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SONSÖZ
Sonsöz Sizin

Sonsöz Türkiye’nin tüm sorunlarını özgür ve 
özerk yayınlayan, vatandaşın haber alma hakkı 

çerçevesinde gerçekleri yazan ve son sözün 
vatandaşın olduğu ilkesini 

savunan günlük siyasi gazetedir.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pa-
kistan'da MİLGEM korvetlerinin üçüncüsünün 
suya indirilme törenine video mesaj ile katıldı. 
Erdoğan, "Türkiye ve Pakistan'ın kökleri derin-
lere inen tarihi bağlarının son dönemdeki en 
somut ürünlerinden biri olarak gördüğüm bu 

projenin ülkelerimize hayırlı olmasını diliyorum. 
Savunma sanayi alanındaki birikimleri dostla-
rımızla paylaşma irademizin bir nişanesi olan 
Pakistan MİLGEM projesini daha büyük iş bir-
liklerinin de habercisi olarak kabul ediyorum" 
dedi. 

CHP'nin 5 Mayıs 2022 itibarıyla üye kütü-
ğünde kayıtlı 1 milyon 337 bin asıl üye bu-
lunurken, bunun 467 binini kadınlar oluştur-
du.
AA muhabirinin, Parti Örgütü ve Örgüt Yö-
netimleri Genel Başkan Yardımcılığının fa-
aliyet raporundan derlediği bilgilere göre, 
CHP'nin üye kütüğünde kayıtlı 1 milyon 337 
bin asıl üyesi bulunuyor.

İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu, "Şu ana kadar 502 
bin kişi gönüllü olarak geri 
döndü. Her hafta ortala-
ma 400-500 kişi geri dönü-
yor zaten. Geri döndükleri 
bölgeler de bizim güven-
li olarak yaptığımız bölge-
ler" dedi.

Erzurum'da düzenlenen 'Bölge 
İdare Mahkemeleri İçtihat Paylaşımı 
ve Değerlendirme Toplantısı'na katılan 
Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, "Benzer 
davalarda farklı yargı kararları veril-
mesi, yargıya olan güveni azaltmakta, 
hukuki güvenlik ilkesini zedelemekte, 
toplumsal yaşamda belirsizlik ve eşit-
sizlik oluşturmaktadır" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası (TCMB), mart ayı sonu itiba-
rıyla özel sektörün yurt dışından sağ-
ladığı toplam kredi borcunun 167,3 
milyar dolar, vadeye göre uzun vade-
li kredi borcunun 159,5 milyar dolar, 
kısa vadeli kredi borcunun ise 7,9 mil-
yar dolar olduğunu açıkladı. SAYFA.3SAYFA.3SAYFA.2SAYFA.2
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DEVA Partisi Genel Başkanı 
Ali Babacan, Habertürk’te 
katıldığı ‘Nedir ne değil-
dir?’ programında günde-
mi değerlendirdi. Baba-

can, ‘İki tane krizi çözmüş 
başka ekip varsa bulalım, 
çözsünler’
“2008-2009’da bütün dün-
ya yanıp yıkılıyordu. Biz 

6 ayda çözmüştük krizi. 
2001-2002 krizinde enflas-
yonu iki yılda tek haneye 
indirmiştik. Bu bizim işimiz" 
dedi.
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Torpili tamamen kaldıracağım diyen Kılıçdaroğlu: 

CHP Genel Başkanı Kemal Kı-
lıçdaroğlu, salebiyle ünlü Bur-
dur'un Bucak ilçesinde, partisinin 
yeni üye rozet törenine katıldı. 
Gençlere seslenen Kılıçdaroğ-
lu, "Bu ülkenin bugünü de sizsiniz 
geçmişi de sizdiniz geleceği de 
siz olacaksınız. Türkiye'nin geçmi-
şinde büyük mücadeleler verdi-
niz, geleceğinde de büyük mü-
cadeleler vereceksiniz. Bu ülkeyi 
büyütecek olan sizin azminiz ve 
kararlılığınız" dedi. SAYFA.3SAYFA.3

Bu ülkeyi gençlerinBu ülkeyi gençlerin
azmi kurtaracakazmi kurtaracak
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Ankara (Haber Merkezi)- 
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali 
Babacan, Habertürk’te katıldı-
ğı ‘Nedir ne değildir?’ programında 
gündemi değerlendirdi. Mehmet 
Akif Ersoy, Nihal Bengisu Karaca, 
Abdurrahman Yıldırım ve Sevilay 
Yılman’ın sorularını yanıtlayan 
Babacan şu ifadeleri kullandı:

 ‘İKİ TANE KRİZİ ÇÖZMÜŞ 
BAŞKA EKİP VARSA 

BULALIM, ÇÖZSÜNLER’
“2008-2009’da bütün dünya 

yanıp yıkılıyordu. Biz 6 ayda çöz-
müştük krizi. 2001-2002 krizin-
de enflasyonu iki yılda tek hane-
ye indirmiştik. Bu bizim işimiz. 
Bu konuda mütevazı olmayaca-
ğım. Şu andaki krizi bizden baş-
ka çözecek kimse yok Türkiye’de. 
Akademik birikimi olanlar, uzak-
tan izleyenler olabilir ama kriz 
çözme tecrübesi apayrı bir şey-
dir. İki tane krizi çözmüş başka 
bir ekip varsa Türkiye’de bulalım, 
gelsinler, çözsünler.”
‘KUR KORUMALI MEVDUAT 

UYGULAMASINI BİTİRECEĞİZ’
“Biz enflasyon beklentisini de 

faizi de düşüreceğiz. Nihayetinde 
enflasyonun kendisini de düşü-
receğiz. İktidara geldiğimizde Kur 
Korumalı Mevduat uygulaması-
nı o noktada bitireceğiz. Devletin 
verdiği söz neyse, eski hesapların 

farkları ödenecek.”
 ‘ALTILI MASADA ORTAK 

ADAY HEDEFİ VAR’
“Meclis'e yeni yasa getirdiler. 

Altılı masa toplantılarının hemen 
arkasından. Ne dediler, şu partinin 
genel başkanı hangi partinin lis-
tesinden seçime girecek. Biz yeni 
kurulmuş iddialı bir siyasi partiyiz. 
Mevcut siyasi partilere katılma, iç 
içe durum olsa biz DEVA Partisi'ni 
niye kurduk ki. Giderdik başka 
partiye destek verirdik. Niye par-
ti kurduk? Bayramdan önce ku-
rullarımızı topladık, karar verdik, 
kendi adımızla, sanımızla, logo-
muzla, bayrağımızla seçimlere gi-
receğiz dedik. Vatandaşlarımız 

seçim listesini açtıklarında DEVA 
Partisi'nin logosunu görecek. Bu 
ittifaka engel bir durum değil. 
Kapıyı kapatmıyoruz. 

Biz herhangi bir ittifak ve 
iş birliği olmaz ise doğal olarak 
DEVA Başkanı Genel Başkanı Ali 
Babacan Cumhurbaşkanı adayı-
dır. 2018'de Millet İttifakı kuruldu 
ama her parti kendi cumhurbaş-
kanı adayını çıkardı. İttifak olmak 
ortak cumhurbaşkanı adayı an-
lamı gelmiyor. Altılı masada or-
tak aday hedefi var. Altılı masanın 
kuruluşu güçlendirilmiş parla-
menter sistemine dönmek.”

“Türkiye'de ilk defa iki par-
ti parlamenter sistemiyle ilgili 

hazırlık yaptı. 28 Ocak'ta sayın 
Kılıçdaroğlu hemen arkasından 
sayın Akşener de ortak çalışma 
yapmaya karar verdi. Biz çalışma-
mızı altılı masaya koyduk, diğer 
partiler de çalıştı ve bir metin or-
taya çıktı. 
 ‘SANDIK GÜVENLİĞİNİ ÇOK 

ÖNEMSİYORUZ’
Altılı masa kurulduktan son-

ra farklı iş birliği alanları gelişme-
ye başladı. Şu anda seçim güven-
liğiyle ilgili çalışmamız var. Seçim 
güvenliği çok önemli. 2019 ye-
rel seçimlerine baktığımızda uç 
uca seçimlerin manipüle edil-
diğini gördük. İstanbul seçimle-
rini hep beraber yaşadık. 10 bin 
farkla İstanbul'u mu vereceğiz? E 
ne oldu? Sandık güvenliğini çok 
önemsiyoruz.”
 ‘ORTAK ADAY KONUSUNDA 
MUTABAKAT OLMADIĞI 

ANDA ADAYIM’
“Mümkünse altı partinin or-

tak adayı olsun dedik. Ama diye-
lim ki ortak aday olmadı, karar 
verilemedi… O zaman ben tabii ki 
adayım. 

Ortak aday konusunda mu-
tabakat olmadığı anda DEVA 
Partisi’nin genel başkanı cumhur-
başkanı adayıdır. En son toplan-
tımızda ortak adayın nitelikleri-
ni sıraladık.

Babacan: Krizi bizden 
başka çözecek kimse yok

Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) 
- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip 
Erdoğan, Pakistan'da MİLGEM korvet-
lerinin üçüncüsünün suya indirilme tö-
renine video mesaj ile katıldı. Erdoğan, 
"Türkiye ve Pakistan'ın kökleri derin-
lere inen tarihi bağlarının son dönem-
deki en somut ürünlerinden biri olarak 
gördüğüm bu projenin ülkelerimize ha-
yırlı olmasını diliyorum. Savunma sa-
nayi alanındaki birikimleri dostlarımız-
la paylaşma irademizin bir nişanesi olan 
Pakistan MİLGEM projesini daha büyük 
iş birliklerinin de habercisi olarak kabul 
ediyorum" dedi. 

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, 
Türkiye'nin Pakistan için inşa etti-
ği MİLGEM korvetlerinden üçüncüsü-
nün suya indirilme törenine video me-
saj gönderdi. 

Erdoğan konuşmasında, "Dost ve 
kardeş Pakistan için inşa ettiğimiz dört 
MİLGEM korvetinden üçüncüsünün 
suya indirilme töreni vesilesiyle sizle-
ri en kalbi duygularımla, muhabbet-
le selamlıyorum. Türkiye ve Pakistan'ın 
kökleri derinlere inen tarihi bağları-
nın son dönemdeki en somut ürünlerin-
den biri olarak gördüğüm bu projenin ül-
kelerimize hayırlı olmasını diliyorum. 
Savunma sanayi alanındaki birikimle-
ri dostlarımızla paylaşma irademizin bir 
nişanesi olan Pakistan MİLGEM projesi-
ni daha büyük iş birliklerinin de haberci-
si olarak kabul ediyorum. Pakistan dün-
yanın önde gelen coğrafyaları arasında 
yer alan Güney Asya'nın en stratejik ko-
numa sahip ülkesidir. Tarih boyunca 
bu coğrafya kadim kültürü ve zengin-
liğiyle dünyanın göz bebeği olmuştur. 
Pakistan ve Pakistan halkı milletimiz ve 
bizim nezdimizde ayrı bir yere sahiptir. 
Güvenliğini, istikrarını, refahını kendi-
mizle eş tuttuğumuz Pakistan'ın askeri 
altyapısını güçlendirilmesi için her türlü 
katkıyı yapmayı, kardeşlik hukukumu-
zun bir gereği olarak görüyoruz" dedi. 

Erdoğan, "Bu anlayışla Pakistan 

Deniz Kuvvetleri için dört adet MİLGEM 
sınıfı inşa etmek için başlattığımız proje-
nin salgın dönemine rağmen belirlenen 
takvim çerçevesinde gecikme olmadan 
yürümesini sağladık. İkisi Pakistan'da 
ikisi ülkemizde inşa edilen gemilerin ya-
pım aşamaları birer birer tamamlanıyor. 
Geçen yıl İstanbul'da Cumhurbaşkanı 
Sayın Alvi ile birlikte BABUR Gemisi'nin 
suya indirme törenine iştirak etmiştik. 
Bugün de BADR Gemisi'nin Karaçi'de ya-
pılan suya indirme töreninin sevinci-
ni yaşıyoruz. Eylül ayında da İstanbul'da 
KHAIBAR Gemisi suya indirilecek" ifade-
lerini kullandı.  
"HELİKOPTERDEN UÇAĞA KADAR 

PEK ÇOK SAVUNMA SANAYİ 
PROJESİ VAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle de-
vam etti: "Ülkemiz tarafından geliştiri-
len en modern silah ve sensör sistemle-
riyle donatılan bu gemilerin hepsinin de 
üretim süreçleri planlandığı şekilde yü-
rüyor. Hava savunmadan bunun yanın-
da denizaltı savunmaya kadar her türlü 
askeri görevi icra edebilecek bu dört ge-
minin teslimatları 2023  Ağustos'undan 
başlayarak 6'şar ay arayla yapılacak. 
Pakistanlı kardeşlerimizle yürüttüğü-
müz helikopterden uçağa kadar daha 
pek çok savunma sanayi projesi var. 
Bunları da aşama aşama hayata geçi-
rerek dostluğumuzu perçinleyecek or-
tak geleceğimize uzanan yolları sağlam-
laştıracağız. Türkiye ve Pakistan olarak 
istikrarımızı koruyarak birliğimize, be-
raberliğimize, kardeşliğimize sahip çı-
karak, devletlerimizi güçlendirerek bu 
yolda birlikte ilerlemeye devam ede-
ceğiz. Rabb'im yar ve yardımcımız ol-
sun diyorum. Bu duygularla bir kez daha 
Kareçi'de suya indirilen MİLGEM üçün-
cü gemimiz BADR'in, Pakistan Deniz 
Kuvvetleri'ne hayırlı olmasını diliyorum 
.Projenin hayata geçirilmesinde eme-
ği olan herkesi tebrik ediyorum. Dost 
ve kardeş Pakistan halkını muhabbetle 
selamlıyorum"

Erdoğan’dan Pakistan’a 
MİLGEM Projesi mesajı 

ANKARA (AA) - BARIŞ GÜNDOĞAN 
- CHP'nin 5 Mayıs 2022 itibarıyla üye 
kütüğünde kayıtlı 1 milyon 337 bin asıl 
üye bulunurken, bunun 467 binini ka-
dınlar oluşturdu.AA muhabirinin, Parti 
Örgütü ve Örgüt Yönetimleri Genel 
Başkan Yardımcılığının faaliyet rapo-
rundan derlediği bilgilere göre, CHP'nin 
üye kütüğünde kayıtlı 1 milyon 337 bin 
asıl üyesi bulunuyor.

Mevcut üyelerin 467 binini (yüz-
de 34,9) kadınlar, 1992 doğumlu olanlar 
temel alınmak kaydıyla 100 binini de 
(yüzde 7,5) genç üyeler oluşturdu.

Üye sayısının illere göre dağılı-
mında 289 binle İstanbul başı çeker-
ken, 167 binle İzmir, 85 binle Ankara, 48 
binle Antalya, 45 binle Adana, 44 bin-
le Mersin, 38 binle Muğla, 37 binle Aydın 
37, 33 binle Hatay ve 31 binle Bursa ta-
kip etti.

İlçeler bazında bakıldığında ise bu-
güne kadar üye sayısında hep ilk sırada 
olan Çankaya ikinciliğe geriledi. 21 bin 
300 üye ile İzmir'in Buca ilçesi ilk sıra-
ya yerleşirken, Ankara'nın Çankaya il-
çesi 20 bin 844 üye ile ikinci, Adana'nın 

merkez Seyhan ilçesi ise 17 bin 275 üye 
ile üçüncü oldu.

Rapora göre, CHP'nin 973 ilçe-
den 37'sinde üye sayısı 1 ile 49 arasın-
da kaldı. Buna göre, partinin Çankırı 
Yapraklı'da 9, Çankırı Korgun'da 
12, Konya Akören'de 32, Kırıkkale 
Bahşili'de 40, Bolu Dörtdivan'da 44 
üyesi bulunuyor.

CHP'nin Siirt'in Tillo ilçesi ile 
Sivas'ın Doğanşar ilçesinde ise 3'er 
üyesi var.

- 78 bin 894 kişi online üye yapıldı
CHP'nin 8 Temmuz 2014'de başlat-

tığı online üyelik uygulaması kapsa-
mında bugüne kadar 186 bin 570 kişi 
üyelik için başvuruda bulundu.

Bunlardan 78 bin 894 kişinin asıl 
üye olarak kütüğe yazıldığı belirtilen 
raporda, üyelik işlemleri devam eden 9 
bin 905 kişi ile bazı belgeleri eksik olan 
73 bin 783 kişinin üyelik işlemlerinin 
ise devam ettiği belirtildi.

Raporda, üyelik başvurusunda bu-
lunup, üyelikleri çeşitli nedenlerle dü-
şenlerin sayısının ise 23 bin 988 oldu-
ğu kaydedildi.

CHP'nin üye sayısı 
1 milyon 337 bin oldu

ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE 
Cumhuriyet Merkez Bankası 
(TCMB), mart ayı sonu itibarıy-
la özel sektörün yurt dışından 
sağladığı toplam kredi borcunun 
167,3 milyar dolar, vadeye göre 
uzun vadeli kredi borcunun 159,5 
milyar dolar, kısa vadeli kredi bor-
cunun ise 7,9 milyar dolar olduğu-
nu açıkladı.

Merkez Bankası'ndan mart 
ayına ilişkin özel sektörün yurt 
dışından sağladığı kredi bor-
cu hakkında yapılan açıklamada, 
"Mart sonu itibarıyla, özel sektö-
rün yurt dışından sağladığı top-
lam kredi borcu, 2021 yıl sonuna 
göre 1,7 milyar dolar azalarak 167,3 
milyar dolar olmuştur. Vadeye 
göre incelendiğinde, 2021 yıl so-
nuna göre, uzun vadeli kredi bor-
cunun 2,1 milyar dolar azalarak 
159,5 milyar dolar; kısa vadeli kre-
di borcunun (ticari krediler hariç) 
ise 394 milyon dolar artarak 7,9 
milyar dolar düzeyinde gerçekleş-
tiği gözlenmektedir" denildi.

Bankaların kredi borçlanma-
sı, tahvil ihracı borçlanması, ban-
kacılık dışı finansal kuruluşla-
rın kredi borçlanmalarına ilişkin 
uzun ve kısa vadeli verilerin akta-
rıldığı açıklamada, şöyle denildi:

"Borçluya göre dağılıma ba-
kıldığında, uzun vadeli kredi bor-
cuna ilişkin olarak bir önceki yıl 

sonuna göre bankaların kredi bi-
çimindeki borçlanmalarının 1,1 
milyar dolar azaldığı, tahvil ihracı 
biçimindeki borçlanmalarının ise 
1,4 milyar dolar azalışla 18,6 mil-
yar dolar seviyesinde gerçekleşti-
ği gözlenmektedir. Aynı dönemde, 
bankacılık dışı finansal kuruluş-
ların kredi biçimindeki borçlan-
maları 80 milyon doları azalmış, 
tahvil stoku ise önemli bir deği-
şiklik göstermeyerek 1,8 milyar 
dolar seviyesinde gerçekleşmiş-
tir. Söz konusu dönemde, finan-
sal olmayan kuruluşların kredi bi-
çimindeki borçlanmalarının 343 
milyon dolar arttığı, tahvil stoku-
nun ise 290 milyon dolar artarak 
10,4 milyar dolar seviyesinde ger-
çekleştiği gözlenmektedir. Kısa 
vadeli kredi borcuna ilişkin olarak 

ise 2021 yıl sonuna göre banka-
ların kredi biçimindeki borçlan-
maları 484 milyon dolar artışla 
5,2 milyar dolar; finansal olma-
yan kuruluşların kredi biçimin-
deki borçlanmaları ise 92 milyon 
dolar artışla 975 milyon dolar dü-
zeyinde gerçekleşmiştir."

Alacaklıya göre dağılım ince-
lendiğinde; uzun vadeli kredi bor-
cuna ilişkin mart sonu itibarıyla 
tahvil hariç özel alacaklılara olan 
borcun, önceki yıl sonuna göre 
828 milyon dolar azalarak 106,7 
milyar dolar olarak gerçekleşti-
ği belirtildi. Açıklamada şunlar 
kaydedildi: 

"Kısa vadeli kredi borcuna 
ilişkin olarak ise tahvil hariç özel 
alacaklılara olan borcun bir ön-
ceki yıl sonuna göre 405 milyon 

dolar artarak 7,5 milyar dolar se-
viyesinde gerçekleştiği gözlen-
mektedir. Döviz kompozisyonuna 
bakıldığında, 159,5 milyar do-
lar tutarındaki uzun vadeli kredi 
borcunun yüzde 62,7'sinin dolar, 
yüzde 33,8'inin Euro, yüzde 1,6'sı-
nın Türk Lirası ve yüzde 1,9'unun 
ise diğer döviz cinslerinden oluş-
tuğu ve 7,9 milyar dolar tutarın-
daki kısa vadeli kredi borcunun 
ise yüzde 41,5'inin dolar, yüz-
de 37'sinin Euro, yüzde 17,2'sinin 
Türk Lirası ve yüzde 4,3'ünün di-
ğer döviz cinslerinden oluştuğu 
görülmektedir. Sektör dağılımı in-
celendiğinde, mart sonu itibarıy-
la, 159,5 milyar dolar tutarındaki 
uzun vadeli toplam kredi borcu-
nun yüzde 38,9'unu finansal ku-
ruluşların, yüzde 61,1'ini ise finan-
sal olmayan kuruluşların borcu 
oluşturmuştur. Aynı dönemde, 7,9 
milyar dolar tutarındaki kısa va-
deli toplam kredi borcunun yüz-
de 83,8'ini finansal kuruluşların, 
yüzde 16,2'sini ise finansal olma-
yan kuruluşların borcu oluştur-
muştur. Özel sektörün yurt dışın-
dan sağladığı toplam kredi borcu, 
mart sonu itibarıyla kalan vade-
ye göre incelendiğinde, 1 yıl için-
de gerçekleştirilecek olan ana-
para geri ödemelerinin toplam 
45,8 milyar dolar tutarında olduğu 
gözlenmektedir."

Özel sektörün yurt dışı
 kredi borcu geriledi

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, 
Hatay'da 887 personelin katılımıyla 'Eren 
Abluka-12 Şehit Uzman Çavuş Abdullah 

Akdeniz Operasyonu' başlatıldığını du-
yurdu.Bakanlıktan yapılan yazılı açık-
lamaya göre, PKK terör örgütünü ülke 
gündeminden çıkarmak ve bölgede ba-
rındığı değerlendirilen teröristleri etki-
siz hale getirmek amacıyla Hatay'da 'Eren 
Abluka-12 (Hatay-Amanoslar) Şehit 
Uzman Çavuş Abdullah Akdeniz 
Operasyonu' başlatıldı. 

Operasyonda Hatay, Gaziantep, 
Osmaniye il jandarma komutanlıkla-
rı ve Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'nce jan-
darma komando, jandarma özel harekat, 
polis özel harekat ve güvenlik korucu-
su timlerinden oluşan 887 personel görev 
aldı. Yurt içinde terörün tamamen ortadan 
kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren 
Abluka' operasyonlarının, halkın desteği 
ile inançlı ve kararlı olarak başarıyla de-
vam ettiği kaydedildi. 

Hatay'da 'Eren Abluka-12 
Operasyonu' başlatıldı

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, 
Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı operasyon bölgesine 
saldırı hazırlığındaki 5 teröristin etkisiz hale getirildiği-
ni açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı 
Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yö-
nelik önleyici operasyonlara devam ettiği belirtilerek, 
"Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında oldu-
ğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale geti-
rildi" denildi.

MSB: Saldırı 
hazırlığındaki 5 terörist 

etkisiz hale getirildi

Ersoy: Ödüllü 
plaj sayısı 

531'e yükseldi
 ANKARA, (DHA)- KÜLTÜR ve Turizm Bakanı 

Mehmet Nuri Ersoy, dünyanın en seçkin turizm ve 
çevre ödüllerinden 'mavi bayrak'ta Türkiye'nin, 2022 
yılında da zirvedeki yerini koruduğunu ve ödüllü plaj 
sayısının 531'e yükseldiğini duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, yazılı açıklama-
sında Türkiye'nin, İspanya ve Yunanistan'ın ardın-
dan dünyanın en çok mavi bayraklı 
3'üncü ülkesi ola- rak 2022'de de yerini 
koruduğunu; ödül- lü plaj sayısının ise 
531'e yükseldiği- ni duyurdu. Ersoy, 
2023 yılın- da plaj sayısın-
da, uluslara- rası mavi bay-
rak uygula- ması yapan 
ülkeler ara- sında dün-
ya birinci- liğini he-
defledik- lerinin 
altını çiz- di. Kültür 
ve Turizm Bakanlığı 
olarak Antalya ve Muğla'da hizmete sundukları halk 
plajlarında da bu yıl mavi bayrağın dalgalanacağını 
vurgulayan Ersoy, bakanlığın yaptırdığı Antalya'da 5, 
Muğla'da 1 halk plajının mavi bayrak almaya hak ka-
zandığını belirtti.  

İZNİK GÖLÜ'NE İLK MAVİ BAYRAK
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan bilgi-

lendirmeye göre, merkezi Danimarka'nın başken-
ti Kopenhag olan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı'nın 
(FEE) verdiği mavi bayrak ödüllerinin 2022 yılı değer-
lendirmeleri sonucunda, Türkiye'nin geçen yıl 519 olan 
ödüllü plaj sayısı, bu sene 531'e ulaştı. Türkiye'de bu yıl 
24 marina ve 15 turizm teknesi ile 5 bireysel yat mavi 
bayrak ödülü almaya hak kazandı. Bursa'daki İznik 
Gölü'nde bulunan İnciraltı Halk Plajı'na da ilk kez bu yıl 
mavi bayrak ödülü verildi. 
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Birkaç kelime ile anlatmak gerekirse enf-
lasyon ekonominin kötü yönetildiğini gös-
terir, ekonominin kötü yönetildiğine dair en 
önemli göstergelerden biri, hatta birincisidir.

Ekonomi bilimi en temelinde bize bir ülke-
deki üretim, tüketim ve bölüşüm faaliyetlerini 
araştırır ve anlatır. Demokratik ülkelerde eko-
nomi yönetimi ekonomi biliminin rehberliğin-
de bu faaliyetlerin doğru düzgün yürümesini, 
ülkede yaşayan kişilerin ihtiyaçlarının karşı-
lanmasında en yüksek performansın sağlan-
masını, refahın ve zenginliğin artmasını sağ-
lamayı amaçlar. 

Ekonomi yönetimleri demokratik ülkelerde 
refah ve zenginlik artarken toplumun bu artı-
şın bölüşümünü adil olarak kabul etmesini de 
çok önemser, yoksa atalarımızın dediği gibi 
biri yer biri bakar kıyamet ondan kopar, top-
lumda huzur ve barışı korumak, refah toplu-
munu sürdürmek mümkün olmaz.

Enflasyon ekonominin kötü yönetildiği-
ni gösteren en önemli göstergedir demiştik, 
bir ekonomi kötü yönetiliyorsa o ekonomide 
refah ve zenginliği arttırmak ve adil bir şekil-
de paylaştırmak asla mümkün olmaz. Daha-
sı enflasyonun, özellikle de kontrolsüz bir şekil-
de artan enflasyonun olduğu ekonomilerde 

üretim ve tüketim faaliyetleri aksar, bölüşüm 
dengeleri zıvanadan çıkar. 

Üretemeyen bir toplumun karşı karşıya ka-
lacağı tek tehdit yokluk ve yoksulluk olmaya-
caktır, üretemeyen bir toplum eninde sonun-
da egemenlik haklarını kaybetmeye ve yok 
olmaya mahkûm olacaktır.

Enflasyonun birinci tehlikesi üretici güçleri 
üretim yapamaz hale getirmesidir, geleceği 
göremeyen finansal istikrardan endişe eden 
üretici daha fazla risk üstlenmek istemeye-
cek ve üretim faaliyetlerini önce yavaşlata-
cak, sonra askıya alacak ve en sonunda da 
durduracaktır. Üreticiler toplumda iyi kötü 
sermayesi ve birikimi olan bireylerdir, öncelik-
leri ise daima eldekini korumak, mümkünse 
kabul edilebilir ve öngörülebilir miktarda risk 
alarak kar etmektir. Riski ve belirsizliği yüksel-
ten, öngörülebilirliği azaltan enflasyonist or-
tamlar üreticileri üretim yapmaktan caydırır 
ve özellikle de yeni risk üstlenecekleri yatırım-
lardan vazgeçirir.

Enflasyonun ikinci büyük tehlikesi gelirler-
de yarattığı erozyon sonucunda vatandaşla-
rın satın alma gücünü düşürmesi, hayat pa-
halılığını artırmasıdır. 

Çalıştığı halde elde ettiği ücret ile geçi-

nemeyen insanlar önce çalışmaktan vazge-
çer, sonra da isyan ederler. Geçim sıkıntısı-
nın yaratacağı toplumsal hareketler ya da 
isyanlar her iktidarın en korkulu rüyasıdır. Ma-
lum eski Cumhurbaşkanlarımızdan Süleyman 
Demirel çok haklı olarak “boş tencerenin yı-
kamayacağı iktidar yoktur” derdi. Enflasyon 
ve hayat pahalılığı sonucunda tenceresi boş 
kalan kitlelerin siyasi ve sosyal tepkilerinin bir 
halk ayaklanmasına dönüşmesini engelle-
mek çok ama çok zordur. Ekonomi yönetim-
leri bu korku ile ücretleri artırmaya çalışır ve 
lakin bu durumda enflasyonun artmasını ve 
bu artışın bir döngüye girmesini tetikler. 

Enflasyon aynı bir orman yangını gibidir; 
başlatmak çok kolaydır, altı üstü bir kibrite 
bakar ama kontrol altına almak ve söndür-
mek çok zor, tehlikeli ve masraflıdır, bazı du-
rumlarda ise mümkün dahi olmaz, koskoca 
ormanlar yanar biter, kül olur. İşte tam da bu 
yüzden enflasyonu hiç ortaya çıkarmamak, 
enflasyon yaratacak ekonomi politikaların-
dan özenle kaçınmak çok ama çok önemli-
dir ve tamamı ile de ekonomi yönetimlerinin 
sorumluluğundadır.

Enflasyonun üçüncü büyük etkisi piyasa-
larda borç alacak ödemelerinin dengesini 

bozmasıdır. Borcunu geç ödeyen kişiler enf-
lasyon yüzünden borç yükünden kurtulur-
ken alacağını geç alan kişiler enflasyon yü-
zünden kayba, zarara uğrar. Birçok borçlu 
kişi bu sinsi kazançtan istifade etmeyi ter-
cih eder, birçok alacaklı da bu gerçeği bil-
diği için borç ya da borca mal vermeyi red-
deder. Tam da bu yüzden piyasada para 
döngüsü kırılır, sermaye yetersizliği olan kişiler 
ve firmalar üretim yapamaz hale gelir, eko-
nomide arz yönlü sorunlar baş gösterir.

Türkiye’de son üç dört yılda AKP iktida-
rı yoğun bir şekilde enflasyonist politikalar uy-
gulamaktadır, son bir yılda ise enflasyon tam 
manası ile kontrolden çıkmış, hiperenflasyo-
na seviyesine ulaşmıştır. Bu saatten sonra bu 
iktidarın enflasyonu kontrol altına alması da 
hiç bir şekilde mümkün değildir, çünkü iktidar 
mensupları bunu yapabilecek kudret, bilgi 
ve beceriden yoksundur.

Tek ümit önümüzdeki seçimlerde iktidarın 
değişmesi ve güvenilir, liyakat ehli yeni bir ik-
tidarın kurulmasındadır, aksi takdirde yandı 
gülüm keten helva…

Ekonomi ve ekoloji dünyası

ENFLASYON NEYİ GÖSTERİR? Murat Sururi Özbülbül 
mozbulbul@yahoo.com
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Mehmet ÇINAR/ BUCAK (Burdur), (DHA)- 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sale-
biyle ünlü Burdur'un Bucak ilçesinde, parti-
sinin yeni üye rozet törenine katıldı. Gençlere 
seslenen Kılıçdaroğlu, "Bu ülkenin bugünü de 
sizsiniz geçmişi de sizdiniz geleceği de siz ola-
caksınız. Türkiye'nin geçmişinde büyük müca-
deleler verdiniz, geleceğinde de büyük müca-
deleler vereceksiniz. Bu ülkeyi büyütecek olan 
sizin azminiz ve kararlılığınız" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Isparta gülünün de 
yetiştirildiği Bucak ilçesinde güller serpile-
rek karşılandı. Kılıçdaroğlu'nun Bucak prog-
ramına CHP Genel Merkez yöneticileri, TBMM 
İdari Amiri ve CHP Burdur Milletvekili Mehmet 
Göker, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun 
Ercengiz, CHP'nin Antalya ve çevre illerdeki 
milletvekilleri, belediye başkanları, il başkan-
ları ve çok sayıda partili katıldı.

Yeni 500 üyenin rozetinin takıldığı törende 
konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Gençler he-
yecanlı biliyorum, onların heyecanını bir dava 
uğruna büyütmemiz gerekiyor. O dava hepi-
mizin davasıdır. O dava alın terine değer ver-
me, 'beraber yaşayalım', 'kucaklaşalım', 'sen- 
ben ayrımı yapmama' davasıdır. O dava 'ister 
doğu ister batıda, güneyde, kuzeyde olsun be-
raber yaşayalım' davasıdır. 

O dava ayrışma değil kucaklaşma, birbiri-
mize farklı gözlerle bakmak değil helalleşmek, 
bir araya gelmek, oturmak, sohbet etmek da-
vasıdır. O dava hiçbir evde hiçbir çocuğun ya-
tağa aç girmediği, herkesin işinin, aşının ol-
duğu davadır. Bu dava dolayısıyla buradayım. 
Gençler ve emeğiyle geçinmeye çalışanlar ka-
tılıyor. Dolayısıyla bu davanın bir neferi olarak 
karşınızdayım" dedi.

'HATA BUCAK'TA DEĞİL BİZDE'
Bucak'tan bugüne kadar arzu ettikleri oyu 

alamadıklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Ama 
bunun sorumlusu Bucaklı kardeşlerim değil, 
sorumlusu biziz. Eğer bir yerde hata varsa hata 
Bucak'ta değil bizde. Biz gelmedik, sofranıza 

oturmadık, çayınızı kahvenizi içmedik, derdi-
nizi dinlemedik. Ankara'da oturduk güzel laflar 
ettik, 'Niye bize oy vermiyorsunuz' diye otur-
duk, bir de kızdık. Ben böyle bir insan değilim. 
Sizler gibi yetişen bir insanım. 7 kardeşiz, üni-
versiteyi bitiren sadece benim. Devlette önemli 
görevlerde bulundum. Her aşamada, her yerde 
onurumla gezdim. Siyasete girdiğim gün mal 
varlığımı internete koydum. Rüşvet yiyenlerin, 
ezenlerin her zaman karşısında oldum, onlar-
la mücadele ettim. Benim 27,5 yıllık bürokratik 
hayatımı sorguladılar, 'Acaba bir şey bulabilir 
miyiz' diye. Boğazından aşağı haram lokma in-
miyorsa bir kişinin veremeyeceği hesabı yok-
tur" diye konuştu.

'HERKESİN DERDİ VAR'
Herkese tek tek sorulduğunda dünya ka-

dar derdi olduğunu dile getirdiğini belirten 
Kılıçdaroğlu, “Kaynakçı kardeşim, 'Ayakkabı 
alamaz noktaya geldik, çay içmek, şe-
ker almak bile lüks hale geldi' diyorsa otu-
rup hepimizin konuşması lazım. Bunu kim 

düzeltecek? Siyaset bunu düzeltecek. O zaman 
halktan, emekten, alın terinden yana olan, tor-
pilli değil de hak edene hakkını teslim eden bir 
siyasi anlayışa ihtiyacımız var. Eğer biz bunu 
yapabilirsek memleketimizi kurtaracağız. 2 
bin 200 liradan buğday alıp, dışarıdakini 6 bin 
400 liradan alıyorsanız bir sorunumuz var de-
mektir. Eğer süt üreticisi, bakkal geçinemiyor-
sa, sanayici önünü göremiyorsa kamyon, oto-
büs şoförü yükselen mazot fiyatlarından 'Ya ne 
yapacağız ne olacak, insanlar artık otobüse bi-
nemez noktaya geldi' diyorsa hepimizin oturup 
düşünmesi lazım ve biz bu sorunu çözmek için 
buradayız ve bu sorunu Allah'ın izniyle çöze-
ceğiz. Bundan bütün arkadaşlarımın emin ol-
masını isterim" dedi.
KADINLAR İÇİN KANUN TEKLİFİ SÖZÜ

Her evde huzurun, bereketin olmasını iste-
diklerini anlatan Kılıçdaroğlu, “Kadınların daha 
güçlü olmasını isterim. En çok çalışan kadınlar, 
en çok mağdur edilen de kadınlar. O nedenle 
aile destekleri sigortasını getireceğiz. 

Torpili tamamen kaldıracağım diyen Kılıçdaroğlu: 

Bu ülkeyi gençlerin
AZMI KURTARACAK

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)- 
ERZURUM'da düzenlenen 'Bölge İdare 
Mahkemeleri İçtihat Paylaşımı ve 
Değerlendirme Toplantısı'na katılan 
Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, "Benzer da-
valarda farklı yargı kararları verilmesi, 
yargıya olan güveni azaltmakta, huku-
ki güvenlik ilkesini zedelemekte, top-
lumsal yaşamda belirsizlik ve eşitsizlik 
oluşturmaktadır" dedi.Danıştay ile Bölge 
İdare Mahkemeleri arasında iletişim ve iş 
birliğinin güçlendirilmesi, Danıştay içti-
hatlarının bilinirliğinin sağlanması, farklı 
bölge idare mahkemeleri arasındaki ola-
sı içtihat farklılıklarının azaltılması ve 
söz konusu mahkemelerdeki ihtisaslaş-
mada etkinlik ve verimliliğin sağlanma-
sı amacıyla Erzurum'da toplantı düzen-
lendi. Palandöken Kayak Merkezi'ndeki 
bir otelde düzenlenen toplantıya 
Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Danıştay 

Genel Sekreteri Kemal Açıkgöz, Danıştay 
9'uncu Daire Başkanı Abdurrahman 
Gençbay, 10'uncu Daire Başkanı Yılmaz 
Akçil, Danıştay üyeleri ile tetkik hakim-
leri; Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, 
Gaziantep, İstanbul, İzmir, Konya, 
Samsun Bölge İdare Mahkemeleri'nde 
görevli daire başkanları katıldı.

'Bölge İdare Mahkemeleri 
İçtihat Paylaşımı ve Değerlendirme 
Toplantısı’nın yanı sıra 'Tam Yargı 
Davaları' ile 'Damga Vergisi ve Harçlar 
Kanunu'ndan Doğan Uyuşmazlıklar' ko-
nularında sunum, istişare ve değerlen-
dirmeler yapılacak toplantının açılışı-
na katılan Danıştay Başkanı Yiğit, Türk 
yargısı açısından en önemli reformlar-
dan biri olan 3 dereceli yargılama siste-
mine geçişin istinaf mahkemelerinin 20 
Temmuz 2016’da faaliyete geçmesiyle 
gerçekleştiğini söyledi. 

Yiğit: Benzer davalarda 
farklı kararlar yargıya
olan güveni azaltıyor

Yalın Onat ERGÖR - Kubilay ÖZEV/
İSTANBUL,(DHA) - İÇİŞLERİ Bakanı 
Süleyman Soylu, "Şu ana kadar 502 bin 
kişi gönüllü olarak geri döndü. Her hafta 
ortalama 400-500 kişi geri dönüyor za-
ten. Geri döndükleri bölgeler de bizim gü-
venli olarak yaptığımız bölgeler" dedi.

Bakan Soylu,   Esenyurt Karadeniz 
Dernekler Federasyonu Dernek 
Başkanları Buluşması'nda konuştu. 

Soylu "Türkiye'de uzun zamandan 
beri tartışılan, speküle edilmeye çalı-
şılan, siyasetin ana konusu haline ge-
tirilmeye çalışılan bir mesele var. O da 
Suriyeli, Afgan, Pakistanlı, Afrikalı sığın-
macılar. Suriye iç savaşını biz çıkarma-
dık. Oraya varil bombalarını biz atmadık, 
kadınlara biz tecavüz etmedik, çocukla-
rı kundaklarında biz öldürmedik. Bunlar 
yapılınca da biz seyirci kalmadık. Seyirci 
batı kaldı. Oralar bize uzak değil. Biz 
100 yıl önce aynı milletin insanlarıydık. 
Mesela Ukrayna'dan Avrupa'ya gidince 
büyük bir insanlık dramına sahip çıkan, 
büyük bir asalet sergileyen Avrupa söz 
konusu biz olunca bunu tersine çevirme-
ye çalışan bir politikayı Türkiye içerisin-
de tetiklemeye çalışmaktadır. Kış bitin-
ce Van'da ve Ağrı'da karlar eriyince biz 

oradan insan cesedi topluyoruz" dedi,
" Buraya geldiler, kendi memleket-

lerine geri dönecekler" diyen Soylu, "Biz 
zorla tutsak da kalmazlar zaten. Geçen 
ay İdlib'e gittiğimde 'Biz Halep'e dönebi-
lecek miyiz, bizi kendi memleketimize 
geri döndürün' diye yüzlerce defa soruy-
la karşılaştım. 2019 seçimlerinde de bunu 
köpürttüler. Şimdi yine seçim geldi. Yine 
bir seçim malzemesi yapabilir miyiz diye 
bir anlayış içerisinde olmaya çalıştılar. 
Şu ana kadar 502 bin kişi gönüllü olarak 
geri döndü. Her hafta ortalama 400-500 
kişi geri dönüyor zaten. Geri döndükleri 
bölgeler de bizim güvenli olarak yaptığı-
mız bölgeler, Cerablus, Azez, Mare, El Bab, 
Resulayn ve Tel Abyad" diye konuştu.

"Son 6 yılda 2 milyon 600 bin kişinin 
sınırdan Türkiye'ye girmesi engellendi" 
diyen Soylu, "Son 6 yılda içeride 1 milyon 
250 bin kişi yakalandı ve bunların yakını 
400 bine yakını geri gönderildi. Yaklaşık 
700 bin kişi son 6 yılda Avrupa'ya geç-
ti. Biz briket evler yapmaya başladık 
İblid'de. Muhalefet 'Siz kimin parasıyla ev 
yapıyorsunuz' dedi. Biz vatandaşın ba-
ğışlarıyla yapıyoruz. O zaman 6-7 bin li-
raydı briket evin tanesi. Yaklaşık 57 bin 
500 briket ev yaptık.77 binin projesi bitti. 

Soylu: 502 bin kişi gönüllü
 olarak ülkesine geri döndü

 İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)  
- DEVLET Hava Yolları İşletmesi adıy-
la 1933 yılında 5 uçaklık filosuyla kurulan 
ve şuan dünyanın en çok noktaya uçan 
havayolu şirketi unvanına sahip Türk 
Hava Yolları (THY) 89'ncu kuruluş yıl dö-
nümünü kutluyor. 20 Mayıs 1933'te Milli 
Savunma Bakanlığı'na bağlı "Devlet Hava 
Yolları İşletmesi" olarak kurulan şirketin 
personel sayısı; 7 pilot, 8 makinist, 8 me-
mur ve 1 telsizci olmak üzere toplam 24 
kişiden oluşuyordu. İlk filoda 2 adet 5 kol-
tuklu King Bird, 2 adet 4 koltuklu Junkers 
F-13 ve 1 adet 10 koltuklu ATH-9 yer alır-
ken, yeni uçaklarla 1936'da uçak sayı-
sı 8'e, koltuk sayısı 64'e ulaştı. Devlet 
Hava Yolları İşletmesi, 1938'de Devlet 
Hava Yolları Umum Müdürlüğü adını 

alarak Ulaştırma Bakanlığı'na bağlan-
dı. Filosundaki uçak sayısını 52'ye, koltuk 
sayısını ise 845'e ulaşan şirket, 1945'te 
uçulan şehir sayısını 3'ten 19'a çıkardı.

THY'nin ilk yurt dışı seferi Ankara-
İstanbul-Atina uçuşuyla 1947'de ger-
çekleştirildi. Şirket, 1951 yılında Lefkoşa, 
Beyrut ve Kahire gibi yeni noktala-
ra uçuşlarına devam etti. Devlet Hava 
Yolları Umum Müdürlüğü, 6623 sayı-
lı kanunla değiştirilerek 1953'te bugün-
kü Türk Hava Yolları ismini aldı. THY, 
1964'te Brüksel, Münih ve Tel Aviv, 1965'te 
Amsterdam, Belgrad ve Tebriz, 1967'de 
Zürih, Budapeşte ve Cenevre, 1969'da 
Köln,1971'de Düsseldorf ve Stuttgart, 
1972'de Hannover ve Hamburg, 1973'te 
Kopenhag, Berlin ve Nürnberg hatları açtı.

Türk Hava Yolları 89'uncu yılını kutluyor



1. Çatının, binanın dış duvarları-
nı aşan, yağışlara karşı duvarın en 
üst bölümünü koruyan dışa uzanmış 
kısmı... -den başka, gayri (eski)... 2. 
Gereken ilgiyi göstermeme, boşlama, 
savsaklama, savsama, önem verme-
me... Slav dilleri alanında yaşayan et-
nik grup... 3. Güneş doğmadan önceki 
alaca karanlık, fecir... Yararsız, işe ya-
ramaz (eski)... İşte (halk ağzı)... 4. Çok 
uzakta olmayan, elin ulaşabilece-
ği uzaklık (halk ağzı)... Yalıçapkını... 5. 
Hükümdarların veya devlet başkan-
larının oturduğu büyük yapı... Birçok 
kalın direk yan yana bağlanarak ya-
pılan, düz ve korkuluksuz deniz veya 
ırmak taşıtı... Çok çalışan, çalışkan, 
canlı, hareketli, aktif... 6. Alüminyum 
elementinin simgesi... Bezelemek işi... 
7. Dolaylı... Kartalgillerden, ava alıştı-
rılabilen küçük bir yırtıcı kuş, akkuş... 
8. Dikme... Tavukgillerden, XV. yüz-
yılda evcilleştirilerek Amerika'dan 
bütün dünyaya yayılan, boyun ve 
başı çıplak, parlak, yeşil ve esmer 
tüylü, kümes hayvanlarının en büyü-
ğü... Binek hayvanlarının sırtına ko-
nulan, oturmaya yarayan nesne.. 9. 
Şal taklidi kumaş (eski)... Malalamak 
işi... 10. Dış deri ve iç deri arasında-
ki hücre katmanı, mezoderm... Kar, 

süt vb.nin rengi, beyaz... 11. Esasla il-
gili, asıl ve temel olanla ilgili, esasi... 
Ağabey (halk ağzı)... Un, et ve bam-
ya ile yapılan bir Arap yemeği (eski)... 
12. Arap müziğini andıran, genellik-
le karamsarlığı konu edinen bir mü-
zik türü... Bitkiler (eski)... 13. Dünya... 
Hayatı olan (canlı)... Verme, ödeme 
(eski)... 14. İnsan, hayvan ve bitkile-
rin yapısını ve organlarının birbiriy-
le olan ilgilerini inceleyen bilim, teş-
rih... Adla ilgili, ad niteliğinde olan... 15. 
Kar, su veya çim üzerinde kaymak 
için ayağa takılan araç, ski... Dört köşe 
yontulmuş kaldırım taşı...

1. Küçük asker birlikleri veya çe-
teler tarafından düşmanı yıpratmak 
için her türlü yola başvurarak yapı-
lan savaş... Bacakların bilekten aşa-
ğıda bulunan ve yere basan bölü-
mü... 2. Alalamak işi, kamuflaj... Boğa 
güreşi, yarış, oyun vb. gösteriler ya-
pılan alan... 3. İnceltici... Tokat iline 
bağlı ilçelerden biri... 4. Deveyi çök-
türmek için çıkarılan ses... Bağlayan 

şey, bağ... Su (eski)... Dek, değin, ka-
dar, beri vb. edatlarla birlikte kullanı-
larak bir fiilin, bir hareketin, bir yerin, 
bir şeyin başladığı veya sona erdi-
ği noktayı, zaman ve uzaklık bakı-
mından abartmalı bir biçimde anla-
tan bir söz... 5. Güvenlik... Öd kanalı... 
6. Yemek, yiyecek (eski)... Açık, bel-
li (halk ağzı)... Genellikle işlemeler-
de kullanılan, gümüş görünüşünde 
ve parlaklığında olan iplik vb (eski)... 
7. Giysili... Yaklaştırma (eski)... 8. 
Alma işi yapılmak... 9. Deniz taşıtla-
rının yanaştığı, çoğu tahta ve beton-
dan yapılmış, denize doğru uzanan 
yer... Tadını aldığı, hoşlandığı bir şeyi 
sık sık istemek... 10. Arap alfabesi-
nin yirmi üçüncü harfinin adı... Aklan 
(eski)... Çarpma ve toplama işlemle-
rinde bir sonraki sıranın rakamlarına 
katılacak olan sayı... 11. Ustalık, hüner, 
uzmanlık... Arap dili ve edebiyatıyla 
uğraşan kimse... 12. Karada, denizde, 
gölde veya akarsularda evcil olmayan 
hayvanları vurma veya yakalama 
işi... Radyum elementinin simgesi... 
Oğul otu... Binme, yük çekme, taşıma 
vb. hizmetlerde kullanılan, tek tır-
naklı hayvan... 13. Elâzığ iline bağlı il-
çelerden biri... Yücelme (eski)... 14. Bir 
işe karışmış olma, karışma (eski)... 
Cansızlar, cansız varlıklar (eski)... 15. 
Ter (eski)... Paraketa ile balık avlayan 
(kimse)...
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Zam yağmuru ne yazık ki dinmi-
yor. Herkesin gözü artık bunun du-
rulması yönünde olsa da bir yan-
dan da insanlar artık şaşırmaktan 
dahi vazgeçti.

Dünyanın boğuştuğu enflasyon 
belasıyla bizler aslında net olarak 
uğraşamıyoruz bu belli.

Örnek vermek gerekirse günü-
müzde yaşanan olayların dışında 
yıllarca ambargoyla uğraşmış İran 
sürekli aslında bu belaların içerisin-
deydi. Fakat bu zamların ve eko-
nomik buhranı ustaca göğsünde 
yumuşattığı için yıllardır halka yan-
sıyan büyük bir yaşam zorluğu yok-
tu. Özellikle halka para yardımı açı-
sından öyle bir sistem kurmuşlardı ki 
bu sayede halk zamlardan bayağı 
habersizdi desek çok da yalan ol-
maz. Fakat son dönemde bu gü-
cünü yitiren İran hükümeti artık ne 
yazık ki halkına bu durumu hissettir-
meye başladı. Bunun tek sebebi as-
lında elindeki kaynakları doğru de-
ğerlendiresi diyebiliriz. 
Yani ne demek istiyoruz? Kaynak-
lar doğru kullanıldığı her vakit aslın-
da ekonomi bir o kadar iyi yönetile-
biliyor.

Biz petrol rezervleri olan, yük-
sek teknolojili ürünler üreten bir ülke 
ne yazık ki değiliz. Son zamanlar-
da savunma sanayisinde kay etti-
ğimiz yol dışında söylüyorum bunu. 
Fakat bizim elimizde dünyada her 
gerçekten daha da gerçek bir 
alan var. Tarım ve hayvancılık. Rus-
ya bile savaşın ambargonun orta-
sında tüm dünyaya buğdayla hala 
rest çekebilirken biz elimizdeki fır-
satların farkında değiliz sanırım. En 
acil biçimde çiftçiye destek veril-
meli ve tarımda gerçekten profes-
yonel bir hale gelmeliyiz. Bu kaynak 
tükenmeyecek, ihtiyacı hiç azal-
mayacak bir alan. Hatta belki on 
yıllarca sürecek olan Rusya- Ukray-
na savaşının boşluğunda tüm dün-
ya piyasasını da ele alabileceğimiz 
bir alan. Acilen akıllı olmamız gerek 
diyorum ve başka söze gerek oldu-
ğunu da düşünmüyorum.

Kalın sağlıcakla…

Okan Çelik

UYARI - YORUM

TARIM - TARIM - TARIM

ARABAM.COM’UN GARAJ’INDA 
HİZMET VE MARKA ÇEŞİTLİLİĞİ ARTIYOR

HABER MERKEZİ
Türkiye’nin önde gelen 2.el otomobil ilan platformu 

arabam.com, Türkiye’deki araç sahiplerinin otomobilleri 
ile ilgili ihtiyaçlarını tek çatı altında bulabildikleri Garaj uy-
gulamasını geliştirip, hizmet sağlayıcı marka çeşitliliği-
ni artırarak kullanıcılarına pratik hizmetler sunuyor.  ara-
bam.com’un hayata geçirdiği bu hizmet sayesinde değişen 
piyasa koşullarında araçların değeri anlık olarak takip 
edilebiliyor, istenirse fiyat alarmı kurulabiliyor. Uygulama 
ile araçlar için ihtiyaç duyulabilecek her türlü hizmete kul-
lanıcılar özel fiyatlarla ulaşabiliyor, hangi hizmeti nere-
den ve kaç TL’ye alabileceği bilgisini de görebiliyorlar. 
Kullanıcılar arabam.com mobil uygulaması içerisinde tek 
tık ile Garaj hizmetine erişebiliyor. Uygulamayı kullananlar 
oto kuaför, servis/bakım, yol yardım, kredi, yakıt, sigor-
ta, kasko hizmetlerinden farklı avantajlarla yararlanabili-
yor. arabam.com, Garaj’da geliştirilen iş birlikleri sayesin-
de müşterilerine farklı faydalar ve fırsatlar sunuyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan arabam.com Pazarlama 
Genel Müdür Yardımcısı Dr. Naim Çetintürk, “Garaj uygu-
lamamızı hizmete sunduğumuz günden itibaren kulla-
nıcı sayımız katlanarak artıyor. Kullanıcıların beklenti-
lerini ve ihtiyaçlarını takip ediyoruz, uygulama içerisinde 

sunduklarımızı geliştirmeye devam ediyoruz. 
Uygulamamızı deneyimleyenlere alternatif çö-
zümler sunduğumuz için mutluyuz. Garaj hiz-
metini kullananlar otomobilleri ile ilgili farklı 
hizmet sağlayıcıları tek çatı altında bulabili-
yor. Yakıt hizmetleri kısmında Aytemiz, oto 
kuaför hizmetleri kısmında AutoClub ve Dry 
Car Care, servis ve bakım hizmetleri kısmında 
Intercity, yol yardım hizmetleri kısmın-
da Remo Assist, sigorta/kas-
ko hizmetleri kısmında da 
HangiKredi markaları ile 
iş birliklerimiz bulunu-
yor” dedi.

Türkiye`nin oto-
mobil konusunda li-
der, online pazar 
yeri olan arabam.
com ile iş birli-
ği yapmaktan 
büyük mutlu-
luk duydukla-
rını belirten 

Aytemiz Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü 
Duygu Deniz Kadıoğlu, yaptıkları iş birliği ile kullanıcıla-
rın Aytemiz Vaay’a artık arabam.com uygulamasında-
ki “Garaj” menüsünde yer alan ‘’Yakıt Al’’ bölümünden ko-
layca ulaşabileceklerini belirtiyor. Tüketicilerin akaryakıt 
ihtiyaçlarında her an Aytemiz’e erişerek avantajlı fiyatlar-
la yakıt satın alabileceklerini ve arabam.com uygulaması-
nın içinde yer alarak daha fazla kullanıcıya kolaylık sağla-
yacaklarını vurguluyor.

AutoClub Genel Müdürü Turgut Yüksekdağ "AutoClub 
olarak Türkiye'nin 7 bölgesinde 82 bayi ile otomobil se-
verlere hizmet veriyoruz. Hayatın tüm alanlarının dijitale 
döndüğü günümüzde Garaj uygulamasının sektöre büyük 
ivme katacağını, arabam.com'un bugüne kadar elde ettiği 
tecrübe ve enerji ile büyük başarılar elde edeceğine ina-
nıyoruz. Çok uzun yıllardır iş birliği içinde olduğumuz ara-
bam.com ile bu projede de birlikte olmaktan mutluluk du-
yuyoruz" dedi.

arabam.com’un Garaj uygulamasını kullananlar için 
de sunulan yol yardım hizmetinin, kullanıcıların herhan-
gi bir arıza ya da kaza durumunda hiç beklemeden anın-
da profesyonel bir hizmet almasını sağladığını söyleyen 
Remo Assist Pazarlama Müdürü Kemal Yılmaz; gerçekleş-
tirilen iş birliğinde, Garaj kullanıcılarının otomobilleri için 

ihtiyaç duyacakları birçok hizmeti tek çatı altında al-
malarına olanak sunulmasının kullanıcılar için 

büyük avantaj olduğunu belirtiyor.
Intercity Destek Genel Müdürü Murat 

Eyyüpoğlu, “Sağladığımız tüm hizmetleri di-
jitalleştirdiğimiz bir dönemde, doğru hizme-
ti, doğru iş modeliyle ve güvenilir bir marka 
iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz için mutluyuz. 

Intercity Destek ve arabam.com marka ortak-
lığı ile bireysel müşterilerimize sundu-

ğumuz periyodik bakım hizmeti-
ne gösterilen ilgi, bu iş modelinin 

ne kadar başarılı olduğunun en 
net göstergesi oldu. Dijital, gü-

venilir, kaliteli, ekonomik ve 
erişilebilir bir periyodik ba-

kım hizmeti sunmak için 
çıktığımız bu yolda, hiz-

met kalitemizi, müşte-
ri memnuniyetini ve 

servis ağımızı geliş-
tirmeye devam ede-
ceğiz” açıklamala-
rında bulundu.

‘‘Objektifte Pursaklar Var’’ fOtOğraf 
Yarışmasında Ödüller sahiPlerini buldu

HABER MERKEZİ
Pursaklar Belediyesi ve Pursaklar İlçe 

Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile lise öğ-
rencilerine yönelik İklim temalı ‘‘Objektifte 
Pursaklar Var’’ fotoğraf yarışmasında derece-
ye giren öğrencilerin fotoğrafı sergide vatan-
daşların beğenisine sunuldu.

9,10,11,12.sınıf öğrencilerine yönelik dü-
zenlenen Pursaklar’ın ruhunu en iyi yansı-
tacak olan “İklim” temalı ödüllü fotoğraf ya-
rışması sonucunda birinci, ikinci ve üçüncü 
olan yarışmacılara hediye çeklerini Belediye 
Başkanı Ertuğrul Çetin ve İlçe Kaymakamı 
Mehmet Yıldız tarafından ödülleri takdim etti.‘

‘FOTOĞRAFLARIN HER BİRİ 
İLÇEMİZE YARAŞIR GÜZELLİKTEYDİ’’
İlçemizin genç fotoğraf sanatçılarının 

çekmiş oldukları fotoğrafları tek tek ince-
leyen Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü ile düzenlediğimiz 
Objektifte Pursaklar İklim Temalı Fotoğraf 
Yarışması’na katılan lise öğrencilerimizin il-
çemizin duru güzelliğini yansıtan fotoğraf 
sergisini İlçe Kaymakamımız Mehmet Yıldız 
ile birlikte gezdik. Fotoğrafların her biri ilçe-
mize yaraşır güzellikteydi. Dereceye giren 
gençlere ödüllerini verdik. Hepsini ayrı ayrı 
tebrik ederim’’ dedi.
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Sosyal medya hayatımıza girdi-
ği günden bu yana ilmek ilmek tüm 
yaşam kodlarımızın içine işlemiş du-
rumda. Zamanında televizyon ve 
ve radyonun yıllarca hükmünü sür-
düğü bu alanda artık en iddialı 
olan sosyal medya.

Zamanında propaganda ama-
cı ile radyo ve televizyon ne kadar 
kullanıldıysa şu an sosyal medya bu 
görevi üstleniyor ve yeni seçmen 
üzerinde etki bu kanallar üzerinden 
sağlanmaya çalışılıyor. Fakat bizler 
sosyal medyanın hala doğru kulla-
nımını keşfedemediğimizden dola-
yı; burada yaşanan kakofoniyi ve 
bilgi kirliliğini henüz aşamadık.

Propagandası yapılan bazı şey-
lerin hala doğru yönde mi yoksa 
tamamen aldatmaca mı olduğu-
nu bile aslında çözebilecek yet-
kinliğe sahip değiliz. Fakat ulaşımın 
bu kadar kolay ve enerjisiz olduğu 
bu alanda bu tür gelişmeler gayet 
normal.

Son zamanlarda İstanbul Büyük-
şehir Belediye Başkanı Ekrem İma-
moğlu'nun yaşadıkları aslında buna 
net bir örnek olabilir. Ters örnek ma-
nasında ise Zafer Partisi'nin propa-
ganda aracı olarak sosyal medya 
kullanımı da örnek sayılabilecek ni-
telikte.

Ancak örnek olarak Zafer Parti-
si'nin burada reklam yoğunluğu ile 
ismini bu kadar görüyor olmak as-
lında seçim anketlerine herhan-
gi bir şekilde yansımıyor. Bu taraf-
tan bakıldığında ise propaganda 
artık eskisi kadar etkili değil mi soru-
su akla gelebilir! Asla böyle bir şey 
olduğunu düşünmüyorum. Propa-
ganda sonsuz önem taşıyor kesin-
likle. Fakat kodlar sadece eskisi gibi 
kalıcı değil anlık olabiliyor.

Sosyal medyanın bu kullanımla-
rı önümüzdeki uzun süreler devam 
edecektir. Özellikle seçim zamanın-
da çok daha fazla kullanıcıdan bu 
tarz yayınları görmek de mümkün 
olacak.

Bu durumlardan kendimizi na-
sıl sağ çıkartırız diye düşündüğünde 
insan aslında pek de başarılı olabi-
liriz diyemeyeceğim. Partizan kişi-
likler dışında ve özellikle kendini ka-
rarsız seçmen olarak adlandıracak 
tüm kişiler buradan beslenmek is-
teyecek fakat bu karışıklıkta nasıl 
bir karar ile sonuçlanır orası muam-
ma. Hatta kararsız seçmeni oy ver-
me eyleminden bile uzaklaştıracak 
kadar karanlık ve siyah bu alanda 
herkese başarılar diliyorum…

Gültekin Morova

SOSYAL MEDYA VE 
PROPAGANDA

MOR VE ÖTESİ İLE 
19 MAYIS COŞKUSU
Alper Taşdelen: “Bize bu özgürlüğü sağlayan Mustafa Kemal Atatürk’ün adını kimse 

yüreğimizden silemez. Bizler çok şanslıyız çünkü Türkiye gibi bir vatanımız var, 
çünkü cumhuriyetimiz var, çünkü Mustafa Kemal Atatürk gibi bir önderimiz var”
HABER MERKEZİ
9 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 

kutlamalarına bir hafta öncesinden başlayarak ilçe ge-
nelinde birçok etkinlik düzenleyen Çankaya Belediyesi, 
bayramı Anıtpark’ta verilen konserle taçlandırdı.

Başkentliler, Anıtkabir’in yanında bulunan 
Anıtpark’ta Mor ve Ötesi grubunun konseriyle 19 Mayıs 
Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutladılar.

TAŞDELEN: “BİZLER ÇOK ŞANSLIYIZ 
ÇÜNKÜ TÜRKİYE GİBİ BİR VATANIMIZ VAR”
Konser öncesi vatandaşlara hitap eden Çankaya 

Belediye Başkanı Alper Taşdelen; “Bizler, siyasi dü-
şüncemiz, inancımız, kökenimiz ne olursa olsun hepi-
miz Türkiye Cumhuriyeti’nin yurttaşlarıyız. Hepimiz 
eşit yurttaşlarız. Biz, özgürlük istiyoruz, düşünceleri-
mize saygı istiyoruz. Biz, bize emir verilmesini, bize ya-
şam biçimi biçilmesini istemiyoruz. Biz, bu ülkenin kaza-
nımlarının halka harcanmasını istiyoruz” dedi. Taşdelen 
sözlerine; “Bize bu özgürlüğü sağlayan Mustafa Kemal 
Atatürk’ün adını kimse yüreğimizden silemez. Bu bay-
ram gününde başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere 
bize bu vatanı armağan eden bütün şehitlerimize ve ga-
zilerimize minnetlerimi sunuyorum” şeklinde devam 
etti.  

Konuşmasının sonunda; “Bizler çok şanslıyız çün-
kü Türkiye gibi bir vatanımız var, çünkü cumhuriyeti-
miz var, çünkü Mustafa Kemal Atatürk gibi bir önderimiz 

var diyen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 
Atatürk’ün “Bütün ümidim gençliktedir” sözünü hatırla-
tarak vatandaşların bayramını kutladı.

MOR VE ÖTESİ COŞTURDU
Ankaralı on binlerce vatandaşın katıldığı konserde 

ünlü grup Mor ve Ötesi sahne aldı. Anıtkabir’in yanında 
bulunan Anıtpark’ta düzenlenen konserde sevilen şar-
kılarını seslendiren gruba 7’den 70’e hep bir ağızdan eş-
lik edilmesi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor 
Bayramı kutlamalarını büyük bir coşkuya dönüştürdü.

Amatör sporun dostu Ali 
Öcal Batıkent’te yaşayacak

HABER MERKEZİ
Yenimahalle Belediyesi kısa bir süre önce hayatını 

kaybeden Amatör Sporun en büyük dostu Gazeteci Ali 
Öcal adına Batıkent Semt Sahası’nda “Ali Öcal Dostluk 
Futbol Turnuvası” düzenledi. Törende; Batıkent Semt 
Sahası’nın adı da Ali Öcal Stadı olarak değiştirilerek du-
ayen gazeteci Batıkent’te ölümsüzleştirildi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sa-
hipliğinde düzenlenen turnuvaya Öcal ailesinin yanı sıra 
Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı 
Murat Kandazoğlu, Çamlıdere ve Doğa Dostları Derneği 
Başkanı Ahmet Tekcan, Yenimahalle Belediyesi Başkan 
Yardımcıları Yaşar Neslihanoğlu, Erhan Aras, beledi-
ye meclis üyeleri, Yenimahalle’de ki amatör spor kulübü 

yöneticileri ve sporcular katıldı.
ALİ ÖCAL BATIKENT’E 
ÇOK YAKIŞTI
Yenimahalle Belediyesi’nin tüm amatör sporlara 

tam destek verdiğini anlatan Başkan Fethi Yaşar “Yerel 
yöneticilerin görevi kentlerindeki gençlere sahip çık-
mak, onlara sporda da eğitimde de uygun ortamları ve 
tesisleri hazırlamaktır. Biz Yenimahalle’de spor altya-
pımızı tamamladık. Ali Öcal’ın adı da bugünden sonra 
bu sahamızda yaşayacak. Öcal Ailesi’ni tanıyorum. Ali, 
mütevazı, saygın herkesi seven, kin ve nefretten uzak 
duran, çıkar ilişkileri olmayan doğaya ve spora aşık bir 
insandı. Ne yazık ki aramızdan çok genç yaşta ve ani-
den ayrıldı. Çok çok üzüldüm. Ruhu şad olsun. Ali Öcal 
ismi buraya çok yakıştı” dedi.

Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu 
Başkanı Murat Kandazoğlu da “ Ali Öcal benim 22 yıl-
lık yol arkadaşım, dostumdu. Bugün benim için çok 
anlamlı güzel bir gün. Öcal’ın camiamıza çok büyük 
emekleri geçti. Batıkent semt sahasına adının verilme-
sinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” 
diye konuştu.

Kısa bir konuşma yaparak babasını anlatan Burak 
Öcal ise “Böyle bir tesisin babamın adıyla yaşatıl-
masında emeği geçen başta Yenimahalle Belediye 
Başkanımız Fethi Yaşar’a, Federasyon Başkanımız 
Murat Kandazoğlu’na ve Çamlıdere Doğa Dostları 
Derneği’ne teşekkür ediyorum” dedi.

Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, 
Çamlıdere Doğa Dostları Derneği ve Çamlıdere Belediye 
Spor Kulübü törenin ardından Başkan Yaşar’a destekle-
rinden dolayı plaket verdi.

GÜL, KADIN VE MELEK SERGİSİNİ SANATSEVERLERLE BULUŞTURDU
HABER MERKEZİ
Kadın temasının ön plana çık-

tığı resimleri ile büyük beğeni top-
layan Gül Muratoğlu, kişisel ikin-
ci resim sergisi ile Türk Japon 
Vakfında sanatseverlerle buluş-
tu. Ankara iş ve cemiyet hayatı-
nın önde gelen isimlerinin yanı 
sıra siyasetin önemli isimlerinden 
Fethi Yaşar, Tufan Köse ve Engin 
Altay’ın da katıldığı açılış, keyifli 
anlara sahne oldu. Sanatseverlerin 

beğenisine sunulan sergide, kadın 
ve melek teması üzerinden birbi-
rinden kıymetli eserlerini resim 
severlerle buluşturduğunu ifade 
eden Gül Muratoğlu şunları ekledi: 
“Sergimde yılların emeği olan alt-
mış tane tablo bulunuyor. Ana te-
mam ise kadın ve melek. Melekleri 
çok seviyorum. Sergimin tarihinin 
Anneler Günü’ne yakın olması-
na özen gösterdim. Sergime gelen 
herkese teşekkür ediyorum.”

HABER MERKEZİ
Türkiye Basketbol Ligi Play-Off Çeyrek Final ikin-

ci maçında Ormanspor’a konuk olan Mamak Belediyesi 
Basketbol Takımı, rakibini 86-80 mağlup ederek adı-
nı yarı finale yazdıran ilk takım oldu. Yeşil-Beyazlılarda 
Marlain Veal 22 sayı, 8 ribaund, 9 asist, Kaan Sarıaslan 18 
sayı (3/7 üçlük), 1 ribaund, 2 asist, Melih Kapucu 16 sayı 
/3/5 üçlük), 4 ribaund, 1 asist, Chance Comanche 11 sayı, 
7 ribaund, 3 asist ile maça damga vuran isimler oldu.

İLK YARI FARKLA BİTTİ
Karşılaşmaya Mamak Belediyesi ilk maçta oldu-

ğu gibi yine yüksek tempoyla başladı. Üst üste üçlük-
lerle başlayan Mamak Belediyesi skoru kısa sürede 12-
2’ye getirdi. Kalan dakikalarda da farkı açmayı sürdüren 
Yeşil-Beyazlılar çeyreği 26-14 önde tamamladı. İkinci 
çeyreğin başlarında Yeşil-Beyazlılar pota altında etkili 
oyunu ile üstünlüğünü korudu. Devamında da yabancısı 
Comanche ile ivme kazanan Yeşil-Beyazlılar, ev sahibi-
nin skoru eritmesine izin vermedi. Özellikle yayın geri-
sinden bu dakikalarda yüksek yüzde yakalayan Mamak 
Belediyesi Basketbol Takımı ikinci çeyreği 46-35 ile geçti.

MAMAK YARI FİNALDE
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Sayı   : 41691965/İhale - 02         
Konu : Taşınmaz Kiralama 
Mülkiyeti Belediyemize ait olan Çanşa Mahallesi 350 Ada 1 Parsel 4.856,75 m²’lik imar dışı taşın-
mazımızın 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 64 ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince 
26.05.2022 tarihinde Saat 10:30’de 3 yıllığına açık arttırma suretiyle kiralama ihalesi yapılacaktır. Ya-
pılacak ihaleye ait şartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye girecekle-
rin en son geçici teminatları 26 Mayıs 2022 tarihlerinde ihaleye gireceği taşınmaza ait ihale saatinden 
önce yatırmaları gerekmektedir.
S.NO MAHALLESİ ADA PARSEL M²'Sİ MUHAMMEN

BEDEL (KDV 
HARİÇ) YILLIK

İHALE TARİHİ 
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GEÇİCİ TEMİNAT 
BEDELİ 

% 3 ( 3 YILLIK)
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10.30
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İlan olunur

BULMACANIN ÇÖZÜMÜ

 İSTANBUL, (DHA) - ÇOCUKLARDA gö-
rülen "gizemli hepatit" vaka sayıları artma-
ya devam ediyor. Şimdiye dek İngiltere, ABD, 
İsrail, Kıbrıs, hatta Japonya dahil olmak üze-
re 20 ülkede tespit edilen ve ani gelişen hepa-
tit vakalarının sayısı 350'ye ulaştı. Hastalığın 
sebebinin hem kovid hem de eşlik eden di-
ğer enfeksiyon nedeniyle meydana gelen 
"aşırı bağışıklık yanıtı" olabileceği belirtilir-
ken Sağlık Bilimleri Üniversitesi Prof. Dr. İlhan 
Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Çocuk Acil İdari 
Sorumlusu Prof. Dr. Şirin Güven, Türkiye'de 
henüz tespit edilmiş bir hepatit vakası olmadı-
ğını kaydetti.

Türkiye'nin en büyük pandemi merkez-
lerinden Sağlık Bilimleri Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Varank 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Kliniği'nde, çocuklarda ağır kusma ve ishal şikayetiyle orta-
ya çıkan adenovirüs vakalarını dikkatle takip ediliyor. Kliğin 
Çocuk Acil İdari Sorumlusu Prof. Dr. Şirin Güven ve Çocuk 
Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Uzmanı Doç. Dr. 
Esra Polat, kovidin uzun dönem etkisinin bu enfeksiyonlarda 
da uzun süre görüleceği değerlendirmesi yaptı. 

Prof. Dr. Şirin Güven, ailelerin hijyen kurallarına bu dö-
nem daha fazla dikkat etmesi gerektiğini vurgulayarak 
"Eskiden adenovirüs enfeksiyonları bu kadar şiddetli sey-
retmiyordu. Özellikle okul çağı çocuklarda bu belirtiler varsa 
çocuk, iyileşene kadar okula gönderilmemeli, temas izolas-
yonuna dikkat edilmeli" dedi.

Prof. Dr. Güven ise kısa süre önce dünyaca ünlü tıp der-
gisi The Lancet'te yayınlanan bir makalede, çocuk hepatitle-
rinin yaklaşık yüzde 72'sinde 'adenovirüs 41F' tespit edildiği, 
yüzde 18'inde ise eşlik eden Kovid enfeksiyonu da görüldü-
ğü tespitini paylaştı. Güven "Kovid ile diğer virüslerin birlik-
teliği, enfeksiyonun ağır seyretmesine neden olabilir. Şöyle 
varsayılıyor; Kovid, bağırsaktaki geçirgenliği artırıyor ve ba-
ğırsaktan birçok diğer uyarıcıların, adenovirüs gibi, geçme-
sini ve bağışıklık sisteminin aşırı uyarılmasına sebep olu-
yor." dedi. 

"VAKALAR TAKİBE ALINDI" 
Şu ana kadar kendi klinikleri ve Türkiye'de "gizemli he-

patit" vakası tespit edilmediğini de belirten Prof. Dr. Güven, 
"Biz kliniğimizde bugüne kadar adenoviüse bağlı çok ağır 
hepatit vakası görmedik. Normalde rotavirüs, adenovirüs 
enfeksiyonları arttı bu dönem. Ama Avrupa ve Japonya'da 
bildiren vakalar gibi ağır vakalar tespit edilmedi. Bu vaka-
ların, özellikle karaciğer enzim yüksekliğiyle seyredenlerin 
tümü takibe alındı. Sanırım diğer klinikler de bu şekilde va-
kalarını toplayıp takip ediyor. Bizim de yakında Türkiye veri-
leri ortaya çıkar" dedi.

Rotavirüs veya adenovirüse bağlı ishal salgınlarının 
her yıl yaza doğru yaygın olarak görüldüğünü belirten Prof. 
Dr. Güven, Kovid'in etkileri nedeniyle artık hastaların kli-
nik seyrinde değişimler gözlenebileceğini vurguladı. Prof. Dr. 
Güven, "Belki de Kovid, bu hastalıkların daha ağır seyretme-
sine neden oldu. İster adenovirüse bağlı ister rotavirüse bağ-
lı hepatitler bulaşıcı bir hastalık olduğu için, özellikle hijyen 
kurallarına uyma, hasta çocukların temas izolasyonlarının 
sağlanması, el hijyeni bu durumda çok önemli" dedi. 

"VAKALARDA ASIL ETKEN HEPATİT VİRÜSLERİ DEĞİL"
Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Uzmanı 

Doç. Dr. Esra Polat ise, hastalığın bağışıklığı baskılanmış 
ya da 6 yaşından küçük çocuklarda görülme olasılığı daha 
yüksek olduğunu belirterek "Bu hastalarda geçirilmiş bir 
Kovid-19 enfeksiyonu olmasıyla konu gündeme geliyor. 
Aslında Kovid-19 enfeksiyonunun, mide bağırsak sistemin-
de uzun süre varlığını sürdürebildiğini biliyoruz. Dolayısıyla 
bu dönemde bağırsakta geçirgenlik artışına neden oluyor. 
Bu da bir süre sonra bağırsağın o bölgesindeki immün siste-
min de aktive olmasına ve birtakım maddeler salınmasına 
neden oluyor. Kovid, bağırsakları başka enfeksiyonlara daha 
açık hale getiriyor olabilir" dedi.

Gizemli hepatit vakalarında semptomların başlangıcının 
genellikle bulantı, kusma ve ishal ile olduğuna dikkat çeken 

Doç. Dr. Polat, şu uyarılarda bulundu: 
"Takibinde sarılık da eşlik ediyor. Ciddi karaciğer yet-

mezliği gelişebiliyor. Bu çok ani gelişen bir tablo ve arka-
sından karaciğer nakline ihtiyaç duyulabilecek durum dahi 
oluşabiliyor. Bu şikayetlerle başvuran hastalarda karaciğer 
enzimleri 'AST ALT' değerlerine ve karaciğer sentez kapasi-
tesini değerlendiren tetiklerin takibine dikkat edilmeli."

SESSİZ KOVİD ENFEKSİYONUNA DİKKAT
Kovid enfeksiyonunun her zaman semptomlarla ken-

dini belli etmediğini belirten Doç. Dr. Polat , "Özellikle son 
zamanlarda önlemlerin de hafifletilmesi ile birlikte kimi-
si sessiz enfeksiyon geçirebiliyor. Kovid belirtileri olmasına 
rağmen testlerde negatiflik saptayabiliyoruz ama testin ne-
gatif olması çocuğun Kovid enfeksiyonu geçirmediği anla-
mına gelmiyor. Dolayısıyla aynı evi paylaşan, yakın teması 
olan bireylerde, bu konulara dikkat etmek lazım." dedi.

"ÇOCUK SU BİLE İÇEMİYORSAMUTLAKA YAKIN TAKİBE 
ALINMALI"

Doç. Dr. Polat, gizemli hepatit vakalarıyla ezberlerin de-
ğiştiğine de işaret etti. Polat, şunları söyledi: "Adenovirüsler 
tabii ki birçok organ ve doku tutulumu yapabiliyor. Ancak 
çok basit enfeksiyondan, çok basit üst solunum yolu enfek-
siyonundan ağır tabloya kadar dönüşebileceğini de bu şekil-
de öğrenmiş ve hatırlamış olduk. Hangi durumlarda alarm-
da olmalıyız? Çocukta ağır kusma ve ishal tablosu varsa, 
ağızdan beslenemeyecek derecede, su bile içemeyecek ka-
dar tablosu bozulmuşsa bu bizim için çok çok önemli. Ciddi 
bir bulantı kusma durumunda en yakın sağlık kuruluşuna 
başvurarak hekim tarafından değerlendirilmeli. Bu tablo çok 
hızlı da seyredebileceği için seri takiplerde gidişatı da gör-
mek gerekecek. Hijyen konusuna ise daha çok dikkat etmek 
gerekli. Özellikle öğrencilere okulda öğretmenlerinin uyarıda 
bulunması ve bağırsak geçirgenliğinin artışına katkıda bu-
lunabilecek fast-food tarzında ya da sağlıksız gıdalarla bes-
lenmenin de önlenmesi çok önemli."  

İSTANBUL (AA) - Medical Park Gaziantep 
Hastanesi Nefroloji Uzmanı Dr. Mehmet 
Büyükbakkal kontrolsüz hipertansiyonun er-
ken ölüme neden olabileceğini belirterek, 

"Hipertansiyon te-
davisi için öncelik-
le varsa altta yatan 
neden düzeltilme-

li, sonrasında diyet 
ve ilaç tedavisi ile hi-

pertansiyon kontrol 
altına alınmalı-

dır." ifade-
sini kul-

landı.

Medical Park'tan yapılan açıklamaya göre, kan 
basıncı değerlerinin normalin üzerinde olması 
Hipertansiyon olarak adlandırılıyor. İdeal tansiyon 
değeri ise 12/8 olarak kabul ediliyor.

17 Mayıs Dünya Hipertansiyon günü dolayısıy-
la yapılan açıklamada değerlendirmelerine yer ve-
rilen Büyükbakkal, kontrolsüz hipertansiyonun er-
ken ölüme neden olabileceğini belirtti.

Büyükbakkal, hipertansiyonu olan hastaların 
yaklaşık yüzden 90'ında hipertansiyon gelişimi için 
bir neden olmadığını belirterek, sözlerini şu şekil-
de sürdürdü:

"Bu tür hipertansiyona Esansiyel veya Primer 
Hipertansiyon denir. Primer Hipertansiyon tedavi-
sinde diyet ve ilaç tedavisi uygulanır. Diğer hasta-
larda ise hipertansiyon gelişimi için altta yatan tıb-

bi bir neden vardır.

Bu yüzden bu tür hipertansiyona Sekonder 
Hipertansiyon denir, genelde hızlı bir şekilde ortaya 
çıkar ve hipertansiyon genellikle şiddetlidir. Bu alt-
ta yatan nedenlerden bazıları böbrek atardamarın-
da darlık, böbrek yetmezliği, böbreküstü bezi has-
talıkları, tiroid bezi hastalıkları ve birtakım ilaçlar 
olarak sayılabilir."

Kan basıncının yüksekliğinin damar duvarları-
na, göz, kalp, beyin ve böbrek gibi organlara zarar 
verdiğini belirten Büyükbakkal, "Hipertansiyon te-
davisi için öncelikle varsa altta yatan neden düzel-
tilmeli, sonrasında diyet ve ilaç tedavisi ile hiper-
tansiyon kontrol altına alınmalıdır. Bunun için ise 
mutlaka Nefroloji Kliniği’nden bilgi ve randevu alın-
ması gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
İLAN

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr'de                                                                    (Basın-1625124)

Mülkiyeti/Tasarrufu Belediyemize ait, Şehrin Muhtelif Yerlerine Yerleştirilecek 500 (Beşyüz) Adet Atm Kabin 
Yeri aşağıdaki tabloda yazılı süre ve bedeller üzerinden, 2886 sayılı yasanın 36. Maddesi doğrultusunda 
kapalı zarf usulüyle kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılacaktır. 
1)İhaleye konu olan yerin ihalesi için teklifler 1 (bir) yıllık muhammen bedel üzerinden verilecektir. İstek-
liler ihale için verilecek teklif mektuplarını Ankara Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi 
Başkanlığı Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5  Kat:7 Yenimahalle/ANKARA adresine ihale günü 
(02/06/2022) saat 12:00’ye kadar teslim edecektir. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları değerlen-
dirmeye alınmayacaktır.
2)İhale 02/06/2022 tarihinde saat 14:00’de Ankara Büyükşehir Belediyesi Emniyet Mahallesi Hipodrom 
Caddesi No:5 Kat:1 Yenimahalle/ANKARA adresindeki Encümen salonunda toplanan Encümen huzurun-
da yapılacaktır. İstekliler belirtilen yerde ve saatte hazır bulunacaktır.
3)İhale edilecek yere ait, geniş ve teferruatlı bilgiyi içeren şartname her gün çalışma saatleri içerisinde An-
kara Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı Kira İşleri Şube Müdürlüğü Emniyet Mahal-
lesi Hipodrom Caddesi No:5 Kat: 13 Yenimahalle/ANKARA adresine şahsen başvurularak veya (0312)507 
25 89 no' lu telefondan öğrenilebileceği gibi aynı adreste görülebilir veya 100,00-TL + % 18 KDV karşılığı 
şartname ve ekleri temin edilebilir.
4)KİRAYA VERİLECEK YER

S.N ADRESİ NEVİ SÜRE M² 1 YILLIK
MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ 
TEMİNAT %3

1 ŞEHRİN MUHTELİF 
YERLERİNE YERLEŞTİ-
RİLECEK 500 (BEŞYÜZ) 
ADET ATM KABİN YERİ

ATM 
KABİN 
YERİ

10 
YIL

1 adet kabin max. 
4,5 m², 2'li kabin 
max. 7 m², 3'lü 

kabin max. 10 m², 
4'lü kabin max. 

12,5 m², 5'li kabin 
max. 15 m² ola-

cak  şekilde.

8.148.000,00-TL 244.440,00-TL

5) Şehrin Muhtelif Yerlerine Yerleştirilecek 500 Adet Atm Kabin Yeri için ihaleye katılacaklarda aranan şartlar ;
İhaleye gerçek ve tüzel kişiler katılabilecektir.
A) Gerçek kişi olması halinde temin edilecek belgeler:
5.1.T.C. Kimlik Numarasını içerir nüfus kayıt örneği belgesi, onaylı ikametgâh adresi, adli sicil kaydı belge-
si ( e-devletten alınan belgeler de geçerli olacaktır.) 
5.2.Türkiye’de tebligat için adres beyanı (beyanda telefon, faks ve varsa elektronik posta adresinin belirtil-
mesi gerekmektedir.) 
5.3.İhaleye katılan gerçek kişinin noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri.
5.4.Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı 
vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
B)Tüzel kişi olması halinde temin edilecek belgeler:
5.1.Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri.
5.2.İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlile-
ri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde 
bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususla-
rı teşvik eden belgeler 
5.3.Türkiye’de tebligat için adres beyanı (beyanda telefon, faks ve varsa elektronik posta adresinin belirtil-
mesi gerekmektedir.) 
5.4.İlgili Makamlardan alınmış faaliyet belgesi
5.5.Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı 
vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
5.6.Dernek, Birlik, Vakıflar için ihaleye katılmak üzere yetki belgesi, karar defterinin ve tüzüğünün aslı 
veya noter tasdikli sureti, yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün 
onaylı sureti.
C)Gerçek veya Tüzel Kişiler İçin Temin Edilecek Diğer Belgeler
- İhaleye katılım sağlayacak gerçek veya tüzel kişiler,  yukarıda belirtilen belgelerle birlikte aşağıda verilen 
belgeleri de temin edeceklerdir.
5.7. Tüzel kişilerin şirket kuruluş tarihi itibariyle 10 yıl faaliyetinin bulunması.
5.8. Ödenmiş sermayesinin 3 yıllık Kdv hariç kira bedelinden fazla olduğuna dair belge.
5.9.2021 yılı cirosunun 3 yıllık KDV hariç kira bedelinden fazla olması.
5.10. Benzer işler kapsamında  işyeri işletmiş ya da kiralamış olmak 
5.11. İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yılsonu bilançosunu 
veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göster-
mek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun 
olarak düzenlenen belgeyi sunmaları gerekmektedir. 
5.12.Gerçek veya Tüzel Kişinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na ve Vergi Dairesi’ne kesinleşmiş borcu olmadı-
ğına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgeler  
5.13.Gerçek veya Tüzel Kişinin Türkiye’de tebligat için adres beyanı (beyanda telefon, faks ve varsa elek-
tronik posta adresinin belirtilmesi gerekmektedir.) 
5.14.Gerçek veya Tüzel Kişinin Ankara Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair Anka-
ra Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından ihale ilan tarihinden sonra alın-
mış borcu yoktur yazısı.
5.15.Gerçek veya Tüzel Kişinin İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair belge (internet çıktısı ile bel-
gelenebilir)
5.16.İhaleye katılım sağlayacak Gerçek veya Tüzel Kişi tarafından İhale dokümanlarının her sayfası imza-
lanacak.
5.17.İlanda belirtilen %3 geçici teminat miktarı kadar geçici teminat mektubu veya geçici teminat makbu-
zunun aslı  (Teminat mektubunda limit içi süresiz şartı aranacak ve banka teyit yazılı olacak) (geçici temi-
natın ortak girişimlerde pilot ortak tarafından sunulması yeterlidir.)
5.18.Gerçek veya Tüzel Kişi tarafından İhale dokümanının idareden satın alındığına dair onaylı belge (de-
kont veya makbuz)
D)Ortak Girişim olması halinde;
5.19.İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin şartnamenin 
5.maddesi ve 15.B ve 15.C maddesinde belirtilen şartları tamamlaması halinde ihaleye katılabileceklerdir. 
5.20.Ortaklarca imzalanan noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
5.21. Ortak girişimde bulunanların benzer işler kapsamında iş yapması gerekmektedir.
5.22. İhaleye katılım sağlayacak ortak girişimlerin hepsi ihale dokümanların her sayfasını imzalayacaktır.
-İhale komisyonu (Encümen) gerekçesini karar içerisinde belirtmek koşulu ile ihaleyi fesih etmeye veya 
açık pazarlığa çevirmekte serbesttir. Encümen’ce görüşülerek karara bağlanan ihaleler İta amirinin 
onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi İta amirinin ihaleyi fesih etmesi halinde iştirakçi idareye karşı 
herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
-2886  sayılı yasanın 6. Maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamazlar
-Yukarıdaki belgelerin eksiksiz “tamam” olması şarttır. Eksik bulunması halinde ihale dışı bırakılır.

KİRAYA VERİLECEK İŞYERLERİNE AİT BİLGİLER

"Kontrolsüz hipertansiyon erken ölüme neden olabilir" 
 Medical Park Gaziantep Hastanesi Nefroloji Uzmanı Dr. Mehmet Büyükbakkal: "Hipertansiyon tedavisi için öncelikle varsa 

altta yatan neden düzeltilmeli, sonrasında diyet ve ilaç tedavisi ile hipertansiyon kontrol altına alınmalıdır"
"Hipertansiyon te-
davisi için öncelik-
le varsa altta yatan 
neden düzeltilme-

li, sonrasında diyet 
ve ilaç tedavisi ile hi-

pertansiyon kontrol 
altına alınmalı-

dır." ifade-
sini kul-

landı.

basıncı değerlerinin normalin üzerinde olması 
Hipertansiyon olarak adlandırılıyor. İdeal tansiyon 
değeri ise 12/8 olarak kabul ediliyor.

la yapılan açıklamada değerlendirmelerine yer ve-
rilen Büyükbakkal, kontrolsüz hipertansiyonun er-
ken ölüme neden olabileceğini belirtti.

yaklaşık yüzden 90'ında hipertansiyon gelişimi için 
bir neden olmadığını belirterek, sözlerini şu şekil-
de sürdürdü:

Hipertansiyon denir. Primer Hipertansiyon tedavi-
sinde diyet ve ilaç tedavisi uygulanır. Diğer hasta-
larda ise hipertansiyon gelişimi için altta yatan tıb-

bi bir neden vardır.

altta yatan neden düzeltilmeli, sonrasında diyet ve ilaç tedavisi ile hipertansiyon kontrol altına alınmalıdır"

Çocuklarda "gizemli hepatit" 
vakalarının şifreleri çözülüyor
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TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi 
ve Bilim Okulları Destekleme 

Programı kapsamında 
finanse edilen "120 Tarihinin 
İzinde Projesi" ile Van, Bitlis, 
Hakkari ve Muş'taki ortaokul 

öğrencileri tarih derslerini 
kale, müze, doğal sit alanları 

gibi mekanlarda işliyor
VAN (AA) - Van'da öğrencilerin tarih bilin-

cinin geliştirilmesi amacıyla hazırlanan "120 
Tarihinin İzinde Projesi" kapsamında 4 ildeki 120 
öğrenci, tarih derslerini kale, ören yeri, müze gibi 
alanlarda işliyor.

Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezi öğ-
retmenleri ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) 
Arkeoloji Bölümü öğretim üyeleri, öğrencilerin 
tarihi mekanların önemini kavraması, kazı ça-
lışmalarıyla ortaya çıkan eserlerin korunması, 
Urartu dönemindeki kalıntılar, gelenek ve göre-
nekler gibi tarihi bilgileri yerinde öğrenmeleri için 
"120 Tarihinin İzinde Projesi"ni hazırladı.

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları 
Destekleme Programı kapsamında finanse edi-
len projenin ilk etabında Van, Hakkari, Bitlis ve 
Muş'tan 120 öğrenci, Urartuların en görkem-
li yapılarından biri olan, Gürpınar ilçesindeki 
Çavuştepe Kalesi'ne getirildi.

Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 
Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, kalenin tarihi, 
kazılarda ortaya çıkarılan eserler, Urartu gelenek 
ve görenekleri, çivi yazısıyla yazılan kitabeler ve 
kalenin inşasında kullanılan malzemeler hakkın-
da öğrencilere ayrıntılı bilgiler aktardı.

Okulda edindikleri bilgileri yerinde görerek 
daha iyi kavrama fırsatı bulan öğrenciler, iki haf-
ta boyunca Van Kalesi, Akdamar Adası, Eski Van 
Şehri, Van Müzesi ve Tarihi Van Evleri'nde tarih 
derslerini işleyecek.

- "Tüm tarihi mekanlarda öğrencilerimizi 
ağırlayacağız"

Prof. Dr. Çavuşoğlu, AA muhabirine, öğren-
cilerin tarihi öğrenmelerindeki en başarılı yo-
lun, tarihi değerleri yerinde görmeleri olduğu-
nu söyledi.

Proje sayesinde öğrencilerin geçmişi daha 
iyi yorumladığını anlatan Çavuşoğlu, şunla-
rı kaydetti:

"Birinci Dünya Savaşı sırasında askerlere 
cephane taşıyan ve dönüş yolunda büyük bölümü 
donarak şehit olan 120 kahraman çocuk anısına 
bu projeyi hazırladık. Farklı okullardan öğrencile-
ri ağırlıyoruz. Taşınmaz kültürel mirasımızı daha 
iyi anlamaları için onları buraya getirdik. Burada 
arkeolojik kazıların nasıl yapıldığına, mekanların 
nasıl ortaya çıkarıldığına, eserlerin nasıl korun-
duğuna yönelik bilgiler aktardık. Bu mirasın ge-
lecek kuşaklara bırakılması için neler yapılması 
gerektiğini öğrencilerimize bire bir anlatıyoruz. İki 
hafta içinde kentteki tüm tarihi mekanlarda öğ-
rencilerimizi ağırlayacağız. Bu tarihi değerleri öğ-
rencilerimizin belleklerine yerleştirmeyi amaç-
lıyoruz. Böylece taşınmaz kültürel mirasımızı 
gelecek nesillere daha sağlam ulaştırmış olaca-
ğız. Bizden sonra buralara onlar sahip çıkıp koru-
yacaklar. Bu anlamda proje çok önemli."

- "Bilgilerin çocuklarda daha kalıcı olacağı-
nı düşünüyoruz"

Projenin yürütücülerinden rehber öğret-
men Habibe Sağlam da "Çocukların gerçek tari-
hi görerek, yaşayarak ve işi uzmanlarından öğ-
renerek yetişmeleri çok önemli. Bu şekilde tarihi 
bilgilerin çocuklarda daha kalıcı olacağını düşü-
nüyoruz. Projeyi iki etap halinde iki hafta sürdü-
receğiz. Çocuklar tarihi mekanlarda arkeoloji-
yi, kazının önemini ve kültürü bir arada görüyor. 
Merak ettiklerini uzmanlardan öğreniyorlar." diye 
konuştu.

Altıncı sınıf öğrencisi Esma Eylül Aksay, 

"Burada birçok şey öğrendim. Urartular, 
Çavuştepe Kalesi'nde kullanılan taşları Edremit 
ilçesinden buraya taşımışlar, burayı yapmak için 
çok uğraşmışlar. Bugün sanki burada yaşıyor-
muş gibi hissettim. Yerinde görerek tarihi daha 
iyi anlıyoruz. Bilgiler daha kalıcı oluyor." ifadesini 

kullandı.
Öğrenci Cafer Efe Yavuzdoğan ise "Derslerde 

buralardan söz edilmişti ama bu kadar değişik 
yerlerin olduğunu bilmiyordum. Çok farklı bil-
giler edindik. Tarihi yerinde öğrenmek güzel bir 
şey." dedi.

120 ortaokul öğrencisi Van'daki 
tarihi mekanlarda tarihi öğreniyor

Ankara Üniversitesi Bahar 
Şenliği’ne yoğun ilgi

 ANKARA, (DHA)-ANKARA 
Üniversitesi Rektörlüğü öncülüğünde, 
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 
tarafından Beşevler Yerleşkesi Güneş 
Meydanı’nda düzenlenen Bahar ve Bilim 
Şenliği 55 bin öğrencinin katılımıyla yo-
ğun ilgi gördü.

16-17-18 Mayıs tarihlerinde düzenle-
nen etkinlikler, sabahın erken saatlerin-
den gece geç saatlere kadar devam etti. 
Gün içerisinde halk oyunları gösterileri, 
müzik dinletileri ve DJ performanları şen-
liğe renk kattı. Öğrenciler, mini tenis, çu-
val yarışı, çarkıfelek, Survivor parkuru, 

halat çekme yarışı, mini futbol şut yarı-
şı, mini basketbol şut yarışı, dart, kan-
go-jumps, canlı langırt, tırmanma duvarı, 
rodeo, şişme dart ve mekanik gladya-
tör gibi sportif etkinliklerle final sınavla-
rı öncesinde eğlencenin tadını çıkardı. Pek 
çok firmanın stant açtığı etkinlik alanın-
da oluşturulan Bilim Koridorunda, Ankara 
Üniversitesi TEKNOFEST takımları, çeşitli 
fakülteler, MYO’lar ve öğrenci toplulukla-
rının katılımı ile bilim etkinlikleri gerçek-
leştirildi. Bunların yanı sıra öğrenci toplu-
luklarınca açılan resim, seramik ve ebru 
sergileri büyük beğeni topladı.

Ankara Üniversitesi Bahar 
ve Bilim Şenliği’nin ilk ak-
şamında binlerce Ankara 
Üniversiteli ünlü sanat-
çı Buray’ın şarkılarıyla coştu. 
Buray sevilen şarkılarını, ala-
nı dolduran binlerce Ankara 
Üniversiteli ile birlikte ses-
lendirdi. Şenliğin ikinci günü-
nün akşamında ise ünlü Türk 
rock grubu Kolpa sahne aldı.  
Ünlü grubun söylediği hare-
ketli şarkılarla gönüllerin-
ce eğlenen gençler, şarkıla-
ra konser boyunca eşlik etti. 
Ankara Üniversiteliler, şenli-
ğin son gününde ise, bir başka 
ünlü rock grubu Zakkum’un 
sahne performansıyla eğlen-
ceye doydu.

Konser sonunda rektör 
yardımcıları, genel sekreter 
ve öğrenci konseyi başkanı ile 
birlikte sahneye çıkan Ankara 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Necdet Ünüvar, müzik grubu-
nun solistine çiçek verdi.

Rektör Ünüvar konuş-
masında, Bahar ve Bilim 
Şenliği’nin düzenlenmesin-
de emeği geçenlere teşekkür 
etti. Ankara Üniversitesi’nin 
Türkiye’deki en önemli üni-
versitelerin başında geldiği-
ni ifade eden Rektör Ünüvar, 
“Güneş Meydanı da en önem-
li üniversite meydanı. Sizinle 
bu meydan daha da güzelleşti 
ve şenlendi. Hepinize ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum. Siz olma-
sanız bu bahar şenliği olmaz-
dı. Sanatçılarımız sadece kon-
sere gelen kalabalığı gördüler 
ama üç gün boyunca gün-
düz bilim dolu, gece müzik ve 
eğlence dolu bir bahar şenli-
ği yaptık. 

ve Bilim Şenliği’nin ilk ak-
şamında binlerce Ankara 
Üniversiteli ünlü sanat-
çı Buray’ın şarkılarıyla coştu. 
Buray sevilen şarkılarını, ala-
nı dolduran binlerce Ankara 
Üniversiteli ile birlikte ses-
lendirdi. Şenliğin ikinci günü-
nün akşamında ise ünlü Türk 
rock grubu Kolpa sahne aldı.  
Ünlü grubun söylediği hare-
ketli şarkılarla gönüllerin-
ce eğlenen gençler, şarkıla-
ra konser boyunca eşlik etti. 
Ankara Üniversiteliler, şenli-
ğin son gününde ise, bir başka 
ünlü rock grubu Zakkum’un 
sahne performansıyla eğlen-
ceye doydu.

yardımcıları, genel sekreter 
ve öğrenci konseyi başkanı ile 
birlikte sahneye çıkan Ankara 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Necdet Ünüvar, müzik grubu-
nun solistine çiçek verdi.

masında, Bahar ve Bilim 
Şenliği’nin düzenlenmesin-
de emeği geçenlere teşekkür 
etti. Ankara Üniversitesi’nin 
Türkiye’deki en önemli üni-
versitelerin başında geldiği-
ni ifade eden Rektör Ünüvar, 
“Güneş Meydanı da en önem-
li üniversite meydanı. Sizinle 
bu meydan daha da güzelleşti 
ve şenlendi. Hepinize ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum. Siz olma-
sanız bu bahar şenliği olmaz-
dı. Sanatçılarımız sadece kon-
sere gelen kalabalığı gördüler 
ama üç gün boyunca gün-
düz bilim dolu, gece müzik ve 
eğlence dolu bir bahar şenli-
ği yaptık. 

Ablasının boya 
kalemleriyle başladığı 

resimde, 13 yaşında 
3'üncü sergisini açtı

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da orta-
okul öğrencisi Öznur Mehmetoğlu, 6 yaşınday-
ken ablasının boya kalemleriyle oynarken ye-
teneğini fark ettiği resim sanatında Bilim Sanat 
Merkezi'nde (BİLSEM) aldığı eğitimin ardın-
dan birçok karma sergiye katıldı. 2019'daki BIC 
KIDS ulusal resim yarışmasında da Türkiye 1'in-
cisi olan Mehmetoğlu, 3'üncü kişisel resim sergi-
sini 50 eserle Sur ilçesindeki tarihi Saint George 
Kilisesi’nde açtı.

Kayapınar ilçesi Hattat Hamid Aytaç Ortaokulu 
7’nci sınıf öğrencisi Öznur Mehmetoğlu, resme 
olan yeteneğini ailesinin desteğiyle fark ederek, 
BİLSEM çizim sınavına girdi. Sınavı kazanıp mer-
keze kayıt yaptıran ve halen eğitim görmeye de-
vam eden Mehmetoğlu, 2019'da BIC KIDS Ulusal 
Resim Yarışması'nda yaklaşık 6 bin kişi arasın-
dan 1'inci oldu. Resimleri bazı çocuk dergilerinde 
yayınlanan Mehmetoğlu, İstanbul, Ankara, Muğla 
ve Diyarbakır'da çeşitli karma sergilere de katıldı. 
Mehmetoğlu, Diyarbakır'da ilk kişisel resim ser-
gisini 2020'de Cemil Paşa Sanat Galerisi'nde 21 
eserle açtı. 2'nci sergisini 2021'de Sezai Karakoç 
Kültür ve Kongre Merkezi'nde 32 eserle açan 
Mehmetoğlu, 3'üncü kişisel sergisini de önce-
ki gün Sur ilçesinde bulunan tarihi Saint George 
Kilisesi'nde 50 eserle açarak sanatseverlerin be-
ğenisine sundu. Ablasının boya kalemleriyle oy-
narken yeteneğini fark ettiğini, dünya çapında bir 
ressam olmak istediğini belirten Mehmetoğlu, "6 
yaşında resim yapmaya başladım. Resme yetene-
ğim olduğunu fark ettim. Daha fazla yapınca daha 
da üzerine gitmeye çalıştım. Canlı renkleri kulla-
narak resim yapmayı çok seviyorum. Çünkü can-
lı renkler benim doğamda olan bir şeydi. Şu anda 
3'üncü kişisel resim sergimi açtım" diye konuştu.

Tarihi halı ve kilimler Van'daki 
müzede geleceğe aktarılıyor
VAN (AA)  - Van'da, yöredeki kadınların 

sevgilerini, duygu ve düşüncelerini yansıtan 
motifleri ilmek ilmek dokuduğu tarihi halı ve ki-
limlerin sergilendiği müze, ziyaretçilerini za-
manda yolculuğa çıkarıyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türk El 
Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi bün-
yesinde kurulan Halı-Kilim Müzesi'nde, hem 
bölgenin en önemli el sanatları arasında yer 
alan halı ve kilim dokuma kültürü tanıtılıyor 
hem de unutulmaya yüz tutan sanat aslına uy-
gun olarak yaşatılıyor.

Geçmişte kadınların birbirinden farklı mo-
tiflerle ilmek ilmek dokuduğu 293 halı ve kili-
min sergilendiği müzeye gelen ziyaretçiler, gö-
revliler tarafından bölgede varlık gösteren 
medeniyetlerin izlerini de taşıyan eserler hak-
kında bilgilendiriliyor.

Yörede dokunan kilimlerle ilgili bilimsel 
araştırmaların da yapıldığı müzedeki atölyeler-
de ise kadınların bu sanatı öğrenmesine imkan 
tanınıyor.

- "Kilim ve halılara gözümüz gibi bakıyoruz"
Merkez Müdürü Öğretim Görevlisi Sibel 

Leventoğlu, AA muhabirine, 1990 yılından beri, 
kilim ve Siirt battaniyesi üretim atölyelerinin 
aktif olarak çalıştığını söyledi.

Müzede 2 teşhir salonunun bulunduğunu ve 
32 yıldır Van ve Hakkari yöresine ait 158 kilimin 
sergilendiğini belirten Leventoğlu, "Halılarımız 
da çok eski tarihli. Müzede 100 yıllık halıları-
mız var. 135 halı sergileniyor. Halılarımız birçok 

yerden getirilerek bize kazandırıldı ama kilim-
lerden bazıları kendi üretimimiz. Kilim ve ha-
lılarımız burada mevcut halleri ile teşhir edi-
liyor. Yaz aylarında dışarıda havalandırıyoruz. 
Belirli zamanlarda naftalinliyoruz. Halıların za-
rar görmemesi için gerekli önlemleri alıyoruz. 
1990 yılından bu yana halı ve kilimlerimiz za-
rar görmedi. Onlara gözümüz gibi bakıyoruz." 
diye konuştu. Kilimlerde yer alan motifleri-
nin çok önemli olduğunu, dokuyan kadınların 
duygularını, düşüncelerini yansıttığını anla-
tan Leventoğlu, şunları kaydetti: "Zaman za-
man diğer motiflere benzetilerek yapılıyor ama 
bazı zamanlar da kendi duygu ve düşüncele-
ri ile bunu ilmek ilmek dokuyorlar. Kilimlerin 
anlamları, dokunuş amaçları var. Hepsi bir ha-
tıra, anı, duygu içeriyor. Onun için kilimlerimiz 
insanlık tarihi kadar eski. Onların yaşadığı coğ-
rafya ve içinde bulundukları durumu yansıtıyor. 
Dolayısıyla bunların hepsi ayrı ayrı tarihi belge, 
tarihi eser niteliği taşıyor. İnsan elinden çıkmış 
en güzel ürünlerden biridir diyebiliriz. Amacımız 
yok olmaya yüz tutmuş bu sanatı yaşatarak ge-
lecek nesillere aktarmak. Günümüzde artık ki-
lim dokuyan usta bulmak çok zor. Bunun ya-
nında bilgiyi üretime dönüştürmek de çağımız 
teknolojisinin en önemli gereklerinden birisidir. 
Bunun için kilimlerimizi üreterek hem gelecek 
nesillere aktarmak hem de çalışan ustalarımıza 
maddi destek sağlamak istiyoruz. İnsanlarımızı 
buraya bekliyoruz. Bizi ziyaret edebilir, bu sana-
tımızı yakından tanıyabilirler."

TUNCELİ (AA)- Tunceli'de 
ilkbaharın gelişiyle yeşillenen 
Salördek Ormanları'ndaki şe-
laleler, çiçekler ve yaban haya-
tı varlığı şehir stresinden uzak-
laşmak isteyen ziyaretçileri 
ağırlıyor.

Sarp dağların arasında ku-
rulu olan Tunceli kent merkezi 
ve ilçeleri, el değmemiş doğasıy-
la her mevsim farklı güzellikler 
sunuyor.

Pülümür ve Nazımiye ilçele-
ri arasındaki Salördek Ormanları 
da ilkbaharda yeşile büründü.

Daha çok sonbaharda ziya-
ret edilen, ilkbaharda ise yeşilin 
her tonunu barındıran ormanlar, 
doğa tutkunlarının gezi rotasın-
da yer alıyor.

Oksijen deposu ormanlarda vakit geçi-
ren ziyaretçiler, buradaki patikalarda trek-
king (doğa yürüyüşü) yapıp, iki farklı nok-
tada bulunan şelaleleri geziyor.

- "Yaban hayatını bizlerle 
buluşturuyor"

Ziyaretçilerden Tuncay Sarıgül, AA mu-
habirine, kentte çetin geçen kışın ardından 
doğanın canlandığını söyledi.

Kışın kente çok kar yağdığını ifade 
eden Sarıgül, şöyle konuştu:

"İlkbaharın gelişiyle doğayla iç içe ya-
şamaya çalışıyoruz. Yaşadığımız en güzel 

anları bu ortama sığdırmaya çalışıyoruz. 
Salördek Ormanları gerçekten çok fark-
lı bir ortam sunuyor. Ormanın içerisinde 
6-7 çeşit ağaç türü bulunuyor ve buradaki 
ağaçlar yeşilin tonlarıyla insanları kendine 
çekerek doğallığın yanında yaban hayatını 
bizlerle buluşturuyor."

Yöre sakinlerinden Gündoğan Çağ ise 
kentin doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi 
mekanlarıyla da öne çıktığını anlattı.

Bölgede dört mevsimi doyasıya yaşa-
dıklarını dile getiren Çağ, "Karların erime-
siyle doğa rengarenk oldu. Bu güzellikleri 

yaşamak için Pülümür'deki Salördek 
Ormanları'na geldik. Burada fotoğraf çek-
tik ve piknik yaptık. Aynı zamanda yaban 
keçileri ve bozayıları doğal ortamında gör-
dük." ifadelerini kullandı.

Hüsniye Çağ da ormanda gezerken ya-
ban hayvanlarıyla karşılaşmanın heyecan 
verici olduğunu belirtti.

Salördek Ormanları'na hayran kaldı-
ğını anlatan Çağ, "Gezimiz çok güzel geçti. 
Burada yaban keçileri, bozayılar ve vaşak 
gibi canlılar yaşıyor, burayı çok beğen-
dim." dedi.

Tuncel�'dek� Salördek Ormanları 
doğa tutkunlarının gez� rotasında

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr'de                            (Basın-1625445)



Organ Bağışına dikkat çekmek amacıyla 
60 ilde pelüş ayısı Zeynep ile motosiklet 

süren ve 12 bin kilometre yol yapacak 
olan Umuda Yürüyüş Derneği Genel 

Başkanı Okan Keleşoğlu’nun yolculuğu 
devam ediyor.
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ANKARA- Umuda Yürüyüş 
Derneği Genel Başkanı Okan 
Keleşoğlu, organ bağışı bekle-
yen hastalara özellikle çocuk-
lara dikkat çekmek ve organ 
bağışı konusunda farkındalık 
yaratmak amacıyla motosik-
letiyle çıktığı Türkiye turunda 
“Yaşatmak İçin Sür” sloganıy-
la “Organ Bağışı Farkında-
lık Sürüşü”ne devam ediyor. Yolculuğuna 7 
Mayıs 2022 tarihinde Ankara Altınpark’tan 
başlayan Keleşoğlu’na organ bağışı bekle-
yen bir hastanın adını verdiği Zeynep adlı 
pelüş ayısı eşlik ediyor. Keleşoğlu, Türkiye 
turunda 40 günde toplam 61 ile gidebilmeyi 
ve 12 bin kilometre yol yapabilmeyi hedefli-
yor. Organ bağışı bekleyen küçük bir kız ço-
cuğu için yola çıktığını belirten Keleşoğlu; 
“Bu projemizin asıl sembolü olan Zeynep. 
Öncelikle çocuklara organ bağışını daha se-
vimli bir şekilde anlatabilmek için geçirdi-
ği bir organ naklinde kulak nakli gerçekleşti 
ve Zeynep’e şu anda kalp arıyoruz. Zey-
nep’in bir aydan az bir zamanı kaldı. Yaşa-
ma tutunabilmesi için kalp bulmalı. Ayrıca 
Zeynep de bir organ bağışçısı. Herkesin bu 
projeye destek olmasını bekliyorum.” dedi.

‘İNSANLARI BAĞIŞÇI OLMAYA DAVET 
ETMEYİ AMAÇLIYORUZ’

“Yaşatmak İçin Sür” sloganıyla başlayan 
projenin amacından söz eden Keleşoğlu, 
şunları kaydetti; “Bu proje, organ bağışı far-
kındalığı ile tüm dünyada ve Türkiye'de in-
sanları bağışçı olmaya davet etmeyi amaçla-

maktadır. Sağlık Bakanlığı verilerine göre; 
sadece Türkiye’de 2021 yılında toplam 26 
bin 894 kişi organ nakli beklemektedir. Bu 
hastaların tek umudu yapılacak olan bağış-
lardır. 7 Mayıs 2022 tarihinde başkent An-
kara’dan başlayan Organ Bağışı Farkındalık 
Sürüşü, yaklaşık 40 gün boyunca aralıksız 
gerçekleşecek bir sosyal sorumlu-
luk projesidir. Projenin ama-
cı yüksek sosyal sorum-
luluk bilinci içinde 

ve tüm bileşenlerle işbirliği yaparak, ülke-
mizde ve dünyada organ bağışı farkında-
lığına katkı sağlamaktır. 'umudayuruyus.
org.tr' internet adresinden ve '@umudayu-
ruyusdernegi' sosyal medya hesaplarından 
projey- le ilgili tüm 

detaylara 
ulaşabilirsiniz. Proje-

ye katkı sağlayan, destek veren, projeyi ta-
kip eden tüm katılımcıların isimlerini kul-
landım motora yazıyorum. Onların da bu 
projeye olan katkılarını 
gittiğim başka 
illerde bu 
şekil-

de göstermeye çalışıyorum. Aslında onlar 
da benimle birlikte geziyorlar. Destek ola-
cağımız her adımda, organ bağışında siz de 
bir adım atmış olacaksınız.”

‘ZEYNEP’İN BİR AYDAN 
AZ BİR ZAMANI KALDI’

Başladığı yolculukta kendisine eşlik eden 
pelüş ayısı Zeynep’i bizlere tanıtan Ke-

leşoğlu, şunları dile getirdi; “Zey-
nep, organ bağışı farkındalığı 

için Türkiye turunda. Önce-
likle çocuklara organ ba-

ğışını daha sevimli bir 
şekilde anlatabilmek 

için geçirdiği bir or-
gan naklinde ku-
lak nakli oldu ve 
Zeynep’e şu anda 
kalp arıyoruz. Bu 
süreçte 1.000-bin 
700 km yol aşmış 
durumdayız. An-

kara’dan yola çık-
tık ve Zeynep’in bir 

aydan az bir zama-
nı kaldı. Yaşama tutu-

nabilmesi için kalp bul-
malı. Ayrıca Zeynep de bir 

organ bağışçısı. Siz de ha-
yatınızda farkındalık ve cana 

dokunmak için bir organ bağışçı-
sı olabilirsiniz. Türkiye turundaki he-

defim, 61 ile gidebilmek ve 12 bin km yol 
kat etmeyi planlıyorum. Bu yolculuğumda 
herkesin bu projeye destek olmasını istiyo-
rum.”

Zeynep ve diğer organ bağışı bekleyen 
hastalar için yaptığı Türkiye turunu hız kes-
meden sürdüren Keleşoğlu, gittiği illerde in-

sanların da bu projeye destek 
vererek birer bağışçı 

olması için çaba-
lamaya de-

vam ede-
cek.

ORGAN BAĞIŞI İÇİN ÇIKTIĞI TÜRKİYE 
TURUNA HIZ KESMEDEN 
DEVAM EDİYOR
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