Parmak’a,
ayrıca sakatlığı bulunan Nwakaeme’nin yerine
de Yusuf’a forma vermesi bekleniyor.

Kırkıncı randevu

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, yarın Rize'de

oynanacak maçla ligde 40’ncı kez karşı karşıya
gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oyna-
nan 39 maçın 26’sı bordo-mavililerin üstünlü-
ğüyle tamamlanırken, Çaykur Rizespor ise 5 kez
kazandı. 8 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine
üstünlük sağlayamadı. Trabzonspor söz konusu
maçlarda 83 gol kaydederken, kalesinde 32 gol
gördü. İki takım arasında ligin ilk yarısında
Trabzon'da oynanan karşılaşmadan Trabzons-
por, 2-1 galip ayrılmıştı. DHA
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Süper Lig'in 33. haftasında
Medipol Başakşehir'i 2-0
yenen Gaziantep'te kulüp baş-
kanı Mehmet Büyükekşi, se-
zonu ilk 5'te tamamlamak

istediklerini belirtti. Rakipleri-
nin tecrübeli ve geçen sezonun
şampiyonu olduğunu aktaran
Büyükekşi, "Rakibimizin bu
sezon ligdeki konumuyla zor

günler geçirdiğinin farkınday-
dık. Bizim bir hayalimiz, hede-
fimiz var. 90 dakika bir an
olsun oyun ciddiyetini elimiz-
den bırakmadık ve haklı bir ga-

libiyet aldık. Çok akıllı bir futbol
sergilediğimizi düşünüyorum.
Kendi evimizdeki iyi gidişatı-
mızı sürdürüyoruz." değerlen-
dirmesinde bulundu.

adalet için 
FıFa’ya gittik
Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet 
Ağaoğlu, her zaman adaletin yanında
yer almış bir kulüp olduklarını 
belirterek, “Göreve geldiğimiz günden
itibaren yaptığımız bütün çalışmalara
rağmen, futbolda ‘adalet’ kavramının 
sahaya yansımadığını gördük. Bundan
hareketle geçen ay FIFA’ya TFF 
kurullarının bağımsız olmadığını 
belirten başvurumuzu yaptık. 
Başvurumuzu dikkatle takip ediyoruz” dedi

Ligi ilk 5’te tamamlamak istiyorlar

14

Süper Lig’in 34’üncü haftasında bugün deplasmanda 
Çaykur Rizespor’a konuk olacak Trabzonspor, bu karşılaşmayı
kazanıp iki maçlık galibiyet özlemine son vermek istiyor
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Bordo-mavililerin  muhtemel 

11’i şöyle: Uğurcan - Hüseyin,

Edgar Ie, Hugo, Marlon, Flavio,

Berat, Ekuban, Bakasetas, Yusuf,

Djaniny SAKAT: Abdülkadir Ömür,

Trondsen, Afobe, Nwakaeme

MUHTEMEL

KADRO

Bu takım savaşacak!Bu takım savaşacak!Bu takım savaşacak!Bu takım savaşacak!Bu takım savaşacak!Bu takım savaşacak!Bu takım savaşacak!Bu takım savaşacak!Bu takım savaşacak!Bu takım savaşacak!Bu takım savaşacak!Bu takım savaşacak!Bu takım savaşacak!Bu takım savaşacak!
Trabzonspor’un 26 yaşındaki stoperi Edgar Ie, taraftarların kendilerine desteğini
sürdürmelerini isteyerek, “Bu takım savaşmaya devam edecek. Bir mücadelenin içindeyiz ve
bu mücadeleyi sonuna kadar vermek istiyoruz. Taraftarlarımızın desteği olmadan bunu
başarabilmemiz mümkün değil. Hep birlikteyiz ve birlikte daha güçlüyüz” dedi
trAbzonSpor'un Portekizli savunma
oyuncusu Edgar Ie, kulüp dergisine
transfer süreci ve hedeflerine yönelik
açıklamalarda bulundu. Portekiz’de ka-
tıldığı bir turnuvada gösterdiği perfor-
mansın ardından Sporting’in kendisiyle
ilgilendiğini ve futbol hikayesinin bu şe-
kilde başladığını aktaran Edgar Ie, “As-
lında biraz ilginç bir futbol hikayem var.
Futbola kanat oyuncusu olarak başla-
dım, başka bir hoca beni bek olarak oy-
nattı, daha sonra da şu an Süper Lig’de
teknik direktör olarak görev yapan Ri-
cardo Sa Pinto beni stoper olarak oy-
natmaya başladı. Stoperliğe direkt
defans oyuncusu olarak başlamadım.
Bahsettiğim turnuvadan sonra Sporting
altyapısına gittim ve gerçekten çok farklı
bir altyapıydı. Çok iyi bir eğitim alıyor-
sunuz. Sporting’de oynadığımız maçla-
rın ve turnuvaların ardından Inter ve
Barcelona’nın benimle ciddi olarak ilgi-
lendiğini duydum. Ardından Barce-
lona’ya transferim gerçekleşti.
Barcelona’ya gittikten sonra, oradan
içeri girdiğinizde aslında futbolun ne
kadar farklı olduğunu görüyorsunuz.
Çünkü orası bambaşka bir yer” ifadele-
rini kullandı.

Stopede çok rahatım

İşini en iyi şekilde yapmaya çalıştığını ve
kendisini en rahat stoper pozisyonunda
hissettiğini anlatan Edgar, şöyle devam
etti: “Hangi takımda olursam olayım, ne
yapıyor olursam olayım o işi adanmış
bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Tabii ki
bunun gururunu da yaşıyorum. Yaptığı-
nız işi bir adanmışlıkla yaparsanız eğer

hem izleyen kişiler oynadığınız oyundan
gurur duyacaklar hem de futbolunuz-
dan keyif alacaklardır. Dolayısıyla ben
de kendi futbol tarzımı böyle tanımlaya-
bilirim. Gençken kanat oyuncusu olarak
oynadım ama bu geçmişte kaldı. Şu an
kendimi en rahat hissettiğim pozisyon
stoper pozisyonu. Fakat maç içinde,
maçın gereğine göre, o anki ihtiyaca yö-
nelik bek oynamam gerekirse tabii ki
elimden geleni yapmaya çalışırım.”

Burada doğru tercihi yaptım

Transfer süreciyle ilgili de açıklamalarda
bulunan Edgar, şunları söyledi: “Lille’de
çok fazla forma şansı bulamamıştım.
Ben beklemeyi seven, kenarda duran,
sadece antrenmana gidip gelen birisi de-
ğilim. Oynamak istiyordum ve elimden
geleni saha içinde gösterebilmeyi istiyo-
rum. Dolayısıyla oynamaya ihtiyacım
vardı. Bu sırada da Trabzonspor fırsatı
ortaya çıktı. Yusuf Yazıcı’nın transferi
esnasında ben Feyenoord’da kiralık ola-
rak oynuyordum. Orada da aslında
kötü bir sezon geçirmemiştim, işler
benim adıma iyi gitmişti. Orada 1 yıl ge-
çirdikten sonra Trabzonspor’a geldim.
Buraya geldiğim andan itibaren ne
kadar doğru bir seçim yaptığımı fark
ediyorum. Çünkü burada olmaktan do-
layı çok mutluyum. Hem oynama fırsatı
buluyorum hem de insanların gösterdiği
sevgiyi düşününce Trabzonspor’a gel-
mekle çok iyi bir seçim yaptığımı düşü-
nüyorum.”

Gençler çok çalışmalı

Takımda çok yetenekli arkadaşlarının

olduğunu vurgulayan
ve genç oyunculara
da tavsiyelerde bu-
lunan Edgar, şun-
ları kaydetti:
“Trabzonspor’a
ilk geldiğim gün-
den itibaren çok
çalışkan ve yete-
nekli bir oyuncu
grubumuzun oldu-
ğunu gördüm. Onların
içlerine dahil olmak
benim için çok zor olmadı.
Beni hemen sahiplendiler ve hemen
takıma dahil olmam için ellerinden
geleni yaptılar. İlk günden itibaren
sanki yıllardır buradaymışım gibi ve
uzun zamandır birlikte antrenman ya-
pıyormuşuz gibi hissettim. Ben topla
oynamayı seven birisiyimdir, bu özel-
liğimle beni fark ettiler ve kısıtlamadı-
lar. Bu da çok hoşuma giden bir
özellik oldu. Takım arkadaşlarımın
kalitesinden çok etkilendiğimi söyle-
yebilirim. Tüm altyapıların ortak özel-
liği, altyapılardan üst takımlara
çıktığınızda futbol oynamayı ne kadar
istediğinizi, kendi kalitenizi ve a ta-
kımda olmayı ne kadar hak ettiğinizi
göstermeniz gerekir. A takımla birlikte
antrenman yapabilmek o kadar kolay
değil ama ilk anda antrenörünüze ve
sizleri izleyen herkese bunu ne kadar
istediğinizi göstermeniz gerekir. Her
şeyinizle kendinizi bu mesleğe ada-
manız gerekir. Benim genç oyuncu-
lara tavsiyem bu olur. Çok çalışmalı
ve çok istemeliler.” DHA

Özbek
sözleşme
uzattı
AXA SigortA Efeler Ligi'ndeki ilk yı-
lında sezonu 7'nci sırada tamamlayan Al-
tekma, yeni sezon için iç transferde takım
kaptanı Mehmet Özbek'le yeniden anla-
şarak ilk adımı attı. Saha içi performansı
ve saha dışında takıma ağabeylik yaparak
övgü alan Mehmet yeni sezonda yeniden
Altekma formasını terletecek. 36 yaşın-
daki tecrübeli liberonun takım için
önemli bir oyuncu olduğunu belirten Yö-
netim Kurulu Üyesi Burak Köse, "İç
transfer görüşmelerimiz sürüyor. Takımın
temel taşlarını yerinde tutarak yeni trans-
ferlerle daha güçlü bir Altekma için çalış-
malarımız tüm hızıyla sürüyor" dedi.

Bu takım savaşacak!

Fırtına kazanmak
İçİn sahaya çıkıyor
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L igde 33'üncü hafta geride kalırken Fener-
bahçe, Yeni Malatyaspor deplasmanın-
dan 1 puanla döndü. Geçtiğimiz hafta

Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yöne-
timinde sahada yer alan Fenerbahçe, Denizlispor
maçından 1-0'lık galibiyetle moral bulsa da Ma-
latya deplasmanındaki 1 puanla önemli kayıp ya-
şadı. Ligin geride kalan haftalarında istemediği
puan kayıpları yaşayan sarı-lacivertli ekip, gol
yollarındaki sıkıntısını hala sürdürüyor. Fener-
bahçe, Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğ-

lu'nun yönetiminde ilk maçına geçtiğimiz hafta
evindeki Denizlispor maçı ile çıktı. Erol Bulut'un
ardından dümene geçen Belözoğlu, takımdaki
olumsuz havayı dağıtsa da bu sonuç sahaya iste-
nilen şekilde yansımadı. 64'üncü dakikada Sa-
matta'nın bulduğu golle öne geçen sarı-lacivertli
ekip sahadan mutlu ayrılarak Malatyaspor ma-
çına kilitlendi. Ligin 33'üncü haftasında dün oy-
nanan Malatyaspor karşılaşmasında ise yine gol
yollarında sıkıntılı bir grafik sergileyen sarı-laci-
vertliler 1 puana yetindi.  Sezon başında nere-

deyse bütün oyuncularda değişime giden Fener-
bahçe, devre arasındaki önemli katkılar ile mev-
cut takımı daha da güçlendirdi. Bu sezon bütün
maçlara şampiyonluk parolası ile çakmasına kar-
şın istediği oyunu sahaya yansıtamayan sarı-laci-
vertli ekip, kötü görüntüsünü düzeltemedi. Erol
Bulut ile başlanan sezonda daha sonra göreve
gelen Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu
da geniş kadroda rotasyona gitmedi. Koronavi-
rüs salgını sebebiyle sıkışık takvimde oynanan
ligde elindeki oyuncu zenginliğine rağmen 3 gün

önceki maçta süre alan oyuncular ile Malatyas-
por maçına başlayan Emre Belözoğlu, 3 puanı
hanesine yazdıramayarak 2'nci sıradaki yerini 63
puanla korudu. Belözoğlu Denizlispor maçında
sonradan oyuna aldığı İrfancan etkili olmuş at-
tığı gol ise VAR'a takılmıştı. Belözoğlu, Malatyas-
por deplasmanında Pelkas'ın yerine İrfancan'ı ilk
11'de tercih ederken, Malatya maçının ikinci yarı-
sında oyuna bu kez İrfancan yerine Pelkas dahil
oldu. Ancak Pelkas'ın verimsiz olması taraftar-
larda "Keşke İrfan cıkmasaydı" dedirtti. DHA

Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe, önemli puan kaybı yaşadı

Sarı-lacivertlilerin Bucaspor'da yalnız
2 profesyonel lig maçında 46 dakika
forma giyip 1 gol atmasına rağmen
geçen yaz 5 yıllığına renklerine bağla-
dığı 19 yaşındaki forvet, takımıyla 1 ay
antrenmana çıktıktan sonra tecrübe
kazanması için Muğlaspor'a verildi.
Üçüncü Lig 4'üncü Grup'ta sezon ba-
şından beri düşme hattında son sıra-
dan kurtulamayan Muğlaspor'da
yedek kalan gurbetçi forvet, 7'si ilk
11'de olmak üzere oynanan 28 lig ma-
çının yalnız 17'sinde forma giyebildi.
Yalnız 1 kez 90 dakikayı tamamlayabi-
len Barış, toplam 647 dakika sahada
kalıp gol atamadı. Muğlaspor, ligde 28
haftada 3 galibiyet, 10 beraberlik, 15
mağlubiyetle 19 puan toplarken son sı-
radan çıkamayarak bitime 4 hafta kala
kurtuluş umutlarını tüketti. Barış'ın
yeni yılda Bölgesel Amatör Lig'de mü-
cadele edecek Muğlaspor'la sözleş-
mesi sezon sonu bitecek. DHA

Bursaspor'un genç oyuncusu İsmail Çok-
çalış'ın ön çapraz bağları koptu. Çokça-
lış'ın en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı
öğrenildi. TFF 1'inci Lig'de Bursaspor'un
sahasında oynadığı Altay karşılaşmasında
sakatlanarak oyuna devam edemeyen İs-
mail Çokçalış'tan kötü haber geldi. 21 ya-
şındaki oyuncunun ön çapraz bağlarının
koptuğu ve en az 6 ay sahalardan uzak ka-
lacağı öğrenildi. Genç oyuncu, yakın sü-
reçte ameliyat olacak. Bu sezon ligde 25
maçta forma giyerek takımın en istikrarlı
isimlerinden biri olan genç oyuncu, 1 gol
atarken 3 asist kaydetti. Altay maçında
ünlü menajer Oliver Fischer tarafından tri-
bünden takip edilen Çokçalış, Bundesliga
ekiplerinin yanı sıra Süper Lig'den de bir-
çok takımın transfer listesinde yer alıyor.

Bu bir düşüş hikayesi

İsmail’den kötü haber

İrem bir ilki başardı

Katar'ın başkenti Doha'da dü-
zenlenen Grand Prix'de 8'inci
olarak Tokyo Olimpiyat Oyun-
ları'na direkt kota alan İrem
Karamete, adını Türk spor tari-
hine yazdırdı. Demirören
Haber Ajansı'na (DHA) özel
açıklamalarda bulunan Kara-
mete, "Eskrimde olimpiyatlara
direkt kota alan ilk Türk sporcu
oldum. Bunun için çok fazla
çalıştım" dedi. İtalya'da yaşa-
yan İrem Karamete, dünyayı
etkisi altına alan koronarivüs
pandemisinden bir sporcu ola-
rak çok etkilendiğini belirterek,
"Pandemi süreci herkesi olduğu
gibi beni de çok fazla etkiledi.
Kalifikasyon turnuvama 2
hafta kala öğrendiğim bir du-
rumdu. Sadece beni değil, tüm
dünyayı etkiledi. Bu negatif du-
rumda olabildiğince, zorlu dö-
nemi pozitife çevirmeye
çalıştım. Benim için kolay de-
ğildi, antrenmanlarımı gerekli
bir şekilde yapamadım. Uzun
bir süre evde kaldım. Kısıtlı bir
alanda antrenman yaptım.
Mental çalışmalarımı artırdım.
Eskrimde mental gerçekten çok
önemli. Bununla ilgili özel ça-
lışmalar yaparak bu zorlu dö-
nemi atlatmaya çalıştım. Hem
fiziksel hem de mental olarak
bu süreçte çok fazla çalıştım"
diye konuştu.Hayaller gerçek
oluyor"Her sporcunun olduğu
gibi benim de en büyük haya-

lim hayatımın sonuna kadar
'olimpik sporcu' unvanını ka-
zanmaktı" diyen Karamete,
sözlerini şöyle sürdürdü: "2016
Rio Olimpiyatları'na katılmaya
hak kazandığımda Türkiye en
son 1984 yılından beri yaklaşık
32 yıl, 8 olimpiyat, hiç eskrimci
gönderemedi. Bunu ben başar-
dığım için gerçekten çok mutlu-
yum. Bu sefer kalifikasyona
gitmeden Avrupa kıtasından

direkt gitme hakkı kazandım.
Türkiye eskrimde Avrupa kıta-
sından temsil ediliyor ve bu
gerçekten çok zor. Eskrim de
kota alınabilecek en zor kıta.
Bunu başarabildiğim için çok
mutluyum. Çok uzun yıllardır
bu sporu yapıyorum, güzel bir
iz bırakmak istedim ülkeme.
Ülkemi bir kez daha olimpiyat-
larda temsil edecek olmanın
gururunu yaşıyorum." DHA

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'nin sezon başında yıldız adayı olarak Misli.com
3'üncü Lig ekibi Bucaspor 1928'den transfer edip ardından aynı ligdeki Muğlaspor'a kiralık verdiği
Barış Sungur, ligin bitimine 4 hafta kala takımıyla amatör kümeye düşmenin üzüntüsünü yaşadı

Milli eskrimci İrem Karamete, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen
Grand Prix'de 8'inci olarak Türk eskrim tarihinin en iyi derecesini elde
etti. Flöre dalında mücadele eden 27 yaşındaki sporcu bu başarısıyla
Tokyo Olimpiyat Oyunları'na direkt kota alan ilk Türk eskrimci oldu
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Samatta
bekleneni
veremedi
Sarı-lacivertli ekipte Ma-
latyaspor maçına yedek
soyunan Mert Hakan ile
Sosa, oyuna dahil olduk-
larından itibaren saha
içini hareketlendirdi.
Hücum yönünde oyuna
hareket getiren Sosa,
77'nci dakikada Gusta-
vo'nun yerine, Mert
Hakan ise aynı dakikada
Ozan'ın yerine dahil oldu.
Yapılan eleştirilerde 3
gün önce yorulan orta
saha oyuncularının yerine
ilk 11'e rahatlıkla girecek
bu isimlere vurgu yapıldı.
Fenerbahçe'de geçtiğimiz
hafta oynanan Denizlis-
por maçında takımına ga-
libiyeti getiren Samatta
ise Malatyaspor mücade-
lesinde bekleneni sahaya
yansıtamadı. Tanzanyalı
futbolcu, Malatyaspor
maçında 69 dakika sa-
hada kalırken 1 isabetli
şut çekebildi. Emre Belö-
zoğlu'nun iç saha maçla-
rında Samatta'yı
deplasmanlarda ise Thi-
am'ı düşüneceği öğrenildi 



   

   

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