
Emlak Konut GYO, 24 Mart'ta
Kamu Aydınlatma Platfor-

mu'na (KAP) yaptığı bildirimde Çek-
meköy Taşdelen Mahallesi'nde 458,
459 ve 60 parsel sayılı taşınmaz-
ların 312 bin 429 metrekarelik
kısmının toplam 937 milyon
289 bin 310 TL bedel üzerin-
den satın alınmasına ilişkin
Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı ile ek
protokol imza-
landığını
açıkladı.
CHP İs-

tanbul Milletvekili Gürsel Tekin, as-
keri alanın satışına tepki göstererek
“İstanbullumuzun geleceği için bir

kez olsun kulağınızı beton 
lobilerine kapatın. Eşsiz
güzelliğe sahip kentimiz
İstanbul talan ediliyor, en
değerli arazileri ya bir bir
satılıyor ya da yapılaş-

maya açılıyor. Sata sata
bitmedi mi? Halkın malı,

milletin malı beton
lobilerine peşkeş çe-
kiliyor, beton lobi-

leri zenign oluyor.
Bu şart mı?”

diye sordu.

ç

Covid-19 salgını ile küresel ölçekte
uygulanan/önerilen tedbirlerin eko-
nomik durgunluk, işsizlik, psikolojik
bunalım ve intiharlar gibi korkunç 
sonuçları görüldü.
Bu durumda maale-
sef salgına sebepli
tedbirlerin kendisi,
insanlığın karşısına
yeni bir tehdit olarak
çıktı. Yağmurdan 
kaçarken doluya 
tutulmak üzereyiz...

Covid’den 
dolayı uygulanan 

tedbirler 
sorgulanacak!

Metin külünk’ün köşe yazısı sayfa 5’te

Esenyurt Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt, İBB

Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun;
“Esenyurt Saatdere Mahallesi'nde
tüm altyapıyı yeniledik, su taşkını 
sorununu bitirdik” şeklindeki paylaşı-
mını alıntılayarak yorumladı. İma-
moğlu'na teşekkür eden Bozkurt,
“Saadetdere Mahallemizde plansızlık
ve bilimsellikten uzak uygulamalar 
nedeniyle her yağmur sonrasında 
yaşanan taşkın-
lar, Büyükşehir'in
yürüttüğü alt
yapı çalışmaları
sonucu geçmişte
kaldı. Başkanı-
mız İmamoğ-
lu'na ve değerli
ekibine teşekkür
ediyorum” ifa-
delerini kullandı.
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SU BASKINI ARTIK YOK

Kötü günler
geride kaldı

İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Ekrem İmamoğlu,

geçtiğimiz haftalarda AK Parti İstan-
bul İl Başkanlığı görevine atanan
Osman Nuri Kabaktepe'ye hayırlı
olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarete
ilişkin sosyal medya hesabından 
paylaşımda bulunan İmamoğlu şu
ifadeleri kullandı; “AK Parti İstanbul
İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'yi
ziyaret edip kendisine yeni görevinde
başarılar diledim. İstanbul’un 
hayrına olacak tüm konularda 
herkesle diyalog içinde olmaktan
memnuniyet duyarız.”
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YENİ BAŞKANA ZİYARET

İmamoğlu hayırlı
olsun demeye gitti
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SATA SATA BiTMEDi Mi?

SAYFA 4Osman KÖSE

Bilimin 
milliyeti yoktur

SAYFA 8Bahadır SügüR

Corona 
günleri (1)

Çinli Xiaomi ve part-
neri Salcomp'un, 2000

kişiye istihdam sağlayarak
yılda 5 milyon adet akıllı te-
lefon üretim kapasitesine
sahip olacak  Avcılar fabri-
kasının açılışı gerçekleşti-
rildi. Açılışla alakalı mesaj
yollayan Cumhurbaşkanı
Erdoğan, “Yıllık 10 milyo-
nun üzerinde cep telefonu
satışının gerçekleştiği; Av-
rupa, Rusya ve Ortadoğu

pazarlarının birleşme nok-
tası Türkiye, akıllı telefon
üreticileri için bölgenin 
üretim üssü olma yolunda
emin adımlarla ilerliyor.  
Xiaomi ve iş ortağı Sal-
comp'un yaklaşık 30 milyon
Dolarlık yatırımla, 14 bin
metrekare arazi üzerinde
kurduğu bu fabrika, yıllık 5
milyon üretim kapasitesiyle
2 bin kişiye de istihdam sağ-
layacaktır” dedi.  I SAYFA 7

Hatuniye Tekkesi, Eyüp'te
Gümüşsuyu Çeşmesi yakı-

nında, Eyüp-Gümüşsuyu Yolu ile
Hüsam Efendi Sokağı'nın birleştiği
yerde bulunuyor. 3 giriş kapısı bulu-
nan 300 yıllık tarihi tekkenin son 
görüntüsü, sosyal medya kullanıcı-
larının paylaştığı fotoğraflarla 
ortaya çıktı. Mezar taşlarının büyük 
bölümü kırık ve parçalanmış du-

rumda. Hatta kırılan taşlarla birlikte
başka mezar taşlarınında üst üste
istiflendiği görülüyor. Tarihçiler
mezar taşlarının etrafındaki çöplerin
de toplanmadığının altını çizerken, 
tarihi mezarların korumaya alınması
gerektiğinin altını çiziyor. Tarihçiler
de konuya İBB ve bakanlık yetkilile-
rinin bir an önce alaka göstermesi
gerektiğini söyledi.

ç
ÇÖPLER BiLE TOPLANMAMIŞ

Tarihi yapı hakkında bilgi
veren Tarih araştırmacısı ve

Yazar Mehmet Dilbaz, “1732 de bu
mescit inşa edilmiş. Yani nereden
baksanız 300 yıllık bir tarihi var 
burada. Bu taşların altında kim bilir
hangi şeyhlerin, vezirlerin, hangi
devlet adamlarının kabirleri var.
Bunlar kendi bulundukları yüzyıl
içinde çok önemli insanlardı. Yani

günümüzün en büyük âlimlerinin bir
yere defnedildiğini ve 300 yıl sonra
mezar taşlarının bu hale geldiğini
düşünün. Bundan hepimiz rahatsız
olurduk. O yüzden lütfen bunlara
sahip çıkalım” dedi. Ortaya çıkan 
görüntülere sosyal medyadan tepki
gösteren vatandaşlar ise “Ecdadın
kemikleri sızlıyor, yazıklar olsun” 
yorumunda bulundu.

Eyüpsultan’da bulunan 300 yıllık Hatuniye 
Tekkesi'nin haziresinde bulunan mezar taşlarının büyük 

bölümü kırık ve parçalanmış durumda. Hatta kırılan taşlarla 
birlikte başka mezar taşlarınında üst üste istiflendiği 

görülüyor. Kırık mezar taşlarının görüntüleri sosyal medyada
büyük tepki topladı. Vatandaşlar, “Ecdatla övünenler ecdadın

mezarına bile sahip çıkmıyor, yazıklar olsun” dedi

BURADA 300 YILLIK TARiH VAR

Emlak Konut GYO, Çekmeköy’de askeri alan sınırları içindeki 312 bin
429 metrekarelik araziyi 937 milyon 289 bin TL bedel üzerinden satın
almak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile protokol imzaladı. CHP’li
Gürsel Tekin, “İstanbul talan ediliyor. Halkın malı beton lobilerine peşkeş
çekiliyor, beton lobileri zengin oluyor” diye tepki gösterdi
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tARIHE SAHIP
CIKAN YOK!

BETON LOBiSi
ZENGiN OLDU!

YAzICIOğLU
UNUtULMADI

HABERİN DEVAMI SAYFA 5’TE

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip

Erdoğan, Çinli
firmanın Avcılar'da

açtığı fabrika için
düzenlediği 

törene gönderdiği
mesajda, 

“Türkiye, akıllı 
telefon üreticileri

için bölgenin üretim
üssü olma yolunda

emin adımlarla
ilerliyor” dedi

AVCILAR’A TALiH KUSU
2 BiN KiŞiYE iŞ KAPISI AÇILDI

Tiyatrocuların yaşadıkları zorluk-
ları anlatan Esenyurt Alternetif

Kültür Sanat Derneği, Sanat Yönetmeni
Ali Yıldırım, “Birçok sanatçı arkadaşı-
mız pandemi döneminde çarkını 
döndüremedi. Kimisi kostümünü, kimisi
müzik aletini sattı. Sanatçı
insan işlevsel ve duygusaldır.
Her şeyi çok derin yaşar. Bazı
sanatçı arkadaşlarımız bu du-
ruma katlanamadı ve intihar 
ettiler” diyerek belirtti.
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Zehra Çelik’in haberi sayfa 4’te
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BiR VAKFA TAHSiS EDiLMiŞ!
Dilbaz, acilen harekete geçilmesi gerektiğinin altını çizerek, “Burasının bir vakfa tahsis edildiğini öğrendik. Vakfın da burada hangi çalışmalar 
yaptığını açıkçası bilmiyoruz. İstanbul'da yapılması gereken şu: Herhangi bir siyasi görüşe bakmadan, İstanbul'u dert edinmiş bütün kamu 
kurumlarını ve bizim gibi bu işin meraklısı herkesin bir araya getirilerek sadece gönüllülük esasıyla bir kültür komisyonu kurulmalı” dedi.

Kağıthane Belediye Başkanı
Mevlüt Öztekin, ilçedeki eğitim

ve bilişim projeleri hakkında bilgi 
vermek amacıyla Milli Eğitim Bakanı
Ziya Selçuk’u makamında ziyaret
etti. Başkan Öztekin ziyaretinde il-
çede inşa edilecek yeni okullar başta
olmak üzere eğitim alanındaki mev-
cut ve yeni dönem yatırımlarını
Bakan Selçuk ile paylaştı. Bakan 
Selçuk projelerin, öğrencilerin eğitim
ve sosyal hayatına büyük fayda sağ-
layacağını belirterek, çalışmalarından
ötürü Başkan Öztekin’i tebrik etti.
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EĞİTİM ZİRVESİ

Kağıthane için
destek sözü aldı

HUKUK DİYE BİR
ŞEY KALMADI

Geçtiğimiz günlerde gece yarısı
yayımlanan Resmi Gazete’de;

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Türki-
ye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden 
çekildiği açıklanmıştı. Birçok kadın 
örgütleri çok sayıda kentte kararı 
protesto etti, etmeye devam ediyor.
Damga olarak konuya mercek tuttuk

ve  Kadın Savunma Ağı 
Yönetim Kurulu Üyesi 
Zeynep Çelik ile  konuştuk.
Çelik, “Türkiye'de artık hu-
kukun işlevi kalmadı” dedi.
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Dilek Bozkurt’un haBeri sayfa 9’Da

Kemal D. Bozkurt

Bakırköy Belediye Başkanı 
Bülent Kerimoğlu, Osmaniye

Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla
bir araya geldi. Vatandaşın ve esnafın
yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını anlatan
Kerimoğlu, bu teveccühün karşılığını
çok çalışarak vereceklerini söyledi. Ke-
rimoğlu, “Ziyaretimizde pandemiden
olumsuz etkilenen esnafımızın sıkıntı-
larını dinledik, neler yapabileceğimizi
konuştuk. Maske, mesafe ve temizlik
kurallarına dikkat etmelerini hatırlat-
tık. Ziyaretlerimiz sırasında, yurttaşla-
rımızın şahsıma gösterdikleri ilgi ve
desteklerine teşekkür ederim.Halkı-
mıza en iyi hizmeti vermek için çalış-
malarımıza devam edeceğiz” dedi.
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VATANDAŞA TEŞEKKÜR

İlgilerini boşa
çıkarmayacağız

2002’deki Dünya üçüncülüğü-
nün ardından Euro 2004 play-off

turunda elendiğimiz Letonya ile bu
akşam yapacağımız maç, hem Şenol
Güneş adına hem de liderlik bakımın-
dan çok değerli. Teknik Direktör Güneş,
“Letonya'ya karşı diğer takımlara 
olduğu gibi en iyi oyunumuzu oynaya-
cağız ve kazanacağız” dedi. I SAYFA 14

3 PUAN
BiZiM
OLSUNHAYDİ 

ÇOCUKLAR
ALIN BU MAÇI
ç

Yargıtay verilen cezayı az buldu
Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcılığı, üniversite

öğrencisi Şule Çet'in (23), pla-
zanın 20'nci katından düşerek,
ölmesiyle ilgili sanık Çağatay
Aksu'ya (34) verilen müebbet ve
12 yıl 6 ay, sanık Berk Akand'a
(33) verilen 18 yıl 9 ay hapis 
cezasının bozulması talebiyle
tebliğname düzenledi. I SAYFA 3

ç Ortalık savaş
alanına döndü

Kağıthane'de hızla giden
araç, taksi durağında bekle-

yen taksilere çarptı. Olayda ölen ya
da yaralanan olmazken 4 takside
hasar meydana geldi. I SAYFA 3 
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Gürsel Tekin

Sanatçıların
çarkı dönmedi



B asit bir
temas yo-
luyla dahi

bulaşabilen uyuz
hastalığındaki vaka
artışlarının koro-
navirüsle birlikte
karantina süre-
cinde evlerde ka-
palı kalan
insanların, özellikle kalabalık ailele-
rin birbirleri ile temasının artması so-
nucu yayıldığı belirlendi. Trabzon
Halk Sağlığı Bulaşıcı Hastalıklar
Birim Sorumlusu Dr. Muhammet
Ali Yılmaz, “Bu yıl uyuz vakalarında
az da olsa artışlar mevcut. Bunun
sebebi de pandemi döneminde evle-
rimizde aile ile çok fazla vakit geçir-
memiz" dedi.

Dikkat çeken artış

Hastanelerde son dönemlerde yaşa-
nan uyuz vakalarındaki artış dikkat
çekiyor: Kişide kaşıntı ve döküntüye
neden olan uyuz hastalığı, özellikle
sonbahar ve kış aylarında artış gös-
terirken, hastalığın son derece bula-
şıcı olduğu belirtildi. Dünyada
oldukça yaygın olarak görülen ve cil-
din üst katmanına yerleşmesiyle or-
taya çıkan uyuz, akarın ciltte tüneller
açarak ilerlemesine bağlı olarak ka-
şıntıya neden oluyor. Geceleri daha
yoğun bir şekilde kaşıntıya neden
olan hastalık, tedavi edilmediğinde
döküntü ve yara oluşumunu berabe-
rinde getiriyor.

Tedavi önemli

Uyuz, kişisel hijyenden bağımsız ola-
rak herkeste görülebilirken, koronavi-
rüs salgını ile özellikle kalabalık
ailelerde ev içi temasın fazla olma-
sından dolayı yayılımı hızlandı. Ka-
şıntıyla ortaya çıktığı için çoğu
zaman basit bir alerji diye düşünü-
lüp zamanında doktora gidilmemesi
nedeniyle tedavi edilemeyen uyuz
hastalığına dikkat çeken uzmanlar,
erken tanı ve tedavinin önemine
vurgu yaptı. Ev karantinası ile bir-
likte geçen yıllara göre uyuz vakala-
rında artışlar yaşanırken, uyuz tanısı
konulan hastaların aile bireyleri ile
beraber izole olup tedavi sürecine
girmesi gerekiyor.

Kaşıntılara dikkat!

Hatalığın ciddiye alınması gerekti-
ğini kaydeden Medical Park Trabzon
Karadeniz Hastanesi Dermatoloji
(Cildiye) Uzmanı Uzm. Dr. Hikmet
Akyazı, “Özellikle son bahar kış dö-
nemlerinde kaşıntı yüzünden polikli-
niğimize çok fazla başvuru olmakta.

Hastalarımız bunu alerjik bir reaksi-
yon şeklinde algılayıp bazen hekime
bile gitme gereksinimi duymamakta
ve böylelikle hastalık yayılmaktadır.
Özellikle gece olan ve aile üyelerinin
hepsinde görülen kaşıntılarda mut-
laka dikkatli olmamız lazım. Bulaş
genellikle insandan insana şeklinde
oluyor. Şu anda tam dönemindeyiz
aslında uyuz hastalığının. Polikliniği-
mize başvuranların çoğunda uyuz
olduğunu tespit ettik. Tanı fizik mua-
yene ile kolayca koyulmakta. Uyuz
toplu yaşanılan yerlerde yayılım gös-
teriyor. Aile bireylerinin bir tanesinde
uyuz tanısı varsa ailede bulunan her-
kes tedavi kapsamına alınmalı ve dı-
şarıda bulunan insanlarla olan
bağlantısı kesilmelidir. Uyuz tanısı
konulduğu zaman hastalar ilaç teda-
visi uygulanırken evde izole halde ol-
malıdırlar. Aynı ailede olup bende
kaşıntı yok deyip tedaviyi kabul et-
meyen çok hastalarımız var. Hastalık
bu yüzden yine tekrarlanabiliyor. Te-
davi sonrasında mutlaka evin dezen-
fekte edilmesi, çamaşır ve çarşafların
yüksek derecede yıkanması gereki-
yor” diye konuştu.

Basit bir tedavisi var

Trabzon Halk Sağlığı Bulaşıcı Has-
talıklar Birim Sorumlusu Dr. Mu-
hammet Ali Yılmaz ise pandemi ile
birlikte uyuz hastalığında yaşanan
vaka artışına dikkat çekerek, “Hasta-
lığın basit bir tedavisi var. Hijyen ku-
ralları ve medikal bir tedavi ile
hastalıktan kurtulmak mümkün.
Ama aile içinde bulunan herkesin
hastalığı kabullenip tedaviyi uygula-
ması lazım. Aksi taktirde hastalık
tekrarlanabilir. Genellikle bu du-
rumla karşılaşıyoruz. Çünkü siz te-
davi olduktan sonra ailede bir
başkasında 15 gün sonra kuluçka
dönemini tamamladıktan sonra gö-
rülebiliyor. Temasla bulaşan bir has-
talık olduğu için çok fazla kullanılan
kapı kolları, merdiven korkulukları
gibi noktalara temaslardan kaçınma-
lıyız. Aslında bu noktalara koronavi-
rüs salgını nedeni ile temaslardan
kaçınıyoruz. Ellerimizi sık sık yıkıyo-
ruz, her yere dokunmamaya özen
gösteriyoruz. Dikkatli olduğumuz
için aslında uyuz hastalığının olma-
ması lazım. Ama geçtiğimiz yılların
uyuz vakalarındaki oranlarına bakıl-
dığında bu sene sayıda az da olsa ar-
tışlar mevcut. Bunun sebebi de
pandemi döneminde evlerimizde aile
ile çok fazla vakit geçirmemiz. Has-
talığın evde bulunan bir kişiden
bütün aile bireylerine yayılması”
dedi.
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Yenİ bir polen tahmin sistemi, iklim krizinin gele-
cekteki alerji mevsiminin şiddetini yüzde 60 artı-
rabileceğini ortaya çıkardı. Başka bir sitem ise

çim poleninin şiddetini aylar öncesinden tahmin edebili-
yor. Bu tür sistemler, sağlık uzmanlarının alerji vakaların-
daki artışa ya da alerjiye bağlı astım nedeniyle hastaneye
gelecek hastalara karşı hazırlıklı olmalarını sağlıyor. Mev-
simsel polen tahminleri, özellikle yurt dışına seyahat ede-
cek olan saman nezlesi hastalarının, alerji mevsiminden
kaçınmasını sağlayabiliyor.

Her 4 kişiden 1'inde var

The Guardian'da yer alan habere göre, Britanya'da yaşa-
yan her 4 kişiden biri polen alerjisi ya da saman nezlesi
hastası ve vaka sayılarında her geçen yıl artış yaşanıyor.
Günlük polen verileri, bir sonraki günün hava durumuna
ve mevsime göre tahmin edilmesine rağmen belirli şehir ve
bölgeler için tahmin yapmak oldukça zor. Kısacası, alerji
mevsimine nasıl hazırlanabileceğimize dair net bir 
rehber yok.

İklim krizi artıracak

Öte yandan, önceki araştırmalar iklim krizinin alerji şidde-
tinde artışa neden olacağını ortaya koyuyor. Worcester
Üniversitesi'nden Profesör Carsten Skjøth, "Yapılan çalış-
malar doğal olarak geriye dönük ve 30 yıl sonra ne 
olacağını tahmin edemiyor" dedi. 

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

Çatalca Bölge Temsilcisi
Bahadır SüGüR

Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ekrem HACIHASANOĞLU

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

uy ma ya söz ver miþ tir.

Gazetemiz İstanbul 
Gazeteciler Derneği Üyesidir.

Görsel Yönetmenler
Türkan ERVAN

İnternet Editörü
Burak ZİHNİ

Yazı İşleri Müdürü
Anıl BODUÇ

İstanbul Merkez Temsilcisi
Müge YüCETüRK
Avcılar Bölge Temsilcisi
Yakup TEZCAN

Tekirdağ Bölge Temsilcisi
İrfan DEMİR

Esenyurt Bölge Temsilcisi
Zehra ÇELİK

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

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

Fiyatlara %18 KDV Dahil Değildir.
Özel abone Fiyatı (aylık)                         :  100 tl
Özel haberlerde gazete fiyatı: 5 tl 

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

www.gazetedamga.com.tr / gazetedamga@hotmail.com
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Pandemi uyuz
vakalarını 
artırdı

Alerjilerin
şiddeti artabilir

Kaşıntı ile ortaya çıktığı için çoğu zaman basit bir
alerji diye düşünülüp zamanında doktora
gidilmemesi nedeniyle tedavi edilemeyen uyuz
hastalığında geçen yıllara oranla artış gözlemlendi

Göbek deliği
iltihabına dikkat!
Göbek deliği iltihabı, her yaşta ve her insanda görülebilir. Göbek deliği
hassas bir yapıya sahip olduğu için bakteri, mantar ve kir birikintileri göbek
deliğinde çeşitli enfeksiyonlara yol açabilir. Bu nedenle göbek deliği iltihabı
yaşanması halinde zaman kaybetmeden müdahale edilmesi gerekir

Her yaştan insanlarda göbek deliği
iltihabı yaşanabiliyor. Göbek deliği
içerisinde biriken kir, bakteri ve man-

tar ilerleyen dönemde göbek deliğinde enfek-
siyon yaratabiliyor. Özellikle de gerekli tedavi
erken bir zamanda yapılmaz ise bu durum da
yaşamı tehdit edebilir. Yeni doğan bebeklerin
göbek deliğinde oluşan iltihap ve enfeksiyon
kana karıştığında vücuda yayılma riski de 
artıyor.

Nasıl tedavi edilir?

Kişi doğru bakım uyguladığı takdirde enfeksi-
yonların da önüne geçilebilir. Bu nedenle
göbek deliğinde oluşan iltihap temizlenerek
enfeksiyon riski ortadan kalkmalıdır. Kişinin
göbek deliğinde oluşan yangılar genel olarak
göbek deliği enfeksiyonu olarak bilinmektedir.
Göbek deliğinin yapısı gereği bakteri ve man-
tarlar göbek deliğine yerleştiği takdirde hızla
çoğalabilirler. Bu durumda da göbek deliği il-
tihabı olur. Yeni doğan bebeklerin vücudu
hassas olduğu için göbek bağı düşmeden ve
ya göbek bağı düştükten sonra iltihap riski
olabilir. 

Neden olur?

Göbek deliği iltihabının birbirinden farklı ne-
denleri olabilir. Göbek deliği iltihabı bebek-
lerde, çocuklarda ve yetişkinlerde sık sık
görülebilir. Özellikle çocuklarda ortaya çıkan
göbek deliği iltihabının pek çok nedeni olabilir.
Özellikle kötü hijyen alışkanlığı, yapısal bir bi-
çimde göbek çukurunun dar olması, piercing
kullanımı, aşırı şekilde kilo alınması, aşırı ter-
leme ve göbek deliğinin çok fazla kurcalan-
ması sonucunda göbek deliğinde iltihap
oluşabilir.
Özellikle de kıyafetlerden artan yün, iplik ve
benzer kısımların göbek deliğinde toplanması
da uzun süre sonrasında göbek deliği iltiha-
bına yol açabilir. Göbek deliği iltihabının en
önemli belirtisi göbek deliğinden sıvı gelmesi-
dir. Göbek deliği iltihabı enfeksiyonunun ya-
yılmaması için dikkatli davranılmalıdır. 

Hangi doktora gidilir? 

Her yaştan kişilerde göbek deliği iltihabı görü-
lebilir. Göbek deliğinin kirlenmesi ve içerisinde
kir birikmesi nedeni ile oluşan göbek deliği ilti-
habının tüm vücuda yayılmaması için mut-
laka erken önlem alınması gerekir. Göbekte
şiddetli ağrı ve akıntı olduğu takdirde bu be-
lirti ciddiye alınmalıdır. Göbekte kötü ve ra-
hatsız edici akıntıların yanı sıra göbek
etrafında kaşıntı ile kızarıklık da ciddiye alın-

malı. Bu belirtiler görüldüğü andan itibaren
mutlaka uzman bir doktora gitmek gerekir.
Göbek deliği iltihabı yaşayan kişiler genel cer-
rahi bölümündeki doktorlara gidebilirler.
Göbek deliği iltihabına genel cerrahi bölümü
bakar. Burada bulunan doktor en doğru te-
davi yöntemini belirler. 

Tedavi yöntemleri nelerdir?

Göbek deliği iltihabı yaşayan kişiler belirtilerin
görüldüğü andan itibaren bunu mutlaka dik-
kate almalılar. Özellikle de belirtilerin ardın-
dan mutlaka bir doktora gitmek gerekir.
Göbek deliği iltihabının erken belirlenmesi so-
nucu tedaviye başlanır. Göbek deliği iltihabı-
nın tedavisi hastanın enfeksiyon şiddeti ile
hastanın yaşına göre belirlenir. Özellikle yeni
doğan bebeklerde enfeksiyon hızla kana 
karışabilir.
Bu şekilde iltihabın vücuda yayılma olasılığı
da çok fazladır. İleri derecede göbek iltihabı
durumunda hastanın birkaç gün hastaneye
yatırılması söz konusu olabilir. Bu hastane ya-
tışı gerçekleştiğinde damar içinden de antibi-
yotik tedavisine başlanır. İlaç tedavisinin yanı
sıra göbek deliği iltihabı yaşayan hastaların
bakım ve temizliğe de çok dikkat etmeleri ge-
rekmektedir. Özellikle de bebeklerde göbek
deliği iltihabı şiddetli şekilde yaşanıyor ise
bebek hastaneye yatırılarak tedavi edilmelidir.
Göbek deliği iltihabı daha hafif olduğunda
ilaç kullanımı ve hijyenik bir bakım yapılabilir.
Özellikle çocuklarda ve üç aydan büyük be-
beklerde ayakta tedavi yöntemi uygulanabilir. 

Yenidoğan Bebeklerde Göbek Bakımı

Göbek deliği iltihabı tedavi edilmediği tak-
dirde hızla vücuda yayılarak yaşamı tehdit et-
mektedir. Bu nedenle özellikle yenidoğan
bebeklerin göbek bakımına çok dikkat edil-
mesi gerekir. Bebeklerin göbek bölgesi kuru ve
çok temiz tutulmalıdır. Özellikle yenidoğan
bebeklerde göbek kordonu düşene kadar o
bölgeye fazla dokunulmamalıdır. Yetişkinler

ise her banyonun ar-
dından göbek de-

liğini iyi
temizleyip
doğru bir şe-
kilde de kurula-
malılar. 

İngiliz bilim insanları, yeni geliştirdikleri bir 
sistemle, alerji mevsiminin ne kadar şiddetli
geçebileceğini artık  tahmin edebiliyor. Yeni tahmin
sisteminin raporuna göre, iklim krizinin etkileri,
önümüzdeki alerji mevsimlerinin yüzde 60 daha
şiddetli geçmesine sebep olacak

Aşkın vücuda faydası var
İstatİstİkler ABD'deki
hemen her yetişkinin aşkı
bulduktan sonra tansiyo-

nunun dengelendiğini söylüyor.
Yani aşk, kan basıncımızı da düzen-
liyor. Yine de yüksek tansiyonunuz
varsa, bir doktora görünmenizde
fayda var. Aşkın beynimize yaptığı
bir diğer etki, acı eşiğimizi olabildi-
ğince yükseltmek. Elbette bir anes-
tezi etkisi yapmıyor ancak kendimizi
iyi hissetmemizi sağlayarak acıyı to-
lore etmemizi sağlıyor. Ruh eşimizi
bulduğumuzda fiziksel sağlığımız
da birçok açıdan gelişmeye başlıyor.
Bilim insanları hala bu etkiyi çöz-

meye çalışıyor. Aşkın daha sağlıklı
bir kalp, bağışıklık sistemi, zayıf-
lama ve daha uzun yaşam için fay-
dalı olduğu kanıtlandı.
Destekleyici bir ilişkiye sahip olan
erkeklerin kemiklerinin güçlendiği
araştırmalar sonucunda ortaya
çıktı. Bilim insanları bu durumun
doğal bir reaksiyon mu yoksa erkek-
lerin ilişkiye başladıktan sonra daha
iyi beslenerek kendilerine bakmaya
başladıkları için mi olduğunu merak
ediyor. Nedeni kesin olarak bilin-
mese de, partneriniz sayesinde
güçlü kemiklere sahip olmanız
mümkün.

M.Ali Yılmaz



Y argıtay Cumhuriyet Başsavcı-
lığı, üniversite öğrencisi Şule
Çet'in (23), plazanın 20'nci ka-

tından düşerek, ölmesiyle ilgili sanık
Çağatay Aksu'ya (34) verilen müebbet
ve 12 yıl 6 ay, sanık Berk Akand'a (33)
verilen 18 yıl 9 ay hapis cezasının bo-
zulması talebiyle tebliğname düzen-
ledi. Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcılığı, 'yardım' suçundan ceza-
landırılan sanık Berk Akand'ın da asli
fail olarak cezalandırılması, sanıklara
uygulanan indirimin yersiz olduğu yö-
nünde görüş bildirerek, kararın bozul-
masını talep etti.  

İstinaf hukuka uygun buldu

Yerel mahkemenin kararı, sanık avu-
katları, Şule Çet'in yakınları, Aile Ça-
lışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,
İnsan Hakları Derneği, Kadın Daya-
nışma Vakfı, Ankara Baro Başkanlığı,
Adana Baro Başkanlığı ve İstanbul
Barosu Kadın Hakları Merkezi tara-
fından farklı gerekçelerle istinafa ta-
şındı. Ankara Bölge Adliye
Mahkemesi 1'nci Ceza Dairesi, kararı
kısmen hukuka uygun bulurken, sanık
Berk Akand'a 'kasten öldürme suçuna
yardım etmek'ten verilen cezanın itiraz
yolunun açık olduğu, 'nitelikli cinsel
saldırı', 'kişiyi hürriyetinden yoksun
kılma' ve 'suç delillerini yok etme suç-
larına yardım'dan verilen cezalara iti-
raz yolunun kapalı olduğuna karar
verdi. Sanık Çağatay Aksu yönünden
verilen kararların ise itiraz yolunun
açık olduğu belirtildi.

Yargıtay duruşmalı 
inceleme talep etti

Tarafların itirazı sonucu Yargıtay'a taşınan
dosyanın, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı
incelenmesi tamamlandı. Yargıtay 1'nci

Ceza Dairesine dosyanın duruşmalı yapıl-
ması talebiyle gönderilen tebliğnamede,
sanık ve avukatları ile Şule Çet'in yakınları-
nın karara itiraz gerekçelerine yer verildi.
Tebliğnamede, Adli Tıp Kurumu ve hastane
raporlarına da yer verilerek, Şule Çet'in inti-
hara yatkın bir yapıda olduğu yönündeki
iddiaların havada kaldığı belirtildi. 

İrade birliği içinde hareket ettiler

Tebliğnamede, tüm deliller ışığında sanık
Çağatay Aksu'un, ilişkiye girmek istediği
Şule Çet'e cinsel saldırıda bulunduğu, son-
rasında Cet'in şiddetli tepki göstermesi üze-
rine cinsel saldırı suçunun ortaya
çıkmaması için öldürülerek veya baygın ya
da kendinden geçmiş halde pencereden atı-
larak hayatına son verildiği değerlendirildi.
Tebliğnamede, sanık Berk Akand'ın, bütün
bunlar olurken hiçbir şeyden haberi olma-
masının mümkün olmadığı aktarıldı. Sanık-
ların ölen Şule'nin direncini manevi olarak
ve fiilen birlikte kırdıkları, karar ve irade bir-
liği ile dayanışmalı hareket ederek, eylem
üzerinde birlikte hakimiyet sağladıklarının
kabulünde zorunluluk bulunması karşı-
sında, sanık Berk Akand'ın diğer sanık Ça-
ğatay Aksu ile birlikte işlediği, 'cinsel saldırı
suçunu gizlemek ve delillerini ortadan kal-
dırmak amacıyla kasten öldürme' suçundan
TCK'nın 82/1-h ve 37'nci maddeleri uya-
rınca fail olarak cezalandırılması gerektiği
vurgulandı.

EdİrnE Emniyet
Müdürlüğü ekip-
leri, terör örgütü

PKK üyeliğinden aranan
şüpheliyi İstanbul'da düzen-
ledikleri operasyonla yaka-
ladı. Edirne Emniyet
Müdürlüğü ekipleri, terör ör-

gütü PKK üyeliğinden ara-
nan şüpheliyi İstanbul'da dü-
zenledikleri operasyonla
yakaladı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Mü-
dürlüğü ekipleri yaptıkları
çalışma ve takip ile

"PKK/KCK terör örgütüne
üye olmak" suçundan aranan
Y.B'yi İstanbul Havalima-
nında düzenlediği operas-
yonla yakaladı.Gözaltına
alınan şüpheli Y.B, ifadesinin
alınması için Edirne Emniyet
Müdürlüğüne götürüldü.

Avcılar’da faciaya
8 bin TL’lik ceza

Kaza, 4 Temmuz 2019'da saat 21.50’de
meydana geldi. Enes Topçu yönetimin-
deki Küçükçekmece yönüne giden akar-

yakıt yüklü 34 TB 5292 plakalı tankere,  arkadan
gelen Orhancan T., yönetimindeki 34 CBD 421 pla-
kalı hafif ticari araç çarptı. Aracın son ön lastiğine
çarpması üzerine devrilen tankerin sürücüsü Topçu
ağır yaralanırken, yola bir miktar yakıt sızdı. Ancak,
büyük şans eseri yola dökülen benzin alev almadı.
Çevrede çok sayıda bina ve yoğun trafik olması ne-
deniyle büyük bir facianın eşiğinden dönülen kaza
ile ilgili Küçükçekmece 17’nci Asliye Ceza Mahke-
mesi’nde ticari araç sürücüsü hakkında ‘Taksirle ya-
ralama’ suçundan 1 yıla kadar hapis cezası
istemiyle açılan dava sonuçlandı. DHA
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YARGITAY VERILEN
CEZAYI AZ BULDU

Terör suçlusu Havalimanında yakalandıTerör suçlusu Havalimanında yakalandıTerör suçlusu Havalimanında yakalandıTerör suçlusu Havalimanında yakalandıTerör suçlusu Havalimanında yakalandıTerör suçlusu Havalimanında yakalandıTerör suçlusu Havalimanında yakalandıTerör suçlusu Havalimanında yakalandı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, üniversite öğrencisi Şule Çet'in (23), plazanın 20'nci katından düşerek, ölmesiyle ilgili sanık Çağatay Aksu'ya
(34) verilen müebbet ve 12 yıl 6 ay, sanık Berk Akand'a (33) verilen 18 yıl 9 ay hapis cezasının bozulması talebiyle tebliğname düzenledi

Tebliğnamede, iki sanığa verilen cezada
indirim uygulanmasına ilişkin, Yargıtay iç-
tihadlarına atıf yapılarak, "Hak etmedikleri
halde ve gerekçede kanun maddesindeki
ifadenin tekrarı ile yetinilerek takdiri indi-
rim uygulanmasına karar verilmek sure-
tiyle sanıklara eksik cezaya hükmedilmesi
hususları yasa ve hukuka aykırı olduğun-
dan hükümlerin bozulması talep ve tebliğ
olunur" denildi. Sanık Çağatay Aksu'nun,
'cinsel saldırı suçunu gizlemek amacıyla
kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış
müebbet, sanık Berk Akand'ın da asli fail
olarak bu suçlamayla cezalandırılması ge-
rektiği belirtildi. Yargıtay Cumhuriyet Baş-
savcılığı'nın talebi, Yargıtay 1'nci Ceza
Dairesince duruşmalı incelenecek.

Eksik cezaya
hükmedilmesi
hukuka aykırı

Kağıthane’de ortalık
savaş alanına döndü
Kağıthane'de hızla giden hafif ticari araç, taksi durağında bekleyen taksilere çarptı. Olayda ölen ya da
yaralanan olmazken 4 takside hasar meydana geldi. Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi

kaza, Kağıthane Mit-
hatpaşa Caddesi üze-
rinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sokağa
çıkma kısıtlamasının olduğu
pazar günü, hızla ilerleyen 34 BY
1452 plakalı hafif ticari araç sü-
rücüsü, önce seyir halindeki tak-
siye daha sonra da durakta
bekleyen taksilere çarptı. Olayda
ölen ya da yaralanan olmazken 4
takside hasar oluştu. Kaza
anında taksilerin yanında kimse-
nin olmaması olası bir facianın
önüne geçti.
Kaza anı taksi durağının güvenlik
kameraları tarafından kaydedildi.
Görüntülerde, hızla gelen hafif ti-
cari aracın önce seyir halindeki
taksiye daha sonra da park halin-
deki taksilere çarpması yer alıyor.
Ne olduğunu anlamayan taksi
şoförleri de araçlarının başına
koşuyor. Durak Sahibi Muam-
mer Baş "Dün zaten kısıtlama
vardı. Bizim araçlar da durağın
önünde park halinde bekliyordu.
Cadde üzerindeki hafif ticari
araç, çok süratli bir şekilde ve
zikzak atarak park halindeki 4
taksiye vurdu. Burayı savaş ala-
nına çevirdi" dedi.

Avcılar’da bir kişinin yaralandığı,
facianın eşiğinden dönüldüğü trafik
kazasına ilişkin taksirle yaralama
suçundan açılan davada sanığa 8 bin
TL adli para cezası verildi

Esnafı haraca bağlayan 
çete çökertildi

İstanbul'un Anadolu yakasındaki hal es-
nafını haraca bağlayan çıkar amaçlı or-
ganize suç örgütüne yönelik düzenlenen

operasyonlarda çete liderinin de aralarında bulun-
duğu 16 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre,
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mü-
cadele Şubesi ekipleri, başta Ataşehir İçerenköy
Sebze-Meyve Hali içerisindeki esnafa yönelik "Si-
lahlı Suç Örgütü Kurmak-Yönetmek, Üye Olmak,
Yardım Etmek", "Nitelikli Yağma", "Kasten Öldür-
meye Teşebbüs", "Uyuşturucu Madde İmal veya Ti-
careti", "Kullanmak Maksadıyla Uyuşturucu Madde
Bulundurmak", "Nüfuz Ticareti", "Tefecilik", "6136
SKM", "Tehdit" olmak üzere çok sayıda farklı suç ey-
lemi gerçekleştiren bir çeteyi takibe aldıYürütülen
soruşturma kapsamında haklarında çeşitli suçlar-
dan gözaltı kararı bulunan çete elebaşı C.G. olmak
üzere 16 şüphelinin yakalanması için dün Muğla ve
İstanbul'da eş zamanlı baskınlar düzenledi. Özel ha-
rekat polislerinin de destek verdiği operasyonda
çete lideri C.G. ve 15 adamı yakalandı, adreslerde
aramalar yapıldı.Şüpheliler, işlemleri için emniyete
götürülürken, ev, araba ve işyerlerinde yapılan ara-
malarda 4 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, bu si-
lahlara ait değişik çapta 273 fişek, 77 kartuş, 2
balistik yelek, çok sayıda çek, senet, çetele ve söz-
leşme ele geçirildi.

Markette 
müşteri kavgası

Kadıköy'de kısıtlama günü markette alış-
veriş yapan bir kişiye "Sosyal mesafe
kuralına dikkat edelim" diye uyardığı kişi

tarafından bıçak çekildi. Kendisini uyardığı için si-
nirlenen maganda bıçağını savurarak "Seni burada
süzgece çeviririm" diye tehditte bulundu.Kadıköy'de
Hamdi Keskik alışveriş için markette gitti. Alışveri-
şini tamamlayan Keskik ödeme yapmak için kasaya
doğru yönelerek sıraya girdi. O esnada kasa sıra-
sında bekleyen bir kişiye ilerlemesini belirterek,
sosyal mesafe kuralı konusunda uyarıda bulundu.
Mesafe kuralına uyalım dendiği için deliye dönen
şahıs küfürler ederek Keskik'e hakarette bulundu.
Bununla da kalmayan şahıs cebinden çıkarmış ol-
duğu bıçağı Keskik'e doğru çekti. Öfkeden gözü
dönen kişi daha sonrasında bağırarak " benim ca-
nımı sıkma seni süzgeçe çeviririm" diyerek tehditler
yağdırdı. 

Mahkemeden
emsal karar

İkİ çocuk annesi kadın, 8 yıllık eşi
T.E.'nin motosiklet sevdasına kapıla-
rak, kendisiyle ilgilenmediği ve başka

kadınlarla vakit geçirdiği iddiasıyla açtığı bo-
şanma davasını kazandı. İstanbul Aile Mahke-
mesi'ne iki yıl önce açılan davaya göre, 2013
yılında evlenen M.E. ile T.E. çiftinin iki çocuk-
ları vardı. T.E., evliliklerinin ikinci ayında moto-
siklet satın aldı. Eşine haber vermeden sık sık
motosiklet gezileri düzenleyen T.E., eve geç gel-
meye başladı. İki yıl sonra işten ayrılan T.E.,
evin ihtiyaçlarını karşılamayınca M.E. çocu-
ğunu da alarak ailesinin yanına gitti. İşe girme-
sinin ardından eşini razı ederek evine geri
getiren T.E. vurdumduymaz tavırlarına 
devam etti. 

Terör suçlusu Havalimanında yakalandı

Şule Çet cinayetiyle ilgili verilen karar
sonrası açıklama yapan Kadın Dernekleri,

“Ceza ağırlaştırılmalıdır” dedi.



G eçtiğimiz günlerde BioNTech’in ku-
rucu ortağı ve CEO’su Prof.Dr. Uğur
Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci’ye

Bellevue Sarayı’nda Almanya Cumhurbaş-
kanı Frank-Walter Steinmeier ve Almanya
Başbakanı Angela Merkel’in de katılımıyla
liyakat nişanı takdim edildi. Prof.Dr. Uğur
Şahin ve Eşi Dr. Özlem Türeci, Pfizer adlı
firma ortaklığında çalışma yürüterek koro-
navirüs aşısında yüzde 90 başarıya 
ulaşmışlardı.

*
Angela Merkel'in liyakat nişanı Verdiği

törende Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in ar-
kalarından seremoniye yürümesini büyük

bir gururla izledik. Nasıl göğsümüz kabardı
nasıl da onur duyduk. Milli takımlar düze-
yinde şampiyonluk yaşamış kadar mutlu
olduk. Ama bu işte bir gariplik bir terslik
vardı. Koskoca Almanya başbakanı iki Türk
dokturun arkasında yürüyordu. Hem de
mevkisine, başkanlığına, bulunduğu konuma
aldırmadan..

*
Aslında olması gereken görüntüyü farklı

algılayıp şaşırıyoruz. Gelişmiş ülkelerin bi-
lime, insana yatırım yapmalarını o kadar
çok yadırgıyoruz ki bize tuhaf ve anormal
geliyor. Olsun! bizim ülkemizde bilim insanı
fazla yetişmiyor ama tarikatlarımız, cema-

atlerimiz ve şeyhlerimiz
bolca var. Onlardan yeterince feyiz alarak
hayatımıza yön veriyoruz. Ne demişler;
"Dünyada mekan, ahirette iman" Hep bu
dünyayı düşünecek değiliz tabiki. Gerçek
anlamda alim ve ilimini bilim ile harmanla-
yan saygı değer hocalarımızı tenzih ediyo-
rum. Bizim insanlarımız kadar dini
duyguları sömüren, dini ticarete alet eden,
din adı altında her haltı yiyen başka toplum
var mıdır? Dini nasıl işimize gelirse öyle uy-

guluyor öyle yaşıyoruz. Keşke insanlarımız
gerçek anlamda ilim irfan sahibi olsalar.
Peygamber efendimizin ve sahabesinin
güzel ahlakının, hoşgörüsünün ve insanlığı-
nın zerresini taşıyabilseler. Bu ülke ne çek-
tiyse sahte tarikat ve cemaatlerden çekmedi
mi? Halen FETÖ terör örgütüyle mücadele
etmekle meşgulüz.

*
Mustafa Kemal Atatürk; “Arkadaşlar,

efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye
Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler,
meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en
hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır” der-
ken, Merkelin önünde yürüyen iki bilim
adamının yetiştiği “medeniyet tarikatını”
tarif ediyordu. Alman başbakanı; hangi mil-
letten olursa olsun bilime saygısından dolayı

o iki Türk’ün arkasından yürüyordu. Aslında
bize vermek istediği mesaj; bilimin, milli-
yeti, dili, dini, ırkı olmadığını hizmetin, sa-
dece tüm insanlık adına olabileceğini
anlatıyordu.

Bizim ülkemizde, iki Yunan bilim insanı
korona virüs aşısını bulsa! Türkiye cumhuri-
yeti Liyakat nişanı (Türkiye'nin en yüksek
üçüncü dereceli devlet nişanı) verilir miydi?

Bizim başkanımız iki Yunan bilim ada-
mının arkasından seremoniye yürür müydü?

Tebrik; Kuşadalı kıymetli arkadaşım
Özlem Çallı “mülteci Bulutlar” adlı ilk ki-
tabını çıkardı. Özellikle Ege bölgesinde
yoğun ilgi gören kitabını imzalayıp bana da
göndermiş. Herkesin kendisinden bir şeyler
bulacağı muhteşem bir kitap olmuş. Başarı-
larının devamını diliyorum. 

Bilimin milliyeti yoktur

P andemi süreciyle birlikte
Türkiye’de tiyatronun
da ışığı söndü. Her

şeyin bir anda durmasıyla bir-
likte tiyatrolar da durdu ve sah-
neler kapandı. Bu zorlu süreci,
ömrünün yarısını tiyatroya ada-
mış olan Esenyurt Alternetif

Kültür Sanat Derneği, Sanat Yönetmeni
Ali Yıldırım ile konuştuk. ESAS-DER hak-
kında bilgi veren Ali Yıldırım şunları söy-
ledi; “ Esenyurt’ta iki yıl önce kuruldu.
Esenyurt İstanbul’un en büyük ve en kala-
balık ilçesi. Yaşadığımız ilçenin sorunlarını
sanat ve kültürle yaymak adına bu derneği
kurduk. Farklı kültürlerin bir arada yaşa-
ması için insanların sanata ihtiyacı var.
Gençlerin uğraşabileceği bir ilgi alanları
yok. Kötü alanlara yönelmemeleri için kül-
tür sanatla birleştirmek istiyoruz. Dertle-
rini ve sıkıntılarını bu yol ile daha kolay bir
şekilde aktarabileceklerdir. Bu kadar kala-
balık bir ilçe olmasına rağmen insanlar
yalnız yaşıyor. Dertlerimizi bir arada çöz-
mek için bu merkeze odaklandık.  Atölyele-
rimiz; tiyatro, resim, gitar, keman,
bağlama, üflemeli çalgılar, fotoğraf, kısa
film, halk oyunları, meddahlık atölyesi,
vurmalı başlığı altında eğitimler veriyoruz.
Çocuklar için hayal gücü atölyelerimiz
mevcuttur. Bunlar; deney, drama ve resim
olarak üç bölümden oluşuyor. Pandemi-
den önce oyunlarımızı belediyenin sahne-
sinde ve farklı sahnelerde sergileme
şansımız oldu” dedi.

Tiyatrocular borçlu

Pandemi süreci boyunca hiçbir belediye-
den destek alamadıklarını söyleyen Yıldı-
rım şu şekilde devam ettti, “Pandemi
sürecini çok zor geçirdik ve o zorluklar şu-
anda devam ediyor. Pandemiden dolayı
geçen yıl sergilenecek olan üç oyunumuz
iptal edildi. Bir yıldır ekonomik olarak bir
faaliyetimiz yok. Bankadan kredi çekip bir
daha bankaya aldığımız krediyi yatırıyo-
ruz. Günden güne aldığımız kredi sayısı
artıyor. Bu bizimle birlikte bütün insanla-
rın sorunu haline geldi. Tiyatroyla evine
bakan, ömrünü tiyatroya adamış kimseler
şuanda evine bir parça ekmek götürmek
için farklı alanlara yönelmek zorunda kal-
dılar. Bir tiyatro emekçisinin konveksi-
yonda çalıştığının düşünün. Birçok sanatçı

arkadaşımız bu süreçte çarkını döndüre-
medi. Kimisi kostümünü, kimisi müzik
aletini sattı. Sanatçı insan işlevsel ve duy-
gusaldır. Her şeyi çok derin yaşar. Bazı sa-
natçı arkadaşlarımız bu duruma
katlanamadı ve intihar ettiler. Tiyatronun
özünde direniş ve umut vardır. Biz inatla
tiyatro yapmaya devam edeceğiz. İnsanla-
rın umudunu ayakta tutmak zorundayız.
Önümüzdeki süreçte Esenyurt Beledi-
yesi’nin tiyatroya küçük bir desteği olacak-
tır. Diğer yakın ilçe belediyelerimizle de
konuştuk fakat hiçbir dönüş yapmadılar.
Yereldeki sanat merkezlerinin kapatılma-
ması için ilçe belediyelerden ekonomik
destek istedik. Şuana kadar hiçbir destek
alamadık” sözleriyle belirtti.

Sanat danışma kurulu kurulmalıdır

Pandemi sürecinde tiyatro sanatçılarının
bu zorlukları yaşamaması için ne gibi çö-
zümler üretilmelidir sorusunu yönelttiği-
mizde ise, “Bunların yaşanmaması için, bu
bölgelerde sanatın yaşayabilmesi için sa-
natın öncülüğünü yapan kişilerden bir da-
nışma kurulu oluşturulması lazım. Bu
danışma kurulunun tiyatronun her dalını
kapsayacak şekilde olması gerekiyor. Bu
kurul buradaki sanatsal faaliyetleri ekono-
mik kaygısı olmadan düşünüp geliştiril-
mesi için alan yaratılması lazım. Ben tek
başıma kalıp karnımı nasıl doyuracağım
diye düşünürsem bu şekilde ben sanat üre-
temem. Sanat böyle bir şey değildir. Bele-
diyelerin bu zor zamanda sanatçıların
nasıl ayakta kalmaları konusunda destek-
lemeleri lazım. Kafa yorup proje geliştir-
meleri gerekiyor. Esenyurt Belediyesi’ne
önümüzdeki yaz sürecinde futbol sahala-
rında program yapalım diye teklif sunduk.
Bu şekilde insanları sanatla birleştirebiliriz.
İnsanı sanat değiştirir. Esenyurt’un ve bir-
çok ilçenin sıkıntılarını değiştirmenin
başka yolu yok. Yaklaşık üç aydır üzerinde
çalışmış olduğumuz Filistin’deki direnişi
anlatan tiyatro oyunumuz Sumud’un ser-
gilenmesini heyecanla bekliyoruz. Sumud,
her şeye karşı direnmek demektir. Sanatlı
yol, umutlu yoldur. Biz kaybettiğimiz
umuda doğru bir yola çıktık. Umudu-
muzu paylaşmak için, yarına bir söz bırak-
mak için, yürekleri birbirine benzeyen
herkesi yolumuza yoldaş olmaya davet
ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

ZEHRA
ÇELİK
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Pazar atıkları
artık sofralara

BEyKoz Belediyesi tarafından “Sıfır
Atık” hedefleri doğrultusunda geliştirilen
“Ardıç Sofrası Projesi” kapsamında pa-

zarlardan toplanan sebze-meyve gibi organik atıklar
büyük kompost makinelerinde kolayca işlenerek,
Yücel Çelikbilek Meyve Bahçesi’nde toprakla bulu-
şuyor. Ayrıca oluşturulan kompost solucanlara
mama olarak verilerek elde edilen solucan gübresi
meyve sebze yetiştiriciliğinde kullanılıyor. “Sofradan
Toprağa, Topraktan Sofraya” armağan olan proje
sayesinde organik atıkların depolama sorunu orta-
dan kalkarken, ekonomiye katkı sağlanıyor, kom-
postla yetişen birçok sebze ve meyve sağlıkla
mutfaklara giriyor.  Beykoz Belediyesi’nin örnek bir
sıfır atık uygulaması olarak geliştirdiği proje kapsa-
mında 2020 yılında 5 ton kompost ürünü ve 3,5 ton
solucan gübresi elde edildi ve meyve bahçesinde
mevsimlik meyve ve sebze üretiminde kullanıldı. 

İhtiyaç sahiplerine ulaşıyor

Ardıç Sofrası, örnek bir yerinde geri dönüşüm uygu-
laması olarak doğaya can verirken sosyal yönüyle il-
çedeki ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor. Yücel Çelikbilek
Meyve Bahçesi’nde yetişen domates, salatalık, kıvır-
cık, brokoli, enginar gibi çeşit çeşit sebze ve mevsim-
lik meyveler görevliler tarafından özenle toplanarak
hijyen kuralarına uygun olarak Beykoz Belediye-
si’nde kaydı bulunan ihtiyaç sahiplerine teslim 
ediliyor. 

Tiyatrocuların yaşadıkları
zorlukları anlatan

Esenyurt Alternetif Kültür
Sanat Derneği, Sanat

Yönetmeni Ali Yıldırım,
“Birçok sanatçı

arkadaşımız pandemi
döneminde çarkını

döndüremedi. Kimisi
kostümünü, kimisi müzik
aletini sattı. Sanatçı insan

işlevsel ve duygusaldır. 
Her şeyi çok derin 
yaşar. Bazı sanatçı

arkadaşlarımız bu duruma
katlanamadı ve intihar 
ettiler” diyerek belirtti

Beykoz’da temiz ve sürdürülebilir çevre
için pazarlardan ve işletmelerden
toplanan organik atıklar tarımda toprak
iyileştirici kompost ve solucan gübresi
olarak doğaya, ardından sağlıklı
gıdalara dönüşüp sofralara dönüyor

Sarıyer’de 
sıkı denetim

Koronavirüs salgınıyla mücadelesini
aralıksız sürdüren Sarıyer Belediyesi ka-
pılarını açan restoran, kafe ve kıraatha-

neleri dezenfekte ediyor, hijyen kurallarına göre
denetliyor. Bir yıla yakın süredir sadece paket servisle
hizmet veren kafeler, restoranlar, kıraathaneler ve çay
bahçeleri kontrollü normalleşmeye geçilmesiyle yeni-
den açıldı. Sarıyer Belediyesi de vatandaşların gönül
rahatlığıyla işletmeleri ziyaret edebilmesini sağlamak
adına dezenfekte çalışmalarını bu alanlarda yoğun-

laştırdı. Veteriner İşleri Müdürlü-
ğü’ne bağlı özel kıyafetli ilaçlama
ekipleri püskürtme yöntemiyle
temasın yoğun olduğu noktalar
başta olmak üzere dezenfekte iş-
lemini gerçekleştiriyor. Çalışma-
lar sürerken, Zabıta
Müdürlüğüne bağlı ekipler ise
denetimlerine büyük bir titizlikle
devam ediyor. Pazarların yanı
sıra marketler, iş yerleri, restoran-
lar, kafeler başta olmak üzere
tüm ortak kullanım alanlarında
işletmeleri sosyal mesafe ve hij-
yen kurallarına göre denetlerken,
bilgilendirici tabelaların asılıp
asılmadığı da kontrol ediyor. Ve-
rilen hizmetten memnun olduk-
larını dile getiren işletme
sahipleri, vatandaşların bu dene-
timler sayesinde gönül rahatlı-
ğıyla işletmelerini ziyaret ettiğini
söylüyor.

Sanatcıların
carkı donmedı

Osman KÖSE
osmankose@hotmail.fr

İBB tarihe sahip çıktı

İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi
(İBB), 23 Mart- 1

Nisan 1921 tarihler arasında
gerçekleşen İkinci İnönü Sa-
vaşı’nın yüzüncü yılında, yeni
bir yapıtla okuyucularının kar-
şısına çıktı. Şaduman Halıcı
ve Mehmet Alkanalka tarafın-
dan kaleme alınan 100. Yı-
lında İnönü Savaşları kitabı,
başta İstanbul Kitapçısı olmak
üzere tüm mağazalarda yerini
aldı. İBB Kültür AŞ tarafından
yayınlanan yapıt, özel koleksi-
yon, arşiv belgeleri ve illüs-
trasyonlar barındırıyor.
Bugüne kadar bütünlüklü ola-
rak ele alınmayan İnönü Sa-
vaşları’nı tüm yönleriyle inceliyor. Üç bölümden
oluşan yapıtı zenginleştiren unsurlardan biri de
Selçuk Ören’in kaleminden çıkan çizim ve
görseller.

Ulusun kötü şansı yendiği an

Bilindiği gibi İnönü Savaşları, Kurtuluş Sava-
şı’ndaki önemli dönüm noktalarından biri. Ana-
dolu’nun işgalden kurtuluşunun habercisi ve
bağımsızlığın ilk meşalesi. Bu savaşlar, sadece as-
kerî değil siyasi başarıların da kapısını araladı. Bu
dönemde Londra Konferansı’nda Millî Mücade-
le’nin haklılığı, dünya kamuoyuna duyuruldu. Sov-
yet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ile Moskova
Antlaşması imzalandı. İçeride ise Teşkilat-ı Esasiye
Kanunu ve İstiklal Marşı kabul edildi. 1 Nisan
1921’de kazanılan İkinci İnönü Savaşı’nın ardından
Gazi Mustafa Kemal Paşa, zaferlerin önemini şu
sözlerle değerlendirmişti: “Siz, orada yalnız düş-
manı değil, ulusun makûs talihini de yendiniz.”

Yüzüncü yılında İnönü savaşları 

100. Yılında İnönü Savaşları’nda Şaduman Halıcı
önce düzenli ordu hazırlıkları, Gediz Taarruzu, Çer-
kes Ethem isyanı, TBMM’deki tartışmaların ve ta-
rafların hazırlıklarının bir panoramasını sunuyor.

Ardından gün gün çarpışma-
ları, taarruzları, geri çekilme-
leri ele alıyor. 
Mehmet Alkanalka ise tarafla-
rın askerî güçlerini, harekât
planlarını, stratejilerini, taktik-
lerini; amaçlarını, niyetlerini
değerlendiriyor. Yunanların
gerek asker sayısı gerekse as-
kerî teçhizat bakımından üs-
tünlüğüne rağmen savaşın
nasıl kazanıldığının ipuçlarını
veriyor. Öte yandan savaş-
larda yer alan kişilerin anıları-
nın bir araya getirilmiş
olması, yapıtı ayrıca zengin-
leştiriyor. Kitapta İsmet İnönü,
Vecihi Hürkuş, İzzettin Çalışlar,
İsmail Hakkı Tekçe, Şerif Gü-

ralp, Viktor Dusmanis gibi isimlerin o döneme ait
tanıklıklarına yer veriliyor.  MÜGE YÜCETÜRK

İBB, İnönü Savaşlarının yüzüncü yılında o dönemi zengin bir içerikle ele alan yeni
bir yapıtı raflara koydu. Şaduman Halıcı ve Mehmet Alkanalka tarafından kaleme
alınan 100. Yılında İnönü Savaşları kitabı, zengin içeriği, arşiv belgeleri ve Selçuk
Ören’in kaleminden çıkan özel çizimleriyle dikkat çekiyor

Öğrenciler geçmişe gitti
Eyüpsultan Bele-
diyesinin, Çanakkale
Zaferi'nin 106. yıl

dönümü sebebiyle düzenlediği
“Bir Kahramanlık Öyküsü
Çanakkale” isimli sergiye öğ-
renciler yoğun ilgi gösterdi.
Başkanlık Binası Fuaye
Alanı’nda, “İstiklalden İstik-
bale Çanakkale” sloganıyla
düzenlenen ve açılışı
Eyüpsultan Belediye
Başkanı Deniz
Köken ile Eyüpsul-
tan Kaymakamı
İhsan Kara tarafın-
dan gerçekleştirilen
sergiyi her gün çok
sayıda öğrenci ziya-

ret ediyor. Öğretmenleri göze-
timinde gelen öğrenciler, sos-
yal mesafe kuralına uyarak ve
maskeleri takılı vaziyette ser-
giyi dolaşıyorlar. Bu arada
Eyüpsultan Belediyesinde gö-
revli tarihçi tarafından hem
sergilenen eserler hem de Ça-
nakkale Zaferi ile ilgili konular
anlatılıyor.

Sanatçıların yaşadıkları zorluklara değinen Ali Yıldırım, “Her birimiz pandemi nedeniyle çok zor günler geçirdik hala da bu zor
günleri yaşamaya devam ediyoruz. Bu konuda bize kimsenin herhangi bir desteği ve yardımı da maalesef olmadı” diye konuştu.



2 015 yılında Yalova'da denize indi-
rilip göreve başlayan 88 metre
uzunluğunda 18 metre genişliğin-

deki Acil Durum Müdahale gemisi Nene
Hatun, İstanbul Boğazı'nda operasyon-
larda kullanılıyor. Kıyı Emniyeti Genel
Müdürlüğüne bağlı Nene Hatun gemisi
önceki gün öğle saatlerinde, yerli ve milli
olarak imal edilen "Atlas" tipi iki şaman-
dırayı yerine yerleştirmek için İstanbul
Boğazı'na açıldı. İstanbul Boğazı'ndaki
yoğun gemi trafiği ve bölgedeki şiddetli
akıntılar nedeniyle oldukça tehlikeli ola-
rak nitelenen operasyon yaklaşık 6 saat
sürdü.  Önce İstanbul Boğazı'nın, Mar-
mara girişinde Ahırkapı açıklarında bulu-

nan eski şamandıra Nene Hatun'un vin-
ciyle kaldırılarak güverteye alındı. Ardın-
dan "Akıllı şamandıra" olarak nitelenen
Atlas tipi yeni şamandıra yine aynı vinç
kullanılarak yerine bırakıldı. Ardından bir
kez daha harekete geçen Nene Hatun ge-
misi bu kez Kızkulesi yanında bulunan
eski şamandırayı yenisiyle değiştirdi.

Akıllı şamandılar 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından
Türkiye'de tasarlanan ve imal edilen yeni
tip şamandıralarla hava durumu, gemi
trafiği , Deniz kirliliği takip edilebilecek.
Yeni tip şamandıraların üzerine kamera,
radar gibi ekipmanlar takılıp kullanabile-

cek. Yeni tip şamandıraların işletme mali-
yetini yarı yarıya düşürdüğü belirtildi.

tehlikeli bir operasyondu

Nene Hatun Acil Durum Müdahale ge-
misi kaptanı Necdet Hamza, "Ahırkapı ve
Kız Kulesinde bulunan sığlık şamandırası
değiştirdik.  Şamandıraların olduğu yer
hem sığ hem de akıntının çok olduğu yer-
ler Aynı zamanda gemi trafik yoğunluğun
da fazla oldu yer olduğu için  tehlikeli bir
operasyon oldu.  Ancak Nene Hatun ge-
misinin dinamik konumlandırma sistemi
gibi modern donanımları bu zor görevi
kazasız belasız gerçekleştirmemizi sağ-
ladı" dedi. DHA

Metin KÜLÜNK

C ovid19 salgını ile küresel ölçekte
uygulanan/önerilen tedbirlerin ekonomik dur-
gunluk, işsizlik, psikolojik bunalım ve intihar-

lar gibi korkunç sonuçları görüldü. Bu durumda
maalesef salgına sebepli tedbirlerin kendisi insanlığın
karşısına yeni bir tehdit olarak çıktı.

Yağmurdan kaçarken doluya tutulmak üzereyiz.
*

Gelinen noktada uzmanların birleştiği husus yayı-
lım hızı artsa da öldürücülük oranının ciddi şekilde
azaldığı yönünde. Hastalığı gribin ağır bir varyantı
gibi değerlendirip, hayatı durdurmadan yolumuza
devam etmenin yollarını aramalıyız. Bireysel olarak
insanlarımızın kendisini korumaya teşvik edilmesi
yeni bakış olabilir.

*
Kısmı normalleşme ile moral bulan toplumumuzda

korkmadan ama korunmayı teşvik eden tedbirler ile
ekonomik ve sosyal hayatımız hareketlenmeye baş-
ladı çok şükür. Kimse merak etmesin Milletimiz canı-
nın kıymetini bilecek ve kendisini herkesten iyi
gözetecektir.

*
Sokaktaki gözlemimiz şu ki; halkımız tedbirleri

ciddiye alıyor ve gerektiği gibi uymakta ve tedbir/teh-
dit dengesine göre hareket etmektedir. Bu bilinçle
Vatandaşımız ekonomik ve sosyal hayatın hızla nor-
male dönmesini talep etmektedir.

*
Küresel ölçekte önerilen tedbirlerin, ekonomik dur-

gunluk, işsizlik, psikolojik bunalım ve intiharlar gibi
korkunç sonuçları görüldü.

Bu durumda tedbirlerin kendisi insanlığın karşı-
sına yeni bir tehdit olarak çıktı.

Gelinen noktada uzmanların birleştiği husus yayı-
lım hızı artsa da öldürücülük oranının ciddi şekilde
azaldığı yönünde.

Hastalığı gribin ağır bir varyantı gibi değerlendi-
rip, hayatı durdurmadan yolumuza devam etmeliyiz.

*
Korkmadan korkutmadan tedbirlerimizi alarak,

ekonomik ve sosyal hayatımız hareketlenmeye baş-
ladı çok şükür.

Kimse merak etmesin Milletimiz canının kıymetini
bilmekte ve herkesten iyi gözetmektedir.

Sokaktaki gözlerimiz, halkımız tedbirlere gerek-
tiği kadar uymakta ve tedbir/tehdit dengesine göre
hareket etmektedir. Vatandaşımız ekonomik ve sosyal
hayatın hızla normale dönmesini talep ediyor.

*
Dün olduğu gibi bugün de sokağın durduğu yerde

durmaya devam edeceğiz.
Dinlemeye, anlamaya ve de insanımızın, toplumu-

muzun ve milletimizin karşı karşıya kaldığı problem-
lerin çözümünde yürütme ile sokak arasında güçlü
bağ inşaa etmek üzere sorumluluklarımızın gerektir-
diği çabayı tereddütsüz ortaya koymaya devam ede-
ceğiz inşallah.

İnsanlarımızın canına düşkünlüğünü iyi
okumalıyız.

Vatandaşlarımız sorguluyor.
Ben sahadayım.
Dün Bağdat Caddesi'ni dolaştım.
Üsküdar'ı dolaştım.
İnsanlarımız gayet tedbirli ve dikkatli.
Her bir polis evladımız maske ve sosyal mesafeden

dolayı bir vatandaş ile karşı karşıya kaldığı an Cum-
hurbaşkanlığı sisteminden dolayı anında Cumhurbaş-
kanımızı ve iktidarı sorguluyor.

Bu çok normal.
Kamu yöneticilerimiz dikkatli olmalı.
Yerel yöneticilerimizin siyasetçiler olarak da bizim

de çok dikkat olmamız gerekiyor.
*

Bu salgın küresel ölçekte ciddi bir başkaldırıdır.
Bir insan doğasına uygun yaşamalı.
Küresel egemenliğinin bu anlamda her aldıkları

kararı iyi etüt etmeliyiz.
Pandemi sorgulanıyor.
Israrla söylüyorum, bilim kurulu üyeleri yarın 

sorgulanacaklar.
İsim vermeyeyim, geçenlerde bir bilim kurulu

üyesi arkadaşla konuşuyoruz.
Bu salgın bir ağırlaştırılmış griptir dedi.
Ağırlaşmış gripte biz hayatı mı durduruyoruz?
Ama burada başka bir ölçek var.
Ekonomik ve sosyal hayatımız devam etmeli.

*
Artık yeni bir zamana uyandık.
Zamanı doğru okuyup doğru yorumlamalıyız.
Bu çağın yeni dili vardır artık.
Yeni bir dil kullanmalıyız.
Ak Parti'nin en temel özelliklerinden birisi sokakla

barışık siyaset yapmasıdır.
Muhalefetin Ak Parti'yi zorlama kabiliyeti olmadı-

ğından Ak Parti hep kendisi ile yarış halindedir.
Milletimize inanıyor ve güveniyoruz.
Covid19 salgını ile Küresel ölçekte uygulanan/öne-

rilen tedbirlerin ekonomik durgunluk, işsizlik, psiko-
lojik bunalım ve intiharlar gibi korkunç sonuçlarına
rağmen bu zorlukların üstesinden gelecektir.

*
İnsan kolaylığı gördüğü zaman mutluluğunda 

kaybolur
Zorlukları gördüğü zaman ise ürker ümitsizlik

kuşatır sorular arasında yaşar.
Hayat ümit ile korku arasındadır.
Her zorluğun kendisinin nasıl aşılacağını öğreten

bir öğretmen olduğunu bilmeliyiz.
Meselemiz zorlukların kendisi aşıp kolaylıklar ile

buluşabilmemiz için bize öğrettiğini anlamaktır.
Çünkü çözüm zorlukların hangi sebeplerden dolay

oluştuğunu anlayıp o sebepler ortadan kaldırıldığında
kolaylık kapısı açılır.

O halde zorluk varsa mutlaka kolaylıklar vardır.

Covid'den dolayı uygulanan 
tedbirler gün gelecek 

sorgulanacak
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Kaptan Necdet Hamza, Nene Hatun'un kurtarma
gemisi olarak inşa edildiğini söyleyerek "Dolayı-
sıyla yüksek bir çeki gücü var. Türkiye'nin en yük-
sek çeki gücüne sahip gemilerinden bir tanesi.
Kurtarma amaçlı kullanılan en büyük gemimiz.
250 tona kadar çeki gücü var.  Gemide dalış sis-
temimiz var, kurtarma operasyonlarından kulla-
nabileceğimiz. Birinci sınıf dalgıçlara sahibiz.
Aynı zamanda derinlere dalabilmemiz için dalış
çanımız ve hava gaz karışımı olan basınç odamız
var. Kazazedeleri hastane götürebilmemiz
için  onları hastaneye yetiştirene kadar ilk yardım
ve acil müdahalede bulunabilmek için 20 kişilik
hastaneye sahibiz. Denizde ve denize yakın böl-
gelerdeki yangına müdahale etmek için yangın
sistemimiz var.  Bu sistem saatte 9600 metre küp
su basabiliyor.  Deniz kirliliğine müdahale edebili-
yoruz. Deniz yüzeyindeki akaryakıt kirliliğini topla-
yıp bin metreküpe kadar kendi bünyemizde tutup
dışarıya bırakabilmek için kendi sistemimiz var.
Aynı zamanda bu akaryakıtı denize döken gemiyi
tespit edebilmek için laboratuvar sistemimiz var"
diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Süveyş Kanalı'ndaki kazaya yardım için
işaret ettiği "Nene Hatun" gemisi İstanbul Boğazı'nda 6 saatlik operasyon gerçekleştirdi

Nene Hatun birçok
şey yapabilir

Yazıcıoğlu
unutulmadı

Büyük Birlik Partisi Be-
yoğlu İlçe Başkanlığı tara-
fından düzenlenen

etkinliğe Okçular Vakfı ev sahipliği
yaptı. Merhum Muhsin Yazıcıoğ-
lu’nun dualarla ve hatıralarıyla yad
edildiği anma programına; Beyoğlu
Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız,
BBP Genel Başkan yardımcıları
Yaşar Sayan, Selim Şimşek ve Mu-
hittin Açıcı, BBP İstanbul İl Başkanı
Mutlu Furtana ve BBP Beyoğlu İlçe
Başkanı Mustafa Yıldız’ın yanı sıra
çok sayıda önemli isim katıldı. Be-
yoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali
Yıldız anma programında yaptığı
konuşmasında medeniyetlerin taşı-
yıcı şahsiyetleri ve mekanları oldu-
ğunu belirterek “İşte bu medeniyetin
taşıyıcılarından birisiydi şehit Muh-
sin Yazıcıoğlu. Bayrağı için, sancağı
için, vatanı için, ezanı için yollara
düşen bir Anadolu sevdalısıdır
Muhsin Yazıcıoğlu. Elbette ki dava-
sını taşıyacak dava erlerini geride bı-
raktı. Davamızın bir olduğuna
inanıyoruz. Aleme nizam vermek
üzere yola çıktığımızın hepimiz far-
kındayız. Burada BBP Beyoğlu İlçe
Başkanıyla her alanda yoğun bir iş-
birliğimiz var. Özellikle yapmış oldu-
ğumuz çalışmalarda o birliği ve
beraberliği sağlamış oluyoruz. Türk,
Kürt, Arap, Çerkez, Roman, Boşnak
hepsinin bu topraklarda kardeş ol-

duğunu merhum Muhsin Yazıcıoğlu
haykırdı, bizler de haykırıyoruz. Yo-
lumuz aynıdır; birdir, beraberdir. Bu
anma törenine ev sahipliği yapmak-
tan büyük bir memnuniyet duydu-
ğumu ifade etmek istiyorum” dedi.

Ömrünü bu ülkeye adadı

Büyük Birlik Partisi İstanbul İl Baş-
kanı Avukat Mutlu Furtana da,
Muhsin Yazıcıoğlu’nun partili parti-
siz her kesimin takdirini kazanmış
bir lider olduğunu ifade ederek, “Za-
lime alp, mazluma eren şiarından
hiç ayrılmayan, Muhsin Yazıcıoğ-
lu’nun kıymeti, Türkiye’ye yönelik
yapılan bunca saldırı nedeniyle, her
geçen gün daha net şekilde anlaşıl-
maktadır. Yeri geldiği zaman, koltuk

sevdası gütmeden, iktidar partilerine
kerhen de olsa destek veren Muhsin
Yazıcıoğlu, kendisini bu ülkeye ada-
mış bir devlet adamıdır. Haksız bir
şekilde, yıllarca hapishanelerde iş-
kencelere maruz kalan Muhsin Baş-
kan, hapishaneden çıktıktan sonraki
süreçte dahi, ülkesin aleyhinde tek
bir kelime kullanmamıştır. Bir insan
düşünün, düşmüş olduğu hapishane
de dahi, ülkesinin çıkarları doğrultu-
sunda şiirler yazabilecek kadar kud-
retli, erdem sahibidir. Muhsin
Yazıcıoğlu rahmete yürümüştür
fakat, hayalleri, idealleri hala canlı ve
diridir. Bizler onun hayalleri ve ideal-
lerinin, savunucusu ve bekçisi ol-
maya devam edeceğiz” şeklinde
konuştu. DHA

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu
ölümünün 12. yılında Beyoğlu’nda düzenlenen özel programla anıldıKüçükçekmece

eğitim verdi
Küçükçekmece Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğü, personele yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği
eğitimi düzenledi. Pandemi tedbirleri altında
gerçekleşen eğitimde Küçükçekmece Belediyesi A Sınıfı
İş Güvenliği Uzmanı Yakup Yıldız ve İşyeri Hekimi
Muzaffer Varol çalışanlara önemli uyarılarda bulundu

insan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tara-
fından Belediye Çok Amaçlı Salon’da iki gün
boyunca gerçekleştirilen eğitimlerde, iş güven-

liği ve iş sağlığı hakkında geniş kapsamlı bir sunum ger-
çekleştirildi. Planlanmamış ve beklenmeyen bir olay
sonucunda yaralanmaya ve zarara neden olan durumun
iş kazası olduğunu belirten İş Güvenliği Uzmanı Yıldız,
ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) verilerine göre, ülke-
mizde, her yıl 1000’den fazla çalışanın iş kazası sonu-
cunda, hayatını kaybettiğini söyledi. İş güvenliği eğitiminin
temel amacı ‘İş kazalarının azaltılması ve ortadan kaldırıl-
ması, çalışanların bilgilendirilmesi, işyerinde sağlıklı ve gü-
venli bir ortamın temin edilmesi’ olduğunu ifade eden İş
Güvenliği Uzmanı, iş kazalarının yüzde 88’inin güvensiz
davranışlar, yüzde 10’unun güvensiz koşullar, yüzde
2’sinin ise nedeni bilinmeyen sebepler dolayısıyla mey-
dana geldiğini ifade etti.

Herkes dikkatli olmalı

Yıldız, “Bir anlık dalgınlık ömür boyu izlerini taşıyacağınız
kazalara sebep olabilir. Çalışma esnasında yapılacak en
küçük bir dikkatsizlik belki ciddi bir yaralanmaya ya da
hayatınıza mal olacaktır. 20 yılda görülmeyen 20 saniyede
başa gelebilir” diyerek çalışanları dikkatli olmaları konu-
sunda uyardı. Küçükçekmece Belediyesi İş Sağlığı ve Gü-
venliği Politikası, çalışanların bilinç düzeylerini
yükseltmeyi, bütün çalışanların dahil olacağı iş sağlığı ve
güvenliği kültürünün gelişimini sağlamayı, bilgiye dayalı,
teknik gelişime açık ve yenilenebilir bir sistemi oluşturmayı
amaçlar diyen İş Güvenliği Uzmanı Yakup Yıldız, “Türki-
ye’nin en büyük ilçe belediyelerinden 36.5 km2 yüzöl-
çümlü ve 792 bin 821 nüfuslu Küçükçekmece
Belediyesi’nin ‘‘Geleceğe güvenle bakabilen, mutlu insan-
ların, insanların mutlu yaşadığı bir ilçe olma’ vizyonu doğ-
rultusunda iş sağlığı ve güvenliği politikasını
şekillendirmiştir. Çünkü her iş sağlığı ve güvenliği politi-
kası bir vizyonun ürünüdür. Bu politika, iş sağlığı ve gü-
venliği meselesini uyulması gereken bir mecburiyetten
ziyade, çalışanların sağlığını ve güvenliğini destekleyen bir
anlayışın ürünü olarak ele almaktadır.”

Taksim Cami bitti bitiyor
Taksim'de ibadete açılmasına sayılı günler kalan caminin içindeki çalışmalarda son durumu drone ile görüntülendi

Taksim Meydanı'nda 2
bin 482 metrekare arsa ve
16 bin 220 metrekare in-

şaat alanına sahip camideki çalışma-
lar son aşamaya geldi. 17 Şubat
2017'de temeli atılan caminin rama-
zan ayında ibadete açılması planlanı-
yor. Mimarlar Şefik Birkiye ile Selim
Dalaman imzasını taşıyan camide bo-
yama işlemlerinde sona gelindi.
Namaz alanı ahşap duvar kaplama-

ları ve camlara korkuluk takma işleri
tamamlanıyor. Hattat Davut Bektaş
ve Nakkaş Adem Turan tarafından
hazırlanan hat yazıları tamamlandık-
tan sonra montajı yapılarak yerine ta-
kıldı. Caminin hatlarındaki ana
mekan kubbe göbek yazısında Fatiha
Suresi, ana mekan kubbe kasnağında
Al'i İmran Suresi, ana mekan orta
kuşak yazısında Amenerrasulü olarak
bilinen Bakara Suresi'nin 285 ve 286.

ayetleri ile Haşr Suresi'nin 20-24.
ayetleri, İstiklal girişi kapı üstü 
yazısında yer alıyor.



KARADERILI 
Şirketler Grubu 
Yönetim Kurulu 

Başkanı Orhan Karaderili, 
Yalova’da Terma City’nin 
çevre 
arazisine 
20 milyon 
dolarlık 
yeni yatırım 
yapılacağı-
nı duyurdu. 
Yeni tesis 
ile istihdam sayılarını yüz-
de 40 oranında artıracak-
larını söyleyen Karaderili, 
“Yeni projeyle Yalova’ya 
yapılan yatırım miktarı 
180 milyon dolardan 200 
milyon dolara çıkacak” 
diye konuştu. Türkiye’de 
‘termal turizm’ tanımının 
altını doldurma hedefiyle 
yola çıktıklarını dile geti-
ren Karaderili, “Termal 
otelimiz sadece iyileşmek 
için değil, yenilenmek için 
de dizayn edildi. Biz buna 
yeni nesil termal diyoruz. 
Termal otellerin de ‘lüks 
tatil’ ve ‘ekonomik tatil’ 
seçeneklerini birleştirerek 
sunabileceğini gösteren 

tesisler geliştirdik. 2 bin 
200 yatak kapasitesi ile 
Türkiye ve Yalova’daki tek 
termal otel olma özelliğini 
taşıyarak rakipsizliğimizi 

koruyoruz. 
Kendiyle 
yarışır hale 
gelen bir 
tesis yarat-
manın mut-
luluğunu 
yaşıyoruz” 

ifadelerini kullandı.

Lüksten kaçmadık
Yıllar önce Yalova’da 
yatırım yapmaya karar ver-
diğinde herkesin kendisine 
burun kıvırdığını söyleyen 
Karaderili, “Bizim bu 
yatırımımızı görenler, ‘Biz 
nasıl oraya yatırım yapmayı 
düşünemedik’ diyorlar. 
Biz Bodrum, Kuşadası ve 
Kütahya’daki oteller ile 
başladığımız serüvende 
Yalova Terma City’nin 
‘ustalık eseri’ olması için 
gayret ettik. Bu proje, böl-
ge ve bölgedeki arazilerin 
değerini katladı” ifadeleri-
ni kullandı.       n DHA

Dünyada geçen yıl rüzgar ve güneş enerjisi santrallerinden sağlanan elektrik üretimi 314 teravatsaat 
(yüzde 15) artarken, bu büyüme kömürden elektrik üretiminde 346 teravatsaatle (yüzde 4) rekor düşüş getirdi

ASKON Başkanı Aydın, Türkiye’nin Kovid-19 salgını sürecinde dahi devasa 
yatırımları hayata geçirdiğini belirterek, “İş insanları olarak ülkemiz ekonomisine 

güvenimiz tam, yarınlara olan inancımız da çok güçlüdür.” ifadelerini kullandı

Termal turizm şirketi Karaderili Şirketler 
Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Karade-
rili, Yalova’da Terma City’nin çevre arazisine 
20 milyon dolarlık yeni yatırım yapılacağını 
açıkladı. Karaderili, yeni tesis ile istihdam 

sayısını %40 oranında artıracaklarını söyledi

Borsa haftaya 
İYİ BAŞLADI
BORSA İstanbul’da BIST 100 en-
deksi, haftaya yüzde 0,26 artışla 
1.385,74 puandan başladı. Açı-
lışta BIST 100 endeksi, önceki ka-
panışa göre 3,58 puan ve yüzde 
0,26 değer kazanarak 1.385,74 
puana yükseldi. Bankacılık 
endeksi yüzde 0,29 ve holding 
endeksi yüzde 0,21 artış kaydet-
ti. Sektör endeksleri arasında 
en fazla kazandıran yüzde 3,37 
ile taş toprak, en çok gerileyen 
ise yüzde 1,59 ile sigorta oldu. 
Geçen hafta dünya borsalarından 
negatif ayrışan Borsa İstanbul’da 
BIST 100 endeksi, cuma gününü 
yüzde 0,88 düşüşle 1.382,15 
puandan tamamladı. Analistler, 
petrol ve emtia fiyatlarındaki 
düşüş eğiliminin Asya piyasaları 
ile yeni haftaya da taşındığını 
belirterek, bugün veri gündemi-
nin sakin olduğunu, döviz kurları 
ile tahvil faizlerinin seyrinin takip 
edileceğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
salgınına ilişkin haber akışı ve 
aşılama çalışmalarının da izlene-
ceğini aktaran analistler, teknik 
açıdan BIST 100 endeksinde 
1.450 seviyesinin direnç konu-
muna geldiğini ve bu seviyenin 
üzerinde yapılacak kapanışların 
alımların güçlenmesini sağlayabi-
leceğini, 1.340 puanın ise destek 
olarak öne çıktığını bildirdi.

 
 

T üketiciyi Koruma Haftas'nn bir 
frsat olduğunu ifade eden Büyük-
çekmece Tüketiciyi Koruma ve Bi-

linçlendirme Derneği Başkan Sevgi 
Emanet, "Her yl dünyada 15-21 Mart ta-
rihlerinde,Tüketiciyi Koruma Haftas ola-
rak kutlanmaktadr. Tüketici haklarnn 
daha ileriye götürülmesi, bu haklara sayg 
gösterilmesi ve tüketici aleyhine uygulama-
lara karş tüketicilerin bilinçlendirilmesi 
için önemli bir frsattr. Türkiye genelinde 
geçen yl tüketicilerimizin tüketici hakem 
heyetlerine yaplan toplam 594 bin 270 
başvurunun yüzde 87,8’inin karara bağ-
land, bu kapsamda 860 milyon 778 bin 
208 lira değerinde uyuşmazlk değerlendi-
rildi. 265 bin 661 adetle perakende ticaret 
sektörünün başta gelirken , 95 bin 59 
adetle finansal hizmetler sektörünün ve 80 
bin 780 adetle abonelik hizmetleri sektörü 
izledi. Alnan kararlarn yüzde 59’unun tü-
keticiler lehine sonuçland. Tüketici hakem 
heyetlerine en çok 50 bin 515 adetle cep te-
lefonu, 40 bin 567 adetle ayakkab, 36 bin 
919 adetle internet abonelikleri, 31 bin 457 
adetle kredi kart üyelik ücreti ve 18 bin 
659 adetle GSM aboneliklerine ilişkin baş-
vuru yapld" dedi.  

Tüketici modeli değişti 

"Covid-19 salgnyla başlayan pandemi 
tüm dünyada petrol fiyatlarn, döviz ve 
altn kurlarn, borsalar, devletlerin ve in-
sanlarn sosyal ve ekonomik davranşlarn 
değiştirdi" diyen Emanet, "Bu dönemde ta-
sarrufa önem veren, daha hesapl harca-
yan, dijital kanal kullanmnda gelişmiş, 
karar verirken daha seçici davranan bir tü-
ketici modelinin ortaya çktğn hepbirlikte 
gözlemledik. Finansal kaynaklar açsndan 
daha kstl ve dikkatli, dijital teknoloji kul-
lanmnda daha cesur ve ilerici tüketiciler 
e-ticaret için çok ciddi bir potansiyele sa-
hipti ve internetten yaplan kartl ödeme iş-
lemleri, geçen yln ayn dönemindeki 
tutarn iki katnn üzerinde büyüdü.Bunun 
sebebini tüketicilerimizin gelir düzeyi artt 
diye değil 2020 Mart aynn ikinci yarsn-
dan itibaren kaplarn corona tedbirleri 
kapsamnda yasal olarak kapanmaya baş-
layan alşveriş merkezlerinin (AVM), hiz-
met sektörünün kapanmasnn yansmas 
tedirginlik ve panik olarak görmeliyiz" ifa-
delerini kulland.  

Koronay bahane ettiler 

Pandemi ile birlikte ticaretin kstlanmas, 
ülkeler aras ulaşmn kstlanmas ve tu-
rizm sektörünün azalşa geçmesi ile bera-

ber üretimin azaldğn dile getiren Ema-
net, "Yasaklardan dolay insanlarn dşa-
rya çkamamas da ekonominin 
yavaşlamasna neden oldu. İşletmeler ,es-
naflar ,üreticiler azalan kazançlarn ürün-
lerin fiyatlarn artrarak kapatmaya 
çalşmas sonucunda da hayat pahallğ 
daha da çok artt. Çeşitli sektörlerdeki 
ürün ve mallarn fiyatlarnda istismara gi-
dildi. Fiyatlarn serbest olmasn ve vatan-
daşn koronavirüs tedirginliğini, dşar 
çkmak yerine sanal alşverişe yönelmesini 
frsat bilen baz kesimler bu frsatlar pa-
raya çevirdi. Gerek Sanal alşveriş sitelerin 
de gerekse piyasada gda ürünlerine, te-
mizlik ve hijyen ürünlerine fahiş zamlar ya-
pld.  2020’nin başndan itibaren tüm 
dünyay etkisi altna alan koronavirüs sal-
gn ile dolarda çok ciddi yükselişler ya-
şand. Bu durumun ardndan özellikle ithal 
edilen ya da direkt yurtdşndan alnan 
ürünlerin fiyatlarndaki artşlar dolardaki 
yükselişin etkisi ile olduğu ifade edili-
yordu.Sütten ayçiçek yağna kadar vatan-
daşn sofrasna gelen neredeyse her 
ürünün fiyat fahiş tutarda artarken baz 
gda maddelerinde artşlar ise yüzde 100'e 
vard. Dolar bahane ederek fiyatlara jet h-
zyla zam yapanlar, döviz gerileyince fiyat 
indirimi yapmad maalesef. İmalatç, top-
tanc ve perakendecilerin satş fiyatlarna 
bir kstas, bir snrlama , bir kar oran geti-
rilmeli" dedi.  

Üretim yoksa büyüme de yok 

Konuşmasn, "Üretim olmadan, ne bü-
yüme olur, ne enflasyonla baş edilebilir, ne 
de işsizlikle. Ne zenginlik olur, ne istihdam 
olur, ne kalknma. Artk üretim çok sektörlü 
olmak zorunda" şeklinde sürdüren Emanet, 
"Günümüzde  uzun bir süredir tüketim, üre-
timden daha fazla...Para ise artk yatrm 
arac olmaktan çkp tüketim için bir emtia 
haline geldi.  2021ylnda Tüketiciler harca-
malarna yeniden şekil verecek,dünyadaki 
gelişmelere paralel bir hzla değişen tüketici 
davranşlar satn alma tercih ve şekillerine 
yansyacak. E- tüketicinin bilinç düzeyinin 
yön vereceği tüketici işlemlerinde tüketicinin 
nabzn tutan üretici ,satc,marka ve pera-
kendeciler bu dönemde büyüme sağlaya-
cak.Bu yüzden satclar dönüşümün 
farknda olmal ve tüketici hakknn inanc-
mzada göre kul hakk olduğu unutulma-
mal. Bizim kültürümüzde üretimin her 
aşamasnn sağlkl ve kaliteli olmasna yö-
nelik yüzlerce yl öncesine dayanan sözlü ve 
yazl kurallar mevcuttur.Artk bugünün tü-
keticisi dün bilinenden  çok farkl. Gerek ül-
kemizin gerekse tüm dünyann çok ciddi 
zorluklardan geçtiği bir dönemin içindeyiz. 

Coronavirüs krizi srasnda, bile dolandrc-
lar, siber suç işlemek üzere krizden fayda-
landlar. Virüsün neden olduğu korkulardan 
çkar sağladlar. Sahte ürünler satmak için 
internet siteleri kurup insanlarn paralarn 
ve kişisel bilgilerini almak için sahte e-pos-
talar, mesajlar ve sosyal medya paylaşmla-

rn kullandlar. İnsanlar dolandrmaktan, 
onlarn maddi, manevi ve dini duygularn 
istismar etmekten vazgeçin. Psikolojik zaaf-
larndan uzak durun. İnsanlarn acl, skn-
tl, korkulu, yaşllk vb. kriz durumlarndan 
faydalanmay brakn artk. Kul hakkna gir-
meyin" uyarsn yapt. 

SAVAŞ ATAK 

MAKİNE İhracatçlar Birliği 
(MAİB) yln ilk 2 aynda yap-
lan toplam makine ihracatnn 3 

milyar dolar olduğunu açklad. En büyük 
ihracat pazarlarndan Almanya, İngiltere ve 
Fransa'da ihracat artş çift hanelerde ger-
çekleşen makine sektörü, geçtiğimiz yln ilk 
2 ayna göre 200 milyon dolar daha fazla 
ihracat yapt. Makine İhracatçlar Birliği 
Başkan Kutlu Karavelioğlu, “2020'nin ilk 2 
aynda imza attğmz yüzde 5 ihracat artş-
nn üzerine bu yl 7,4 ilave puan daha koy-
may başardk. Pandemideki ilk dalga 
sebebiyle geçen yl yüzde 28 düşüş yaşadğ-
mz ikinci çeyrek, bu yl ihracatta sçrama 
aylar olacak. Nisan ve Mays aylarnda 
yüzde 100’e varan artşlar yaşanacak” dedi. 

Sçrama aylar olacak 

Toplam ihracatnn yardan fazlasn Av-
rupa Birliği’ne gerçekleştiren Türk makine 
sektörü, koronavirüs kstlamalarnn ilk 
çeyrekte de devam ettiği birçok ülkede ihra-
catn artrd. İhracat geçtiğimiz yln ayn 
dönemine göre yüzde 7,4 artan sektör, ilk 2 
ay sonunda 3 milyar dolar ihracat gerçek-
leştirdi. İkinci çeyrekte büyük artşlar yaşa-
nacağn belirten Makine İhracatçlar 
Birliği Başkan Kutlu Karavelioğlu, 
"2020'nin ilk 2 aynda imza attğmz yüzde 
5 ihracat artşnn üzerine bu yl ilave 7,4 
puan daha koymay başardk. Pandemideki 
ilk dalga sebebiyle geçen yl yüzde 28 düşüş 
yaşadğmz ikinci çeyrek, bu yl ihracatta 
sçrama aylar olacak. Aş çalşmalarnn 
devam ettiği Avrupa’da açlmalarn başla-
mas ve geçtiğimiz yln baz etkisiyle birlikte, 
Nisan ve Mays aylarnda yüzde 100’e 
varan artşlar yaşanacak" diye konuştu.  

İlgi devam ediyor 

AB’li üreticilerin son birkaç ayda önemli bir 
sipariş yoğunluğu oluşturduğunu belirten 
Karavelioğlu, bu talebe yant vermek için 
büyük çaba sarf ettiklerini belirterek şunlar 
söyledi: "Almanya, İngiltere, Fransa ve 
İtalya gibi AB'nin önde gelen ülkelerine ma-
kine ihracatmz son çeyrekte sra dş bir 
yükselişe geçti. Bu ülkelerde ihracat artş-
mz sadece Aralk aynda yüzde 20 ile yüzde 
50 arasnda gerçekleşti. AB'li üreticilerin 
2021'de de gözü kulağ Türkiye'nin makine-
cilerinde olacaktr. Yln ilk aynda AB'nin en 
büyük üreticilerinde yüzde 20'lere ulaşan ih-
racat artşmz, oluşturduğumuz memnuni-
yetin ve bize olan ilginin sürdüğünün bir 
göstergesidir."  

Yatrmlar hzland 

Makine ve teçhizat yatrmlarnda 4. çey-
rekte yaşanan yüzde 38,7'lik artşn, makine 
teçhizat yatrmlarnn dünyada yüzde 8 da-
raldğ bir yln sonunda gelmesinin öne-
mine vurgu yapan Karavelioğlu, "Dünyann 
durma noktasna geldiği geçtiğimiz sene 
Türkiye’de 577 milyar TL makine teçhizat 
yatrm yapld ve bunun yüzde 36’ya denk 
gelen 210 milyar TL kadar yln son üç 
aynda gerçekleşti. Son çeyrekte bir önceki 
yla göre yaşanan yüzde 38,7’lik artşn bir 
önemi de 2019 son çeyreğindeki yüzde 13 
artşn üzerine eklenmesi ve baz etkisi içer-
memesiydi. Pandemiye rağmen makine ve 
teçhizat yatrmlarnn son sürat devam et-
mesinin birkaç sebebi var. Öncelikle Tür-
kiye, tedarik zincirlerinin yeniden 
yaplandğ bu süreçte dş ticaretten daha 
fazla pay almak istiyor. Yurt içinde üretimi 
artrma isteğinin yannda sürdürülebilirlik 
uyumu, enerji verimliliği ve dijitalleşme gibi 
zorunluluklar da üretim tesislerinin tevsi 
modernizasyonunu gerekli klyor. Yatrm 
teşvik belgelerinin de katksyla, yatrmlar-
daki artşn bu yl da süreceğini öngörüyo-
ruz. Fakat bu yatrmlar için makine 
ithalatna harcanan para, mineral yakt ve 
yağ ithalat için harcanan paraya yaklaşt. 
Ekonomimize büyük külfet getiren bu du-
ruma karş, kalite ve performansn sigortas 
olan teknik mevzuat ve gümrük muayene-
leri ile piyasa denetim ve gözetim mekaniz-
malarnn tavizsiz ve en yaygn biçimde 
uygulanmas gerekiyor" açklamasn yapt.  
TAYLAN DAŞDÖĞEN

İHRACATTA  
YÜZDE 7 ARTIŞ
Makine İhracatçlar Birliği (MAİB) yln ilk 2 
aynda yaplan toplam makine ihracatnn 3 
milyar dolar olduğunu açklad. En büyük 

ihracat pazarlarndan Almanya, İngiltere ve 
Fransa'da ihracat artş çift hanelerde ger-

çekleşen makine sektörü, geçtiğimiz yln ilk 
2 ayna göre 200 milyon dolar daha fazla 

ihracat yapt. İlk 2 ayda makine ihracatnda 
yüzde 7,4 artş gerçekleşti 

CHP Genel Başkan Yardmcs ve İs-
tanbul Milletvekili Onursal Adgü-
zel, Türkiye’nin “Endüstri 4.0” 

sürecini değerlendirdi. Türkiye’nin Endüstri 4.0 
konusunda gelişmiş ülkelerin gerisinde kald-
ğn belirten Adgüzel, "Bugünkü tablodan Tür-
kiye’nin Endüstri 4.0’a hazr olmadğn 
görüyoruz. Yaplan araştrmalar, Türkiye’de sa-
nayiinin dijital olgunluk seviyesinin Endüstri 
2.0 ile Endüstri 3.0 arasnda olduğunu ortaya 
koyuyor. Türkiye, üretimin geleceği bakmn-
dan riskli ülkeler kategorisinde değerlendirilir-
ken, önümüzdeki 10 yl içinde yaşanacak 
otomasyonun ve dijitalleşmenin etkisiyle 7,6 
milyon işin kaybolarak yeni işlere dönüşebile-

ceği belirtiliyor. Türkiye dijital dönüşüm için 
topyekun seferberlik başlatmas gereken bir dö-
nemde, ksr tartşmalar ile zaman kaybediyor" 
dedi.  

Türkiye riskli görülüyor 

Türkiye’nin “Endüstri 4.0” sürecini değerlendi-
ren Adgüzel, "Dünya Ekonomik Forumu tara-
fndan hazrlanan ve ülkelerin geleceğin üretim 
teknolojilerine ne ölçüde hazr olduğunu ince-
leyen 2018 tarihli bir raporda Türkiye, 100 ülke 
arasnda üretim yaps bakmndan 32., üretim 
dinamikleri bakmndan ise 57. srada gösteril-
miştir. Söz konusu raporda Türkiye, hâliha-
zrda güçlü bir üretim yapsna sahip olmakla 

birlikte, üretimin geleceği bakmndan riskli ül-
keler kategorisinde değerlendirilmiştir. Endüstri 
4.0 sürecinin önemli bileşenlerinden biri bulut 
bilişimdir. Nitekim Büyük Verinin Endüstri 
4.0’da uygulanabilmesi bulut bilişim sayesinde-
dir. 2018 tarihli bir çalşma; bilgi teknolojileri 
seviyesi, siber güvenlik, veri gizliliği, fikri mülki-
yet haklar vb. kriterler üzerinden puanlama ya-
parak ülkeleri bulut bilişimi başlğ altnda 
sralamştr. Business Software Alliance (BSA) 
tarafndan yaplan çalşmada, Almanya 84,0 
puan ile birinci olurken, Japonya 82,1 puanla 
dünyada ikinci srada gösterilmiştir. Türkiye 24 
ülkenin incelendiği bu çalşmada ancak 16. s-
rada yer alabilmiştir" bilgisini verdi.  

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

Büyükçekmece Tüketiciyi Koruma ve Bilinçlendirme Derneği Başkan Sevgi Emanet,  
15-21 Mart Tüketiciyi Koruma Haftas münasebetiyle bir mesaj yaymlad. Emanet  
mesajnda, “Korona  srasnda, bile dolandrclar, siber suç işlemek üzere krizden  

faydalandlar. Virüsün neden olduğu korkulardan çkar sağladlar. İnsanlar  
dolandrmaktan, onlarn maddi, manevi ve dini duygularn istismar etmekten  

vazgeçin. Psikolojik zaaflarndan uzak durun. Kul hakkna girmeyin” uyarsn yapt. 

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

BÜYÜKÇEKMECE Tüketiciyi Koruma ve 
Bilinçlendirme Derneği Başkan Sevgi 
Emanet, "Koronavirüsle beraber insan-
larla aramza sosyal mesafe koymamz 
gerektiğini, sağlkl yaşamak ve nefes 
alabilmek için sosyal alanlara, parklara, 
bahçelere, açk hava gibi yeşil alanlara 
ihtiyaç hiç olmadğ kadar artt.Etraf-
mzdaki  beton yğnlarna baktğmzda 
nefes almak için, vakit geçirebimek için 
açk alanlarn azlğ da gözden kaçmyor 
elbet. Umarm virüs sonras normal-
leşme döneminde bu tarz alanlar geniş-
letmeye yönelik çalşmalar yaplr. Böyle 
bir hafta içerisinde daha söyleyecek çok 
sözümüz var.Tüketicinin korunmas esas 
görev alanmz arasnda olduğundan tü-
keticilerin bilinçlendirilmesi konusunda 
Tüketiciyi Koruma Haftas’na bağl kal-
madan tüketicilerin haklarn aramalar 
için yllardr özveri ile çalşyoruz. Der-
neğimiz Tüketicilerimizin Korunmas 
Hakkndaki Kanunda yer alan tüm hü-
kümler ile ilgili konularda, vatandaşlar-
dan gelen başvurular değerlendirilerek 
tüketici, satc arasnda uzlaş sağlama 
çalşmalar , tüketicilere yasal haklar ko-
nusunda bilgilendirme ve yasal çözüm 
mercilerine yönlendirme çalşmalarn 
sizlerin desteği ve teveccühü ile ilk günkü 
heves ve azimle devam ettiriyor. Bilin-
çlendirmek ve korumak  alannda öncü-
lük görevini bu güne kadar olduğu gibi 

bundan sonrada yerine getirmeyi sürdü-
recektir.  Bu vesileyle ülkemizin her ferdi-
nin bilinçli tüketim anlayşna sahip 
olmasn, haklarn aramada bilinçli, 
cesur ve girişken olmalarn , ülkemizde 
ve bütün dünyada tüketici haklarnn ko-
runmas ve bu haklara sayg duyulma-
sn diliyor, tüm vatandaşlarn 15 Mart 
Dünya Tüketiciler Gününü  kutluyor 
sevgi ve sayglarm sunuyorum" açkla-
masnda bulundu.  

HER YER BETON YIĞINI! 

"TÜKETİCİLERİN gerçek tüketimini oluş-
turan gda ürünlerinin yeterince yer al-
madğ yllk enflasyon sepetinin gerçekte  
alşveriş poşetlerine yansyan enflasyonu 
yani "hissedilen enflasyonu" yanstmad-
ğn ve gdaya erişimin ciddi bir mesele 
haline geldiğini ,fiyatlardaki artşla gelir-
lerindeki artşn doğru oranda olmad-
ğn  ifade eden tüketicilerin says 
oldukça çok" diyen Emanet, konuşma-
sn şöyle sürdürdü; "Sepetin yllk en-
flasyon hesaplamalar yaklaşrken, fiyat 
azalan ürünlerle revize edilmesinide dile 
getiren vatandaşlar ayrca tüketici güveni 
üzerinde bask yaratan etkenler ara-
snda, yeniden vaka saylarndaki artş ile 
beraber ekonomik belirsizliklerin ön 
plana çkmasndan tedirginler. Her gün 
gelişen teknoloji reklamlar,durmakszn 
açlan AVM'ler, karşmza çkan türlü 
türlü satş yöntemleri insanlar daha çok 
tükettirmek üzerine kurulmuş bir meka-
nizma. Bu yoğun saldrlara dur deme-

miz mümkün gibi görünmüyor, ancak 
bilinçli tüketici olmak ve tüketebilmek 
bizim elimizde." 

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

Sevgi 
Emanet
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Bu enerji rüzgar gibi esiyor!

İstihdam 
MUJDESiANADOLU Aslanları 

İşadamları Derneği’nden 
(ASKON) yapılan açıkla-

maya göre, Başkan Orhan Aydın, 
ASKON Bursa Şubesi Olağan Ge-
nel Kurulu’nda konuştu. Aydın, AB 
ile yapılmış olan Gümrük Birliği 
anlaşmasının bazı noktalarda elle-
rini kollarını bağladığını belirterek, 
Gümrük Birliği’nin sağladığı fayda-
lara karşın zaman içinde sorunlara 
da yol açtığını aktardı.

Gümrük Birliği’nin uygulamaya 
konulduğu dönemde Türkiye’nin, 
4-5 yıllık bir süre içinde AB’ye üye 
olacağı ve bu şekilde AB’nin karar 
alma mekanizmalarına dahil ola-
cağının öngörüldüğünü hatırlatan 
Aydın, şunları kaydetti: “Ne var ki 
bu hedefe henüz ulaşmış durumda 
değiliz. Türkiye’nin üye olmadan 
AB’nin ortak ticaret politikasına 
uyum sağlama gereği, uygulamada 
sorunları da beraberinde getirmek-
tedir. AB’nin üçüncü ülkeler ve 
ülke grupları ile imzaladığı serbest 
ticaret anlaşmalarına Türkiye taraf 
olamamakta, dolayısıyla söz konusu 
ülkelerin ihraç malları Gümrük 
Birliği sebebiyle Türkiye pazarına 
avantajlı koşullar ile ulaşabilirken, 
Türkiye diğer ülke pazarında aynı 
imtiyazlara sahip olamamaktadır. 
AB ile benzer avantajlardan fayda-
lanmak için bu ülkelerle serbest ti-
caret müzakereleri gerçekleştirmesi 
gerekmektedir ki bu durum bera-
berinde gecikmelere yol açmakta 
ve bazı durumlarda söz konusu 
ülkeler anlaşma imzalama öneri-
sini reddedebilmektedir. Birlik, 
kendi üye ülkeleri arasında hibe ve 
teşvikler verdiği sektörlere mukabil 

Türkiye’deki 
sektörlere 
aynı uygula-
mayı yap-
mayarak bir 
çifte standart 
oluşturmakta-
dır. Özellikle 
yapılacak ya-
tırımların bü-
yük ölçeklerde 
olduğu çelik 
gibi, ülkemi-
zin lokomotifi 
olan tekstil 
sektöründe iplik üretimi gibi ham 
madde gereksinimi yaşadığımız 
sektörler teşvik kapsamına alın-
mamaktadır. Bu nedenle Gümrük 
Birliği’nin bu önemli hususlar da 
dikkate alınarak revize edilmesi 
gerekmektedir.”

Türkiye gelişecek
Orhan Aydın, bir iş insanı olarak 
Türkiye’nin son dönemlerde atmış 
olduğu adımlardan son derece 
memnuniyet duyduğunu aktardı. 
Aydın, devamla şu değerlendirme-
lerde bulundu: “Ülkemiz, üzerinde-
ki ölü toprağını atmış, tüm cihana 
mazlumların da hamiliğini yaparak 
insanlık dersleri veren kadim bir 
medeniyet olduğunu yeniden hatır-
latmıştır. ABD ve Rusya gibi süper 
güçlerin cirit attığı, taş üstüne taş 
bırakılmayan Suriye’deki mazlum-
lara sahip çıkarak onları güven 
içine almıştır. Kendilerine ‘modern’ 
diyen ülkelerin denizlerde ölüme it-
tiği biçarelere de kucak açarak tüm 
dünyaya gerçek anlamda medeniyet 
dersi vermiştir. Bir yandan PKK/

PYD, DEAŞ 
ve FETÖ 
gibi hain te-
rör örgütleri 
ile mücadele 
ederken, 
bir yandan 
da Libya ve 
Azerbay-
can’daki 
Müslüman 
kardeşleri-
mizin yanına 
koşmuştur. 
Bütün 

bunların yanı sıra sosyal devlet 
anlayışından tutun da ulaşım, 
sağlık, çevre, yerli savunma sanayi 
ve teknolojisinde çağ atlatacak 
projeleri gerçekleştirmiştir. Türkiye 
Uzay Ajansı, yerli otomobil, nükle-
er enerji santralleri, TANAP, Türk 
Akım hepsi devasa adımlardır. 
Kıtaları birbirine bağlayan devasa 
köprüler, otoyollar, her bir ilimize 
havalimanları, üniversiteler, pande-
mide kıymetini çok iyi anladığımız 
şehir hastaneleri, ulaşım mesafesini 
kısaltacak hızlı trenler, dağları 
delen devasa tüneller, Akdeniz ve 
Karadeniz’deki sondaj çalışmala-
rı… Şimdi sormak lazım; dünyayı 
kasıp kavuran bir illet varken bütün 
bu devasa projeleri hayata geçirebi-
len bir ülke, güçlü bir ülke değil de 
nedir? Hamdolsun Türkiye, artık 
küresel bir güç olmuş ve dünyanın 
sayılı ülkeleri arasında yerini almış-
tır. Türkiye güvenli bir limandır, 
yatırım üssüdür. İş insanları olarak 
ülkemiz ekonomisine güvenimiz 
tam, yarınlara olan inancımız da 
çok güçlüdür.”           n DHA

TÜRKIYE-Irak Sanayicileri 
ve İşadamları Derneği 
(TISİAD) Başkanı Nevaf 

Kılıç, Türkiye-Irak ticari ilişkileri, 
Türk iş insanlarının Irak’taki faa-
liyetleri ve karşılaşılan sorunlara 
ilişkin değerlendirmelerde bulun-
du. Irak’ta faaliyet gösteren Türk 
iş insanlarının en önemli sorunla-
rından birinin Irak vizesi alırken 
yaşadığı zorluklar olduğunu 
belirten Kılıç, Irak Kürt Bölgesel 
Yönetimi’ne (IKBY) gelirken ka-
pıda 1 aylık vize alındığını ancak 
bu vizeyle güneye gidilemediğini 
kaydetti. Kılıç, IKBY’ye gelen bir 
Türk vatandaşının burada alınan 
vizeyle Basra’ya kadar inebilmesi 
gerektiğini belirterek, birçok iş 
insanının buradan Kerkük, Mu-
sul, Bağdat ve Basra’ya gideme-
diğini dile getirdi. Türk plakalı 
araçların IKBY’nin dışındaki 
Irak şehirlerine inemediğini kay-
deden Kılıç, “Irak hattı açılırsa, 
Türkiye plakalı araçlarımız ırak 
hattı üzerinden giderse bizim 
için çok önemli olur. Araçları-
mız hem Irak’ın tamamına, 18 
vilayetine gitmiş olur hem de bu 

hattı kullanarak diğer Arap 
Yarımadası’ndaki ülkelere 
de gitmiş olurlar.” ifadelerini 
kullandı.

Türk markalarına sempati var
Kılıç, Türkiye’nin 2013 yılında 
Almanya’dan sonra en fazla ihra-
cat yaptığı ikinci ülkenin Irak ol-
duğunu hatırlatarak, 2014 yılında 
terör örgütü DEAŞ’ın bölgeye 
girmesiyle ihracat rakamlarında 
azalma meydana geldiğini anım-
sattı. İhracat rakamlarının 10,8 
milyar, 8,5 milyar ve 7,6 milyar 
dolara kadar düştüğünü ancak 
“son zamanlarda ihracatın yıllık 
olarak 9 milyar civarında ka-
pandığını” söyleyen Kılıç, şöyle 
devam etti: “Tabii komşu-çevre 
ülkeler içerisinde Irak bizim için 
çok önemli bir partner. Bugün 
çarşıyı dolaştığınızda yüzde 90 
Türk markalarını görürsünüz. 
AVM’lere gittiğinizde yüzde 
90 Türk markalarını görürsü-
nüz. Bugün İstanbul, İzmir, 
Ankara Mersin ve Adana’daki 
bir AVM’ye gittiğinizde hangi 
markaları görüyorsanız, Duhok, 

Süleymaniye, Erbil’de gittiği-
nizde de yine o AVM’lerdeki 
markaları burada da görürsünüz. 
Burada Türkiye markalarına 
daha fazla sempati var. Daha 
fazla bizi tercih ediyorlar.”

4-5 kapı daha açılmalı
Kılıç, lojistikte Habur Sınır Ka-
pısı’nın dünyanın en fazla işlem 
yapılan kapılarından olduğunu, 
günlük 2 bin dolayında aracın 
hem Irak’a hem de Türkiye’ye 
giriş yaptığını kaydetti. Irak ile 
İran arasında 9 sınır kapısı oldu-
ğunu anımsatan Kılıç, “Türkiye 
ile Irak arasında bir kapı var. 
4-5 tane kapının daha açılmasını 
isteriz. Ticaretimiz artsın. Dış 
ticaretimiz geçen yıl 20 milyar 
doları geçti. Burada Irak ile dış 
ticaretimizde 50 milyar doları 
hedefliyoruz. Açıkçası şunu da 
söylemek istiyorum; biz Irak 
pazarını ne Çin’e ne Hindistan’a 
ne de İran’a kaptırmak istiyoruz. 
Bu pazarlarda Türk işadamları 

olarak daha fazla yer almak 
istiyoruz.” diye konuştu.

Irak’la ticaret hiç bitmedi
Kılıç, Türk müteahhitlerin 
2013’e kadar yıllık 5 milyar dolar 
civarında resmi ve özelden proje 
aldıklarını ancak DEAŞ, refe-
randum ve yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) süreçleri dolayısıyla 
şu an müteahhitlerin fazla iş ala-
madığını söyledi. Irak’ın yeniden 
yapılandığını kaydeden Kılıç, 
özellikle Musul, Erbil, Bağdat 
ve ülkenin güneyinde projelerin 
yeniden başladığını vurguladı. 
Kovid-19 salgını sürecinde Irak 
ile Türkiye arasında ticaretin 
devam ettiğine dikkati çeken Kı-
lıç, “Temassız bir şekilde çekici 
ve şoför değişikliği yapılarak dış 
ticaretimiz devam etti. Hemen 
hemen şu anki rakamlara yakın 
bir ticaretimiz gelişti. O süreçte 
rakamlar azaldı ama yine diğer 
ülkelere göre çok iyiydi.” ifadele-
rini kullandı.

50 MiLYAR $ 50 MiLYAR $ 
TiCARET HEDEFiTiCARET HEDEFi
Türkiye-Irak Sanayicileri ve İşadamları Derneği Başkanı Türkiye-Irak Sanayicileri ve İşadamları Derneği Başkanı 
Kılıç, Irak’taki AVM’lerde yüzde 90 oranında Türk markaları Kılıç, Irak’taki AVM’lerde yüzde 90 oranında Türk markaları 
olduğu ve bu markaların daha fazla tercih edildiğini belirterek olduğu ve bu markaların daha fazla tercih edildiğini belirterek 
“(Irak’la dış ticaretimiz) 50 milyar doları hedefliyoruz” dedi“(Irak’la dış ticaretimiz) 50 milyar doları hedefliyoruz” dedi

KILIÇ, şu an 
1500’e yakın 
Türk şirketinin 
IKBY’de faali-
yet gösterdiği-
ne, tüm Irak’ta 
ise 2 bine yakın 
şirketin bulunduğu-
na işaret etti. İhraç 
edilen ürünlerin tama-
mının IKBY’ye gelip 
buradan Irak’a dağıl-
dığına ve ticari ilişkile-
rin daha fazla olması-
nı istediklerine dikkati 
çeken Kılıç, “Bugün 
Süleymaniye ile ilgili 
bir çalışmamız var. 
İnşallah önümüzdeki 
aylarda Türkiye’den 
bir heyeti de Süley-
maniye’ye götürmeyi 
planlıyoruz. Süley-
maniye, biliyorsunuz, 

İran’a yakın bir 
bölge. Erbil’e 
göre Süleyma-
niye’de ticareti-
miz biraz daha 

az. Onu daha 
fazla geliştirmek 

istiyoruz.” Türk iş 
insanlarına Irak’a 
gelmeleri çağrısında 
bulunan Kılıç, sözle-
rini şöyle tamamladı: 
“Burada güvenlikle il-
gili herhangi bir sorun 
yok. Bugün Adana, 
Mersin, Ankara, İzmir 
ve İstanbul ne kadar 
güvenliyse Duhok, Er-
bil ve Süleymaniye de 
o kadar güvenli. Tabii 
gidip görmediğimiz 
yerler bizim değildir. 
Gidip görmek lazım.”
n HABER MERKEZİ

SüleymaniyeSüleymaniye
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MERKEZI 
Londra’da 
bulunan iklim 

ve enerji odaklı bağım-
sız düşünce kuruluşu 
Ember, Küresel Elektrik 
Görünümü 2021 başlıklı 
raporunu yayımladı. 
Rapora göre, yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) 
salgını geçen yıl küresel 
elektrik talebindeki ar-
tışın durmasına yol açtı. 
Dünya elektrik talebi 

geçen yıl yüzde 0,1 aza-
lışla, 2008-2009 finansal 
krizinden sonra ilk kez 
düşüş gösterdi. Geçen 
yıl talepteki yavaşla-
maya rağmen rüzgar ve 
güneş enerjisi, salgına 
karşı diğer kaynaklara 
göre daha büyük direnç 
gösterdi. Geçen yıl 
dünyadaki toplam elekt-
rik üretimi 25 bin 850 
teravatsaat seviyesinde 
gerçekleşirken, rüzgar 

ve güneş enerjisinden 
sağlanan elektrik 2 bin 
435 teravatsaat oldu. 
Böylece, rüzgar ve güneş 
2020’de küresel elektrik 
üretiminin yaklaşık yüz-
de 10’unu oluşturdu.

İngiltere’nin toplam 
üretimden fazla
Rüzgar ve güneş enerji-
sinden elektrik üretimi 
geçen yıl dünyada 314 

teravatsaat (yüzde 15) 
arttı. Bu artış, İngilte-
re’nin bir yıllık toplam 
elektrik üretiminin üze-
rinde gerçekleşti. Rüzgar 
ve güneş enerjisinden 
elektrik üretimindeki 314 
teravatsaatlik büyüme 
sayesinde, kömürden 
elektrik üretimi geçen yıl 
346 teravatsaatle (yüzde 
4) rekor düşüş yaşadı. 
Geçen yıl kömürden elde 
edilen toplam elektrik 

ise 8 bin 736 teravatsaat 
oldu. Rapora göre, rüz-
gar ve güneş enerjisinin 
toplam elektrik üretimin-
deki payının artmasında 
elektrik talebinin salgın 
nedeniyle yavaşlaması 
etkili olurken, talebin 
yeniden artışa geçme-
siyle dünyada daha fazla 
rüzgar ve güneş enerjisi 
kapasitesinin oluşturul-
masına ihtiyaç duyuluyor. 
n DHA

Ekonomiye güven tam



Ç inli Xiaomi ve partneri Salcomp'un, 2000
kişiye istihdam sağlayarak yılda 5 milyon
adet akıllı telefon üretim kapasitesine

sahip olacak Avcılar fabrikasının açılışı gerçek-
leştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan da açılışa yazılı mesaj gönderdi. Erdoğan'ın
mesajı şu şekilde: "Nazik davetiniz için teşekkür
ediyor, Xiaomi ve Salcomp ortaklığında kurulan
üretim tesisinin şirketiniz ve ülkemiz için hayırlı
olmasını diliyorum. Bugün dünya devlerinin ya-
tırımlarında ülkemizi tercih etmesinin gerisinde,
Türkiye'nin girişimci dostu yatırım ikliminin
önemli payı bulunuyor. Ayrıca ülkemiz, dinamik
ve nitelikli iş gücü, geniş iç ve bölgesel pazarlara
ulaşım imkânı, stratejik konumu ve yaygın teşvik
sistemi ile uluslararası yatırımcılar için çok ciddi
fırsatlar sunuyor. Yatırım ortamını daha da iyi-
leştirmeye yönelik ekonomi reform paketimizin
hayata geçmesi ve salgının etkilerinin hafifleme-
siyle bu ivmenin giderek artacağına inanıyorum"

Şükranlarımı sunuyorum 

"Yıllık 10 milyonun üzerinde cep telefonu satışı-
nın gerçekleştiği; Avrupa, Rusya ve Ortadoğu
pazarlarının birleşme noktası Türkiye, akıllı tele-
fon üreticileri için bölgenin üretim üssü olma
yolunda emin adımlarla ilerliyor. Xiaomi ve iş
ortağı Salcomp'un yaklaşık 30 milyon Dolarlık
yatırımla, 14 bin metrekare arazi üzerinde kur-
duğu bu fabrika, yıllık 5 milyon üretim kapasite-
siyle 2 bin kişiye de istihdam sağlayacaktır.
Dünyanın Kovid-19 salgını sebebiyle sancılı
günler yaşadığı bir dönemde, sizlerin şahsında
Türkiye'ye güvenen, ülkemizin potansiyeline ve
geleceğine inanan tüm yatırımcılara şahsım ve
milletim adına şükranlarımı sunuyorum.Bu ve-
sileyle, ülkemize yatırım yapan tüm firmaların
Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerini Türkiye'de
kurma noktasındaki taleplerine açık olduğu-

muzu ifade etmek istiyorum." Sanayi ve Tekno-
loji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı
Ruhsar Pekcan da açılışa video mesajla katıldı.
Fabrikanın açılışına, Xiaomi Ortadoğu Başkanı
Ronnie Wang, Xiaomi Türkiye Ülke Müdürü
Vincent Chang, Salcomp Kıdemli Başkan Yar-
dımcısı Travel Xue, Cumhurbaşkanlığı Yatırım
Ofisi Yurtdışı Faaliyetler Dairesi Başkanı Furkan
Karayaka,  Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardım-
cısı Ömer Fatih Sayan, Sanayi ve Teknoloji
Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı Ömer
Abdullah Karagözoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yatı-
rım Ofisi Başkan Yardımcısı Furkan Karayaka,
İstanbul Yatırım Ofisi Başkanı Nihat Narin, İs-
tanbul Emniyet Müdürü  Zafer Aktaş, Avcılar
Belediye Başkanı Turan Hançerli ve Avcılar
Kaymakamı Kemal İnan da katıldı.

Yol göstermeye devam edeceğiz

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Yurtdışı Faali-
yetler Dairesi Başkanı Furkan Karayaka yaptığı
konuşmada, “Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi
olarak yerli ve yabancı yatırımcılara ülkemizde
yapacakları yatırımlar için yol göstermeye, des-
tek olmaya devam edeceğiz.  Bu yatırımın ger-
çekleşmesiyle 2 bin kişiye istihdam fırsatı
sağlanacağının mutluluğu içerisindeyiz. İnanı-
yoruz ki 30 milyon dolarlık bu yatırım ülke eko-
nomisine büyük katkı sağlayacaktır” dedi.

Herkese davet var

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı
Ömer Abdullah Karagözoğlu da “Mobil telefon
kullanımında Avrupa’nın en ön sıralarında yer
alan Türkiye’ye yatırım yapmasından dolayı Xi-
aomi’ye teşekkür ediyorum. Diğer uluslararası
şirketleri de yatırım yapmak için davet ediyorum.
Xiaomi’nin ilerleyen dönemlerde ARGE faali-

yetlerini ülkemize taşıyacağına inanıyorum” diye
konuştu.

Büyük bir potansiyel var

Türkiye’nin teknoloji, coğrafi ve iş gücü alanında
bir cazibe merkezi olduğunu belirten Ulaştırma
ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan
da  “Artık günümüzde telefonumuz olmadan
yola çıkamıyoruz, işlerimizi yapmıyoruz. Bütün
hayatımız teknoloji ile birleşmiş durumda. Ülke-
miz genç nüfusu ile teknolojinin getirdiği yenilik-
leri en hızlı kullanan ülkeler arasında. Bizler ülke
olarak teknoloji konusunda büyük bir potansi-
yele sahibiz. Sadece üç buçuk yıl içerisinde 23
katlık bir artış sağladık. Ülkemiz gerek teknoloji
gerekse coğrafi olarak genç iş gücü açısından
cazibe merkezi. Xiaomi’nin bu yatırımla ülke-
mize sadece yerli mobil cihaz üretim konusunda
değil, aynı zamanda nitelik olarak da katkı sağ-
layacağını düşünüyorum” dedi. 
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çinli firmanın Avcılar'da açtığı fabrika için düzenlediği törene gönderdiği
mesajda, "Yıllık 10 milyonun üzerinde cep telefonu satışının gerçekleştiği; Avrupa, Rusya ve Ortadoğu pazarlarının
birleşme noktası Türkiye, akıllı telefon üreticileri için bölgenin üretim üssü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor" dedi

TUrkıye UreTım
merkezı olacak

Avcılar’daki fabrika açılışına ilişkin mesaj veren Erdoğan, “Dünyanın Kovid-19
salgını sebebiyle sancılı günler yaşadığı bir dönemde, sizlerin şahsında Türki-
ye'ye güvenen, ülkemizin potansiyeline ve geleceğine inanan tüm yatırımcılara

şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Borçlarda büyük
artış yaşanacak!

Gelecek Partisi Genel Baş-
kanı Ahmet Davutoğlu, par-
tinin ekonomi kurmaylarıyla

birlikte düzenlediği basın toplantısında,
Merkez Bankası'nda yaşanan başkan de-
ğişikliği sonrasında kamu borcunda
büyük artış yaşandığını belirtti. Davu-
toğlu, “Cumhurbaşkanlığı hükümet sis-
temi 33’üncü ayında üçüncü büyük
ekonomi krizini çıkararak siyaset tarihine
geçti. 22 Mart krizinin ülkeye ilk maliyeti
525 milyar TL oldu. Yıllık ilave 150 mil-
yar TL faiz yükü kapıda” dedi. “Tür-
kiye’yi uçuracak’ sloganları eşliğinde
hayata geçirilen Cumhurbaşkanlığı hü-
kümet sisteminin sadece son bir haftada
vatandaşa yüklediği maliyeti hesapladığı-
mızda karşımıza çıkan tablo vahimdir”
diyen Davutoğlu, şu verileri aktardı: “Bir
günde devletin döviz cinsi iç ve dış borcu-
nun tutarı 115 milyar TL arttı.Devletin
kamu-özel işbirliği yükümlülük tutarı 135
milyar TL yükseldi. Reel sektörün döviz
cinsi iç ve dış borcunun tutarı 275 milyar
TL artış gösterdi. Bir günde ülke risk
primi 170 baz puan arttı. Sadece bu artı-
şın kamu döviz borcuna getirdiği ilave
yük yıllık 20 milyar TL olacak. Bir günde
uzun vadeli TL faizleri yüzde 4 arttı. Bu
artışın kamuya getireceği ilave yıllık faiz
yükü 30 milyar TL olacak. TL faizindeki
artış kamuya benzer biçimde reel sektör
faiz ödemelerini artıracak. Yıllık reel sek-
tör ilave faiz yükü 55 milyar TL
olacak.Ülke risk primindeki artışın reel
sektör yabancı para faiz ödemelerinde
yaratacağı etki ise yaklaşık 45 milyar TL
olacak.”

Kamu borcu 2 yılda 2 katına çıktı

Gelecek Partisi’nin Ekonomiden So-
rumlu Başkan Yardımcısı Kerim Rota ise
kamu borcunun 2018 Haziranı ile 2020
Kasımı arasında iki katına çıkarak 1.8
trilyon TL’yi geçtiğine dikkat çekti. Rota,
kamu borcu içinde döviz borcunun payı-
nın arttığını ifade ederek, “2012’de yüzde
27’ye kadar inen dövizin payı 2020’de
yüzde 56’ya çıktı. İç borçta döviz cinsin-
den olanların payı da yüzde 25’i geçti”
dedi. Kamu istihdamındaki hızlı artışa
da dikkat çeken Rota, kamuda çalışanla-
rın sayısının birkaç yılda 3.6 milyon kişi-
den 4.8 milyona çıktığını vurguladı.

Dinç: Faiz yükü iki kat arttı

Gelecek Partisi Hazine ve Maliye Politi-
kaları Başkanı ve Eski Borsa İstanbul
Genel Müdürü Tuncay Dinç ise geçmişte
toplanan her 10 liralık vergiden 1 lirası
faiz harcamalarına giderken Cumhur-
başkanlığı yönetim sistemine geçildikten
sonra 2 lirasının gitmeye başladığını
ifade etti. Dinç, 2015 yılında gayrimenkul
hariç 15.1 milyar dolar olarak gerçekle-
şen yabancı sermaye girişinin hızla azala-
rak 2020’de 3.4 milyar dolara kadar
indiğini de anlattı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partinin
ekonomi kurmaylarıyla birlikte düzenlediği basın
toplantısında, Merkez Bankası'nda yaşanan başkan değişikliği
sonrasında kamu borcunda büyük artış yaşandığını belirtti

İttifak içine
girmeyeceğiz
Kendilerine ‘Ankara’da ne yapacaksınız ve kimin sofrasında olacaksınız?’ soruları geldiğini
ifade eden Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Biz Ankara’ya
kimsenin sofrasına oturmaya, kimsenin sofrasında bulunmaya gitmiyoruz" dedi

Türkiye Değişim
Partisi (TDP)
Genel Başkanı

Mustafa Sarıgül, il başkanlığı
binası olan Elazığ açılışına ka-
tılmak ve bir dizi ziyaretlerde
bulunmak üzere Elazığ'a geldi.
Sarıgül, il binası açılışı öncesi
bir otelde partililerle bir araya
geldi. Toplantıya TDP genel
merkez yöneticileri, il başkan-
ları ve partililer katıldı. Partisi-
nin ilkelerini ve iktidarında
hedeflerini açıklayan Mustafa
Sarıgül, “Türkiye Değişim Par-
timiz, Atatürk İlkelerine bağlı,
Cumhuriyetin değerlerini geliş-
tirerek her zaman koruyan, ev-
rensel hukuk kurallarına uyan,
inançlara saygılı, laikliği yaşa-
tan, üretimi destekleyen, emeği
koruyan, hudut ve bayrak bir-
liği diyen Türkiye Cumhuri-
yeti’nin en demokratik kitle
partisidir. Türkiye Değişim Par-
tisi olarak siyasetin dilini, yapı-
lış şeklini değiştireceğiz.
Siyasete o nezaketi, o kaliteyi, o
zarafeti o saygınlığı biz kazan-

dıracağız.” diye konuştu.

Kimsenin masasına 
oturmayız

‘Demokrasi uygar bir tartışma
rejimidir’ diyen Sarıgül konuş-
masını şöyle sürdürdü; “De-
mokrasi kavga rejimi değildir.
Biz, barış içerisinde, insanlık

içerisinde bütün yurttaşları-
mızla partimizin görüş ve dü-
şüncelerini paylaşacağız.
Partimiz, ülkemizdeki kutuplaş-
maya, gerginliğe son verdirecek
olan partidir. Bunun için anla-
yışlı, uzlaşmacı, adaletli olaca-
ğız ve güzel ülkemizdeki tüm
kültür mozaiklerini saygı ve
sevgi ile kucaklaşacağız. Biz
Ankara’ya kimsenin sofrasına
oturmaya gitmiyoruz. Anka-
ra’ya büyük bir demokrasi sof-
rası kurmaya gidiyoruz. Bu
vatan sofrasında her dilden, her
ırktan, her inançtan yurttaşları-
mız olacak. Bu yurttaşlarımızın
tek amacı olacak. Türkiye
Cumhuriyeti'nde kardeşlik hu-
kuku içerisinde barışı, özgür-
lüğü, demokrasiyi, insan
haklarını el ele, kol kola, omuz
omuza biz sağlayacağız” Sarı-
gül, partililerle yaptığı toplantı-
nın ardından TDP Elazığ İl
Başkanlığı binasının  açılışını
yaptı.

Teröre bulaşan
ceza alsın
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz
Ağıralioğlu, "Türkiye’de sadece HDP’yi
kastetmiyorum; kim teröre bulaşırsa, kim
terörden medet umarsa, kim çocuklarımızın
katillerine göz yumarsa, hukukun onları
cezalandırmasını isteriz" dedi

Yozgat'ta esnaf ziyaretinde bulunan İYİ
Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz
Ağıralioğlu, partisinin il başkanlığında

basın toplantısı düzenledi. Ağıralioğlu, İYİ Parti'nin
siyasete yeni bir soluk, yeni bir üslup kazandırmaya
çalıştığını, kırmadan, dökmeden, kine, gareze tes-
lim olmadan, hakaret etmeden, rencide etmeden,
arı duru bir siyasi dille memleketin meselelerini
çözmeye talip olduğunu söyledi. Ağıralioğlu, "O yüz-
den AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'na
hasım değiliz, rakibiz. AK Parti'deki arkadaşlarımıza
düşman değiliz, onların rakipleriyiz. Millet memle-
ket davasında biz de varız. Biz Türk siyasetine iyi
geldik. İYİ Parti, Türk siyasetinin 'bizi yenecek
kimse yok' şımarıklığına düşmüş, kibirleşmiş bir
kadroya çok iyi geldi. Bu rekabet memlekete yöne-
tim kalitesi getirecektir" dedi. Türkiye'de bir seçim
hissiyatının emareleri olduğunu ifade eden Ağırali-
oğlu, erken seçim tartışmalarıyla ilgili, "Cumhur İtti-
fakı '2023' diyor. Yaptıkları işlere bakınca bunların
seçim hazırlığı olduğuna dair kanaat var bizim tara-
fımızdan. Biz muhalefet partisiyiz, muhalefet parti-
leri seçimden kaçmaz" diye konuştu.

Kanunları çiğneyene gereken yapılsın

İYİ Parti’nin, siyaseti ve siyasetin bütün alternatifle-
rini konuştuğunu söyleyen Ağıralioğlu, "Ama terör
mevzu olunca siyaset konuşma alanımızın dışına
çıkar. Şehitlerimiz ve bize bıraktıkları mukaddes
vatan üzerinde en ufak bir gölgeye müsaade ede-
meyiz. Bu topraklardaki bütün emareleri temizlen-
mediği müddetçe biz bu memlekette vatanımıza
karşı vazifemizi yapmadık sayarız kendimizi. Dola-
yısıyla kanun, kural ortadadır. Kanunları kim çiğ-
nerse, hangi parti çiğnerse çiğnesin, çiğneyen
partiye gereği yapılmalıdır. Türkiye’de sadece
HDP’yi kastetmiyorum; kim teröre bulaşırsa, kim
terörden medet umarsa, kim çocuklarımızın katille-
rine göz yumarsa, hukukun onları cezalandırmasını
isteriz. Dolayısıyla bu memlekette hukukun üstünlü-
ğüne dair bir ülke kuracaksak, herkes bilecek ki, ka-
nunu, kuralı ihlal edersem kanun gereğini yapar. İYİ
Parti'nin bu açıdan siyasi koordinatları çok nettir.
Bizden teröre ve terörizme müsamaha gösterecek
bir tane adam çıkmaz. Herkes haddini bilsin. Şehit-
lerimizin yüzüne bakamayacağımız, onların  bırak-
tıkları mukaddes emanetleri, evlatları, ana ve
babalarına yüzümüzü kara edecek bir alçaklığa
asla müsaade etmeyiz" ifadesini kullandı. 

DEVA’lı
kadınlar
DANIŞTAY’da

DEVA Partisi İstanbul 
İl Teşkilatı, İstanbul 
Sözleşmesi'nin feshe-

dilme kararının iptali için Danıştay'a
başvurduklarını açıkladı. İstanbul Söz-
leşmesi'ni feshedilme kararının ardın-
dan, Deva Partisi İstanbul İl Kadın
Politikaları Başkanı Bahar Kayserili-
oğlu'nun da aralarında bulunduğu
grup, Çağlayan'da bulunan İstanbul
Adalet Sarayı önünde açıklama yaptı.
Bahar Kayserilioğlu, kararın iptali için
Danıştay'a başvurduklarını
söyledi. Kayserilioğlu, " İstanbul Söz-
leşmesi'nden çekilme kararının iptali
için Danıştay'a dava açmış bulunuyo-
ruz. Şiddete suskun kalmayacağız. İs-
tanbul Sözleşmesi, aile kurumu ya da
geleneksel aile yapısı için bir tehdit
değildir. Aksine aile kurumu içinde
şiddet gören kadın ve kız çocuklarını
koruyan, şiddeti yaşam boyu süren iş-
kence ve kader olmaktan çıkaran bir
sözleşmedir" dedi. Öte yandan yapı-
lan açıklama sonrasında bir kişi, er-
keklerin de mağdur olduğunu
söyleyerek açıklama yapan gruba
tepki gösterdi. 

Atay’dan Soylu için tepki geldi
Türkiye İşçi
Partisi (TİP)
Hatay Milletvekili

Barış Atay, İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu’nun AKP'li
büro personeli “Kürşat Ay-
vatoğlu” ile ilgili yaptığı açık-
lamaya sert tepki
gösterdi. İçişleri Ba-
kanı Süleyman Soylu,
lüks araçta uyuştu-
rucu kullanırken gö-
rüntülenen ve yeniden
gözaltına alınan AKP

Genel Merkezi büro perso-
neli Kürşat Ayvatoğlu'na iliş-
kin olarak, " Bu mesele
siyasallaştırılmak isteniyor"
açıklamasını yaptı. Soy-
lu'nun açıklamalarına sert
tepki gösteren Barış Atay,

''Çünkü mesele siyasi.
AKP’nin yarattığı dü-
zenin birebir karşılığı-
dır bu zenginleşme. Bu
zenginleşmenin de he-
sabını siz vereceksiniz''
dedi.

Yavuz 
Ağıralioğlu

Ahmet 
Davutoğlu



Geçtiğimiz Cuma gecesinden bu yana 
evde karantinadayız... İnsanın psiko-
lojisi bozuluyor mu? Hayır! 

O kadar dost biriktirmişiz ki, bugün ben bu 
köşeyi yazarken bile Pazartesi olmasına rağ-
men ne telefonlarımız sustu, ne mesajlarımız 
son buldu. Allah herkesten razı olsun.  

*** 
Eşimin çalışma arkadaşlarının testlerinin 

pozitif çıkması üzerine kısa süre içerisinde 
eşimin sonuçlarını beklemeden evde izolasyon 
kurallarını uygulamaya başladık. Cuma günü 
eşimin pozitif sonucu sonrasında da İlçe Aile 
Sağlığı Merkezi Filyasyon Ekibi devreye girdi 
ve gece 23.00 sıralarında bizi evde ziyaret 
etti ve testlerimizi yaptılar. Pandeminin başın-
dan beri evde mümkün olduğunca tedbirli 
davranmanın sonucu mu, yoksa Corona'nın 
kişi seçmesi mi bilinmez ama, kızım, oğlum 
ve benim ilk testlerimiz negatif çıktı. Şimdi 
ikinci testleri bekliyoruz. Beşinci günde yapı-
lacakmış.  

Psikolijik mi yoksa belirti mi bilmem ama 
sırt ağrılarım var. Ya da kadınların ev işlerini 
hafife alan biz erkeklere bir ders mi? Gerçek-
ten evde yemekleri yapmak, meyve suyu ve 
benzeri bir dünya iyi geleceğini düşündüğünüz 

şeyleri hazırlamak için yorucu günler mi buna 
sebep yarın belli olacak.  

*** 
Lakin düşünsenize, eşinizi bir odaya kapa-

tıyorsunuz, yiyeceğini, içeceğini, her şeyi kapı-
nın önüne bırakıyorsunuz. Yüzünü bile 
göremiyorsunuz. Evin içinde maske ve eldiven 
ile geziyorsunuz. Her yerden daha güvenli ol-
duğunu düşündüğüm evimde...  

*** 
Binlerce mesaj ve telefon geliyor. Herkes 

soruyor neler yaşadığımızı... Özellikle belirti-
lerin neler olduğunu öğrenmek isteyen çok 
fazla.  

Gözlemlediğim belirtiler, ilk başta baş ağ-
rısı! Ardından hapşırma! Ve daha sonrasında 
halsizlik. Ve en son da öksürük diyebilirim. 
Lakin öksürüğü hafife alınacak türden değil. 
Diğer yandan şu an karantinada olan arka-
daşlarım ile de yaptığım görüşmelerde on-
larda da durum aynı. Bir evde ya bir kişi yada 
iki kişi pozitif. Diğerlerinde bir şey yok. Lakin 
ikinci testler çok önemli.  

*** 
Odadan odaya kapı önünde konuşmanın 

haricinde bazen çok kızdığımız şu teknoloji 
olmasa ne yapardık diye düşünüyorum. Sık 

sık görüntülü konuşma yapmak 
zorunda kalıyoruz. Eşimin durumunu göz-
lemlemek açısından teknolojiden başkası 
yalan oluyor yani.  

Herkesin en büyük korkularından bir tanesi 
benim de bu illet virüsü kapmam. Hipertansi-
yon Hastası olduğum için hafif anlatamaya-
cağım konusunda tereddüteyiz. Elden gelen 

tek şey, Allah'tan hayırlısını dilemek.  
*** 

Basit bir şeymiş gibi görünse de hiç öyle 
değil, inanın bana... En sevdiğiniz bir başka 
oda da ve siz onun yanında olup moral bile 
veremiyorsunuz. Bildiğiniz bir hapishane ha-
yatı. Rabbim hastane odalarından sakınsın. 
Ama o da olabilirdi.  

*** 
Ancak, gördük ki;  
Çok dostlar biriktirmişiz. Kapıya gelip bir 

şeyler bırakanlar mı? Her an arayıp " Bir şeye 
ihtiyaç var mı? 24 saat ne lazım olur ise..." 
cümlelerini binlerce kişiden duymak.  

Bakandan tutun da milletvekillerine, siyasi 

parti genel başkanlarından tutun da onlarca 
ilçe belediye başkanına varana kadar arayan 
siyasi erkana da ayrıca teşekkür ediyorum. 
Siyasi parti ilçe başkanlarımız ise cabası...  

*** 
Diğer yandan İlçemizin benim için çok de-

ğerli olan vatandaşları ve özellikle o minicik 
sesler! 

" Bahadır Amca Lütfen İyileş" diyen o mi-
nicik sesler bile bambaşka bir moral oluyor 
insana... 

*** 
Ve bu arada zaten usta bir aşçı olduğum 

bilinir ama, sanırım bu karantina günleri son-
rası televizyonlardaki yemek programlarına 
çıkabilecek dereceye ulaşacağım gibi geliyor. 

*** 
Kısacası karantinaya girdiğimiz ilk günden 

bu yana geçen sürede yanımızda olan tüm 
dostlara teşekkür etmek boynumun borcu. 
Rabbim kimseye bu günleri yaşatmasın. 
İkinci test sonrasına kadar yaşadıklarımızı da 
ayrıca sizlere aktaracağım. 

*** 
Ve İlçe Sağlık Müdürümüz Gökçe Gerçek 

ve Tüm Personeline, Aile Hekimimiz Abdul-
lah Kerim Ağbeyimize teşekkür etmek istiyo-
rum. Sağ olsunlar. Sadece kendimiz için değil 
hangi vatandaşımızın sıkıntısını aktardıysak 
merhem oldukları için...

Corona Günleri -1-

 
 

S ürdürebilirliğin önemine vurgu yapan, 
doğa bilinci ve farkındalığıyla hareket 
eden Yeni Bir Yaşam ilk etkinliklerine 

Nisan ayında başlıyor. Çocuklar ve kendini 
her yaşta çocuk hissedenlerin bir araya gele-
ceği “Yeni Bir Çocuk Festivali” 23-24-25 
Nisan tarihlerinde Yeni Bir Yaşam etkinlik 
alanında gerçekleşecek. Gösteriler, sahne 
şovları, renkli stantlar, atölyeler, sürpriz isim-
ler ve çocuğa dair her şeyin yer alacağı Yeni 
Bir Çocuk Festivali, çocukların hayal dünya-
sını geliştirirken aileleri bilgilendirecek. 

Yeni bir etkinlik alanı 

İstanbul’a nefes aldıran Kent Ormanı, Yeni 
Bir Yaşam ile etkinlik alanına dönüştü. İstan-
bul’un dört bir yanından katılımcıları çeşitli 
etkinliklerle bir araya getirecek olan Yeni Bir 
Yaşam, doğanın içinde bir öze dönüş etkisi 
yaratacak. Şehrin merkezinde ama şehirden 
uzakta yaşamın tadını çıkarmak isteyenler 
Yeni Bir Yaşam çatısı altında toplanacak. 
Sosyal mesafe ve hijyen önlemleri alınarak, 
açık hava etkinlikleri ve özlenen aktiviteler 
dikkatli bir şekilde gerçekleştirilecek. 

Alanında uzman kişiler  

Yeni Bir Yaşam, ilk etkinliği Yeni Bir Çocuk 
Festivali için alanında uzman isimleri bir 
araya getirdi. Festivale katılacak uzmanlar 
arasında; bilim insanı Yavuz Samur, bebek 
hemşiresi Esra Ertuğrul, yazar-eğitmen 
Bahar Eriş, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Uzmanı Dr. Ömer Saltan, yazar-şef Pelin 
Bozkurt Bilgiç, sunucu-yazar-hikaye anlatı-

cısı Derya Özel, yazar-yoga eğitmeni Özge 
Lokmanhekim, yazar-eğitmen Sepin İnceer, 
yazar-eğitmen Zeynep Birsin, yazar Defne 
Ongun Müminoğlu, yazar-eğitmen Lider 
Hepgenç, yazar Eda Albayrak ve masal anla-

tıcı Selin Akoğlu gibi isimler yer alıyor. Ay-
rıca festival kapsamında düzenlenecek kon-
serlerde başarılı sanatçı Suat Suna sevenleri 
ile buluşacak. Hastalıklarla mücadele eden 
çocukların dileklerini gerçekleştirerek onlara 

sihirli ve mutlu anlar yaşatan Make A Wish 
(Bir Dilek Tut) Derneği’nin festivalin sosyal 
sorumluluk partnerliği kapsamında 
gerçekleştireceği konserde sanatçı Aydilge de 
eğlenceli bir performans sergileyecek.

FATİH POLAT
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Her şey çocuklar için
Afrika’da yaptığı ziyaretler ve projeler ile tanınan bağımsız aktivist Umut Sarıkaya  

tarafından iyiliği daha fazla kişiye ulaştırmak için kurulan yeni nesil sosyal yardımlaşma 
platformu, İnsan İzi Uluslararası İnsan Yardım Derneği çalışmalarına başlıyor

gercekcatalca@gmail.com

Bahadır SÜGÜR
HAYATIN GERÇEKLERİ

2003 yılından bu yana faaliyetlerini 
sürdüren Boğaziçi Beton, halka arz 
için ilk adımı attı. Boğaziçi Beton, 
şirket paylarını halka arz etmek için 
25 Mart 2021 tarihinde Sermaye 
Piyasası Kurulu’na başvuruda bu-
lundu. Şirket, aynı tarihte halka arz 
sonrasında payların Borsa İstan-
bul’da işlem görmesi için de baş-
vuru yaptı. Türkiye’nin ve 
İstanbul’un önde gelen hazır beton 
üreticilerinden olan Boğaziçi 
Beton’un sermaye artışı ve ortak 
satışı yoluyla paylarının halka arz 
edilmesi planlanıyor. Halka arz sü-
recinin yönetimi Vakıf Yatırım Men-
kul Değerler A.Ş. tarafından 
yapılacak. Halka arz için izahname 
onayı başvurusu yapan Boğaziçi 
Beton, ana faaliyet konusu olan 
hazır beton üretimi ve satışı faali-
yetlerinin yanı sıra agrega maden 
işletmeciliği ve inşaat malzemeleri 
ticareti faaliyetlerini de yürütüyor. 

Sektörün önde gelen şirketi 

Kurum hakkında bilgi veren Boğa-
ziçi Beton Yönetim Kurulu Başkanı 
Abdurrahim Zengin: “Şirketimiz, 
2003 yılında tek hazır beton santrali 
ile hazır beton üretimi ve satışı 
amacı ile kuruldu. İstanbul’da 8 
sabit lokasyon ve 13 mobil lokas-
yon olmak üzere (yüksek hacimli 
hazır beton satışı yapılan projelerin 
içerisine kurulan hazır beton sant-
ralleri) toplam 21 lokasyonda, 26 
adet hazır beton santrali ile hazır 
beton üretimi ve satışı yapıyoruz. 
Ayrıca kendimize ait 26 adet hazır 
beton santraline ilave olarak faali-
yetlerini yürütmek adına kiraladığı-
mız 4 adet hazır beton santralimiz 
bulunuyor. Kiralanan santraller ile 
birlikte toplam 30 adet hazır beton 
santrali ile hizmet veriyoruz. Ayrıca 
kendimize ait 553 adet araç, iş ma-
kinası ve makine ekipmanlarımız 
bulunuyor” dedi. Kurumun 2020 yıl-
sonu itibariyle toplam hazır beton 
üretim kapasitesinin yaklaşık 6 mil-
yon m3 olduğunu anlatan Zengin: 
“Sektörün önde gelen hazır beton 
şirketlerinden biri olmamız yanında, 
yıllık yaklaşık 6.000.000 ton agrega 
üretim kapasitesine sahip iki taş 
kırma tesisi ile İstanbul’un en yük-
sek kapasiteli agrega maden ocak-
larından birini işletiyoruz” dedi.

Boğaziçi Beton  
halka ulaşıyor!

ISTANBUL’DA 
YENI BIR YASAM!
Doğa ve insanı bir araya getirerek fark yaratacak bir etkinlik formatıyla organizasyonlarına hazırlanan Yeni Bir Yaşam; festivaller, 
atölyeler, sergiler, doğa sporları, sinema, müzik ve daha birçok alanda gerçekleştireceği etkinliklerle şehir hayatına keyif katacak

BUGÜNE kadar bağımsız olarak sosyal 
sorumluluk projelerini sürdüren Sarıkaya, 
artık çalışmalarına İnsan İzi Uluslararası 
İnsan Yardım Derneği çatısı altında bin-
lerce gönüllü ile beraber devam ettirecek. 
İnsan İzi Uluslararası İnsan Yardım Der-
neği, ihtiyaç sahibi kişilerin hayatlarına 

dokunabilmek ve onların hayatlarında iz 
bırakabilmek için uluslararası bir yardım-
laşma gerçekleştirecek. Türkiye ve tüm 
coğrafyalarda iz bırakacak çalışmalara 
imza atılacak. 22 Mart Dünya Su Gü-
nü’nde kurulan dernek; dil, din, ırk, yaş, 
cinsiyet ve coğrafya farklılıkları göz et-

meksizin başta Afrika olmak üzere tüm 
kıtalarda ihtiyaç sahipleriyle buluşmayı 
hedefliyor. Dernek, bölgenin ihtiyaçlarını 
önceden tespit ederek fizibilite çalışmaları  
sonunca tarımdan hayvancılığa  
işletmelerden eğitime kadar Afrika’da ger-
çekleştireceği dönüşüm projelerini çalış-
malarında ilk sıraya koyuyor. 

İyiliğin takipçisi olacağız 

Modern dünyada bireyselliğin öne çıktı-
ğını ve kolektif hareket etme bilincinin 
unutulduğunun altını çizen Umut 
Sarıkaya bu algıyı yok etmek ve birlikte 
güç doğar felsefesini yaşatmak için gün-
begün gönüllü gençlerle beraber çalışma-
lar yapacağını belirtti. Dernek duyuru- 
larının yapıldığı andan itibaren binlerce 
gönüllü başvurusu aldıklarını ifade eden 
Sarıkaya, gönüllülerin çoğunun gençler-
den oluştuğunu ve herkesin aslında ken-
disi için iyiliği aradığını söyledi. DHA 

Türkiye’nin ve İstanbul’un önde 
gelen hazır beton üreticilerinden 
Boğaziçi Beton, şirket paylarının 

sermaye artışı ve ortak satışı 
yoluyla halka arzı kapsamında 
izahname onayı için Sermaye 

Piyasası Kurulu’na (SPK)  
başvurusunu gerçekleştirdi 

BEYKOZ Belediyesi’nin yaklaşık on yıl-
dan bu yana kovan desteği, festivaller, 
uluslararası kongrelerle üretimini teşvik 
ettiği “Beykoz Balı” özgün aromasıyla 
sofralara lezzet, şifasıyla bedene kuvvet, 
marka değeriyle de ilçe ekonomisine katkı 
sağlıyor. Ormanlık alanlarında ıhlamur 
ve kestane ağaçlarının sık görüldüğü il-
çede 128’i Devlet Destekli Kayıtlı Arıcılık 
Kayıt Sistemi (AKS)’ye kayıtlı toplam 
430 arıcı faaliyet gösteriyor. Beykoz’da 
ekonomiyi canlı tutan, İlçe Tarım ve 
Orman Müdürlüğü’nün denetiminde 12 
bin 800 kovan varlığıyla yürütülen arıcılık 
faaliyetleriyle kovan başına yaklaşık 10 
kilo olmak üzere yıllık 128 ton üretim ya-
pılıyor. İstanbul’un en çok bal üretilen il-
çesi unvanına sahip Beykoz’da arıcılık, 
Riva, Akbaba, Dereseki, Kaynarca, Ana-
dolukavağı, Çavuşbaşı ve Tokatköy ağır-
lıklı yürütülürken, zengin bitki örtüsüyle 
ilkbahar aylarında farklı illerden gelen 
arıcılara da ev sahipliği yapıyor.

Arıcılık Beykozlunun işin

Çocuğa dair 
 her şey yer  

olacak!



K adın Savunma Ağı Yönetim Ku-
rulu üyesi Zeynep Çelik'le İstan-
bul Sözleşmesi'nin 

kaldırılmasını konuştuk. “Türkiye'de 
hukuk işlevsiz hale getirildi hatta hukuk 
diye bir şey kalmadı bile desek yeridir” 
diyen Çelik, İstanbul Sözleşmesi'nin kal-
dırılmasına sert tepki gösterdi. Çelik şu 
ifadeleri kullandı; “Kadınların yıllardır 
uygulanması için mücadele ettiği sözleş-
menin fesih kararı şu cümleden ibaret; 
“Türkiye Cumhuriyeti adına 11/5/2011 
tarihinde imzalanan ve 10/2/2012 tarihli 
ve 2012/2816 sayılı Bakanlar Kurulu Ka-
rarı ile onaylanan Kadınlara Yönelik 
Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve 
Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa 
Konseyi Sözleşmesi’nin Türkiye Cum-
huriyeti bakımından feshedilmesine, 9 
sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi-
nin 3’üncü maddesi gereğince karar ve-
rilmiştir.”  Bir gece yarısı 12. 
Cumhurbaşkanı’nın  kararnamesi ile 
Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesinden çe-
kildiğini öğrendik. Türkiye ‘ de  artık 
meclisin işlevinin, hukukun işlevinin kal-
madığı, usulen bile dönülüp bakılmayan 
bir ülke haline geldi. 
Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin 
önlenmesi   konusunda iktidar bundan 
sonra kadınları kaderleri ile baş başa bı-
rakacağını söylemiş oluyor, İstanbul 
Sözleşmesi’ nin  uygulanmasında bile 
ayak direyen iktidar bundan sonra şidde-
tini önlenmesine ilişkin hiç bir adım at-
mayacağını tüm kadınlara ilan etmiş 
oluyor. Kadını sadece aile içerisinde 
anne rolü ile sınırlı bağımsız bir birey 
olarak görmek istemiyor.  
Gelenek, görenek ve değerlerimiz dedik-
leri muğlak bir hayatın içerisine hapse-
den asıl olarak dini referans alan bir 
konumda görmek istiyorlar kadınları. 
Kadınları korumak için atılmış en büyük 
adımdan geri dönmek yani İstanbul 
Sözleşmesini fesh etmek kadınları şid-

detten korumayacağız, şiddetin kayna-
ğını oluşturan eşitsizlik ortamı ile müca-
dele etmeyeceğizin açık ilanıdır.” 

Sözleşme içeriğini anımsattı 

İstanbul Sözleşmesi'nin içeriğini anlatan 
Çelik, “Sözleşmede, "Taraflar kadınların 
daha aşağı düzeyde olduğu düşüncesine 
veya kadınların ve erkeklerin toplumsal 
olarak klişeleşmiş rollerine dayalı ön yar-
gıların, törelerin, geleneklerin ve diğer 
uygulamaların kökünün kazınması ama-
cıyla, kadınların ve erkeklerin sosyal ve 
kültürel davranış kalıplarının değiştiril-
mesine yardımcı olacak tedbirleri alacak-
lardır" deniyor. Sözleşmede "namus" 
kavramına atıfta bulunuluyor, "Taraflar 
kültür, töre, din, gelenek veya sözde 
'namus' gibi kavramların bu sözleşme 
kapsamındaki herhangi bir şiddet eyle-
mine gerekçe olarak kullanılmamasını 
temin edeceklerdir" deniliyor. Sözleş-
mede taraflardan, özellikle gençler ve er-
kekler olmak üzere toplumun tüm 
bireylerinin her türlü şiddet olayının ön-
lenmesine aktif bir biçimde katkıda bu-
lunmasını teşvik etmeleri isteniyor. Her 
türlü şiddetin engellenebilmesi için eğiti-
min önemine vurgu yapıyor. Resmi müf-
redata, "kadın erkek eşitliği, toplumsal 
klişelerden arındırılmış toplumsal cinsi-
yet rolleri, karşılıklı saygı, kişisel ilişki-
lerde çatışmaların şiddete başvurmadan 
çözüme kavuşturulması, kadınlara karşı 
toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve kişi-
lik bütünlüğüne saygı gibi konuların"  
öğrencilerin öğrenme kapasitelerine 
uyarlanmış bir biçimde dahil edilmesi  
isteniyor.  
Sözleşme, bu ilkelerin yaygın eğitimin 
yanı sıra, spor, kültür ve eğlence tesisle-
rinde ve medyada yaygınlaştırılmasına 
yönelik gerekli tedbirleri almakla da ta-
rafları yükümlü kılıyor. Taraflardan ay-
rıca ileride meydana gelecek şiddet 
olaylarını önleme amacıyla, özellikle aile 

içi şiddet girişiminde bulunanların şid-
deti dışlayan davranışlar benimsemele-
rine yönelik eğitim programlarının 
oluşturulması isteniyor. Cinsel suç girişi-
minde bulunanlar için de benzer şekilde 
eğitim programlarının oluşturulması 
talep ediliyor” dedi.  

Kadın düşmanlığı içindeler 

AK Parti iktidarının kadın düşmanlığı 
içinde olduğunu anlatan Çelik, “Söz-
leşme ilk olarak önleyici tedbirlerden söz 
ediyor. Şiddetin çıkmaya cesaret bula-
mayacağı bir toplum yaratın. Bu da eşit-
likçi toplumdur.  
Toplumsal cinsiyet eşitliğini bütün top-
luma, eğitimler de dahil olmak üzere her 
türlü yolla yayın. İstanbul Sözleşme-
si’nin imzalanmasının hemen akabinde, 
Sözleşme ’deki  güvenceleri kanunlaştı-
ran 6284 sayılı Ailenin Korunması ve 
Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine 
Dair Kanun çıkarıldı. Yine bu ülkenin 
yasama organı tarafından. Meclis tuta-
naklarını okuduğunuzda AKP’li kadınla-
rın da bu sözleşmeyi savunduğunu 
görürsünüz, hatta İstanbul Sözleşme-
si’nde “aileyi koruma” ibaresi geçmeme-
sine rağmen, kanunda neden bu şekilde 
ifade edildiği dahi tartışılmıştır. Kadınla-
rın hayatları hakkında söz, karar sahibi 
olması iktidarı ve onun politik aklını 
oluşturan islamcı geleneğin, erkek ege-
men zihniyetin, kadın düşmanlığının bu 
iktidarda cisimleşmiş haliyle karşı karşı-
yayız. İstanbul Sözleşmesi, kapsamına 
sadece kadınları almaz. Kız çocuklarını, 
erkek çocuklarını toplumsal cinsiyet te-
melli yaklaşımıyla koruma kapsamına 
alır. Yetkili makamlara, şiddet çetelesi 
tutma yükümlülüğü getirir. Sözleşme’nin 
denetim mekanizması olan GREVIO’ya 
sadece hükümet raporları gitmez, kadın 

derneklerinden gölge raporlar gider. İs-
tanbul Sözleşmesi’nin bir gereği olarak 
Türkiye, Şiddet Önleme ve İzleme Mer-
kezleri (ŞÖNİM), ilk kabul birimleri, 
kadın sığınma evleri ve diğer hizmetleri 
kapsayan, destek hizmeti altyapısını 
oluşturmuştur. Bugün yapılmaya çalışı-
lan ise  kadın ile fail kocayı birleştirip 
“aile arabuluculuğuna” sevk etmek. 
Hayır bu, aileyi kurtarmak da değil, ara 
bulmak da… Bu, bir suçun işlenmesine 
göz göre göre zemin hazırlamaktan 
başka bir şey değil” ifadelerini kullandı.  

Ortada soyut bir şey yok 

İstanbul Sözleşmesi'nin varlığının somut 
gerekçeleri olduğunu anımsatan Çelik, 
“İstanbul Sözleşmesi yaşatır derken 
kimse ama kimse soyut bir şeyden bah-
setmiyor. Somut, elle tutulur, gözle görü-
lür gerekçelerle bu sözleşme yaşatıyor. 
Bu sözleşme, salt kadını korumuyor, bu 
sözleşmeyi referans  göstererek erkekler 
de dava açabiliyor. 
 İstanbul Sözleşmesi yaşatır, çünkü İs-
tanbul Sözleşmesi bugüne kadar bu ül-
kede  bire bir gerekleri yerine getirilerek 
çok az vakada uygulandı genel olarak ik-
tidar yasanın temel sorumluluklarını ye-
rine getirmekten kaçındı.  
Koruyucu ve önleyici tedbirler düzgün 
bir biçimde uygulandığı vakalarda kadın-
lar ve çocuklar korundu. Bu Sözleşme ile 
ilk kez psikolojik şiddet ve ekonomik şid-
det de erkek şiddeti olarak tanındı. İstan-
bul Sözleşmesi, bu ülkede mahkemede 
çocuğun, istismarcı babaya verilmesini 
de engelledi; şiddet uygulayan erkeğin 
evden derhal uzaklaştırılmasını da sağ-
ladı. “Sözleşme Yaşatır” derken, kimse 
soyut bir şeyden bahsetmiyor. İstanbul 
Sözleşmesi, yaşatır; İstanbul Sözleşmesi, 
yaşatacak” diye konuştu. 

ZAYİ İLANLARI  
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Geçtiğimiz günlerde gece yarısı yayımlanan Resmi Gazete’de; Cumhurbaşkanlığı kararıyla Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekildiği  
açıklanmıştı. Birçok kadın örgütleri çok sayıda kentte kararı protesto etti, etmeye devam ediyor. Damga olarak konuya mercek tuttuk ve 

Kadın Savunma Ağı Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Çelik ile  konuştuk. Çelik, “Türkiye'de artık hukukun işlevi kalmadı” dedi

KARTAL’DA bulunan taksici esnafı ile sohbet eden 
Başkan Yüksel, göreve geldiği günden beri tamam-
lanan ve devam eden çalışmaları paylaştı ve taksici-
lerin sorunlarını dinledi. Kartal Belediyesi 
tarafından yaklaşık bir yılı bulan Covid-19 salgınına 
karşı yürütülen koruyucu ve önleyici hizmetlerin ya-
nında alt yapı çalışmaları ile ilgili taksi esnafını bilgi-
lendirirken, taksicilerin talep ve sorunlarını tek tek 
dinleyip çözüm odaklı çalışmalara devam edecekleri 
bilgisini verdi. Kartal Belediye Başkanı Gökhan 
Yüksel, "Gece gündüz demeden direksiyon başında 
7 gün 24 saat özveri ile ulaşım hizmeti veren siz tak-
sici komşularımızla bir araya gelmekten dolayı 
memnunum. Taksici esnafı bizlerin sahadaki gözü 
ve kulağıdır. Yapmış olduğunuz meslekten ötürü 
direk komşularımızla iletişim halinde olan, yaptığı-
mız hizmetlerin onların nazarındaki değerlendirme-
sini dinleyen ve paylaşanlar sizlersiniz.  İlçemizde 
daha konforlu bir ulaşım imkanı sağlamak için 20 
mahallemizde yüzlerce sokak ve caddeyi asfaltladık 
ve bu yöndeki çalışmalarımızın yanında çözüm 
odaklı projeler 
üretmeye de 
devam edeceğiz." 
ifadelerini kul-
landı. Başkan 
Yüksel'in ziyaret-
lerine ilgi gösteren 
taksici esnafı, 
ziyaretlerinden 
dolayı Başkan 
Yüksel'e  
teşekkür etti. DHA 

Kokain değil yetki  
zehirlenmesi

SÖZ konusu sözleşmenin kaldırılma-
sını tanımadıklarının da altını çizen 
Çelik, “22/03/2021 tarihi itibariyle 
Türkiye Avrupa Konseyi'ne çekilme 
beyanını bildirdi. Madde 80 gereği 3 
aylık süre başları önümüzde 3 ay gibi 
kısa bir zaman var her yerde sesimizi 
yükseltmeye bıkmadan usanmadan 
erkekler tarafından katledilen  binlerce 
kadının adının yanına yeni bir kadının 
adının eklenmemesi için mücadele et-
meye, yanyana gelmeye birbirimize 
sahip çıkmaya ve her sokakta her 
meydanda eşit yaşamak istediğimizi 

ve İstanbul Sözleşmesini uygulayın 
demeye devam etmemiz, bu karar hü-
kümsüzdür kabul etmediğimizi gös-
termemiz  çok çok önemli..  Buradan 
tüm kadınlara çağrımız var şiddete 
uğrayan hiç bir kadını yalnız bırak-
mayalım, dayanışma içerisinde olalım 
yan yana gelmek haklarımız ve hayat-
larımız için örgütlenmeliyiz. Çünkü 
bir kişi daha eksilmeye tahammülü-
müz yok. Bilin ki o sözleşmenin her 
maddesi kadınlar tarafından uygulatı-
lacak. Bu nedenle aldığınız karar 
gayrı meşrudur. Hükümsüzdür” dedi. 

Bu karar hükümsüzdür 

A slında sorun görüntüleri ortaya çıkan gençte 
değil o genci kendilerinden olmayan top-
luma karşı kindarlığa sürükleyerek kişinin 

kendini “yeni nesil dava adamı” olarak görmesini 
sağlayan siyasetteydi. 

*** 
Çünkü günümüz siyaseti öyle bir hale getirilmişti 

ki iktidar partisinden olan yada iktidarın bir Bakanı, 
Milletvekili, Belediye Başkanı yada İl Başkanı ile 
fotografınız varsa ve hele ki iktidarın kimliğine sa-
hipseniz bu büyük bir kale inşa etmek için yeterliydi. 

*** 
Aynen dün iki ekmek parası karşılığı araba pazar-

larında fotoğraf çeken birinin, önce Kastamonu Be-
lediyesi Kültür Müdürü olarak atanması ve ardından 
Akp Genel Merkezinde sözde büro personeli olduğu 
iddia edilmesi gibi. 

*** 
Sadece Akp içinde değildi bu mümin kardeşin 

yükselişi. 
*** 

Mesela; 1993 doğumlu ve lise terkti ama milyon-
luk araçlara sahip galerisi ve şirketleri vardı. Ve el-
bette helal kazandığı parayla rezidanslarda 
oturmayı hak ediyordu. 

Ve bana kalırsa bugün bu görüntülerle tanımasay-
dık bile gelecekte bu kişiyi “Limak, Cengiz İnşaat, 
Kolin, Çalık, Sancak ve Kalyon” gibi ağabeylerin 
rakip olarak görmemiz mümkün olurdu. 

*** 
Beni üzen asıl şey neydi biliyor musunuz? Yıllar-

dır içlerinde barındırıp Kültür Müdürü o da yetmedi 
Akp Genel Merkez bünyesinde danışmanlık yada on-
ların deyimiyle büro personelliği yapmış partidaşla-
rına sahip çıkmak yerine “Uyuşturucu batağına 
saplanmış genç” imajıyla kamufle etmeye 
çalışmalarıydı. 

*** 
Ki yanılmıyorsam davaya bakan sulh ceza haki-

mide, kişinin “pudra şekeri” savunmasını yediği için 
değil, cezanın yatar boyutunun pek fazla olmadığını 
yada siyasi erk korkusu yüzünden salmış olabilirdi. 

*** 
Ve umarım bugün “kokainin pudra şekerine ben-

zetildiği bir ülkede yarın elinde şırınga ile yakalanıp 
Eroin değil kendime Kovid 19 aşısı yapıyorum di-
yenlerle karşılaşmayız.” 

*** 
Bu arada bundan 8 sene önce Gezi olaylarında 

“Camide içki içtiler görüntüler elimizde, cuma günü 
arkadaşlara bu görüntüleri göstereceğiz” diyerek 
yalanlarına Yüce Allah’ı da ortak edenler, o kafala-
rından uydurdukları görüntüleri bu görüntülerle ka-
rıştırmış olacak ki “Cami yerine Audi marka araba, 
içki içen yerine kokain çeken, çapulcu yerine de 
mümin” görmüştük.

HUKUK DIYE BIR  
SEY KALMADI

HERKESİN kadın mücadelesine des-
tek olması gerektiğini vurgulayan 
Çelik, “İstanbul Sözleşmesi’nden çe-
kilme kararı gayrı meşrudur. Gayrı 
meşrudur çünkü bu sözleşme kadına 
yönelik erkek şiddetini önlemede, ka-
dınları korumada, cezasızlık politika-
larına son vermede bugüne kadar 
oluşturulmuş en kapsamlı bağlayıcı 
hukuk metinlerinden biridir ve kadın-
ların mücadelesiyle kazanılmıştır. Bu 
kararla Erdoğan ve bir grup tarikat li-
deri gerici yobaz, kadınların canına 

kastetmiştir. Bütün kadınlar bu bilgiyi 
eninde sonunda öğrenecektir. Bu 
sözleşmenin feshedilmesinin nedeni 
İletişim Başkanlığı’nın ve İslamcıların 
propaganda ettiği gibi eşcinselliği 
teşvik etmesi değildir. Nefret söylem-
lerinizle bu kararı meşrulaştıramazsı-
nız. Hiç kimseyi geride bırakmadan 
kadınlar ve LGBTİ+’lar birlikte mü-
cadele etmeye devam edeceğiz. 
6284’e, nafaka hakkımıza dokunmayı 
aklınızdan bile geçirmeyiz. İzin ver-
meyiz” dedi.

Kadınları yalnız bırakmayalım 

Taksici anlattı başkan dinledi
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel hafta sonu  

mesaisinde ilçe genelindeki taksi duraklarını ziyaret etti. 
Başkan Yüksel'e ziyaretlerinde Kartal Taksi Durakları 

Dernek Başkanı Abdulkadir Ardiç eşlik etti
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BİR DOKUNUŞTAN FAZLASI

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

Adres : Akpınar 
Sanayi Bölgesi - Yassıören 
Mahallesi Hadımköy Cad.

No:162 Arnavutköy / İSTANBUL 

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

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

@monoelectrictr

@monoelectrictr

@monoelectricofficial

@monoelectricofficial

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

Mono Elektrik



D oğu Türkistan'daki Uygur
Türklerine uyguladığı insan-
lık dışı politikalarıyla bilinen

Çin'in soykırımını Batı ülkeleri kabul
ederken, İslam ülkeleri hala sessizliğini
koruyor. Şimdiye kadar Çin'in Uygur
Türklerine karşı olan politikalarını soy-
kırım olarak tanıyan ülkeler ise şunlar:
"Avrupa Birliği (AB), ABD, Kanada,
Hollanda, İngiltere, Belçika."

Doğu Türkistan 
mücadele veriyor

Doğu Türkistan'da Uygur Türkleri
toplama kamplarındaki zulümle mü-
cadele ederken, Türkiye'de de yakınla-
rını soranlar başkonsolosluk önünde
nöbetlerine devam ediyor. Fakat İslam
ülkeleri Çin ile olan işbirliğini devam
etmekte ısrarcı. Bu işbirliklerinden biri
de Çin ve İran arasında.

Çin'den İran'a dev yatırım

Çin gelecek 25 yıl içerisinde İran'a 400
milyar dolar yatırım yapacak. Karşılı-
ğında ise bu ülkeden ucuz petrol ala-
cak. Anlaşma, Çin’in Orta Doğu’daki
etkisini hiç olmadığı kadar derinleştire-
bilir ve ABD'nin İran’ı tecrit politikala-
rını da baltalayabilir.

Anlaşma sağlanacak mı?

Ancak nükleer faaliyetlerinden ötürü
ABD ve Batı müeyyideleri altında bu-
lunan ve halen çözülememiş haldeki
İran yaptırımları, anlaşmanın ne kadar
uygulanabilir olduğu sorusunu akıllara
getiriyor.

İlk adımı İran'dan bekliyor

ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz
günlerde Tahran'a müzakere masasına
yeniden dönme teklifinde bulundu.
Amerikalı yetkililer, Washington'ın yap-
tırımları kaldırdığı sırada Tahran'ın da

anlaşma şartlarını uygulamasının
mümkün olduğunu belirtiyor. Biden,
ilk adımı İran'ın atmasını istedi.

İran reddetti

İran ise bunu yapmayı reddetti ve Çin
de bu aşamada Tahran'a destek verdi.
Pekin yönetimi İran'a yönelik tüm yap-
tırımların "kayıtsız şartsız" kaldırılması
gerektiğini belirtti. Pekin, anlaşmanın
canlandırılması için öncelikli adımı
Washington'ın atması gerektiği yö-
nünde görüş beyan etti. Çin, ABD ile
birlikte 2015'te İran'la anlaşma imzala-
yan 5 ülkeden biriydi.

Türkiye'den sonra İran ziyareti

Tahran ve Pekin yönetimleri, İran'ın
Çin'in başlattığı "Kuşak ve Yol" proje-
sine katılımını öngören 25 yıllık iş bir-
liği anlaşmasını imzaladı. Ekonomik ve
güvenlik alanlarının ön planda tutul-
duğu çeşitli alanlarda iş birliğini öngö-
ren anlaşmalar, Çin Dışişleri Bakanı
Wang Yi'nin iki günlük Tahran ziyareti
sırasında gerçekleşti.Anlaşmalar Çin
Dışişleri Bakanı Vang Yi ile İran Dışiş-
leri Bakanı Muhammed Cevad Zarif
tarafından imzalandı. İran, konuyla il-
gili kamuoyuna detay vermedi.
Ancak konuya vakıf kaynaklar, geçen
yıl New York Times gazetesi tarafından
ele geçirilen 18 sayfalık taslak metinde
fazla bir değişiklik olmadığını 
belirtiyor.

Yatırım karşılığında petrol

Taslağa göre Çin, gelecek 25 yıl içinde
bankacılık, telekomünikasyon, liman-
lar, demiryolları, sağlık hizmetleri ve
bilgi teknolojisi de dahil olmak üzere
onlarca alanda İran'a 400 milyar do-
larlık yatırım yapacak. Buna karşın
Çin, İran'dan düzenli ve büyük ölçüde
indirimli olarak İran petrolü alacak.Ay-
rıca anlaşma ortak eğitim ve tatbikat-
lar, ortak araştırma ve silah geliştirme
ile istihbarat paylaşımı da dahil olmak
üzere askeri işbirliğinin derinleştirilme-
sini öngörüyor. İki ülke arasındaki iliş-
kilerin derinleştirilmesi ve İran'ın,
Çin'in başlattığı "Kuşak ve Yol" proje-
sine katılımını öngören adım, Çin Dev-
let Başkanı Şi Cinping’in 2016
yılındaki Tahran ziyaretinde ilk defa
gündeme gelmişti. DHA

AFP'nin Suriye Demokratik Güçleri
(SDG) kaynaklarına dayandırdığı
haberine göre 10 gün sürecek ope-

rasyonda IŞİD'le mücadele için kurulan uluslar-
arası koalisyon da yer alıyor. ABD
önderliğindeki koalisyon istihbarat ve hava gö-
zetleme desteği veriyor. El Hol kampında ço-
ğunluğunu kadınların ve çocukların oluşturduğu

60 binden fazla kişi yaşıyor. Birleşmiş Milletler
daha önce birçok defa El Hol kampındaki gü-
venlik sorunun giderek büyüdüğünü açıklamıştı.
Kampta ağırlıklı olarak IŞİD savaşçılarının Suri-
yeli ve Iraklı aile üyelerinin yanı sıra Avrupa ve
Asyanın değişik ülkelerinden gelerek IŞİD safla-
rına katılanlar da bulunuyor. Londra merkezli
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre kampta

yıl başından bu yana kadar en az 40 kişi öldü-
rüldü. Gözlemevi'nin direktörü Rami Abdurrah-
man operasyonu saha YPG güçleri ve yerel
polisin birlikte yürüttüğünü ve sokağa çıkma ya-
sağı uygulandığını belirtti. Abdurrahman otuz-
dan fazla kadın ve erkeğin tutuklandığını ve
sayının artmasının beklendiğini belirtti. Kamp
daha önce kaçma girişimleri ve gardiyanlara

saldırı girişimleri ile gündeme gelmişti. Kürt
yetkililer cinayetler ile ilgili IŞİD hücrelerini işa-
ret ederken bir insani yardım görevlisi ise ölüm-
lerin aşiretler arası gerilimlerle de irtibatlı
olabileceğini vurguladı.23 Mart 2019'da IŞİD'in
son kalesi Baguz'un ele geçirilmesinin ardından
Washington örgütün tamamen ortadan kaldırıl-
dığını ilan etmişti.

El Hol kampına IŞİD operasyonu
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Çin'in Doğu
Türkistan'daki Uygur
Türklerine uyguladığı
soykırım politikalarını
hiçe sayan İslam
ülkelerinden İran,
Çin'in 400 milyar
dolarlık yatırımı
karşılığında Çin'e 
indirimli petrol verecek

Suriye'deki El Hol kampında IŞİD'e karşı geniş çaplı operasyon başlatıldı

Ziyaret için 
Çin’le müzakere
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio
Guterres, BM İnsan Hakları heyetinin, Doğu
Türkistan'da sınırsız erişimle inceleme 
yapabilmesi için Çin makamları ile "ciddi
müzakere" halinde olduklarını bildirdi

KAnAdA resmi
yayın organı
CBC'ye açıklama-

larda bulunan Guterres, "Şu
anda BM İnsan Hakları Yük-
sek Komiserliği ofisi ile Çinli
yetkililer arasında, Uygur
Türklerine ve diğer Müslüman
azınlıklara karşı insan hakları
ihlallerine dair iddiaları araştır-
mak için ciddi müzakere yapılıyor. Sincan Uygur
Özerk Bölgesi'ne (Doğu Türkistan) BM yetkililerinin
girmesine izni verme konusunda umarım yakında bir
anlaşmaya varılacak ve İnsan Hakları Yüksek Komi-
seri kısıtlama veya sınırlama olmaksızın Çin'i ziyaret
edebilecek." dedi. Guterres, "Bizim için ziyaretin, ku-
rumun istediği her şeye sınırsız erişiminin sağlandığı
bir misyon olması önemli. Ziyaretin bu şekilde olma-
sını istiyoruz." diye konuştu. BM İnsan Hakları Yük-
sek Komiseri Michelle Bachelet geçen ay, Doğu
Türkistan'daki keyfi gözaltı, kötü muamele, cinsel
şiddet (taciz, tecavüz vakaları) ve zorla çalıştırma ra-
porlarının kapsamlı ve bağımsız bir değerlendirme
gerektirdiğini dile getirmişti. 

ZULMUN GOLGESINDE 
BUYUK ANLASMA

Maduro’dan 
yeni aşı hamlesi
Venezuela'nın Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Dünya Halklarının 200. Yıl Kongresi'nin
yaptığı açıklamada "Dünya bunu bilmeli. Emperyalizmin Venezuela'nın ilaç bulmasına
karşı ambargo zulmü acımasız. Halkın ihtiyaç duyduğu ve onlara bedavaya verilen ilaçları
almak için hareket etmek zorunda kaldık, bunu tüm dünyaya ifşa ediyorum" demişti

Petrol İhraç Eden Ülkeler
Örgütü'nün kurucu üyelerinden
Venezuela'nın Devlet Başkanı

Nicolas Maduro, koronavirüs aşısı sağla-
maya çalıştıklarını ve aşı karşılığında,
ödeme aracı olarak ham petrolü kullana bi-
leceklerini söyledi. 

“Hazır ve hazırlıklıyız”

Maduro, virüse karşı aşılara küresel erişim
sağlamayı amaçlayan Dünya Sağlık Ör-
gütü (WHO) liderliğindeki Kovid-19 Aşıları
Küresel Erişim Programı (Covax) aracılı-
ğıyla Kovid-19 aşısı sağlamaya çalıştıklarını
söyledi. Ülkenin aşı için petrol ticaretine
"hazır ve hazırlıklı" olduğunu ve ticareti yü-
rütebilecek petrol gemileri ve müşterileri ol-
duğunu da sözlerine ekledi.

2 milyar doz aşı hedefleniyor

Covax projesiyle yılın sonuna kadar düşük
gelirli ülkelere toplam iki milyar doz aşı
gönderilmesi hedefleniyor. Covax projesi;
WHO, GAVI aşı ittifakı ve Salgın Hastalık-
lara Hazırlık Buluşları Koalisyonu (CEP)
tarafından yoksul ülkelerin aşı alımındaki
dezavantajlı konumuna çare üretmek için
hayata geçirildi.

Adil paylaşım yapılacak

Projeyle, koronavirüsle mücadele
için üretilen aşıların bütün dünya
ülkeleri arasında adil bir şekilde
paylaşılması amaçlanıyor. Şu ana
kadar dünyanın zengin ülkeleri,
yoksul ülkelere kıyasla çok daha
fazla Kovid aşısı temin etti.

Dünyaya bunu
ifşa etmişti

Dünya
Halklarının
200. Yıl
Kon-
gre-

si'nin sanal toplantısına liderlik eden Ma-
duro yaptığı açıklamada, ülkesine uygula-
nan ambargo sürecini değerlendirdi.

"Muazzam bir savaş verdik”

Venezuela'nın Covid-19'a yakalanan kişile-
rin bakımı ve iyileşmesi için gerekli ilaçları
bulmakta ciddi mücadele vermek zorunda
kaldığını belirten Maduro, "Muazzam bir
savaş vermek zorunda kaldık. Dünya bunu
bilmeli. Çünkü emperyalizmin Venezüel-
la'nın ilaç bulmasına karşı ambargo zulmü
acımasız. Halkın ihtiyaç duyduğu ve onlara
bedavaya verilen ilaçları almak için hareket
etmek zorunda kaldık, bunu tüm dünyaya
ifşa ediyorum" ifadelerini kullandı.

“Türkiye'nin desteği bizimle”

Aynı konuşmada Maduro, "Türkiye, Rusya,
Çin, Hindistan ve Küba'nın desteğine sahi-
biz. Tıbbi ekipman, ilaç, aşı ve daha fazlası
ile bizi destekliyorlar ve destekleyecekler"
dedi. Ülkede Kovid-19'a karşı başlatılan
aşılama çalışmaları kapsamında Venezuela,
Rusya ile 10 milyon doz Sputnik V aşısının
alınması konusunda anlaşmıştı.

Petrol satışları azaldı

Güney Amerika ülkesinin pet-
rol ihracatı, ABD'nin Madu-
ro'ya istifa etmesi için baskı
yapmak amacıyla, 2019 yılın-
dan bu yana Venezüella'nın
devlet petrol şirketine uygula-
dığı yaptırımlar nedeniyle

önemli ölçüde
azaldı.

Almanya'dan
destek geldi
Suriyeliler için düzenlenen beşinci mali
destek konferansı başlıyor. Almanya’nın,
ülke için bir milyar eurodan fazla destek
taahhüdünde bulunacağı belirtildi

Suriye için düzenlenen beşinci donörler
konferansı bugün Brüksel’de başlıyor. Bir-
leşmiş Milletler’in Avrupa Birliği’yle birlikte

düzenlediği iki günlük konferansta, Suriye’de ve komşu
ülkelerde acil insani yardıma ihtiyaç duyan 24 milyon
kişi için 10 milyar dolarlık bir yardım toplanması he-
defleniyor. Konferansın ilk gününde sivil toplum örgüt-
lerinin temsilcileri, yardım örgütleri ve iç savaşın
vurduğu Suriye’den milyonlarca sığınmacıya ev sahip-
liği yapan komşu ülkelerden temsilcilerle video yoluyla
görüşmeler gerçekleştirilecek. Bakanlar düzeyindeki
mali destek konferansı ise Salı günü yapılacak. Geçen
yıl, konferansta taahhüt edilen yardım tutarı toplam 6
milyar 900 milyon euroya ulaşmıştı. Alman Federal
Hükümeti’nin Suriye’ye bir milyar eurodan fazla insani
yardımda bulunacağı belirtildi. Neue Osnabrücker Zei-
tung’un haberine göre, geçen yılki bağış konferansında
Suriye ve komşularına 1 milyar 600 milyon euro yarım
taahhüdünde bulunan Federal Hükümet, bu yıl da
benzer bir meblağ ile katkıda bulunacak. Neue Osnab-
rücker Zeitung’un haberine göre Alman Dışişleri Ba-
kanlığı, Suriyeli yarım örgütü Beyaz Miğferler’e
desteğe devam etmeyi hedefliyor. 
DHA

Merkel'den salgınla mücadele çağrısı
Almanya Başbakanı Angela Merkel, eyalet başbakanlarından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kararlaştırılan tedbirleri uygulamalarını istedi

AlmAnyA Başbakanı
Angela Merkel, ARD
televizyonunda yayınla-

nan "Anne Will" adlı programda
yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgı-
nındaki üçüncü dalgayı kırmak için
eyalet başbakanlarıyla mart başında
alınan kararların etkili ve hızlı şe-
kilde uygulanması gerektiğini söy-
ledi. “Eyaletlerde eyleme
geçilmesine ihtiyaç var.” diyen Mer-

kel, eyalet başbakanlarının vaka sa-
yılarının düşürülmesi için etkili
araçlara sahip olduğunu, bunların
kullanılmasını talep etti. Yeni vaka
sayıları belirli bir seviyeye ulaştı-
ğında “acil frene basılması" ve sert
tedbirlerin uygulamaya girmesinin
kararlaştırıldığını anımsatan Mer-
kel, vaka sayılarının çok yüksek ol-
duğu bölgelerde dışarıya çıkmanın
kısıtlanması ve insanlar arasında te-

masların azaltılması gibi tedbirlerin
getirilebileceğini belirtti. Merkel,
bunun yanı sıra okullarda ve iş yer-
lerinde hızlı testlerin uygulamaya
konulmasını ve işverenlerin perso-
neline uzaktan çalışma imkanı sun-
masını istedi. Başbakan Merkel,
eyalet başbakanlarının tedbirleri al-
mada harekete geçmemesi duru-
munda Enfeksiyon Yasası’nda
değişiklik yapabileceğini aktardı.

İran ve Çin arasında
meydana gelen bu

yakınlaşmanın
ABD ve Avrupa 

ülkelerinin yanı sıra
Türkiye tarafından

da tepkiyle
karşılanacağı
iddia edildi.
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 ALARM
 AMME
 ARMA
 ASTAR
 AVAM
 BANT
 BATİ
 BRAVO
 BÜYÜK
 CAMİ
 ÇEKER
 ÇİFT
 DERİN
 DİFTONG
 DÜŞÜNME
 EBEVEYN

 EMEK
 ENLİ
 ERAT
 ESMA
 EŞİT
 FAAL
 GİNE
 İŞBA

 KARE
 KATMAK
 KAVİM
 KÜRT
 LASTA

 ÖĞLENCİ
 ÖVÜNÇ
 ÖZLEME

 PARFÜM
 RABBİ

 RALANTİ
 RİNT

 SALON
 SAYA
 ŞALE
 ŞANS

 ŞOVENİZM
 TAHİN

 TAŞIMAK
 TAZI

 TONGA
 TRÜK

 ÜZENGİ
 ZARTA

M A H C U R

3 HARFLİ
 AÇI
 IKA
 KIH
 OYA

4 HARFLİ
 AKİT
 ATAK
 AYNİ
 BENİ
 FAAL
 ILKI
 KAÇI
 KAYA
 MAİL

 NARA
 OKEY
 RANT
 TAAM
 TAYF
 TURA
 YOGA

5 HARFLİ
 AKTİF
 ÇIKAR
 IHMAK
 KAZIK
 KIZAK

 MORAL
 YAĞCI

 YANAY

6 HARFLİ
 AHİREN
 AHİRET

 IKINTI
 MAHCUR

 NEBATİ
 RİAYET

 TEKRAR

10 HARFLİ
 ACINDIRMAK

 FIKRACILIK
 MATRİARKAL
 YABANSIMAK

Soldan Sağa:
1. Menfi. - Çağdaş. 2. Tatmin edici özellikte olan, 
uygun, doyurucu. 3. Belirti. - Dâhi. 4. Eşek. 6. Ga-
rantisi olan, güvenceli. 7. Acı, üzüntü, dert, keder. 
- Gerek, gereklik, ister, lüzum. 8. Bildirge. 9. Bir işin 
yapılması için harcanan beden ve kafa gücü. - Bü-
yüklere mahsus çadır.

Yukarıdan Aşağıya:
1. Cüretkâr. - Minnet altında kalan. 2. Bir çeşit kö-
mür kalem. 3. Yıldız. - Çizgili çubuklu çizgileri olan 
(kumaş). 4. Bir yazı veya belgeye imzasını yazmak, 
imza atmak. 6. Andanteden daha canlı, daha hızlı 
bir biçimde (çalınmak). 7. Güldürü niteliğinde kısa 
oyun. - Buluş. 8. Rahata kavuşma. 9. Bir ülke adı. 
- İpek böceği kozaları çözülerek çıkarılan ve doku-
macılıkta kullanılan çok ince, esnek ve parlak tel.
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içerisinde her yönden verilmiş karışık 

har�er arasından bulmanız gerekmektedir.

Bulmacada verilen ipucu kelimeden yararlanarak 
çözülmüş bulmacayı tamamlayınız.
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T U R A T A Y F
A A H R E T A
A Y N K A Y A
M A T R A R K A L

E A N
A C N D R M A K
K H O Y A
T M A H C U R Z
I K A A Ç
F K R A C L K

Z K K
Y A B A N S M A K
O K E Y N A R A
G N E B A T Ç
A K T L K
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A K S A S R
T A T M N K A R
A R A Z D E H A
K A R A K A Ç A N

K L N T
G A R A N T L
E L E M C A P
B E Y A N N A M E
E M E K O T A K
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Manisa
ilçesi

oyuncu
K N vilayet A oyuncu A D Boyun T S T T

B U R A K Lantan P E D E K M A R K A B O N E
L bezi S E L M A N T engelli A M A Donuk M A T giysisi R O P

K A H Z A T N Ö Z L E M G Ü R H A N S
ses

Kaba
baston A S A S E M A R kabul etsin" R A Kayak S K Gelecek A T

H A V A Â D A
Hayvan B L O K G R A M A J H P P
F A U N A Vulkanize

kauçuk oyunu L S E S U A L
N A E B O N T A K S Çok

eski A
M L Y Ö patiska veya A O Dingil L E H

O Yakacak C K R E T O N O K U M E
K Ö K S Ü M Ö K U L K C R pasta E
kovboy
oyunu N T T U R N O E T M E N E T K
R O D E O A R kaba et N U A R P A L P A T A

Tibet D E R T Devlet T C D D E C Z A T T K Nispet O R A N
Y A K O B U A Yengi U T K U T R O A N T R E
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TiyATRo yönetmeni ve İstanbul
Gelişim Üniversitesi Güzel Sa-
natlar Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi

Önder Paker, “Tiyatronun Coşkusunu
Kaybetmeden” başlıklı bir mesaj yayınladı.
“Bir yıldır sahneler karanlık, perdeler ka-

palı, salonlar boş, alkış sesleri yerini son-
suzlukta süren bir sessizliğe bırakmış” di-
yerek sözlerine başlayan Dr. Önder Paker,
“İnsanoğlunun binlerce yıl bir araya
gelme, anlatma, canlandırma, paylaşma
içgüdüsüyle başlamış ve uygarlıkların in-

sanlaşma seviyesini belirlemiş tiyatrolar,
virüs salgını nedeniyle kapalı. Bu nedenle
sıkıntı içindeyiz. Birçok tiyatrocu gibi biz-
ler de tiyatrolarımızın kapalı olması nede-
niyle bir takım zorluklar yaşıyor ve
mağduriyetler yaşıyoruz” dedi.

K arabağlar ilçesine bağlı Tırazlı Ma-
hallesi'nde antik taş ocağı bulundu.
Tırazlı-Kesikkaya Antik Taş Oca-

ğı'nın, Helenistik ve Roma dönemlerinde
yoğun olarak kullanıldığı düşünülüyor.
Smyrna Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr.
Akın Ersoy, bu ocaktan çıkarılan kabaca iş-
lenmiş taş blokların, mevcut dere yatakları
da kullanılarak kızaklarla denize indirildiğini
ve deniz yoluyla mavnalarla Smyrna/İzmir
Limanı'na nakledildiğini söyledi.

Emek ve maliyet gerektiriyor

Aynı zamanda İzmir Katip Çelebi Üniversi-
tesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Türk-İslam Arkeolojisi Bölümü’nde öğretim
üyesi olarak çalışan Doç. Dr. Ersoy, taş
malzemeyi ocaktan çıkarmanın ve inşaat
alanına nakletmenin oldukça emek isteyen
ve maliyetli bir iş olduğunu dile getirerek,
"Antik Çağ’da günümüzdeki Kemeraltı ile
örtüşen antik limana ulaştırılan taş bloklar
büyük ihtimalle uygun bir alanda, günümüz
konteyner depolama alanları gibi bir alanda
depolanır ve sonrasında kağnılarla inşaat
alanına taşınırdı. Örneğin; Smyrna Ago-
rası’na ulaştırılır ve ince işçilikleri yapıldık-
tan sonra yapının mimari projesinde
belirlenen yerde kullanılır veya yerleştirilirdi"
dedi.

Smyrna'nın taş ihtiyacını gidermiş

Doç. Dr. Ersoy, Antik Çağ’da kentlerin yer
seçiminde önemli bazı kriterler göz önüne
alındığını hatırlatarak şöyle konuştu: “Örne-
ğin; kentin inşasında gerekli olan kil, kum ve
kereste ihtiyacının nerelerden ve nasıl karşı-
lanacağına ilişkin analizler yapılır, aynı za-
manda kentin surlarının, tiyatro, tapınak,
agora gibi anıtsal yapıların inşasında gerekli
olacak mermer ve benzeri taş ocaklarının
yerleri de belirlenirdi. Dönemin şehir plancı-
ları, mimarları ve taş ustaları kentin ihtiyaç-
larını ve tedarik noktalarını tek tek tespit
ederlerdi."

Aktif olarak kullanılmış

Antik Çağ’ın anıtsal yapılarında taş ocakla-
rının önemli olduğunu ifade eden Doç. Dr.
Ersoy, “Tırazlı-Kesikkaya Taş Ocağı’nın da

Helenistik
Dönem'in
başında,
Smyrna Ken-
ti'nin Kadife-
kale-Kemeraltı
ekseninde kurulu-
şundan itibaren kulla-
nılmış olan bir taş ocağı
olduğu anlaşılıyor. Ele geçen
seramik buluntular ve yerinde kesilmiş
halde korunmuş olan blok ve sütunlar özel-
likle Roma Dönemi’nde giderek büyüyen ve
zenginleşen Smyrna'nın, bu durumuna pa-
ralel olarak sayıları artan görkemli anıtsal
yapılarının ihtiyacını karşılamak üzere bu
taş ocağının daha da aktif olarak kullanıl-
dığı anlaşılıyor” dedi.

Başka ocaklar da var

Doç. Dr. Ersoy, tek bir ocağın, büyük bir
kentin yapılarının taş ihtiyacını karşılayama-

ya-
cağını,

bunun dışında
başka ocakların da varlı-

ğını bildiklerinin altını çizerek,
“Ancak Smyrna Agorası'nda tespit edilen
breşik rekristalize kireçtaşı birçok sütunun
bu ocaktan geldiği anlaşılıyor” diye ko-
nuştu.

Tarihsel coğrafyaya sahip çıkılmalı

Günümüzde olduğu gibi antikçağda da
kent merkezinin çevresinde çeşitli donatıla-
rın yer aldığını belirten Doç. Dr. Ersoy, söz-
lerini şöyle sürdürdü: “Bu anlamda
Smyrna'nın kırsalında; değirmenler, çiftlik-

ler,
köy-

ler, taş
ocakları, su

kaynakları ve ka-
leler bulunmaktadır.

Kentlerin bu donatılara sahip kırsal alanları
o kentin tarihsel coğrafyası olarak tanımla-
nır. Bu tür alanlar veya donatılar, antik ken-
tin tarihsel mirasını ve birikimini oluşturur.
Ne yazık ki günümüzde tehdit altındalar ve
kentlerin tarihsel hafızasının bir parçası olan
bu alanların korunması gerekir. Başlangıç
olarak bu noktaların sit alanı olarak tescili
yapılmalıdır. Sonrasında çevre sakinleri ve
ilgili icracı makamların bu tür alanlara sahip
çıkması gerekir" dedi.

Festival Ayvalık'tan
DÜNYAYA
AÇILACAK

AnkARA Sanat Tiyatrosu’na verdiği
destekler nedeniyle teşekkür eden
Başkan Ergin yaptığı açıklamada,

“Kadın Oyunları Festival’imiz yaklaşık bir hafta-
dan bu yana süren bir organizasyonun finaline
geldik. Umut ediyoruz ki, bu festivali önümüz-
deki yıllarda geleneksel hale getirip, uluslar arası
arenaya taşımak istiyoruz. Biz bu konuda iddia-
lıyız. Organizasyonumuzun son gününün
Dünya Tiyatrolar Günü’ne gelmesi de organi-
zasyonu daha anlamlı bir hale getirdi. Ayvalık’ta
kadına verdiğimiz önemi bir kez daha bu organi-
zasyon vesilesi ile göstermiş olduk. 
Çünkü bu festival süresince sergilenen oyunların
ana teması kadınların yaşadıkları sorunları dile
getiriyor olmasıdır. Biz de böylelikle bu mesajları
Ayvalık’tan dünyadaki herkese vermiş oluyoruz.
Bu durum özellikle Ayvalık’ın kadınlara bakış
açısı olarak nerede olduğunun bir göstergesidir"
dedi. Festivalin son gününde başkentten Ayva-
lık’a gelerek organizasyona konuşmacı olarak
katılan CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer
de, Dünya Tiyatrolar Günü nedeniyle kendile-
rine ve sahipliği yapan Ayvalık Belediye Başkanı
Mesut Ergin’e teşekkür ederek, “Tiyatrolar top-
lumların aynasıdır. 
Bu kadar önemli bir konuda dünya ilk defa far-
kındalık oluşturabilmek için Kadın Oyunları
Festivali düzenleyen Ankara Sanat Tiyatrosu’na
da teşekkür etmek istiyoruz” diye konuştu.

İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı Tırazlı 
Mahallesi'nde, Helenistik ve Roma dönemlerinde
kullanıldığı düşünülen bir taş ocağı bulundu

Ankara Sanat Tiyatrosu’nun sanat
yönetmenliğinde, Ayvalık Belediyesi 
Kültür İşleri Müdürlüğü’yle ortaklaşa 
projelendirilen ve Atölye Kültür Sanat 
organizasyonu ile yaşama geçirilen,
dünyada ve Türkiye’de ilk kez düzenlenen
Kadın Oyunları Festivali, ünlü oyuncu 
Ayça Bingöl’ün oynadığı Ben Anadolu 
isimli oyunla sona erdi

Salonlar boş kaldı perdeler ise kapalı!

ANTIK TAS OCAGI
BULUNDU

Lahitteki beddua’nın sırrı
AmAsyA'nın Merzifon ilçe-
sinde 1994 yılında 1700 yıl ön-
cesinde ait bir lahit bulundu.

Medusa kabartmalı lahit, üzerinde bulu-
nan beddua yazısıyla dikkat çekti.  Amasya
Müzesi'nde sergilenen lahit hakkında ko-
nuşan müze müdürü Celal Özdemir, bed-
duanın lahitin çalınmaması ve antik
mezarların soyulmaması için yazıldığının
tahmin edildiğini belirtti.

Uyarıya rağmen soymuşlar

Özdemir, “Beddualara ve uyarılara rağmen
maalesef mezarı soymuşlar” dedi. Lahit,
Aktarla köyünde 1994 yılında yapılan kur-
tarma kazısında bulundu. Roma dönemine
ait lahidin üzerinde Grekçe harflerden olu-
şan ifadeler ve Yunan mitolojisinde gözle-
rine bakanı taşa çevirdiğine inanılan
Medusa figürü olduğu belirlendi.

“Hayrını görmesin, rızkı azalsın”

Yapılan incelemelerde lahidin üzerinde,
‘Her kim ki saygı ve merhamet duygula-
rıyla yaklaşanlar Tanrı'dan iyilik görsünler.
Ancak kötü niyetle yaklaşanlar, mezarı ele
geçirmeye çalışanlar veya başka bir kötülük
yapanlar için bu dünya basılmaz, denizler
aşılmaz olsun. Çocuklarının, özellikle de
eşlerinin hayrını görmesin, rızkı azalsın’
şeklinde beddua yazıldığı belirlendi. 

Mezar soyulmasın diye yazılmış

Lahit hakkında bilgi veren Amasya Müzesi
Müdürü Celal Özdemir, “Beddualı lahidin

üzerinde antik çağ mito-
lojisinde gözlerine bakan
kişilerin taşa çevirdiğine
inanılan Medusa’nın ka-
bartmaları, çeşitli mitolo-
jik yaratıklar ve o günün
modası olan eserler var.
Nureni Aktarla Lahdi de-
diğimiz lahit müzemizde
sergileniyor. Lahidin 3 ta-
rafında kabartma olarak tasvir edilmiş çe-
şitli mitolojik yaratıklar var. Bu lahidin batı
dar yüzünde 5 satırlık Grekçe antik bir
yazıt var. Elimizdeki bilgilere göre, mezar-
lar genellikle antik dönemin inancı gereği

ölü gömerken, gün-
lük hayatta kullan-
dıkları kıymetli
eşyaları mezarın içe-
risine ölü hediyesi
olarak bırakıyorlar,

öbür dünyada kullansın diye. Bunun neti-
cesinde de genelde antik mezarların çoğu
soyguna tabi tutuluyor, tahrip ediliyor.
Bunu önlemek için mezar sahibi, muhte-
melen ölmeden önce imalatını vermiş, bu

lahdi yaptırmış, ardından da mezarın so-
yulmaması ve tahrip edilmemesi için
Grekçe beddua yazdırmış. Yine aynı za-
manda mezarı korusun diye antik dö-
nemde çok korkulan bizim Gorgo kızları
dediğimiz Medusa’nın kabartmaları da ya-
pılmış. Tüm bunlar mezarın soyulmaması,
içindeki ölü hediyelerinin alınıp çalınma-
ması, mezara zarar verilmemesi için yapı-
lan uyarı niteliğinde yazılardır” dedi.

Beddualara rağmen soydular

Beddua ve uyarılara rağmen mezarın,
Roma döneminde soyulduğunu
belirten Özdemir, “Yaklaşık 1700-
1800 yıllık bir mezar lahit. Mezar
sahibinin profilden verilmiş bir ka-
bartması var, yine mezar sahibesi-
nin eşinin kabartması da var.
Kurtarma kazısı yaptığımız dö-
nemde lahdin içinde 4 iskelet bul-
duk. 2’si yetişkin anne ve babaydı,
2’si de kenara alınmış çocuk iske-
letleriydi. Medusa kabartmalarına

ve beddua yazılarına rağmen mezarın dar
yüzünden girilerek mezarın içerisindeki ölü
hediyeleri olarak tabir ettiğimiz takıların ve
kıymetli eşyaların alındığını belirledik. Yani
beddualara ve uyarılara rağmen maalesef
mezarı soymuşlar. Kurtarma kazısını yaptı-
ğımız dönemde hiçbir ölü hediyesi bula-
madık. Şu an müzemizde sergilenen bu
lahit, müzemizin de en ilginç ve dikkat
çeken eserlerinin başında geliyor” diye 
konuştu.

Amasya'da 1994 yılında bulunan 1700 yıl öncesine ait Medusa kabartmalı beddua yazılı lahit müzede sergileniyor. Müze müdürü
Celal Özdemir, bedduanın lahitin çalınmaması ve antik mezarın soyulmaması için yazıldığını tahmin ettiklerini belirtti

Gitarı rekor
fiyata satıldı

Rock'n Roll'un kralı Elvis Presley’in 2003 yı-
lında ABD’de yapılan bir açık artırmada 29
bin 375 dolara satılan gitarı dün yine ABD’de

yapılan bir açık artırmada bu kez 500 bin dolara alıcı
buldu. Alıcının ismi kamuoyu ile paylaşılmadı.İsveç'in Al-
madalen şehrinde Ocak 1968’de üretilen gitar, aynı yıl
Şubat ayında Presley’e gönderilmişti.

Smyrna Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Akın Ersoy,
bu ocaktan çıkarılan kabaca işlenmiş taş blokların,
mevcut dere yatakları da kullanılarak kızaklarla denize
indirildiğini ve deniz yoluyla mavnalarla İzmir 
Limanı'na nakledildiğini söyledi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin,
Kadın Oyunları Festivali’ni her yıl

geliştirerek sürdüreceklerini söyledi.

Önder
Paker



EMRE Belözoğlu, tek-
nik sorumlu görevini 
üstlenip takımın başı-

na geçti ancak sportif direktör 
olarak yeni sezonun çalışma-
larını da yapıyor. Belözoğlu, 
transferde ilk hedef olarak 
Kenan Karaman’ı belirledi. 27 
yaşındaki hücum oyuncusu, 
Düsseldorf’taki başarılı per-
formansını Milli Takım’a da 
taşıdı. Kenan’ın sözleşmesinin 
sezon sonunda bitecek olması, 
başta Galatasaray ve Beşiktaş 
olmak üzere başka takımla-
rın da bu oyuncunun peşine 
düşmesini sağladı. Emre 
Belözoğlu, transfer rekabeti 
kızışmadan bu işi bitirmek 
için kolları sıvadı.. 40 yaşında-
ki futbol adamı, hem forvette 

hem de kanatlarda oynaya-
bilen yıldız oyuncuyla bir 
görüşme gerçekleştirmeyi 
planlıyor. Emre Belözoğlu, 
bu konuşmada Kenan’ı 
ikna edip yeni sezon öncesi 
şimdiden sözleşme imza-
latmanın peşinde. Başarılı 
futbolcu, çok yönlü olması 
ve sözleşmesinin bitmesi-
nin yanı sıra yerli statüsünde 
oynayacağı için de talibi çok 
olan bir isim. 

Dorukhan için 
beklemeye geçildi
Dorukhan Toköz’ün adı da 
uzun süredir Fenerbahçe ile 
anılıyordu. Ancak Sarı-La-
civetliler bu futbolcu için 

beklemeye geçti. Dorukhan 
eğer Beşiktaş ile yeni sözleş-
me imzalamayıp boşa çıkarsa, 
Kanarya o zaman hamle yapa-
bilir. Orta sahada kalabalık 
bir oyuncu grubu olmasının 
da etkisiyle Fenerbahçe’nin 
bu yönde bir karar aldığı öğ-
renildi. Eğer orta alandan bir 
ya da birkaç futbolcu ile yollar 
ayrılırsa, Dorukhan transferi 
yeniden gündeme gelebilir.

GALATASARAYLI 
futbolcu Ryan Babel, 
müzik dünyasına 
adım atıyor. 
34 yaşındaki 
Hollandalı 
futbolcu, 
“Müzik, 
hikayemi 
söylemenin 
doğal bir hali. 
Bu yüzden kari-
yerimin ve hayatımın 
farklı periyotlarını ilk 
albümümde 8 parçada 
paylaştım. Beni sadece 
futbol kariyerimden 
bilenler için kesinlikle 
şaşırtıcı olacak” dedi. 
Sosyal medyada oldukça 
aktif olan ve müzisyen 
arkadaşları bulunan 
Babel, bir 
süredir rap 
albümü 

için mesai harcıyordu. 
Sosyal medyadaki tüm 

platformlarda 
oldukça aktif 

olan Babel, 
bu yüzden de 
eleştirilerin 
odağında 
kalıyor. Geçti-

ğimiz haftalarda 
Clubhouse’da 

sabaha karşı bir 
sohbet odasında kulüple 
ilgili bilgiler paylaşan 
Babel, Sarı-Kırmızılı 
taraftarların tepkisini 
çekmişti. Uzun süredir 
de Youtube’ta yayınlar 
yapan Hollandalı oyun-
cu, futbola yeteri kadar 
konsantre olmadığı için 
tartışma konusu oluyor.

Belalımız Letonya 

BORDO-Mavililer’in hocası Ab-
dullah Avcı, sezon sonu sözleşmesi 
bitecek olan Salih Uçan konusun-
da yönetimden hızlı davranılmasını 
istemişti. Galatasaray ve Beşik-
taş’ın da radarında bulunan 27 
yaşındaki orta saha oyuncusu için 
Bordo-Mavililer nabız yoklamaya 
başladı. Alanyaspor’la kontrat 
yenilemeyen Salih için bazı İtalyan 
kulüplerinin de devrede olduğu 
öne sürüldü. Çizme basını, Serie 
A’dan bazı takımların, daha önce 
Roma forması giyen Salih’i takip 
ettiğini yazdı. Gazeteci Nicolo 
Schira, sosyal medya hesabından 
yaptığı paylaşımda Trabzonspor’un 
oyuncuya 4 yıllık mukavele teklifin-
de bulunduğunu da ifade etti.

Lewis Baker’ın yerine...
Berat Özdemir transferinde olduğu 
gibi İstanbul kulüplerinin listesin-
deki Salih’i de kaçırmak istemeyen 
Trabzonspor’da, oyuncuyu ikna 
etmek için bizzat teknik direktör 
Abdullah Avcı devrede. Kiralık 
sözleşmesi bitecek olan Lewis Ba-
ker’ın yerine Salih Uçan düşünü-
lürken, temaslar sürüyor.

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

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

Geçen sezonu sollad 

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

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

Onyekuru moral buldu 

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

GALATASARAY 
KRİZDEN ÇIKTI

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

13 madalya kazandlar 

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

ÖZEL SPORCULARDAN 
ÇOK BÜYÜK BAŞARI

Şampiyonaya hazrlanyorlar

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

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

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

Gasly çok hzl 

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

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

Gasly: çok objektifiz 

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

Arac daha çok sevdim 

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

KARTAL HER  
ALANDA LIDER

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

MUHTEŞEM İSTATİSTİK 

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

İKİNCİ DEVREDE  
BEŞİKTAŞ

Beşiktaş - Trabzonspor  1-2 M

Antalyaspor - Beşiktaş 1-1 B

Beşiktaş - Konyaspor 1-0 G

Beşiktaş - Denizlispor 3-0 G

Beşiktaş - Gaziantep FK 2-1 G

Gençlerbirliği - Beşiktaş 0-3 G

Yeni Malatya - Beşiktaş 0-1 G

Başakşehir - Beşiktaş 2-3 G

SAĞLIK EKİBİNE  
ÇİÇEK

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

MKE Ankaragücü ile Demir Grup 
Sivasspor karşsndaki puan kayp-

larnn ardndan Belhanda'nn 
gönderilişinin şokunu yaşayan  

Galatasaray, deplasmandaki Hes 
Kablo Kayserispor galibiyetiyle kriz 

ortamndan çkmay başard 

Türkiye Özel Sporcular Kadn Milli 
Takm, VIRTUS Avrupa Salon  

Atletizm Şampiyonas'nda Avrupa 
şampiyonluğuna ulaşt 

30 MART 2021 SALI

2022 Dünya Kupası 
Elemeleri’ne Hollanda 
ve Norveç galibiyetleriyle 

muhteşem bir start veren A 
Milli Takım, bu akşam Leton-
ya’yı konuk edecek. Rakibi-
mizle oynayacağımız mücadele 
bizleri 2004 yılına kadar götü-
rüyor… 2002 Dünya Kupası’n-
da Şenol Güneş ile tarih yazıp 
üçüncü olan A Milli Takımı-
mız, 2004 Avrupa Şampiyonası 
eleme grubunu İngiltere’nin 1 
puan gerisinde ikinci bitirmişti. 

Milliler, play-off turunda en 
zayıf halka olarak gösterilen 
Letonya ile eşleşti. Ancak 
deplasmanda rakibine 1-0 
yenilip sahasında 2-2 berabere 
kalan Türkiye, EURO 2004’ü 
kaçırırken Teknik Direktör 
Şenol Güneş döneminin sona 
ermesine neden olmuştu. 
Kuzey Avrupa ülkesiyle yarın 
Atatürk Olimpiyat Stadı’nda 
oynayacağımız mücadele hem 
Güneş adına hem de grup 
liderliği için çok anlamlı.

Rakip Letonya, A Milli Ta-
kım’a ters geliyor. 2004’teki 
play-off’un ardından 2016 Av-
rupa Şampiyonası elemelerin-
de de aynı grupta yer almıştık. 
En iyi üçüncü kontenjanın-

dan EURO 2016 vizesi alan 
Ay-Yıldızlı ekibimiz rakibiyle 
hem iç sahada hem de deplas-
manda berabere kalırken grup-
ta sonuncu olan Letonya’yı iki 
maçta da yenemedi.  n DHA

BOLU’DA Murat Canbaş 
Jimnastik Salonu’nda 
düzenlenen ve toplam 

110 sporcunun katıldığı Artistik 
Jimnastik ve Trampolin Jim-
nastik Türkiye Şampiyonası’nın 
ödül töreni gerçekleştirildi. 
Artistik Jimnastik Türkiye Şam-
piyonası’nda kadın cimnastikçi-
ler; atlama masası, kız paraleli, 
denge ve yer; erkekler ise yer, 
kulplu beygir, halka, atlama 
masası, paralel ve barfiks alet-
lerinde performans sergiledi. 
Trampolin Jimnastik Türkiye 
Şampiyonası’nda ise sporcular 
genç kadınlar, genç erkek-
ler, büyük kadınlar ve büyük 
erkekler kategorilerinde yarıştı. 
Şampiyonanın ödül töreninin 

ardından konuşan Türkiye 
Jimnastik Federasyonu Başka-
nı Suat Çelen, bu yıl Bolu’da 
düzenlenen Türkiye Şampiyo-
nası’nın sporcular açısından 
Avrupa Şampiyonası için seçme 
niteliği taşıdığına vurgu yaptı.

MAYIS ayında gerçekleştirilecek 
seçim için aday olması beklenen 
Başkan Mustafa Cengiz gelecek 

sezonun transfer planlaması için de şim-
diden hazırlıklara başladı. Bu anlamda Cen-
giz ve ekibinin hedefi, kongreye kadar en az 
bir golcü transferini tamamlamak olacak. 
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal 
Palace’ın formasını giyen Christian Benteke 
için nabız yoklayan Cengiz ve kurmayları 
sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bel-
çikalı golcü için temaslarını hızlandırdı. 

Aslan’ın eli güçlü
Edinilen son bilgilere göre, Ada’da yıllık 4 
milyon Euro kazanan 30 yaşındaki tecrü-
beli santrfora, Aslan’da tavan fiyat olarak 
belirlenen 2.5 milyon Euro önerilecek. En 
formda olduğu dönemde 4 milyon Euro 
kazanan yıldız oyuncu için diğer kulüplerin 
de bu rakamın altındaki fiyatlarla uzlaşmak 
istemesi Aslan’ın elini güçlendiriyor. 30 
yaşındaki futbolcu için İspanya La Liga’dan 
da birkaç takımın temasta olduğu öğrenildi. 

Aslan elini çabuk tutacak
Bu doğrultuda Mustafa Cengiz’in, elini 
çabuk tutarak, yıldız golcüye en kısa süre 
içerisinde Sarı-Kırmızılı formayı giydirme-
yi hedeflediği belirtildi. Benteke, Premier 
Lig’de bu sezon çıktığı 22 maçta 5 gol ve 1 
asistlik performans sergiledi.

Benteke kimdir?
Christian Benteke, Kinshasa’da doğdu. 
Eylül 2007’de Belçika ekibi Standard 
Liege’den KRC Genk’e transfer oldu. 
2007-08 sezonunda toplam 251 dakika 
forma giydi. İki yıl sonra Standard Liege’e 
geri döndü. 7 Ağustos 2009 tarihinde 
KV Kortrijk’e bir sezonluğuna kiralandı. 
1 Eylül 2010 tarihinde, Aloys Nong adlı 
oyuncuyla takas yoluyla Christian Bente-
ke KV Mechelen’e kiralandı. 2011 yılında 
tekrar Genk’e döndü ve o sezon 37 maçta 
forma giydi, 19 gol atma başarısı gösterdi.

İngiltere macerası
Christian Benteke, 31 Ağustos 2012’de 7 
milyon pound karşılığında Premier League 
kulüplerinden Aston Villa ile dört sezon-
luk sözleşme imzaladı. Benteke Aston 
Villa’daki ilk golünü 15 Eylül 2012 tarihin-
de 2-0 yendikleri Swansea City maçında 
attı. Ligdeki ikinci golünü ise 1-1 berabere 
kaldıkları Norwich City maçında attı. 
Benteke ayrıca Lig Kupası’ndaki Swindon 
Town maçında 2 gol atarak 3-2’lik galibiye-
te katkıda bulundu. Ligdeki üçüncü golünü 
27 Kasım 2012’de Reading ile yaptıkları 
maçta attı. Aston Villa maçı Benteke’nin 
tek golüyle 1-0 kazandı. Benteke Lig 
Kupası’nda Carrow Road’da Norwich City 
ile yaptıkları maçta Villa’nın dördüncü 
golünü attı. Benteke Premier League’e 15 
Aralık’ta Anfield’de Liverpool’u 3-1 yen-
dikleri maçta iki gol atarak iyi bir başlangıç 
yaptı. Ayrıca iki golünün yanında Villa’nın 
ikinci golünde Andreas Weimann’a asist 
yaptı. Paul Lambert onun için ‘Benteke 
inanılmazdı’ dedi. Ancak üç maç boyunca 
gol atamadıktan sonra Swansea City ile 2-2 
berabere kaldıkları maçta penaltıdan gol 
atarak üç maçlık gol orucunu bozdu. Ben-
teke onuncu golünü ise West Brom ile 2-2 
berabere kaldıkları maçta atmayı başardı. 
Aston Villa’da 101 resmi maçta 49 gol ve 
13 asist yaptı ve bu takımda 3 yıl geçirdi.

Liverpool kariyeri
Christian Benteke, 22 Temmuz 2015’te top-
lam 46.5 milyon Euro (Yaklaşık 154 milyon 
TL) karşılığında Liverpool ile sözleşme im-
zaladı. Liverpool menajeri Jurgen Klopp’un 
gözüne girmeyi başaramayan Belçikalı 42 
maçta 10 gol, 4 asistlik performans göster-
mesine rağmen takımda kalamadı. Liverpo-
ol golcü oyuncuyu 46.5 milyon Euro’ya 
transfer ettikten sadece 1 yıl sonra Crystal 
Palace’a 35 milyon Euro’ya sattı.

HAYDi COCUKLAR
ALIN BU MACI

HER ŞEY BENTEKE iÇiN Diagne müjdesi

2002’deki Dünya üçüncülüğünün ardından Euro 2004 play-off turunda elendiğimiz Letonya ile 
bu akşam yapacağımız maç, hem Şenol Güneş adına hem de liderlik bakımından çok değerli

Trabzon’un 
SALIH AŞKI

Bir bu eksikti!

Mustafa Cengiz yönetiminin, kongreye kadar bitirmeyi planladığı Christian Benteke’nin 
Crystal Palace ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Galatasaray, tavan ücret 
olarak belirlediği 2.5 milyon Euro üzerinden Belçikalı yıldızı ikna etmeye çalışacak

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın da ilgilendiği Milli yıldız için elini 
çabuk tutmak istiyor. Düsseldorf ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 
olan Kenan Karaman, yeni sezon öncesi Kanarya’nın ilk bombası olabilir

Kenan bombası

2018-2019 sezonu devre 
arasında 13 milyon 
Euro karşılığında 
Kasımpaşa’dan, 
Galatasaray’a trans-
fer olan Mbaye 
Diagne , Sarı-Kır-
mızılı formayla bir 
türlü beklentileri 
karşılayamadı. Club 
Brugge’e kiralanan, 
sonrasında Aslan’a 
yeniden dönen Se-
negalli forvet devre 
arasında ingiliz 
temsilcisi West Bromwi-
ch’e satın alma opsiyonuyla 
gitmişti. Premier Lig’de 9 

maçta 1 gol, 1 asistle oyna-
masına rağmen 29 
yaşındaki futbol-
cu oyun içindeki 
performansıyla 
beğeni kazandı. La-
civert-Beyazlılar’ın 
takımda tutmak 
istediği tecrübeli 
golcü için birkaç 
Ada ekibinin daha 
takipte olduğu öğre-
nildi. Bilindiği üzere 
West Bromwich 
ligde kalması duru-

munda 6, düşmesi halinde 
ise 4.3 milyon Euro’luk satın 
alma opsiyonuna sahip.

5 sezondur Crystal Palace’da
Belçikalı golcünün İngiltere’deki 
son durağı Crystal Palace oldu. 
Burada şansız sakatlıklar yaşayan 
Benteke ilk sezon 40 maçta 18 gol 
attıktan sonra bir türlü istediği 
performansı gösteremedi. Belçikalı 
forvet bu sezon ise eski günlerine 
geri dönüş yaptığının sinyallerini 

veriyor. 22 Premier Lig maçına 
çıkan Benteke 5 gollük bir perfor-
mans ortaya koydu. Benteke’nin bu 
performansı onu uzun bir aranın 
ardından tekrar Belçika Milli Takı-
mı’na taşıdı. Belçika Milli Takımı 
ile 36 maça çıkan 30 yaşındaki 
oyuncu 16 gol atmayı başardı.

Şampiyonlara 
MADALYA
Türkiye Jimnastik Federasyonu’nun artistik ve tram-

polin cimnastik branşlarında Bolu’da düzenlenen 
Türkiye şampiyonaları tamamlandı. Şampiyonada 
derece elde eden sporculara madalyaları verildi

STAT:STAT:
OlimpiyatOlimpiyat

HAKEM: Daniel Stefanski (Polonya)HAKEM: Daniel Stefanski (Polonya)

YAYIN:YAYIN:
 TRT  TRT 
SporSpor

Uğurcan
Mert

Ozan K.
Çağlar
Caner
Okay

Ozan T.
Yusuf
Hakan
Kenan
Burak

T.D: Şenol Güneş

Ozols
Fjodorovs

Cernomordijs
Tarasovs

Jurkovskis
Tobers
Zjuzins

Kamess
Ikaunieks
Ciganiks
Uldrisis

T.D: D.Kazakevics

TÜRKİYE LETONYA21.45
SAAT



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

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

13 maçlk seri bitti 

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi 

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

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

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

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

İlk yar 1-0 

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

Net skor 

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

Ankaragücü 
3’te 3 yaptı

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

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

Önemli bir golcü 

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

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

Hatayspor açklamşt 

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

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

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

2021 YILINDA  
TEK YENILGI 

TRABZONSPOR’DA 
her geçen sezon yükse-
len performansyla alkş 

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

Ugurcan Çakır’a 
Juventus talip  

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

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

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

çnda 3. galibiyeti elde etti.

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

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

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

YANAL’IN  
KARİYERİ

*

30 MART 2021 SALI

A Milli Futbol Takımı, tarihinde ilk kez Dünya Kupası 
Eleme Grubu maçlarına 2’de 2 yaparak başladı

ING Basketbol Süper Ligi’nde Galatasaray tansiyonu yüksek maçta Büyükçekmece Basketbol’a 105-101 mağlup 
oldu. Maçın son bölümünde tribünler karıştı. Abdurrahim Albayrak’ın gösterdiği tepki sonrası maç bir süre durdu

İki maçta 7 gol

Dört farklı isim gol sevinci yaşadı

4’te 4’le başlangıç

T ÜRKIYE, Katar’ın ev 
sahipliği yapacağı 2022 
Dünya Kupası için 

gruptan çıkma yolunda en zor-
lu rakipleri olarak gösterilen 
Hollanda’yı İstanbul’da 4-2 ve 
Norveç’i de İspanya’da oyna-
nan karşılaşmada 3-0 mağlup 
etti. Türkiye, G Grubu’nda iki 
maç sonunda topladığı 6 puan-
la aynı puana sahip Karadağ’ın 
önünde averajla lider durumda 
bulunuyor. Grupta Norveç ve 
Hollanda 3’er puana sahipken, 
Letonya ve Cebelitarık’ın ise 
puanı yok. 1950’den bu yana 
katılmak için mücadele ettiği 
Dünya Kupası’na tarihin-
de yalnızca iki kez, 1954 ve 

2002’de, yer alabilen ay-yıldızlı 
ekip eleme maçlarına da iyi 
başlayamıyordu. Milli takım 
daha önce Dünya Kupası grup 
eleme maçlarına yalnızca 4 
farklı dönemde, bir galibi-
yetle başlayabildi. Türkiye, 
1962 Dünya Kupası Eleme 
Grubu ilk maçında Norveç’i 
deplasmanda 1-0, 1978 Dünya 
Kupası Eleme Grubu ilk karşı-
laşmasında Malta’yı sahasında 
4-0, 2002 Dünya Kupası Eleme 
Grubu ilk maçında Moldova’yı 
İstanbul’da 2-0 ve 2010 Dünya 
Kupası Eleme Grubu ilk 
maçında deplasmanda Erme-
nistan’ı 2-0 yenerek, 3 puanla 
başlayabilmişti.

Dünya Kupası elemelerine 
iki de iki yaparak başlayan ve 
bir ilki başaran milli takım, bu 
karşılaşmalarda 7 gol atarak 
da başka bir rekora imza attı. 
Ay-yıldızlı ekip, Hollanda ve 
Norveç gibi zorlu rakipler kar-
şısında iki maçta attığı 7 gol, 
Dünya Kupası elemelerinde 
en çok gol atılan grup maçları 
başlangıcı olarak da kayıtla-

ra geçti Dünya Kupası grup 
elemelerinde daha önce ilk iki 
maçta 7 gole ulaşamayan Tür-
kiye, bunu yalnızca 4 puanla 
başladığı 1996 Avrupa Şampi-
yonası elemelerinde başarmış-
tı. İlk maçında deplasmanda 
Macaristan ile 2-2 berabere 
kalan milli takım, sahasında 
ise İzlanda’yı 5-0 yenmiş ve iki 
maçta 7 gol kaydetmişti.

A Milli Takım’ın iki maçta 
attığı 7 golde 4 farklı oyuncu-
nun imzası vardı. Bu karşı-
laşmalarda Burak Yılmaz 
(3), Ozan Tufan (2), Hakan 
Çalhanoğlu ve Çağlar Söyüncü 
gol sevinci yaşayan oyuncular 
oldu. Ay-yıldızlı ekibin kaptanı 
Burak Yılmaz, Hollanda maçı-

na yaptığı hat-trick ile damga 
vurdu. Hakan Çalhanoğlu 
da attığı şık golle Hollanda 
filelerini havalandırdı. Norveç 
maçında ise 2 gol Ozan Tu-
fan’dan gelirken, savunmanın 
en önemli isimlerinden olan 
Çağlar Söyüncü de Norveç 
filelerini sarsmayı başardı.

Avrupa ve Dünya Şampiyonası 
grup eleme maçlarına bakıldı-
ğında, Türkiye’nin en iyi eleme 
grubu başlangıcı ise 2008 Avru-
pa Şampiyonası öncesinde oldu. 
Sahasında Malta’yı 2-0 yenen 
ay-yıldızlı ekip, Macaristan’ı 
deplasmanda 1-0, Moldova’yı 

5-0 ve Yunanistan’ı deplasman-
da 4-1 yenerek, ilk 4 maç so-
nunda 12 puan toplamıştı. 2020 
ve 2004 Avrupa Şampiyonası 
grup elemelerine 3’te 3 ile giren 
Türkiye, 2000 ve 2012’de ise 
Avrupa Şampiyonası grup eleme 
maçlarına 2’de 2 ile başlamıştı.

SÜPER Lig ekibi Büyükşehir 
Belediye Erzurumspor, teknik 
direktör İsmail Kartal ile yolların 
ayrıldığını duyurdu. Mavi-beyazlı 
kulüpten yapılan açıklamada, 
ayrılma talebinin Kartal’ın kendi-
sinden geldiği vurgulanarak şu 
ifadelere yer verildi: “Kulübü-
müz ile 23 Mart Salı günü 1,5 yıl-
lık resmi sözleşme imzaladıktan 
sonra 24 Mart Çarşamba günü, 
takımımızın gerçekleştireceği 
kamp çalışmaları için Antalya’ya 
giden ve kamp süresince futbol 
takımımızın başında ekibiyle ant-
renmanlara katılan teknik direk-
tör İsmail Kartal, bugün yönetim 
kurulumuza görevden ayrılmak 
istediğini bildirmiştir. Yönetim 
kurulumuzun hiç beklemediği bu 
talebin nedenlerinin ‘Enerjim ve 
motivasyonum yok’ başlığı altın-
da izah eden İsmail Kartal’ın ay-
rılık talebi tarafımızca büyük bir 

şaşkınlıkla karşılanmıştır. İsmail 
Kartal yönetiminde gerçekleşen 
Antalya kampında ayrılık gerek-
çesini haklı gösterecek herhangi 
bir hadisenin yaşanmamış olması 
ve kamp süresince gerek teknik 
heyet gerekse oyunculardan 
alınan olumlu geri dönüşler bah-
se konu sürpriz ayrılık isteğini 
anlaşılmaz kılmıştır. Takdiri spor 
kamuoyuna bırakıyor, gelişme-
lerle ilgili bilgilendirmelerimizi 
kamuoyu ile paylaşacağımızı 
ifade ediyoruz.” Süper Lig’in 31. 
haftasında Fraport Tav Antal-
yaspor karşılaşmasının ardından 
teknik direktör Mesut Bakkal ile 
yollarını ayıran Büyükşehir Bele-
diye Erzurumspor, İsmail Kartal 
ile anlaşmıştı. Mavi-beyazlı 
kulüp ile 5 gün önce anlaşan 
Kartal, takımın başında hiç maça 
çıkmadan kulüpteki görevinden 
ayrılmış oldu.

I NG Basketbol Süper Ligi 
26. hafta mücadelesinde 
Büyükçekmece Basketbol, 

sahasında Galatasaray’ı konuk 
etti. Gazanfer Bilge Spor Salo-
nu’nda oynanan ve alt sıraları 
çok yakından ilgilendiren karşı-
laşmayı Büyükçekmece Basket-
bol 105-101’lik skorla kazandı. 
Düşme hattına çok yakın olan 
ve tehlike bölgesinden çıkmaya 
çalışan Galatasaray bu sonucun 
ardından 18’inci mağlubiyetini 
aldı. Büyükçekmece Basketbol 

ise 3 maç aradan sonra galip 
gelerek 9’uncu kez kazandı. 
Mücadeleyi tribünden takip 
eden Galatasaray Başkanı 
Mustafa Cengiz ve başkan 
yardımcısı Abdurrahim Albay-
rak son dakikalarda yükselen 
tansiyonda hakemlere tepki 
gösterdi. Seyircisiz oynanan 
maçta Büyükçekmece oyuncu-
su Matt Farrell’in tribünlere 
yönelik hareketi olduğu iddia 
edilirken, sonrasında protokol 
tribünü karıştı, maç durdu.

Büyükçekmece Aslan’ın yendi

VAR MI BiZE 
YAN BAKAN!

ING Basketbol Süper Ligi’nde 
mücadele eden HDI Sigorta 
Afyon Belediyespor ligin 26’ncı 
haftasında evinde Fenerbah-
çe Beko’yu konuk etti. Maçta 
Fenerbahçe Beko farkı artırsa 
da Afyon Belediye pes etmedi ve 
maça yeniden ortak oldu. Sonuçta 
Fenerbahçe maçı 87-97 kazandı. 
Maça iki ekip de hızlı başlarken 
ilk çeyrek başa baş mücadeleyle 
sürdü. Çeyreğin sonunda Fener-
bahçe 1 sayı ile üstünlüğü ele aldı. 
İkinci çeyreğe 27-28 önde başla-
yan Fenerbahçe, bu çeyrekte farkı 
artırdı. 27 sayı farkı yakalayan 
Fenerbahçe, soyunma odasına 
39-56 önde girdi. Üçüncü çeyreğe 
iki ekip de hızlı başlarken Afyon 
Belediye aradaki farkı 19 sayıya 
kadar çekmeyi başardı. Üçüncü 
çeyrek Fenerbahçe’nin 58-77 üs-
tünlüğü ile tamamlandı. Son çey-
reğe hızlı başlayan Afyon Belediye 
farkı 4 sayıya kadar indirdi. Kairys 
bitime 3 dakika 54 saniye kala 5 
faulle kenara geldi. Bu çeyrekte 
olağanüstü gayret gösteren Afyon 
Belediye yakaladığı geri dönüş ile 
heyecan oluştursa da maçı kaybet-
ti. Fenerbahçe Beko maçı 87-97 
kazanan ekip oldu. Fenerbahçe 
Beko Afyon Belediye karşısında 
20. galibiyetine ulaştı.

TUNUS’TA düzenlenen ITF Junior 
turnuvası J5 T.C. Les Trieres De 
Nabeul Tunisia’da Türkiye Olimpi-
yat Hazırlık Merkezi (TOHM) Mer-
sin sporcuları Toprak Avcıbaşı ve 
Kerem Özlale ikilisi çift erkeklerde 
ikinci oldu. Final karşılaşmasında 3 
numaralı seri başı Richard Biagiotti/
Giammarco Gandolfi çiftine 6-3’lük 
iki sette yenilen Avcıbaşı/Özlale 
ikilisi turnuvada ikincilik elde etti.

Fenerbahçe
ezip geçti

Teniste 
ikincilik geldi

SPOR Toto 1’inci Lig’de kü-
mede kalma savaşı veren Ak-
hisarspor’un genel kurulunda 
başkanlığa eylül ayından bu yana 
yönetim dışından kulübü yöneten 
Evren Özbey seçildi. Yılmaz Ata-
barut Tesisleri’nde koronavirüs 
pandemisi nedeniyle açık alanda 
yapılıp kamuoyuna seçimden kısa 
süre önce haber verilen genel 
kurula sayısının son dönemde 
470’e ulaştığı öğrenilen kulüp 
üyelerinin 263’ü katıldı. Daha 
önce 3 adayın yarışması beklenen 
kongrede İlhan Tetiker, aday-
lıktan çekilerek Evren Özbey’e 
destek verirken, İsmail Hocaoğlu 
da üye olmadığı için tesislere 
alınmadı. Seçimden 1 gün önce, 
“140 olan üyemizin 469 kişi oldu-
ğunu öğrendik. Bu üyelerin 200 
tanesinin Akhisar ile bağlantısının 
olmadığını, tamamen dışarıdan 
yapıldığını gördük. Bu üyelerin 
oy kullanmaması, sadece 140 
üyemizin oy kullanması için 40 
tane imza topladık” açıklamasını 
yapan Hocaoğlu, tesislere alınma-
maları üzerine seçimin geçersiz 
olacağını savunup gerekli başvu-
ruları yapacaklarını duyurdu. 

Özbey 
resmen 
başkan

5 günlük teknik direktör!

Albayrak çıldırdı
Oldukça sinirli olduğu görülen Ab-
durrahim Albayrak, Matt Farrell’a 
tepki gösterdi. Galatasaray Başkanı 
Mustafa Cengiz ve İkinci başkan 
Abdurrahim Albayrak ve Yusuf 
Güney hakem Emin Moğulkoç 
ile hararetli bir tartışmaya girerek 
Farrell’i şikayet etti. Ortalığın ya-
tıştırılmasının ardından mücadele 
kaldığı yerden devam etti. n DHA



En küçük Küçüğüm şarkıcısı!
SEZEN Aksu’nun unutulmaz eserlerinden “Kü-
çüğüm”, Serdar Ayyıldız’ın aranjesi ve Işıl Ay-
man’ın yorumuyla yeniden can buldu. Son 
yıllarda milyonlarca dinleyiciye ulaşan projele-
riyle tanıdığımız prodüktör Serdar Ayyıldız ve 15 
yaşında büyüleyici sesiyle dikkat çeken Işıl Ay-
man’ın cover projesi “Küçüğüm” tüm beğenileri 
topladı. Işıl Ayman, “Küçüğüm” şarkısını söyle-
yerek ilginç bir ilke imza attı. 15 yaşında bir 
Sezen Aksu bestesi söyleyen en genç şarkıcı oldu.

Pandemi süresince müzenin dijital  
platformlarında da sergi ve etkinliklerini 
sürdüren İstanbul Modern, 1 milyonun 

üzerinde sanatsevere ulaştı

Vatandaş  
sanatla buluştu

İSTANBUL Modern, her yaştan izleyiciye yö-
nelik içerikler sunmaya, yetişkin izleyicileri-
miz için dijital sergiler, sanat yapıtı 
çözümlemeleri, sanal sergi turları, film göste-
rimleri, sanatçılarla söyleşiler gibi pek çok iç-
eriği erişime sunmaya devam ediyor. 
Müzenin dijital platformlarında sanatla bu-
luşanların sayısı 1 milyonu aştı. Dijital sergi-
ler, sanal turlar, dijital arşiv, küratör yapıt 
anlatım videoları gibi pek çok içeriği dijital 
platformları üzerinden erişime sunan İstan-
bul Modern, sinema, eğitim ve üyelik faali-
yetlerini de çevrimiçine taşıdı. 

500 çevrimiçi atölye 

Pandemide kısıtlamalarına hızla uyum sağla-
yarak 28 Mart 2020 itibariyla çevrimiçi faali-
yetlere başlayan İstanbul Modern Eğitim ve 
Sosyal Projeler bölümü yüzde 80’i devlet 
okulundaki çocuklara yönelik olmak üzere 
500’ü aşkın eğitim programını uyguladı. 
Müze, İstanbul’un yanı sıra Mardin’den 
Trabzon’a Tekirdağ’dan Adana’ya Balıke-
sir’den Malatya’ya kadar uzanan çalışmala-
rıyla okullara ulaşarak 15 bine yakın çocuğu 
sanatla buluşturdu. Hafta sonu ve yetişkin-
lere yönelik düzenlenen atölyelere ise ABD, 
Belçika, Avusturya, Yunanistan gibi farklı 
ülkelerden katılımcılar oldu. Müzenin You-
Tube kanalı üzerinden her yaştan sanatsevere 
yönelik özel içerikler yayınlandı. Eğitim 
uzmanları, çocuklar için evlerinde gerçekleş-
tirebilecekleri pek çok sanatsal etkinlik öneri-
sinin yanı sıra, modern ve çağdaş sanat 
yapıtlarını çocuklara özel bir dille aktardı. 
Yetişkin izleyiciler için de koleksiyonda yer 
alan sanat yapıtlarının keyifli ve berrak bir 
dille çözümlemeleri erişime sunuldu. 

42 bin sinemasever 

İstanbul Modern Sinema’da 7 sinema prog-
ramını çevrimiçi ve ücretsiz olarak izleyiciyle 
buluşturdu. Çevrimiçi film ve belgesel göste-
rimleri, canlı yayınlar, yönetmenlerle söyleşi-
ler başlıkları altında geliştirilen içerikler 
42 bin sinemasevere ulaştı. 

Üyelere özel 25 etkinlik 

İstanbul Modern’in üyeleri de çevrimiçi et-
kinliklerde bir araya geldi. Müzeyi destekle-
yen üyeler, sanal ortamda gerçekleşen 25 
etkinlik ile küratörlü sergi turları, koleksiyo-
ner ve sanatçı atölye ziyaretleri gerçekleştirdi. 
TAYLAN DAŞDÖĞEN 
 

Ardıç geri dönüşe hazır

UZUN süre sonra müziğe geri dönen Ardıç 
hem fiziksel hem de müzikal anlamda yoğun 
bir kampa girmişti. Bir yandan bestelerini 
yapan Ardıç bir yandan da fitness koçu ile ay-
larca antrenman yapıp yaklaşık 15 kilo verdi. 
Kilo vermesinin yanı sıra özel bir antrenman 
tekniği ile vücut kas oranını da %30 arttırdı. 
Yorumculuğunun yanında yazdığı ve bestele-
diği şarkılarla da bilinen Ardıç, sözü ve müziği 
kendisine ait olan “Sonbahar” isimli şarkısını 
müzikseverlerin beğenesine sunacak. Başarılı 
şarkıcı, video klibini Maltepe’de bir fabrikada 
Alişan Günay Yıldırım yönetmenliğinde çekti. 
Aranjesi Barış Engürlü, mix&mastering’i 
Gökhan Erken imzası taşıyan “Sonbahar” 
isimli şarkı Engürlü Müzik etiketiyle  
29 Mart’ta müzikseverlerle buluşacak.

HAYALLERIM ICIN 
YURUYUSUM VAR

30 MART 2021 SALIGÜNLÜK SİYASİ GAZETE

O Ses Türkiye isimli programla adını duyuran ve kariyer basamaklarını 
hızla tırmanan Halil Polat, “Hayallerim için ciddi bir yürüyüşüm var.  
Bu yürütüşten ve çok çalışmaktan asla vazgeçmeyeceğim” diye konuştu 

MOBİL uygulama veri analizi şirketi 
42matters’ın Android özelinde ger-
çekleştirdiği 2021 Türkiye Mobil 
Oyun İstatistikleri araştırmasına 
göre, Google Play'de 173 bin 421 
oyun yayıncısı arasında 2 bin 
797'den fazla Türk yayıncı bulunu-
yor. Google Play'de 444 bin 258 
oyun arasında Türk yayıncıların 
sunduğu 8 bin 383’ten fazla oyun 
bulunuyor. Rapora göre, Türk yayın-
cıların oyunlarının ortalama puanı 5 
üzerinden 3,94. Bu puan, tüm mobil 
oyunların genel ortalama puanı 
olan 3,78'den daha iyi bir ortala-
maya gelindiğini gösteriyor. Türk 
yayıncıların sunduğu mobil oyunlar, 
oyun başına ortalama 767 bin 64 
indirilmeye sahip ve tüm mobil 
oyunların ortalaması olan 456 bin 
73'den daha fazla indiriliyor. Türk 
yayıncıların oyunlarının yüzde 3'ü 
ücretli kategorisinde bulunuyor.

Oyun  
bizim işimiz

'O  Ses Türkiye'de' sesini duyura-
rak kariyerinde emin adım-
larla ilerleyen Halil Polat 

sorularımızı yanıtladı. Polat, Prodüktörlü-
ğünü Seda Sayan'ın yaptığı son single ça-
lışması 'Vuramam Sana' ve gelecekle ilgili 
sorularımıza çarpıcı açıklamalarda bu-
lundu... Tam bir Müslüm Gürses hayranı 
olduğunu belirten Polat, 'Sezen Aksu, Yıl-
dız Tilbe. Cem Adrian ve Ebru Gündeş'i 
dinlediğini söyledi. 10 yıllık kariyer planla-
ması nedeniyle evlenmeyi düşünmediğini 
anlatan Halil Polat, evlenmeden baba ola-
mayacağını dile getirdi. 
 
Eğitim hayatınız, nerelisiniz 
kısaca sizi tanıyabilir miyiz? 
'Atatürk Üniversitesi İktisadi İdari bilim-
ler fakültesi iktisat bölümü mezunuyum. 
Üç çocuklu bir ailenin en büyüğüyüm. 
Bir erkek ve bir kız kardeşim var. Aslen 
Kilisliyim. Ama ailem Gaziantep'te yaşı-
yor. Fakat Kilis'le hiçbir zaman bağımızı 
koparmadık. 
 
O ses Türkiye yarışmasında 
sizi tanıdık... Yarışmaya nasıl 
katıldınız.. Ve o günden bugünlere 
hayatınızda neler değişti? 
'Evet beni 'O Ses Türkiye' yarışmasında 
tanıdınız ama ben daha öncesinde de 
başka yarışmalara da katıldım. Çevrem-
deki dostlarım arkadaşlarım sesimin gü-
zelliğini ve bana güvendikleri için sesimi 
gösterebilmek adına beni teşvik ettikleri 
için bu platformlarda yer aldım. Ama O 
Ses Türkiye benim için dönüm noktası 
oldu. Hayatımda da birçok şey değişti. O 
günden bugüne üç single çıkardım. 
 
Üç şarkınızla müzikseverlerin 
önüne çıktınız... Hayallerinize 
kavuştunuz mu? 
'Üç şarkımla müzikseverlerin önüne çık-
madan önce 2 yıl Seda Sayan’a vokalist-
lik yaptım. Hayallerime kavuşabilmek 
için sağlam adımlar atmaya çalışıyorum. 
 
Seda Sayan Prodüktörlüğünüzü  
yaptı... Size karşı kuralları ve 
tavsiyeler var mıdır? 
'Seda Sayan prodüktörlüğümü yaptı evet 
ama Seda Sayan kurallar ve tavsiyelerde 
bulunmasından ziyade çalışkanlığıyla ve 
disipliniyle zaten iyi bir örnek. 

Seda Sayan'ın size öğrettiği 
en büyük ders nedir? 
'Seda Sayan’dan alabileceğim en büyük 
ders çalışmak, yorulmamak ve hayalle-
rinden vazgeçmemek. 
 
Kariyerinizde istediğiniz 
noktaya ulaşabildiniz mi?  
Daha ne gibi hedefleriniz var? 
'Kariyer planlamamı yaptım, istediğim 
noktaya ulaşabilmek için kademe kademe 
ilerliyorum. Ülkemizin içinde bulunduğu 
şartlar malum. Ama biz yine çalışmaya 
üretmeye devam ediyoruz. Hedeflerim-
den en önemlisi şu an hazırladığım maxi 
single albümüm ve geniş repertuarı ile 
sahneye hazırlanmak. 
 
Şöhrete kavuştukça özel hayat 
yaşanılmaması sizi üzer mi? 
'Ben zaten karakter olarak göz önünde 
yaşamayı sevmeyen biri olduğum için 
şöhretle özel yaşantımı ayırabilecek kap-
asitedeyim o yüzden beni etkileyeceğini 
ve üzeceğini düşünmüyorum. 
 
Bu camianın içinde 
olmak sizi korkutuyor mu? 
'Bu camiaya yabancı değilim, insan ru-
hunu temiz tuttuğu müddetçe hiçbir şey-
den korkmamalı. 
 
Siz en çok kimi dinler siniz... 
İdolüm dediğiniz isim kimdir? 
'Ürettikleri için Sezen Aksu ve Yıldız 
Tilbe hayranıyım. Müzik zevkimi belirli 
bir kalıba sokmuyorum, kulağıma hoş 
gelen her türlü müziği ve yorumu dinle-
rim. Cengiz Özkan, Cem Adrian, Ebru 
Gündeş ve daha bir çok kıymetli isim var 
sayamadığım. Bir de yorumcu kimliğiyle 
büyük saygı duyduğum Müslüm Gürses 
hayranıyım. 
 
Kendi hayatınızda değiştirmek  
istediğiniz beğenmediğiniz bir 
yönünüz var mı...  
takıntılarınız var mıdır... 
'Yaşadığım her anın bana verilmiş  

bir hediye olduğunu düşündüğüm  
için kendimle barışık biriyim,  
o yüzden değiştirmek istediğim ve  
takıntı haline getirdiğim bir  
tarafım ve huyum yok. 
 
Karşı cinste en çok neye  
dikkat edersiniz... 
'Karşı cinste beni cezbeden  
dürüstlük ve samimiyettir.  
Çünkü dürüstlüğün ve  
samimiyetin  
açamayacağı  
hiçbir kapı yoktur. 
 
Halil Polat aşkı 
nasıl yaşar? 
'Ben İkizler  
burcuyum, ikizler  
severse tam sever.  
Eğer bir ikizlerin gön-
lüne girdiyseniz o sizi 
hem gönlünde hem de  
sırtında taşır... 
 
Evlilik ve şöhretin  
paralel yürütmek 
zordur... Sizde 
öyle düşünüyor  
musunuz? 
'Kariyer planlama 
da en az 10 yıl evlilik 
gözükmediği için 
bu soruya da  
cevaplamasam... 
 
İleride baba olmayı  
düşünürmüsünüz...  
Evlenmeden  
baba olmayı  
düşünürmüsünüz taşıyıcı  
anne v.s ister misiniz? 
'En az 10 yıl evliliği düşünmeyen  
bir adama baba olmayı düşünüyor 
musun sorusu bence çok erken.  
Evlenmeden baba olmayı  
düşünüyor musun sorusuna  
ise cevabım evlenmeden  
asla baba olmam. 

 
 

Deli Rüzgar, Ne Severmişim Seni isimli 
 şarkıları ile herkesin beğenisini kazanan Ardıç,  

“Sonbahar” adlı şarkısıyla geri dönüyor

'Ben zaten  
karakter olarak 

göz önünde  
yaşamayı  
sevmeyen  
biriyim’“SEDAT 

SARIKAYA

SÖYLEŞİ


