
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya
sosyal medya hesabı üzerinden

İstanbul'da aşılanma oranlarıyla ilgili
açıklamalarda bulundu. İstanbul'da
toplamda 2 milyon 814 bin 919 aşıla-
manın yapıldığını belirten Vali Yerli-
kaya, “65 yaş üstü büyüklerimizin aşı
olma oranı yüzde 81.2'ye ulaştı. 15
gün gibi kısa bir sürede ise 60-64 yaş
grubundaki va-
tandaşlarımızın
yüzde 46.4'ü aşı-
landı. 60-64 yaş
arasındaki hem-
şerilerimizin aşı
olmaları için
randevu almala-
rını bekliyoruz”
ifadelerini 
kullandı.
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CrazyProduction’un geleneksel ola-
rak düzenlediği “2020 Yılı Altın Kalite

Ödülleri"nin 'Gazetecilik Dalında 2020
Onursal Ödülü Mehmet Mert'e verildi. 
İGD ve Gazete Damga Yönetim Kurulu
Başkanı Mehmet Mert Crazy Production’a
teşekkür ederek, “Çeyrek asırdır meslek haya-
tımda aldığım en kıymetli ödüllerden birisini
daha almanın gururunu yaşıyorum. Gazete-
cilik ayrıcalıklı ve bir o kadarda fedakarlık 
gerektiren meslektir. Bu ödülü gazetecilik
mesleğine kattıkları değerler yüzünden öz-
gürlüklerinden olan, mağdur olan, yaşamla-
rını yitiren meslektaşlarıma armağan ediyor,
onları bir kez daha saygı ile anıyorum” dedi.
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VALİ RAKAMLARI AÇIKLADI

İstanbul’da ne 
kadar aşı yapıldı?

İstanbul Barosu Başkanı 
Mehmet Durakoğlu, Türkiye

Barolar Birliği Başkanı Metin 
Feyzioğlu'nun kendisini iktidara
kanıtlayabilmek için bir çaba içeri-
sinde olduğunu ifade etti. Durakoğlu,
“Demokratik anlamda ya da hukuk
devleti anlamında yaptığımız müca-

delede kaybettik.
Barolar Birli-
ği'nin kurumsal
kimliğini bir ta-
rafa bırakıyorum
ama Metin Fey-
zioğlu tarafından
arkadan vuruldu-
ğumuzu düşünü-
yorum” dedi. 
I SAYFA 9
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ÇOK SERT AÇIKLAMA

Feyzioğlu bizi 
arkadan vurdu!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 
yaşamını yitiren kayınvalidesi Havva

Kaya (77), memleketi Trabzon'un Çarşıbaşı
ilçesinde toprağa verildi. Cenaze törenine 
her kesimden katılım oldu. Ekrem İmamoğlu,
“Kovid nedeniyle bugün burada olamayan
sevgili eşimle beraber Havva annemizin 
bereketini yıllardır kendi evimizde yaşadık. Bu
yönüyle Havva annemizi hiç unutmayacağız.
Elbette dualarımız onunla. Cümle cemaatin
geçmişine rahmet diliyoruz. Annemizin de
mekânı cennet olsun. Duamız odur. Ama
inanıyoruz ki annemiz gerçekten cennetlik 
bir insandı” diye konuştu.
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SAYFA 5Mustafa DOLU

CHP yapsaydı
var ya!

SAYFA 4Hakan SÖNMEZ

Darbe mi?
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IstanBUllUnUn
CanI BOGaZInda!

Mehmet Durakoğlu

Türkiye Değişim Partisi 
(TDP) Genel Başkanı 

Mustafa Sarıgül, Batman'da uçak-
tan indikten sonra gıda zehirlenmesi
şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.
Bir süre sonra taburcu olduktan
sonra partililerle bir araya gelen 

Sarıgül, “Gıda 
zehirlenmesi 
yaşadım. Sağlık
çalışanlarımıza
ne kadar teşek-
kür ve dua etsek
azdır. 3 saat
önce gerçekten
bir sağlık proble-
miyle karşı karşı-
yaydım” dedi.
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HASTANEYE KALDIRILDI

Mustafa Sarıgül 
zehirlendi

Mustafa Sarıgül

Geleneksel Türk okçuluğunu
gelecek nesillere sevdirmek ve

bu alanda başarılı sporcular yetiştir-
mek amacıyla Bağcılar Belediyesi 
tarafından açılan kurs yoğun ilgi gö-
rüyor. Bir ay önce açılan kursa katı-
lanların sayısı 50’yi buldu. Sıkı bir
eğitimden geçen çocuklar, “Ya Hak”
diyerek ok atıyor ve hedefi vurmak
için ter döküyorlar. I SAYFA 14
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50 KURSİYER VAR

Genç okçular 
hedefe kilitlendi

İstanbul İstatistik Ofisi,
“Son Verilerle İstanbul

Ekonomisi” raporunun 2021yılı 
birinci çeyrek sonuçlarını yayınladı.
Türkiye ekonomisinin yüzde 31’ini
oluşturan İstanbul, bu ekonomik
büyüklüğü ile dünyadaki birçok
ülke ile yarışıyor. Türkiye’nin mak-
roekonomik gelişimi, İstanbul’u

doğrudan etkilediği gibi; İstanbul
ekonomisindeki dinamizm de 
Türkiye’nin geri kalanını etkiliyor.
Genç işsizlik verileri ve yapılan
araştırmalar, özellikle ‘ne eğitimde,
ne istihdamda olan 18-25 arası
gençlerin’ iş bulma imkânlarının
düştüğünü ve bu grupta karamsar-
lığın arttığına dikkat çekiyor. 

ç

18-25 ARASI GENÇLER iŞSiZ VE 
KARAMSAR DURUMDA

Tüketici fiyatları, hem 
Türkiye genelinde hem de

İstanbul’da artmaya devam ediyor.
İstanbul’da en çok temel ihtiyaç
grubunda yer alan ürünlerin 
fiyatları arttı. Pandemide esnafın
gelirinde yüksek oranda düşüşler
meydana geldi. Enflasyon artışı,
esnaf gelirlerindeki düşüş ve geniş

tabanlı işsizlikteki artış, 2020 yı-
lında, İstanbulluların alım gücü-
nün yüksek oranda azalmasına yol
açtı. Son sekiz yıldaki daralmaya
rağmen, dönüşmeye devam etse
de 2013'ten 2019’a kadar 60 milyar
dolara yakın daraldı. 2019 yılında
kişi başı gelir, beş bin dolardan
fazla düştü. I SAYFA 6
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KiŞi BAŞI GELiR, BEŞ BiN 
DOLARDAN FAZLA DÜŞTÜ

CEnnETliK Bir insandI imamoğlu 
korona oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi
Dilek İmamoğlu ile çocukları Beren ve

Mehmet Selim İmamoğlu'nun corona virüsüne
yakalandığı, bu yüzden Dilek İmamoğlu'nun
annesinin Trabzon'daki cenazesine katılama-
dığı öğrenildi. Ekrem İmamoğlu ve diğer oğlu
Semih İmamoğlu'nun test sonucunun negatif
çıktığı belirtildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
ve oğlu Semih İmamoğlu’nun ise test sonucu-
nun negatif çıktığı belirtildi.

ç

MEHMET MERT’E

‘Onursal’ ödül
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‘Onursal’ ödül

Ali Yerlikaya

Küçükçekmece Belediyesi
Kadın ve Aile Hizmetleri 

Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren
Uzman Diyetisyen Melek Elmas, 
Ramazan’da oruç tutacaklara önemli
uyarılarda bulundu. Ramazan ayında
yapılan en büyük
yanlışın sahuru
atlamak oldu-
ğunu kaydeden
Elmas, “İftarınızı
ikiye bölün, bir
anda oturup her
şeyi yemeyin.
Çalışanlar sa-
huru atlamayın”
dedi. I SAYFA 4
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İFTAR İÇİN ÖNEMLİ UYARI

Bir anda oturup 
her şeyi yemeyin

Melek Elmas

İstanbul'da yaşayan Seda
Erdem, 26 yıl önce bir kazada

kaybettiği abisinin iyilik dolu kalbini
çocukların hayallerinde yaşatıyor. 
Çocukları ve onların hayallerini ger-
çekleştirmeyi çok seven Suat Erdem
adına 'suatinkalbi' adlı sosyal medya
hesabı açan genç kadın, ihtiyaç sahibi
çocukların çizdiği hayallerden yola 
çıkarak bugüne kadar yüzlerce kalbin
mutluluğuna şahit oldu. I SAYFA 5
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AĞABEYİ ÖNCÜ OLDU

Bütün hayatını
çocuklara adadı
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İstanbul ekonomisi verileri açıklandı. 2020 yılına ait verilerin hepsinde COVID-19
krizinin etkili olduğu görüldü. İstanbul ekonomisinde, 2013-2019 yılları arasında 60 
milyar dolarlık daralma yaşandı. En yüksek enflasyon artışı temel ihtiyaç maddelerinde
gerçekleşirken, İstanbulluların alım gücünde ciddi azalma meydana geldi

iSTiHDAM iKi YILDIR DÜŞÜYOR
Dünya’da olduğu gibi, İstanbul’da da COVID-19 gençleri, niteliksiz işgücünü, mikro KOBİ’leri ve kayıt dışı
çalışanları etkiliyor. Özellikle 20-24 yaş grubundaki işsizlik artışı ve istihdam düşüşü, son bir yılda hızlandı.  

TuTaCaK!
Kabataş metro istasyonu için 
yapılan çalışmalar sırasında, alanda 
arkeolojik kalıntılara rastlandı.
Kalıntıların İstanbul'un geçmişine 
ışık tutacağı belirtildi

ANTiK LiMAN DOLGUSUNA RASTLANABiLiR
Kabataş-Beşiktaş-Mecidi-
yeköy- Mahmutbey metro

hattının Kabataş istasyonu olacak
alanda, İstanbul Arkeoloji Müze-
leri tarafından bir yıldır arkeolojik
kazılar yapılıyor. Kazılar sırasında
yüzeyin hemen 1 metre altında,
kalıntılar ortaya çıkmaya başladı.
19.Yüzyılın sonlarında yapılan,
Avrupa'nın ilk konserve fabrikası
kalıntılarının bulunduğu alanda,
bir de podima döşemeli mozaik-
lere rastlandı. Deniz seviyesinin 
4 metre altında ise M.Ö 6. yüzyıla

ait klasik dönem küçük buluntular
ortaya çıkarıldı. Çalışmaların 
devamında ise arkeologlar, daha 
derinde antik liman dolgusuna
rastlamayı öngörüyor. I SAYFA 13
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FIrsatÇIlara
Gün dOğdU!

Şile'de pandemi ile birlikte
son bir yılda ormanlık

arazilere, tarım arazilerine kaçak
kurulan konteyner evlerin sayı-
ları arttı. Ancak çok sayıda kişi
de kamyonlarla konteyner ev 
getirerek kaçak olarak kurmak
istiyor. Belediye ekipleri kam-
yonlarla getirilen, kaçak kontey-
ner evleri yakalayarak ceza
kesiyor. I SAYFA 5
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9 TON ASETiK 
ANHiDRiTiN 
ELE GEÇiRiLDi

Büyükçekmece'de düzenle-
nen operasyonda 8 adet

tank içerisinde 4 buçuk ton eroin
üretimine yetecek 9 ton asetik 
anhidrit ele geçirildi. Gözaltına 
alınan şüpheliler T.K. ve E.K. 
tutuklanırken, operasyon anı 
kameralara yansıdı.  I SAYFA 3
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MEHMET MERT’E

‘Onursal’ ödül

Kentsel 
dönüşüm 

siyaset üstü 
değerlendirilmelidir
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Yanlış okula gitti sınavı kaçırdı!
Koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl yapılamayan, bu yılın
başında ikinci kez ertelenen Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi
(DHBT) sınavı bugün yapıldı. Avcılar’daki sınav merkezi yerine
bir arka caddedeki okul binasına giren Resul Geliş, yanlışlığın
fark edilmesi üzerine binadan çıkarıldı. I SAYFA 4

Dilek 
İmamoğlu



KANSER, gelişmiş ve geliş-
mekte olan ülkelerde kalp has-
talıklarından sonra 2. ölüm 

nedeni olarak yerini korumaya devam 
ediyor. Tüm dünyada kanser verilerini 
toplayan Globocan (Global Cancer Ob-
servatory) istatistiklerine göre; 2020 yı-
lında 19.3 milyon kişiye yeni kanser 
tanısı kondu; 10 milyon hasta da kanser 
nedeniyle hayatını kaybetti. 2040’ta bu 
sayıların yüzde 50 oranında artacağı ön-
görülüyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün 
verilerine göre de; ülkelerin yüzde 
40’ında, Covid-19 pandemisi sırasında 
sağlık ünitelerine geç başvuru nedeniyle 
kanser tanısı daha geç evrelerde kona-
bildi. Bunun nedenleri ise hastaların ya 
tedaviye ulaşmakta güçlük çekmeleri ya 
da enfeksiyonun bulaşma kaygısı nede-
niyle tetkiklerini aksatmaları veya tedavi-
lerini erken kesmeleri.  

Hareketsiz yaşam 

Prof. Dr. Yeşim Eralp, tedavideki geliş-
meler için çok önemli kaynak olan kan-
ser araştırmalarında da pandemi 

sırasında ciddi yavaşlamalar olduğunu 
belirterek, “Önümüzdeki yıllarda bu ak-
samalara bağlı olarak kanser yükünde 
ciddi artışla karşılaşmayı bekliyoruz" 
diye konuştu. Eralp, dünyada kanserin 
görülme sıklığının artmasında hatalı 
alışkanlıklarımızın da önemli rol oynadı-
ğına dikkat çekerek, “Pandemi sürecinde 
kanseri tetikleyen en önemli unsurlar ise 
hareketsiz yaşam, tütün ve alkol kulla-
nımı ile hatalı beslenme alışkanlığı oldu. 
Tütün kullanımı akciğer kanserlerinin 
yüzde 85’inden sorumlu olmasının yanı 
sıra baş ile boyun, pankreas ve mesane 
kanseri gibi ölümcül birçok kansere 
neden oluyor. Hatalı beslenme, yoğun 
alkol tüketimi ve egzersiz eksikliğinin de 
kanser riskini yüzde 30-50 oranında art-
tırdığı düşünülüyor” dedi.  

Tütün mamulleri 

Prof. Dr. Yeşim Eralp kansere neden 
olan 10 hatalı alışkanlığımızı anlattı; 
önemli öneriler ve uyarılarda bulundu. 
Eralp, "Tütün, içinde yer alan nikotin dı-
şında, sigara dumanı içeriğinde bulunan 

yüzlerce zararlı madde nedeniyle geçtiği 
yerler boyunca ve tüm vücutta hücre ya-
pıları ile koruyucu bağışıklık kalkanının 
bozulmasına neden olarak kanser olu-
şumunu tetikliyor. Hareketsiz yaşamla 
birlikte ‘Batı tarzı beslenme’ olarak nite-
lendirilen doymuş yağ asidi ve kırmızı 
etin yoğun tüketilmesiyle kolon kanseri 
riski yüzde 45 oranında artıyor. Bu tür 
beslenme ve yaşam tarzının getirdiği 
obezite nedeniyle de rahim, meme, pan-
kreas ile mide kanserlerinin oluşma riski 
de yüzde 30 yükseliyor" diye konuştu.  

Alkol ciddi tehlike 

"Ciddi alkol tüketimi; aralarında yemek 
borusu, meme ve karaciğer kanseri gibi 
çeşitli kanser türlerinin gelişiminde 
önemli rol oynuyor" diyen Eralp, kar-
bonlaşmış besin maddelerinin vücuda 
zararlı olan pirolizat ve çeşitli amino 
asitleri içerdiklerini belirtti. Eralp, "Bu 
bileşikler özellikle mide ve bağırsak sis-
temi kanserleri için riski arttırıyorlar. Bo-
zulmamaları için nitrit ve nitrat eklenen 
konserve gıdalar ile azo tipi boya içeren 

gıda ürünleri direkt karsinojendir. Ayrıca 
bisfenol içeren plastik kaplı ürünler, bu 
maddenin besine geçmesi yoluyla meme 
ve prostat kanserlerine zemin hazırlıyor-
lar. Satüre yağ asidi, rafine şeker ile un 
içeren ürünlerin tüketimi de oksidayon 
ve enflamasyonu tetikleyerek kansere yol 
açıyor. Çok şekerli tatlılar da insülin 
hormonunun aşırı salgısı yoluyla hücre 
bölünme ve büyüme yollarını uyararak 
kanseri tetikleyebiliyor" bilgisini verdi.  

10 kişiden 9’u  
bel ağrısı çekiyor

SON bir yıldır günlük yaşam alışkanlıkları-
mızı derinden etkileyen yüzyılın salgın has-
talığı koronavirüs (Covid-19) pandemisi 

nedeniyle hareketlerimiz büyük ölçüde kısıtlanırken, 
iş yaşamının adeta ev ortamına aktarılması nedeniyle 
online toplantılar derken bilgisayar karşısında geçirdi-
ğimiz saatler arttı; bu durum da pek çok kişide bel ağ-
rılarını tetikledi. Toplumda her 10 kişiden 9’unun bel 
ağrısı çektiğini belirten Prof. Dr. Halil Koyuncu "İş ya-
şamı, ağrıların oluşumunda kolaylaştırıcı bir faktör-
dür. Covid pandemisi sürecinde ekran karşısında uzun 
süre çalışma ve hareketsizlik nedeniyle bedenin şekli 
bozuldu. Omurga ve özellikle bel ya çukurlaştı ya 
kamburlaştı veya eğrildi. Ruhsal yapının çökmesi de 
belde stres yaratarak ağrıyı artırdı. Duruş bozukluğu, 
vücudu yanlış kullanma, aynı pozisyonda kalma ve 
bele binen anormal yükler, beldeki ve çevredeki kas-
ların görevini unutturdu. Kaslar çalışamaz hale geldi, 
kuvvetleri azaldı, kasıldılar ve kısaldılar. Bu etkenler 
de pek çok kişide bel ağrılarının artmasına yol açtı" 
dedi.  

Kitap taşıma egzersizi 

Hem otururken hem de ayakta ‘başta kitap taşıma’ 
egzersizi yapın. Sandalyeye sırtınız ve omzunuz dik 
şekilde oturun ve başınızın üzerine kitap yerleştirin. 
Bu şekilde gün içinde birkaç kere 5’er dakika dur-
maya çalışın. Ayakta da aynı şekilde başınızın üzerine 
kitap koyup dik durarak omurganın, özellikle belin 
doğal eğriliğini yeniden kazandırabilirsiniz. Sırt üstü 
yatarken iki bacağınızı bitişik şekilde uzatın. Sırayla 
önce bir bacağınızı 10 kez, kalçanızdan yukarı olacak 
şekilde kaldırın, ardından diğer bacağınızda işlemi 
tekrarlayın. Sonra her iki bacağınızı bitişik şekilde 
aynı anda kalçanızdan yukarıda olacak şekilde kaldı-
rın. Bu hareketi sabah akşam 10 kez yapın. 

Bel kaslarını esnetin 

Yüz üstü pozisyonda, diz ve dirsekleriniz üzerinde 
durun. Gövdenizin arkasını oluşturan omurganızı, 
kedi-deve pozisyonuna getirerek esnetin. Bu hare-
kette, başlangıç, belden sırta ve boyna doğru olur 
veya boyundan, sırta ve bele doğru olur. Her gün 
sabah akşam 10’ar kez düzenli yapın. Bu hareketler, 
gövdenin hem ön hem de arka kaslarını esnetir. Yan 
yatarken yukarı doğru doğrulun; bu hareketi 10 kez 
tekrarlayın. Ardından diğer yanınıza yatın ve aynı ha-
reketi yapın. Sonra sırt üstü yatıp iki bacağınızı birden 
gövdenizin her iki yanına doğru döndürün. Sabah 
akşam 10 kez düzenli yapın. Böylece bu bölgelerin 
kaslarını esnetmiş olursunuz.  
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Hu kuk Danýþman larý:  
Av. Uğur SAYANER 
Av. Mustafa ENGİN

Çatalca Bölge Temsilcisi 
Bahadır SÜGÜR

Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü 
Ekrem HACIHASANOĞLU

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

uy ma ya söz ver miþ tir.

Gazetemiz İstanbul  
Gazeteciler Derneği Üyesidir.

Görsel Yönetmenler 
Türkan ERVAN 

İnternet Editörü 
Burak ZİHNİ

Yazı İşleri Müdürü 
Anıl BODUÇ

İstanbul Merkez Temsilcisi 
Müge YÜCETÜRK
Avcılar Bölge Temsilcisi 
Yakup TEZCAN

Tekirdağ Bölge Temsilcisi 
İrfan DEMİR

Esenyurt Bölge Temsilcisi 
Zehra ÇELİK

Damga Reklamcılık ve Yayıncılık A.Ş. Adına İmtiyaz Sahibi 
Mehmet MERT
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KOKUYA DIKKAT!

KANSERE DAVETiYE ÇIKARMAYIN

Oruç tutanların ağız kokusu problemiyle sıkça karşılaştığını 
ifade eden Endodonti Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ece Çalışkan, 
önerilerde bulundu. Oruçluyken dişlerin fırçalanabileceğini 
belirten Çalışkan, “Asitli içecek, çay ve kahve tüketimini 
azaltmalıyız. Kafein, uzun dönemde ağız kuruluğuna  
sebep oluyor. Ağız kokusunun en önemli sebeplerinden  
biri de ağız kuruluğudur” dedi 

R amazan ayı için artık sayılı 
günler kaldı. Bu ayda diş sağlı-
ğını korumak isteyenlerin oruç 

tutmaya başlamadan önce diş tedavile-
rini yaptırmaları gerektiğine dikkat çeken 
Endodonti Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ece 
Çalışkan, “Ramazan ayında ve her 
zaman ağız ve diş sağlığı bakımımıza 
çok dikkat etmeliyiz. Mümkünse bu 
aydan önce diş hekimi ziyaretini aksat-
madan yaparak ağzımızdaki mevcut 
problemleri çözmeye çalışmalıyız. Böyle 
bir imkanımız olmadığı durumda dikkat 
edeceğimiz bazı püf noktaları var” ifa-
delerini kullandı. Çalışkan, ağız ve diş 
sağlığı için önemli püf noktaları paylaştı. 

Lifli gıdalar tüketin 

Sahurdan ve iftardan sonra yemek ye-
dikten sonra dişlerin mutlaka 2 dakika 
diş etinden dişe dairesel hareketlerle fır-
çalanması gerektiğine vurgu yapan Ça-
lışkan, “Rutin ağız bakımımız olan diş 
ipi, ara yüz fırçası, ağız kokusunu engel-
lemesi adına da dil fırçalaması yapıyo-
ruz. Ramazanda alkollü gargaralardan 
ağız kuruluğuna sebep olduğu için uzak 
durmamız gerekiyor. Eğer gargara kulla-
nacak imkanımız yoksa az miktarda tuz 
ve suyla gargara yapabiliriz” dedi. Bu 
dönemde özellikle lifli gıdaların tüketil-
mesi gerektiğini ifade eden Çalışkan, şu 
önerilerde bulundu: “Meyve ve sebzeyi 
bol tüketmeliyiz ki su oranı yüksek gıda-
lar alalım. Bol bol su tüketmeliyiz. Ra-
fine karbonhidrat içeren şekerlerden, 
unlu mamullerden uzak durmalıyız. 
Bunlar dişe çok uzun süre yapışıyor, asit 
üretimini artırıyor. Bu da çürük üreti-
mini artırıyor. Çürüğün bir ilerisi kanal 
tedavisi gereksinimi veya dişin çekimine 
varan sonuçlar doğurabiliyor.” 

Tuzlu gıdalara yaklaşma 

Ağız kuruluğunu azaltmak için tavsiye-
lerde bulunan İstanbul Aydın Üniversi-
tesi Diş Hekimliği Fakültesi Dentaydın 

Diş Hastanesi Endodonti 
Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 
Ece Çalışkan, “Tuzlu ve 
baharatlı gıdalardan 
uzak duruyoruz. Çok 
fazla atıştırmalık tüket-
memeliyiz. Biz genel  
sağlığımız için nasıl  
beslenmemiz gereki-
yorsa, öyle beslenir ve diş 
bakımını doğru yaparsak 
ramazanın ağız ve diş sağlı-
ğımıza olumsuz bir etkisi 
olmaz” dedi. Ramazan 
ayında merak edilenlerden bir 
tanesinin de ‘diş fırçalamak 
orucu bozar mı?’ sorusu olduğunu 
belirten Çalışkan, şu açıklamalarda 
bulundu: “Macunu ve suyu yutmadığı-
mız sürece diş fırçalamak orucumuzu 
bozmaz. Bol bol su ile ağzımızı gündüz 
çalkalayabiliriz. Ramazan ayında da te-
davilerimizi aksatmamamız gerekiyor. 
Anestezili işlemler orucu bozabilir fakat 
anestezi gerektirmeyen işlemleri yapar-
ken bizler hastalarımızı son derece koru-
yarak tedavi yaklaşımında bulunuyoruz. 
Hastalar da buna dikkat ettiği sürece 
acil tedavilerini veya olması gereken  
tedavilerini alabilirler. 
Anestezili ya da daha ağır işlemleri  
iftardan sonraki saatlere randevu 
oluşturarak çözebiliriz.”

İFTARDAN sahura kadar olan dönemde 
çok fazla abur cubur tüketildiğini belir-
ten Çalışkan, ağız kuruluğunun ağız 
kokusunu tetiklediğini söyledi. Çalış-
kan, “Dikkatli beslensek bile sindirsin 
diye asitli içeceklere saldırıyoruz. Asitli 
içecekler bu durumda bize çok zarar ve-
riyorlar. Ağızdaki asit ortamını artırı-

yorlar. Bir de çay kahve tüketimini 
mümkün olduğu kadar azaltmamız ge-
rekiyor. Kafein, uzun dönemde ağız ku-
ruluğuna sebep oluyor. İstemediğimiz 
tek şey ağız kuruluğu çünkü çürük olu-
şumuna ve ağız kokusuna sebep olan 
en önemli sebep ağız kuruluğudur” di-
yerek sözlerini tamamladı. DHA

AĞIZ KURULUĞU KOKUYU TETİKLİYOR

Eralp; “Pandemi sürecinde 
kanseri tetikleyen en 
önemli unsurlar ise  
hareketsiz yaşam” dedi.

Eralp; “Pandemi sürecinde 
kanseri tetikleyen en 
önemli unsurlar ise  
hareketsiz yaşam” dedi.



İ stanbul İl Jandarma Komutanlığı 
ekipleri, yurt dışından temin ettikleri 
uyuşturucu madde imalatında kullanı-

lan asetik anhidrit maddesini Türkiye’ye 
getirmek isteyen kişiler olduğu bilgisini 
aldı. Harekete geçen ekipler, şüpheli  
kişiler adına kayıtlı ithalat ve ihracat işlem-
leri yapan bir paravan şirket olduğunu  
tespit etti.  
Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmalarla 
paravan şirket ile hareket eden şüphelilerin 
kimlik bilgilerini tespit etti. Büyükçekmece 
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "5607 Sayılı 
Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muha-
lefet", "Uyuşturucu ve uyarıcı etki doğur-
mamakla birlikte, uyuşturucu ve uyarıcı 
madde üretiminde kullanılan, ithal ve imali 
resmi makamların iznine bağlı olan mad-
deyi ithal etmek, sevk etmek, nakletmek, 
depolamak veya ihraç etme" suçlarından 
soruşturma dosyası açıldı. Jandarma ekip-

leri, Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılı-
ğı'nın talimatları doğrultusunda şüphelile-
rin Türkiye’deki bağlantılarını ortaya 
çıkarmak için takibe başladı.  

2 bin 500 km takip edildi 

Jandarma ekipleri, yurt dışından paravan 
şirket adına sevki yapılan uyuşturucu ham 
maddesini 2 bin 500 kilometre takip etti. 
Uyuşturucu ham madde yüklü tankların 
Türkiye'ye girmesiyle yakın takibe başlayan 
ekipler, ham maddenin Büyükçekmece’de 
bulunan uluslararası bir lojistik firmasına 
indirildiğini belirledi. Jandarma ekipleri, 
beşinci günün sonunda söz konusu ham 
maddenin sevk edilmek üzere bir TIR’a 
yüklendiğini tespit etti.  

9 ton sıvı madde  

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılı-
ğı'ndan alınan arama kararına istinaden 

harekete geçen ekipler, TIR’a baskın dü-
zenledi. Jandarma ekiplerince T.K. ve E.K. 
isimli şüpheliler etkisiz hale getirildikten 
sonra TIR’da yapılan aramalarda 8 adet 
tank içerisinde 9 ton sıvı madde ele geçi-
rildi. Ele geçirilen sıvı madde İstanbul 
Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihba-
rat biriminin test cihazı ile yapılan anali-

zinde asetik anhidrit maddesi olduğu tespit 
edildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı 
tarafından 4 buçuk ton eroin üretilebilecek 
toplam 9 ton asetik anhidrit maddesi ele 
geçirilirken, T.K. ve E.K. isimli şüpheliler 
gözaltına alındı. Bu kapsamda en az 4 
buçuk ton eroin imalatı önlenerek terörün 
finansmanının da engellenmesi sağlandı.

KARTAL'DA aşırı hızlı olduğu 
iddia edilen otomobil, sürücü-
sünün direksiyon hakimiyetini 

yitirmesi sonucu aydınlatma direğine 
çarptı. Sürücü kazayı yara almadan at-
lattı. Olay saat 00.45 sıralarında Kartal 
Uğurmumcu Mahallesi Şehit Aydın 
Çelik Caddesi üzerinde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde 
seyir halindeki 33 B 4826 plakalı otomo-
bil, sürücüsünün direksiyon hakimiye-
tini yitirmesi sonucu önce kaldırıma çıktı 
ardından aydınlatma direğine çarptı. Yı-
kılan direğin üzerinden geçen otomobil 
şarampole yuvarlanmaktan son anda 
kurtuldu.  

Yara almadan kurtuldu 

Sürücü kazayı yara almadan atlattı. 
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri 
sevk edildi. Trafik polis ekipleri otomo-
bili kullandığını iddia eden kadına kaza 
ile ilgili sorular sordu. Sürücü olduğunu 
iddia eden kadını şoför mahalline otur-
tan polis ekipleri, otomobili kadının kul-
landığına inanmadı. Olay yerine gelen 
kadının yakınları, polislerin kadına yö-
nelttiği sorulara tepki göstererek "Kızı 
çapraz sorguya alıyorlar" ifadelerini kul-
landı. Polis ekiplerine "Avukatım yolda 
geliyor" diyen sürücünün yakınlarını 
polis ekipleri, sakin olması konusunda 
uyarıda bulundu. DHA 

SANCAKTEPE'DE özel bir 
hastanenin acil servisinden 
aldığı hastayı başka bir has-

taneye götürmek isteyen ambulans, acil 
servis çıkışına park eden otomobil ne-
deniyle dakikalarca beklemek zorunda 
kaldı. Otomobilin sürücüsüne ulaşıla-
mayınca, park halindeki başka bir aracı 
sürücüsünün çekmesinin ardından am-
bulans yoluna devam edebildi. 

Yolu kapattı 

Olay Sancaktepe Abdurrahmangazi 
Mahallesi Fatih Bulvarı üzerindeki 
özel bir hastanenin acil servis girişinde 
yaşandı. Hastaneden hasta alan am-
bulans, hastayı başka bir hastaneye ye-
tiştirmek için harekete geçti. 
Ambulansın sürücüsü acil servis çıkı-
şına geldiğinde ise 06 PM 227 plakalı 
otomobilin yolu kapattığını gördü. 
Uzun süre korna çalan ambulans sü-
rücüsü park eden otomobilin sürücü-
süne ulaşmaya çalıştı. Otomobilin 
sürücüsüne ulaşılamayınca dakika-
larca bekleyen ambulans, park halin-
deki başka bir otomobilin 
sürücüsünün aracını çekmesinin ar-
dından yoluna devam edebildi. Acil 
servis girişi önüne park eden otomobil 
çekici ile otoparka götürüldü. DHA 

OLAY, geçen Perşembe 
akşam saatlerinde meydana 
geldi. İddiaya göre Arzu İhan 

Koca (39) ikinci eşi tesisatçı Göksal 
Koca (31) ile akşam evlerinde tartışma 
çıktı. Tartışma kısa sürede büyümesinin 
ardından Göksal Koca elindeki bıçakla 
eşini Arzu İlhan Koca'yı vücudunun çe-
şitli bölgelerinden bıçakladı. Annelerin 
sesini duyan çocuklar tartıştıkları odaya 
gelince üvey babası olay yerinde kaçtı. 
İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri 
sevk edildi. Sağlık ekipleri Arzu İlhan 
Koca'yı ilk müdahalenin ardından am-
bulansla hastaneye kaldırıldı. Hasta-
nede yapılan tüm müdahalelere 
rağmen Arzu İlhan Koca hayatını kay-
betti. Polis ekipleri eşini bıçaklayan Ko-
ca'yı yakaladı. Emniyetteki işlemlerin 
ardından mahkemeye sevk edilen Koca 
'Kasten Öldürme' suçundan tutuklana-
rak cezaevine gönderildi. Öte yandan 
Arzu İlhan Koca, Ocak ayında polis 
merkezine gidererek eşi Göksal Koca 
kendisine şiddet uyguladığını gerekçe-
siyle eşine uzaklaştırma kararı aldırdığı 
öğrenildi. 

Dehşet anlarını anlattı 

Arzu İlhan Koca'nın kardeşinin eşi Mu-
nisi İlhan, "İkisi tartışıyordu. Biz de tar-
tışmayın diye ayırınca elinde bıçak 
olduğunu görmedik. Arzu'yu tartışma 
sonrasında bıçaklamaya başladı. Daha 
sonra bıçağı bize göstererek, gelmeye 
başladı. Arzu'nun ilk kocasından kızı Ir-
mak'la birlikte odaya kaçtık. Hemen 
eşime seslendik. O da sesleri duyunca 
Göksal hemen kaçıp gitti. Arzu'yu üç, 
dört defa bıçakladığını gördüm. Ama 
dokuz yerinden bıçaklarını duyduk" 
dedi. Irmak Demir, "Annemi öldürenin 
kişiyi idam edilmesi istiyorum. Annem 
öyle ölmeyi hak etmedi. Sürekli an-
nemle üvey babam tartışıyorlardı. Üvey 
babam sürekli kendi kendine sorunlar 
çıkarıyordu. Hiç bişey olmamış gibi, 
anneme şiddet uyguluyordu her sefe-
rinde" diye konuştu. DHA 

Pendik’te  
koca dehşeti

OLAY, Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, katıldığı 
Zeytin Dalı Harekatı'nda gazi olan polis me-
muru Erdoğan Sevgili, ameliyat olmak için 
arkadaşından aldığı otomobil ile Yozgat'tan 
İstanbul'a geldi. Aracını akrabalarının evi-
nin önüne park eden Sevgili, daha sonra da 
akrabalarının otomobiliyle ameliyat olmak 
için Beylikdüzü'ne gitti. Gazi polis memuru 
ameliyatın ardından geceyi hastanede ge-
çirirken, park halinde olan otomobilin ya-
nına 2 kişi geldi. Aracın kapısını açmayı 
başaran 2 kişiden biri direksiyona oturur-
ken, diğeri de otomobili iterek götürdü. 
Sabah 10.00'da taburcu olduktan sonra 
otomobilin kapıda olmadığını gören gazi 
polis, durumu meslektaşlarına bildirdi. Olay 
yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları gü-
venlik kamerası incelemesinin ardından 
şüphelileri yakalamak için harekete geçti. 
Gazi polis memuru Erdoğan Sevgili'yi mağ-
dur eden hırsızlar, her yerde aranıyor. 

Şu anda aracı arıyoruz 

Yaşanan hırsızlığı mağduru olan gazi polis 
memuru Erdoğan Sevgili, "Ameliyat için 
Yozgat'tan buraya geldim. Aracı buraya 
saat 18.00'de park ettik. Gece 24.00 sırala-
rında 2 tane şahıs geliyor. Zaten video 
kaydı var. Ben hastanedeyken, aracı alıp gi-
diyorlar. Ben sabah saat 10.00 gibi taburcu 
oldum. Aracın olmadığını söylediler. Şu 
anda aracı arıyoruz. Şu an kendi çabaları-
mızla aramaya çalışıyoruz. Yeşilket karako-

luna bildirdik. Çünkü aracı alan kişilerin ya-
kıtı bitene kadar kullandıktan sonra aşağıda 
bir yere bıraktıkları söyleniyor" dedi. Yaşa-
nan hırsızlık anları ise çevredeki apartman-

ların güvenlik kameraları tarafından kayde-
dildi. Görüntülere hırsızların otomobilin ya-
nına gelmesi ve iterek olay yerinden 
götürdüğü anlar yansıdı. DHA 

Ameliyata iken aracını çaldılar
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Bu kadarına  
pes doğrusu!

Büyükçekmece'de düzenlenen operasyonda 8 adet tank içerisinde 4 buçuk ton eroin üretimine yetecek 9 ton  
asetik anhidrit ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler T.K. ve E.K. tutuklanırken, operasyon anı kameralara 

yansıdı. Öte yandan ele geçirilen asetik anhidrit İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Maslak Kışlası'nda sergilendi

Avcılar'da, arkadaşından aldığı otomobil ile Yozgat'tan İstanbul'a gelen gazi polis Erdoğan 
Sevgili'nin aracını, hastanede ameliyat olduğu esnada çaldılar

BASARILI OPERASYON

Son anda kurtuldu

9 TON ASETİK  
ANHİDRİTİN  
ELE GEÇİRİLDİ

GÖZALTINA alınan şüpheliler T.K. ve 
E.K., jandarmadaki sorgulamalarında 
asetik anhidrit maddesini Van’a teslim 
edilmek üzere götüreceklerini ve burada 
uyuşturucu madde imalatında kullana-
caklarını itiraf etti. T.K. ve E.K. çıkarıl-

dığı mahkemece tutuklanarak cezaevine 
gönderildi. Öte yandan ele geçirilen ase-
tik anhidrit İstanbul İl Jandarma Komu-
tanlığı Maslak Kışlası'nda sergilendi. 
Sergilenen 9 ton asetik anhidrit maddesi 
havadan da görüntülendi. DHA 

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Pendik’te 4 çocuk annesi 
Arzu İlhan Koca, ikinci eşi 
Göksal Koca tarafından  
bıçaklanarak öldürüldü.  



K üçükçekmece Belediyesi,
Kadın ve Aile Hizmetleri
Müdürlüğü’nde görevli

Uzman Diyetisyenler, Kadın Eşitlik
Merkezi’nde Küçükçekmeceli vatan-
daşlara haftanın 5 günü ücretsiz hiz-
met veriyor.

nBugüne kadar kaç kişi size
başvurdu? Küçükçekmecelilerin 
ilgisi nasıl oldu?
Sosyal belediyecilik anlayışıyla hare-
ket eden Küçükçekmece Belediyesi,
her konuda olduğu gibi bu konuda
da Küçükçekmecelilere ücretsiz hiz-
met veriyor. Küçükçekmeceliler de
çok ilgi gösterdi. 3, 4 aydır gerçekten
çok büyük bir talep var. Çok yoğun
bir şekilde çalışıyoruz. Ocak’tan beri
1000’e yakın kişi müracaat etti.
Hafta içi 5 gün vatandaşlarımıza üc-
retsiz hizmet veriyoruz.

nSize gelen vatandaşlara nasıl bir
diyet programı uyguluyorsunuz?
Diyet parmak izi gibidir. Her kişinin
metabolizması farklıdır. Kişinin her-
hangi bir şeker, tansiyon, diyabet, ko-
lesterol gibi sağlık sorunu olmuş
olabilir. Bu nedenle kişiye özel bir
diyet programı yapmak gerekiyor.
Tabi ki kilo vermek için gelenler gibi
kilo almak için gelenler de oluyor.
Onlara özel diyet programları hazır-
layıp takibini sağlıyoruz.

nRamazan’da bitkinliğe karşı ne
yapılmalı?
Ramazan’ da bitkinlik yaşamamızın
nedeni uzun açlık saatleri, yaklaşık
15/18 saat aralığında bir açlık dö-
nemi yaşıyoruz. Bu dönemde kişinin
metabolizması yavaşladığı için kişi
bitkinlik yaşıyor. Sahur, iftar olarak
bizim öğünlerimizi düzenli bir şe-
kilde yapmamız beslenmemize dik-
kat etmemiz gerekiyor. Sahur ve iftar
olarak düzenli bir şekilde iki öğün
beslenme yaparsak kişi zaten açlık
hissetmeyecek. Bu da yeterli ve den-
geli beslenme ile olacak bir şey. Kı-
zartmalar, hamur işi gibi mayalı
besinler, aşırı şeker ya da yağ içeren
besinler, şerbetli tatlılar, çok tuzlu
ya da baharatlı yemekler, şarkü-
teri ürünlerinden kesinlikle
uzak durulmalı. Su tüketimi
gerçekten de çok önemli.
İftardan sahura kadar
olan kısımda 2 litre su
içilmesini öneriyorum.
Susuz kalmamak
büyük önem arz
ediyor.

nRamazan’da beslenme konu-
sunda yapılan en büyük yanlış nedir?
Ramazan’da yapılan en büyük yanlış
sahura kalmamak. Bazı insanlar uy-
kusu bölünmesin diye sahura kalmı-
yor. Sahur önemli çünkü iftarı zaten
akşam ezanıyla birlikte açıyoruz.
Akşam ezanından sonra sahura
kadar bir şey yemezsek açlık süremiz
daha da uzuyor. Daha çok kilo al-
maya başlıyoruz. Çünkü iftar zama-
nında kişi tıka basa yemeye başlıyor.

Yanlış olan durumlardan bir tanesi
de bu.

Kahvaltılık tüketin

Sahurda ilk önce akşamdan kalan
yemekleri yemeyeceğiz. Sahuru
kahvaltı biçiminde yapacağız. İki di-
lime yakın tuzsuz peynir yenebilir.
Normal kiloda ve sağlıktaki kadınlar
bir, erkekler iki adet haşlanmış yu-

murta tüketebilirler. Tok tut-
mada diğer önemli olan

süt ürünleri ya 4 yemek
kaşığı yoğurt ya da 1

su bardağı süt.
Bunun yanında bir
adet meyve tüketi-
lebilir. Sahurda
tokluk süremizi
uzatmak için
ekmek olarak da
esmer ekmek,
tam buğday, ke-
pekli ya da çav-
dar ekmek

tüketmeyi öneriyo-
ruz. Susuzluk çekil-

diği için zeytini çok
fazla sahurda önermi-

yorum...

Maden suyu önemli

İftara başlarken de 2 aşamalı bir şe-
kilde başlayacağız. Birinci iftar ikinci
iftar şeklinde beslenmeliyiz. İftarda
önce suyumuzu içiyoruz. Sonra
çorbayla başlıyoruz. Çorbamız ne
çok sıcak ne çok sıcak olmalı. Çor-
bamızı 5-6 dakikaya yayarak içece-
ğiz. Orucumuzu açtıktan sonra bir
“5 dakika bekleme süresi tanımalıyız
kendimize. Mide uzun bir açlık dö-
nemi geçirdi ve hazımsızlık, gaz so-
runları ve şişkinlik yaşamamak için
yavaş yavaş tüketmek gerekiyor. Ana
yemeğimizi tükettikten sonra bir ya
da iki ara öğün beraberinde gelecek.
Bunu bir meyve bir yoğurt şeklimde
yapmamız gerekiyor. Günde bir bar-
dak maden suyunu öneriyoruz.

Y anılmıyorsam Montrö’nün yoğurtlu
ayranlı nasıl feshedileceğine dair
yaptığı açıklamaya tepki gösterenin

sadece 104 Amiralle sınırlı olduğunu 
düşünülmekteydi. 

Yoksa Saraya yakın isimler;
Gülünç ve zavallı,
Milli İradeye saygısızlık, 
Hodri Meydan, 
O Türkiye’nin eskide kaldı. 
Bedeli neyse ödeyecekler...
Gibi sözler sarf edip milyonlarca TÜRK

halkını yoğurt taşıyıcılığı ve darbe çığırt-
kanlığı yaparak karşısına almazdı diye 

düşünüyorum. 
Peki; 104 Amiralin yayınladığı bildirinin

hangi satırında “Darbe” şifresi 
çözülmüştü!

Ne yazmıştı 104 amiral....

Arkadaşlar!
Yaşımız itibariyle sokağa çıkma saatle-

rimiz malumu üzerine 10:00 ile 14:00 sa-
atleri arası. Eğer siz de uygunsanız yarın
saat 10’da Kızılay meydanında buluşup
darbe yapacağız. Lakin zamanımız dar ol-
duğu için saat 14:00’a kadar bu darbeyi
yaptık yaptık, yapamazsak yasak başlama-
dan mutlaka evimize dönmeliyiz. Yoksa po-
lise yakalanıp bir de emekli
maaşlarımızdan da olmayalım mı? 

Deniliyordu.!
Bence 104 Amiral için tekrar film çevir-

meye hiç gerek yok! Çünkü bu filmin aynı-
sını bizler 2007 yılında usta yönetmen
Fethullah Gülen’in “Ergenekon ve Balyoz”
filmleriyle zaten izlemiştik. 

Örneğin; TSK askerinin Pkk’lı gizli ta-
nıklara kırdırıldığı...

Yarbay Ali Tatar’ın “Karanlığa bir
nebze ışık olmak için hayatıma son veriyo-

rum” diyerek intihar ettiği...
İstanbul Cumhuriyet Savcısı rolündeki

Zekeriya Öz’ ün “Ergenekonun Finansörü”
olduğu iddiasıyla önce Bayrampaşa ardın-
dan Tekirdağ F Tipi Cezaevi'ne tıktığı İş
adamı Kuddusi Okkır’ın akciğer kanseri,
beyin ve kemik metastasına yakalanarak
ailesinin gözleri önünde eridiği... 

Canını Yüce Allah’a teslim etmek üzere
olan Kanser hastası Sayın Türkan Say-
lan’ın evinin saatlerce arandığı... 

İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi-
nin koskoca Genelkurmay Başkanı İlker
Başbuğ hakkında "darbeye teşebbüs" ve
"terör örgütü yöneticiliği"nden müebbet
hapis cezasına çarptırıldığı... 

Ve bu filmin en ilginç sahneside daha

dava sonuçlanmadan “terörist” ilan edilen
“Askerler, Akademisyenler ve Gazeteciler”
için 4. Ağır Ceza Mahkemesinin "Ergene-
kon" davasının tüm sanıkları için "silahlı
örgüt kurmak, yönetmek, üyelik, yardım ve
yataklık" suçlarından beraat veriyor 
olmasıydı.

Ve benim naçizane tavsiyem; Boğaziçi
Üniversitesi’ne liyakatsizleri atayarak,
“Montrö” ve Lozan’ı eşeleyerek, Saraylı
birkaç ismin Türk Silahlı Kuvvetlerini hun-
harca eleştirerek Z kuşağını üzmekten vaz-
geçilmesiydi.

Çünkü bu çocuklar “Okuyor” ve erken seçim
öncesi bu çocukların “Aklıyla” alay etmeyin.

Nereden mi biliyorum! Elbette ki 
kızımdan.

Darbe mi?

KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     Basın: (1353411)

YENİBOSNA BÖLGESİ CADDE VE SOKAKLARA İDARE MALI BETON YOL ELEMANLARI İLE YOL
YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale
edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler
aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/198836
1-İdarenin
a) Adı : BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Sirinevler Mah. Barbaros Cad. No 9 34188 

BAHÇELİEVLER BAHÇELİEVLER/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 2124843800 - 2126521093
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : YENİBOSNA BÖLGESİ CADDE VE SOKAKLARA İDARE 

MALI BETON YOL ELEMANLARI İLE YOL YAPIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : 20267,50 M2 İdare Malı Parke Kaplama, 5951,50 MT İdare 

Malı Bordür DöşemeAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale 
dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Yenibosna Bölgesi
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 200 (İkiYüz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün 

içindeyer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

: 27.04.2021 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

: BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Fen İşleri 
Müdürlüğü Çobançeşme Mah. Sanayi Cad. NO:48 34196 
Bahçelievler İSTANBUL

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsur-
lara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
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, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda
bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından
fazla hissesine 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 korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin 
% 90 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan" (A) ALT YAPI
İŞLERİ/V.GRUP: KARAYOLU İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı)" Benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların,
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
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 sonucunda, 
üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin 
teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
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Küçükçekmece Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Uzman
Diyetisyen Melek Elmas, Ramazan’da oruç tutacaklara önemli uyarılarda bulundu. Ramazan
ayında yapılan en büyük yanlışın sahuru atlamak olduğunu kaydeden Elmas, “İftarınızı ikiye
bölün, bir anda oturup her şeyi yemeyin. Çalışanlar sahuru atlamayın" dedi

IFTARINIZI
IKIYE BOLUN

hknsnmz59@hotmail.com

Hakan SÖNMEZ

Uzman Diyetisyen
Melek Elmas, 
“Sahurda ilk önce
akşamdan kalan
yemekleri yeme-
yeceğiz. Sahuru
kahvaltı biçiminde
yapacağız. 
İki dilime 
yakın tuzsuz 
peynir 
yenebilir” 
dedi. 

Ramazan ayında kilo vermek 
isteyenler de oluyor. Bunu sağlığı-
mızı bozmadan sağlamamız
mümkün mü?
Ramazan sürecinde metabolizma
yavaşladığı için mevcut kilomuzu
korumak istiyoruz. Fakat kilo
veremez miyiz, tabi ki
verebiliriz. Çok yağlı
hamur işleri gibi
besinlerden kaçı-
narak iftarda pi-
rinç makarna
değil de bulgur
pilavı tükete-
rek dikkat
edersek olabi-
lir. Kişi eğer
obez ise ve ra-
hatsızsa kilola-
rından bir aylık
bir süreçte 2
kilo kadar ver-
meyi doğru bulu-
yoruz. Ramazandan
sonra toksit atıcı ya da
detoks programları uygula-
yıp ramazan ayının vermiş olduğu
yorgunluk ve bitkinliği de atmış
oluyoruz. C vitamini takviyesi de
alabilirler bu süreçte.

HAMURDAN
UZAK DURUN

Koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl
yapılamayan, bu yılın başında ikinci kez

ertelenen Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi
(DHBT) sınavı bugün yapıldı. Avcılar’daki

sınav merkezi yerine bir arka caddedeki okul
binasına giren Resul Geliş, yanlışlığın fark

edilmesi üzerine binadan çıkarıldı

ÖSYM tarafın-
dan salgın ted-
birleri

kapsamında bu yıla ertele-
nen 2020-Kamu Personel

Seçme Sınavı (KPSS) Din
Hizmetleri Alan Bilgisi Testi

(DHBT) sınavı saat 10.15’te

başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı
tarafından ilan edilen başvuru ko-
şullarını taşıyan adayların katıla-
bildiği 60 dakikalık sınav
Avcılar’daki çeşitli merkezlerde de
yapıldı. D-100 Karayolu üzerin-
deki Avcılar Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi’ne sınava girmek

için gelen adaylar saat 10.00’a
kadar alındı. Kapının kapatılma-
sından hemen önce binaya gelen,
üzerindeki diğer eşyaları dışarıdaki
emanetçiye bıraktıktan sonra içeri
giren Resul Geliş isimli aday bir-
kaç dakika sonra dışarı çıkarıldı.
Yenibosna’dan geldiğini belirten
Resul Geliş'e girmesi gereken sınav
merkezinin bir arka sokaktaki Sa-

bancı 50’nci Yıl Anadolu Lisesi ol-
duğu, yanlış binaya geldiği belir-
tildi. Koşarak diğer binaya giden
Resul Geliş, bu binaya alınmadı.
Geliş, tüm çabalarına rağmen içeri
alınmadı. Geliş ile birlikte Sabancı
50’nci Yıl Anadolu Lisesi’ne saat
10.00’dan sonra gelen ikisi kız üç
aday da çaresiz evlerine dönmek
zorunda kaldı. 

YANlıŞ OkUlA giTTi sıNAvı kAçıRDı!

BİR ANDA
OTURUP
HER ŞEYİ 
YEMEYİN



D enizi ve ormanlık alan-
larıyla Şile, koronavirüs
pandemisinin başlangı-

cından bu yana kalabalıktan ka-
çanların gözdesi oldu. Şehirden
kaçanlar şimdilerde Şile'de boş
buldukları arazilere konteyner
evler yerleştirmeye başladı. Or-
manlık alanlar, dere kenarları ve
hazine arazilerine izinsiz kurul-
duğu iddia edilen prefabrik ev ve
konteynerler için zabıta ekipleri
çalışma başlattı. 787 kilometreka-
relik ilçede zabıta ve belediye
ekipleri uydu fotoğrafları ve
drone kullanarak kaçak yapıları
tespit etmeye çalışıyor. Kaçak ya-
pılar hem kuruldukları alanlarda
tespit edilip mühürleniyor, hem
de ilçeye kamyon ve TIR'lar ile
getirildikleri sırada yakalanıyor.
İlçe sınırları içinde ormanlık
arazi, tarım arazisi gibi alanlara
yerleştirilen kaçak konteyner ev-
lere mühürlendikten sonra bu-
lunduğu arazinin rayiç bedeli
üzerinde para cezası kesiliyor.
Sahibine ise "yıkın" uyarısı yapılı-
yor. Eğer kaçak yapının sahibi yı-
kımı gerçekleştirmezse, bu kez
belediye ekipleri yıkımı gerçekleş-
tirerek bunun bedelini yapı sahi-
bine rücu ediyor.

Zabıta konteyner peşinde

Şile Belediyesi zabıta ekipleri
Göçe Mahallesi'nde TIR üze-
rinde getirdikleri prefabrik yapıyı
araziye koymak üzere olan kişi-
lere müdahalede bulundu. Kişiler
zabıta ekiplerinin uyarılarına rağ-
men yapıyı arsaya indirdi. Olay
yerine sevk edilen jandarma ekip-
leri ile birlikte kaçak yapı tekrar
TIR'a yükleyerek ilçe dışına çıka-
rıldı. Yaşananlar cep telefonu ka-
merasına yansıdı. 

Cazibe merkezi oldu

Demirören Haber Ajansı'nda bu
kaçak yapılarla ilgili değerlendir-
melerde bulunan Şile Belediye
Başkanı İlhan Ocaklı, "Ağva'da
bir ziyaretim vardı, dönüş yolun-
dayken 2 nakliye kamyonu üze-
rinde konteyner evlerin Ağva'ya
doğru gittiğini gördüm. İlgili za-
bıta arkadaşlara talimatı verdik
hemen sağ olsunlar müdahale et-
tilerö diyerek, ilçe yaşanan kaçak
yapılaşmayla ilgili şu değerlendir-
melerde bulundu: "Gerekli işlem-
leri yapıldı. Özellikle son
zamanlarda, pandemiden sonra
bölgemiz malum doğal dokusu
itibariyle cazibe merkezi haline
geldi. Ama bu tür kaçak yapılara
asla müsaade etmiyoruz. Fırsat-
çılara da izin vermiyoruz. Bura-
nın belediyecilik anlamında doğal
dokusunu, kimliğini korumak da

bizim başlıca görevlerimiz ara-
sında. İmar yasalarına uygun bir
şekilde yapacak olanlar zaten
kolay şekilde bu imkanlardan isti-
fade edebiliyorlar. Özellikle tarım
arazileri, dere yatakları, imara ay-
kırı olan yerlerde, hazine arazile-
rinde, koruma arazilerinde bu tür
yapılara asla müsaade etmiyo-
ruz. Ciddi böyle bir yapı stoku
oluştu, bunlarla mücadele ediyo-
ruz. Gerekli zabıta arkadaşları-
mız, imardaki, kaçak yapıdaki
arkadaşlarımız bunları tespit edi-
yorlar, mühürlüyorlar. Encümene
havale edip gerekli yasal para ce-
zasını kesiyoruz ve yıkım kararla-
rını alıyoruz. Belediyenin
imkanları çerçevesinde yıkımları
gerçekleştiriyoruz" dedi.

Nihayetinde tapu değil

Başkan Ocaklı, kaçak yapılar ko-
nusunda imar barışın yanlış an-
laşıldığına dikkat çekerek,
"Özellikle pandemi ile beraber el-
bette ki bu tür konteynerler arttı.
Ama imar affıyla beraber bunu
fırsata çevirmek isteyenler de
oldu. Aslında burada devletimiz
çok sağlıklı yerinde bir kararla es-
kiden bugüne gelen bu tarz so-
runlu işleri çözümü noktasında
31 Aralık 2017'ye kadar yapılan
yapılarla ilgili bir imar barışı ge-
tirdi. Yasa çok açık 31 Aralık
2017'ye kadar yapılan imalatlar
ilgili yapı kayıt belgesi veriliyor.
Ama bu tarihten sonra yapılan
imara aykırı yapıların hepsi zaten
kaçak hükmündedir. Yapı kayıt
belgelerini o gün alınmış olanları
dahil Çevre ve Şehircilik Bakan-
lıyla birlikte uydu fotoğrafları ve
belediye kayıtları dikkate alınarak
yapıların ne zaman yapıldığı
takip ediliyor. Eğer gerçekten
2017'den önce yapılmışsa elin-
deki yapı kayıt belgesi geçerliliğini
koruyor. Ancak bu tarihten sonra
yapıldıysa bu belgeler iptal edili-
yor. Bir yanlış anlaşılma var, yapı
kayıt belgesini almış olmak onun
elindeki bir tapu değildir. Devlet
sadece vatandaşın beyanını dik-
kate alarak bu yapı kayıt veriyor.
Ancak 'ben kayıtlara, uydu fotoğ-
raflarına bakacağım, belediye ka-
yıtlarına bakacağım, eğer sizin
beyanının bu tarihten önceye da-
yanıyorsa o belge geçerlidir. De-
ğilse biz yapı kayıt belgesini iptal
edeceğiz, bununla ilgili ödenmiş
harçları irat kabul edeceğiz, bele-
diye bununla ilgili kararlarını
alıp, yıkım ve para cezası karala-
rını encümende alıp uygulamak
zorundadır' diyor. Şu anda ilgili
birimdeki arkadaşlarımızı bu-
nunla mücadele ediyor" şeklinde
konuştu. DHA

Mustafa DOLU
HALKIN AVUKATI
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Ç ok kötü günler yaşıyoruz. Pandemi döneminde
dünyayı sarsan, tehdit eden ve susturan kovit-
19 virüsünü dikkate alınmaması nedeniyle Av-

rupa birincisi olduk. Dünya sıralamasında ilklerde
adımız geçiyor. İlginçtir acaba bu derecelerimizle
gurur duyanlar var mıdır?

Önceleri basite alındı. Hatta ilk vaka görülünce
açıklanıp açıklanmamasında tereddüt edildi. Sonra-
sında, ne yapılıp yapılmayacağı tartışıldı. Her kafadan
bir ses çıktı ve o sesler hala çıkmasına devam ediyor.
Halk tabiri ile ağzı olan konuşuyor. Birinin söylediğini
diğeri inkar edip başka bir şey söylüyor.

Tedbirler alınmaya başlandı ama, bu acımasız vi-
rüsle mücadele nasıl mücadele edilecek?

Elbette ilk fırsatta aşı gündeme geliyor. Çin' den mi,
Almanya’dan mı,yok Rusya'dan mı derken bölük pör-
çük temin edilen aşılarla yeterli olmasa da aşılama
programı başladı.

Arkasından Hıfzıssıhha ve Refik Saydam Enstitüle-
rinin kapatılması gündeme geldi. Daha önce dünyayı
sarsan bazı virüsler için çare olan bu iki enstitü maale-
sef bu iktidar tarafından kapatılmamış olsaydı, büyük
bir ihtimalle şu zamana kadar halkımız aşılanmış ve
dünyaya aşı satar durumda olurduk fikrini savunanlar
bilim kuruluşları ve konuyla ilgili uzmanların fikirleri
çoğunlukta. Bu tartışmaların süreceği de ihtimal dahi-
linde ama çaresi yok. Temennimiz aşı üzerinde çalışan
Üniversitelerimizin başarıya ulaşmasıdır.

Önlemler
“Aşı bulunmadı bari önlem alalım diğer devletler

neler yapıyor” denilerek bazı yasaklar getirildi. Maske
takma zorunluluğu getirildi ve devletin dağıtılacağı 
duyuruldu.

Beceremediler.
Arkasından, “Eczanelere verelim oradan vatandaş

alsın” dediler yine olmadı. Başaramadılar. Sonra,
“Satalım” dediler oda tam olarak olmadı. Sonunda
serbest piyasaya başvurup, “Buyurun usulüne uygun
olarak üretin ve satın” denildi. Özel sektör bunu ba-
şardı. İlk günlerde tanesi 5 liradan ve karaborsada sa-
tılan maskeleri bu gün 50 Krş. Almayanları neredeyse
dövüyorlar.

Tedbir amaçlı alınan yasaklarda büyük aksaklıklar
başladı. Hatta olaya partizanlık ve parti kayırmacılığı
girdi. Halkımız duyarsız kaldı. Ya bilgilendirilmedi ya
da kendine güvenip, “Bize bir şey olmaz” zihniyeti ile
bir yıl içinde verilen resmi rakamlara göre 40 bin civa-
rında vatandaşımızı toprağa verdik. Buna rağmen hal-
kımız hala duyarsız. Yasaklı günlerde sokak ve
meydanlara bakıyorsunuz bir çok gayesiz insan geziyor
oturuyor ve bunların çoğu da maskesiz. Bu durumda
da virüs önlenemiyor ve yayılmaya rekor kırarak
devam ediyor.

Yasaklar geliyor halkımız canı pahasına eğlence ve
kumar alemine dalıyor. Ülkeyi yönetenler pervasızca
gövde gösterisi için toplantı ve kongrelerini hem de le-
balep olarak devam etti ve bundan da her fırsatta
gurur duyduklarını övünçle açıkladılar.

Bu nedenle öncelikle Karadeniz Bölgesi kırmızıya
döndü. Sonrasında iktidar partisi ve küçük ortağı An-
kara da kurultay yaptı. Şimdi basit bir hesapla her
ilden gövde gösterisi yapmak üzere 5 otobüs dolusu
yani en az 250 delege ve partili lebaleb yapılan kurul-
taya katıldığı gerçeğinden hareketle en az 20 bin kişi
Ankara’da buluştu.

Ak Parti Genel Başkanı Erdoğan salona girmeden
önce en az 20 bin kişinin bulunduğu meydandakilere
hafif kar yağışı altında coşkular ve alkışlar arasında
konuşma yaptı ve ”Kar yağışı bu virüsü yok eder, Yine
Ankara’yı lebaleb doldurdunuz. Sizlerle gurur duyuyo-
rum var olan sağ olun” dedi.

Salonda büyük bir coşkuyla karşılanan Erdoğan her
ilin özelliğine göre düzenlenmiş şiirimsi bir şekilde
oraya gelenleri ve gelmeyenleri selamlayıp, lebalep sa-
lonu dolduran partilileri ile gurur duyduğunu yine
açıkladı.

İşte bu leblebiciler illerinden getirdikleri virüsü sa-
londa dağıttı. Dağıtmayanlar dağıtılanlardan payını
aldı ve kurultay dağıldıktan bir hafta sonra ülkemizin
tümü kırmızıyı dönüştü.

Parti yönetimi bu kurultayda virüse yakalanan mil-
letvekili, il ve ilçe yöneticileri, belediye başkanları ve
meclis üyelerini ve parti delegelerinden binlerce sayıda
virüse yakalananların durumlarını açıklamalarını 
yasakladılar.

O gün bu gündür virüs acımasızca gelişiyor ve can-
larımızı almayı sürdürüyor.Halkımız çaresizlik içeri-
sinde ne yapacağını bilmemekle birlikte bu durumu
umursamayanların hala var olmaları ise ayrı bir sorun
olarak orta yerde duruyor.

Esnafın hepsi perişan. Yasaklar sürüp gidiyor. Şim-
dilerde teravih namazının evde kılınma kararı alınma-
sından sonra tam kapanmayı ve bu beladan kurtulmayı
öneriyor.

En önemlisi bu lebalep toplantıları Cumhuriyet
Halk Partisi yapmış ve virüsün yayılmasının sebebi
olarak gösterilmiş olsaydı ne olur diye düşünüldü-
ğünde, çoğunuzun bu virüsü yaydığı için Devlet Bahçe-
li'nin CHP’nin kapatılmasını isterdi diye
düşündüğünüzü algılar gibiyim.

(Türküm, Doğruyum, Çalışkanım ve ne mutlu Tür-
küm diyene…)

Lebaleb kongrelerini
CHP yapsaydı var ya!

Şile'de pandemi ile birlikte son bir yılda ormanlık
arazilere, tarım arazilerine kaçak kurulan konteyner 
evlerin sayıları arttı. Ancak çok sayıda kişi de kamyonlarla
konteyner ev getirerek kaçak olarak kurmak istiyor.
Belediye ekipleri kamyonlarla getirilen, kaçak konteyner
evleri yakalayarak ceza kesiyor. Şile Belediye Başkanı
İlhan Ocaklı, "Bu tür kaçak yapılara asla müsaade 
etmiyoruz. Fırsatçılara da izin vermiyoruz" dedi

Ocaklı, Şile'nin arazisinin 787 kilomet-
rekarelik büyük bir alan olduğuna dik-
kat çekerek şunları kaydetti: "Arazinin
yüzde 80'i orman, yaklaşık
yüzde 7-8'lik bir kısmı da
tarım arazisi. Buralarda hiç-
bir şekilde imar durumu yok.
Özellikle bazı bölgelerde
dere yataklarında da bu tür
imalatları görüyoruz. Mühür-
lemelerimizi yaptık, arka-
daşlarımız inanılmaz bir
mesai harcıyorlar. Mühürle-
melerimizi yaptık, encüme-

nimize havalelerini gerçekleştirdik.
uygunsuz bir şekilde yapı kayıt belge-
leri olanlarında, bu belgesini zaten

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iptal edi-
yor. Biz de imkanlarımız çerçevesinde
bununla mücadele etmeye devam

ediyoruz. Belediye de bu tarz
sistemimizi de genişlettik, il-
gili kaçak yapıdaki arkadaşla-
rımızla teknolojinin
nimetlerinde istifade ediyo-
ruz. Uydu fotoğrafları bunun
için önemli bir detay aynı za-
manda da dronelarla orman-
lık alanda girilemeyen
yerlerde de bu tarz yapıları
tespit ediyoruz"

KAÇAK YAPI TESPİTİNDE TEKNOLOJİ KULLANILIYOR

Çocuklara umut oldu
İstanbul'da yaşayan Seda Erdem, 26 yıl önce bir kazada kaybettiği abisinin iyilik dolu kalbini
çocukların hayallerinde yaşatıyor. Çocukları ve onların hayallerini gerçekleştirmeyi çok seven
Suat Erdem adına 'suatinkalbi' adlı sosyal medya hesabı açan genç kadın, ihtiyaç sahibi
çocukların çizdiği hayallerden yola çıkarak bugüne kadar yüzlerce kalbin mutluluğuna şahit oldu

UlUslararası bir
şirkette yönetici ve
aynı zamanda 

akademisyen olan Seda Erdem,
13 yaşındayken ‘rol modelim,
kahramanım’ dediği abisi Suat'ı
bir kazada kaybetti. Hayata
zamansız gözlerini yuman Suat
Erdem’in hayali ise mutlu çocuk-
lardı. Bu nedenle kendini çocuk-
ları mutlu etmeye adayan genç
kadın, 3 yıl önce sosyal medyada
ihtiyaç sahibi çocuklara ulaşmak
için kolları sıvadı. Okullardaki
resim öğretmenleriyle iletişime
geçen Erdem, çocuklardan ha-
yallerini çizmelerini istedi. Gelen
resimler arasında bir çocuğun
daha önce hiç yemediği pizza,
hiç sahip olmadığı paten, kimisi-
nin de hayali değil ihtiyacı olan
atkı ve bere vardı. Yüzlerce ço-
cuğu çizdiği hayallere takipçileri
aracılığıyla kavuşturan genç aka-
demisyen, daha fazla çocuğu ha-
yaliyle buluşturmak için
öğretmenlerin ona ulaşmasını 
bekliyor.

Adını yaşatmak istedim

Genç yaşta hayatını kaybeden
abisinin kendisine hep rol model
olduğunu söyleyen Seda Erdem,
projenin ortaya çıkış hikayesini
şu sözlerle anlattı: "Benim başka
hiçbir kahramana ihtiyacım
yoktu çünkü hayatımda abim

vardı. O çok yardımsever, melek
kalpli birisiydi. O da bir çocuktu
aslında ama o çocuk haliyle ço-
cuklara yardım ederdi. Onu za-
mansız kaybetmemiz zor bir
travma oldu. Ben onun adını yıl-
lar sonra yaşatabileceğim bir
proje bulmak istedim. Abimin de
mutlu olacağını düşünerek ‘sua-
tinkalbi’ adı altında bir sosyal
medya hesabı açtım. Batıdan do-
ğuya ülkenin çeşitli yerlerindeki
okullarda bu çalışmaları yaptık.
Birçok çocuğun hayatına doku-
narak, hayallerini gerçekleştir-
meye çalışarak projeyi büyütmeyi
başardık. Öğretmenleri de çocu-
ğun hediye ile olan fotoğrafını bi-
zimle paylaşıyor. Böylece
hediyenin de çocuğa ulaştığından
takipçimiz de emin olmuş oluyor.
Yüzlerce çocuk bu sayede haya-
line kavuştu."

Ağlatan hayaller oldu

Gelen resimler arasında ağladığı
çok fazla hayalin olduğunu belir-
ten Erdem, “Önce ne resmi oldu-
ğunu anlayamadığım bir resim
geldi, pizza resmiymiş. Öğret-
menleri de o çocuğun hiç pizza
yemediğini belirtmişler. Bir aile
dostumuz bir organizasyon ya-
parak o çocuğu ve sınıf arkadaş-
larını pizzacıya götürdü. Batıdan
doğuya gittikçe hayallerin maddi
boyutları da değişmeye başlıyor.
Doğuya gittikçe atkı, eldiven gibi
resimler geldi. Hayalden çok ihti-
yaçlarını çizdiler. Sığınma evle-
riyle de çalışmalar yaptık. 
Orada da çok ağladığım zaman-
lar oldu. Bir keresinde 2 çocuğa
psikologlar çizdiremediler. Ço-
cukların çizecek hayali yoktu”
diye konuştu. DHA

Ramazan’da ziyarete kapalı
Hz. Muhammed'in vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılan ve Fatih'teki Hırka-i Şerif
Camisi'nde muhafaza edilen Hırka-i Şerif, bu Ramazan ayında da ziyarete açılmayacak

Veysel Karani'nin 59.
kuşaktan torunu olan
Barış samir, kapalı

kalma kararını üzüntüyle aldıklarını
belirterek, "sağlığı ön planda tuta-
rak, bu senede kapalı kalma kara-
rını aldık muhafız aile olarak.
Geçen yıl, 'Umarız seneye Rama-
zan'da Hırka-i Şerif'e kavuşuruz'
demiştik. Kavuşacağımızı da düşü-
nüyorduk ama bu sene de nasip
olmadı maalesef. Geçen senekin-
den bir tık daha yaygın durumda
pandemi. Gerek ziyaret eden va-
tandaşların gerek ziyaret etti-
ren ekip ve muhafız ailenin
sağlığını riske atmamak
adına, devletimizin de aldığı
önlemler kapsamında, muha-
fız aile olarak Hırka-i Şerif'in
ziyarete açılmamasına karar
verdik. Bu kararı tabi ki üzün-
tüyle alıyoruz. Gönül isterdi ki

bu sene ziyaret ettirelim, çünkü öz-
ledik, vatandaşlarımız da özledi,
Peygamber efendimizin mübarek
emanetiyle buluşmak istiyorlar.
Haklılar da ama sağlık en önde ge-
liyor" dedi.

400 senedir 
süren gelenek

samir, Hırka-i Şerif'in Ramazan ayı
dışında açılmayacağına dikkat çe-
kerek, "Bu 400 senedir süregelen
bir gelenek. Bu gelenekle çok fazla
oynanmaması, oynatılmaması ge-

rekiyor. Onun için Ramazan'da biz
Hırka-i Şerif'e tabiyiz, Hırka-i Şerif
bize tabi değildir. Bu yüzden de
Ramazan'da açılması gerekiyor.
yüzyıllardır böyle sürmüş bu" şek-
linde konuştu. samir, Hırka-i Şe-
rif'in ilk kez bu kadar uzun ziyarete
kapalı kaldığını belirterek, "Bir kere
2009 yılında Topkapı sarayı'nın
bilim kurulu verdiği rapor doğrultu-
sunda bir sene dinlenmeye bırakıl-
mıştı, konservasyondan önce.
Rapor doğrultusunda biz de kapalı
kalması kararını almıştık aile ola-

rak. Ondan bu yana hiç
bu kadar uzun süre ziya-
rete kapalı kalmadı. Biz
arada girip kontrollerimizi
yapıyoruz, hiç açılmadı.
Kontrollerimizi yapıyoruz.
İnşallah seneye ziyarete
açarız" ifadelerini 
kullandı. DHA

Fotoğrafçıların
ilgi odağı oldu

Fotoğraf Organizasyonları Derneği
(FOTON) üyeleri, koronavirüs
salgının İstanbul sokaklarına

yansımalarını fotoğrafladı

FotoğraF Orga-
nizasyonları Der-
neği (FOTON)

üyeleri, koronavirüs salgını-
nın insanları ve kenti nasıl et-
kilediğini belgelemek için
Sultanahmet Meydanı'nda
bir araya gelerek fotoğraf
çekti. FOTON Derneği
Genel Sekreteri Murat Gür
organizasyonla ilgili, "Ulus-

lararası İstanbul Sokak Fo-
toğrafçılığı sergisi yapıyoruz.
Malum İstanbul'un sokakları
çok güzel. Bu şehrin sokakla-
rının yaşayan ruhunu tanıt-
mak için bu tür bir festival
gerçekleştirdik. Yine dünya-
nın en önemli sokak fotoğraf-
çıları jüri üyelerimiz arasında
yer alıyor. FOTON derneği
üyeleriyle birlikte pandemi

döneminde sokak çalışmaya
karar verdik. İstanbul'un
önemli yerlerinde fotoğraflar
üretiyoruz. Daha sonra bu
fotoğrafların bir sergiyle ya
da kitapla taçlanmasını düşü-
nüyoruz. Yine üyelerimizden
Meliha Kul'un seçkisiyle
güzel bir sergiye dönüşece-
ğini düşünüyoruz" ifadelerini
kullandı.  DHA
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İ stanbul Planlama Ajansı bünyesinde
faaliyet gösteren İstanbul İstatistik Ofisi,
“Son Verilerle İstanbul Ekonomisi” ra-

porunun 2021yılı birinci çeyrek sonuçlarını
yayınladı. Her çeyrekte yayınlanacak olan
rapor, İstanbul’un mevcut ekonomik görünü-
münü, makroekonomik göstergelerin son yıl-
lardaki değişimlerini vererek yansıtıyor.
Rapor ile büyüklüğü, öncü olma durumu ve
ekonomik gelişimi tetikleyebilen unsuları ile
İstanbul ekonomisi analiz edilerek, müşterek
politika üretme sürecine katkı sağlamak ve
öngörülebilirliği artırmak hedefleniyor.

Birçok bölgeyi etkiliyor

Türkiye ekonomisinin yüzde 31’ini oluşturan
İstanbul, bu ekonomik büyüklüğü ile dünya-
daki birçok ülke ile yarışabilecek durumda.
Türkiye’nin makroekonomik gelişimi, İstan-
bul’u doğrudan etkilediği gibi; İstanbul eko-
nomisindeki dinamizm de Türkiye’nin geri
kalanını etkiliyor. İstanbul ekonomisi, son
sekiz yıldaki daralmaya rağmen, dönüşmeye
devam eden büyük bir ekonomi. İstanbul,
özellikle kadın istihdamındaki göstergelerle,
Türkiye istihdam piyasasında dönüşümün
öncüsü; fakat pandemi dönüşümün hızını
yavaşlatıyor. Genç işsizlik verileri ve yapılan
araştırmalar, özellikle ‘ne eğitimde, ne istih-
damda olan 18-25 arası gençlerin’ iş bulma
imkânlarının düştüğünü ve bu grupta karam-
sarlığın arttığına dikkat çekiyor. Pandemi, şir-
ket ve sektörel yapıları farklı şekillerde
etkiledi.  Hizmet sektörünün İstanbul’daki
ağırlığı göz önüne alındığında, pandeminin
orantısal olarak İstanbul ekonomisini daha
fazla etkileme ihtimali ortaya çıktı. Yüksel-
meye devam eden enflasyon ve karantina-
larla düşen gelir, İstanbulluların ekonomisini
zorlamaya devam ediyor.

60 milyar dolar daraldı

Tüketici fiyatları, hem Türkiye genelinde
hem de İstanbul’da artmaya devam ediyor.
İstanbul’da en çok temel ihtiyaç grubunda
yer alan ürünlerin fiyatları arttı. Pandemide
esnafın gelirinde yüksek oranda düşüşler
meydana geldi.   Enflasyon artışı, esnaf gelir-
lerindeki düşüş ve geniş tabanlı işsizlikteki
artış, 2020 yılında, İstanbulluların alım gücü-
nün yüksek oranda azalmasına yol açtı. 
İstanbul, 232 milyar dolarlık gayri safi hası-
lası ile dünyadaki birçok ülkeden daha büyük
bir ekonomiye sahip. Son sekiz yıldaki daral-
maya rağmen, dönüşmeye devam etse de
2013 ‘ten 2019’a kadar 60 milyar dolara
yakın daraldı. 2019 yılında kişi başı gelir, beş
bin dolardan fazla düşerek 10 yıl öncesine
geriledi.

İstihdam iki yıldır düşüyor

Nitelikli işgücü gerektiren ve katma değeri
daha yüksek olan hizmet sektörü alt alanla-
rında, İstanbul’un ağırlığı, Türkiye geneline
göre daha yüksek durumda. 2005’ten sonra
yaratılan istihdam, nitelikli işgücünde ve hiz-
met sektöründe ağırlıklı olarak yer alıyor.
Kadın istihdamı da erkek istihdamına göre
İstanbul’da daha hızlı artıyor. Fakat Türkiye
genelinde olduğu gibi İstanbul’un da istih-
dam kapasitesi son iki yıldır düşüyor.  Dün-
ya’da olduğu gibi, İstanbul’da da COVID-19
gençleri, niteliksiz işgücünü, mikro KOBİ’leri
ve kayıt dışı çalışanları etkiliyor. Özellikle 20-
24 yaş grubundaki işsizlik artışı ve istihdam
düşüşü, son bir yılda hızlandı.  

MÜGE YÜCETÜRK

6 12 NİSAN 2021 PAZARTESİ EKONOMİwww.gazetedamga.com.tr

İBB İstanbul Planlama Ajansı “Son 
Verilerle İstanbul Ekonomisi” raporunu
yayınladı. 2019 yılına ait verilerde, son
altı-yedi yıllık ekonomik sürecin devam
ettiği görüldü. 2020 yılına ait verilerin
hepsinde ise COVID-19 krizinin etkili
olduğu dikkat çekti. İstanbul
ekonomisinde, 2013-2019 yılları
arasında 60 milyar dolarlık 
daralma yaşandı

2019 yılında kişi başı gelir, 5 bin 
dolardan fazla düşerek on yıl öncesine
geriledi. Pandemi sürecinden en fazla
hizmet sektörü etkilendi. Türkiye
genelinde olduğu gibi İstanbul’da da
istihdam kapasitesi, iki yıldır azaldı.
En yüksek enflasyon artışı temel 
ihtiyaç maddelerinde gerçekleşirken,
İstanbulluların alım gücünde ciddi
azalma meydana geldi

ENFLASYON ARTTI
ALIM GUCU DUSTU

TÜRKiYE GENELiNDE
HAREKETLENME

Şirket dinamizmi, İstanbul’da, Türkiye ortala-
malarına göre daha yüksek. Yıllık olarak kişi
başına daha fazla şirket kurulurken, şirketler
Türkiye geneline göre daha fazla istihdam ya-

pabilecek büyüklüğe erişebiliyor. 2020 yı-
lında, Pandemi ile birlikte, şirket dinamizm
verilerinde Türkiye genelinde hareketlenme
gözlendi. İstanbul’da kurulan şirket sayısının

en fazla arttığı sektörler inşaat, toptan ve pe-
rakende ticaret ve bilgi-iletişim oldu. En fazla
şirket kapanması, ağırlıklı olarak hizmet sek-
töründe gerçekleşti. 

Genç girişimciler
kıyasıya yarışacak
İstanbul Lider Girişimciler Derneği (İLGİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Deryan Kök, dernek
tarafından hazırlanan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 120 bin TL bütçe ile desteklenmesi
uygun görülen “Dikkat! genç girişimciler geliyor” isimli projeleriğ hakkında bilgi verdi

İstanBul Lider Girişimci-
ler Derneği (İLGİDER) ta-
rafından hazırlanan,

gençlerin, özellikle de dezavantajlı genç-
lerin kendi işlerini kurmaları, üretime ka-
tılmaları, gelir düzeylerinin arttırılması
ve sosyal entegrasyonlarının sağlanma-
sına yönelik bir kişisel gelişim projesi
olan “Dikkat! genç girişimciler geliyor”
isimli proje, Gençlik Projeleri Destek
Programı kapsamında Gençlik ve Spor
Bakanlığı tarafından 120 bin TL bütçe
ile desteklenmesi uygun görüldü. 

7 ay sürecek

7 ay sürecek proje ile ilgili İLGİDER
Yönetim Kurulu Başkanı ve Proje Koor-
dinatörü Derya Kök yaptığı açıklamada,
“İçinde bulunduğumuz pandemi belası
nedeniyle evlerimize kapandığımız ve ne
kadar süreceğini bilemediğimiz şu dö-
nemde neler yapabiliriz, nasıl üretebili-
rize kafa yorduk ve sonunda pandemiyi
fırsata çevirerek “Dikkat genç girişimci-
ler geliyor” adıyla bir proje geliştirdik. 
Projemizin amacı; İstanbul’dan kendi
işini kurmak isteyen 60 genç belirleye-
rek, kurduğumuz Çevrimiçi Girişimci-
lik Merkezi üzerinden eğitim,
uygulama, destek ve danışmanlık hiz-

metleri aracılığı ile kendine güvenen ve
yaratıcı gençler olarak, rekabet gücü
yüksek girişimlerde bulunmaları ve
katma değeri yüksek ürün ve hizmetler
geliştirerek, ekonomik ve sosyal ha-
yatta daha etkin yer almalarına katkı
sağlamaktır” dedi. 

60 genç yararlanacak

“Uzman eğitmen ve mentörler tarafın-
dan, Mayıs 2021'de başlayacak ve ka-
meralı sınıfta çevrim içi olarak zoom
platformu üzerinden verilecek eğitim-
lerle, genç işletmelerinin kırılgan dönem-
lerini aşmalarına yardımcı olunacak,
finansal kaynak, danışmanlık, tanıtım ve
pazarlama desteğinden faydalanmaları
sağlanacaktır” diyen Kök, “Aynı za-
manda girişimcilik ekosisteminin güç-
lenmesine katkı sağlayacak olan
projemizde uygulanacak olan yüzde 30
engelli veya engelli yakını kotası ile de
dezavantajlı kişilerin istihdam edilebilir-
likleri ve sosyal hayata katılımlarına des-
tek verilecektir.
18-29 yaş arası 60 gencimizin yararla-
nabileceği, kadın ve engelli (engelli ve
yakınlarında yaş sınırı yoktur) gençleri-
mize öncelik vereceğimiz projemiz;
Gençlik Projeleri Destek Programı
(2020-1) kapsamında Gençlik ve Spor
Bakanlığı tarafından desteklenmekte
olup katılım ve tüm eğitimler ücretsizdir.
Projeden yararlanmak isteyen gençleri-
mizin en geç 30 Nisan 2021 tarihine
kadar web sayfamız üzerinden başvuru-
larını yapmaları gerekmektedir” ifadele-
rini kullandı.

İnternet
el yakıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Millet-
vekili Onursal Adıgüzel, yaptığı yazılı basın açık-
lamasında Türkiye’de uygulanan internet fiyat ve

politikalarını değerlendirdi. Enflasyon Araştırma Grubu’nun
çalışmasına göre aylık enflasyonda en fazla yükseliş görülen
grubun yüzde 17,82 ile “Telefon ve Internet Ücretleri” oldu-
ğunu belirten Adıgüzel, “Her zamankinden daha çok ihtiyaç
duyduğumuz bir dönemde, internet fiyatları el yakıyor. Ol-
mazsa olmazımız internet artık bir lüks değil, temel bir ihti-
yaç. Ancak iktidar bunu kabul etmemekte ısrarcı. Öyle ki tüm
dünya vatandaşlarına ucuz ve kaliteli internet hizmeti gö-
türme gayretindeyken, AK Parti iktidarı art arda yapılan zam-
larla, hayat pahalılığıyla iki yakasını bir araya getiremeyen
vatandaştan nasıl daha çok vergi toplarız derdinde. Pandemi
döneminde iletişim vergisinin oranını yüzde 7,5’tan yüzde
10’a çıkaran başka ülke var mıdır?" diye sordu. 

Absürt bir hale gelmiş

Türkiye’de vatandaşın sadece internet hizmetleri için haliha-
zırda yüzde 18 KDV, yüzde 10 ÖİV (Özel İletişim Vergisi)
ödediğine dikkat çeken Adıgüzel, "Bunlar sadece faturaya
yansıyanlar. Bir de vatandaşın cihaz alırken ödedikleri var.
Örneğin; Türkiye’de bir vatandaş cep telefonu almak isti-
yorsa, yüzde 1 Kültür Bakanlığı payı, yüzde 10 TRT Bandrol
ücreti, yüzde 50 ÖTV, yüzde 18 KDV derken, neredeyse ciha-
zın vergisiz fiyatı kadar vergiyi de devlete ödüyor. Vatandaş bir
cep telefonu kendisine alırken bir tane de devlete alıyor. Peki,
ödediği verginin karşılığını alabiliyor mu? Hayır. Altyapı, yatı-
rım eksikleri, vatandaşa hizmeti öncelemeyen politikalar ne-
deniyle vatandaş pahalı ve hepsinden öte yavaş ve kalitesiz
internet kullanmaya devam ediyor. Türkiye’de dolaylı vergi
uygulamaları absürt bir hale gelmiş durumda.  İnternet hiz-
metleri de dahil olmak üzere temel ihtiyaçlardaki vergi politi-
kasının acilen revize edilmesi gerekmektedir” dedi. 

40 KATINA SATIYORLAR!
Aktarlar ve marketlerde kilosu 800 lirayı bulan çam fıstığı, bazı fırsatçılar tarafından içerisine yer fıstığı karıştırılarak 'dolmalık fıstık' adı altında çok uygun
fiyata satılıyor. Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, "Tüketici ambalajda gerçekten 'çam fıstığı' yazıyor mu bakmalı" dedi

Bazı fırsatçılar maliyeti düşür-
mek ve daha fazla kâr elde ede-
bilmek adına vatandaşların

sağlığını hiçe sayarak gıda ürünlerinde hile
yapıyor. Son olarak hileye konu olan ürün-
lerden biri de kilosu 800 liraya kadar ulaşan
çam fıstığı. Halk arasında dolmalık veya
helva fıstığı olarak bilinen ve vatandaşların
gramla satın aldığı ürünün kilosu 800 ile
1000 lira arasında değişiyor. 1 ton çam ko-
zalağının ayıklanmasıyla yaklaşık 80 kilo
elde edilen çam fıstığının yüksek fiyatını dü-
şürmek için birçok hileye başvuruluyor. Ki-
logram fiyatını düşürmek isteyen bazı
fırsatçılar çam fıstığını yer fıstığı ile karıştıra-
rak internet üzerinden satıyor. Bazıları ise
çam fıstığı yerine ‘dolmalık fıstık’ yazılı pa-
ketlerde çam fıstığını andıran yer fıstığı sa-
tarak, vatandaşı aldatıyor.

Birbirine çok benzer

Antalya’da 22 yıldır aktarlık yapan Mustafa
Uzun, yer fıstığının küçük olanlarının çam
fıstığından ayırt edilmesinin zor olduğunu

söyledi. Uzun, “Çam fıstığı bizim sektörü-
müzde ‘Güneriçi’ olarak bilinir. Bergama
bölgesinde yoğun toplanan bir üründür.
Halk arasında dolma ve helva fıstığı olarak
bilinir. Kilosu 800 lira gibi rakamlara satıl-
makta. Düşük fiyattan satan yerler var. Yer
fıstığı dediğimiz fıstığın en küçük ebatları
buna çok benzemektedir. Birebir aynı gibi
görünür hatta biz bile ayırt edebilmek için
tadına bakarız. Çam fıstığı, kilosu 20 lira
olan yer fıstığı ile birbirine çok benzer. Çam
fıstığının içerisine yer fıstığı karıştırılarak fi-
yatı düşürülüyor” dedi.

Gramla satıyoruz

Çam fıstığının fiyatının binlerce liraya kadar
ulaşabildiğini söyleyen Uzun, “Bu ürünün
alım şekli genelde kilogram şeklinde değil-
dir. Hatta marketlerde 20 gramlık paketler
halinde satılır. 20 gramlık paketler halinde
alındığında kilosu 1500 liraya kadar çıkıyor.
Biz dökme usulü sattığımızdan dolayı müş-
terilerimize 50, 100, 150 gram şeklinde
sunum yapabiliyoruz. 100 gramı şu an 80

liraya satıyoruz” diye konuştu. Çam fıstığı-
nın içerisindeki yağ, protein, potasyum ile
vitamin ve mineral açısından oldukça zen-
gin olduğunu söyleyen Gıda Mühendisleri
Odası Antalya Şube Başkanı Ali Mana-
voğlu, “Çam ağaçlarının kozalaklarından
toplanıyor, güneşte bekletiliyor, kabukları
açılıyor, içerisindeki çam fıstıkları dı-
şarı çıkıyor, tekrar soyuluyor, zah-
metli bir süreçten geçiyor. Kilosu
şu an neredeyse 1000 liraya
yakın. Toplanmasından tü-
keticiye ulaşmasına
kadar çok meşakkatli
bir ürün. Fiyatının
yüksekliği de bu
zorluklardan
geliyor” diye
konuştu.

Son dönemde hızla değerlenerek yatırımcıların odağına yerle-
şen kripto para dünyasına dair çok detaylı bir araştırma yayın-
landı. Invictus Capital'in 60 ülkede yaptığı araştırmaya göre

Türkiye kripto yatırımcı oranında İngiltere ile 4'üncülüğü paylaşı-
yor. Araştırmaya göre, kripto yatırımcı oranının en yüksek ol-

duğu ülke yüzde 14.1 ile Almanya. Bu ülkeyi yüzde 7.7 ile
ABD ve yüzde 6.8 ile İspanya izliyor. İngiltere ve Türkiye ise
yüzde 4.8 kripto yatırımcı payıyla dördüncü sırada. Araştır-
maya göre, bugün kripto yatırımcılarının yüzde 41.4'ü ilk
kez bu alana yatırım yapanlardan oluşuyor. Kripto yatırım-
larının yüzde 94'ü mobilden gerçekleştiriliyor. Yatırımların

yüzde 5.5'i masa üstü bilgisayarlardan, yüzde 0.5'i ise tablet
bilgisayarlardan yapılıyor.

Türkiye 4. sırada
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E rdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolma-
bahçe Ofisi'nde Uluslararası Demo-
kratlar Birliği (UID) Kadın Kolları ve

Gençlik Kolları MKYK üyelerini kabul etti. İki
ay önce Uluslararası Demokratlar Birliğinin
yeni yönetimi ile İstanbul'da bir araya gelerek,
verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini hatır-
latan Erdoğan, "Bugün de birliğin kadın kol-
ları ve gençlik kolları merkez karar yönetim
kurullarında görev yapan siz değerli kardeşle-
rimle buluşmaktan büyük bir bahtiyarlık du-
yuyorum. Her birinize Türkiye'ye,
anavatanınıza hoş geldiniz diyorum. Sözleri-
min hemen başında sizlerin şahsında Uluslar-
arası Demokratlar Birliği çatısı altında
Avrupa'daki vatandaşlarımıza hizmet eden
tüm kardeşlerimi selamlıyor, kendilerine
emekleri ve gayretleri için şükranlarımı sunu-
yorum. Bu vesileyle inşallah salı günü kavuşa-
cağımız ramazan-ı şerifinizi tebrik ediyor, bu
mübarek ayın milletimiz, İslam alemi ve tüm
insanlık için rahmete, berekete, huzura ve ba-
rışa vesile olmasını diliyorum." dedi. Son bir
yıldır koronavirüs salgını sebebiyle insanlığın
sancılı ve sıkıntılı günler geçirdiğini dile getiren
Erdoğan, şimdiye kadar dünya genelinde yak-
laşık 3 milyon insanın hayatına mal olan sal-
gının dalgalar halinde yayılmayı
sürdürdüğünü belirtti.

Karanlık sona erecek

"Hemen her gün bir sevdiğimizin, mesai arka-
daşımızın, komşumuzun veya yakın bir dos-
tumuzun vefat haberi ile yüreğimiz
dağlanıyor" diyen Erdoğan, "Dünya hayatının
bir imtihan olduğunu ki bunu hepimiz zaten
iyi biliyoruz, bunu gayet iyi bilen insanlar ola-
rak kaybettiklerimizin acısı içimizi yaksa da
sabrediyor, Allah'tan bizi ve tüm insanlığı sal-
gın musibetinden en kısa sürede kurtarmasını
niyaz ediyoruz. Yurt içinde ve yurt dışında ko-
ronavirüse kurban verdiğimiz vatandaşları-
mıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı,
hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Tamam
diyerek sloganlaştırdığımız temizlik, maske,
mesafe kurallarına riayet ederek inşallah bu
hastalığın üstesinden hep birlikte geleceğiz.
Rabb'imiz mukaddes kitabımız Kur'an-ı Ke-
rim'de bize her zorlukla beraber muhakkak bir
kolaylığın olduğunu müjdeliyor. Koronavirüs
salgını sebebiyle yaşadığımız zorlukların özel-
likle ülkemiz ve milletimiz için yeni müjdelere
kapı aralayacağına inanıyoruz. Ümidimiz ve
beklentimiz odur ki Allah'ın izni ve inayetiyle
Türkiye bu salgın sürecinden çok daha güçle-
nerek çıkacaktır. Hazreti Mevlana'nın hikmet
dolu sözlerinden ilhamla ifade edecek olur-
sak, karanlığın ardındaki güneşler inşallah çok
yakında doğacaktır" ifadelerini kullandı. 

Değişimlere yol açtı

Milletin sıkıntısını siyasi ikbal kapısı olarak
gören muhterislere aldırmadan tedbire sarılıp,
takdire teslim olarak salgınla mücadeleye
devam edeceklerini vurgulayan Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, "Diğer yandan dünya tarihine
baktığımızda bu tür önemli hadiselerin küre-

sel ölçekte değişimlere de yol açtığını görüyo-
ruz. Koronavirüs de dünya sisteminde kırıl-
malara sebep olacak birçok alanda yeni bir
dönemin kapılarını da aralayacaktır. Anavata-
nınız Türkiye, bu yeni sürece en hazırlıklı
giren ülkelerden biridir. Dünya ekonomilerinin
ciddi daralmalar yaşadığı böyle bir dönem
içinde 2020 yılında elde ettiğimiz yüzde 1,8'lik
büyüme oranı bunun en önemli işaretidir.
Son bir yıldaki tecrübelerimizin bizim sık sık
vurguladığımız eski Türkiye ile yeni Türkiye
arasındaki farkı açıkça ortaya koyduğuna ina-
nıyorum" diye konuştu.

Günlerce sıra beklediler

Türkiye'nin hiçbir ücret almadan en ileri stan-
dartlarda sunduğu hizmetlere Avrupa'nın bir-
çok ülkesinde ciddi meblağlar ödenerek ancak
ulaşılabildiğini dile getiren Erdoğan, "Avru-
pa'da günlerce test sırası bekleyen, ilaca erişe-
meyen, ambulans bulamadığı için evde vefat
eden, hastane kapılarından geri çevrilen nice
vatandaşlarımızın olduğunu da biliyoruz.
Hamdolsun Türkiye olarak ne sınırlarımız
içinde ne de elimizin uzanabildiği bölgelerde
böyle manzaraların yaşanmasına müsaade
etmedik. Krizin başından bu yana 142 ülke-
den 100 bini aşkın vatandaşımızı Türkiye'ye
getirdik. Yine 380'in üzerinde insanımızı yurt
dışından ambulans uçaklarımızla ülkemiz
hastanelerine naklettik" diye konuştu. Erdo-
ğan, paylaşmanın bereketine, dayanışmanın
gücüne inanan bir millet olarak en zor günle-
rinde ihtiyaç sahiplerine sırt dönmediklerini
belirterek, bugüne kadar 157 ülke ve 12 ulus-
lararası kuruluşa yardım göndererek Türki-
ye'nin ve Türk milletinin alicenaplığını tüm

dünyaya gösterdiklerini ifade etti.

Sizinle gurur duyuyoruz

"Bundan sonra da nerede yaşarsa yaşasın
tüm insanlarımıza ulaşmaya, onların dertleri
ile sıkıntılarıyla hemhal olmaya devam edece-
ğiz." diyen Erdoğan, şunları kaydetti: "Avru-
palı Türkler, 1960'lı yıllardaki misafir işçi
kimliğini uzun bir zaman önce geride bıraktı-
lar. O iş bitti. Bugün Avrupa genelinde yakla-
şık 6 milyon insanımız var. Bir dönem sadece
işçi, emekçi olarak çalışan kardeşlerimiz,
hamdolsun artık iş dünyasından ticarete, eği-
timden akademiye, sivil toplumdan siyasete
geniş bir yelpazede varlık gösteriyorlar. Avru-
palı Türklerin yaşadıkları ülkelerin siyasi, kül-
türel, ekonomik ve sosyal hayatına daha fazla
katkıda bulunduklarını görmekten gurur du-
yuyoruz. Özellikle kadınlarımızın ve gençleri-
mizin hayatın farklı kulvarlarında en ön safta
yer aldığına şahit oluyoruz. Türklerin ötelen-
diği, hor, hakir görüldüğü, dışlandığı, sadece
belli mesleklere, belli sektörleri hapsedildiği
günler artık geride kaldı. O iş bitti. Her zaman
söylediğimiz gibi sizlerin başarısı, bizim başa-
rımız, milletimizin başarısıdır bunu böyle
bilin. 84 milyonun her bir fer-
dinin iftihar kaynağıdır."

Cesaret aşılıyor

Adalet ve Kalkınma Partisi
olarak çok ciddi mücadele ve-
rerek tüm dünyada yaşayan
Türk vatandaşlarına oy kul-
lanma hakkını kazandırdıkla-
rını vurgulayan Erdoğan,
kendilerinden öncekilerin

bunun lafını, kendilerinin ise icraatını yaptık-
larını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan,
şimdi uluslararası camiada vatandaşların,
Türkiye'de artık bir seçmen olarak orada
oyunu kullanabildiğini belirterek, "Artık millet-
vekili de olabiliyor mu? Olabiliyor. Bak nere-
den nereye geldik. İnşallah bu daha da ileriye
ulaşacak. Bakın bu arada Uğur Şahin ve
Özlem Türeci hocalarımızın Kovid-19 aşısını
geliştirmede yakaladıkları başarı, kendilerine
destek olunması ve fırsat verilmesi halinde in-
sanımızın neler yapabileceğini açıkça göster-
miştir. Bu tür iyi örnekler sadece Avrupalı
Türkleri değil aynı zamanda diğer göçmen
topluluklara da öz güven ve cesaret aşılamak-
tadır" diye konuştu.

Emekli maaşı 66 TL idi

"Yaklaşık 3 yıl önce emeklilerimize bayram-
larda biner lira ikramiye ödeme sözü vermiş,
bu uygulamayı hemen başlatmıştık" diyen Er-
doğan, "Enflasyon oranında artış yapılan
bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk öde-
mesini mayıs başında, Kurban Bayramı öde-
mesini de temmuz ortasında
gerçekleştireceğiz. En düşük emekli maaşını
1500 'TL'ye çıkartarak vatandaşımızın mağ-
dur duruma düşmemesini sağladık. Biz gö-
reve geldiğimizde emekli maaşlarının 66
TL'den başladığını söylemek isterim. Emekli-
lerin şartlarının daha da iyileşmesine hazırla-
nıyoruz. Hizmet ve turizm sektörü başta
olmak üzere salgından etkilenen çeşitli alan-
larda sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Dükkanı
kapana her kardeşimizin derdi bizim derdi-
mizdir" açıklamasında bulundu. 

Bu sürecin bir parçası 

Konuşmasında CHP'ye de tepki gösteren Er-
doğan, "Türkiye'nin son 8 yıldır yaşadığı her
hadise bu sinsi dinamiklerin oyunudur. Sınır-
larımızın tacizinden darbecilerden ekonomik
tetikçilere tüm yöntemler kullanılarak Türki-
ye'nin sinir uçları ile oynamaya çalışanlara
aradıkları fırsatı vermeyeceğiz. Son dönemde
niçin olduğu bilinen kimi konular üzerinden
başlatılan kirli kampanyaları da bu sürecin bir
parçası olarak görüyoruz. Özellikle CHP
yalan yanlış iddiaları sürekli tekrarlayarak
kendisine yeni bir misyon oluşturmaktadır.
Bugün CHP kime ne duymak istiyorsa onu
söyleyen, lümpenliği siyasetin merkezine yer-
leştirmiş bir yapı haline dönüşmüştür. Yalanın
ve iftiranın dozu öyle bir artıyor ki milletimize
olan saygımız gereği bunlara cevap vermek
zorunda kalabiliyoruz" eleştirisinde bulundu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hemen her gün bir sevdiğimizin, 
mesai arkadaşımızın, komşumuzun veya yakın bir dostumuzun 

vefat haberi ile yüreğimiz dağlanıyor. Koronavirüs salgını 
sebebiyle yaşadığımız zorlukların özellikle ülkemiz ve milletimiz

için yeni müjdelere kapı aralayacağına inanıyoruz” dedi

Cumhur-
başkanı Recep 
Tayyip Erdoğan

UID Kadın Kolları
ve Gençlik Kolları
MKYK üyelerini

kabul etti. 

YURT dışında hayatını sürdürenlerin bu
acı gerçekle zaten yüzleştiklerini anlatan
Erdoğan, şunları kaydetti: "İstatistikler
buzdağının yalnızca görünen yüzü olsa-
lar bile Avrupa'da yükselen kültürel ırkçı-
lığı açıkça ortaya
koyuyor. Geçtiğimiz yıl
önceki senelere göre nef-
ret suçları 2 kat artmıştır
Avrupa'da en çok vatan-
daşımızın yaşadığı 3 ül-
kede göçmenlere yönelik
saldırıların sayısı 3 bini
geçiyor. Sadece 2020 yı-
lında Almanya'da 400'ü
bizim insanlarımıza yö-
nelik olmak üzere top-
lam 900'ün üzerinde
ırkçı saldırı kaydedilmiş-
tir. Yine geçen yıl koro-
navirüs salgınının
getirdiği kısıtlamalara
rağmen cami ve cami
derneklerimize yönelik

121 eylem düzenlenmiştir. Bir dönem ül-
kemizde olduğu gibi Avrupa'da da kamu-
sal, özel alan kurnazlığı üzerinden
Müslüman kadınların hakları gasbedil-
mektedir. Bugün ne yazık ki birçok Av-

rupa ülkesinde bilhassa
başörtülü kadınların is-
tihdama katılabilmesi,
iş bulabilmesi, sosyal
hayatta özgürce var
olabilmesi, hatta bazı
yerlerde eğitim imkan-
ları ciddi biçimde sınır-
landırılmıştır.
Meselenin asıl vahim
tarafı ise, bize demok-
rasi ve insan hakları ko-
nusunda ders
verenlerin kendi ülkele-
rinde en temel insan
haklarının çiğnenme-
sine alkış tutması bu
ayrımcılığa ses çıkar-
mamasıdır."

AVRUPA’DA 900 IRKÇI SALDIRI
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Apartmanlar
risk altında
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,
yanına yapılan inşaatın temel kazısı
sırasında temelinde kayma meydana
gelmesi nedeniyle yıkım çalışması başlatılan
Açelya Apartmanı çevresinde incelemelerde
bulundu. Bakan Kurum, "Yapılan kontrolsüz
kazı sebebiyle Açelya Apartmanı ve
etrafındaki apartmanlar şu an için risk
altında" dedi

ÇANKAYA ilçesi İleri Mahallesi Mek-
tep Sokak'ta bulunan arsada, 2 gün
önce apartman inşaatı için yapılan

temel kazısı sırasında, kazı alanının bitişiğinde
2013 yılında inşa edilen 8 katlı Açelya Apartma-
nı'nın zemininde ve sokak üzerinde derin yarıklar
oluştu. Yapılan incelemede binanın temelinde
kayma meydana geldiği ve çökme riski bulun-
duğu belirlendi. Bunun üzerine binanın çevre-
sinde bulunan 20 bina da tedbir amacıyla tahliye
edildi. Aynı gece yapılan incelemeler sonunda bi-
nanın kendiliğinden yıkılması beklendi. Ancak
gece boyunca çatırtı seslerinin gelmeye devam et-
tiği bina yıkılmayınca, dün apartmanın kontrollü
yıkımı başladı. Gün boyu devam eden yıkım ça-
lışmaları, bu sabah yeniden başladı.

TOKİ hızlı bir şekilde yapacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da böl-
geye gelerek incelemede bulundu. Basın mensup-
larına açıklamada bulunan Bakan Kurum,
yapılması gereken çalışmaları el birliği içerisinde
yürüttüklerini bildirdi. Kurum, riskli görülen 21
binada yaşayan 900 kişinin misafirhanelere yer-
leştirdiğini anımsatarak, "Yapılan kontrolsüz kazı
sebebiyle Açelya Apartmanı ve etrafındaki apart-
manlar şu an için risk altında. Kontrollü bir şe-
kilde belediyemiz ile birlikte yıkım sürecini
yürütüyoruz. Yıkım sürecinin bitmesine mütea-
kip de etraftaki 11 binayı da riskli görüyoruz. 11
binayı da dahil ederek toplamda 14 parselin ol-
duğu 155 bağımsız bölümün risk altında oldu-
ğunu arkadaşlarımız tespit ettiler. Bu çerçevede
kentsel dönüşüm projesi gerçekleştireceğiz. Oluş-
turacağımız kriz masasında vatandaşlarımıza ta-
şınma, kira, eşya yardımı yapılacak. Yapılacak
konutların imalatını da TOKİ hızlı bir şekilde ya-
pacak. Devletimiz tüm imkanları ile Ankaralı va-
tandaşlarımızın yanlarındadır. Verilmesi gereken
tüm destekleri verecektir" dedi. 

İnşaatlarımızı bitireceğiz

Bakan Kurum, Açelya Apartmanı'nın yol kotuna
kadar olan kısmının yıkıldığını belirterek, "Bugün
itibariyle yol kotu ve altına kontrollü bir şekilde
binayı tutmamız gerekiyor ve binayı o duruma
getirdikten sonrada aşağıdan belediyemiz oradan
bir topuk yaparak kontrol altına alacak. Kontrol
altına aldıktan sonra etraftaki binaların taşınma
sürecini başlatacağız. Ancak bu yıkılma riski ve
yıkımın diğer binalara zararını ortadan kaldırmak

Korkmayın yanınızdayız
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yoğun bakım doktorlarıyla bir araya geldi. 'Bilim 
Kurulumuz rehindir' ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, "Bir şahsın rehinidir hepsi. İşlerini
yapamaz durumdalar. Çağrım onlara; korkmayın, konuşun, yanınızdayız" dedi

CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu, sos-
yal medya hesabından

dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Yoğun bakım doktorları ile buluştuğu
belirten Kılıçdaroğlu, görüşmeyle vi-
deolu paylaşım yaptı. Sosyal medya
paylaşımında ‘Bilim Kurulumuz re-
hindir’ ifadesini kullanan Kılıçda-
roğlu, “Yoğun bakım doktorları ile
buluştum, baskı görmesinler diye
paylaşmıyorum kimliklerini. Özetle
Bilim Kurulumuz rehindir. Bir şahsın
rehinidir hepsi. İşlerini yapamaz du-
rumdalar. Çağrım onlara; korkmayın,
konuşun, yanınızdayız” dedi.

Cesur olmaları lazım

Kılıçdaroğlu videodaki konuşma-
sında ise şu ifadeleri kullandı: "Duru-

mun ne kadar vahim olduğunu, bu
bağlamda görevin yeteri kadar ye-
rine getirilmediğini de biliyoruz.
Bizim biraz sitemimiz Bilim Kuru-
lu’ndan yana. Oradaki arkadaşlarım
biraz cesur olmaları lazım. Biraz
daha kamuoyunu bilgilendirmeleri
lazım. Gerekirse kendi aralarından
bir sözcü seçmeleri gerekiyor. Söz-
cünün kamuoyuna sağlıklı bilgi ak-
tarması gerekiyor. Sağlık
çalışanlarının gerçekten olağanüstü
çaba harcadıklarını da çok iyi biliyo-
rum. Sağlık çalışanlarının en azından
bazı taleplerinin karşılanması gereki-
yordu bu sürçte. O talepler de karşı-
lanmadı. Örneğin, meslek hastalığı
sayılması gibi. Allah kolaylık versin
sizlere, önce onu ifade edeyim. Ola-
ğanüstü zor süreçten geçiyorsunuz."
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Kentsel dönüşüm sİyaset üstü
DEGERLENDIRILMELIDIR
Yıllardır inşaat sektöründe faaliyet gösteren ve birçok büyük projede hem yönetim, hem de uygulamada görev
yapmış olan İnşaat Mühendisi Cemal Doğan, kentsel dönüşüm hakkında açıklamalarda bulundu. Doğan, doğru 
bir dönüşüm hamlesinin siyasi çekişmelerin üstünde, yaşamsal bir sorun olarak ele alınması gerektiğini vurguladı

T üm çevremizi kaplayan virüsler, kimyasal-
lar, zehirlerle iç içe yaşıyoruz. Hemen
hemen tüm gıdalarda sağlığa zararlı 

maddeler tespit ediliyor. Bu konuya çok önem 
vermek gerekli.

5-6 yıl önceydi bir dernek bana geldi. 
Yaptıkları organik tarım projesine geri ödemesiz
mali destek almışlar projeyi Büyükçekmece'de 
gerçekleştirmeyi düşünmüşler yer arıyorlardı.
Başkanımıza gittik göl çevresinde İSKİ tesislerine
yakın büyük bir alanı verdiler. Dernek araziyi 
hazırladı, kuyu açtı sebzeler ekti fakat bir yılın 
ardından vaz geçip gittiler. Konuyu ilk defa TEMA
ile çalışırken tanıyıp sevdiğim Buğday Ekolojik
Yaşamı Destekleme Derneği Kurucusu ve Başkanı
Viktor Ananias'tan öğrenmiştim. Sonradan man-
tardan zehirlenip öldüğünü duydum çok üzüldüm.
Harika bir insandı. Nur içinde uyusun. 

Her yerde yemek zamanı sunulan yemeği 
yemez çantasından çıkardığı organik sebze ve
meyve ile karnını doyururdu. İnsanlara organik
tarım kursları verdi Şişli Halk Pazarında 
kendilerine verilen stantta yetiştirdiklerini halka
satarlardı. Yıllar önce Mimarsinan Kolejinde
çevre için çalıştığımız Canan ve Şebnem 
öğretmenlerle düzenlediğimiz ekolojik tarım 
konferansına konuşmacı olarak çağırmıştık, 
gelmişti. 

Nedir organik tarım 

Bu konuda TEMA ile, ÇYDD Çevre Birimi ile
konferanslar yaptık, katıldık. Şimdi Süleyman 
Demirel Üniversitesi Deneysel ve Gözlemsel Öğ-
renci Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü
Doç. Dr. Gülnaz Tınazîn, konu ile ilgili yaptığı
açıklamaya bakalım. 2000 yılında SDÜ'nün 
(Süleyman Demirel Üniversitesi) öncülüğünde 
kurulan ve Akdeniz, Ege ile Balıkesir 
Üniversiteleri işbirliğinde yaptıkları çalışmalarla
biyoteknolojik analizler gerçekleştirmişler.
Analizlerde tarım ilacı kalıntılarına yönelik 
çalışmaların sık sık yapıldığını belirtmişler. 
Doç. Tınaz, bir tarım kenti olan Isparta'da 
üretilen tarım ürünleri yurt içinde pazarlanıyor,
çeşitli ülkelere ihraç ediliyor. Meyveler de aynı 
şekilde. Yaptığımız analizlerde anne sütünde 
bile tarım ilacı kalıntılarına rastlıyoruz diyor.
Dolayısıyla bebek sadece anne sütüyle beslense
bile tarım ilacı kalıntılarıyla karşı karşıya 
kalıyor. 

Nedir tarım ilacının zararları

Türkiye'de günümüzde çok fazla tarım ilacı 
kullanılıyor ve bu konuda bir başıbozukluk var.

Bilgi, eğitim ve denetim çok sınırlı. Tarım 
ilaçları, ölüme kadar götürebilen zehirlenmele-
rin yanı sıra, vücutta birikerek ilerde ortaya
çıkan büyük sağlık sorunlarına neden oluyor.
Karaciğer ve bağırsak tahribatları, sinir sis-
temlerinin bozulması, genetik deformasyon,
üreme bozuklukları ve en önemlisi kanser
yapıyor. Çocuklarda zihinsel ve bedensel ge-
lişimi engelliyor, fizyonomik bozukluğa yol
açıyor. Konuya belediyemiz de el atmış Tekir-

dağ Namık Kemal Üniversitesi hocaları ile
"Organik tıbbi ve aromatik bitki yetiştiricilği"

Eğitimi açmış 40 saatlik eğitime birçok hanım
katılmış. Şimdi kooperatif kurma ve tarım yapı-

lacak arazilerde toprak analizleri yapılıyor. bele-
diye başkanımıza bir çevreci olarak teşekkür
ederiz. Sağlıklı ve temiz bir ortamda yaşamanız
dileklerimle...
*Arşiv

Organik beslenmeye 
Dönmemiz lazım*

Ö zellikle 1999 yılından önce ya-
pılmış binaların detaylı olarak
incelenmesi gerektiğini belir-

ten Doğan,  "Türkiye’nin genel röntgeni
çekilmeli. Özellikle 1999’dan önce ya-
pılmış binalar kesinlikle incelenmeli. Bu
yapılırsa, mekânsal yenileme, kentsel
dönüşüm gibi yeniden imar ve inşa sü-
reci hızlandırılabilir. Eğer bir bölgede
zemin ile ilgili sıkıntılar varsa, yerleşim
yeri daha sağlam zemine sahip bir böl-
geye aktarılabilir. TBMM Araştırma
Komisyonu Raporu’na göre, 17 Ağus-
tos depreminde 112.735 bina yıkıldı
veya ağır hasarlandı. 124.131 bina orta,
128.042 bina ise az hasarlı olarak etki-
lendi.  Gözümüzün önünde yaşanmış
bu tablo varken, İstanbul gibi ülke eko-
nomisinin kalbi olan bir büyük kentte
tüm planlamalarımızı deprem merkezli
yapmak zorundayız. Bu mesele herkesi
ilgilendirir. Bu gerçeğe sırtımızı döne-
meyiz. Önümüzdeki bu gerçek bizleri
doğru, sürdürülebilir ve yönetilebilir bir
kentsel dönüşüm sürecini hızla başlat-
maya mecbur kılıyor” dedi.

Kentsel dönüşüme mecburuz!

Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik
şartlarda dönüşümün mümkün olup
olmadığının ötesinde mecburiyetin
daha önemli olduğunu belirten Cemal
Doğan, sözlerine şöyle devam etti:
"Deprem gerçeğinin gölgesinde kentle-
rin ve kentlinin yaşam refahının artırıl-
ması, otopark, sosyal alan, kültürel
alan, eğitim alanları gibi ihtiyaçların gi-

derilmesi ancak doğru bir kentsel dönü-
şüm ve planlamayla mümkündür. İn-
şaat, ekonomik değeri yüksek bir
sektördür. Her dönüşüm, günün so-
nunda binaların eder değerinde artış
sağlayacak. Yani ekonomik şartlara
bakıp umutsuzluğa kapılmak yerine ya-
ratacağı artı değeri görüp harekete geç-
mek gerekiyor.”

Nasıl bir dönüşüm 
modeli olmalı?

Kentsel dönüşümde sistem ve yasalara
dikkat çeken Doğan, “Konuya sadece
binayı yıkıp yeniden yapmak olarak ba-
karsak sistem kilitlenir. Şahısların birey-
sel ekonomisine inen bir sonuç
karşımıza çıkar ki bu durumda dönü-
şüm gerçekleşmez, gerçekleşmiyor da
zaten. Öncelikle tamamen ticari kaygı-
lara ve bireyselliğe dayalı, altyapı, trafik,
otopark vb. hiçbir detayın dikkate alın-
madığı yık-yap anlayışına son verme-
miz gerekiyor. Kişilere rant sağlayan
anlayış yerine ada bazlı, bölgesel çalış-
malar planlanmalı. Bölgenin sosyal ve
yaşamsal tüm ihtiyaçları hesaba katıl-
malı. Altyapı, bağlantı yolları, otopark-
lar, yeşil alanlar, kent meydanları gibi
değer katacak alanlar oluşturulmalı.
Ancak bu şekilde yapılırsa, dönüşüm
kendi maliyetini içinde barındıran bir
ekonomik yapı kazanır” dedi.

En büyük engel kişisel rant hırsı

İnşaat Mühendisi Cemal Doğan, İstan-
bul’da binaların büyük çoğunluğunun

35-60 yıllık yapılar olduğuna
dikkat çekerek şunları söy-
ledi: “1999 depreminden
sonra istenseydi bu dö-
nüşüm şimdiye bitiril-
miş olurdu. Aradan
geçen 20 yılda kentin
boş alanları, askeri
alanlar ranta kurban
edildi. Kentsel dö-
nüşüm büyük bir
istek ile başlasa da
maalesef, yönetim-
sel sebepler ve kişisel
çıkar ve menfaat iliş-
kileri nedeniyle bu
gerçekleşmedi. Kentsel
dönüşüm ise tamamen
ticari kaygı içinde yapılı-
yor. İBB Başkanı sayın
Ekrem İmamoğlu’nun cüm-
lesiyle söylüyoum; Fikirtepe
kentsel dönüşümü tamamen tra-
jedi. Kadıköy Fikirtepe, Bakırköy Ata-
köy sahili, Başakşehir gecekondu
bölgeleri, Bağcılar'ın belli bölgeleri ve
buna benzer birçok ilçede bu trajediyi
ve ticari kaygıyı görüyoruz. Bundan
sonra yapılacak şey belli. Dönüşüm is-
teniyorsa bölgelerde mastır plan doğ-
rultusunda bina dönüşümünden ziyade
mekânsal kalitenin arttığı projelere ağır-
lık verilmeli. Deprem odaklı dönüşüm
içerisine alınacak bölgelerde eski ve yeni
bina arasındaki değer takası belirlen-
meli. Metrekare tartışmaları son
bulmalı.”

Avcılar’da başlayan kentsel dönüşüm
sürecini de değerlendiren Cemal Doğan,
sözlerini şöyle noktaladı: “Bugün İstan-
bul’a dönüşüm konusunda yıldızı parla-
yan ilçemiz Avcılardır. Avcılar Modeli
ismi verilen sistemile dönüşüme baş-
landı. Avcılar’da yenilenmesi gereken
50 bin konutun şu ana kadar 6 binden

fazlası yenilendi. 2021'de
gerçekleştirilecek yenile-
melerle rakamın 15 bini
aşacağı belirtiliyor. Avcılar
Belediye Başkanı Turan
Hançerli, 2029’a kadar
Avcılar’da, şu an plansız
olan alanlar dahil, insanla-
rın ölüm ve yaralanmala-
rına neden olacak riskli
bina kalmayacağını belirti-
yor. Bu modelle Avcılar’da
dönüşümde yerinde, gö-
nüllü ve uzlaşmaya dayalı
bir sistem geliştirildi. Avcı-
lar Modeli, ülke genelinde
uyarlanarak örnek olabilir.
Göreve gelir gelmez kentin
en önemli sorununu siya-
setin bütün mekanizmaları
ile uzlaşmacı bir şekilde
geliştiren ve çözüme giden
Avcılar Belediye Başkanı
Turan Hançerli’yi 
kutluyorum.” 

Kentsel dönüşümde vatandaşa belediyelere
ve hükümete düşen görevler olduğunu belir-
terek Doğan, “Kentsel dönüşüm projelerinde
bir üçgen var. Üçgenin tepe noktasını hükü-
met, alt noktalarını ise belediyeler ve halk
oluşturur. Bu üç grubun çok uyumlu çalış-
ması gerekir. Türkiye’de maalesef bu üçgen
arasında doğru bir bağ kurulamadı. Bu kadar
önemli bir konu siyasi çekişmelere kurban
edildi. Kentsel dönüşümde yük vatandaşın
sırtına yıkıldı. Yapı riskli ilan ediliyorsa
zaman kaybetmeden ve vatandaşa mali yön-
den yüklenmeden proje onayını verip sağlıklı
bir yapılaşmanın önü açılmalıdır. Bakanlık ve
belediyelerin, konuya daha koordineli ve bi-
limsel yaklaşması gerekir” dedi.
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Cemal Doğan

ÇEVRE ve HUKUKİ HAKLARIMIZ

Utku KIZILTAN
utkukiziltan@gmail.com 



2 014 yılından bu yana yurt dışı 
görevlerde mühendis olarak çalı-
şan 29 yaşındaki Berk Altınelli, 

yaklaşık iki ay önce açık denizde olduğu 
sırada bir kaza geçirdi ve sağ el işaret 
parmağı orta ekleminden koptu. İlk pa-
niğin ardından, aldığı mesleki eğitimleri 
sayesinde, kopan parmağını arkadaşla-
rına buldurdu ve buz ile sardı. Akşam 
saatlerinde helikopterle Malta adasının 
en büyük kamu hastanelerinden birine 
götürülen Berk Altınelli'ye doktorlar, par-
mağının dikilemeyeceğini boşuna sakla-
maması gerektiğini hatta çöpe atmasını 
söyledi. Parmağından vazgeçmeyen genç 
mühendis İstanbul'da yaşayan diş he-
kimi dayısını aradı, bu ameliyatı Türki-
ye'de yapılıp yapılamayacağını sordu. 
Annesi Alev Altınelli ile birlikte dayısının 
da uğraşları sonucu aile rekonstrüktif 
cerrahi mikrocerrahi alanında çok başa-
rılı ameliyatlar gerçekleştiren Prof. Dr. 
Mehmet Veli Karaaltın'a ulaştı. Prof. Dr. 
Karaaltın, normalde uzuv kopmalarında 
maksimum 8-9 saat içinde uzvun yerine 
dikilmesi gerektiğini söyleyerek "Risk alı-
yoruz ama deneyeceğim" dedi. Berk Altı-
nelli'nin neredeyse 24 saati bulan film 
gibi Malta-Türkiye parmak kurtarma 
operasyonu bu cümleyle başladı ve lite-
ratüre girecek bir ameliyatla genç mü-
hendisin parmağı kurtarıldı. 

Korku dolu saatler geçirdi 

Altınelli, "İşaret parmağım eklem yerin-
den koptu. Acil olarak helikopterle has-
taneye kaldırdılar. Malta'daki doktorlar 
parmağımın bir daha dikilemeyeceğini, 
parmağımı kesinlikle kullanamayacağımı 
açıkça belirttiler. Dayımı aradım umut-
suzca. Türkiye'de bu operasyonu yapa-
bilecek bir doktor var mı diye. Tabii bu 
süre zarfında çok korktum. Çünkü bir 
yandan parmağımı düşünmem gereki-
yor, bir yandan Malta'daki hastanede 
hiçbir şey yapılamayacağını söylüyorlar, 
bir yandan hastanede hiç ilgilenmiyorlar, 
pansuman bile yaptıramadım saatlerce. 
Uçak bileti bulmam gerekiyor, pandemi 
var. Ama pes etmedim. Ameliyatın Tür-
kiye'de yapılabileceğini öğrendiğimde 
umudum daha da arttı" dedi. 

Parmağı buzlukta sakladı 

Ameliyata girene kadar parmağını çok iyi 
koşullarda saklamasının çok önemli ol-
duğunu bilerek olaydan birkaç dakika 
sonra hemen birkaç parça buzun içinde 
saklayıp hastaneye gittiğini vurgulayan 
Altınelli, sözlerini şöyle sürdürdü: "Has-
taneden ekstra buz bile vermediler. Bir-
kaç parça buz ile otele geçtik. Türkiye'ye 
gelene kadar buz aküsünde saklamam 
gerekiyordu doku ölümü olmaması için. 
Ama pandemi var, hafta sonu akşam sa-
atleri, her yer kapalı. Akü bulmam im-
kansızdı. Şansıma, benimle hastaneye 
gelen arkadaşım, annesinin evindeki 
buzdolabından, piknikte vs kullandığı 
buz aküsünü getirdi. Zar zor sabah 9-
9:30 gibi bir saate uçak bileti buldum. 
Otel odasında akü içinde kopan parma-
ğım, uçak saatini beklemeye başladım. 
Maksimum 19 saat içinde ameliyat ola-
cağım hastaneye ulaşmam gerekiyordu 
çünkü dokunun öleceğini söylediler. 
Ancak pandemi imkansızlıkları içinde İs-
tanbul'a gelip ameliyata girmem 19 saati 
bile geçti. Kaza, akşam üzeri saat 7 civa-
rında olmuştu, uçaksa ertesi sabah 9.30 
civarındaydı" 

Parmağı ile türkiye'ye uçtu 

Ertesi sabah sırt çantasına koyduğu buz 
aküsünün içindeki parmağı ile uçağa 
binen Berk Altınelli, elinde valizi koşa 
koşa uçağa bindiğini anlatarak sözlerini 
şöyle noktaladı: "Uçaktan indiğimde am-
bulans ayarlanmıştı zaten, hemen ha-
vaalanından ambulansla acil olarak 
hastaneye getirildim. Akşam üzeri ameli-
yata alındım. Cerrahlarım sağolsun, par-
mağım yerinde şu anda. Fizik tedaviye 
başlayacağız inşallah. 'Beni Türk hekim-
lerine emanet edin', bu gerçek. Ben bunu 
bizzat yaşadım. Oradaki doktorlar bu 
parmağı niye tutuyorsun, çöpe at dedi. 

Ama ben ümidimi kesmedim. Allah'a 
şükür şu anda parmağım yerinde ve çok 
mutluyum. Uzuv kayıplarında ilk yap-
mamız gereken şey, ne olursa olsun her-
kes bunu lütfen aklında tutsun, bir an 
önce buza koymak. Buzda saklanan 
uzuvda dokunun yaşama ihtimali o 
kadar yüksek. Tekrar yerine dikilme im-
kanı artıyor. Bunun en büyük örneği 
benim" 

72 saat gözümü kırpmadım 

Oğlunun Malta'dan İstanbul'a uzanan 
parmak operasyonunu zaman zaman 
duygulanarak anlatan Alev Altınelli (60) 
ise o orada uçak bulmaya çalışırken ken-
disinin de burada büyük bir stres içinde 
beklediklerini söyleyerek yaşadığı korku 
dolu saatleri şöyle anlattı: "Berk bir hafta 
sonu akşam üzeri beni aradı ve 'Anne 
acilen İstanbul'a dönüyorum. Kaza ge-
çirdim parmağım koptu. Helikopter beni 
alıp Malta'ya götürecek. Orada parma-
ğımı dikecekler' dedi. Ama Malta'daki 
hastanede çok fazla ilgilenmemişler. 
Hatta işe yaramayacağını, parmağını at-
ması gerektiğini söylemişler. Biz de bu-
rada girişimlerde bulunduk ve 
sonrasında çaresizce gelmesini bekledik. 
Ertesi gün öğlen 14:30 gibi burada ola-
caktı. Dayım hemen hastaneyi organize 
etti. Doktorlarla konuşmuştu, havaala-
nından hemen ameliyata götürüldü. 
Ameliyattan sonra 72 saat boyunca hiç 
uyumadan başında bekledim. Çünkü en 
ufak bir doku kaybının olmaması gerek-
tiği söylendi. 10 dakikada bir pansuman 
yapılıyordu. Çok kritik bir süre dediler 
bu 72 saat için. Çok şükür şimdi bugün-
lere geldik. Çok mutluyuz. Allah doktor-
larımızdan razı olsun, biz onların 
hakkını hiç ödeyemeyiz" 

Risk alıp deneyeceğim dedim 

Literatüre girecek operasyonu gerçekleş-
tiren Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif 
Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Veli 
Karaaltın ise "Süreyi duyar duymaz ilk 
dediğim şey, olası 8-10 saatlik sınırı epey 
aştığını, hatta tur döndüğünü, 24 saate 
kadar uzayabileceğini öğrenince, hasta-
nın yakını olan meslektaşıma 'Deneyece-
ğiz, başarmaya çalışacağız' dedim 
sadece. Bazı şeylerin telafisi yok, bir mü-

hendisin işgücü kaybına uğraması çok 
ciddi bir kayıp. Hem ülke için, hem ken-
disi için, hem de ailesi için. Bir mühendi-
sin yetişmesi yıllar alıyor. Kitabi bilgiye 
göre bu kadar süre geçtikten sonra bu 
ameliyatta başarılı olma ihtimaliniz ne-

redeyse yok. Ben aslında bir risk aldım. 
Çünkü başarısız olursam, aile anlayışlı 
baksa da, cerrahi bir başarısızlık olacaktı 
benim için. Ama hastanın yaşı, konumu 
yaşayacağı kaybın risklerini düşününce 
denemeye karar verdim" dedi. DHA
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BERK Altınelli'nin çok şanssız bir dö-
nemde böyle bir kaza geçirdiğinin al-
tını çizen Prof. Dr. Karaaltın, 
"Pandemi var, tarifeli uçuşlar nere-
deyse yok. Buraya getirilmesi bir 
hayli zor oldu. Ertesi günü buldu. 
Tabii ki normal koşullarda ambulans 
uçak da olabilirdi ama bu şartlar 
maalesef ona elverişli değildi. 17'nci 
saatte buraya ulaşabildiö diye ko-
nuştu. Uzuv kayıplarında doku ölü-
münün kansız kalma yani iskemi 
nedeniyle gerçekleştiğine işaret eden 
Prof. Dr. Karaaltın, "Parmak, bu açı-

dan biraz daha dayanıklı bir uzuv. 
İçinde kas dokusu neredeyse yok. 
Daha çok bağ dokuları, cilt ve kemik 
doku var. o açıdan şanslıydık sadece. 
Bizim yaptığımız ameliyat ise litera-
ture girecek nitelikte bir operasyon 
oldu. Çünkü çok uzun bir süre sonra 
yapılabildi.  
Berk ameliyattan çıkınca ağladı ve 
bana sarıldı parmağını kurtarabildiği-
miz için. Bu da parmağını kaybetse 
onda nasıl bir etki oluşacağını (yani 
aldığımız riske değdiğini) bir kere 
daha gösterdi" şeklinde konuştu. 

AMELİYATTAN ÇIKINCA  
SARILDI VE AĞLADI

PLATFORM İstanbul kanalında 'Karar Sizin' prog-
ramına konuk olan ve gündeme ilişkin değerlendir-
melerde bulunan İstanbul Barosu Başkanı 
Mehmet Durakoğlu, yöneltilen bir soru üzerine 
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu 
hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. 
Program moderatörü Onur Cingil'in "Barolar Bir-
liği neden bu halde?" sorusuna yanıt veren Dura-
koğlu, "Barolar Birliği Başkanı'nın ekseni kaydı. 
Sayın Cumhurbaşkanı'nın başbakan olduğu dö-
nemde ona karşı takındığı muhalif tavrı biliyoruz. 
Herkes biliyor ki üç yıl önceki Metin Feyzioğlu 
böyle değildi. Kendisi o dönemde bir iktidar dili 
kullanmıyordu. Bir şeyleri kendisini kanıtlayabil-
mek amacıyla abartacak bir noktaya getirmiyordu. 
Mesela bir yargı reformu sırasında avuçları patlar-
casına alkışlamıyordu. Ya da İnsan Hakları Eylem 
Planı çıktığı zaman 'Bu bir devrimdir' gibi ifadeler 
kullanmıyordu. Ciddi bir eksen kayması var. Bu 
neden oldu, ne oldu bilmiyorum. Kişisel kariyer 
planlaması içerisine girersen, kendini siyasal ikti-
dara karşı kanıtlayabilmek için kişisel beklentiler 
içerisine girersen beni kullanıyorsun demektir. İşte 
o noktadan itibaren beni ilgilendirir" dedi. 

Önemli olan nokta bu 

Açıklamasının devamında "Dolayısıyla baroların 
temel işlevselliği olan hukuk devletini korumak, hu-
kukun üstünlüğünü savunmak, insan hakları ihlal-
lerine karşı çıkmak iktidar dili kullanarak yapılan 
bir şey değil" diyen Durakoğlu, şöyle devam etti: 
"Dolayısıyla bunun işlevini yerine getiremeyecek 
hale gelmiş oluyorsunuz. Önemli olan nokta bu. 
Demokratik anlamda ya da hukuk devleti anla-
mında yaptığımız mücadelede kaybettik. Barolar 
Birliği'nin kurumsal kimliğini bir tarafa bırakıyo-
rum ama Metin Feyzioğlu tarafından arkadan vu-
rulduğumuzu düşünüyorum." 

Tayyip Bey yapmacık değil 

Öte yandan Metin Feyzioğlu, geçtiğimiz günlerde 
konuk olduğu bir YouTube kanalında Cumhurbaş-
kanı Erdoğan'la ilgili yöneltilen "Nasıl birisi?" soru-
suna, "Tayyip Bey gerçek bir insan, plastik değil. 
Şimdi bir siyasetçi tipi vardır plastik, öfkesi de sev-
gisi de duygulanması da hep rol icabıdır. Tayyip 
Bey gerçekten öfkeleniyor, gerçekten gözleri dolu-
yor, gerçekten gülümsüyor. Bence bu çok önemli 
bir özellik bir siyasetçi için. Hangi makamda olur-
sanız olun gerçek olmak güzel bir şey, doğru bir 
şey" yanıtını vermişti. 

Makine mühendisi Berk Altınelli'nin, geçtiğimiz Şubat'ta 
yurt dışında açık denizde görevdeyken, kaza sonucu sağ el 
işaret parmağı orta ekleminden koptu. Helikopterle acilen 
Malta'da bir hastaneye götürüldü ama doktorlar parmağı-
nın dikilmeyeceğini, çöpe atmasını söyledi. Altınelli,  
pandeminin zor koşullarına rağmen 19 saati bulan film 
gibi bir operasyonla Türkiye'ye getirildi ve kopan parmağı  
11 saat süren bir ameliyatla yerine dikildi 

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet  
Durakoğlu, Türkiye Barolar Birliği  
Başkanı Metin Feyzioğlu'nun kendisini  
iktidara kanıtlayabilmek için bir çaba 
 içerisinde olduğunu ifade etti.  
Durakoğlu, "Barolar Birliği'nin kurumsal 
kimliğini bir tarafa bırakıyorum ama 
Metin Feyzioğlu tarafından arkadan  
vurulduğumuzu düşünüyorum" dedi 

Feyzioğlu bizi 
arkadan vurdu

TÜRKİYE'YE tatile gelen Kuveytli Khalid Monahe, 
havalimanından oteline gitmek üzere bindiği tak-
side, içinde yaklaşık 200 bin lira değerinde döviz 
olan çantasını unutunca büyük şok yaşadı. Ancak 
durağa döndükten sonra çantayı fark eden taksici-
nin oteli arayarak durumu bildirmesi üzerine rahat 
bir nefes alan Kuveytli turist, "Türkiye iyi bir ülke, 
vatandaşları iyi insanlar" dedi. 
Kuveytli iş insanı Khalid Monahe, dün öğleden 
sonra tatil için tarifeli sefer ile İstanbul Havalima-
nı'na geldi. Havalimanı taksisine binen Monahe, 
Başakşehir'de konaklayacağı otele geçti. Yolcuyu 
bıraktıktan sonra İstanbul Havalimanı'ndaki taksi 
durağına geri dönen taksici Levent Toraman (59), 
aracın arka koltuğunda bir çantanın unutulduğunu 
fark etti. Çantayı kontrol eden taksici, içerisinde bir 
miktar Türk Lirası olmak üzere çoğunluğu dolar ve 
kendi ülkesinin para biriminden oluşan yüklü  
miktarda para olduğunu gördü.

Türkiye çok iyi bir ülke

KOPAN PARMAGINI 
TURKIYE’YE TASIDI! 

Altınelli; “Uçaktan 
indiğimde ambu-
lans ayarlanmıştı 
zaten, hemen  
havaalanından 
ambulansla acil 
olarak hastaneye 
getirildim” dedi.
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Ayşe Betül TOPÇU

2030’un süper gücü 
Çin olacak!

Çin ve ABD, 2030 yılının süper güçleri olarak 
düşünülürken, bu iki güce uzaktan da olsa 
Rusya da eşlik ediyor. Avrupa Birliği, 

           İngiltere, Japonya ve Hindistan’ın ise süper-
ler masasında yer alması beklenmiyor. Ve maalesef, 
on yıl sonraki bu üç süper gücün uluslararası  
politikaları, dünyanın istikrara ulaşması konusunda 
umut vermiyor. 

*** 
BAREM, GIA - Gallup International Association 

ile birlikte 45 ülkede 42 bini aşkın kişiyle global 
süper güçler araştırması gerçekleştirdi. Araştır-
mada; ABD, Çin, Rusya, Avrupa Birliği, İngiltere, 
Japonya ve Hindistan’ın 2030 yılında dünyanın 
süper güçleri arasında olup olamayacağı soruldu. 
Sonuçlara göre, dünya kamuoyu 10 yıl sonra dünya-
nın süper güçleri olarak ilk sırada Çin’i (yüzde 59) 
ve ikinci sırada ABD’yi (yüzde 56) görüyor. Onları 
üçüncü süper güç olarak Rusya (%43) izliyor. Dün-
yanın yalnızca üçte biri Avrupa Birliği (yüzde 32) 
ve Japonya’nın (yüzde 31) süper güçler arasında 
olacağını düşünüyor. İngiltere (yüzde 25) ve Hindis-
tan (yüzde 16) süper devlet olmaya çok uzaklar. 

Türkiye’nin oyu Çin’e 

Dünya, Çin’in 2030 yılında süper güçler arasında 
yer almasını bekliyor. Araştırmanın yapıldığı 45 ül-
kenin 34’ünde insanların yarıdan çoğu Çin’in süper 
güç olmasına onay veriyor. Yakın rakibi olan ABD, 
Çin’in süper devlet olmasını dünya ortalamasının 
(yüzde 59) üzerinde bir oranla (yüzde 62) kabul 
ederken, uzak rakip Rusya, süper devlet olma konu-
sunda kendi de dahil kimseyi layık görmüyor. Buna 
rağmen Rusya’dan en yüksek onayı Çin (yüzde 38) 
alıyor. Türkiye de Rusya gibi, kimseyi süper devlet 
olmaya uygun görmezken, Türkiye’den de en yüksek 
onay Çin’e veriliyor (yüzde 47). 

Türkiye ve Rusya,  
ABD’yi süper güç olarak görmüyor 

ABD’nin süper güç olması 45 ülkenin 30’unda 
yüzde 50 ve üzeri kabul görüyor. Amerikalılar kendi 
ülkelerinin süper güç olduğunu dünya ortalamasının 
(yüzde 56) üzerinde onaylıyorlar (yüzde 65). Ne 
Türkiye (yüzde 27) ne de Rusya (yüzde 25) ABD’yi 
10 yıl sonrasının süper gücü olarak görmüyor. 

Rusya halkı kendine oy vermedi 

Araştırma sonuçlarına göre Rusya, 45 ülkenin 
16’sında yüzde 50 ve üzeri onay aldı ve dünyada 
süper güç olması beklenen 3. ülke (yüzde 43) konu-
muna yerleşti. Rusya gerek ABD’den, gerekse kendi 
halkından dünya ortalamasının altında onay aldı 
(yüzde 32). Türkiye’de, 10 yıl sonra Rusya’nın süper 
güç olma olasılığı yüzde 29 tarafından kabul görü-
yor. Avrupa Birliği için, 2030’da süper güçler ara-
sında olacak demek biraz zor çünkü; 45 ülkenin 
yalnızca 4’ünde halkın yarıdan fazlası buna inanı-
yor. Dünya ortalaması yüzde 32 iken ABD ve Türki-
ye’de bu oran yüzde 28, Rusya’da ise yüzde 11. 

Süper güçler 10 yıl sonrasına 
güvenli bir dünya vaad etmiyor 

Araştırmada bu 4 gücün uluslararası politikaları-
nın dünya istikrarına etkileri de sorgulandı. Dün-
yada 3 kişiden yalnızca biri Çin’in uluslararası 
politikalarının global barışa katkı sağlayacağını dü-
şünüyor (yüzde 32). Aynı oran ABD (yüzde 33) ve 
Rusya (yüzde 32) için de geçerli. Avrupa Birliği po-
litikalarının istikrarı desteklediği görüşü ise daha 
yaygın (yüzde 42), ancak onun da süper güç olma 
olasılığı düşük. Türkiye’de görüşülen kişilerin yarı-
dan fazlası bu 4 süper güç adayının politikalarının 
dünya istikrarını sağlamaktan çok, sarsmaya yöne-
lik olduğunu düşünüyor. Bu oran Çin için yüzde 52, 
Avrupa Birliği için yüzde 54, Rusya için yüzde 60 
iken ABD’de yüzde 77’ye kadar çıkıyor.

Çin devletine bağlı çalışan Hastalık Kontrol Merkezi bir açıklama yaparak ülkede geliştirilen  
corona virüsü aşılarının etkisini artırmak için çalışma içerisinde olduklarını duyurdu.  

Bu açıklama ile birlikte Çin hükümeti ilk defa aşıların mutasyona karşı etkisini sorgulamış oldu
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Bilanço netleşiyor 

ENDONEZYA'NIN batısında yer alan Doğu 
Java bölgesinde yerel saatle 14.00’te 6.7 
büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. 

Merkez üssü Malang’ın 90 kilometre güneybatısı 
olarak belirtilen, 25 kilometre derinlikte kaydedilen 
depremin bilançosu netleşiyor. Ulusal Afet Önleme 
Ajansı Sözcüsü Yanuar Rachmadi, depremde şu ana 
kadar 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 2'si ağır olmak 
üzere 10 kişinin de yaralandığını açıkladı. 

300'den fazla ev hasar gördü 

Depremde 11'i ağır, 194'ü orta, 126'sı ise hafif olmak 
üzere 300'den fazla evin hasar gördüğü bildirildi. 
Ayrıca, 1 yatılı okul, 11 eğitim tesisi, 6 ibadethane, 
7 devlet dairesi birimi ve 1 hastane ünitesi de dahil 
olmak üzere çok sayıda binada da hasar meydana 
geldiği aktarıldı. Ulusal Afet Önleme Ajansı, depre-
min Doğu Java bölgesindeki 17 ilçe ve şehirde 
hissedildiğini kaydetti. 
Depremin Banjarne-
gara, Orta Java ve 
Bali’de de hissedildiği 
öğrenildi. Ulusal Afet 
Önleme Ajansı'nın 
depreme ilişkin 
değerlendirmeleri ve  
ilgili kurumlarla 
koordinasyonlu 
çalışmalarının 
devam ettiği belirtildi. 

Endonezya'nın Doğu Java bölgesinde meydana 
gelen 6.7 büyüklüğünde depremde 7 kişinin  

hayatını kaybettiği açıklandı 

R amazan ayına kısa bir süre ka-
lırken, Suudi Arabistan yöne-
timi Mescid-i Haram’da 

corona virüsü salgınına yönelik tedbir-
leri yoğunlaştırdı. Riyad yönetimi, 
Covid-19 nedeniyle ramazan ayı bo-
yunca Kabe’nin de içinde bulunduğu 
Mekke’deki Mescid-i Haram ile Me-
dine’deki Mescid-i Nebevi’de teravih na-
mazlarının cemaatsiz şekilde 10 rekat 
olarak kılınacağını duyurdu. Salgına 
karşı alınan tedbirler kapsamında, 

Kabe’deki Mataf alanının sosyal mesafe 
kuralları uygulanarak sadece tavaf için 
açık olacağı, bu alanda namaz kılınma-
yacağı ifade edildi. Kabe’deki Mataf ala-
nına giriş yapmak isteyen 
Müslümanların uzun kuyruk oluştur-
duğu görüldü. Kabe’yi tavaf eden Müs-
lümanların ise sosyal mesafe kurallarına 
özen gösterdikleri kameralara yansıdı. 

Umre için bağışıklık şartı 

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakan-

lığı’ndan yapılan açıklamada, Ramazan 
ayı boyunca sadece aşılanmış ve corona 
virüsüne yakalanıp atlatmış kişilere umre 
izni verileceği belirtildi. Bu kapsamda 
Covid-19 aşısının iki dozunu da yaptır-
mış kişilerin, ilk dozu aldıktan sonra üze-
rinden en az iki hafta geçmiş kişilerin ve 
Covid-19’a yakalanıp iyileşmiş kişilerin 
umre için kabul edileceği ifade edildi. Ül-
kede ayrıca Covid-19 tedbirleri kapsa-
mında camilerde cuma ve cemaatle 
namaz kılınması, itikafa girilmesi, iftar 

verilmesi, su sebillerinin yanında kullanıl-
mış bardak bırakılması ve hurma gibi yi-
yecek bulundurulması yasaklanmıştı. 

Ülkede son durum 

Suudi Arabistan’da son açıklanan veri-
lere göre 397 bin 636 kişide corona vi-
rüsü tespit edildi. Ülkede 6 bin 747 kişi 
virüsten hayatını kaybederken; 382 bin 
773 kişinin virüsü yenerek iyileştiği açık-
landı. Ülkede aktif vaka sayısı 8 bin 116 
olarak duyuruldu. 

KABE’DE  
UST DUZEY ONLEM
Ramazan ayına kısa bir süre kalırken, corona virüsüne karşı Mescid-i Haram'da tedbirleri yoğunlaştırdı. Kabe günde 10 defa dezenfektan 
ile temizlenecek. Umre ziyaretinde maske takmak zorunlu olurken, teravih namazları cemaatsiz şekilde 10 rekat olarak kılınacak

ÇiN iLK KEZ iTiRAF ETTi 

TÜRKİYE’DE de kullanılan Çin yapımı 
corona virüsü aşısı ile ilgili bir açık-
lama Çin’den geldi. Çin devlet kuru-
luşu Hastalık Kontrol Merkezi’nin  
Başkanı Gao Fu bugün bir açıklama 
yaparak Çin’in geliştirdiği corona vi-
rüsü aşılarında “bir problem” oldu-
ğunu ilk kez itiraf etti. Çao Fu, Çin’in 
geliştirdiği corona virüsü aşılarının et-
kisini artırmak için aşıları karıştırmayı 
ve aşıların dozlarında değişikliğe git-
meyi düşündüklerini duyurdu. Çin ba-
sınında yer alan haberlere göre Gao 
Fu katıldığı etkinlikte, “Hastalık Kont-
rol Merkezi mevcut aşılarının yüksek 
olmayan etkililik oranı sorununu çöz-
meyi düşünüyor” dedi. Çin’de yoğun 
olarak kullanılan sosyal paylaşım 
platformu Weibo’dan kaldırılan payla-
şımda ise Gao’nun yorumunun çok sa-
mimi olduğu belirtildi. Çok takip 
edilen Vaccines and Science isimli 
hesapta, “Fakat aşı olmak ülkeyi ko-

rumak için çok önemli. Aşı olmak için 
aşının mükemmelleşmesini bekleye-
meyiz” dedi. 

Endişe verici 

Gao farklı aşıları karıştırmayı ve aşı-
larda kullanılan dozları tekrar ayarla-
mayı gündeme getirirken, bunlarla 
birlikte değişik sonuçlara erişilebile-
ceğini söyledi. Gao’nun açıklamaları 
kısa bir sürede sosyal medyada yayın-
dan kaldırılırken, Çin Dış İlişkiler Kon-
seyi’nde küresel sağlık alanında 
uzman olan Yanzhong Huang, “İlk 
defa bir devlet görevlisi aşının koru-
yuculuk oranının endişe verici oldu-
ğunu söylüyor” dedi.  
Financial Times, diğer aşı üreticileri-
nin aksine Çinli aşı üreticilerinin 
üçüncü faz test sonuçlarının kamuoyu 
ile paylaşılmadığını hatırlatırken bu 
konunun geçmişte de şeffaflık tartış-
malarına neden olduğunu yazdı. 

Çin’in Mart ayı itibariyle 20’den fazla 
ülkeye aşı ulaştırdığı ve yaklaşık 40 
milyon aşının diğer ülkelere gönderil-
diğini yazan Financial Times, “Çin’in 
Sinovac aşısını  
başarılı bir şekilde dağıtan Şili’de yeni 
bir corona virüsü dalgası yaşanıyor. 
Aşının tek dozunun yüzde 3 oranında 
etkisi var fakat iki doz aşı olunca 
yüzde 56’ya çıkıyor”  
yorumunu yaptı. 

Aşıların oranları değişiyor 

Çin’de geliştirilen Sinopharm aşısının 
etkililik oranı daha önce yüzde 79 
olarak açıklanmıştı. Sinovac’ın geliş-
tirdiği CoronaVac isimli corona virüsü 
aşısının ortalama koruyuculuk oranı-
nın yüzde 50.66 olduğunu yazan Fi-
nancial Times, "CoronaVac’ın birinci 
ve ikinci fazlarındaki veriler Lancet’te 
paylaşıldı. Bu aşıların güvenli olduğu 
belirtildi" hatırlatmasını yaptı.

Gao farklı aşıları karıştırmayı ve 
aşılarda kullanılan dozları tekrar 
ayarlamayı gündeme getirdi.

DÜNYAYI etkisi altına alan Covid-19 sal-
gını nedeniyle çok sayıda ülkede devam 
eden seyahat kısıtlamaları sonucu dünya 
genelinde turizm sektörü durma nokta-
sına geldi. Turizm sektörünün ulusal 
ekonominin yüzde 27'sini oluşturduğu 
Malta'da, salgın nedeniyle zarar gören 
turizm sektörünü canlandırmak ve yaz 
aylarında daha fazla ziyaretçiyi ülkeye 
çekmek için adaya en az 3 gün kalmak 
üzere gelen turistlere 200 Euro'ya kadar 
para verileceği açıklandı. 

Otele göre değişiyor 

Malta hükümeti tarafından açıklanan 
turizm teşvik programına göre, söz ko-
nusu ödemeyi yerel otellerde rezervas-
yon yaptıran turistler alabilecek. Beş 
yıldızlı bir otelde kalmaya karar veren zi-
yaretçiler, Malta Turizm Otoritesi'nden 
200 Euro alacak. Benzer şekilde, dört 
yıldızlı bir otel seçenlere 150 Euro, üç yıl-
dızlı otel rezervasyonu yaptıranlara ise 
100 Euro ödenecek. Malta’nın küçük 
Gozo adasındaki otellerle yapılan rezer-
vasyonlarda ise sübvansiyon yüzde 10 
daha yüksek olacak. Ülkenin Turizm Ba-
kanı Clayton Bartolo, “Plan, uluslararası 
turizm yeniden başlarken Malta’daki 
otelleri rekabetçi bir konuma getirmeyi 
hedefliyor” dedi. Hükümet programa 
3.5 milyon Euro bütçe ayırdı. Söz ko-
nusu plan kapsamında ülkeye 35 binden 
fazla turist gelmesi bekleniyor. 
Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi’nin 
verilerine göre, 2019’da 2.7 milyondan 
fazla turistin ziyaret ettiği Malta'da, sal-
gının başlangıcından bu yana ziyaretçi 
sayısı yüzde 80 azaldı. Malta şu anda 
Avrupa Birliği’nde (AB) korona virüse 
karşı en yüksek aşılama oranına sahip 
ülkelerden biri konumunda. Yetişkinlerin 
toplam yüzde 42’sine aşının en az bir 
dozu yapılırken, ülkede son haftalarda 
Covid-19 vaka sayılarında düşüş yaşan-
dığı da belirtiliyor.

Yabancı turiste para desteği
Malta hükümeti, corona virüsü salgını 

nedeniyle zarar gören turizm sektörünü 
canlandırmak amacıyla ülkeye en az  

3 gün kalmak üzere gelen turistlere 200 
Euro’ya kadar para verileceğini açıkladı

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 
Ramazan ayı boyunca sadece aşılanmış ve corona virüsüne  

yakalanıp atlatmış kişilere umre izni verileceği belirtildi.
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Soldan Sağa:
1. Suyun ivinti yeri. - Faiz, ürem. 2. Toprağa ve özümle-
meye bağlı bütün besinlerini konakçıdan sağlayan bit-
kisel asalak. 3. Horoz, hindi vb.nin tepesinde bulunan 
kırmızı deri uzantısı. - Kanmış, inanmış. 4. Oda sineği, 
evcil sinek. 6. Kendi cinsinden kimselerle ilişkide bulu-
nan kimse, luti. 7. Cemaate namaz kıldıran kimse. - Yar-
dım istenildiğini anlatan bir söz. 8. Uydurma söz veya 
haber ortaya atan. 9. Karakaçan. - Kapalı karşıtı.

Yukarıdan Aşağıya:
1. Çabuk davranan, çevik. - Hızla bükülen kalçanın sert 
ve birden gerilişiyle, vücudun yatıştan ayaküstü duruşa 
veya asılmadan dayanmaya geçmesi. 2. Sert ve kaba giy-
silik kumaş türü. 3. Bir işte emir verme yetkisi bulunan 
kimse. - Meyve koparmak için ucuna üçlü veya dörtlü 
bir çatal geçirilmiş sırık. 4. Alışverişte aldatmak, kötü 
mal satmak, kazıklamak. 6. Birikmiş, kullanılmaya hazır 
para, efektif. 7. Şimdi, şu anda. - Ulaşmak istenilen so-
nuç, maksat. 8. Makasçı (tren). 9. Çeşitli renklere sahip 
değerli bir taş. - Hazır.
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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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Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören sanatçı Mehtap Ar hayatını kaybetti. Aysel Gürel'in kızı,  
Müjde Ar'ın kardeşi olan Mehtap Ar'ın ölüm haberi sanat dünyasını da yasa boğdu

ÜSKÜDAR Belediyesi, İstanbullu-
ları tarih yolculuğuna çıkaran 
sanat sergilerine bir yenisini daha 

eklendi. Koleksiyoner Yusuf İyilik'in kıtaya 
yayılmış antikacılardan, ailelerden toplayıp 
geri yüklenen kaybolmaya yüz tutan Osmanlı 
kıyafetleri ve aksesuarları ile gündelik yön 
veren eşyalardan 'Kalbe Dokunan İlmek Ser-
gisi' Nevmekan Sahil'de halkların beğenisine 
sunuldu.  
Gerçekleştirilen serginin açılışına Üsküdar 
Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Kültür 
ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan 
Yavuz 'da katılım sağladı. Vatandaşların 
maske ve sosyal yürüyüş kuralları ağırlandığı 
sergide, koleksiyoner Yusuf İyilik, Başkan 
Türkmen ve Bakan Yardımcısı Yavuz'a hedi-
yelerini takdim etti. Serginin açılış kurdelesini 
kesen Başkan Türkmen, sonrasında bakan 
asistan Yavuz ile birlikte sergi gezdi. 

3 bini aşkın parça 
Koleksiyoner Yusuf İyilik'in Osmanlı giysi ve 
aksesuar geliştire olan hayranlığından yola 
çıkarak hazırladığı Kalbe Dokunan İlmek 
Sergisi'nde, Osmanlı'nın tarihi ve kültürel 
zenginliğini yansıtan tekstilde dönen yanı 
sıra ütü sobası, dikiş makinesi, fener, ayna, 
takı ve cı kemer gibi Osmanlı Günlük kulla-
nım eşyalarına yer verildi. Yüzlerce parçadan 
oluşan Osmanlı dönemi tekstil ürünleri ara-
sında Türkiye'nin yöresine ait gelin ve damat 
kıyafetleri çekerken, yöresine göre uzmanlar 
tarafından eşleştirilen giysiler, cansız man-
kenlere giydirilerek sergilendi. Osmanlı ile 
özdeşleşen dival işlemelerinden oluşan bin-
dallılar, elbiseler, bohçalar, yatak örtüleri ve 
sedir takımları ile Türk işi bildirilerinin sunul-
duğu sergi, yörelerine göre tasnif edilmiş 3 
bini aşkın parçadan oluşuyor.  

Çok özel bir sergi 
Sergi açılışında konuşan Üsküdar Belediye 
Başkanı Hilmi Türkmen, "Koleksiyoner 
Yusuf İyilik'in 3 kıtadan derleyip Osmanlı gi-
yiminden elde ettiği güzel bir sergi gerçekleş-
tiriliyor. Bu sergi adına paylaşmamız gereken 
en önemli nokta şudur; giysi deyince aklı-
mıza sadece giyinmek, örtünmek gelmiyor. 
Bugün bir milletin kültürü, coğrafyasının ikli-
mini, estetik anlayışını ve dini anlayışını gös-
termesi yönünden önemli bir alışkanlıktır. 
Bizimde geleneklerimizde, köklerimizde var 
olan bu estetik anlayışını yansıtan çok güzel 
bir sergi. Osmanlı dönemine ait başkalarının, 
motiflerinin muhafaza ederek ya da bozul-
muş olanları restore ederek burada tarihçile-
rin, şarkımızın ve halkımızın hizmetine satın 
alın. Vatandaşlarımız bu zenginliği görecekler 
ve tarihi olanlıkları bir kat daha art diye 
düşünüyoruz" dedi.

K abataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy- 
Mahmutbey metro hattının Ka-
bataş istasyonu olacak alanda, İs-

tanbul Arkeoloji Müzeleri tarafından bir 
yıldır arkeolojik kazılar yapılıyor. Kazılar 
sırasında yüzeyin hemen 1 metre altında, 
kalıntılar ortaya çıkmaya başladı. 19.Yüz-
yılın sonlarında yapılan, Avrupa'nın ilk 
konserve fabrikası kalıntılarının bulunduğu 
alanda, bir de podima döşemeli mozaik-
lere rastlandı. Deniz seviyesinin 4 metre 
altında ise M.Ö 6. yüzyıla ait klasik dönem 
küçük buluntular ortaya çıkarıldı. Çalış-
maların devamında ise arkeologlar, daha 
derinde antik liman dolgusuna rastlamayı 
öngörüyor. 

İlk konserve fabrikası 

Bir yıldır süren Arkeolojik kazılarda nasıl 
kalıntılara rastladıklarını anlatan Arkeolog 
Mehmet Ali Polat, "Burası, Kabataş-Be-
şiktaş-Mecidiyeköy- Mahmutbey metro 
hattının Kabataş istasyon alanı. Burada 
İstanbul Arkeoloji Müzeleri olarak gerçek-
leştirilen bir çalışma var. İstanbul Arkeoloji 
Müzeleri, yıl içinde İstanbul genelinde 
yaklaşık 250 kazı çalışması gerçekleştir-
mekte. Bunların bir kısmı inşaat kazıları, 
altyapı çalışmaları. Bir kısmı ise büyük 
projeler. Yani metro, Marmaray gibi proje-
lerin kazıları. Burası da metro hattının bir 
istasyon alanı. Kazı çalışmalarına başlan-
madan önce, kurul kararları gereği İstan-
bul Arkeoloji Müzeleri tarafından bir 
çalışma yapılması istenildi.  3 sene önce, 
hemen arkamızda gördüğünüz bir şaft ka-
zısı gerçekleştirildi. Bu şaft kazısı yapıldık-
tan sonra istasyonun genişletilmesi 
gerektiği düşünüldüğünden çalışmalar, 
alanın büyütülmesiyle devamı etti. Hemen 
denizin dibindeyiz. Yüzeyden itibaren, 
yaklaşık 1 metre sonra kalıntılar gelmeye 
başladı. Burada, hemen arkamda temelle-
rini gördüğünüz yapı bin 800'lü yılların 
yani 19. yüzyılın sonunda, 1891'de yapıl-
mış, Avrupa'nın ilk konserve fabrikasına 
ait temeller var. İsmi Ermys Konserve Fab-
rikası. Çoğunlukla domates ve bezelye 
yaptığı tarihsel kayıtlardan görünüyor. Av-
rupa'nın ilk konserve fabrikası bu. İkinci 
fabrikayı ise aynı firma, Ayvansaray'a açı-
yor. Biz o konserve fabrikasının taş temel-
lerini bulduk. Fabrika aslında taş üzeri 
ahşap ve kırma çatılı, makas çatıyla yapıl-
mış. Tabii zamanla yıkıldığı için, sadece 
yüzey altında kalan temelleri günümüze 
kadar ulaşmış durumda" dedi. 

Avlu ortaya çıkarıldı 

Fabrikanın hemen yanında daha eski yıl-

lara ait podima mozaik döşemesine rastla-
dıklarını ifade eden Polat, "Konserve fabri-
kasının hemen yanında genişçe bir avlu 
var. Bu bin 800'lü yıllar yani fabrikadan 
biraz daha öncesine tarihlendirilen po-
dima mozaik döşemeli bir avlu. Podima 
mozaiklerinin hemen ortasında da bir süs 
havuzu var. Yani bir sosyal alan ortaya çı-
kartıldı. Bunun yanında, yine 1700'lü yılla-
rın sonu, 1800'lü yılların başlarına ait 
temel kalıntıları var. Bu kalıntıların belge-
lenme çalışmaları devam ediyor. Belge-
leme çalışmaları ve kazı çalışmaları 
bittikten sonra ilgili kurula, çıkan bulgula-

rın tamamı sunulacak. Kuruldan gelecek 
karar neticesinde de buradaki çalışmaların 
akıbeti belli olacak. Yani bunların kalındı-
rılıp kaldırılmayacağı, taşınıp taşınmaya-
cağı, derine inip inilmeyeceği" ifadelerini 
kullandı. 

30 metre derine inildi 

Deniz seviyesinin 4 metre altında, M.Ö 6. 
yüzyıla ait klasik dönem küçük buluntu-
lara da rastladıklarını anlatan Mehmet Ali 
Polat, bu buluntuların İstanbul Arkeoloji 
müzelerine götürüldüğünü ifade etti. 
Polat, "Başlangıçta bahsetmiştim, biz ilk 

şaftla kazıya başladık. Orada 25-30 metre 
kadar derine inildi. Zaten aşağıda metro 
çalışmaları devam ediyor. Oradaki bulgu-
larımıza bakarsak bu kalıntılardan sonra, 
deniz seviyesinden hemen sonra eski bir 
liman dolgusu ile karşı karşıya geleceğiz. 
Orada elde ettiğimiz en eski veri ise, M.Ö 
6'ncı yüzyıla ait, bizim Yunan dönemi de-
diğimiz döneme ait küçük çanak-çömlek-
ler, küçük buluntular mevcut. Büyük 
ihtimal burada derine indiğimiz var M.Ö 
5-6'ncı yüzyıla, Roma dönemine ait bulun-
tularla karşı karşıya geleceğiz" diye ko-
nuştu.

Üsküdar'da, koleksiyoner Yusuf İyilik'in 
uzun ayak çalışmaları sonrası üç kıtaya 
yayılmış antikacılardan ve ailelerden 

toplayarak, kaybolan yüz tutmuş  
Osmanlı kıyafetleri ve aksesuarları ile 

gündelik hayata yön veren eşyalar 
Kalbe Dokunan İlmek Sergisi'nde  

halkların beğenisine sunuldu
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Kabataş metro istasyonu için yapılan çalışmalar sırasında, alanda arkeolojik kalıntılara rastlandı. Kalıntıların  
İstanbul’un geçmişine ışık tıtacağı belirtildi. Arkeolog Mehmet Ali Polat, “Büyük bir ihtimalle derine indiğimiz 
zaman burada küçük bir antik liman dolgusu ile karşı karşıya geleceğiz” dedi.

Sanatsal yolculuk 

İSTANBUL Modern Sinema, çevri-
miçi programlarına Selma Gür-
büz’ün “Dünya Diye Bir Yer” 

sergisinden esinlendiği Asla Yalnız adlı prog-
ramla devam ediyor. Ortadoğu ve Kuzey Af-
rikalı kadın yönetmenlerin filmlerinden bir 
seçki olarak hazırlanan Asla Yalnız, 15-25 
Nisan tarihleri arasında izleyiciyle buluşuyor. 
İstanbul Modern Sinema, Türk Tuborg A.Ş 
ve Fransız Kültür Merkezi’nin katkılarıyla 
düzenlediği çevrimiçi gösterim programında, 
Selma Gürbüz’ün “Dünya Diye Bir Yer” ser-
gisindeki kadınlarından esinlenerek Orta-
doğu ve Kuzey Afrikalı kadın yönetmenlerin 
filmlerinden bir seçki sunuyor.  Tunus’tan 
Kenya’ya uzanan bu filmler 21. yüzyılda 
kadın olma hallerine, dişil enerjiye, kadının 
toplumsal ve kültürel rollerine bakıyor. Prog-
ramda, 7 Şubat’ta hayatını kaybeden, Arap 
dünyasının en önemli kadın sinemacıların-
dan Moufida Tlatli de Erkeklerin Mevsimi 
filmiyle anılıyor.

Modern Sinema’da  
Afrika rüzgarı

TARIHE ISIK TUTACAK!

OYUNCU Mehtap Ar, 64 ya-
şında yaşamını yitirdi. Kanser 
hastalığıyla mücadele eden 

Mehtap Ar, uzun bir süredir yoğun ba-
kımdaydı. Hastaneden yapılan yazılı 
açıklamada "Akciğer kanseri tanısı ile 
2018 yılından bu yana tedavisi hastane-
mizde devam eden Sn. Mehtap Ar, çoklu 
organ yetmezliği nedeniyle 10 Nisan 
2021 tarihinde vefat etmiştir" denildi. 
Müjde Ar, bir süredir hastanede kanser 

tedavisi gören kardeşi Mehtap Ar’a özel 
bir oda tutmuştu. VIP hastalar için ha-
zırlanmış katta kalan abla-kardeş, izole 
bir şekilde kalıyordu. Müjde Ar, kardeşi-
nin tedavisi sürecini yakından takip edi-
yordu. Mehtap Ar, 6 Nisan 1957 
tarihinde İstanbul‘da dünyaya geldi. 
Ünlü şarkı sözü yazarı Aysel Gürel ile 
Tercüman Gazetesi muhabirlerinden 
Vedat Akın'nın (Ebrem) kızıdır. Müjde 
Ar üç yaşındayken Aysel Gürel ile baba 

Vedat Akın (Ebrem) ayrıldı. Ayrıldıkla-
rında annesi Mehtap Ar’a hamile idi. 
Mehtap Ar ablası Müjde Ar ile birlikte 
dedesinin yanında büyüdü. 2000 yılında 
Mehtap Ar Çocuk Tiyatrosu adı ile 
çocuk tiyatrosu kurdu, turnelere çıkarak 
Anadolu’yu dolaştı. Mehtap Ar, ilk evli-
liğini 17 yaşında tiyatrocu biri ile yaptı. 
Kısa sürede boşandı. Mehtap Ar’ın 
ikinci evliliğinden Söz Ar adında bir 
oğlu vardır. 

SANAT DÜNYASI YASTA 

BU kalıntıların tarihsel ve arkeolojik açı-
dan ne anlam ifade ettiği ile ilgili ise 
Polat, "M.Ö 5-6'ncı yüzyılda, boğaz 
hattında, arkeolojik kazılarla kanıtlan-
mış bir yerleşim alanı mevcut değil. O 
yüzden burada bulmuş olduğumuz ka-
lıntılar, boğaz hattı arkeolojisi için çok 
önemli. Aynı tip bulgular hemen biraz 
ileride, Beşiktaş metro kazısında da 
mevcut. Ama burada gördüğümüz, bu 
bulguların çıkması, burada küçük bir 
koyun olabileceğini, antik bir liman ola-
bileceğini düşündürüyor. Zaten topo-
grafyaya da baktığımız zaman da, 
buranın küçük bir koy olduğu ve dol-
duğu Osmanlı dönemine de tarihsel ka-
yıtlardan anlaşılıyor. Büyük bir 
ihtimalle derine indiğimiz zaman bu-
rada küçük bir antik liman dolgusu ile 
karşı karşıya geleceğiz" dedi.

ANTİK BİR LİMAN ORTAYA ÇIKABİLİR

KAZIDAKİ titiz çalışmaların nasıl ilerledi-
ğini anlatan Polat, kalıntıların akıbetine il-
gili kurulun karar vereceğinin altını 
çizerek, “Burada bütün alan 5'e 5 karelaj-
lara bölünüyor. Her birine bir numara ve-
riliyor. Buralarda çıkan buluntulara 
kasalara konduğu zaman etiketine de 
hangi karelaja ait olduğu yazılıyor. Ve bun-
lar atölye kısmına çıkartılıyor, burada yıka-
nıyor ve tasnif ediliyor.  Etütlük veya 
envanterlik olarak ayrılıyor. Bunların bel-

gelenmesinin ardından, İstanbul Arkeoloji 
Müzeleri'ne götürülüyor.  Çok yüzeyde bu 
buluntular. Zaten oldukça da tahrip 
olmuş. Daha önceki şaft kazısında da 
çıkan buluntular kesilip kaldırılmıştı. 
Büyük ihtimalle bunların kaldırılması ve 
kazının devam etmesi lazım. Çünkü kot 
olarak çok aşağı inmemiz gerekiyor. Bu şe-
kilde inmenin mümkünatı yok ama tabii 
buna karar verecek olan, ilgili kuruldur" 
ifadelerini kullandı. DHA 

AKIBETİNE KURUL KARAR VERECEK



BURAK ZİHNİ

GALATASARAY sezonun ikinci yarı-
sında ideal 11'ini bulmakta zorlandı. 
Sakatlıklar ve cezalı oyuncuların etkisi 
olsa da sarı-kırmızılılarda en çok göze 
çarpan unsur ilk 11'de sürekli yaşanan 
değişim oldu. Atakaş Hatayspor maçı 
11'inde mecburi yaşanan değişiklikle-
rin yanı sıra Saracchi ile Feghouli de 
Karagümrük maçında kulübeye çe-
kildi. Galatasaray, Karagümrük karşı-
sında özellikle merkez bölgede 
organize olmakta çok sıkıntı yaşadı. 
Belhanda'nın sözleşmesinin feshi ve 
Arda Turan'ın sakatlığı, oyunu yön-
lendirmenin yanı sıra saha içinde lider 
oyuncu vasfını arattı. 

Ayakta Gedson kaldı 

Galatasaray'da Fatih Karagümrük 
karşılaşmasında en çok göze çarpan 
isim devre arasında transfer edilen 
Gedson Fernandes oldu. Orta sahada 
çok mücadele eden Portekizli fut-
bolcu, ilk asistini de bu maçta yaptı. 
Çaykur Rizespor ve Hatayspor mağ-
lubiyetlerinin ardından Karagümrük 
karşısında kaybedilen 2 puanla bir-
likte son 3 haftadaki kaybı 8'e ulaşan 
sarı-kırmızılılar kalesini gole kapat-
makta da zorlanıyor. 8'de 8'lik galibi-
yet serisi Ankaragücü maçıyla son 
bulan Galatasaray, başkentte başla-
yan süreçte 6 maçta 12 gol yedi. Sarı-
kırmızılılar 8'de 8 yaptığı dönemde 
kalesinde sadece 3 gol yemişti. 

Haftaya iki isim cezalı 

Galatasaray'da kırmızı kart gören 
Ryan Donk'un yanı sıra Göztepe dep-
lasmanında Ryan Babel de forma gi-
yemeyecek. Hollandalı futbolcu 
dünkü karşılaşmada sarı kart görerek 
bu sezon toplam 4 sarı karta ulaştı. 
Yaşanan önemli puan kayıpları son-
rası şampiyonluk şansı azalan Gala-
tasaray'da tek hedef kalan maçların 
hepsini kazanmak. Teknik direktör 
Fatih Terim, bu süreçte Kerem Aktür-
koğlu ve Halil Dervişoğlu gibi genç 
isimlerin üzerinde durmayı planlıyor. 
Takımda kenetlenme sağlanamayışı 
dikkat çekerken motivasyon için çare 
aranıyor. DHA 

GALATASARAY  
KAN KAYBEDİYOR

Geleneksel Türk okçuluğunu gelecek 
nesillere sevdirmek ve bu alanda ba-
şarılı sporcular yetiştirmek amacıyla 
Bağcılar Belediyesi tarafından açılan 
kurs yoğun ilgi görüyor. Bir ay önce 
açılan kursa katılanların sayısı 50’yi 
buldu. Sıkı bir eğitimden geçen ço-
cuklar, “Ya Hak” diyerek ok atıyor ve 
hedefi vurmak için ter döküyorlar. 
Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri bünye-
sinde verilen okçuluk eğitimi büyüye-
rek bir kulübe dönüştü. Geleneksel 
Türk okçuluğunu gençlere tanıtmak, 
sevdirmek amacıyla Göztepe Spor 
Kompleksi’nde dersler verilmeye baş-
landı. Bir ay önce açılan kursa ilçede 
oturan 8-13 yaş arası çocuklar yoğun 
ilgi gösteriyor. Bir ay içinde her gün 
artan ok sevdalısı sayısı 50’ye ulaştı.

HEDEFE  
KİLİTLENDİLER 
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BULGARİSTAN'IN başkenti Sofya'da dü-
zenlenen Avrupa Büyükler Tekvando Şam-
piyonası'nın son gününde 4 milli sporcu 
mücadele etti. Kadınlar 73 kiloda Nafia 
Kuş ve erkekler 87 kiloda Orkun Ateşli çey-

rek finalde, +87 kiloda Emre Kutalmış 
Ateşli ve kadınlar +73 kiloda İkra Kayır ise 
ilk turda şampiyonaya veda etti. Bu sonuç-
ların ardından Türkiye, şampiyonayı 1 
altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya ile ta-

mamladı. Şampiyonada, erkekler 63 kiloda 
Hakan Reçber altın, kadınlar 53 kiloda Ze-
liha Ağrıs ve 57 kiloda Hatice Kübra İlgün 
gümüş, 62 kiloda İrem Yaman ve 67 kiloda 
Nur Tatar bronz madalya kazandı. DHA 

TEKVANDOCULAR 5 MADALYA ALDI

 
 

Y usuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, 
Uğurcan Çakır ve her ne kadar son 
dönemde gösterdiği kötü perfor-

mansla takımda yer alan Hüseyin Türk-
men'in ardından yeni yıldızlar çıkarması 
beklenen Trabzonspor alt yapısında forma 
giyip kiralanan oyuncuların birçoğu hayal 
kırıklığı yaşatıyor.Gelecek adına yatırım ya-
pılan ve büyük umutların olduğu genç isim-
lerin büyük çoğunluğu kendi takımında 
dahi forma şansı bulamıyor. Hem de 2. Lig 
ve 3. Lig seviyelerinde. Bu futbolcuların 
bordo mavili kulübe dönüşleri ya da geldik-
lerinde alınacak kararlar merakla bekleni-
yor. İşte kiralıklardaki son durumlar ve 
oyuncuların elde ettiği istatistikler... 
Tunahan Ergül: 7 Şubat 2000 doğumlu 
olan 21 yaşındaki futbolcu Trabzonspor alt 
yapısından 3. Lig takımlarından İçel İd-
manyurdu'na kiralandı. Çıktığı 29 karşılaş-
mada henüz gol ve asist katkısı yapamadı. 
2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 
Sami Can Özkan: Daha önce 1461 Trab-
zon ve Muğlaspor'da forma giyen 22 yaşın-
daki futbolcu Adıyamanspor'da fazla 
oynama şansı bulamadı. Bu sezon sadece 
8'i lig olmak üzere toplam 9 maça çıktı. Gol 
veya asist katkısı yapamadı. Sözleşmesi ge-
lecek sezonun sonunda tamamlanacak. 
Berkay Sefa Kara: Fenerbahçe alt yapısın-
dan yetiştikten sonra Ofspor'a transfer olan 
ve Trabzonspor alt yapısına geçiş yapan 22 
yaşındaki futbolcu GMG Kastamonu son-
rasında bu sezon başında Hekimoğlu Trab-
zon'a kiralandı. Sağ kanat oyuncusu 24 
maçta sadece 2 gol 1 asist yapabildi. Sadece 
2 karşılaşmaya ilk 11'de çıktı. 
Koray Kılınç: Sezonun ilk yarısında oyna-
dığı Turgutluspor'da performansı ile umut 
veren 21 yaşındaki futbolcu İstanbuls-
por'da aynı formu gösteremedi. 7 maçta 
toplam 100 dakika süre aldı ve sadece 1 kez 
rakip fileleri havalandırabildi. Hiçbir maça 
ilk 11'de başlayamadı. 
Talha Reşat Bulut: Bu sezon Tokat tem-
silcilerinden Erbaaspor'a kiralanan Talha 

Reşat Bulut sadece 5 maça ilk 11'de başla-
yıp 18 mücadelede forma giydi. 2 kez gol 
sevinci yaşadı. 
Ahmet Eren: Çankaya FK'dan sonra bu 
sezon başında Nevşehir Belediyespor'a ki-
ralanan sol bek ve sol kanat oyuncusu oy-
nadığı 25 maçta 2 asist yapabildi. Onun da 
sözleşmesi gelcek sezon soonunda bitiyor. 
Behlül Aydın: Trabzonspor alt yapısından 
a takıma yükselecek yetenekler arasında en 
potansiyelli isimlerden biri olması beklenen 
20 yaşındaki futbolcu önce Sancaktepe 
sonra ise Pendikspor'a kiralandı.  
İki takımda çıktığı toplam 22 maçta 4 gol 
ve 1 asistlik katkı sağladı. Ancak Pendiks-
por'da 13 maçın sadece 3'üne ilk 11'de  
başlayabildi. 
Hüseyin Mert Kurt: Çankaya FK'ya  
kiralanan isimlerden biriydi ancak devre 
arasında 1954 Kelkit Belediyespor'un yo-
lunu tuttu. O da kadroda sürekli forma 
giyme şansı bulamadı ve sadece 11 maçta  
3 kez ilk 11'de başladı. 
Tayyip Ebrar Cumur: Sezon başında İs-
tanbulspor'a kiralandı. Umutlar büyüktü 
ancak toplam oynadığı süre 7 maç civa-
rında oldu. Sarı siyahlılar play-off mücade-
lesini sürdürürken Ebrar'dan sadece 578 
dakika faydalandı. Gol ve asist katkısı ise 
alamadı. 
Furkan Yıldırım: Umut vaat eden isim-
lerden biri olmasına rağmen beklenen pat-
lamayı yapamayan 23 yaşındaki futbolcu 
Hekimoğlu Trabzon'da sadece 3 maça  
çıkabildi. 
Abdurrahim Dursun: 1. Lig temsilcilerin-
den Bandırmaspor'un kiraladığı sol bek, ki-
ralık oyuncular arasında en istikrarlı 
isimlerden biri oldu ancak onun da Trab-
zonspor'a dönüp dönmeyeceği soru işareti. 
23 mücadelede yer aldı. 1 gol attı. 
Yunus Emre Çakır: Trabzonspor ile 24 
yaşına kadar bir maçı dahi yok ancak kont-
ratı hala bordo mavili kulüpte. 24 Erzin-
canspor'da 25 maçta şans bulan Yunus 
Emre en çok süre alan isim oldu. 
Burak Temir: Büyük umutlarla Trabzons-
por'a alınan ancak beklenen patlamayı ya-

pamayan Burak Temir 27 maçta sadece  
6 kez rakip fileleri sarstı. 21 yaşında olması 
bir süre daha şans verilebileceğini  
gösteriyor. 
Murat Cem Akpınar: İstanbulspor'a git-
mesi beklenirken Kocaelispor'a kiralanan 
22 yaşındaki futbolcu yeşil siyahlı ekipte 
sürekli forma giyen oyuncular arasında yer 
aldı. 2 gol ve 2 asistle takımına katkı  
sağladı. 
İsmail Karakaş: 22 yaşındaki futbolcu da 
bu sezonu iki farklı takımda geçiren isimler-
deni. Kahta 02'den sonra Çankaya FK'ya 
kiralandı. İki takımda toplam 16 maça  
çıkabildi. 
Ali Osman Karnapoğlu: Komşu şehir Ri-
ze'nin temsilcilerinden Pazarspor'un kirala-
dığı genç stoper 29 karşılaşmaya çıktı. 
Sözleşmesi 2023 yılına kadar devam 
ediyor.  
Ahmet Hakan Sevinç: Yine iki takıma ki-
ralanan futbolculardan biri olan Ahmet 
Hakan Sevinç 19 maçta sadece 2 gol ata-
bildi. Toplam 3 karşılaşmada ilk 11'de  
başlayabildi. 
Doğukan Delimehmet: Çankaya'nın kira-
ladığı oyuncular arasında yer alan Doğu-
kan da fazla süre şansı bulamayanlardan. 
Yaklaşık 8 maçlık süre elde edebildi.  
1 gol attı. 
Azat Kuckar: 20 yaşındaki kaleci bu sezon 
hiçbir maçta forma giyemedi.  
Rahmi Anıl Başaran: Bu sezon başında 
270 bin euroya Balıkesir'den alınan ve ar-
dından da Bandırma'ya kiralanan golcü 
futbolcu bu sezon sadece 1 gol atabildi. Al-
dığı süre de sadece 557 dakika oldu. 
İsmail Cem Kara: Şanlıurfaspor'un kad-
rosuna kattığı kanat oyuncusu 20 karşılaş-
maya çıktı ancak sadece 10 mücadele kadar 
süre alabildi. Ne gol ne asist katkısı sağladı. 
Taha Tunç: 30 bin lira bonservisle Pen-
dikspor'dan alınan Taha Tunç devre ara-
sında Hekimoğlu Trabzon'a kiralandı. 
Ancak orada sadece 1 maç oynayabildi. 
Salih Kavrazlı: Altınordu'dan büyük 
umutlarla transfer edilen ve önce lisans so-
rununa takılıp sonra da yaşadığı hastalık 

sebebiyle forma şansı bulamayan Salih de 
devre arası Hekimoğlu Trabzon'a gitti. 
6 karşılaşmaya çıkıp 1 de gol attı. 
Ahmet Canbaz: Ünal Karaman döne-
minde Trabzonspor'a transfer edilen isim-
lerden biri oldu. Devre arasında 
Ümraniyespor'a kiralandı. Burada 370 da-
kika oynayıp 2 gol attı. Ancak sakatlık ka-
busu bir kez daha yakasını bırakmadı. 
Muhammet Taha Tepe: Turgutluspor'da 
forma giydiği ilk maçın ardından omzun-
dan yaşadığı sakatlıkla ikinci karşılaşmaya 
çıkamayan ardından Pendikspor'a karşı ka-
lesini koruyan 20 yaşındaki kaleci iki hafta-
dır eldivenlerini giyiyor. 4 maçta 9 gol yedi.  
Kerem Baykuş: Bu sezon beklentilerin 
daha da yükseldiği genç futbolcunun forma 
şansı da yüksek ihtimal görülüyordu ancak 
beklenen olmadı. O da Koray ve Ebrar ile 
birlikte İstanbulspor'un yolunu tuttu. Sarı 
siyahlılardaki performansı istenen gibi ol-
madı. Sadece cezlı oyuncuların olduğu haf-
talarda ilk 11'de başladı. 24 Şubat'ta 
oynanan Akhisar mücadelesinin ardından 
forma şansı bulamadı. Son iki maçta da 
kadroya alınmadı. 
Ahmet Baha Bilgin: Yomraspor'a kirala-
nan 20 yaşındaki futbolcu oynadığı  
7 maçın ardından yaşadığı sakatlıkla  
birlikte uzun süre sahalardan uzak kaldı. 
Trabzonspor ile 2024'e kadar sözleşmesi 
bulunuyor.

Süper Lig'in 34'üncü  
haftasında dün akşam  

Fatih Karagümrük'ü ağırlayan 
Galatasaray sahadan 1-1'lik 
sonuçla ayrıldı. En son Hes 

Kablo Kayserispor deplasma-
nında galip gelen sarı-kırmızı-
lılar son 3 maçtır kazanamıyor 

El Clasico’da kazanan Madrid
İSPANYA’DA El Clasico’da Real 
Madrid sahasında Barcelona’yı 2-
1 mağlup etti. Alfredo di Stefano 
Stadyumu’nda oynanan karşılaş-
mada ev sahibi ekibe galibiyeti ge-
tiren golleri 14’üncü dakikada 
Karim Benzema ve 28’inci daki-
kada Toni Kroos kaydetti. Barcelo-
na’nın karşılaşmadaki tek golü ise 

60’ıncı dakikada Mingueza’dan 
geldi. Real Madrid’de Casemiro, 
90’ıncı dakikada ikinci sarı kartın 
ardından gördüğü kırmızı kartla 
oyun dışında kaldı. Bu galibiyetle 
puanını 66’ya çıkartan Madrid 
ekibi, Barcelona’yı geride bırakarak 
2’nci sıraya yükseldi. Real Madrid 
ayrıca maç fazlasıyla lider Atletico 

Madrid ile puanını da eşitledi. El 
Clasico’da Real Madrid’e yenilen 
Barcelona, ligde 19 maç sonra sa-
hadan puansız ayrıldı. Son olarak 
ligin 10’uncu haftasında deplas-
manda Cadiz’e 2-1 mağlup olan 
Barcelona, sonrasında ligde oyna-
dığı 19 maçta; 16 galibiyet,  
3 beraberlik almıştı. DHA 

İspanya LaLiga’nın 30’uncu haftasında Real Madrid sahasında Barcelona’yı Benzema ve Kroos’un attığı gollerle 2-1 mağlup etti

KIRALIKLAR TAM 
HAYAL KIRIKLIGI

Başkan Ahmet Ağaoğlu her ne 
kadar yabancı kısıtlamasının 
değiştirilip kademeli olarak 
8'e inmesini isteyip bunu da 
alt yapıya dayandırsa da  
takımdan kiralık giden 
isimlerin birçoğlu istenen  
seviyede değil. Hatta 2. Lig ve 
3. Lig'de dahi sürekli  
oynamayan çok futbolcu var. 
Yaşı 23-24 olup takımla tek bir 
resmi maça çıkmamasına  
rağmen hala Trabzonspor 
bünyesinde kontratı  
bulunanlar da cabası.  
İşte kiralıklarda son durum...



F enerbahçe yönetimi dev operas-
yon için düğmeye bastı. Yeni 
Asır'da yer alan habere göre; Sarı-

lacivertlilerin bekleneni veremeyen yeni 
transferlerle yolları ayıracağı öğrenildi. 
Yönetim, Premier Lig'den yıldız oyun-
cuyu transfer ederek savunmayı güçlen-
dirmeyi planlıyor. 

Yarışta ummadık kayıp 

Süper Lig'de Emre Belözoğlu yönetimin-
deki ilk maçında Denizlispor'u 1-0 mağ-
lup eden Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor 
deplasmanında 1-1'lik skorla 2 puan bı-
rakmıştı. 3 yılda 50 transfer yapıp yakla-
şık 2 milyar lira harcayan Başkan Ali 
Koç'un yeni sezonda yeni bir takım kura-
cağı ifade edildi. Sarı-lacivertlilerin yolları 
ayıracağı isimler ise şöyle: Mauricio 
Lemos, Marcel Tisserand, Harun Tekin, 
Filip Novak, Mbwana Samatta, Papiss 
Cisse, Mame Thiam, Diego Perotti, Ferdi 
Kadıoğlu ve Jose Sosa. 

Yine hedef Yerry Mına  

Defans hattını güçlendirmek isteyen sarı 
lacivertliler, daha önce bir çok gündemine 
aldığı ancak transferini gerçekleştireme-
diği Yerry Mina'ya bir kez daha talip 
oldu. F.Bahçe'nin 2018'den bu yana İngi-
liz temsilcisi Everton'da forma giyen ve 
2023 yılında sözleşmesi bitecek olan Ko-
lombiyalı yıldızı kiralamak için harekete 
geçtiği öğrenildi. Piyasa değeri 20 milyon 
euro olan Yerry Mina, 2018-2019 sezonu 
öncesinde İspanyol devi Barcelona'dan 
Everton'a 30 milyon Euro bonservis be-
deliyle transfer oldu. İngiliz ekibinde ba-
şarılı sezon geçiren 26 yaşındaki yıldız 
oyuncu bu sezon oynadığı 20 karşılaş-
mada 2 gol attı. Fenerbahçe'nin Yerry 
Mina için kesenin ağzını açtığı 2 milyon 
euro bedelle kiralık olarak kadrosuna kat-
mak istediği belirtildi. Fenerbahçe, 2018-
2019 sezonunun devre arasında da Yerry 
Mina'ya talip olmuştu. O sezon Barcelo-
na'dan Everton'a transfer olan Yerry Mi-
na'nın gitmesine İngiliz ekibi sıcak 
bakmamıştı.

VAKIFBANK Kadın Voleybol Ta-
kımı, 2020-2021 Misli.com Sultan-
lar Ligi Play-Off final serisi ilk 

maçında Fenerbahçe Opet'i deplasmanda 3-2 
mağlup ederek seride durumu 1-0'a getirdi. 
Müsabakanın ardından açıklamalarda bulu-
nan VakıfBank Başantrenörü Giovanni Gui-
detti, oyuncularının maç içerisinde hiç pes 
etmediğini söyledi. Guidetti, "Bu maç gibi bir-
çok maç oynanacak çünkü iki takımın seviyesi 
birbirine çok benzer. Zorlu maçları bekliyor 
olmalıyız. Güçlü bir takıma karşı oynadığımızı 
biliyoruz. Bu maçta en iyi voleybolumuzu oy-
namadık ama takımımın sahada ruhuyla oy-
nadığını gördüğüm için mutluyum. İkinci ve 
üçüncü sette iyi oynamadık ancak takımım 
pes etmedi. Hem maçta kalmaya hem de geri 
dönmek için çözüm bulmaya çalıştık. Ruhu-
muzu sahaya yansıtıyoruz. Harika oyunculara 
sahibiz, maça baktığımızda da bunu görüyo-
ruz" ifadelerini kullandı. 

Herkesi tebrik ediyorum 

Sarı siyahlı takımın smaçörü Meliha İsmai-
loğlu, iki takımın da çok güzel defans yaptığını 
belirterek, "Çok zor bir maç, zorlu bir seri bek-
liyorduk zaten. Bugün çok çok uzun ralliler 
vardı. İki takım da çok güzel defans yaptı. Bi-
rinci setten sonra daha az yüzdeli hücum yap-
tık. Bunun üzerine gideceğiz, tekrardan 
izleyeceğiz. Belki taktiğimizi değiştireceğiz 
ancak buna rağmen çok iyi bir maç çıkardık. 
Sonradan çok iyi defans yapıp, özellikle 5. 
sette çok daha fazla top öldürdük. Sanırım 
blokta biraz daha üstündük. Takım oyunu-
muzu gösterdik. Herkesi tebrik ediyorum" diye 
konuştu. 

Kolay bir maç değildi 

VakıfBank'ın smaçörlerinden Michelle 
Bartsch-Hackley ise şunları söyledi: "Bizim 
için kolay bir maç değildi. Maça güçlü bir baş-
langıç yaptık. Onlar da maç içerisinde oyunla-
rını geliştirdiler. Çok güçlü bir rakip, onlardan 
böyle bir oyun bekliyorduk. Takımdaki herkes 
gerçekten çok iyi mücadele etti. Kazanmayı 
başardığımız için çok gururluyum." DHA 
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GALATASARAY'IN dün 
ligde Fatih Karagümrük 
ile oynadığı karşılaşmada 

Jeremain Lens'in müdahalesiyle sa-
katlanan Yedlin'in sağ ayak bileği dış 
yan bağlarında yırtık, kanama ve 
ödem tespit edildi. ABD'li oyuncu-
nun en az 3 hafta sahalardan uzak 
kalacağı öğrenildi. Bu arada, sarı-
kırmızılıların sabah yaptığı antren-
manda Kerem ve Falcao kafa kafaya 
çarpıştı. İki oyuncu tedbir amaçlı 
hastaneye götürüldü. 

Falcao'da kırık tespiti 

Sarı-kırmızılı kulüp, Göztepe maçı 
hazırlıkları kapsamında sabah yapı-
lan antrenmanda kafa kafaya çarpı-
şan Radamel Falcao ve Kerem 
Aktürkoğlu’nun son durumuyla ilgili 
bir açıklama paylaştı. Yapılan açık-
lamada şu ifadelere yer verildi: 
"Bugün yapılan antrenmanda yaşa-
dıkları kafa çarpışmasının ardından 
sponsor hastanemiz Ulus Liv Hos-
pital’da tetkikleri gerçekleştirilen 
oyuncularımızdan Radamel Fal-
cao’nun yüz kemiklerinde kırık tespit 
edildi. Oyuncumuzun bu akşam 
anestezi altında kapalı bir redüksi-
yon müdahalesi ile tedavisi plan-
landı. Yapılan tetkiklerinde herhangi 
bir problem ile karşılaşılmayan 
Kerem Aktürkoğlu ise tedbir amaçlı 
olarak gözetim altında tutulacaktır." 

Linnes ve Arda tedavide 

Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulu-
nan Martin Linnes ve Arda Turan, 
günü tedaviyle geçirdi. 

Diğer taraftan, Fatih Karagümrük 
maçında Jeremain Lens'in müdaha-
lesiyle sakatlanarak oyuna devam 
edemeyen DeAndre Yedlin'in yapı-
lan tetkikleri sonrası sağ ayak bileği 
dış yan bağlarında yırtık, kanama ve 
ödem tespit edildi. 27 yaşındaki 

ABD'li oyuncunun tedavisine baş-
landığı bildirildi. Deneyimli sağ 
bekin sakatlığının Fenerbahçeli fut-
bolcu Mesut Özil ve basketbolcu 
Jan Vesely ile benzer olduğu, en az 3 
hafta sahalardan uzak kalacağı öğ-
renildi. DHA 

MİSLİ.COM 2'nci Lig Kırmızı 
Grup'ta oynanan 33'üncü hafta 
maçında, sahasında ağırladığı 
GMG Kastamonuspor ile golsüz 
berabere kalan Eyüpspor, sezo-
nun bitimine 5 hafta kala TFF 
1'inci Lig'e yükselmeyi garantiledi. 
Eyüp Stadı'nda oynanan ve 0-0 
sona eren karşılaşmayla Eyüps-
por, puanını 79'a çıkardı. Ligde 
haftaya ikinci basamaktaki Sakar-
yaspor'un 18 puan önünde giren 
Eyüpspor, bu sonuçla TFF 1'inci 
Lig'e yükseldi. Eyüpsporlu futbol-
cular, sahaya çıkarken GMG Kas-
tamonusporlu oyuncular 
tarafından alkışlarla karşılandı. 
TFF 1'inci Lig'de en son 1993-
1994'te o zamanki adıyla 2'nci 
Lig'de yer alan Eyüpspor, toplam 
8 sezon Süper Lig'e yükselme mü-
cadelesi vermişti. Türkiye Futbol 
Federasyonu (TFF), yayımladığı 
mesajla Eyüpspor'u kutladı. 
TFF'nin mesajında, "Kırmızı 
Grup şampiyonu Eyüpspor'u ba-
şarılarından dolayı kutlar, her iki 
kulübümüze de gelecek sezon 
TFF 1. Lig'de başarılar dileriz"  
denildi. DHA 

Takımım  
pes etmedi

SÜPER Lig'de evinde Çaykur Rizespor'un ar-
dından deplasmanda Atakaş Hatayspor'u da 
yenmeyi başaran Göztepe tırmanışını sür-
dürdü. Hatay'da Adis Jahovic'in 3 golüyle 3-2 
kazanan sarı-kırmızılılar, alt sıralarla bağını ta-
mamen koparırken, kalan 7 maç için de Avrupa 
umudunu taraftarına aşıladı. Yeni bir seri baş-
latan Göz-Göz'de Teknik Direktör Ünal Kara-
man çok zorlu bir deplasmanda iyi futbol 
oynayarak galip geldiklerine dikkat çekti. 

Karaman kutladı 

Takımın disiplinini başlangıçtan bitişe kadar 
sürdürdüğünü anlatan Ünal Karaman, "Dik-
katli oynayan, taviz vermeyen takımımı hak et-
tiği galibiyetten dolayı kutluyorum. Hatayspor'a 
da bundan sonraki maçlarda başarılar diliyo-
rum" dedi. Maç fazlasıyla 46 puanla 9'uncu ba-
samakta yer alan Göztepe, kalan 7 maçta 
Galatasaray, Fatih Karagümrük (D), Trabzons-
por, Fraport Tav Antalyaspor (D), İttifak Hol-
ding Konyaspor, Gençlerbirliği (D) ve 
Beşiktaş'la oynayacak.

Avrupa için  
umutlandı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın 
Başantrenörü Giovanni Guidetti, 

Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off final 
serisi ilk maçında Fenerbahçe Opet'i 3-2 
mağlup ederek seride 1-0 öne geçtikleri 

maçın ardından yaptığı açıklamada, 
“İkinci ve üçüncü sette iyi oynamadık 

ancak takımım pes etmedi” dedi 

Galatasaray,  antrenmanda birbiriyle çarpışan futbolculardan Radamel Falcao’nun 
yüz kemiklerinde kırık tespit edildiğini, Kerem Aktürkoğlu’nun ise bir probleminin 

bulunmadığını ancak tedbir amaçlı gözetim altında tutulduğunu açıkladı

Antrenmanda çarpıştılar!

SEZON SONU 
OPERASYON
Süper Lig'de Yeni Malatyaspor deplasmanındaki kayıpla şampiyonluk  
yarışında yara alan Fenerbahçe'de yeni sezonun planları şimdiden yapılmaya 
başlandı. 10 oyuncu ile yolların ayrılması gündemde. Sarı-lacivertliler  
savunmaya Premier Lig'den ünlü yıldızı kiralamak için operasyon başlattı

Göztepe maçı  
hazırlıkları  
kapsamında 
sabah yapılan  
antrenmanda  
Radamel Falcao 
ve Kerem Aktür-
koğlu kafa kafaya 
çarpıştı.

SÜPER Lig'de yeni teknik direk-
törü Emre Belözoğlu ile Denizlis-
por'u yendikten sonra küme 
düşmeme mücadelesi veren Yeni 
Malatyaspor deplasmanından 
beklenmedik bir şekilde 1-1'lik be-
raberlikle ayrılan Fenerbahçe'de 
bazı oyuncular, eleştiri oklarının 
hedefi haline gelmişti. Özellikle 
devre arasında takıma katılan ve 
kendisinden çok şey beklenen 
İrfan Can Kahveci, Mesut Özil'in 
yokluğunda hücumda takıma li-
derlik edeceği düşünülen Dimit-
rios Pelkas ve belki de bu sezonki 
en düşük performansını Malat-
ya'da sergileyen Luiz Gustavo, 
eleştirilerin hedefindeki isimlerdi. 
Artık kalan haftalar öncesinde hiç-

bir oyuncusunun geçmişe takıl-
madan bir sonraki maçta maksi-
mumunu vermesini amaçlayan 
Emre Belözoğlu, yarın Kadı-
köy'deki kritik Gaziantep FK maçı 
öncesi bu üçlünün moralini yük-
seltmek adına onlara adeta terapi 
uyguluyor. Deneyimli futbol ada-
mının, bu üç futbolcusuna, "Kali-
teniz ortada. Ben size inanıyorum. 
Futbolda bu tür eleştiriler her 
zaman olacaktır. Kafanızı takma-
yıp, sadece işinize odaklanın. He-
piniz ayrı ayrı bir değersiniz. 
Sadece Gaziantep maçında değil, 
bu takıma uzun yıllar hizmet edip, 
başarılarda pay sahibi olacağınıza 
inanıyorum" diyerek tam destek 
verdiği öğrenildi. 

YILDIZLARA TERAPİ 

Eyüpspor 
1’inci Lig’de 

Süper Lig'de Emre 
Belözoğlu yöneti-
mindeki ilk ma-
çında Denizlispor'u 
1-0 mağlup eden 
Fenerbahçe, Yeni 
Malatyaspor dep-
lasmanında 1-1'lik 
skorla 2 puan  
bırakmıştı.



   

   

BİR DOKUNUŞTAN FAZLASI

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

Adres : Akpınar 
Sanayi Bölgesi - Yassıören 
Mahallesi Hadımköy Cad.

No:162 Arnavutköy / İSTANBUL 

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

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

@monoelectrictr

@monoelectrictr

@monoelectricofficial

@monoelectricofficial

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

Mono Elektrik

12 NİSAN 2021 PAZARTESİwww.gazetedamga.com.tr


