
Kartal'da bulunan iköğretim okulunda geçen
cuma günü iddiaya göre bahçeye giren kimliği

belirsiz bir erkek, ikinci sınıfa giden 7 yaşındaki E.A
isimli kız çocuğunun yanına yaklaştı. Şüpheli, önce 
kız çocuğunun saçını okşadı ve onu yanına çağırdı. Kız 
çocuğu ise korkarak şüpheliden uzaklaştıktan sonra 
durumu öğretmenine anlattı. Kızının davranışlarından
şüphelenen Gönül A., yaşananları öğrendikten sonra
polise giderek şikayetçi oldu. Okulun güvenlik kamera
görüntülerinin yönetim tarafından kendilerine gösteril-
mediğini söyleyen veliler, ilkokul önünde toplanarak
okul müdürünü protesto etti.

ç

VELiLER OKUL 
MÜDÜRÜNÜ PROTESTO ETTi

7 yaşındaki kız çocuğunun annesi Gönül A.,
“Kızım el tacizine uğradı. Akşam duyuyorum

kızımdan böyle bir olay olduğunu. Benden önce Zuhal
öğretmenimiz geliyor durumu anlatıyor. Müdür bey
duymamış gibi davranıyor. Ben polis arkadaş ile içeri
giriyorum. Bana kamerayı göstermiyor. “Polis getirme-
yin okula” diyorlar. Hangi veli dayanır çocuğunun 
burada taciz görmesine. Neden veliyi aramıyor bunu
duyunca” diye isyan etti. Olayın okulun içinde olduğunu
söyleyen Gönül A., “Bana 'Kameralar bozuk' diyor. 
Cumartesi geliyor kamera sistemlerini değiştiriyor, 
oynuyor kameralarla” iddiasında bulundu. I SAYFA 4
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KAMERA SiSTEMLERiNi 
DEĞiŞTiRDiLER!

Yaklaşık 2 senedir 100 gramı 2
buçuk TL’den satılan simit, 1 Ara-

lık itibariyle 3 buçuk TL’den satılmaya
başlanacak. Esnaf,
yeni tarifeli fiyatı
dükkanlarına
asmaya başladı.
I SAYFA 6

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Millete gaz 
vermeyi bırak

CHP lideri Kılıçdaroğlu, ekono-
mik krizle ilgili olarak, “Milli

Kurtuluş Savaşı veriyoruz” diyen
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, “Millete
gaz vermeyi bırak. Otur, görevini yap.
Tüpün fiyatı 170 TL'den 340 TL'ye
çıkmış. Tüpün dış güçlerle ne alakası
var?” tepkisini gösterdi. Kılıçdaroğlu,

“Sen ekonomide
kurtuluş savaşı
veriyorsun iyi de
bu noktaya 
memleketi kim
getirdi? 19 yıldır
bu memleketi
CHP mi yöneti-
yordu? Sen yöne-
tiyorsun” dedi.
I SAYFA 7

ERDOĞAN’A YÜKLENDİ

ç

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

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 
oğlu ve eski Milletvekili Ahmet Özal

Damga'yı ziyaret etti. Eski müsteşarlardan
Müstafa Kemal Zengin'in de eşlik ettiği 
Özal, Damga İmtiyaz Sahibi Mehmet Mert
ile görüştü. Son dönemde gerçekleştirdiği il
ziyaretlerini değerlendiren Özal, yeni bir 
oluşum için nabız yokladıklarını ifade etti.
Yakın zamanda Karadeniz bölgesine bir dizi
ziyaret gerçekleştireceklerini dile getiren Özal,
Türkiye siyasetinde merkez sağda bir boşluk
olduğunu belirtti. Ahmet Özal'ın detaylı 
açıklamaları yakında Damga'da olacak. 
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kemal kılıçdaroğlu

Bunların alayı 
sahtekardır!

Partisinin TBMM'deki grup
toplantısında konuşan MHP 

lideri Bahçeli, “Diyorlar ki Türkiye en
büyük istikrarsızlığı Cumhurbaşkan-
lığı Sistemi’nde yaşıyor. Yalan bun-
larda, saptırma bunlarda, bunların
alayı sahtekardır. Alayı aydınlıktan
korkan müfteriler korosudur” dedi.

Bahçeli, “Bu ülke
hepimizindir.
Temiz bir dil kul-
lanmak, empati
kurmak, erdemli
olmak öncelikle
siyasi partilerin
sonra da herkesin
sorumluluğudur”
diye konuştu.
I SAYFA 7

MUHALEFETE SERT ELEŞTİRİ
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Devlet Bahçeli

Avcılar Üniversite Mahallesi'nde yer alan Firuze Konakları sakinlerinin,
havaya duman ve kötü koku yaydığı gerekçesiyle şikayetçi olduğu
Örboy Tekstil Fabrikası'nın daha önce 24 kez mühürlendiği ortaya çıktı

Kartal'da bulunan bir ilkokulda 
7 yaşındaki kız çocuğunun, 
bahçeye giren kimliği belirsiz bir
kişi tarafından taciz edildiği iddia
edildi. Kız çocuğunun ailesi 
durumu öğrenince soluğu polis
merkezinde aldı. Okul önünde
toplanan veliler, kamera 
görüntülerinin yönetim tarafından
kendilerine gösterilmediğini 
belirterek okul müdürünü 
protesto etti

TAM 24 KEZ
mühürlenmiş!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun
çağrısıyla toplanan ve ‘B40 Balkan

Belediye Başkanları Zirvesi’nde bir araya
gelen 11 ülkeden 24 kentin belediye baş-
kanı, ortak deklarasyona imza attı. Avru-
pa’nın geleceğine dair ortak bir vizyon

geliştirmeyi hedefleyen başkanlar, karşı
karşıya olunan iklim değişikliği ve diğer
küresel sorunlara yerel, bölgesel ve küre-
sel düzeyde ortak çözümler üretmek
üzere beraber çalışma noktasında
mutabakat sağladı. I SAYFA 9
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MERKEZ SAGDA BOSLUK VAR!
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Ünlü oyuncu Özge Özpi-
rinçci ile Burak Yaman-

türk çiftinin bebekleri
dünyaya geldi.

Doğum, Acıbadem
Maslak Hastane-

si’nde gerçek-
leştdi.

Acıbadem
Maslak

Hastanesi
Başhe-
kimi Dr.
Cengiz
Bavbek
yaptığı
açıkla-
mada,

“Özge Özpi-
rinçci ve Burak

Yamantürk çiftinin
kızları 50 santim,
3.149 gram ola-

rak dünyaya
geldi. Bebeğin

ve annenin sağ-
lık durumları

gayet iyi” ifade-
lerini kullandı. 

ÖZPİRİNÇCİ 
ANNE OLDU!

HIV KONUSUNDA
ÖNYARGI VAR!

Pozitif-iz Derneği’nin Yönetim
Kurulu Başkanı Önder Bora,

HIV konusunda yetersiz bilgi nede-
niyle gereksiz önyargılar oluştuğunu
söyledi. Damga'ya konuşan Bora,
“HIV sosyal ortamda bulaşmaz.
Yani okulda, işte, aynı evi paylaşa-
rak, aynı tuvaleti paylaşarak bulaş

olmaz. Bu nedenle
hiçbir ayrımcı-

lığa gerek 
olmaması
gereken
kronik bir
durum,
HIV pozi-
tif kişile-

rin sosyal
hayatlarını 

etkilemekte-
dir” dedi.
I SAYFA 5
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SÖyLEşi: DiLEk BOZkURT

MUDUR NEYIN
PESINDESIN?

İLKOKUL BAHÇESİNDE BİR KIZ ÇOCUĞU TACİZ EDİLDİ, VELİLER ÇILDIRDI

Tacize uğrayan kızın annesi gönül A.,
“Ben şikayetçiyim. güvenliğin kıyafet-
leri yok. Elini kolunu sallayan giriyor.
Ben nereden bileyim adamın birisinin
tekrar aynı şeyi yapmayacağını. Ben
korku içinde yaşıyorum. Lütfen duyarlı
olalım” tepkisini gösterdi. 
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BiLgi VERmiş 
ZARF ALmIş!

"Siyasi ve askeri casusluk" 
suçlamasıyla gözaltına alınan

DEVA Partisi Kurucular Kurulu
Üyesi Metin Gürcan’ın görüntüleri
ortaya çıktı. Gürcan’ın zarf içerisinde
diplomattan para aldığına dair 
görüntüler teknik takibe takıldı. 
Sorguda Gürcan, diplomata Türki-
ye'de haftalık gelişmeleri içeren ana-
lizler sunduğunu söyledi.  I SAYFA 7
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Türk lirasında tarihi değer
kaybının yaşandığı ve ekono-

mide yeni politikaya geçildiğinin
ilan edildiği bir dönemde iki hafta-
dır sessiz olan Hazine ve Maliye
Bakanı Lütfi Elvan'dan büyüme
yorumu geldi. Elvan, “Ücretli kesi-
min milli gelirden aldığı payı artır-
mak için gerekli adımlar atılacaktır”
sözleriyle büyümenin adil paylaşıl-
madığını itiraf etti.  I SAYFA 6
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BiLgiyE ULAşmA 
imkANI yOk!

DEVA Partisi Genel Başkanı
Ali Babacan'a, partisinin 

kurucu üyesi Metin Gürcan'ın casus-
luk iddiasıyla gözaltına alınması
soruldu. Babacan merak edilen 
soruya, “Metin Gürcan'ın devletin
gizli bilgisine ulaşma imkanı yok. 
Hazırladığı raporlarda açık kaynaklar
kullanılır cevabını verdi. 

çDamga'nın; “Evlerinde Zehir
Soluyorlar” başlığıyla dün

gündeme taşıdığı Avcılar Üniversite
Mahallesi'ndeki Örboy Tekstil Fab-
rikası'yla ilgili yeni gerçekler ortaya
çıktı. Firuze Konakları'nda oturan
vatandaşların, havaya duman ve
kötü koku yayması nedeniyle şika-
yetçi olduğu, İstanbul Valiliği'ne di-

lekçe yazdığı Örboy Tekstil Fabrika-
sı'ndan 2019 yılından bu yana 
çok sayıda şikayetçi olduğu bilgi-
sine ulaşıldı. Söz konusu fabrikanın
çevreye saçtığı kötü koku ve 
turuncu dumanın insan sağlığını
tehdit ettiğini öne süren tam 12 
işletmenin de şikayette bulunduğu
ortaya çıktı. I SAYFA 9

12 İŞLETME DE ŞİKAYETTE BULUNMUŞ
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ANIL
BODUÇ

HABER

Büyüme adil 
paylaşılmıyor
528 çatı
UCTU!

İstanbul İl Afet ve Acil Durum
(AFAD) Müdürü Gökhan Yılmaz,
“528 çatı uçması, 839 ağaç dev-
rilmesi, 39 araç hasarı, 44 trafik
ışığı ve yön tabelası devrilmesi,
12 istinat duvarı ve yol çökmesi
yaşanmıştır” dedi. I SAYFA 9ç

İstanbul’da simit 
3 buçuk lira!

Lütfi
Elvan



COLORADO Eyalet Üniversitesi’nden
(CSU) araştırmacılar, fiziksel aktivitenin
beyindeki hücreleri birbirine bağlayan

beyaz cevherini yenileme yeteneği üzerinde olumlu
bir etkisi olup olmadığını görmek için 60 yaşın
üzerindeki insanları inceledi. Haftada en az üç kez
40 dakikalık yürüyüşlere çıkmanın beynin beyaz
maddesini yenilediğini ve bilişsel olarak kişiyi
güçlü tutmaya yardımcı olabileceğini buldular.
Araştırmanın sonuçları, yaşlı insanlara beyinlerini
sağlıklı ve aktif bir şekilde tutmanın basit bir yo-
lunu sunuyor.

Hafızada iyileşme gözlendi  

Beyaz madde, beynin ve omuriliğin kısımlarını
sinir liflerine bağlayan beynin en geniş ve en derin
kısmındaki doku. Sağlıklı bir beyaz cevher daha iyi
hafızaya, daha iyi problem çözmeye ve artan biliş-
sel yetenekleri de beraberinde getirir. NeuroImage
dergisinde yayınlanan araştırma için ekip, 247 katı-
lımcıyı gözlemledi. Katılımcıların her biri 60-80
yaşları arasında olan ve günlük yaşamlarında çok
az şiddetli fiziksel aktivite gerçekleştiren kişilerdi.
Araştırmacılar, katılımcıların sınırlı aktivitelerine
rağmen hala yeterli düzeyde bilişsel yeteneğe sahip
olduklarından emin olmak istediler ve ardından
onları üç farklı gruba ayırdılar. İlk grup, katılımcı-
ların düzenli olarak esnedikleri ve az fiziksel efor
gerektiren rutinler uyguladıkları bir programa tabi
tutuldu. İkinci grupta, haftada üç kez 40 dakikalık
yürüyüşe çıktılar. Son gruba ise haftada üç kez, fi-
ziksel ve zihinsel olarak en zorlayıcı görevlerden
biri olarak görülen dans egzersizleri verildi.

Beyaz cevheri küçülttü

Katılımcılara çalışmalar başladığından ve çalışma-
lardan altı ay sonra beyaz cevherlerinin sağlığının
ve işlevinin incelendiği beyin taramaları yapıldı.
Son iki grupta yer alanlar, programa altı ay katıl-
dıktan sonra daha sağlıklı beyin ve beden işlevleri
gösterdiler. fiziksel olarak daha zinde hale geldiler.
Ayrıca araştırmacılar, beyinlerinin MRI taramala-
rında beyaz cevherlerinin de yenilenmiş gibi görün-
düğünü buldular. Yürüme grubunun parçası
olanlar en iyi sonuçları gösterenler oldu ve hafıza
sınavlarında da en iyi performansı sergilediler. Ak-
tivitesi oldukça durgun olan ilk gruptaki kişilerde
ise beyaz cevherlerinin küçüldüğü görüldü ve bazı
bilişsel testlerde de daha kötü performans göster-
diler.

Gençlerde henüz denenmedi

Çalışmanın ortak yazarı ve CSU’da nörobilim ve
insani gelişme profesörü olan Dr Agnieszka
Burzynska, The New York Times’a beyaz madde
üzerine çok fazla araştırma yapılmadığını söyledi:
“Bazı bilim insanları, sadece birkaç yıl öncesine
kadar beynin yapısının yaşam boyunca değişebile-
ceğine bile inanmıyorlardı.” Araştırmacılar, bu ça-
lışmanın sonuçlarının genç insanlar için de geçerli
olup olmadığından emin değiller, ancak insanlara
sağlıklı kalmak için aktif bir yaşam tarzı yaşamala-
rını tavsiye ediyorlar. Burzynska, The Times’a ver-
diği demeçte; bulguların beynin beyaz maddesini
korumak için kalkmak ve hareket etmek için güçlü
bir neden verdiğini söylüyor.
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Yürümek hafızaya
çok iyi geliyor

Fazla şeker komaya sokuyor
Kurban Bayramı’nda çocukların aşırı et ve şeker tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden Uzm. Dr.
Akif Çelik, ailelere uyarılarda bulundu. Çelik, “Şeker hastalığı, karaciğer yetmezliği ve kronik böbrek hastalığı, yüksek tansiyon gibi sağlık sorunları
olan çocuklarda aşırı şeker tüketimi, kan şekerinin aşırı ve ani yükselmesine, vücut suyunun azalmasına hatta komaya dahi neden olabilir” dedi
ÇAMLICA Medipol Üniversitesi Hasta-
nesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bö-
lümü’nden Uzm. Dr. Akif Çelik,
bayramlar gibi özel günlerde değişen
beslenme rutinine bağlı olarak birçok
sindirim probleminin yaşandığını belir-
terek “Bayramlar vasıtasıyla toplumda
birliktelik ruhu artar, milli bilinç oluşur
ve sosyal ilişkiler gelişir. Ama doğum
günleri, bayramlar gibi özel kutlamalar
ve etkinliklerde aşırı besin tüketimi, dü-
zensiz beslenme alışkanlıklarına ve sin-
dirim sorunlarına neden olabilir.
Bayramlarda ve özel etkinliklerde ço-
cukların beslenmesi, ailenin diğer birey-
lerinden farklı değildir. Sağlıklı
beslenme önerileri tüm aile için geçerli-
dir. Makro besin ögelerimiz yağ, kar-
bonhidrat (şeker) ve proteinlerden
oluşur. Vücudumuz ve metabolizma-
mız günlük dengeli oranda protein, yağ
ve karbonhidrata gereksinim duyar, bu
dengenin herhangi bir şekilde bozul-
ması sağlığımızı olumsuz etkiler. Gün-
lük alınan enerjinin yüzde 50-55’inin
karbonhidrattan, yüzde 10-15’inin pro-
teinden, yüzde 30-35’inin de yağlardan
gelmesi önerilir” diye konuştu. Aşırı
şeker tüketiminin ishale neden oldu-
ğuna da değinen Çelik, şöyle devam
etti: “Günlük harcadığımız enerjiden

daha fazla kaloriyi almak ve aşırı besin
tüketimi kısa dönemde kabızlık, kusma,
karın ağrısı, ishal gibi sindirim sorunla-
rına neden olur. Uzun vadede ise obe-
zite, kalp ve damar hastalıkları,
hipertansiyon gibi ciddi sağlık sorunla-
rına neden olabilir. Aşırı şeker tüketimi-
nin de ishal yaptığı bilinir. Özellikle
doğum günleri ve bayramlarda aşırı
şeker tüketiminden kaçınmak gerekir.
Şeker hastalığı, karaciğer yetmezliği ve

kronik böbrek hastalığı, yüksek tansi-
yon gibi sağlık sorunları olan çocuk-
larda aşırı şeker tüketimi, kan şekerinin
aşırı ve ani yükselmesine, vücut suyu-
nun azalmasına hatta komaya dahi
neden olabilir. Yağlar en yavaş sindiri-
len makro besindir. Yağlı yiyecekler özel
günlerde genellikle keyifli bir kaçamak
olarak tüketilir. Aşırı yağ tüketimi kısa
dönemde şişkinlik, hazımsızlık, mide
krampları, ishallere neden olduğu gibi

uzun vadede ise kalp ve damar hasta-
lıklarına yol açabilir."

Protein kaçağına dikkat

Fazla protein alımının da zararlarına da
işaret eden Çelik, “Vücudumuzun yapı
taşı proteinlerden oluşur. Proteinler vü-
cudumuz için önemli bir makro besindir.
Özellikle kırmızı veya beyaz et, yumurta
ve tahıllar başlıca protein kaynaklarıdır.
Aşırı protein tüketiminin böbreklerimizin
çok daha fazla oranda süzme yapmasına
ve ardından da idrarda protein kaçağına
yol açtığı gösterildi. Protein ağırlıklı bes-
lenmenin protein yıkımının son ürünü
olan ürik asidin eklemlerde birikimi so-
nucu oluşan Gut hastalığına neden ol-
duğu da bilinir. Ayrıca çoğunlukla
bağırsaklarımızda yaşayan ve vücudu-
muz için sağlıklı olan mikroorganizmalar
vardır. Bu canlıların, sindirim sistemi ve
bağırsak sağlığı üzerine, bağışıklık siste-
minin güçlenmesine ve metabolizmamı-
zın düzenlenmesi gibi birçok faydalı
görevleri vardır. Bağırsak mikrobiyomu
olarak adlandırılan bu canlıların sayısı,
dengesiz ve tek makro besin ağırlıklı bes-
lenme gibi durumlarda hızla azalır ve za-
rarlı mikroorganizmaların sayısı artar.
Bu nedenle sağlığımız olumsuz yönde 
etkilenir” ifadelerini kullandı. 
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P rostat büyüdüğünde yaşanan

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

kat çeken Hattat Klinik’ten
Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim
Hattat, “Hayat kalitesini düşürür. İdrar
şikayetleri sertleşme sorunu, erken bo-
şalma ve cinsellikte başarısızlık korkusu
yaratabilir. Yapılan incelemelerle prostat
büyümesinin ne boyutta olduğu, iyi
huylu mu yoksa kötü huylu mu olduğu
anlaşılabilir. İyi huylu prostat büyüme-
sinde tıkanıklığın derecesine göre ilaçlar
veya cerrahi işlemler gibi hastaya uygun
tedavi seçilebilir. Son yıllarda kullanılan
teknolojik tedaviler ve lazerler en az yan
etki ile prostat büyümesini başarıyla te-
davi eder” diye konuştu. Erkeklerin pro-
stat olma korkusu yaşadıklarını aktaran
Prof. Dr. Hattat, “Bir hastalık zanne-
dilse de prostat aslında erkeklerde bulu-
nan bir salgı bezi. Kestane
büyüklüğündeki bu bez mesanenin tam
altında yer alıyor ve idrar kanalını çevre-
liyor. Dolayısıyla prostat dokusunda bü-
yüme olduğunda idrar yolu şikayetleri
gelişiyor. İşte bu yakınmalar ve prostatın
iyi huylu büyümeleri halk arasında ‘pro-
stat olmak’ olarak biliniyor” dedi.

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

dana gelen doğal bir durum olduğu-
nun aktaran Prof. Dr. Hattat, “40’lı
yaşlardan itibaren erkek vücudunda
oluşan hormon değişimleri prostatı
büyütüyor. Yani gerçekten de her erkek
hayatının belli bir noktasında ‘prostat’
oluyor. Ancak bu büyüme erkeklerin
sadece üçte birinde tedavi gerektirecek
boyuta ulaşıyor. Ailesinde prostat bü-
yümesi olanlar bu hastalığa daha sık
yakalanıyor. 60 yaşındaki erkeklerin
yarısından fazlasında prostat büyü-
mesi bulunuyor. Prostat büyüdüğünde
ve idrar yolunu sıkıştırıp can sıkıcı
idrar şikayetlerine yol açtığında tedavi
de şart oluyor” diye konuştu.

İdrar sıkıntısı belirti

Prostatın iyi huylu büyümesinde belir-
tiler yavaş yavaş yıllar içinde arttığın-
dan birçok erkeğin ciddi tıkanıklıkları
olsa bile buna alışabildiğine dikkat
çeken Prof. Dr. Hattat, “Erkekler bu
belirtileri ‘normal’ kabul edebiliyor.
Yine de prostat büyümesinde sık id-
rara çıkmak, zor idrar yapmak, idrara
başlarken bir süre beklemek, idrarı
kesik kesik boşaltmak, tuvaletten çık-
tıktan çok kısa bir süre sonra tekrar
idrar hissi duymak ve mesanenin tam
boşalmadığını hissetmek en sık görü-
len yakınmalar arasında. Bunlara ani

idrar sıkışmalarını, idrar kaçırma ve
geceleri idrar hissiyle uyanmayı da ek-
leyebiliriz. İdrar sıkıntıları olan erkek-
lerin vakit kaybetmeden bir uzmana
danışması gerekiyor” ifadelerini kul-
landı.

Son teknolojik tedaviler 

Prostat büyümesi tedavisinde, büyü-
müş olan prostat dokusunu ortadan
kaldırıp idrar kanalındaki tıkanıklığının
giderildiğini belirten Prof. Dr. Hattat,
“Bu tıkanıklığın derecesi ise hangi te-
davinin seçileceği konusunda ana fak-
tör.  Günümüzde iyi huylu prostat
büyümesini çeşitli ilaç tedavileri, cer-
rahi işlemler veya ısı terapileri ile gide-
rebiliyoruz.  Hafif tıkanıklarda ilaçlar
etkili olabilirken, daha ileri durum-
larda cerrahilere yönelebiliyoruz. Son
yıllarda geliştirilen lazer tedavileri ise
en son teknolojik çözümleri sunuyor.
Örneğin çok yüksek enerji kullanılarak
prostatı buharlaştıran lazerlerde, has-
talar işlemden birkaç saat sonra evle-
rine gidebiliyor ve günlük yaşamlarına
birkaç gün içinde başlayabiliyor.
Sonda ihtiyacı en aza indiriliyor, kan
sulandırıcı kullanan hastalarda ilacın
kesilmesi gerekmiyor. En güzeli de
idrar sıkıntıları 24 saat içinde büyük
ölçüde rahatlıyor” dedi.

Prostat bezinin idrar fonksiyonla-
rının yanında cinsel yaşamı da
olumsuz etkilediğinin altını çizen
Prof. Dr. Halim Hattat, “İyi huylu
prostat büyümesinde yaşanan
idrar şikayetleri cinsellikte korku
yaratabiliyor. İdrar sorunu yaşa-
yan erkek, bunun beraberlik esna-
sında olmasından çekinerek
cinsellikten soğuyabiliyor. Cinsel
isteksizlik ve başarısızlık korkusu
başlayabiliyor. Tüm bunlar sert-
leşme problemine yol açabiliyor.
Yine uzun vadede erken boşalma
da görülebiliyor. Bu nedenle özel-
likle 40 yaş üzerinde yaşanan cin-
sel fonksiyon sorunlarında prostatı
kontrol etmek gerekiyor. Prostat
büyümesinde uygulanan tedavi-
lerde de mesaneye geri boşalma,
meni hacminde azalma, isteksizlik,
sertleşme problemi gibi yan etkileri
daha az olanları seçmek cinsel ha-
yatı koruyor” diye konuştu.

SERTLEŞME
PROBLEMİ 

Dönemsel olarak ürolojik muayene ve PSA kontrolleri yaptırmak prostat büyümesini erken
dönemde teşhis şansı tanıyor. Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, “40’lı yaşlardan
itibaren erkek vücudunda oluşan hormon değişimleri prostatı büyütüyor” dedi ve özellikle
ailesinde prostat hastalığı olanların kontrollerini aksatmaması gerektiğini söyledi. 

60-80 yaş aralığındaki 247
katılımcıyı gözlemleyen yeni
bir çalışma, yürüme gibi fizik-
sel aktivitelere katılmanın,
beyni olumlu bir şekilde
etkileyebileceğini buldu.

COLORADO Eyalet Üniversitesi’nden
(CSU) araştırmacılar, fiziksel aktivitenin
beyindeki hücreleri birbirine bağlayan

beyaz cevherini yenileme yeteneği üzerinde olumlu
bir etkisi olup olmadığını görmek için 60 yaşın
üzerindeki insanları inceledi. Haftada en az üç kez
40 dakikalık yürüyüşlere çıkmanın beynin beyaz
maddesini yenilediğini ve bilişsel olarak kişiyi
güçlü tutmaya yardımcı olabileceğini buldular.
Araştırmanın sonuçları, yaşlı insanlara beyinlerini
sağlıklı ve aktif bir şekilde tutmanın basit bir yo-
lunu sunuyor.

Hafızada iyileşme gözlendi  

Beyaz madde, beynin ve omuriliğin kısımlarını
sinir liflerine bağlayan beynin en geniş ve en derin
kısmındaki doku. Sağlıklı bir beyaz cevher daha iyi
hafızaya, daha iyi problem çözmeye ve artan biliş-
sel yetenekleri de beraberinde getirir. NeuroImage
dergisinde yayınlanan araştırma için ekip, 247 katı-
lımcıyı gözlemledi. Katılımcıların her biri 60-80
yaşları arasında olan ve günlük yaşamlarında çok
az şiddetli fiziksel aktivite gerçekleştiren kişilerdi.
Araştırmacılar, katılımcıların sınırlı aktivitelerine
rağmen hala yeterli düzeyde bilişsel yeteneğe sahip
olduklarından emin olmak istediler ve ardından
onları üç farklı gruba ayırdılar. İlk grup, katılımcı-
ların düzenli olarak esnedikleri ve az fiziksel efor
gerektiren rutinler uyguladıkları bir programa tabi
tutuldu. İkinci grupta, haftada üç kez 40 dakikalık
yürüyüşe çıktılar. Son gruba ise haftada üç kez, fi-
ziksel ve zihinsel olarak en zorlayıcı görevlerden
biri olarak görülen dans egzersizleri verildi.

Beyaz cevheri küçülttü

Katılımcılara çalışmalar başladığından ve çalışma-
lardan altı ay sonra beyaz cevherlerinin sağlığının
ve işlevinin incelendiği beyin taramaları yapıldı.
Son iki grupta yer alanlar, programa altı ay katıl-
dıktan sonra daha sağlıklı beyin ve beden işlevleri
gösterdiler. fiziksel olarak daha zinde hale geldiler.
Ayrıca araştırmacılar, beyinlerinin MRI taramala-
rında beyaz cevherlerinin de yenilenmiş gibi görün-
düğünü buldular. Yürüme grubunun parçası
olanlar en iyi sonuçları gösterenler oldu ve hafıza
sınavlarında da en iyi performansı sergilediler. Ak-
tivitesi oldukça durgun olan ilk gruptaki kişilerde
ise beyaz cevherlerinin küçüldüğü görüldü ve bazı
bilişsel testlerde de daha kötü performans göster-
diler.

Gençlerde henüz denenmedi

Çalışmanın ortak yazarı ve CSU’da nörobilim ve
insani gelişme profesörü olan Dr Agnieszka
Burzynska, The New York Times’a beyaz madde
üzerine çok fazla araştırma yapılmadığını söyledi:
“Bazı bilim insanları, sadece birkaç yıl öncesine
kadar beynin yapısının yaşam boyunca değişebile-
ceğine bile inanmıyorlardı.” Araştırmacılar, bu ça-
lışmanın sonuçlarının genç insanlar için de geçerli
olup olmadığından emin değiller, ancak insanlara
sağlıklı kalmak için aktif bir yaşam tarzı yaşamala-
rını tavsiye ediyorlar. Burzynska, The Times’a ver-
diği demeçte; bulguların beynin beyaz maddesini
korumak için kalkmak ve hareket etmek için güçlü
bir neden verdiğini söylüyor.
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Yürümek hafızaya
çok iyi geliyor

Fazla şeker komaya sokuyor
Kurban Bayramı’nda çocukların aşırı et ve şeker tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden Uzm. Dr.
Akif Çelik, ailelere uyarılarda bulundu. Çelik, “Şeker hastalığı, karaciğer yetmezliği ve kronik böbrek hastalığı, yüksek tansiyon gibi sağlık sorunları
olan çocuklarda aşırı şeker tüketimi, kan şekerinin aşırı ve ani yükselmesine, vücut suyunun azalmasına hatta komaya dahi neden olabilir” dedi
ÇAMLICA Medipol Üniversitesi Hasta-
nesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bö-
lümü’nden Uzm. Dr. Akif Çelik,
bayramlar gibi özel günlerde değişen
beslenme rutinine bağlı olarak birçok
sindirim probleminin yaşandığını belir-
terek “Bayramlar vasıtasıyla toplumda
birliktelik ruhu artar, milli bilinç oluşur
ve sosyal ilişkiler gelişir. Ama doğum
günleri, bayramlar gibi özel kutlamalar
ve etkinliklerde aşırı besin tüketimi, dü-
zensiz beslenme alışkanlıklarına ve sin-
dirim sorunlarına neden olabilir.
Bayramlarda ve özel etkinliklerde ço-
cukların beslenmesi, ailenin diğer birey-
lerinden farklı değildir. Sağlıklı
beslenme önerileri tüm aile için geçerli-
dir. Makro besin ögelerimiz yağ, kar-
bonhidrat (şeker) ve proteinlerden
oluşur. Vücudumuz ve metabolizma-
mız günlük dengeli oranda protein, yağ
ve karbonhidrata gereksinim duyar, bu
dengenin herhangi bir şekilde bozul-
ması sağlığımızı olumsuz etkiler. Gün-
lük alınan enerjinin yüzde 50-55’inin
karbonhidrattan, yüzde 10-15’inin pro-
teinden, yüzde 30-35’inin de yağlardan
gelmesi önerilir” diye konuştu. Aşırı
şeker tüketiminin ishale neden oldu-
ğuna da değinen Çelik, şöyle devam
etti: “Günlük harcadığımız enerjiden

daha fazla kaloriyi almak ve aşırı besin
tüketimi kısa dönemde kabızlık, kusma,
karın ağrısı, ishal gibi sindirim sorunla-
rına neden olur. Uzun vadede ise obe-
zite, kalp ve damar hastalıkları,
hipertansiyon gibi ciddi sağlık sorunla-
rına neden olabilir. Aşırı şeker tüketimi-
nin de ishal yaptığı bilinir. Özellikle
doğum günleri ve bayramlarda aşırı
şeker tüketiminden kaçınmak gerekir.
Şeker hastalığı, karaciğer yetmezliği ve

kronik böbrek hastalığı, yüksek tansi-
yon gibi sağlık sorunları olan çocuk-
larda aşırı şeker tüketimi, kan şekerinin
aşırı ve ani yükselmesine, vücut suyu-
nun azalmasına hatta komaya dahi
neden olabilir. Yağlar en yavaş sindiri-
len makro besindir. Yağlı yiyecekler özel
günlerde genellikle keyifli bir kaçamak
olarak tüketilir. Aşırı yağ tüketimi kısa
dönemde şişkinlik, hazımsızlık, mide
krampları, ishallere neden olduğu gibi

uzun vadede ise kalp ve damar hasta-
lıklarına yol açabilir."

Protein kaçağına dikkat

Fazla protein alımının da zararlarına da
işaret eden Çelik, “Vücudumuzun yapı
taşı proteinlerden oluşur. Proteinler vü-
cudumuz için önemli bir makro besindir.
Özellikle kırmızı veya beyaz et, yumurta
ve tahıllar başlıca protein kaynaklarıdır.
Aşırı protein tüketiminin böbreklerimizin
çok daha fazla oranda süzme yapmasına
ve ardından da idrarda protein kaçağına
yol açtığı gösterildi. Protein ağırlıklı bes-
lenmenin protein yıkımının son ürünü
olan ürik asidin eklemlerde birikimi so-
nucu oluşan Gut hastalığına neden ol-
duğu da bilinir. Ayrıca çoğunlukla
bağırsaklarımızda yaşayan ve vücudu-
muz için sağlıklı olan mikroorganizmalar
vardır. Bu canlıların, sindirim sistemi ve
bağırsak sağlığı üzerine, bağışıklık siste-
minin güçlenmesine ve metabolizmamı-
zın düzenlenmesi gibi birçok faydalı
görevleri vardır. Bağırsak mikrobiyomu
olarak adlandırılan bu canlıların sayısı,
dengesiz ve tek makro besin ağırlıklı bes-
lenme gibi durumlarda hızla azalır ve za-
rarlı mikroorganizmaların sayısı artar.
Bu nedenle sağlığımız olumsuz yönde 
etkilenir” ifadelerini kullandı. 
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P rostat büyüdüğünde yaşanan

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

kat çeken Hattat Klinik’ten
Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim
Hattat, “Hayat kalitesini düşürür. İdrar
şikayetleri sertleşme sorunu, erken bo-
şalma ve cinsellikte başarısızlık korkusu
yaratabilir. Yapılan incelemelerle prostat
büyümesinin ne boyutta olduğu, iyi
huylu mu yoksa kötü huylu mu olduğu
anlaşılabilir. İyi huylu prostat büyüme-
sinde tıkanıklığın derecesine göre ilaçlar
veya cerrahi işlemler gibi hastaya uygun
tedavi seçilebilir. Son yıllarda kullanılan
teknolojik tedaviler ve lazerler en az yan
etki ile prostat büyümesini başarıyla te-
davi eder” diye konuştu. Erkeklerin pro-
stat olma korkusu yaşadıklarını aktaran
Prof. Dr. Hattat, “Bir hastalık zanne-
dilse de prostat aslında erkeklerde bulu-
nan bir salgı bezi. Kestane
büyüklüğündeki bu bez mesanenin tam
altında yer alıyor ve idrar kanalını çevre-
liyor. Dolayısıyla prostat dokusunda bü-
yüme olduğunda idrar yolu şikayetleri
gelişiyor. İşte bu yakınmalar ve prostatın
iyi huylu büyümeleri halk arasında ‘pro-
stat olmak’ olarak biliniyor” dedi.

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

dana gelen doğal bir durum olduğu-
nun aktaran Prof. Dr. Hattat, “40’lı
yaşlardan itibaren erkek vücudunda
oluşan hormon değişimleri prostatı
büyütüyor. Yani gerçekten de her erkek
hayatının belli bir noktasında ‘prostat’
oluyor. Ancak bu büyüme erkeklerin
sadece üçte birinde tedavi gerektirecek
boyuta ulaşıyor. Ailesinde prostat bü-
yümesi olanlar bu hastalığa daha sık
yakalanıyor. 60 yaşındaki erkeklerin
yarısından fazlasında prostat büyü-
mesi bulunuyor. Prostat büyüdüğünde
ve idrar yolunu sıkıştırıp can sıkıcı
idrar şikayetlerine yol açtığında tedavi
de şart oluyor” diye konuştu.

İdrar sıkıntısı belirti

Prostatın iyi huylu büyümesinde belir-
tiler yavaş yavaş yıllar içinde arttığın-
dan birçok erkeğin ciddi tıkanıklıkları
olsa bile buna alışabildiğine dikkat
çeken Prof. Dr. Hattat, “Erkekler bu
belirtileri ‘normal’ kabul edebiliyor.
Yine de prostat büyümesinde sık id-
rara çıkmak, zor idrar yapmak, idrara
başlarken bir süre beklemek, idrarı
kesik kesik boşaltmak, tuvaletten çık-
tıktan çok kısa bir süre sonra tekrar
idrar hissi duymak ve mesanenin tam
boşalmadığını hissetmek en sık görü-
len yakınmalar arasında. Bunlara ani

idrar sıkışmalarını, idrar kaçırma ve
geceleri idrar hissiyle uyanmayı da ek-
leyebiliriz. İdrar sıkıntıları olan erkek-
lerin vakit kaybetmeden bir uzmana
danışması gerekiyor” ifadelerini kul-
landı.

Son teknolojik tedaviler 

Prostat büyümesi tedavisinde, büyü-
müş olan prostat dokusunu ortadan
kaldırıp idrar kanalındaki tıkanıklığının
giderildiğini belirten Prof. Dr. Hattat,
“Bu tıkanıklığın derecesi ise hangi te-
davinin seçileceği konusunda ana fak-
tör.  Günümüzde iyi huylu prostat
büyümesini çeşitli ilaç tedavileri, cer-
rahi işlemler veya ısı terapileri ile gide-
rebiliyoruz.  Hafif tıkanıklarda ilaçlar
etkili olabilirken, daha ileri durum-
larda cerrahilere yönelebiliyoruz. Son
yıllarda geliştirilen lazer tedavileri ise
en son teknolojik çözümleri sunuyor.
Örneğin çok yüksek enerji kullanılarak
prostatı buharlaştıran lazerlerde, has-
talar işlemden birkaç saat sonra evle-
rine gidebiliyor ve günlük yaşamlarına
birkaç gün içinde başlayabiliyor.
Sonda ihtiyacı en aza indiriliyor, kan
sulandırıcı kullanan hastalarda ilacın
kesilmesi gerekmiyor. En güzeli de
idrar sıkıntıları 24 saat içinde büyük
ölçüde rahatlıyor” dedi.

Prostat bezinin idrar fonksiyonla-
rının yanında cinsel yaşamı da
olumsuz etkilediğinin altını çizen
Prof. Dr. Halim Hattat, “İyi huylu
prostat büyümesinde yaşanan
idrar şikayetleri cinsellikte korku
yaratabiliyor. İdrar sorunu yaşa-
yan erkek, bunun beraberlik esna-
sında olmasından çekinerek
cinsellikten soğuyabiliyor. Cinsel
isteksizlik ve başarısızlık korkusu
başlayabiliyor. Tüm bunlar sert-
leşme problemine yol açabiliyor.
Yine uzun vadede erken boşalma
da görülebiliyor. Bu nedenle özel-
likle 40 yaş üzerinde yaşanan cin-
sel fonksiyon sorunlarında prostatı
kontrol etmek gerekiyor. Prostat
büyümesinde uygulanan tedavi-
lerde de mesaneye geri boşalma,
meni hacminde azalma, isteksizlik,
sertleşme problemi gibi yan etkileri
daha az olanları seçmek cinsel ha-
yatı koruyor” diye konuştu.

SERTLEŞME
PROBLEMİ 

Dönemsel olarak ürolojik muayene ve PSA kontrolleri yaptırmak prostat büyümesini erken
dönemde teşhis şansı tanıyor. Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, “40’lı yaşlardan
itibaren erkek vücudunda oluşan hormon değişimleri prostatı büyütüyor” dedi ve özellikle
ailesinde prostat hastalığı olanların kontrollerini aksatmaması gerektiğini söyledi. 

60-80 yaş aralığındaki 247
katılımcıyı gözlemleyen yeni
bir çalışma, yürüme gibi fizik-
sel aktivitelere katılmanın,
beyni olumlu bir şekilde
etkileyebileceğini buldu.
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Çocuğun yaşı ve cinsiyetine 
göre boyunun normal büyüme 
eğrilerinin alt sınırının altında 

olması boy kısalığı olarak tanım-
lanıyor. Ebeveynlerin bu durumu 
evde yapacakları ölçümlerle tespit 
etmelerinin güç olduğunu ve doğru 
sonuçlar vermeyebileceğini söyleyen 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk 
Endokrinoloji Uzmanı Dr. Öğr. 
Üyesi Elif Sağsak, boy kısalığı ve 
altta yatan nedenlerle ilgili ailele-
re önemli bilgiler verdi. Büyüme 
eğrilerinde 3 ile 97 persentil arasının 
normal kabul edildiğini ve boyun 
yaşa ve cinsiyete göre 3 persentilin 
altında olması durumunun ise kısa 
boy olarak tanımlandığını söyleyen 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk 
Endokrinoloji Uzmanı Dr. Öğr. 
Üyesi Elif Sağsak sözlerine şöyle de-
vam etti: “Evde yapılan ölçümler çok 
doğru bilgi vermeyebilir. O nedenle 
çocukların rutin kontrollerinde 
boylarının ve kilolarının ölçülmesi ve 
izlemi uygundur. Yıllık boy artışının 
o yaşa göre normalden az olması 
durumunda büyüme hızı yetersiz 
olarak değerlendirilir. Boyun düzenli 
aralıklarla takip edilmesi ile boy 
kısalığı erken tanı alabilir.”  Çocuk-
ların yaşlara göre uzaması gereken 

belirli ölçüleri olduğunu hatırlatan 
Dr. Öğr. Üyesi Elif Sağsak, “İlk 
bir yılda çocuğun 25 santim, ikinci 
yılda 12 santim, 2 ve 4 yaş arasında 
yılda ortalama 6-8 santim, 4 yaş ile 
ergenliğe kadar olan dönemde de 
yılda ortalama 5 santim uzaması 
gerekiyor. Ergenlikten sonra yılda 
ortalama 8 ila 10 santim boy uza-
masını bekliyoruz. Bu uzamaları 
göstermeyen çocukların boy kısalığı 
var mı? diye incelenmesi gerekiyor” 
ifadelerini kullandı.

Hormonal nedenler belirleyici
Çocuklarda boy kısalığının birçok 
nedeni olduğunu söyleyen Dr. 
Öğr. Üyesi Sağsak, çocuklarda boy 
kısalığına neden olan faktörlerle 
ilgili şu bilgileri verdi: “Ailesel boy 
kısalığı hastalık olarak sınıflanmayan 
boy kısalığı içinde yer alır. Anne ve 
babanın boyu kısadır ancak çocuğun 
büyüme hızı normaldir.  Çocuğun 
erişkin yaştaki boyunu tahmin etmek 
için anne ve babasının boyları göz 
önünde tutulur. Ailesel boy kısalı-
ğında çocuk bu hedef boya ulaşır. 
Ancak anne ve baba çok kısaysa 
anne ve babada kalıtsal bir hastalık 
olup olmadığının araştırılması gere-
kir.  Hastalık olarak sınıflanmayan 
boy kısalığının diğer bir nedeni de 
ergenliğin gecikmesine bağlı görülen 

boy kısalığıdır (Yapısal büyüme 
ve ergenlik gecikmesi). Özellikle 
erkeklerde görülür. Bu çocukların 
3-4 yaşına kadar sağlıklı uzadığı, bu 
yaştan sonra boylarının normalin 
altında kaldığı görülür. Bu çocuk-
ların da uzama hızları normaldir. 
Ancak ergenlik geciktiği için uzama 
daha az olur. Ergenliğin başlaması 
ile büyüme hızlanır ve erişkin boy 
öngörülen hedef boya ulaşır.” Boy 
kısalığının nedenlerinden birinin de 
hormonal nedenler olduğunu belir-
ten Dr. Öğr. Üyesi Elif Sağsak, “En 
sık hipotiroidiyi görüyoruz. Yani ti-
roid hormonlarının azlığı. Doğuştan 
ya da ilerleyen dönemlerde sapta-
nabilen bu durumu bir kan testiyle 
tespit etmem mümkün. Önemli olan 
zamanında hekime ulaşmak.”

Kan testiyle tanı koyulabilir
Büyüme hormonunun büyümeyi 
doğrudan etkileyen bir hormon 
olduğunu hatırlatan Dr. Öğr. Üyesi 
Elif Sağsak, “Eksikliği, doğuştan ola-
bileceği gibi ileriki yaşlarda ortaya 
çıkabilir. Yapacağımız bazı testler-
le çocukta büyüme hormonunun 
eksik olup olmadığı saptanabilir ve 
sonrasında tedavi edilebilmektedir.  
Ancak tedavisi uzun yıllar sürebilir. 
Bu nedenle sabırlı olmak gerekir” 
dedi.  

KAN TESTKAN TESTii
YAPTIR OGRENYAPTIR OGREN

Sıla sürprizi

Şeyda Coşkun 
uyarıda bulundu

Boy kısalığının en sık görülen nedenlerinden birinin tiroid hormonu eksikliği 
(hipotiroidizm) olduğunu belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. 
Üyesi Elif Sağsak, doğuştan gelen ya da ilerleyen dönemlerde gelişebilecek bu 

sorunu tespit etmek için basit bir kan testinin yeterli olabildiğini hatırlattı

OCAK ayında Yalın ile birlikte 
seslendirdiği “Ver O Zaman 
Gömleklerimi” şarkısı ile dinle-

yicileriyle buluşan Sıla bu kez seven-
lerinin karşısına sürpriz bir şarkı ile 
çıkıyor. Sıla ilk defa bir cover şarkı ile 
3 Aralık’ta müzikseverlerle buluşacak. 
Ünlü rock grubu Duman’ın 2005 yılın-
da yayınlanan “Seni Kendime Sakla-
dım” albümünde yer alan “Rüyanda 
Görsen İnanma” şarkısını Sıla kendi 
yorumuyla seslendirerek ilk kez cover 
bir şarkı yayınlıyor. Sözü ve bestesi 
Kaan Tangöze’ye ait şarkının yeni 
düzenlemesi ise İlker Kaleli imzası 
taşıyor. Sıla’nın seslendirdiği ilk cover 
şarkı olan “Rüyanda Görsen İnanma” 
3 Aralık’ta Sony Müzik etiketiyle tüm 
dijital platformlarda yayında.

HORMONAL eksikliği olan çocuk-
larda sadece spor ve beslenme ile 
hedef boya ulaşmanın mümkün 
olmadığının altını çizen Yeditepe 
Üniversitesi Hastaneleri Çocuk 
Endokrinoloji Uzmanı Dr. Öğr. 
Üyesi Elif Sağsak, şu bilgileri ekledi: 
“Öncelikle altta yatan bir hastalık 
varsa onun tedavi edilmesi gerekir. 
Tedavinin de “Epifiz” adını verdiği-
miz büyüme plaklarının kapanma-
dan önce yapılması gerekir. Çünkü 
plaklar kapandıktan sonra uzama 
durur.  Ergenliğe girdikten sonra 
boy uzaması azalacağı için tedaviler-
le istediğimiz yanıtı alamayabiliriz. 
Bu nedenle erken müdahale için ço-
cuk hekimlerine başvurmak gerekir. 
Kontrollerde çocuğun boy ve kilosu 
ölçülür ve uzama hızı değerlendiri-
lir. Yaş ve cinsiyetine göre boy kısa 
veya uzama hızı yetersizse çocuk 
endokrinoloğuna yönlendirilir.”

Erken dönemde 
TEDAVI ŞART

DR. Hamit Çelik, ‘Su Diyeti’n-
de en önemli kriterin vücudun 
yeme alışkanlığının resetlemesi 

olduğunu vurgulayarak kişinin susadı-
ğı kadar suyun yanında bal, pekmez, 
portakal, roka gibi besinler ile vücuttaki 
ağır metallerinden arınmasını sağlayan 
vitamin ve minerallerin tercih edilmesi 
gerektiğini söylüyor. Çelik, “Hastalarda 
ilk 15 günde horlama şikayeti azalıyor, 
diyet sonunda tamamen horlamadan 
kurtulmuş oluyorlar. Diyetin ardından 
da kişiye özel besin programı uygulan-
ması son derece önemli.” dedi.   Kar-
diyoloji Uzmanı Dr. Hamit Çelik, sık 
karşılaşılan horlama sorununa karşı 
uygulanan ‘Su Diyeti’ hakkında önemli 
bilgiler paylaştı. 

Horlama ilişkilere de zarar veriyor
Horlamanın Türkiye’de ve dünyada 
tedavisinin olmadığını vurgulayan 
Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hamit Çelik, 
“Horlama rahatsızlığı olan bireyler 
genelde 7 - 15 yıl süresince şikayetleri 
devam ediyor, doktora başvursalar dahi 
bu probleme çare bulamıyorlar. Sabah 

da fazlasıyla yorgun, halsiz ve kalitesiz 
bir uykuyla güne başlıyorlar. Genelde 
bu kişiler ikili ilişkilerinde de sorun 
yaşıyor. Aynı evde, uyudukları odayı da 
ayırmak zorunda kalıyorlar. Normalde 
en faydalı tedavi gece uyumadan önce 
cpap cihazı kullanımı olarak kabul 
ediliyor, hastalar gece cihaz kullanarak 
uyuyorlar ancak onunla uyumak da çok 
zor oluyor.” dedi.

Sorunlardan kurtulabilirsiniz
Horlama rahatsızlığına çözüm bulmak 
için araştırmalar yaptığını belirten Çe-
lik, “Hangi kiloda olursa olsun su diyeti 
uyguladığımız her hasta, sadece bir 
aylık süreç içinde horlama sorunundan 
yüzde 95’in üzerinde kurtulabiliyor. Bu 
diyette kişiye susadığı kadar su içmesini 
tavsiye ediyoruz. Yanında da diyete 
devamlılık sağlaması için tek bir besin 
öneriyoruz. Bu besin bal, pekmez, may-
danoz, roka, portakal, elma veya meyve 
suyu olabiliyor. Yalnız hasta bunların 
hepsini değil aralarından sadece birini 
kullanıyor.” ifadelerini kullandı.

Diyet süresi değişebilir
Hastanın kilosuna bağlı olarak diyetin 

en az 30 gün sürdüğünü ifade eden 
Çelik, “Bu süre 60, 90 ve 120 güne 
kadar çıkabiliyor. Diyete başladıktan 
sonra hasta sürekli olarak kontrolü-
müz altında oluyor. 3 ve 4 günde bir 
sürekli iletişim halinde oluyoruz. Bu 
diyette asıl amacımız hastanın yeme 
alışkanlığını resetleyerek öncelikle 
vücudundaki bütün ağır metallerden 
kurtarıyoruz, toksinler, artık madde-
ler, bakteri, parazit ve mantarlar te-
mizleniyor. Dolayısıyla vücut, bu artık 
maddelerden arındığı için toparlanı-
yor, organlar dinlenmiş oluyor, organ 
yetmezliği ortadan kalkmış oluyor ve 
fabrika ayarlarına geri dönmüş olu-
yor.” diye konuştu.

Su diyetinin kriteri ‘açlık’
Uzman Dr. Hamit Çelik, ‘Boğaz 
bölgesindeki toksinler, bakteri-
ler, mantarlar ve ağır metallerin 
birikimine bağlı soluk borusu ve ses 
tellerinin etrafındaki mukoza yapısı 
kendini salıyor’ dedi ve sözlerine 
şöyle devam etti: “Su diyetiyle vücutta-
ki bütün toksinler, ağır metaller atıldığı 
zaman boğaz kısmı kendini toparlıyor 
ve horlama rahatsızlığı da ortadan 

kalkmış oluyor. Su diyetinde en 
önemli kriter açlıktır. Yanında 
verdiğimiz besinler de açlığı 
sürdürebilmesini sağlıyor. 
Kişinin kan, böbrek ve 
tiroid değerleri yüksek 
olsa bile su diyeti ile 
bu değerler normal 
seviyesine dönmüş 
oluyor.”

SU DIYETI YAP HORLAMA!

ÖNCEKI akşam Cihangir’de 
objektiflere yansıyan Şeyda 
Coşkun, kadınların kış ayların-

da yediklerine dikkat etmeleri gerekti-
ğini vurgulayarak, “Menopoz dönemi 
çok zor bir süreç, kilo verilemiyor. 
Sağlam bir beslenme programı yap-
mak gerek” dedi. Habertürk’ten Tolga 
Aslan’ın haberine göre; Ünlülere 
uyguladığı programlarla adını duyuran 
diyetisyen ve yaşam koçu Şeyda Coş-
kun (45), önceki akşam Cihangir’deki 
bir mekandan çıkarken görüntülendi. 
Arkadaşlarıyla akşam yemeğine çıkan 
Çoşkun, gazetecilerin sorularını ya-
nıtlamayı ihmal etmedi. Kendisini gö-
rüntüleyen muhabirlerle sohbet eden 
Şeyda Çoşkun, kış aylarında daha çok 
protein tüketimi yapılması ve karbon-
hidratı kesmek gerektiğini dile getirdi. 
Kadınları kış aylarında yediklerine 
dikkat etmeleri konusunda uyaran 
ünlü isim, “Menopoz dönemi çok zor 
bir süreç, kilo verilemiyor. Sağlam bir 
beslenme programı yapmak gerek.” 
diye konuştu.

Horlama, uyku ve yaşam kalitesini engelleyen sorunların başında geliyor. Horlama şikayeti olan kişilerin sabahları fazlasıyla 
yorgun, halsiz ve kalitesiz uykuyla güne başladıklarını belirten Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hamit Çelik, bu rahatsızlığın ‘Su Diyeti’ ile 

kişinin kilosuna bağlı olarak 1 - 4 aylık süre içinde ve yüzde 95’in üzerinde başarı oranıyla tedavi edilebileceğini ifade ediyor

NEŞE MERT

ZEYNEP VURAL

BOY BOY 

KISALIĞININ
KISALIĞININ

SEBEBI TIROID
SEBEBI TIROID

Su diyetinde 15’nci güne yaklaşıldığında 
yavaş yavaş horlamanın azaldığını belirten 

Çelik, “Hastalar genelde bir anda horlamanın 
kesildiğini söylüyor. Diyet bittiğinde de hasta-

ya beslenme programı veriliyor. Örneğin içinde 
un olan, rafine şeker katılan ve kızartma şeklin-

de hazırlanmış tüm gıdalar program dışında 
kalıyor. Mangalda etin üzerinde yanmadan 
dolayı siyah kalmış tüm yerler aslında tok-

sindir. Bunların vücuda girmesini iste-
miyoruz. Bunların dışında olan her 

şey tüketime serbest oluyor.” 
ifadelerini kullandı.

Bu besinlere Bu besinlere 
dikkat!dikkat!
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KüçüKçeKmece'de ormanlık alanda
ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu.
Üzerinden kimlik çıkmayan 25 yaşların-

daki kişinin cansız bedeni, olay yeri incelemesinin
ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Beş-
yol Mahallesi İnönü Caddesi'nde yol kenarındaki
ormanlık alanda saat 11.00 sıralarında, kimliği belir-
siz 25 yaşlarındaki bir erkek, iple ağaca asılı halde
bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık
ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk
incelemede, asılı halde bulunan kişinin hayatını kay-
bettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından çevrede
güvenlik önlemi alınarak, olay yerinde inceleme ya-
pıldı. 25 yaşlarındaki kişinin cansız bedeni, yapılan
incelemelerin adından Adli Tıp Kurumu morguna
kaldırıldı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

16 yıl önce evlenen Cem Sal-
tıkalp, 2020 yılının Kasım
ayında bazı sebeplerden do-

layı eşiyle boşandı. 11 yaşındaki kızı ve
15 yaşındaki oğlunun velayeti Cem Sal-
tıkalp'e verildi. Feshane'nin lunaparkında
çalışan Saltıkalp'i iş yerinde ziyaret eden
kızı Pervin Buse Saltıkalp, bir arkadaşını
karşılamak için lunaparkın dışına çıktı.
Yevadut Caddesi'nde karşıdan karşıya
geçerken telefonla konuşan 11 yaşındaki
Buse hızla gelen minibüs türü aracı far-
ketmedi yola adım attı. Minibüs sürü-
cüsü de onu farketmedi, 11 yaşındaki
Buse'ye çarptı. Küçük kız, çarpmanın et-
kisiyle metrelerce havaya savrularak yere
düştü. Pervin Buse Saltıkalp'e ilk müda-
haleyi çevredekiler yaptı. Hastaneye kal-
dırılan 11 yaşındaki Buse tüm
müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Minibüsün sürücüsü gözaltına alındık-
tan sonra serbest bırakıldı. Kızını trafik
kazasında kaybeden acılı baba kızı ve
oğluyla yaşadığı evde konuştu.

Hastaneye beni almadılar

Cem Saltıkalp " Kızım Feshane lunapar-
kına gelmişti. Telefon geldi, 'Kızınıza
araba çarptı' dediler, ben inanmadım.
Olay yerine geldiğimde kızımın herşeyi
yerdeydi. Hastaneye beni almadılar, ba-
şınız sağ olsun kurtaramadık dediler. Bir

arkadaşını karşılamak için lunaparkın dı-
şına çıkmış. Araç bayağı hızlı geliyormuş
araç yeşilde değil sarı ışıkta çarpmış.
Kızım 30-35 metre sürüklenmiş" dedi.
Saltıkalp "İzlediğimde görüntüleri ne
hissettiğimi söylemek çok zor. İçiniz par-
çalanıyor. Biri izlese benim durumuma
düşer. İzlediğimde elim ayağım dolaştı,
ben böyle bir kaza hayatımda görme-
dim. Kızım hayat doluydu, neşe kayna-
ğıydı. Bu olay olmadan önce, 'Baba
bana Beşiktaş forması alır mısın?' dedi
kısmet olmadı. Keşke olsaydı" diye ko-
nuştu.

Eve girmek istemiyorum

Acılı baba "Ben kızımı toprağa verdiğim
zaman, ona çarpan insanın serbest kal-
ması içimi daha da yaktı. Evimde her
yerde hayali var kızımın. Eve girmek is-
temiyorum. Kızım karanlıktan korkardı,
üşüdüğü zaman soğuktan da çok rahat-
sız olurdu. Işıklar onun için hala yanıyor.
Benim kızım morgtayken ben bağırıyor-
dum; 'Benim kızım üşür ben onu oradan
alayım, ısıtayım' diye bağırıyordum.
Toprağa verdiğim zaman karanlıktaydı,
karanlıktan korkuyordu o. Benim bir
oğlum var, evlatı ayırt etmiyor insan ama
o başkaydı. Gel desem gelemez, kalk
mezarından gel desem gelemez. Sadece
adalet istiyorum" dedi. DHA

Gel desem gelemez!
Eyüpsultan'da geçen hafta karşıdan karşıya geçerken minibüsün çarpmasıyla metrelerce savrulan ve hayatını kaybeden
Buse Pervin Saltıkalp'ın babası Cem Saltıkalp, "Evimde her yerde hayali var kızımın. Eve girmek istemiyorum. Gel
desem gelemez, kalk mezarından gel desem gelemez. Sadece adalet istiyorum" açıklamalarında bulundu

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

Gündüz, ölüm yıldönümünde
'İstanbul'daki Dostları' tarafın-

dan anıldı. Açıklama sonrası,
bisikletle, Beşiktaş'tan Bebek'e

arası anma sürüşü yapıldı.

A nkara'da, 15 Temmuz 2020 tari-
hinde meydana gelen olayda, 19
yaşındaki Umut Gündüz, antren-

mandan bisikletiyle evine dönerken, al-
kollü olduğu tespit edilen bir sürücünün
arkadan çarpıp kaçmasının ardından ha-
yatını kaybetti. Gündüz, ölümünün ilk yıl-
dönümünde 'İstanbul'daki Dostları' adlı
grup tarafından anıldı.

Umut'la hiç tanışamadı

Beşiktaş Sahili'nde gerçekleşen anmaya
katılanlar adına bir basın açıklaması ya-
pıldı. Grup sözcüsü Berk Çetin tarafın-
dan yapılan açıklamada "Biz burada,
Umut'un 'İstanbul'daki Dostları' olarak
buluştuk. Aslında birçoğumuz Umut'un
adını, geçen yıl aldığımız kahredici bir
haberden öğrendik. Bundan tam bir yıl
önce Ankara'da alkollü bir araç sürücüsü
19 yaşındaki bisikletçi Umut Gündüz'ü
katletmişti. Bugün burada bulunanların
büyük çoğunluğu Umut'la hiç tanışa-
madı. Ama biz kendimizi Umut'un en
yakın dostları, en sıkı yoldaşları sayıyo-
ruz ve onun adını yaşatmakta kararlıyız"
debildi. 

Mücadele edeceğiz

Açıklamada, "Umut yalnızca son derece
yetenekli bir sporcu değil aynı zamanda
bu ülkenin ve dünyanın geleceğini dert
edinen, çalışkan bir komünistti. Hayal-
leri, beklentileri vardı ve bunlar için mü-

cadele etti. Bisikletiyle çekilmiş bir fotoğ-
rafının üstüne şu notu düşmüştü: "Hayat
sonunu bilemediğimiz için güzel ve ilgi
çekici. Yarın ne olacak duygusu bizi diri
tutar." Bugün, Umut'un dostları olarak
onu yaşatmanın, "sonunu bilemesek de
hayatı güzel ve ilgi çekici" kılmanın en iyi
yolunun onun gibi mücadele etmek ol-

duğuna inanıyoruz. Bisikletli cinayetleri-
nin "kaza" deyip geçiştirilmemesi için,
katillerin tutuksuz yargılamayla ve gös-
termelik cezalarla ödüllendirilmemesi
için mücadele edeceğiz. Bisikletin hak et-
tiği toplumsal saygıyı görebilmesi için,
bisikletlilerin yollarda güven içinde pe-
dallayabilmesi için, trafikte eşitlik ve öz-

gürlük için mücadele edeceğiz. Türkiye'yi
günün birinde enerji ve otomotiv tekelle-
rinden kurtarmak için, kentlerimizin "bi-
siklet dostu kentler" olarak anılması için
mücadele edeceğiz" ifadelerine yer ve-
rildi. Basın açıklamasının ardından grup,
bisikletleriyle Beşiktaş'tan Bebek'e anma
sürüşü gerçekleştirdi. DHA

BISIKLETLI
PROTESTO

Esenyurt'ta, sürücüsünün ara sokağa süratli ve kontrolsüz girdiği
hafif ticari araç, az kalsın yoldaki 2'si bisikletli çocuk 6 kişiyi eziyordu

olay, geçen pazar günü saat 22.30
sıralarında Bağlarçeşme Mahalle-
si'nde yaşandı. Güvenlik kamera gö-

rüntülerine saniye saniye yansıyan olayda
sürücü, hafif ticari aracıyla süratli ve kontrol-
süz şekilde girdiği sokaktakilerin yüreklerini
ağızlarına getirdi. Fren sesini duyunca üzerine
doğru kontrolsüz bir şekilde gelen aracı fark
eden Zülküf Gözer, bir anda kenara kaçarak,
ölümden döndü. Sürücü, bu sefer de önündeki
2 bisikletli çocuk ve sokakta yürüyenleri ezmek
üzereyken aracının direksiyonunu kırdı. Top-
lam 6 kişinin ölümden döndüğü, sokaktakilerin
yüreklerini ağızlarına geldiği olay sonra sürücü,
hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Kendimi kenara attım

Yaşananları anlatan Zülküf Gözer, "Akşam
22.00 - 22.30 sıralarıydı. Dükkanımı kapatmış,
evime gidiyordum. Tam sokağa girdim, acı bir
fren sesi duydum. Ne olduğunu anlayamadık,
mahallede kalabalıktı, o esnada. Refleksle sa-
ğımı kontrol ettim. Bir baktım araba üzerime
doğru geliyordu. Ben önce bana kastı var san-
dım. Üzerime doğru gelince kendimi kenara
attım. Akabinde araba durmadı. 2 tane de bi-
sikletli geliyordu o esnada. Ben bisikletli küçük
çocuktan korktum. Onu ezmesinden korktum.
Zor toparladı kendini. Muhtemelen siren sesin-
den kaçıyordu" dedi. DHA

Maganda dehşeti

beyoğlu'nda farklı günlerde evden hır-
sızlık olayı olduğu ihbarını alan güven
timleri hırsızlık olayının olduğu sokak ve

çevresinde güvenlik kameralarını izlemeye aldı.
Cerrahi maskeli, kapüşonlu iki şüphelinin Kasım-
paşa ve Kalyoncu Kulluğu mahallelerinde ara so-
kaklarda keşif yaptığını belirledi. Hırsızlık
şüphelilerinin dairelerin demir korkuluklarına tutu-
narak örümcek adam gibi tırmandığını belirledi.
Polisler kameralarda şüphelinin kolundaki dövmeyi
fark etti. Dövmeden yola çıkan güven timleri başka
kameralardan da şüphelilerin eşkalini belirledi.
Şüphelilerin sokak aralarında keşif yapması, evleri
gözetlemesi ve örümcek adam gibi binalara tır-
manması güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızlar-
dan birisinin dairenin korkuluk demirlerini ayakları
ile yamultması da kameralara yansıdı. DHA

Zeytinburnu'nda çıkan tartışmada
Sinan K.'yı (21) silahla ateş ederek öl-
dürdüğü iddia edilen Mehmet. C.Ç. (24)

polise teslim oldu. Şüpheli Mehmet C.Ç. adliyeye
sevk edildi.  Öte yandan olay günü yaşananlar gü-
venlik kamerasına yansıdı. Olay 26 Haziran'da
Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana
geldi. Şüpheli Mehmet C.Ç ve eşi A.Ç.'nin, H. is-
mindeki kız arkadaşlarıyla, H.'nin babasına ait me-
kana gelip gitme konusunda aralarında
küfürleşmeye varan tartışma yaşandı. Bu olay üze-
rine H.'nin erkek arkadaşı Abdulkadir U.(21) Meh-
met C.Ç.'yi telefonla arayarak tehdit etti. Daha
sonra Mehmet C.Ç. ile olay yerinde buluşmak için
sözleşen Abdulkadir U. yanına arkadaşı Sinan K.'yı
da alarak gitti. Olay yerinde çıkan kavgada Sinan
K., Mehmet C.Ç. tarafından silahla ateş edilmesi
sonucu yaralandı. Mehmet C.Ç. olay yerinden
otomobille kaçarken, yaralanan Sinan K. kaldırıl-
dığı hastanede hayatını kaybetti. DHA
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KüçüKçeKmece'de ormanlık alanda
ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu.
Üzerinden kimlik çıkmayan 25 yaşların-

daki kişinin cansız bedeni, olay yeri incelemesinin
ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Beş-
yol Mahallesi İnönü Caddesi'nde yol kenarındaki
ormanlık alanda saat 11.00 sıralarında, kimliği belir-
siz 25 yaşlarındaki bir erkek, iple ağaca asılı halde
bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık
ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk
incelemede, asılı halde bulunan kişinin hayatını kay-
bettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından çevrede
güvenlik önlemi alınarak, olay yerinde inceleme ya-
pıldı. 25 yaşlarındaki kişinin cansız bedeni, yapılan
incelemelerin adından Adli Tıp Kurumu morguna
kaldırıldı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

16 yıl önce evlenen Cem Sal-
tıkalp, 2020 yılının Kasım
ayında bazı sebeplerden do-

layı eşiyle boşandı. 11 yaşındaki kızı ve
15 yaşındaki oğlunun velayeti Cem Sal-
tıkalp'e verildi. Feshane'nin lunaparkında
çalışan Saltıkalp'i iş yerinde ziyaret eden
kızı Pervin Buse Saltıkalp, bir arkadaşını
karşılamak için lunaparkın dışına çıktı.
Yevadut Caddesi'nde karşıdan karşıya
geçerken telefonla konuşan 11 yaşındaki
Buse hızla gelen minibüs türü aracı far-
ketmedi yola adım attı. Minibüs sürü-
cüsü de onu farketmedi, 11 yaşındaki
Buse'ye çarptı. Küçük kız, çarpmanın et-
kisiyle metrelerce havaya savrularak yere
düştü. Pervin Buse Saltıkalp'e ilk müda-
haleyi çevredekiler yaptı. Hastaneye kal-
dırılan 11 yaşındaki Buse tüm
müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Minibüsün sürücüsü gözaltına alındık-
tan sonra serbest bırakıldı. Kızını trafik
kazasında kaybeden acılı baba kızı ve
oğluyla yaşadığı evde konuştu.

Hastaneye beni almadılar

Cem Saltıkalp " Kızım Feshane lunapar-
kına gelmişti. Telefon geldi, 'Kızınıza
araba çarptı' dediler, ben inanmadım.
Olay yerine geldiğimde kızımın herşeyi
yerdeydi. Hastaneye beni almadılar, ba-
şınız sağ olsun kurtaramadık dediler. Bir

arkadaşını karşılamak için lunaparkın dı-
şına çıkmış. Araç bayağı hızlı geliyormuş
araç yeşilde değil sarı ışıkta çarpmış.
Kızım 30-35 metre sürüklenmiş" dedi.
Saltıkalp "İzlediğimde görüntüleri ne
hissettiğimi söylemek çok zor. İçiniz par-
çalanıyor. Biri izlese benim durumuma
düşer. İzlediğimde elim ayağım dolaştı,
ben böyle bir kaza hayatımda görme-
dim. Kızım hayat doluydu, neşe kayna-
ğıydı. Bu olay olmadan önce, 'Baba
bana Beşiktaş forması alır mısın?' dedi
kısmet olmadı. Keşke olsaydı" diye ko-
nuştu.

Eve girmek istemiyorum

Acılı baba "Ben kızımı toprağa verdiğim
zaman, ona çarpan insanın serbest kal-
ması içimi daha da yaktı. Evimde her
yerde hayali var kızımın. Eve girmek is-
temiyorum. Kızım karanlıktan korkardı,
üşüdüğü zaman soğuktan da çok rahat-
sız olurdu. Işıklar onun için hala yanıyor.
Benim kızım morgtayken ben bağırıyor-
dum; 'Benim kızım üşür ben onu oradan
alayım, ısıtayım' diye bağırıyordum.
Toprağa verdiğim zaman karanlıktaydı,
karanlıktan korkuyordu o. Benim bir
oğlum var, evlatı ayırt etmiyor insan ama
o başkaydı. Gel desem gelemez, kalk
mezarından gel desem gelemez. Sadece
adalet istiyorum" dedi. DHA

Gel desem gelemez!
Eyüpsultan'da geçen hafta karşıdan karşıya geçerken minibüsün çarpmasıyla metrelerce savrulan ve hayatını kaybeden
Buse Pervin Saltıkalp'ın babası Cem Saltıkalp, "Evimde her yerde hayali var kızımın. Eve girmek istemiyorum. Gel
desem gelemez, kalk mezarından gel desem gelemez. Sadece adalet istiyorum" açıklamalarında bulundu

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

Gündüz, ölüm yıldönümünde
'İstanbul'daki Dostları' tarafın-

dan anıldı. Açıklama sonrası,
bisikletle, Beşiktaş'tan Bebek'e

arası anma sürüşü yapıldı.

A nkara'da, 15 Temmuz 2020 tari-
hinde meydana gelen olayda, 19
yaşındaki Umut Gündüz, antren-

mandan bisikletiyle evine dönerken, al-
kollü olduğu tespit edilen bir sürücünün
arkadan çarpıp kaçmasının ardından ha-
yatını kaybetti. Gündüz, ölümünün ilk yıl-
dönümünde 'İstanbul'daki Dostları' adlı
grup tarafından anıldı.

Umut'la hiç tanışamadı

Beşiktaş Sahili'nde gerçekleşen anmaya
katılanlar adına bir basın açıklaması ya-
pıldı. Grup sözcüsü Berk Çetin tarafın-
dan yapılan açıklamada "Biz burada,
Umut'un 'İstanbul'daki Dostları' olarak
buluştuk. Aslında birçoğumuz Umut'un
adını, geçen yıl aldığımız kahredici bir
haberden öğrendik. Bundan tam bir yıl
önce Ankara'da alkollü bir araç sürücüsü
19 yaşındaki bisikletçi Umut Gündüz'ü
katletmişti. Bugün burada bulunanların
büyük çoğunluğu Umut'la hiç tanışa-
madı. Ama biz kendimizi Umut'un en
yakın dostları, en sıkı yoldaşları sayıyo-
ruz ve onun adını yaşatmakta kararlıyız"
debildi. 

Mücadele edeceğiz

Açıklamada, "Umut yalnızca son derece
yetenekli bir sporcu değil aynı zamanda
bu ülkenin ve dünyanın geleceğini dert
edinen, çalışkan bir komünistti. Hayal-
leri, beklentileri vardı ve bunlar için mü-

cadele etti. Bisikletiyle çekilmiş bir fotoğ-
rafının üstüne şu notu düşmüştü: "Hayat
sonunu bilemediğimiz için güzel ve ilgi
çekici. Yarın ne olacak duygusu bizi diri
tutar." Bugün, Umut'un dostları olarak
onu yaşatmanın, "sonunu bilemesek de
hayatı güzel ve ilgi çekici" kılmanın en iyi
yolunun onun gibi mücadele etmek ol-

duğuna inanıyoruz. Bisikletli cinayetleri-
nin "kaza" deyip geçiştirilmemesi için,
katillerin tutuksuz yargılamayla ve gös-
termelik cezalarla ödüllendirilmemesi
için mücadele edeceğiz. Bisikletin hak et-
tiği toplumsal saygıyı görebilmesi için,
bisikletlilerin yollarda güven içinde pe-
dallayabilmesi için, trafikte eşitlik ve öz-

gürlük için mücadele edeceğiz. Türkiye'yi
günün birinde enerji ve otomotiv tekelle-
rinden kurtarmak için, kentlerimizin "bi-
siklet dostu kentler" olarak anılması için
mücadele edeceğiz" ifadelerine yer ve-
rildi. Basın açıklamasının ardından grup,
bisikletleriyle Beşiktaş'tan Bebek'e anma
sürüşü gerçekleştirdi. DHA

BISIKLETLI
PROTESTO

Esenyurt'ta, sürücüsünün ara sokağa süratli ve kontrolsüz girdiği
hafif ticari araç, az kalsın yoldaki 2'si bisikletli çocuk 6 kişiyi eziyordu

olay, geçen pazar günü saat 22.30
sıralarında Bağlarçeşme Mahalle-
si'nde yaşandı. Güvenlik kamera gö-

rüntülerine saniye saniye yansıyan olayda
sürücü, hafif ticari aracıyla süratli ve kontrol-
süz şekilde girdiği sokaktakilerin yüreklerini
ağızlarına getirdi. Fren sesini duyunca üzerine
doğru kontrolsüz bir şekilde gelen aracı fark
eden Zülküf Gözer, bir anda kenara kaçarak,
ölümden döndü. Sürücü, bu sefer de önündeki
2 bisikletli çocuk ve sokakta yürüyenleri ezmek
üzereyken aracının direksiyonunu kırdı. Top-
lam 6 kişinin ölümden döndüğü, sokaktakilerin
yüreklerini ağızlarına geldiği olay sonra sürücü,
hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Kendimi kenara attım

Yaşananları anlatan Zülküf Gözer, "Akşam
22.00 - 22.30 sıralarıydı. Dükkanımı kapatmış,
evime gidiyordum. Tam sokağa girdim, acı bir
fren sesi duydum. Ne olduğunu anlayamadık,
mahallede kalabalıktı, o esnada. Refleksle sa-
ğımı kontrol ettim. Bir baktım araba üzerime
doğru geliyordu. Ben önce bana kastı var san-
dım. Üzerime doğru gelince kendimi kenara
attım. Akabinde araba durmadı. 2 tane de bi-
sikletli geliyordu o esnada. Ben bisikletli küçük
çocuktan korktum. Onu ezmesinden korktum.
Zor toparladı kendini. Muhtemelen siren sesin-
den kaçıyordu" dedi. DHA

Maganda dehşeti

beyoğlu'nda farklı günlerde evden hır-
sızlık olayı olduğu ihbarını alan güven
timleri hırsızlık olayının olduğu sokak ve

çevresinde güvenlik kameralarını izlemeye aldı.
Cerrahi maskeli, kapüşonlu iki şüphelinin Kasım-
paşa ve Kalyoncu Kulluğu mahallelerinde ara so-
kaklarda keşif yaptığını belirledi. Hırsızlık
şüphelilerinin dairelerin demir korkuluklarına tutu-
narak örümcek adam gibi tırmandığını belirledi.
Polisler kameralarda şüphelinin kolundaki dövmeyi
fark etti. Dövmeden yola çıkan güven timleri başka
kameralardan da şüphelilerin eşkalini belirledi.
Şüphelilerin sokak aralarında keşif yapması, evleri
gözetlemesi ve örümcek adam gibi binalara tır-
manması güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızlar-
dan birisinin dairenin korkuluk demirlerini ayakları
ile yamultması da kameralara yansıdı. DHA

Zeytinburnu'nda çıkan tartışmada
Sinan K.'yı (21) silahla ateş ederek öl-
dürdüğü iddia edilen Mehmet. C.Ç. (24)

polise teslim oldu. Şüpheli Mehmet C.Ç. adliyeye
sevk edildi.  Öte yandan olay günü yaşananlar gü-
venlik kamerasına yansıdı. Olay 26 Haziran'da
Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana
geldi. Şüpheli Mehmet C.Ç ve eşi A.Ç.'nin, H. is-
mindeki kız arkadaşlarıyla, H.'nin babasına ait me-
kana gelip gitme konusunda aralarında
küfürleşmeye varan tartışma yaşandı. Bu olay üze-
rine H.'nin erkek arkadaşı Abdulkadir U.(21) Meh-
met C.Ç.'yi telefonla arayarak tehdit etti. Daha
sonra Mehmet C.Ç. ile olay yerinde buluşmak için
sözleşen Abdulkadir U. yanına arkadaşı Sinan K.'yı
da alarak gitti. Olay yerinde çıkan kavgada Sinan
K., Mehmet C.Ç. tarafından silahla ateş edilmesi
sonucu yaralandı. Mehmet C.Ç. olay yerinden
otomobille kaçarken, yaralanan Sinan K. kaldırıl-
dığı hastanede hayatını kaybetti. DHA
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ESENYURT’TA 
lodos nedeniyle uçan 
apartmanın çatısının 

üzerine düştüğü yabancı 
uyruklu bir kadın kurtarı-
lamadı. Kadının son anları, 

çevredekilerin kaçma anı 
ve çatının uçması güvenlik 
kameraları tarafından kay-
dedildi. Dün öğle saatlerin-
de Kıraç Mahallesi İstiklal 
Caddesi’nde şiddetli fırtına 

nedeniyle bir binanın çatısı 
uçtu. Bir işyerinin güvenlik 
kamerasına da yansıyan 
olayda Tacikistan vatandaşı 
Malokhat Rakhimova adlı 
kadın yolun karşı tarafına 

geçerken çatının düştüğü  
bölgeye yürüdüğü  görüldü. 
Bebeği ile ağır yaralanarak 
hastaneye kaldırılan 4 kişi-
den Malokhat Rakhimova 
kurtarılamadı.

Üzerine çatı düşen kadın öldü

Sultangazi etkinlik alanında mısır tezgahı olan E.I., kısa süre öncesine kadar yanında 
çalıştırdığı 2 çocuğu uyuşturucu madde içmeye zorladığı ve taciz ettiğini iddia eden bir 

grup tarafından darbedildi. Kalabalık grubun saldırdığı E.I. hastaneye kaldırıldı

Tacizciye meydan dayağı

DÜN öğle saatlerinde Elif 
Şanver ve 2.5 yaşındaki kızı 
Zeynep Şanver, Elif Şanver’in 

annesine gitmek üzere yola çıktı. 
Edinilen bilgiye göre, kuvvetli rüzga-
rın etkisiyle 8 katlı apartmanın çatısı 
şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Çatı o 
sırada aşağıda çocuğuyla yürüyen Elif 
Şanver’in üzerine düştü. Çocuğunu 
kurtaran kadın, çatının altında kaldı. 
Elif Şanver, ağır yaralı olarak hasta-
neye kaldırıldı. Anne Şanver kaldırıl-
dığı hastanede hayatını kaybetti. Elif 
Şanver’in yakınları bugün cenazesini 
almak üzere Adli Tıp Kurumu’na 
geldi. Elif Şanver’in cenazesi Adli Tıp 
Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından 
Esenyurt Yeşil Camii’nde kılınacak 
cenaze namazının ardından, Esen-
yurt’ta toprağa verilecek. 

Torunum canım ciğerim
Elif Şanver’in kayınbabası İbrahim 
Şanver, “Benim torunum canım 
ciğerim onu ben yanımdan ayırmam 
bundan sonra. Ben burada değildim. 
Gelinim torunumla birlikte annesine 
gitmek için dışarı çıkmış. Yoldan ge-
çerken üzerine çatı düşmüş, çocuğu-
nun üzerine kapanmış gelinim, çocuğa 
bir şey olmasın diye. Cam balkon 
kafasının arkasına düşmüş” dedi. Elif 
Şanver’in dayısı Aydın Kılıç, “Çatı 
uçmuş, Elif de çocuğu korumak için 
çocuğun üzerine atmış kendini. Ço-
cuğunu korumuş kendini feda etmiş. 
Şu anda çocuk evde durumu iyi” diye 
konuştu. DHA

AVCILAR’DA, bir kadın şiddetli 
esen rüzgarla sokağa düşen çatı-
nın altında kalmaktan saniyelerle 

kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına 
yansıdı. Olay, dün saat öğle saatlerin-
de Avcılar Tahtakale Mahallesi’nde 
bulunan bir sokakta yaşandı. Edinilen 
bilgiye göre, şiddetli esen rüzgar sokakta 
bulunan bir apartmanın çatısını uçurdu. 
Çatıdan düşen parçalar, sokağa düştü. 
Bu sırada kaldırımda yürüyen bir kadın, 
üzerine gelen parçaları görüp, dük-
kana sığınarak altında kalmaktan son 
anda kurtuldu. Olayda şans eseri kimse 
yaralanmadı. İhbar üzerine olay yerine 
gelen itfaiye ekipleri, sokakta güvenlik 
önlemi aldı. Yaşananlar ise bir iş yerinin 
güvenlik kamerasına yansıdı.

SILIVRI’DE etkisini sürdüren 
şiddetli lodos nedeniyle balıkçı 
tekneleri battı. Silivri’de dün sabah 

başlayan şiddetli lodos ilçede bugünde 
etkisini sürdürdü. Sahil Kordon boyunda 
bulunan balıkçı tekneleri battı, bazıları-
nın da güvertelerine sular dolduğu görül-
dü. Zarar gören diğer tekneler sahipleri 
tarafından kıyıya çekildi. Lodosun etki-
siyle oluşan dalgalar yürüyüş yoluna da 
zarar verdi. Kıyıda bulunan çay bahçesi 
ise kısmen sular al-
tında kaldı. Silivri 
Belediye Başkanı 
Volkan Yılmaz  
sahilde inceleme-
lerde bulundu. 

ÇOCUĞU IÇIN 
kendini feda etti

Az daha canından olacaktı

Lodos tekneleri batırdı

ASAYIŞ Şube Mü-
dürlüğü, Oto hırsızlığı 
Büro Amirliği ekip-

leri Kadıköy, Göztepe’de bir 
minibüsü durdurdu. Arama 
yapılan minibüste çok sayıda 
çalıntı motosiklet parçaları 
ile dolu olduğu ortaya çıktı. 
Parçaların Kağıthane, Ali-
beyköy ve Şişli’den çalınan 6 
farklı motosiklete ait olduğu 
belirlendi. Minibüsü kullanan 
Rıdvan F.A. gözaltına alındı. 
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto 
hırsızlık Büro Amirliğine 
getirilen şüphelinin çok fazla 
motosiklet hırsızlığı yapan “ka-
püşonlu çete” olarak bilinen 
bir hırsızlık grubunun üyesi ol-

duğu ortaya çıktı. Emniyetteki 
işlemleri tamamlanan Rıdvan 
F.A. adliyeye sevk edildi. Öte 
yandan çetenin yaptığı moto-
siklet hırsızlığı ise kameralara 
kaydedildi. Görüntülerde tek 
tip giyen şüpheli şahısların 
park halindeki motosikletleri 
kaldırıp minibüsün içine koy-
dukları görülüyor.

Kovalamaca yaşandı
Ayrıca çete üyelerinin kapkaç 
anlarına ilişkin görüntülerde 
güvenlik kamerasına yansıdı. 
Görüntelerde kapkaççıların 
hedefi olan bir kadın, elindeki 
çantasını çaldırdı. O sırada 
kadının yanında olan bir adam 
ise otomobile binerek kaçmaya 
çalışan hırsızı yakalamak iste-
di. Bir süre yaya olarak kaçan 
hırsız kapısı açık araca binerek 
uzaklaşırken, talihsiz adam ise 
hırsızı yakalamak isterken yere 
yığıldı. Başka bir görüntü de 
ise bir adamın elindeki çantayı 
alıp kaçan hırsızın kendisini 
beklediği araca binerek kaç-
tığı, neye uğradığını şaşıran 
kurbanını ise hırsızı yakalama-
ya çalıştığı görülüyor.

KAPÜŞONLU ÇETE
ÜYESI YAKALANDI

OLAY, Uğur Mumcu Mahalle-
si’nde bulunan etkinlik alanında 
meydana geldi. İddiaya göre, mısır 

tezgahı olan E.I., yanında çalışan İ.Ö. 
isimli kız çocuğu ile M.O.T. isimli erkek 
çocuğunu geçtiğimiz hafta cuma günü iş 
bahanesiyle aracına aldı. Daha sonra ço-
cuklara zorla uyuşturucu madde içirmeye 
çalıştı. Bunun üzerine bayılan İ.Ö. isimli 
kız çocuğunu taciz etti. M.O.T.’nin müda-
halesi ile iki çocuk araçtan inerek uzaklaş-
tı. Akşam saatlerinde durumdan haberdar 
olan iki çocuğun yakınları etkinlik alanına 
gelerek E.I.’ya saldırdı. Saldırı sırasında 
E.I., ve yanında çalışan F.H., yaralanırken, 
ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis 
ekibi sevk edildi.  E.I. ve F.H., ambulansla 
hastaneye kaldırılırken, olaya karışan iki 

kişi polis tarafından gözaltına alındı. İ.Ö. 
ve M.O.T., ise Çocuk Büro Amirliği’ne 
götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam 
ediyor.     

Göztepe’de durdurulan bir minibüsün kasasından çalıntı motosiklet-
lere ait çok sayıda parça ele geçirildi. Minibüsü kullanan şahıs gö-

zaltına alınırken, şahsın “Kapüşonlu çete” üyesi olduğu ortaya çıktı. 
Çetenin bir motosikleti çalarak minibüse yükledikleri ve bir kadının 
elindeki çantayı çaldığı anlar ise güvenlik kamerasına böyle yansıdı

Sabiha Mutlu yaklaşık 1,5 yıl önce 
şiddet gördüğü gerekçesiyle kocası 
Samet Mutlu’ya boşanma davası 

açmıştı. Mahkeme, 5 yaşındaki kızları-
nın geçici velayetini annesine vermişti. 
Mahkeme çocuğun babasıyla ise haftada 
bir gün görüşmesini kararlaştırmıştı. 23 
Mayıs günü kızını alan Samet Mutlu, 
annesine teslim etmemişti. Samet Mutlu, 
kızını almak isteyen Sabiha Mutlu’ya 
tokat atıp silahla ateş etmişti. İddiaya 
göre Samet Mutlu, yere düşen Sabiha 
Mutlu’ya yerdeyken de ateş etmeye 
devam ederek felç kalmasına neden oldu. 
İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
bugün karar duruşması görüldü. Tutuklu 
sanık Samet Mutlu duruşmaya getirildi. 
Şikayetçi Sabiha Mutlu ise avukatları 
ve annesi ile duruşmaya getirildi. Te-
kerlekli sandalyeyle duruşmaya gelen 
Sabiha Mutlu, şikayetçi koltuğuna babası 
tarafından kucakta götürüldü. Söz verilen 
Sabiha Mutlu, “Diyeceğim bir şey yok. 
Cezalandırılmasını istiyorum” dedi. 
Sabiha Mutlu’nun avukatı ise mütalaaya 
katıldıklarını belirterek sanığın eyleminin 
planlanmış, kasti bir eylem olduğunu 
belirterek en üst seviyede cezalandırılma-
sını istedi.

Tahliyesini talep etti
Sanık Samet Mutlu ise son savun-

masında, “Ortada bir plan yok. Evde 
sakat otururken evrene mesaj mı 
yolladım ben Sabiha gelsin diye. Böyle 
bir şey planlanamaz. Her yerde ka-
mera vardı. Tanık vardı. Böyle bir şey 
planlanabilir mi? Adli kontrol şartıyla 
tahliye talep ediyorum” dedi. Samet 
Mutlu son sözünde ise “Aynı mermi 
vücuduna giriş çıkış yapmıştır. Beraa-
timi talep ederim” dedi. Sanık avukatı 
ise müvekkilinin öldürme kastıyla 
hareket etmediğini savundu.

2 suçtan ceza verildi
Mahkeme heyeti, sanık Samet Mut-
lu’yu “Kasten öldürmeye teşebbüs” 
suçundan önce 18 yıl hapis cezası 
verdi. Cezanın geleceği üzerindeki 
olası etkilerini dikkate alan heyet, 
takdiri indirim uygulayarak 15 yıl 
hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığa 
“Silahla tehdit” suçundan ise 2 yıl 1 ay 
hapis cezası vererek tutukluluk halinin 
devamına hükmetti.

Annesi bayıldı
Karar açıklandıktan sonra Sabiha 
Mutlu’nun annesi bayıldı. Anne 
güvenlik görevlilerinin kollarında 
dışarı çıkarıldı. Öte yandan Samet 
Mutlu’nun annesi de ağlayarak karara 
tepki gösterdi. DHA

ADALET MUTLU’YAADALET MUTLU’YA
MUTLULUK VERDMUTLULUK VERDii!!

Duruşma salonu önünde 
annesi ile sarılan Sabiha 
Mutlu basın mensuplarının 
sorularını yanıtladı. Sabiha 
Mutlu, “Çok mutluyum. Ben 
evlendiğim dönemden yakla-
şık 10 senedir ömrü billah her 
zaman dövdü, hep şiddet gös-
terdi ama hiçbir zaman ceza 
almadı. İlk defa ceza aldı. 
Benim bacaklarıma mal oldu 
ama o ceza aldı. Duydunuz 
mu? O ceza aldı. 17 sene aldı. 
Çok mutluyum. Hakimlerden, 
savcıdan, devletten, milletten, 
hepinizden, herkesten. Çok 
teşekkür ediyorum. İlk defa 
adalet bugün yerini buldu, 
benim için tecelli etti. Çok te-
şekkür ederim, çok şükür. O 
ilk defa ceza aldı. O nezarette 
bile bir gün yatmadı ki, hiç 
yatmadı. O ilk defa ceza aldı. 
Çok şükür çok teşekkür ede-
rim. Ben 6 ayın her günü, şu 
an yine ameliyatlıyım. Ayak-
larım sargı içinde” dedi.

HAKIMLEREHAKIMLERE  
teşekkür ediyorumteşekkür ediyorum

Şişli’de boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından kurşunlu saldırıya uğrayarak felç kalan 
Sabiha Mutlu’nun davasında karar çıktı. Mahkeme, Sabiha Mutlu’yu tekerlekli sandalyeye mahkum 
eden Samet Mutlu’yu, 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı. Sabiha Mutlu karar sonrası “Benim ba-
caklarıma mal oldu ama o ceza aldı. Duydunuz mu? O ceza aldı. 17 sene aldı. Çok mutluyum” dedi

KARTAL’DA Kumcular İskele-
sinde bulunan bir lodos nedeniy-
le gemi battı. İskelede bulunan 
başka bir gemi de batan gemiye 
yaslandı. İstanbul’da dünden 
itibaren etkili olan şiddetli lo-
dos, hayatı olumsuz etkilemeye 
devam ediyor. Kartal’da Kum-
cular İskelesi’nde bulunan Ümit 
K. isimli bir gemi, şiddetli lodosa 
dayanamayarak battı. Batan ge-

minin çevresinde bulunan Umut 
isimli bir gemi de batan Ümit K. 
isimli gemiye yaslandı. Gemileri 
görenlerin ihbarı üzerine olay 
yerine polis ekibi sevk edildi.

Kartal’da bir gemi battı

Esenyurt’ta şiddetli rüzgarın etkisiyle 
uçan çatının aldında kalan Elif Şanver’in 

yakınlarının Adli Tıp Kurumu önünde 
bekleyişi sürüyor. Şanver 2,5 yaşındaki 
çocuğunu korumak için üstüne kapan-

mış, çocuğunu kurtarmayı başaran anne 
hayatını kaybetmişti. Elif Şanver’in 

Dayısı Aydın Kılıç “Çocuğunu korumuş 
kendini feda etmiş. Şu anda çocuk evde 

durumu iyi” diye konuştu



K artal'da bulunan iköğretim oku-
lunda geçen cuma günü iddiaya
göre bahçeye giren kimliği belirsiz

bir erkek, ikinci sınıfa giden 7 yaşındaki E.A
isimli kız çocuğunun yanına yaklaştı. Şüp-
heli, önce kız çocuğunun saçını okşadı ve
onu yanına çağırdı. Kız çocuğu ise korkarak
şüpheliden uzaklaştıktan sonra durumu
öğretmenine anlattı. Kızının davranışların-
dan şüphelenen Gönül A., yaşananları öğ-
rendikten sonra Kartal İlçe Emniyet
Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği’ne gide-
rek şikayetçi oldu. Gönül A. ve diğer öğ-
renci velileri ise bugün Kartal İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü’ne giderek soruştur-
mayla ilgili bilgi aldı. Okulun güvenlik ka-
mera görüntülerinin yönetim tarafından
kendilerine gösterilmediğini söyleyen veliler,
ilkokul önünde toplanarak okul müdürünü
protesto etti.

Duymamış gibi davranıyor

7 yaşındaki kız çocuğunun annesi Gönül
A., "Okulda cuma günü bir olay oldu.
Benim kızım el tacizine uğradı. Akşam du-
yuyorum kızımdan böyle bir olay oldu-
ğunu. Biri benim kızımı yanına çağırıyor
"Gel" diye. Benim kızım istemeyince par-
maklarıyla kızımı çağırıyor. Ben cumartesi
günü okula geliyorum. Benden önce Zuhal
öğretmenimiz geliyor durumu anlatıyor.

Müdür bey duymamış gibi davranıyor. Ben
polis arkadaş ile içeri giriyorum. Bana ka-
merayı göstermiyor. "Polis getirmeyin
okula" diyorlar. Hangi veli dayanır çocuğu-
nun burada taciz görmesine. Neden veliyi
aramıyor bunu duyunca. Gel böyle bir olay

olmuş, öğretmen bize belirtti diye." dedi.

Güvenliğin kıyafetleri yok

Olayın okulun içinde merdivenlerin olduğu
yerde olduğunu söyleyen Gönül A., "Bana
'Kameralar bozuk' diyor. Cumartesi geliyor

kamera sistemlerini değiştiriyor, oynuyor ka-
meralarla. Ben şikayetçiyim. Güvenliğin kı-
yafetleri yok. Elini kolunu sallayan giriyor.
Ben nereden bileyim adamın birisinin tekrar
aynı şeyi yapmayacağını. Ben korku içinde
yaşıyorum. Lütfen duyarlı olalım. Ben çocu-
ğumu aldım karakola götürdüm, çocuk bü-
roya. Çocuğum orada konuştu. Bana
'Pazartesi gel kamera sistemine bakarız, o
zaman kim olduğunu çıkarırız' dedi. Ben
bugün geldim neden göstermiyor. Benden
sonra kameracı arkadaşları çağırıp kamera
sistemlerini düzelttiriyorsun. Her şeyi kapat-
maya çalışıyorsun. Kızımın ağzından laf
aldım. 'Anneciğim ne oldu olayı anlatır
mısın?' dedim. Çocuğum bana, 'Anneciğim
korkma sakın, bir yaşlı amca geldi saçımı
okşadı, yanıma yaklaştı gel' diye. Sonra par-
maklarıyla beni çağırdı' dedi. Güvenliğin ser-
tifikası yok" diye konuştu. DHA

Meteorolojİ Genel Müdürlüğü tara-
fından yapılan şiddetli fırtına ve yağış
uyarısının ardından öğle saatlerinden iti-

baren Silivri’de şiddetli lodos etkili oldu. Silivri Kay-
makamı Tolga Toğan ve Silivri Belediye Başkanı
Volkan Yılmaz, Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon
Merkezinde oluşturulan kriz masasında gelişmeleri
takip etti. Kaymakam Toğan ve Başkan Yılmaz, bu-
rada merkez sorumlusu Uğur Tozlu’dan meydana
gelen olumsuzluklarla mücadele çalışmaları hak-
kında bilgi aldı. Başkan Yılmaz, Afet Koordinasyon
Merkezinden yaptığı açıklamada, vatandaşları kire-
mit düşmesi, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi
olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olmaları ko-
nusunda uyardı.

247 olaya müdahale 

Silivri’de kuvvetli lodos nedeniyle yaşanan olumsuz-
luklar hakkında kamuoyunu bilgilendiren Başkan
Yılmaz, 16.30 itibarıyla elde edilen son durumu şu
şekilde açıkladı: “Kıymetli hemşehrilerim öncelikle
hepimize geçmiş olsun. Belediyemiz, ilçe jandarma
ve ilçe emniyet olmak üzere 307 personel ve 89 araç
ile sahadayız. Kuvvetli fırtınaya bağlı olarak meydana
gelen 247 olaya müdahale edilmiştir. Hasar tespit ça-
lışmalarına başlanmıştır. 2 vatandaşımız hafif dere-
cede yaralanmıştır. İlçe Kaymakamımız Sayın Tolga
Toğan ile Afet Koordinasyon Merkezimizdeyiz ve ge-
lişmeleri yakından takip ediyoruz. SAK ekiplerimiz
başta olmak üzere, Fen İşleri Müdürlüğü, Zabıta
Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik
İşleri Müdürlü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, İlçe
Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü-
müze ait toplam 307 personel ve 89 araçla fırtınanın
etkilerine müdahale ediyoruz. Çok şükür ki şuana
kadar herhangi bir can kaybı yaşamadık. Çatı devril-
mesi sonucu 2 vatandaşımız hafif yaralı. Şuana
kadar yapılan tespitlere göre 49 çatı uçması, 110 ağaç
devrilmesi, 7 tabela (Tag) devrilmesi, 2 adet araç ka-
zası ihbarına ekiplerimiz müdahale etti. Hasar tespit
ve müdahale çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Fırtı-
nanın saat 24.00’e kadar etkili olacağı yönünde
AFAD bilgisi var. Tüm vatandaşlarımız acil durum-
larda 444 20 47 numaralı telefondan Afet Koordi-
nasyon Merkezimize ulaşabilirler. Kiremit düşmesi,
çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara
karşı vatandaşlarımızın tedbirli ve dikkatli olmalarını
rica ediyorum” dedi.
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T ürkiye hızla bir karanlığa sürüklenir
ve toplum giderek daha çok yoksulla-
şır, yaşam daha bir çekilmez hale ge-

lirken, kuşkusuz tek adam iktidarına karşı
muhalefet yeni politikalar oluşturmak için 
çabalıyor.

Millet İttifakı adı verilen 6 siyasi parti,
doğrusunu söylemek gerekirse şimdiye kadar
pek alışık olmadığımız biçimde özenli bir ça-
lışma yürütüyorlar.

Ülkemizin içinde bulunduğu sosyal, ekono-
mik ve siyasal sorunlar her gün gerek meclis
kürsüsünden gerekse farklı medya platform-
ları üzerinden dile getiriliyor.

Ancak halka verecek tek bir sözü, anlata-
cak hiçbir hikayesi kalmayan iktidar kendine
hareket alanı açabilmek için sürekli bir ger-
ginlik politikası uyguluyor, çözümü kaos ve
çatışma ortamında arıyor.

Üstelik de tüm bunları yaparken “artık tek
ses, tek yürek!” de olamıyorlar.

Kimileri panik havası içerisinde şimdiden
çözülmeye, itiraflara başladı bile.

İşte tam bu noktada bu tek adam yöneti-
mini iktidardan uzaklaştırmak için toplumsal

muhalefete çok büyük görev düşüyor.
Millet ittifakının ana omurgasını oluşturan

CHP ve Genel Başkan Kılıçdaroğlu, eskiye
göre çok daha somut, halka dokunan, anlaşı-
lır, toplumda karşılık bulan eylem ve söylem-
lerle aslında iyi bir sınav veriyor.

CHP yi merkez sol bir parti olarak düşü-
nürsek, geri kalan partilerin tamamı sağ ideo-
lojik tabana sahip partiler.

Bu partilerle yaklaşan bir erken ya da bas-
kın seçimde başarılı sonuç alınabilir belki
ama Türkiye’nin demokratik dönüşümünü
sağlayabilmek çok zor.

Çünkü her birinin kendine göre kırmızı çiz-
gileri, farklı referansları ve beklentileri var.

CHP de dahil hepsinin tek amacı iktidara
gelmek.

İktidar olmayı tek hedef olarak önceleyen
bir ittifakın demokratik, sosyal bir hukuk dev-
letinin olmazsa olmazı dönüşümleri gerçek-
leştirmeleri pek mümkün görünmüyor.

Kuşkusuz yoksul ve de yoksun halkın eko-
nomik yaşamında kısmi iyileştirmeler sağla-
nabilir, TBMM’ ne saygınlık kazandırılabilir,
hukuk sistemi yeniden oluşturulabilir, yargı si-

yasetin gölgesinden kurtulabi-
lir, vatandaşın devlete ve yargıya
güveni yeniden tesis edilebilir.

Ancak gerçek anlamda demokrasinin tüm
kurum ve kurallarıyla yerleştirilebilmesi için
hiç zaman geçirilmeden bir demokrasi ittifa-
kının oluşturulması zorunludur.

Aksi halde bugün hepimize çok sıcak ve
sempatik gelen “helalleşme” ilerde bir uzlaş-
maya dönüşebilir.

Sayın Kılıçdaroğlu’nun bu konudaki yakla-
şımını ben oldukça samimi ve zorunlu uygu-
lanması gereken bir hamle olarak görüyorum.

Ama mevcut Millet İttifakı içerisinde yer
alan partilerin ideolojik bagajlarında çok
farklı enstrümanların olduğu da bir gerçek.

Hele de yarın iktidar olduklarında kimileri-
nin mevcut iktidarda olduğu gibi bir güç ze-
hirlenmesine uğramayacaklarının da 
garantisi yok.

Türkiye’nin kurtuluşu çok daha geniş bir
toplumsal güç birliğinden geçiyor.

Unutmayalım ki, Millet İttifakı içerisinde
yaklaşık 6 milyon oy almış, toplumun her ke-
siminde örgütlü, mecliste temsil edilen bir
HDP’yi hala kabullenemeyen parti ya da 
görüşler var.

Mecliste temsil edilmeseler de özgül ağır-
lıklarıyla toplumda karşılık bulan siyasi parti
ve grupları demokratik sistemin dışında tut-
maya çalışan ve hatta terörle iltisaklı gören
kimilerinin varlığını da unutmamak gerekiyor.

O zaman mecliste olsun olmasın tüm siya-
sal grup ve partilerin desteğini alacak bir de-
mokrasi bloğunun oluşması görevi yine
solculara düşüyor.

Geçmişte yapılan kısır tartışmaları, kişisel
hırs ve egoları bir kenara koyup devrimci, de-
mokrat, sosyalist, komünist tüm yurtseverle-
rin iktidar olmak için değil, Türkiye’yi
değiştirmek, dönüştürmek, özgürleştirmek
için bir araya gelmeleri gerekiyor.

HDP’nin üçüncü yol önerisi de dahil tüm
alternatiflerin önyargısız değerlendirileceği
bir ittifak politikasını hayata geçirmek zorun-
luluk haline gelmiştir.

Kimilerinin iddia ettiği gibi bu tür arayış-
lar” iktidarın değirmenine su taşımak” değil,
bu baskıcı tek adam yönetiminin tüm yollarını
kapamak anlamına gelir.

Aynı hedefe yönelik farklı yol ve kanallar-
dan mücadeleden korkmaya, çekinmeye 
gerek yok.

Ancak Türkiye soluna da çok önemli 
görevler düşüyor.

12 Eylül öncesi oluşturulmaya çalışılan
güç birliği görüşmelerinde sonuç bildirgesinde
tek bir sözcüğe takılıp ”savaşım mı diyelim,
yoksa mücadele mi?” türünden anlamsız kısır
tartışmalara girmeden, bu işi örgütlerin güç
yarışına dönüştürmeden asgari müştereklerde
bir araya gelmenin yol ve yöntemlerini bul-
mak zorundayız.

Sol düşüncelerin, devrimcilerin, sosyalistle-
rin yer almadığı bir iktidarın sisteme muhale-
fet etmesi, düzeni değiştirmesi mümkün
değildir.

Mecliste 4 kişiyle verdiği mücadeleyle ses
getiren, toplumda büyük sempati kazanan
TİP başta olmak üzere tüm sol-sosyalist grup
ve partileri zorlu bir sınav bekliyor.

Hiçbir kişisel ya da siyasi kapris, kom-
plekse kapılmadan özgür, demokratik Türkiye
mücadelesinde yer almak zorundasınız.

Her türlü önyargıları bir kenara koyup, her
şeyin en iyisine, en güzeline layık halkımızı bu
tek adam yönetiminden, bu saray iktidarından
kurtarmak için görev başına!

Türkiye solunun zorlu sınavı

Can kaybı yok!
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, ilçe
genelinde etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle
açıklamalarda bulundu. Yılmaz, Afet 
Koordinasyon Merkezinde yaptığı açıklamada 2
vatandaşın hafif şekilde yaralandığını ve maddi
hasarın dışında can kaybı yaşanmadığını söyledi

Ayhan ONGUN

ayhanongun@gmail.com 

DUYARLILIK

ILKOKULDA Kartal'da bulunan bir ilkokulda 7 yaşındaki kız
çocuğunun, bahçeye giren kimliği belirsiz 

bir kişi tarafından taciz edildiği iddia edildi.
Kız çocuğunun ailesi durumu öğrenince

soluğu polis merkezinde aldı. Okul
önünde toplanan veliler, binanın 

güvenlik kamera görüntülerini
izleyemediklerini söyleyerek
olayın aydınlatılmasını istediTACIZ IDDIASI

Okul önüne gelen başka bir
veli ise "Kızım bu okulda oku-
yor. Gruptan mesajları gördüm.
Bir çocuğun tacize uğradığını
öğrendim. Gelip, 'Neden bu
ihmal oldu, kamera görüntüleri
nerede?' dedim. Kamera gö-
rüntüsü diye bir şey yok. Gü-

venlik yerinde değil, tamamen
ihmal var burada. Okulla ala-
kalı devletin her türlü yardımı
yapmış olmasına rağmen veli-
lerden para istiyorlar sürekli.
Ama çocukların güvenliğiyle il-
gili hiçbir tedbir alınmıyor. Biz
çocuklarımızın okulda güvende

olduklarını bilmeyeceksek
okula nasıl gönderebiliriz. 7 ya-
şındaki küçücük bir çocuk kor-
karak tedirgin olarak polise
ifade vermek zorunda kalıyor.
Şimdi o çocuğun pedagojik bir
süreçten geçip destek alması
gerekecek" şeklinde konuştu.

KAMERA GÖRÜNTÜSÜ DİYE BİR ŞEY YOK

Esenyurt yara sarıyor
Esenyurt’ta lodos, hayatı felç etti. Ağaçlar ve elektrik direklerinin devrildiği, evlerin dış cephelerinin
ve çatılarının zarar gördüğü ilçede, 3 kişi hayatını kaybederken 19 kişi de yaralandı

İstanbul’da pek çok ilçede
önceki sabah saatlerinden bu
yana etkili olan lodos, hayatı felç

etti. Ağaçlar ve elektrik direklerinin devril-
diği, evlerin dış cephelerinin ve çatılarının
zarar gördüğü Esenyurt’ta Elif Adsoy, Ala-
attin Çavdar ve Tacikistanlı Malokhat
Rakhımova isimli 3 kişi hayatını kaybeder-
ken 19 kişi de yaralandı. Fırtınanın ardın-
dan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt, 550 personel, 13 ambulans
ve sağlık aracı, 12 iş makinesi ve 71 araçla
yaraların sarılması için çalışma başlattı.
Acı kayıpların yaşandığı ilçede, vatandaş-
ların yanında olmak için olay yerlerini in-
celeyen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt, vefat eden kişilerin ailele-
rini ziyaret ederek başsağlığı dileğinde bu-
lundu. İlçedeki hastanelerde yatan
yaralıları da ziyaret eden Başkan Bozkurt,
sosyal medya hesaplarından yaptığı açık-
lamada: “Ekiplerimizle birlikte hasar tes-
piti yaparak yaraların en kısa sürede
sarılması için el birliğiyle çalışacağız” dedi.

Asım Us Sokak pilot bölge seçildi
KadıKöy Belediyesi’nin Ka-
dıköy’de atık oluşumunu en
aza indirmeyi hedefleyen ve

Atıksız Yaşam Hareketi’nin bir parçası
olan Atıksız Sokak Projesi, pilot uygu-
lama olarak seçilen Asım Us Sokak’ta
tüm hızıyla devam ediyor. Çevre Ko-
ruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün hima-
yesinde sürdürülen projenin ilk etabında,
geçtiğimiz Temmuz ayında 21 binada
ikamet eden sokak sakinleri ziyaret edile-
rek, proje anlatıldı ve atık ayrıştırma kit-
leri dağıtıldı. Sokağın birçok noktasına
atık ayrıştırma ve kompost kutuları yer-
leştirildi ve konunun uzmanları tarafın-
dan da bilgilendirme toplantıları yapıldı.
Bu toplantılarda, atıkların doğaya zararı
anlatılarak aslında birçok çöpün çöp ol-
madığı; organik atıkların kompost uygu-

lamasıyla gübreye dönüştürülebileceği ve
cam, plastik, kağıt atıkların yeniden kul-
lanılabileceği anlatıldı. 

Muhteşem oldu

Projenin başladığı günden bugüne kadar
Kadıköy Belediyesi ekipleri 21 binada
sokak sakinlerinin ayrıştırdığı, geri kaza-
nılabilir ve evsel nitelikli atıkları topladı ve
atık miktarlarını ölçtü. Ölçümlere göre
Atıksız Yaşam Hareketi’nin bir ayağı olan
Atıksız Sokak projesinde 3,5 ton plastik,
kağıt, cam ve metal atık geri dönüşüme
gönderildi ve 3 ton meyve, sebze atığı ile
çay, kahve posası komposta dönüştü-
rüldü. Kadıköy Belediyesi, projenin
4’üncü ayında proje ortağı Devridaim ile
birlikte Asım Us Sokak’ta Dönüşüm
Muhteşem Oldu adlı bir etkinlik düzen-

ledi. Bu etkinlikte, sokak sakinlerinin ay-
rıştırdığı mutfak atıklarının komposta
nasıl dönüştürülebileceği anlatıldı ve
balkon, saksı bahçeciliği üzerine gerçek-
leşen atölyede ekim yapıldı. Proje so-
nunda elde edilen sonuçlar, Kadıköy’ün
diğer sokaklarında da başlatılacak uygu-
lamanın geliştirilmesi konusunda yol
gösterecek.



D oksanlı yılların ortasından beri HIV
aktivisti ve 2006 yılında Pozitif
Yaşam Derneği’nin gönüllüsü olan

Önder Bora, 1 Aralık Dünya AIDS Günü
nedeniyle Damga'ya özel açıklamalarda bu-
lundu.  Bora, yurt dışına yerleştikten sonra
bir süre dernek çalışmalarına ara verse de
Türkiye’ye döndükten sonra 2019 yılından
itibaren Pozitif-iz Derneği’nin Yönetim Ku-

rulu Başkanı ve gönüllüsü olarak çalışmalara tek-
rar devam ettiğini söyledi. Danışmanlık, seminer,
kapasite geliştirme ve farkındalık çalışmaları gibi
konularda hizmet veren Bora, 2021 Temmuz ayın-
dan itibaren Pozitif-iz Derneği’nin Yönetim Ku-
rulu Başkanlığını yürütüyor. 

nHIV nedir, AIDS nedir?
HIV, tedavi alınmadığında ciddi sağlık sorunlarına
yol açan bir enfeksiyondur. İşte neden olduğu bu
hastalıklar bütününe de AIDS deniyor. AIDS bir
hastalık değil oluşabilecek tüm hastalıkların ortaya
çıktığı bir evre, tablodur. ‘HIV pozitif’ 2 anlamda
kullanılabilir, birincisi HIV testi yaptırıp testin 
pozitif gelmesi yani kişinin HIV ile enfekte 
olduğunun belirlenmesi, ikincisi ise bir kişiden
bahsediyorsak HIV ile yaşayan kişi 
anlamlarına gelir.

nHIV ve AIDS arasındaki fark?
Günümüzde çok etkili, kişilerin günlük hayatlarını
etkilemeyen, yan etkisi olmayan ilaç tedavileri bu-
lunmaktadır. HIV pozitif olmak kronik bir durum-
dur. Günümüzün bilimsel  şartlarında HIV’in
tamamen vücuttan atılmasına olanak tanıyan bir
tedavi henüz bulunmamaktadır. Ancak her gün
düzenli olarak ilaç kullanarak HIV baskılanır ve
bu sayede kişi  herkes gibi sağlıklı bir yaşam sür-
dürür. HIV’in baskılanması neticesinde viral yük
(yani kandaki HIV miktarı) belirlenmez seviyeye
gelir. Buna Belirlenemeyen=Bulaşmayan (B=B)
denmektedir. Bu seviyede yani HIV’in baskılanmış
olması durumunda HIV pozitif bir kişiden bir baş-
kasına korunmasız cinsel ilişki yoluyla HIV geçişi
olmaz. Bu sayede çiftler doğal yolla bebek sahibi
olabilir ve HIV negatif bebekler dünyaya getirebi-
lirler. Etkin ilaçlar sayesinde HIV tanısı alıp teda-
viye başlayan kişi birkaç ay içerisinde B=B
seviyesine ulaşır. AIDS ise tedavi alınmadığı du-
rumlarda ortaya çıkan enfeksiyonlar toplamıdır.

Bir kişi AIDS evresinde tanı alsa dahi tedaviye
başlayarak sağlıklı bir yaşama dönebilir. Ama yine
de her zaman erken tanı kişinin hiçbir sağlık prob-
lemi ile karşılaşmadan yaşamına devam edebil-
mesi için önemlidir.

nHIV tedavi edilebilir mi?
1996’dan bu yana Dünya Sağlık Örgütü’nün kro-
nik hastalıklar listesinde yer almaktadır. Kısaca,
kronik bir durum olarak evet tedavi edilebilir, HIV
vücuttan tamamen çıkarılmasa da herhangi bir
kronik rahatsızlık gibi günde 1 kez 1 ilaç kullanı-
mıyla HIV’in baskılanması sağlanmaktadır.

nHIV pozitif kişilerin sosyal yaşamda yaşadığı
zorluklar nelerdir?
HIV ile yaşayan kişilerin tıbbi sorunları olmadığı
için yaşadıkları en büyük sorunlar sosyal hayattan
kaynaklanmaktadır. HIV konusunda yetersiz bilgi
sahibi olunması maalesef gereksiz önyargıları
oluşturmaktadır. HIV zaten sosyal ortamda bulaş-
maz. Yani okulda, işte, aynı evi paylaşarak, aynı
tuvaleti paylaşarak bulaş olmaz. Bu nedenle hiçbir
ayrımcılığa gerek olmaması gereken  kronik bir
durum, HIV pozitif kişilerin sosyal hayatlarını et-
kilemektedir. İşe girişlerde HIV pozitif kişilere ay-
rımcılık uygulanmakta işe alınmayabilmektedir.
Çalışan bir kişi ise durumunun öğrenilmesi duru-
munda işten çıkartmalarla karşılaşılabilmektedir.
Ve en önemlisi sağlık hizmeti alırken ayrımcılığa
uğramaktadırlar, HIV pozitif bir kişiye sağlık hiz-
meti sunmayı reddeden, ameliyatını yapmayan
doktorlar maalesef hala bulunmaktadır. Yani 
HIV ile yaşayan insanlar yanlış ve kulaktan 
dolma eski bilgiler nedeniyle hak ihlaline maruz
bırakılabiliyorlar.

nTürkiye’de HIV ve AIDS ile yaşayanların sayısı
ne kadar?
2020 verilerine göre tanı almış kişi sayısı 30 bin ci-
varındadır. Ama önemli olan hiç test olmayıp du-
rumunu bilmeyen kişilerdir. Bu da kabaca yaklaşık
olarak 100 bin civarındadır. Batılı ülkelerde yeni
HIV tanısı sayısı azalmaktayken ülkemizde son yıl-
larda yeni tanı sayısı yüzde 460 artmaktadır. Tür-
kiye’de her iki buçuk saatte bir kişi tanı almaktadır.

Dilek BOZKURT
ÖzgüR Ruh
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3 Aralık Engelliler Günü İçin Değerlendirme
Konu Başlıkları ‘nı ele alalım dilerseniz gün
sosyal medyada konuşulmadan da değerlendi-

rilmeye alınırsa yerinde olur.
Engelli olmayan bireylerin temel hak ve özgürlük-

lerine engelli bireylerden daha az çaba harcayarak
erişme durumu söz konusuyken, engelli bireyler bir-
çok fırsat eşitsizliği ile mücadelenin yanı sıra bazı
“yanlış olmaması gereken davranış kalıplarıyla“ mü-
cadele etmek zorunda kalmaktadırlar.

Ne yazık ki; politika yapıcıların, karar vericilerin
ve aynı zamanda toplumun azımsanmayacak bir kesi-
minin “hayırsever, lütufkâr, aşağılayıcı ve sadakacı”
yaklaşımına da maruz kalmakta temel hak ve özgür-
lüklerine erişmek adına mücadeleleri daha da zor
hale gelmektedir.

Ve maalesef ki bu değersizleştirici durum dilimizde
de negatif ayrımcılığa kadar ilerlemiş durumdadır.

Mental rahatsızlıkları olan farklı engel grupların-
daki bireylerin yaşadıkları özel durumları,  insan-
larda hakaret olarak kullanma özgürlüğü varmış gibi
sınır tanımaz hadsizlik boyutuna ulaşmıştır.

Farklılıkları olan bireylerin damgalanması ve on-
lara karşı ön yargıların kalkması politika yapıcıların
öncelikleri arasına girmeli ve kamuoyu bu konuda bi-
linçlendirilmelidir.

Bu yanlışa engelli bireylerin durumunun ders ki-
taplarında “ yetersiz” olarak öğretilmesinin ( tanım-
lanmasının) düzeltilmesi ile başlanmalıdır.

Son yazdığım cümle aslında ülkemizde kamu poli-
tikasının engellilik durumuna olan bakışı açıkça or-
taya koymaktadır.

Engelli bireylerin temel hak ve özgürlüklerine eri-
şebilmesi için, başta çocuklarımız olmak üzere toplu-
mun tüm bireylerine  öğretilmesi gereken; “yapılan
yanlış davranış  ve tutum yerine hak temelli, ahlâki ve
insanî temelli davranış ve tutumun kazandırılması ol-
malıdır. Bu zorunludur, gereklidir.”

Konu başlıkları olarak olaya girdim ama içerik
olarak ele aldım konuyu farkındayım.

Hatırlar mısınız bilmem basında da yer bulan en-
gelli bir kız çocuğunun tacize uğraması sonrası  kitle-
sel ses çıkardığımız talihsiz olayın, ailenin
mahkemeye başvurması sonucu öğrenmiştik ve yine
sonrası  hâkimin kız çocuğunun yardım istememesi ve
karşı koymamasından ötürü suçu işleyene beraat ka-
rarı vermesine isyan etmiştik. Yaşanılan  tam da bu!
Dezavantajlı gruplara yönelik  yapılan  büyük bir
haksızlık zeminine oturtulmuş yasal düzenimiz oldu-
ğunun ispatıydı bu karar. Böylesi çok mağduriyetlerin
olduğu bir zeminde sadece konu başlıkları yazılmıyor
işte!

BM’in  büyük bir titizlikle üzerinde durduğu erişi-
lebilirlik kavramının ve uygulamalarının engelliler
açısından ülkemizdeki uygulanışının bir hayli yavaş
ve zor ilerlediğini görmekten de üzüntü duyuyorum. 

Yapılacak çok şey var bir arpa boyu yol 
alamadık o ayrı...

Sevgilerimle Dilek Bozkurt

Herhangi bir 
aralık’ta değil

Pozitif-iz Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanı Önder Bora, HIV konusunda yetersiz
bilgi nedeniyle gereksiz önyargılar oluştuğunu söyledi. Bora, “HIV sosyal ortamda

bulaşmaz. Yani okulda, işte, aynı evi paylaşarak, aynı tuvaleti paylaşarak bulaş 
olmaz. Bu nedenle hiçbir ayrımcılığa gerek olmaması gereken kronik bir durum, 

HIV pozitif kişilerin sosyal hayatlarını etkilemektedir” dedi

HIV KONUSUNDA
ONYARGI VAR!

DİLEK
BOZKURT

SÖYLEŞİ

nHIV’in bulaşma yolları?
3 temel bulaş yolu vardır. Bunlardan en yaygın olanı korunmasız cinsel ilişki
yoluyla olanıdır. Kondomsuz ya da günümüzde kullanılmakta olan temas
öncesi önlem ilaçları olan PreP kullanılmadan gerçekleştirilen her tür vaji-
nal, anal ve risk skalasında en alt sırada yer alsa da  oral yolla HIV bulaşı
mümkündür. İkinci bulaş yolu tedavi almayan gebeden, doğumda ya da
emzirme yoluyla  bebeğe geçiştir. Bu iki bulaş yolu ancak kişinin HIV ile en-
fekte olduğunu bilmeyip tedavi olmadığı durumlarda söz konusudur. Tedavi
alan HIV pozitif kişilerden korunmasız cinsel ilişki yoluyla ya da gebeden
bebeğe geçiş olmaz. Üçüncü geçiş yoluysa kan nakli ve ortak enjektör kul-
lanımı ile olabilir. HIV‘i çok erken dönemde tespit edebilen testler sayesinde
ve ülkemizde kan ürünlerinin çok detaylı
kontrolü sayesinde kan nakliyle geçiş-
ler artık pek görülmemektedir ve yine
ülkemizde damar içi madde kullanan
kişilerin sayısı az olduğu için bu yolla
geçişe de az rastlanmaktadır.

3 TEMEL BULAŞ YOLU

nPozitif-iz Derneği'nin çalışmaları
hakkında bilgi verir misiniz?
Derneğimizin ana odağı HIV ile yaşayan kişilerdir. HIV ile yaşayan kişiler
derken sadece HIV pozitif kişileri değil aynı zamanda yakınlarını da kapsa-
maktayız. Biz HIV pozitif kişilere, HIV ile yaşamayı normalleştirmeleri konu-
sunda destek ve danışmanlık hizmetleri sağlıyoruz.  Gerek tıbbı, gerekse
hukuki konularda, hakları hususunda bilgilendirmeler yaparak kapasitele-
rini geliştirmeyi amaçlıyoruz. HIV pozitiflere gerekli bilgi donanıma sahip ol-
maları amacıyla, kapasite geliştirme eğitimlerini konularının uzmanlarıyla
veriyoruz. Öte yandan farkındalık çalışmaları yürütüyoruz.

DANIŞMANLIK
HİZMETİ 
VERİYORUZ

Lodosnöbeti
Fen İşleri, Te-
mizlik İşleri,
Destek Hizmet-

leri, Zabıta Müdürlüğü,
Sivil Savunma Uzmanlığı
ve Park Bahçeler Müdür-
lüğü ekipleri, vatandaşlar-
dan gelen ihbarlara
müdahale ederek yaşanan
olumsuzlukları giderdi.
Fırtınada devrilerek yolları
kapatan ağaçlara müda-
hale eden Park ve Bahçeler
Müdürlüğü ekipleri, gece
boyunca yoğun mesai har-
cadı. Kartal’ın en işlek
caddelerinden biri olan
Üsküdar Caddesi’nde bir
taksinin üzerine düşen
ağaç, ekiplerin ilk müda-
hale ettiği olay oldu.
Devam eden çalışmalar
kapsamında belediye ekip-
leri devrilen 12 ağaca mü-
dahale etti. Tıkalı
mazgalları açan ekipler,
sahil yolu Dragos mevki-
inde yaşanan su baskı-
nında da İstanbul
Büyükşehir Belediyesi
ekipleri ile birlikte çalıştı.
Öte yandan Kartal Beledi-
yesi Komşu İletişim Mer-
kezi de gece boyunca gelen
çağrılara yanıt verdi.
KİMER aracılığı ile vatan-
daşlardan gelen 31 acil ta-
lebe, ekiplerin hızlı
müdahalesi sonucu sorun-
lar giderilerek cevap ve-
rildi. Etkili olan fırtınada
belediyenin ilgili tüm ekip-
leri yaşanacak herhangi bir
olumsuzluğa karşı halen
nöbetine devam ediyor.

Önder Bora

En büyük mağaza Bağcılar’da açıldı
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’nin Türkiye’nin ikincisi ve Avrupa
Yakası’nın en büyüğü olan KoopGross mağazası Bağcılar’da açıldı

Kendi markalarını oluşturarak
ürettiği ürünleri ve çiftçilerin
sağlıklı ürünlerini tüketiciye ka-

liteli ve hesaplı oyarak sun-
mayı amaçlayan Türkiye
Tarım Kredi Kooperatif-
leri’nin hizmet ağı büyüyor.
Hürriyet, Güneşli ve Yavuz
Selim Mahallesi’nde şube-
leri bulunan market zinci-
rine daha büyüyü eklendi.
İlki Gaziantep’te açılan
KoopGross marketlerinin
ikincisi toplamda ise 579.
hizmet noktası daha önce
Bağcılar Belediyesi Halk
Ekmek fabrikası olarak
kullanılan binada açıldı.
Avrupa Yakası’nın en bü-

yüğü olma özelliğini taşıyan mağazanın
açılışına katılan Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı, “Bu marketlerin kuru-

luş amacı piyasadaki fiyat
dengesini sağlamanın ya-
nında üreticinin ürünleri-
nin değerlendirilmesi.
Ayrıca üreticiden tüketi-
ciye ürünlerin direkt kay-
nağından ulaştırılması
sağlanıyor. Piyasadaki
dalgalanmalara rağmen
bu marketin hem kaliteli
hem de ucuz olduğunu
göreceksiniz. Bölgemiz
için tarım kredi koopera-
tifi marketlerinin faydalı
olacağına inanıyorum”
dedi.



D öviz kurunda yaşanan
artış, piyasalardaki
dengeleri de değiştirdi.

Evini satmak isteyenlerin kimi
tapu işlemlerinden dönerken,
kimi de ev ilanlarını geri çekti.
Gayrimenkul piyasasını değer-
lendiren Emlakjet CEO’su
Tolga İdikat, son 5 yılın en yük-
sek artış rakamının kasım
ayında yüzde 10 olarak gerçek-
leştiğini vurguladı. Kurdaki artı-
şın gayrimenkul piyasasında
hemen karşılık bulduğuna dikkat
çeken İdikat, “Normalde gayri-
menkulde kasım ve aralık ayları
biraz daha düşük sezondur ve
ocak ayından itibaren talep
artar. Biz şu anda konut arama-
larında da yüzde 10’a varan bir
artış görüyoruz. Fiyatlar artıyor
ve artacağıyla ilgili de piyasada
ciddi bir beklenti var. Dolayısıyla
alıcıda da ‘bu evi aldım aldım,
alamayacağım fiyatlar artacak’
gibi bir düşünce söz konusu.
Fiyat artışı olmasına rağmen
talep artmaya devam ediyor”
dedi. 

İstanbul'da 12’lik artış 

Emlakjet verilerini paylaşan İdi-
kat, en çok fiyat artışının göz-
lemlendiği ilin İstanbul
olduğunu belirterek, “Tüm Tür-
kiye’de gördüğümüz yüzde
10’luk artışa karşılık İstan-
bul’daki bu fiyat artışı yüzde 12
oranında. Hemen arkasından
İzmir geliyor. İzmir’de 1 ayda
yüzde 11’lik bir artış görüyoruz.
Ankara ve Antalya ise yüzde 7
artışlarla İstanbul ve İzmir’i
takip ediyor” diye konuştu.

Küçükçekmece’de 
15’lik artış

İstanbul’da merkez ilçelerden
kayış gözlemlendiğini ifade eden
İdikat, “Yeni yapılan, depreme
dayanıklı konutlar ve site yaşamı
arttığı için bazı bölgelere kayış
var. Küçükçekmece şu anda başı
çekiyor, sadece 1 ayda yüzde 15
oranında bir fiyat artışı gözlem-
liyoruz. Hemen arkasından da
Büyükçekmece geliyor, burada

da yüzde 13 oranında bir fiyat
artışı görüyoruz. Merkez ilçele-
rinden baktığımızda da bunları
Üsküdar takip ediyor. Üskü-
dar’da da yüzde 12 oranında bir
fiyat artışı gözlemliyoruz” ifade-
lerini kullandı. 

İlandan çekiliyor

İdikat, “Ev sahipleri fiyatların
oturmasını beklediği için veya
ocak ayında daha da artacağını
ön gördüğü için ilanları biraz
çektiler. Şu anda portallara bak-
tığımızda satılık konutların
yüzde 12 oranında azaldığını
görüyoruz. 1 hafta içerisinde
ilanlar azaldı. Biz tapu işlemi es-
nasında bile mal sahibinin satış-
tan vazgeçtiğini duyuyoruz”
dedi.

Gayrimenkul önerisi

Hem oturum hem de yatırım
için gayrimenkulün doğru bir
ürün olduğunun altını çizen İdi-
kat, sözlerini şöyle sürdürdü:
“İnşaat maliyetleri yüzde 40
oranında arttı. Üstüne üstlük
talep düşmüyor, nüfus artıyor,
yabancı talebi de çok fazla. Kur
artınca bu sefer gurbetçi dediği-
miz kesim de burayı yatırım
amacı olarak görmeye başlıyor
ve dolayısıyla talep azalmıyor.
Bütün bunlar birleştiğinde mali-
yet artıyor, arz düşük ve talep
fazla olunca ev fiyatları artacak-
tır. Fiyatların düşeceğiyle ilgili
önümüzde hiçbir veri yok. Ne
kadar beklerseniz fiyatların o
kadar artma ihtimali var.”

45’lik artış beklentisi

Gelecek dönemde döviz kuru-
nun enflasyona baskı yapacağını
düşündüğünü söyleyen İdikat,
“Kur enflasyona baskı yapacak-
tır ben önümüzdeki dönemde
yüzde 25’lerin olacağını düşü-
nüyorum. Aynı trend devam
ederse de konutlarda da en az
yüzde 40-45 oranında bir fiyat
artışı ön görüyorum. Bu artışlar
daha çok sitelerde, daha genç
binalarda daha da fazla olacak-
tır” diye konuştu. DHA 
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Türk Türkiye’nin tanıtımı açısından
Türk dizilerinin çok önemli bir yere
sahip olduğunu söyleyen İrvül, özel-

likle pandemi sürecinde dünyada Türk dizileri-
nin izlenmesinde artış yaşandığını söyledi.
Mozambik’ten Vietnam’a Endonezya’dan Ko-
lombiya’ya dünyanın dört bir yanına dizilerini
ihraç eden Pastel Film, son olarak Güvercin dizi-
sinin ihracatını Orta Amerika, Peru, Ekvador,
Paraguay ve İspanya’ya gerçekleştirdi.

Türkiye’nin önde gelen yapım
şirketlerinden Pastel Film, yurt

dışına dizi ihraç etmeye devam
ediyor. Konuyla ilgili konuşan 

Pastel Film CEO’su Efe İrvül, “Türk
dizilerine tüm dünyada büyük bir

ilgi var. Ürettiğimiz hemen hemen
her içerik dünyanın dört bir yanına

ihraç ediliyor. Kısa zamanda
kaliteli yapımlar üreterek dünya
çapındaki ihracatımızı arttırmayı

hedefliyoruz” dedi

Türk dizileri 
dünya çapında 

KONUT FIYATLARI
YUZDE 45 ARTACAK!

Mikro ihracata
başlayacağız
Minivanlarla Avrupa’ya 48-72 saat içinde 
teslimat sağlayan Naklico, Macaristan’ın
başkenti Budapeşte’de açtığı ofisiyle yurt 
dışı faaliyetlerini hızlandıracağını duyurdu.
Naklico Kurucu Ortağı Alper Par, “Budapeşte’deki
ofisimizle Türkiye-Avrupa hattındaki varlığımızı
pekiştirmeyi ve AB içi lojistik faaliyetlerde aktif
pozisyona gelmeyi hedefliyoruz. Yakında mikro
ihracat faaliyetlerine de başlayacağız” dedi

Türkiye  İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine
göre, ilk 10 aydaki ihracat geçtiğimiz yılın aynı
dönemine kıyasla yüzde 33,9 artarak 181 mil-

yar doları aştı. İhracattaki hızlı yükselişin yeni yatırımları
beraberinde getirdiğini belirten Naklico Kurucu Ortağı
Alper Par, “Minivan araç sahipleriyle yurt dışına ürün
göndermek isteyen şirketleri buluşturan Naklico olarak
sevkiyatlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Budapeş-
te’deki ofisimiz sayesinde Avrupa’daki müşterilerimizle
daha hızlı iletişime geçerek hizmet kalitemizi artıracağız.
AB bünyesindeki faaliyetlerimizi genişletmeye yönelik yatı-
rımlarımızı sürdüreceğiz. Bu konuda oldukça kararlı bir
şekilde adımlar atmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Ti-
caret Bakanlığı’nın verilerine göre, e-ticaretin büyüklüğü
yılın ilk 6 ayında 2020’nin aynı dönemine göre yüzde
75,6’lık artışla 161 milyar liraya ulaştı. Aynı dönemde sipa-
riş adetleri yüzde 94,4 artışla 1,5 milyarı aştı. Küresel tica-
ret trafiğinden daha fazla pay almak isteyen şirketler,
mikro ihracata yönelmeye başladı. 

Gayrimenkul fiyatlarının kasım ayında yüzde 10 oranında hızlı bir artış gösterdiğini belirten Emlakjet CEO’su Tolga
İdikat ev almak için doğru zaman olduğunu, konut fiyatlarının gelecek dönem yüzde 45 oranında artacağını söyledi

Konut talebinin daha çok büyük daire-
lere olduğuna dikkat çeken Tolga İdi-
kat, “Özellikle pandemiden sonra
3+1, daha yüksek metrekareli, bah-
çeli, teraslı balkonlu evlere yönelim
arttı. Yeni yapılan projelerde de bal-
konsuz ev göremezsiniz. Talep bura-

larda olduğu için
fiyat artışları daha da
sert. Bu yüzden in-
sanlar biraz daha çe-
perlere gitmek
zorunda kalıyorlar
yani merkezi ilçeler-
dense Küçükçek-
mece, Beylikdüzü,
Kartal, Pendik ve
Tuzla’ya doğru git-
meye başlıyor. Gebze

bile İstanbul’un bir ilçesi gibi düşünü-
lüyor. Ekonomik şartlarınıza göre
maalesef biraz daha küçük daireler
alınabiliyor. Daha önce 2+1’de yaşar-
ken şimdi balkonlu olsun ama 1+1
olsun diye bir geçişkenlik de var”
açıklamasında bulundu.
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Omicron virüsü
ekonomiyi sarsar
Yeni corona virüsü varyantı omicrona ilişkin endişeler ekonomide de kendini gösteriyor.
Goldman Sachs ekonomistleri kısıtlamaların gelmesi ve tedarik zincirlerinin sıkıntıya
girmesi durumunda büyümenin ve canlanan talebin olumsuz etkileneceğini belirtti

Dünya Sağlık Ör-
gütü’nün duyur-
duğu yeni corona

virüsü varyantı omicron,
dünya ekonomisinin 2022’de
toparlanmaya başlayacağına
dair iyimser umutlara yeni bir
darbe indirdi. Geçtiğimiz
hafta borsaları sarsan yeni
varyant, zayıf talep yerine en-
flasyona odaklanma yönün-
deki planları da baltalayabilir.
Olası seyahat kısıtlaması da
tatil sezonu öncesinde ekono-
mik faaliyete büyük darbe in-
direbilir.

Yeni tahminler

ABD merkezli yatırım bankası
Goldman Sachs analistleri,

yeni varyant endişeleri piyasa-
ları sarsarken olası senaryolar
üzerinde tahminlerini yeniledi.
En kötü senaryoda, mutasyo-
nun halihazırda sıkıntıda olan
tedarik zincirlerini tehdit et-
mesi, canlanan talebe zarar
vermesi ve büyümeyi felç eden
karantinalara geri dönüşü te-
tiklemesi bulunuyor.

Büyüme düşecek

Goldman Sachs ekonomistleri
yeni varyantın yaratabileceği
çeşitli etkilere dayanan dört
farklı senaryo geliştirdi. Omic-
ronun deltaya göre daha hızlı
yayılması durumda Goldman
ekonomistleri 2022 ilk çeyrek
küresel büyümesinin yaklaşık

2,5 yüzde puan gerileyerek
yüzde 2'ye düşmesini bekliyor.
Aralarında Jan Hatzius'un da
bulunduğu ekonomistler bu
senaryoda 2022 geneli için ise
önceki tahminlerine göre 0,4
yüzde puan düşüşle yüzde 4,2
büyüme tahmini yaptı.

Ekonomiye zarar verir

Goldman hastaneye yatışların
artırması durumunda ise kü-
resel büyümenin daha ağır
zarar göreceğini, enflasyon et-
kisinin ise muğlak olacağını
duyurdu. Bundan sonra ne
olacağı ise bilim insanlarının
yeni corona virüsü varyantı
hakkında keşfettikleri ile 
belirlenecek.

Altın fiyatları 
ne durumda?
Altının ons fiyatı, 29 Kasım 2021 Pazartesi günü
1.793 dolardan işlem görürken kapalı çarşı
fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 730
TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 4.923 TL

Türkiye  Altın fiyatları, aşıya dayanıklı olabi-
leceği düşünülen Omicron varyantına dair en-
dişelerin güvenli liman olarak görülen altının

çekiciliğini artırmasıyla yükseldi. Altının spot pi-
yasadaki ons fiyatı yüzde 0.1 artarak

1,793.72 dolara yükseldi. ABD Altın va-
deli işlemleri yüzde 0.4 artarak 1,793.2
dolara yükseldi.

Gram altın ne kadar?
Gram altın, alış 723 TL, satış 730 TL.

Geçen hafta gram altının satış değeri 661 TL.
71 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 29 Kasım 2021 Pazartesi günü 7.320
TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1184 TL, satış 1208 TL. Geçen hafta
çeyrek altının satış değeri 1093 TL. 115 TL yükseliş ger-
çekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 4.875 TL, satış 4.923 TL. 
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KüçüKçeKmece'de ormanlık alanda
ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu.
Üzerinden kimlik çıkmayan 25 yaşların-

daki kişinin cansız bedeni, olay yeri incelemesinin
ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Beş-
yol Mahallesi İnönü Caddesi'nde yol kenarındaki
ormanlık alanda saat 11.00 sıralarında, kimliği belir-
siz 25 yaşlarındaki bir erkek, iple ağaca asılı halde
bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık
ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk
incelemede, asılı halde bulunan kişinin hayatını kay-
bettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından çevrede
güvenlik önlemi alınarak, olay yerinde inceleme ya-
pıldı. 25 yaşlarındaki kişinin cansız bedeni, yapılan
incelemelerin adından Adli Tıp Kurumu morguna
kaldırıldı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

16 yıl önce evlenen Cem Sal-
tıkalp, 2020 yılının Kasım
ayında bazı sebeplerden do-

layı eşiyle boşandı. 11 yaşındaki kızı ve
15 yaşındaki oğlunun velayeti Cem Sal-
tıkalp'e verildi. Feshane'nin lunaparkında
çalışan Saltıkalp'i iş yerinde ziyaret eden
kızı Pervin Buse Saltıkalp, bir arkadaşını
karşılamak için lunaparkın dışına çıktı.
Yevadut Caddesi'nde karşıdan karşıya
geçerken telefonla konuşan 11 yaşındaki
Buse hızla gelen minibüs türü aracı far-
ketmedi yola adım attı. Minibüs sürü-
cüsü de onu farketmedi, 11 yaşındaki
Buse'ye çarptı. Küçük kız, çarpmanın et-
kisiyle metrelerce havaya savrularak yere
düştü. Pervin Buse Saltıkalp'e ilk müda-
haleyi çevredekiler yaptı. Hastaneye kal-
dırılan 11 yaşındaki Buse tüm
müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Minibüsün sürücüsü gözaltına alındık-
tan sonra serbest bırakıldı. Kızını trafik
kazasında kaybeden acılı baba kızı ve
oğluyla yaşadığı evde konuştu.

Hastaneye beni almadılar

Cem Saltıkalp " Kızım Feshane lunapar-
kına gelmişti. Telefon geldi, 'Kızınıza
araba çarptı' dediler, ben inanmadım.
Olay yerine geldiğimde kızımın herşeyi
yerdeydi. Hastaneye beni almadılar, ba-
şınız sağ olsun kurtaramadık dediler. Bir

arkadaşını karşılamak için lunaparkın dı-
şına çıkmış. Araç bayağı hızlı geliyormuş
araç yeşilde değil sarı ışıkta çarpmış.
Kızım 30-35 metre sürüklenmiş" dedi.
Saltıkalp "İzlediğimde görüntüleri ne
hissettiğimi söylemek çok zor. İçiniz par-
çalanıyor. Biri izlese benim durumuma
düşer. İzlediğimde elim ayağım dolaştı,
ben böyle bir kaza hayatımda görme-
dim. Kızım hayat doluydu, neşe kayna-
ğıydı. Bu olay olmadan önce, 'Baba
bana Beşiktaş forması alır mısın?' dedi
kısmet olmadı. Keşke olsaydı" diye ko-
nuştu.

Eve girmek istemiyorum

Acılı baba "Ben kızımı toprağa verdiğim
zaman, ona çarpan insanın serbest kal-
ması içimi daha da yaktı. Evimde her
yerde hayali var kızımın. Eve girmek is-
temiyorum. Kızım karanlıktan korkardı,
üşüdüğü zaman soğuktan da çok rahat-
sız olurdu. Işıklar onun için hala yanıyor.
Benim kızım morgtayken ben bağırıyor-
dum; 'Benim kızım üşür ben onu oradan
alayım, ısıtayım' diye bağırıyordum.
Toprağa verdiğim zaman karanlıktaydı,
karanlıktan korkuyordu o. Benim bir
oğlum var, evlatı ayırt etmiyor insan ama
o başkaydı. Gel desem gelemez, kalk
mezarından gel desem gelemez. Sadece
adalet istiyorum" dedi. DHA

Gel desem gelemez!
Eyüpsultan'da geçen hafta karşıdan karşıya geçerken minibüsün çarpmasıyla metrelerce savrulan ve hayatını kaybeden
Buse Pervin Saltıkalp'ın babası Cem Saltıkalp, "Evimde her yerde hayali var kızımın. Eve girmek istemiyorum. Gel
desem gelemez, kalk mezarından gel desem gelemez. Sadece adalet istiyorum" açıklamalarında bulundu

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

Gündüz, ölüm yıldönümünde
'İstanbul'daki Dostları' tarafın-

dan anıldı. Açıklama sonrası,
bisikletle, Beşiktaş'tan Bebek'e

arası anma sürüşü yapıldı.

A nkara'da, 15 Temmuz 2020 tari-
hinde meydana gelen olayda, 19
yaşındaki Umut Gündüz, antren-

mandan bisikletiyle evine dönerken, al-
kollü olduğu tespit edilen bir sürücünün
arkadan çarpıp kaçmasının ardından ha-
yatını kaybetti. Gündüz, ölümünün ilk yıl-
dönümünde 'İstanbul'daki Dostları' adlı
grup tarafından anıldı.

Umut'la hiç tanışamadı

Beşiktaş Sahili'nde gerçekleşen anmaya
katılanlar adına bir basın açıklaması ya-
pıldı. Grup sözcüsü Berk Çetin tarafın-
dan yapılan açıklamada "Biz burada,
Umut'un 'İstanbul'daki Dostları' olarak
buluştuk. Aslında birçoğumuz Umut'un
adını, geçen yıl aldığımız kahredici bir
haberden öğrendik. Bundan tam bir yıl
önce Ankara'da alkollü bir araç sürücüsü
19 yaşındaki bisikletçi Umut Gündüz'ü
katletmişti. Bugün burada bulunanların
büyük çoğunluğu Umut'la hiç tanışa-
madı. Ama biz kendimizi Umut'un en
yakın dostları, en sıkı yoldaşları sayıyo-
ruz ve onun adını yaşatmakta kararlıyız"
debildi. 

Mücadele edeceğiz

Açıklamada, "Umut yalnızca son derece
yetenekli bir sporcu değil aynı zamanda
bu ülkenin ve dünyanın geleceğini dert
edinen, çalışkan bir komünistti. Hayal-
leri, beklentileri vardı ve bunlar için mü-

cadele etti. Bisikletiyle çekilmiş bir fotoğ-
rafının üstüne şu notu düşmüştü: "Hayat
sonunu bilemediğimiz için güzel ve ilgi
çekici. Yarın ne olacak duygusu bizi diri
tutar." Bugün, Umut'un dostları olarak
onu yaşatmanın, "sonunu bilemesek de
hayatı güzel ve ilgi çekici" kılmanın en iyi
yolunun onun gibi mücadele etmek ol-

duğuna inanıyoruz. Bisikletli cinayetleri-
nin "kaza" deyip geçiştirilmemesi için,
katillerin tutuksuz yargılamayla ve gös-
termelik cezalarla ödüllendirilmemesi
için mücadele edeceğiz. Bisikletin hak et-
tiği toplumsal saygıyı görebilmesi için,
bisikletlilerin yollarda güven içinde pe-
dallayabilmesi için, trafikte eşitlik ve öz-

gürlük için mücadele edeceğiz. Türkiye'yi
günün birinde enerji ve otomotiv tekelle-
rinden kurtarmak için, kentlerimizin "bi-
siklet dostu kentler" olarak anılması için
mücadele edeceğiz" ifadelerine yer ve-
rildi. Basın açıklamasının ardından grup,
bisikletleriyle Beşiktaş'tan Bebek'e anma
sürüşü gerçekleştirdi. DHA

BISIKLETLI
PROTESTO

Esenyurt'ta, sürücüsünün ara sokağa süratli ve kontrolsüz girdiği
hafif ticari araç, az kalsın yoldaki 2'si bisikletli çocuk 6 kişiyi eziyordu

olay, geçen pazar günü saat 22.30
sıralarında Bağlarçeşme Mahalle-
si'nde yaşandı. Güvenlik kamera gö-

rüntülerine saniye saniye yansıyan olayda
sürücü, hafif ticari aracıyla süratli ve kontrol-
süz şekilde girdiği sokaktakilerin yüreklerini
ağızlarına getirdi. Fren sesini duyunca üzerine
doğru kontrolsüz bir şekilde gelen aracı fark
eden Zülküf Gözer, bir anda kenara kaçarak,
ölümden döndü. Sürücü, bu sefer de önündeki
2 bisikletli çocuk ve sokakta yürüyenleri ezmek
üzereyken aracının direksiyonunu kırdı. Top-
lam 6 kişinin ölümden döndüğü, sokaktakilerin
yüreklerini ağızlarına geldiği olay sonra sürücü,
hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Kendimi kenara attım

Yaşananları anlatan Zülküf Gözer, "Akşam
22.00 - 22.30 sıralarıydı. Dükkanımı kapatmış,
evime gidiyordum. Tam sokağa girdim, acı bir
fren sesi duydum. Ne olduğunu anlayamadık,
mahallede kalabalıktı, o esnada. Refleksle sa-
ğımı kontrol ettim. Bir baktım araba üzerime
doğru geliyordu. Ben önce bana kastı var san-
dım. Üzerime doğru gelince kendimi kenara
attım. Akabinde araba durmadı. 2 tane de bi-
sikletli geliyordu o esnada. Ben bisikletli küçük
çocuktan korktum. Onu ezmesinden korktum.
Zor toparladı kendini. Muhtemelen siren sesin-
den kaçıyordu" dedi. DHA

Maganda dehşeti

beyoğlu'nda farklı günlerde evden hır-
sızlık olayı olduğu ihbarını alan güven
timleri hırsızlık olayının olduğu sokak ve

çevresinde güvenlik kameralarını izlemeye aldı.
Cerrahi maskeli, kapüşonlu iki şüphelinin Kasım-
paşa ve Kalyoncu Kulluğu mahallelerinde ara so-
kaklarda keşif yaptığını belirledi. Hırsızlık
şüphelilerinin dairelerin demir korkuluklarına tutu-
narak örümcek adam gibi tırmandığını belirledi.
Polisler kameralarda şüphelinin kolundaki dövmeyi
fark etti. Dövmeden yola çıkan güven timleri başka
kameralardan da şüphelilerin eşkalini belirledi.
Şüphelilerin sokak aralarında keşif yapması, evleri
gözetlemesi ve örümcek adam gibi binalara tır-
manması güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızlar-
dan birisinin dairenin korkuluk demirlerini ayakları
ile yamultması da kameralara yansıdı. DHA

Zeytinburnu'nda çıkan tartışmada
Sinan K.'yı (21) silahla ateş ederek öl-
dürdüğü iddia edilen Mehmet. C.Ç. (24)

polise teslim oldu. Şüpheli Mehmet C.Ç. adliyeye
sevk edildi.  Öte yandan olay günü yaşananlar gü-
venlik kamerasına yansıdı. Olay 26 Haziran'da
Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana
geldi. Şüpheli Mehmet C.Ç ve eşi A.Ç.'nin, H. is-
mindeki kız arkadaşlarıyla, H.'nin babasına ait me-
kana gelip gitme konusunda aralarında
küfürleşmeye varan tartışma yaşandı. Bu olay üze-
rine H.'nin erkek arkadaşı Abdulkadir U.(21) Meh-
met C.Ç.'yi telefonla arayarak tehdit etti. Daha
sonra Mehmet C.Ç. ile olay yerinde buluşmak için
sözleşen Abdulkadir U. yanına arkadaşı Sinan K.'yı
da alarak gitti. Olay yerinde çıkan kavgada Sinan
K., Mehmet C.Ç. tarafından silahla ateş edilmesi
sonucu yaralandı. Mehmet C.Ç. olay yerinden
otomobille kaçarken, yaralanan Sinan K. kaldırıl-
dığı hastanede hayatını kaybetti. DHA
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İstanbul’da simit 3 buçuk lira!

Altın fiyatlarını varyant vurdu

BUYUME ADBUYUME ADiiL L 
PAYLASILMIYORPAYLASILMIYOR

Dijital sigortalar çoğaldı

Büyüme ihracat 
sayesinde oldu

Türk lirasında tarihi değer kaybının yaşandığı ve ekonomide yeni politikaya geçildiğinin 
ilan edildiği bir dönemde iki haftadır sessiz olan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’dan 

büyüme yorumu geldi. Elvan, “Ücretli kesimin milli gelirden aldığı payı artırmak için gerekli 
adımlar atılacaktır” sözleriyle büyümenin adil paylaşılmadığını itiraf etti

YENİ İCRA DAİRELERİ YOLDA

D öviz kurunda yaşanan
artış, piyasalardaki
dengeleri de değiştirdi.

Evini satmak isteyenlerin kimi
tapu işlemlerinden dönerken,
kimi de ev ilanlarını geri çekti.
Gayrimenkul piyasasını değer-
lendiren Emlakjet CEO’su
Tolga İdikat, son 5 yılın en yük-
sek artış rakamının kasım
ayında yüzde 10 olarak gerçek-
leştiğini vurguladı. Kurdaki artı-
şın gayrimenkul piyasasında
hemen karşılık bulduğuna dikkat
çeken İdikat, “Normalde gayri-
menkulde kasım ve aralık ayları
biraz daha düşük sezondur ve
ocak ayından itibaren talep
artar. Biz şu anda konut arama-
larında da yüzde 10’a varan bir
artış görüyoruz. Fiyatlar artıyor
ve artacağıyla ilgili de piyasada
ciddi bir beklenti var. Dolayısıyla
alıcıda da ‘bu evi aldım aldım,
alamayacağım fiyatlar artacak’
gibi bir düşünce söz konusu.
Fiyat artışı olmasına rağmen
talep artmaya devam ediyor”
dedi. 

İstanbul'da 12’lik artış 

Emlakjet verilerini paylaşan İdi-
kat, en çok fiyat artışının göz-
lemlendiği ilin İstanbul
olduğunu belirterek, “Tüm Tür-
kiye’de gördüğümüz yüzde
10’luk artışa karşılık İstan-
bul’daki bu fiyat artışı yüzde 12
oranında. Hemen arkasından
İzmir geliyor. İzmir’de 1 ayda
yüzde 11’lik bir artış görüyoruz.
Ankara ve Antalya ise yüzde 7
artışlarla İstanbul ve İzmir’i
takip ediyor” diye konuştu.

Küçükçekmece’de 
15’lik artış

İstanbul’da merkez ilçelerden
kayış gözlemlendiğini ifade eden
İdikat, “Yeni yapılan, depreme
dayanıklı konutlar ve site yaşamı
arttığı için bazı bölgelere kayış
var. Küçükçekmece şu anda başı
çekiyor, sadece 1 ayda yüzde 15
oranında bir fiyat artışı gözlem-
liyoruz. Hemen arkasından da
Büyükçekmece geliyor, burada

da yüzde 13 oranında bir fiyat
artışı görüyoruz. Merkez ilçele-
rinden baktığımızda da bunları
Üsküdar takip ediyor. Üskü-
dar’da da yüzde 12 oranında bir
fiyat artışı gözlemliyoruz” ifade-
lerini kullandı. 

İlandan çekiliyor

İdikat, “Ev sahipleri fiyatların
oturmasını beklediği için veya
ocak ayında daha da artacağını
ön gördüğü için ilanları biraz
çektiler. Şu anda portallara bak-
tığımızda satılık konutların
yüzde 12 oranında azaldığını
görüyoruz. 1 hafta içerisinde
ilanlar azaldı. Biz tapu işlemi es-
nasında bile mal sahibinin satış-
tan vazgeçtiğini duyuyoruz”
dedi.

Gayrimenkul önerisi

Hem oturum hem de yatırım
için gayrimenkulün doğru bir
ürün olduğunun altını çizen İdi-
kat, sözlerini şöyle sürdürdü:
“İnşaat maliyetleri yüzde 40
oranında arttı. Üstüne üstlük
talep düşmüyor, nüfus artıyor,
yabancı talebi de çok fazla. Kur
artınca bu sefer gurbetçi dediği-
miz kesim de burayı yatırım
amacı olarak görmeye başlıyor
ve dolayısıyla talep azalmıyor.
Bütün bunlar birleştiğinde mali-
yet artıyor, arz düşük ve talep
fazla olunca ev fiyatları artacak-
tır. Fiyatların düşeceğiyle ilgili
önümüzde hiçbir veri yok. Ne
kadar beklerseniz fiyatların o
kadar artma ihtimali var.”

45’lik artış beklentisi

Gelecek dönemde döviz kuru-
nun enflasyona baskı yapacağını
düşündüğünü söyleyen İdikat,
“Kur enflasyona baskı yapacak-
tır ben önümüzdeki dönemde
yüzde 25’lerin olacağını düşü-
nüyorum. Aynı trend devam
ederse de konutlarda da en az
yüzde 40-45 oranında bir fiyat
artışı ön görüyorum. Bu artışlar
daha çok sitelerde, daha genç
binalarda daha da fazla olacak-
tır” diye konuştu. DHA 
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Türk Türkiye’nin tanıtımı açısından
Türk dizilerinin çok önemli bir yere
sahip olduğunu söyleyen İrvül, özel-

likle pandemi sürecinde dünyada Türk dizileri-
nin izlenmesinde artış yaşandığını söyledi.
Mozambik’ten Vietnam’a Endonezya’dan Ko-
lombiya’ya dünyanın dört bir yanına dizilerini
ihraç eden Pastel Film, son olarak Güvercin dizi-
sinin ihracatını Orta Amerika, Peru, Ekvador,
Paraguay ve İspanya’ya gerçekleştirdi.

Türkiye’nin önde gelen yapım
şirketlerinden Pastel Film, yurt

dışına dizi ihraç etmeye devam
ediyor. Konuyla ilgili konuşan 

Pastel Film CEO’su Efe İrvül, “Türk
dizilerine tüm dünyada büyük bir

ilgi var. Ürettiğimiz hemen hemen
her içerik dünyanın dört bir yanına

ihraç ediliyor. Kısa zamanda
kaliteli yapımlar üreterek dünya
çapındaki ihracatımızı arttırmayı

hedefliyoruz” dedi

Türk dizileri 
dünya çapında 

KONUT FIYATLARI
YUZDE 45 ARTACAK!

Mikro ihracata
başlayacağız
Minivanlarla Avrupa’ya 48-72 saat içinde 
teslimat sağlayan Naklico, Macaristan’ın
başkenti Budapeşte’de açtığı ofisiyle yurt 
dışı faaliyetlerini hızlandıracağını duyurdu.
Naklico Kurucu Ortağı Alper Par, “Budapeşte’deki
ofisimizle Türkiye-Avrupa hattındaki varlığımızı
pekiştirmeyi ve AB içi lojistik faaliyetlerde aktif
pozisyona gelmeyi hedefliyoruz. Yakında mikro
ihracat faaliyetlerine de başlayacağız” dedi

Türkiye  İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine
göre, ilk 10 aydaki ihracat geçtiğimiz yılın aynı
dönemine kıyasla yüzde 33,9 artarak 181 mil-

yar doları aştı. İhracattaki hızlı yükselişin yeni yatırımları
beraberinde getirdiğini belirten Naklico Kurucu Ortağı
Alper Par, “Minivan araç sahipleriyle yurt dışına ürün
göndermek isteyen şirketleri buluşturan Naklico olarak
sevkiyatlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Budapeş-
te’deki ofisimiz sayesinde Avrupa’daki müşterilerimizle
daha hızlı iletişime geçerek hizmet kalitemizi artıracağız.
AB bünyesindeki faaliyetlerimizi genişletmeye yönelik yatı-
rımlarımızı sürdüreceğiz. Bu konuda oldukça kararlı bir
şekilde adımlar atmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Ti-
caret Bakanlığı’nın verilerine göre, e-ticaretin büyüklüğü
yılın ilk 6 ayında 2020’nin aynı dönemine göre yüzde
75,6’lık artışla 161 milyar liraya ulaştı. Aynı dönemde sipa-
riş adetleri yüzde 94,4 artışla 1,5 milyarı aştı. Küresel tica-
ret trafiğinden daha fazla pay almak isteyen şirketler,
mikro ihracata yönelmeye başladı. 

Gayrimenkul fiyatlarının kasım ayında yüzde 10 oranında hızlı bir artış gösterdiğini belirten Emlakjet CEO’su Tolga
İdikat ev almak için doğru zaman olduğunu, konut fiyatlarının gelecek dönem yüzde 45 oranında artacağını söyledi

Konut talebinin daha çok büyük daire-
lere olduğuna dikkat çeken Tolga İdi-
kat, “Özellikle pandemiden sonra
3+1, daha yüksek metrekareli, bah-
çeli, teraslı balkonlu evlere yönelim
arttı. Yeni yapılan projelerde de bal-
konsuz ev göremezsiniz. Talep bura-

larda olduğu için
fiyat artışları daha da
sert. Bu yüzden in-
sanlar biraz daha çe-
perlere gitmek
zorunda kalıyorlar
yani merkezi ilçeler-
dense Küçükçek-
mece, Beylikdüzü,
Kartal, Pendik ve
Tuzla’ya doğru git-
meye başlıyor. Gebze

bile İstanbul’un bir ilçesi gibi düşünü-
lüyor. Ekonomik şartlarınıza göre
maalesef biraz daha küçük daireler
alınabiliyor. Daha önce 2+1’de yaşar-
ken şimdi balkonlu olsun ama 1+1
olsun diye bir geçişkenlik de var”
açıklamasında bulundu.
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Omicron virüsü
ekonomiyi sarsar
Yeni corona virüsü varyantı omicrona ilişkin endişeler ekonomide de kendini gösteriyor.
Goldman Sachs ekonomistleri kısıtlamaların gelmesi ve tedarik zincirlerinin sıkıntıya
girmesi durumunda büyümenin ve canlanan talebin olumsuz etkileneceğini belirtti

Dünya Sağlık Ör-
gütü’nün duyur-
duğu yeni corona

virüsü varyantı omicron,
dünya ekonomisinin 2022’de
toparlanmaya başlayacağına
dair iyimser umutlara yeni bir
darbe indirdi. Geçtiğimiz
hafta borsaları sarsan yeni
varyant, zayıf talep yerine en-
flasyona odaklanma yönün-
deki planları da baltalayabilir.
Olası seyahat kısıtlaması da
tatil sezonu öncesinde ekono-
mik faaliyete büyük darbe in-
direbilir.

Yeni tahminler

ABD merkezli yatırım bankası
Goldman Sachs analistleri,

yeni varyant endişeleri piyasa-
ları sarsarken olası senaryolar
üzerinde tahminlerini yeniledi.
En kötü senaryoda, mutasyo-
nun halihazırda sıkıntıda olan
tedarik zincirlerini tehdit et-
mesi, canlanan talebe zarar
vermesi ve büyümeyi felç eden
karantinalara geri dönüşü te-
tiklemesi bulunuyor.

Büyüme düşecek

Goldman Sachs ekonomistleri
yeni varyantın yaratabileceği
çeşitli etkilere dayanan dört
farklı senaryo geliştirdi. Omic-
ronun deltaya göre daha hızlı
yayılması durumda Goldman
ekonomistleri 2022 ilk çeyrek
küresel büyümesinin yaklaşık

2,5 yüzde puan gerileyerek
yüzde 2'ye düşmesini bekliyor.
Aralarında Jan Hatzius'un da
bulunduğu ekonomistler bu
senaryoda 2022 geneli için ise
önceki tahminlerine göre 0,4
yüzde puan düşüşle yüzde 4,2
büyüme tahmini yaptı.

Ekonomiye zarar verir

Goldman hastaneye yatışların
artırması durumunda ise kü-
resel büyümenin daha ağır
zarar göreceğini, enflasyon et-
kisinin ise muğlak olacağını
duyurdu. Bundan sonra ne
olacağı ise bilim insanlarının
yeni corona virüsü varyantı
hakkında keşfettikleri ile 
belirlenecek.

Altın fiyatları 
ne durumda?
Altının ons fiyatı, 29 Kasım 2021 Pazartesi günü
1.793 dolardan işlem görürken kapalı çarşı
fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 730
TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 4.923 TL

Türkiye  Altın fiyatları, aşıya dayanıklı olabi-
leceği düşünülen Omicron varyantına dair en-
dişelerin güvenli liman olarak görülen altının

çekiciliğini artırmasıyla yükseldi. Altının spot pi-
yasadaki ons fiyatı yüzde 0.1 artarak

1,793.72 dolara yükseldi. ABD Altın va-
deli işlemleri yüzde 0.4 artarak 1,793.2
dolara yükseldi.

Gram altın ne kadar?
Gram altın, alış 723 TL, satış 730 TL.

Geçen hafta gram altının satış değeri 661 TL.
71 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 29 Kasım 2021 Pazartesi günü 7.320
TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1184 TL, satış 1208 TL. Geçen hafta
çeyrek altının satış değeri 1093 TL. 115 TL yükseliş ger-
çekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 4.875 TL, satış 4.923 TL. 
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İSTANBUL Un-İş Esnaf ve Sanat-
karlar Odası, 1 Aralık’tan itibaren 
geçerli olacak şekilde 100 gram 

simit, çatal, açma ve keke zam geldiğini 
ve 3,5 TL’den satılacağını duyurdu. Si-
mitte zam şampiyonu olan İstanbul’da 
artış gerekçesi ise artan maliyetler 
olarak gösterildi. Bilindiği üzere, simit 
pandemi sürecinde 2,5 TL’den satılmış 
ve zam yapılmamıştı. Sözcü’den Sibel 
Gülersöyler’in haberine göre; İstanbul 
Un-İş Esnaf ve Sanatkarlar Odası Baş-
kanı Şaban Özdemir, “Maliyetlerimizde 
yüzde 300’lere varan artışlar meydana 
geldi. Yaklaşık iki yıldır simiti 2,5 TL’den 
satıyorduk. 10 kilo margarini 125 liraya 
alırken şu an 300 liraya alıyoruz. Börek-
lik yağ 220-250 lira bandındayken şu an 

675 liraya kadar yükseldi. Doları baha-
ne ettikçe gıda fiyatları artıyor. Stokçu-
luk var, istismar var neye uğradığımızı 
şaşırdık” dedi.

Esnafın dayanacak hali kalmadı
3,5 TL simit fiyatının dahi maliyetlerini 
kurtarmadığını anlatan Özdemir, “Bu 
tarife çıkıp yürürlüğe girene kadarki 
süreçte 5 kez zam geldi. Un 440 lira, 
susam 35 lira oldu. Böyle giderse yakın 
zamanda simit 5 liradan satılabilir. 
Zamlar hiç durmuyor. Esnafın daya-
nacak gücü kalmadı. Devletin gıda 
fiyatlarına acilen müdahalesi şart. Bu 
maliyet artışı devam ederse, pideciler, 
börekçiler, simitçiler 3-5 aya kalmaz 
kepenklerini indirir” diye konuştu.

Yaklaşık 2 senedir 100 gramı 2,5 TL’den satılan simit, 1 Aralık itibariyle 3,5 TL’den satılmaya başlayacak. Esnaf, 
yeni tarifeli fiyatı dükkanlarına asmaya başladı. Simitin yanı sıra açma ve çatal da aynı fiyattan satışa sunulacak

16 Kasım’da yaptığı 
konuşmanın ardın-
dan Cumhurbaşkanı 

Erdoğan’ın üstü kapalı olarak 
eleştirdiği ve o günden bu 
yana sessiz olan Hazine ve 
Maliye Bakanı Lütfi Elvan, iki 
hafta sonra ilk mesajını verdi. 
TÜİK’in dün açıkladığı büyü-
me verilerini değerlendiren El-
van, sosyal medya hesabından 
paylaştığı mesajda “Dış talebin 
verdiği önemli katkıyla 2021’in 
üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 
7,4 oranında büyüdük” dedi. 
Elvan ayrıca, büyümeden işçi-
lerin yeterli payı alamadığını 
itiraf ederek “Ücretli kesi-
min milli gelirden aldığı payı 
artırmak için gerekli adımlar 
atılacaktır. Vatandaşlarımız 
müsterih olsun, herkesin bü-
yümeden en iyi şekilde fayda-
lanması temel önceliğimizdir” 
ifadelerini kullandı. TÜİK 

verilerine göre, işgücü ödeme-
lerinin cari fiyatlarla gayrisafi 
katma değer içerisindeki payı 
geçen yılın üçüncü çeyreğinde 
yüzde 30,1 iken bu oran 2021 
yılında yüzde 29,8’e gerile-
di. Patronların payını temsil 
eden ‘net işletme artığı/karma 
gelirin’ payı ise yüzde 54,4’ten 
yüzde 54,6’ya yükseldi.

2 hafta önce paylaşıldı
Elvan, 16 Kasım’da Türkiye 
Sermaye Piyasaları Kongresi’n-
de yaptığı konuşmada, “Enf-
lasyonla mücadeleyi kararlı ve 
bütüncül bir anlayışla sürdür-
düğümüz ölçüde, döviz kuru 
istikrara kavuşacak ve ülke risk 
primimiz düşecektir. Bu saye-
de uzun vadeli faiz oranları da 
gerileyecek ve yatırımlar için 
öngörülebilirlik ufku artacak-
tır” demişti. Enflasyonda arzu 
edilen seviyelerde olunmadığı-
nı ifade eden Elvan, “Her bir 
kurumun, kendi görev alanı 

kapsamında üzerine düşeni 
yerine getirmesinin önemli 
olduğunu düşünüyorum. Biz 
Hazine ve Maliye Bakanlığı 
olarak, enflasyonla mücade-
le kararlılığımızı çok net bir 
biçimde gösteriyoruz” sözlerini 
dile getirmişti. Elvan’ın bu 
sözlerinin, enflasyon hedefle-
mesi yerine cari açığı azaltma 
hedefine odaklanan Merkez 
Bankası Başkanı Şahap Kav-
cıoğlu’na üstü kapalı eleştiri 
olduğu yorumları yapılmıştı. 
Bu konuşmanın hemen ertesi 
günü Cumhurbaşkanı Erdoğan 
“Bu yolda faizi savunanlarla 
birlikte olamam” demiş, bu 
sözlerle Bakan Elvan’ın hedef 
alındığı öne sürülmüş, Elvan’ın 
görevden alınacağı söylentile-
ri yayılmıştı. Bakan Elvan’ın 
sessiz kaldığı iki haftada Bakan 
Yardımcısı Nureddin Nebati, 
Türkiye’nin ekonomide yeni 
bir politikaya geçtiğini duyur-
muştu.

NERGİZ DEMİRKAYA

PANDEMI, dijital sigortalara ilgiyi 
artırdı. Türkiye Sigorta Birliği tarafın-
dan açıklanan verilere göre, yılın ilk 3 

ayında dijital sigortaların toplam satışlardan 
aldığı pay yüzde 45 artarak, geçen yılın aynı 
dönemine kıyasla yüzde 3,8’den yüzde 5,5’e 
yükseldi. Trafik, kasko, DASK, konut ve 
tamamlayıcı sağlık sigortaları gibi çok sayıda 
ürünü tek çatı altında buluşturan dijital plat-
formların sigorta ürünlerinin erişebilirliğini 
ve sigorta bilincini artırdığına dikkat çeken 
TeklifimGelsin Kurucu Ortağı ve CEO’su 
İhsan Cem Zararsız, “Dijital kanallardan si-
gorta ürünlerinin satışına giderek artan talep, 
genç nufüsun finansal dünyadaki hareketliliği 
dijital platformlarda sunulan sigorta ürünleri-
ni de çeşitlendirdi. Sektörün artan dinamizmi 
karşısında Sigortayeri ile yaptığımız reklam 
ve tanıtım işbirliği ile kullanıcılarımızın 30 
saniyenin altında istediği sigorta ürününe en 
avantajlı şekilde ulaşmasını sağlayacağız. Site 
ziyaretçilerimiz, aradıkları sigorta ürünlerine 
ilişkin tekliflere, Sigortayeri üzerinden hızlı 
ve güvenli bir şekilde erişebilecekler” dedi.

YENI corona virüsü 
varyantı omicronun eko-
nomiye etkisinin olum-

suz olacağı yönündeki inancın 
pekişmesi altın fiyatlarını da 
artırdı. Son olarak ilaç şirketi 
Moderna CEO’sunun Financi-
al Times’a verdiği demeçte Şu 
an kullanılan aşılar yeni var-
yanta karşı zorlanacak” demesi 
piyasalardaki risk iştahını tek-
rar düşürdü. Riskten kaçınma 
ise altına yönelimi artırdı. Spot 
piyasada altın fiyatları, dolar-
daki değer kaybından destek 
alarak yükselirken, yatırımcıla-
rın omicron varyantının küresel 

ekonomiye olabilecek etkisinin 
değerlendirmeye devam etti.

Kapalıçarşı’da fiyatlar
Kapalıçarşı’da altın fiyatları ise 
dolar/TL’deki yüksek seviyeye 
bağlı olarak artıyor. İlk işlem 
saatlerinde gram altın 736 
TL’den, çeyrek altın 1169 TL 
alış ve 1197 TL satış fiyatıyla, 
Cumhuriyet altını 4 bin 677 
TL alış ve 4 bin 789 TL satış 
fiyatıyla işlem gördü.

Spot piyasada altın 
fiyatları
Ons altın, geçen haftaya 1850 

dolar civarında başlamış sonra 
hızlı bir şekilde 1800 doların al-
tına inmişti. Haftanın son işlem 
gününde yeni corona virüsü 
varyantı omicronun yarattı-
ğı endişeler nedeniyle 1815 
dolara tırmanan ons altın risk 
iştahının bir miktar artmasıyla 
1800 seviyesinin altına indi. 
Ancak son gelişmeler altının 
tekrar artmasına sebep oldu. 
Altının spot piyasadaki ons 
fiyatı son 24 saatte yüzde 0,5 
artarak 1792 dolara yükseldi. 
ABD Altın vadeli işlemleri de 
yüzde 0,5 artarak 1794 dolara 
yükseldi.

ICRA ve İflas Kanunu’daki 
değişiklikler yürürlüğe girdi. 
İş yoğunluğunun fazla olduğu 

illerde birden fazla icra daireleri 
başkanlığı kurulabilecek. Giderek 
ağırlaşan ekonomik koşullar nedeniy-
le patlayan icra ve iflas dosyalarıyla il-
gili yeni düzenlemeler yapıldı. İcra ve 
İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda De-
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Resmi Gazete’de yayımlandı. Kanun-
la icra dairelerinde yeni düzenleme-

lere gidildi. Getirilen bazı yenilikler 
şöyle: “İş yoğunluğunun veya personel 
sayısının fazla olduğu icra dairelerin-
de dairenin düzenli, uyumlu ve verimli 
bir şekilde çalışmasını sağlamak ama-
cıyla Adalet Bakanlığı tarafından icra 
müdür ve müdür yardımcıları arasın-
dan, icra müdürünün yetkilerini haiz 
bir icra başmüdürü görevlendirilebilir. 
Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul 
ve esaslar, yönetmelikle düzenlenir. 
İş yoğunluğunun veya icra dairesi 

sayısının fazla olduğu illerde Adalet 
Bakanlığı tarafından, yetki çevresi de 
belirlenmek suretiyle bir veya birden 
fazla icra daireleri başkanlığı kurula-
bilir.”

22 milyon icra dosyası
1 Ocak ile 21 Mayıs tarihleri arasın-
da icra iflas dairelerinde toplam 2 
milyon 852 bin yeni dosya açılırken, 
toplam açık icra dosya sayısı ise 22 
milyonu aştı.

Altın fiyatlarında küresel piyasalar yeni corona virüsü varyantındaki gelişmeleri takip ederken yurt içinde 
döviz fiyatlarında devam eden yüksek seyir Kapalıçarşı’daki fiyatlamalarda etkili olmaya devam ediyor

“IHRACAT ailesi olarak büyümeye 
verdiğimiz katkıdan gurur duyuyoruz” 
diyen Gülle, “Bu rakamlar Türkiye’nin 

ihracatla yükseleceğine olan inancımızı daha 
da pekiştirmiştir. Görünen o ki aynı tempoy-
la devam ettiğimiz takdirde 2023 yılının 242 
milyar dolar olan Orta Vadeli Program’daki 
(OVP) ihracat hedefini 2022 yılında gerçek-
leştireceğiz. Artık Türkiye’nin ihracat kapa-
sitesi hacmi aylık 20 milyar dolar ve üzeridir. 
İnşallah 2026’da 5 sene gibi kısa bir sürede 
300 milyar dolara ulaşacağız” diye konuştu. 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 
yayımlanan verilere göre, 
Türkiye ekonomisi 2021 yılı-
nın üçüncü çeyreğinde yüz-
de 7,4 büyüdü. GSYH’deki 
büyümeye ihracatın katkısı 5 
puan (yüzde 68), net ihra-
catın katkısı ise 6,8 puan 
(yüzde 92,3) oldu. Büyüme 
rakamlarını değerlendiren 
Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM) Başkanı İsmail Gülle, 
Türkiye’nin pandeminin 
zorlu şartlarında üretim 
ve ihracatı aksatmayarak 
güvenilir üretici olarak öne 
çıktığını vurguladı.

Türkiye ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğinde-
ki büyüme rakamlarını değerlendiren Türkiye 
İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, 
“Türkiye ekonomisi 2021 yılının üçüncü çeyre-
ğinde yüzde 7,4 büyüdü. GSYH’deki büyümeye 
ihracatın katkısı 5 puan (yüzde 68), net ihraca-
tın katkısı ise 6,8 puan (yüzde 92,3) oldu” dedi
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, ekonomik krizle ilgili olarak, "Milli Kurtuluş Savaşı veriyoruz"
diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, “Millete gaz vermeyi bırak. Otur, görevini yap. Tüpün
fiyatı 170 TL'den 340 TL'ye çıkmış. Tüpün dış güçlerle ne alakası var?” tepkisini gösterdi

MİLLETE GAZ 
VERMEYİ BIRAK

C HP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, partisinin
Meclis'teki grup toplantı-

sında konuştu. Gündeme ilişkin
açıklamalarda bulunan Kılıçda-
roğlu, Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'ın "Faize karşı-
yım" ifadelerine tepki gösterdi.
Faiz politikası üzerine TL'deki sert
değer kaybı üzerine konuşan Kı-
lıçdaroğlu, "Sen faize karşıysan
çiftçinin, esnafın faiz borcunu si-
leceksin kardeşim" diye belirtti.
Asgari ücret tarıtşmaları ile ilgili
de açıkalamarda bulunan Kılıç-
daroğlu, "Asgari ücret vergi dışı
tutulmalı" önerisini yaptı.

Burnunuzdan getiririm!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun iaddia ettiği
"Mafyadan ayda 10 bin lira maaş alan siyasetçi" çı-
kışını hatırlatan Kılıçdaroğlu Erdoğan'a, "İçişleri
Bakanı’na 'Sen bizi rezil ettin, rüşvet alan siyasetçi
kim' diye soracaksın" diye seslendi. Geçen günlerde
Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılan yatırım anlaş-
ması üzerine de konuşan Kılıçdaroğlu, "Ordunun
HAVELSAN’ına, ROKETSAN’ına, ASELSAN’ına
el koyarsanız, satarsınız fitil fitil burnunuzdan geti-
ririm" dedi.

Murat Açıl'ı unutmadı

"Gönül ister ki sözlerime acı haberlerle başlamaya-
yım ama maalesef hayatın akışı içinde bu tür olay-
larla zaman zaman karşılaşıyoruz” diyen
Kılıçdaroğlu, “İmranlı Belediye başkanımızı bir tra-
fik kazasında kaybettik. Allahtan rahmet diliyoruz,
İmranlıların başı sağ olsun. Bütün imkanlarını de-
ğerlendiriyordu iş dünyasından destek alıyordu
ama acı bir olayla hayatı sona erdi, hepimizin başı
sağ olsun. Mustafa Cengiz de uzun süredir tedavi
görüyordu birkaç kez kendisini aramıştım ama o da
gözlerini yumdu. Galatasaray camiasının başı sağ
olsun. Tahir Elçi, gücünü dostluktan yana kullanan
bir insandı ama maalesef katledildi. Hâlâ davası
devam ediyor, yakından takip edeceğiz. Kendisini
de saygıyla anmak hepimizin ortak görevi olmalı”
ifadelerini kullandı. 

Sileceksin kardeşim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a faiz konusunda tepki
gösteren Kılıçdaroğlu, “Ekonominin içinde bulun-

duğu durumu sadece tv ekranlarından değil alan-
dan da gözlüyoruz. İbrahim Kaya Tatarlı köyünden
bir çiftçimiz. Mazot ve gübre alıyor Tarım Kredi
Kooperatifi'nden, ödeyemiyor, kredi çekiyor. Sonra
tutuklanıyor. Avukatlar devreye giriyor ve hapisten
çıkıyor, İbrahim Kaya şunu söylüyor; 'Tarım Kredi
Kooperatifi yüzde 71 faizle çiftçinin boğazını sık-
makta.' Bir de çıkıyor 'Ben faize karşıyım' peki bu
ne? İbrahim kaya adına söylüyorum sen faize kar-
şıysan sana önersin çiftçinin esnafın faiz borcunu
sileceksin, sileceksin, sileceksin kardeşim. Silmiyor-
sun faizi indirdim diyorsun, hangi faizi indirdim
kardeşlim! Bu rezalet nedir. İbrahim kardeşim söy-
lüyorum hiç meraklanma az kaldı, bütün çiftçinin
bütün esnafın faiz borcunu sıfırlayacağız. Yüzde 50
cinsiyet kotası bakalım hangi parti destek verecek
hangi destek vermeyecek. Teklifte fermuar da var.
Yani listenin sonuna kadınlar yok ikisi beraber.
Bizim kadın milletvekillerimiz bütün partilerin kadın
milletvekilleriyle görüştüler. Şimdi ben sayıları 400’e
yakın kadın sivil toplum örgütlerinin yöneticilerine
sesleniyorum; bugünü izleyin. Eğer ret oyu verir-
lerse seçimde onlara ders vermek sizin en doğal
hakkınız olacak” diye konuştu. 

Otur, görevini yap!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Milli Kurtuluş Savaşı
veriyoruz” sözüne tepki gösteren Kemal Kılıçda-
roğlu, “Millete gaz vermeyi bırak. Otur, görevini
yap. Sen ekonomide kurtuluş savaşı veriyorsun iyi
de bu noktaya memleketi kim getirdi?19 yıldır bu
memleketi CHP mi yönetiyordu Sen yönetiyorsun.
20 yılın sonunda geldin ekonomide Kurtuluş savaşı
vereceğiz. Eleştirmek kolaydır ama biz yine de so-
rumlu bir partinin genel başkanın olarak öneriler
getireceğim. Hemen ekonomik sosyal konseyi topla
kardeşim. Hemen ve derhal bir genelge çıkaracaksın
devlette israfa son veriyorum diyeceksin. Sen ger-
çekten de ekonomide kurtuluş savaşı vereceksen
dövizle verdiğin garantileri hem yapım hem de yol-
dan geçerle dövizle verdiğiniz paraların tamamını
Türk Lirası'na veriyoruz diyeceksin. Adaletsizlikler-
den kaçınacaksın. Çıkıp 'Devletin dini adalettir ben
bu ülkede adalete kim karşı çıkıyorsa karşısında
beni bulacaktır, mahkeme kararlarını kim uygulamı-
yorsa ben gereğini yapacağım' diyeceksin. Rüşvetçi-
leri, beytülmale el uzatanları, yolsuzluk yapanları
tüyü bitmemiş çocuğun hakkını yiyenleri devlet yö-
netiminden uzaklaştıracaksın. Başarılı olmak isti-
yorsan devlette liyakati sağlayacaksın”
eleştirilerinde bulundu. 

Ekonomi önerilerini neden yaptığını da açıklayan
Kemal Kılıçdaroğlu, “Bunları Erdoğan'ı çok sevdi-
ğim için mi söylüyorum?
Hayır efendim ülkemi sevdi-
ğim için daha büyük acılar ya-
şamayalım diye öneriyorum.
Erdoğan bunları yapar mı?
Keşke yapabilseydi, yapma-
sını da isterdim. Ama bunları
yapmak yerine yolsuzluk ya-
panları adaletsizliğe ortam ha-
zırlayanları hala korur ve
kollarsan söylediğin hiçbir şey
doğru değil. Erdoğan bunları
yapacağına 'Efendim memle-

ketin beka sorunu var', millet takmadı. 'Efendim
dış güçler var', E sen neredesin? Bu dış güçler

seni yönetiyorsa MB başkanı
sürekli değiştiriyorsun.
'Dünya bizi kıskanıyor', Bu laf-
larla mı sen ekonomide sen
kurtuluş savaşı vereceksin,
bu laflarla mı milleti kandıra-
caksın. Şimdi bir de kendisini
güçlü kılmak için MGK’yı bu
işlere meze yapmaya baş-
ladı, devletin en saygın kuru-
munu kendi siyasi ikbalin için
nasıl meze yaparsın” tepki-
sini gösterdi. 

SİYASİ İKBALİN İÇİN NASIL MEZE YAPARSIN!

BUNLARIN ALAYI 
SAHTEKARDIR!
Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan MHP lideri Bahçeli, "Diyorlar ki Türkiye en
büyük istikrarsızlığı Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nde yaşıyor. Yalan bunlarda, saptırma 
bunlarda, bunların alayı sahtekardır. Alayı aydınlıktan korkan müfteriler korosudur" dedi

MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli partisinin grup top-
lantısında konuştu. Partisinin

çalışmalarına değinen Bahçeli’nin gün-
deminde ekonomideki kötü gidişat da
vardı. “Ne ekonomi eski ekonomidir, ne
de dünya eski dünyadır. Böylesi bir
düzen Allah’ın nizamı olarak görüleme-
yecektir. Ekonomide yeni bir zihniyet
devrimine ihtiyaç olduğunu görmeliyiz”
diyen Bahçeli iş dünyasına da seslene-
rek, “Vatandaşlarımızın ekonomik so-
runlardan istifade ederek servetlerine
servet katanlarla kıran kırana mücadele
edilmesini istiyoruz. Herkesin yapacağı
fedakarlıklar vardır ve olmalıdır. Enflas-
yonla mücadelede gönül birliğini hayata
geçirmeliyiz. Temel ihtiyaçların fiyatında
yüzde 2 ile yüzde 5 arasında indirime
gitmeleri gerekir. Zillet ittifakının bittik
propagandasına kulak asmadan,
darda ve zorda kalan vatandaşları-
mıza elimizi uzatabiliriz” dedi. 

Sular gibi coşacağız

“İl il Anadolu temasıyla başlattığı-
mız ziyaretler kapsamında geçtiği-
miz hafta itibariyle 70 ilimizi
gezdik. Elbette yeterli değil hafta
sonuna kadar bütün illeri gezmiş
olacağız” diyen Bahçeli, “Yalancı-
ların maskesini düşüreceğiz, Tür-
kiye üzerinde oynanan oyunları
anlatacağız. Halka doğru gidece-
ğiz, mutlaka anlaşacağız, sözleşe-
ceğiz. ‘Geliyor gelmekte olan’
diyorlar ya biz de ‘Gidiyor git-
mekte olan’ diyeceğiz. Sonra da
gelmeden gittiklerini göreceğiz.
Cumhur’un kaderi Cumhuriyet’in

kaderidir. Cumhur İttifakı Türkiye’yi
kem gözlerden, kötü sözlerden, ölümcül
engellerden, karanlık emellerden, feda-
karca koruyacak milleti ile bütün halinde
geleceği inşa edecektir. Çalışacağız, ça-
balayacağız, sular gibi coşacağız. Cum-
huriyet’in 100. yıl dönümünde
Türkiye’nin yeni bir zaferine imza ataca-
ğız” ifadelerini kullandı. 

Bu ülke hepimizindir

Türk Milletinin yaklaşık 200 yıldır eko-
nomik baskılara, siyasi dayatmalara
maruz kaldığını belirten Bahçeli, “Aziz
milletimiz yoksul, yorgun, yılgın, bitkin,
durgun, düşkün olduğu dönemlerde bile
umudunu hiç kaybetmemiş, hedeflerin-
den en ufak sapma göstermemiştir. İnsa-
nımız ekmeğini büyütmek, işini
büyütmek için her zorluğa katlanmış,

her çileye katlanmıştır.  Siyasi tarihi, kül-
türel ve varlığımız ekonomik ambargo ve
yaptırımlarla taciz edilmiş, sürekli tahri-
bata uğramıştır. Bu itibarla yaşadığımız
ekonomik sorunların iç yüzünü, can alıcı
noktalarını doğru tekrif etmek zorunda-
yız. Bu ülke hepimizindir. Temiz bir dil
kullanmak, empati kurmak, erdemli
olmak öncelikle siyasi partilerin sonra da
herkesin sorumluluğudur. Birbirimizi
suçlayarak, birbirimize düşman muame-
lesi yaparak kinleri yarıştırmak Türki-
ye’ye yapılacak en büyük kötülüktür”
diye konuştu. 

Biz kayyum değiliz

Konuşmasında Millet İttifakı'na eleşti-
ride bulunan Bahçeli, “Merkez Ban-
kası’nın rezervlerinin eridiği yalanına bel
bağlayan zillet ittifakı, 128 milyar dolar

nerede soracağına, Türkiye’nin
karşısında ne aradıklarını, emper-
yalizme nasıl işbirlikçilik yaptıkla-
rını, adamlıklarının nerede
olduğunu açıklamak mecburiye-
tindir. Mutfaklarımızda büyük bir
yangın var diyorlar. Erdoğan git-
meden ekonomideki sorunlar çö-
zülemez diyorlar. Diyorlar ki
Türkiye en büyük istikrarsızlığı
Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nde ya-
şıyor. Yalan bunlarda, saptırma
bunlarda, bunların alayı sahtekar-
dır. Alayı aydınlıktan korkan müf-
teriler korosudur. Biz kayyum
değiliz, MHP’yiz. Bu tipler aslında
bizim muhatabımız değildir. Ken-
disine ve partisine ihanet eden fır-
satını bulunca milletine de ihanet
eder” dedi. 

Bilgi vermiş zarf almış!
DEVA Partisi'nin kurucularından
olan Metin Gürcan; Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığı’nca

başlatılan soruşturma kapsamında; terörle
mücadele ekiplerince teknik ve fiziki takibe
alındı. 1 yılı aşkın bir süre devam eden teknik
ve fiziki takibin ardından da operasyon düğ-
mesine basıldı. Gürcan geçen hafta İstan-
bul’da gözaltına alınarak, Ankara Terörle
Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Bu-
rada kendisine detaylı sorular yönetildi.  İfa-
desinde TSK geçmişini aktaran Gürcan,
2019'dan yılından itibaren talep eden kişi ve
kurumlara danışmanlık hizmeti verdiğini be-
lirtti. Özellikle bu danışmanlık hizmetlerini;
Türkiye, Suriye, Irak, İran, Ukrayna, Afga-
nistan, Libya gibi ülkelere ilişkin verdiğini

söyledi. Söz konusu bilgileri herkesin erişi-
mine açık; kaynaklardan derlediğini öne
sürdü, casusluk faaliyeti yürütmediğini, gizli
belge ve bilgi paylaşımı yapmadığını sa-
vundu.

Çizelge ve analiz sunmuş!

Gürcan’a teknik takip sırasında elde edilen
görüntüler de soruldu. O görüntülerde; Gür-
can yabancı ülke misyon şefleri ile Ankara’da
bir otelde ve bir AVM otoparkında görüşü-
yordu. Ayrıca görüştüğü kişilerden zarf al-
dığı anlar görülüyordu. Sorguda Gürcan’a
bu görüntüler soruldu. “Görüştüğünüz
şahıs kimdir? Ülkenizin askeri ve diplomatik
faaliyetlerine ilişkin bilgileri bu şahsa ne
amaçla veriyordunuz? Zarfın içerinde ne

vardı?” denildi. Gürcan bu soruya şu yanıtı
verdi: “Şahıs … Büyükelçiliğinde görevli dip-
lomat olan … beydir. Kendisine faydalan-
ması maksadıyla açık kaynaklardan
hazırladığım sadece Türkiye’yi değil Irak,
İran, Suriye, Afganistan, Libya zaman
zaman Yunanistan ve Ukrayna gibi ülkeler-
deki haftalık gelişmeleri içeren çizelge ve
analizleri sunarım. Bana verdiği zarf içeri-
sinde çizelgelerle ilgili bilgi notu ve elden
aylık düzenli olarak verdiği 400 dolar 
bulunmaktadır.”

CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu
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YOĞUN BAKIM 1 KALEM MALZEME ALIMI
T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE PROF.DR.SÜLEYMAN YALÇIN ŞEHİR HASTANESİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Yoğun Bakım 1 Kalem Malzeme Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre
açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2021/772472
1-İdarenin
a) Adresi : DR. ERKİN CADDESİ GÖZTEPE KADIKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2166065200 - 2165664073
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@sbgoztepehastanesi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Yoğun Bakım 1 Kalem Malzeme AlımıAyrıntılı bilgiye EKAP’ta 

yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden 
ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Göztepe Prof Dr Süleyman 
Yalçın Şehir Hastanesi Taşınır Mal Birimi ilgili Deposuna 
Teslim Edilecektir

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip Hastanemiz Taşınır Kayıt 
Kontrol Birimi ilgili deposu talebi doğrultusunda peyder pey teslim 
edilecek olup, Malzemeler Taşınır Kayıt Kontrol Birimi İlgili 
Deposunun talep ettiği günden itibaren 10 gün içinde 
teslim edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Dr. Erkin Cad. Göztepe- Kadıköy / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 16.12.2021 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişi-
lerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler
hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler ta-
rafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Sağlık Bakanlığı ve/veya SGK onaylı/kayıtlı olmayan ya da hatalı/farklı ürün beyanı/içeriği/numarası
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Mevzuatı gereği UBB kaydı gerektirmeyen
ürün/ürünler için ise istekliler bu durumu belirteceklerdir. )  Tıbbi Cihaz Yönetmeliği , Vücuda Yerleştiri-
lebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği
kapsamındaki  tüm malzemelerin TİTUBB/ÜTS Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt işleminin tamamlanmış

olması gerekmektedir. Tüm isteklilerin (tedarikçi ya da bayii) TİTUBB/ÜTS sisteminde kayıtlı olması zo-
runludur. İstekliler yukarıda bahsedilen kayıt işlemi tamamlanmış UBB numaralarına ait çıktılar veya bu
bilgileri içeren dokümanları (Ürünlere ve İsteklilere ait ) ihale dosyasında sunacaktır.
1- Ürüne ait teknik şartnamede farklı boy seçenekleri belirtiliyorsa bunlara ait UBB  kaydı  verilmelidir.
2- Alımı yapılacak malzeme ile birlikte verilecek aplikatör, cihaz vb. ürünlerin  UBB kaydı verilmelidir.
3-Ürün set olarak isteniyorsa sete ait UBB kaydı olmalıdır. Teknik şartnamede setin parçalarının da
UBB kaydı isteniyorsa, set ile birlikte belirtilen parçaların UBB kaydı sunulmalıdır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve
açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilen her bir kaleme ait numune teklif ile birlikte tutanakla idareye teslim edilecektir ( Numunele-
rin her biri malzeme adı, ihale sıra numarası ve firma adı etiketlenmiş olarak bir liste ile imza karşılığı
idareye teslim edilecektir). Sağlık Bakanlığı 4211 sayılı 2008/42 numaralı "Döner sermaye kaynakların-
dan yapılacak olan ihalelerde uyulması gereken usul ve esaslar" genelgesine göre numuneler ihale ko-
misyonu uzman üyeleri tarafından teknik şartname hususlarına göre incelenecek ve gerek görüldüğü
takdirde denenerek değerlendirilecek olup değerlendirme sonuçları tutanakla ihale komisyonuna su-
nulacaktır. Numunenin şartnameye uygunluk aşamasında denenmesi veya kullanılması halinde nu-
mune için ayrıca ücret ödenmeyecektir. Bu tutanaklar ihale komisyonu üyeleri tarafından
değerlendirilerek karar verilecektir.  Kesinleşen ihale kararının firmalara tebliğinden itibaren (sözleşme
imzalanan ve itiraz edilen numuneler hariç) 2 ( iki ) ay içerisinde teslim alınmayan numunelerden idare-
miz sorumlu olmayacaktır. Sözleşme imzalanan kalemler veya kısımlara ait olan numuneler için ise
sözleşme süresi bitiminden itibaren 2 ( iki ) ay içerisinde teslim alınmayan numunelerden idaremiz
sorumlu olmayacaktır. 
Sarf karşılığı kullanıma sunulacak adaptör, aplikatör, tabanca vb. malzemelerin numuneleri teklif ile 
birlikte idareye teslim edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde
on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Göztepe Prof.Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Satınalma Birimi
Dr. Erkin Cad. Göztepe - Kadıköy / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif 
üzerinde bırakılacaktır.

A fet konusunda birçok alanda ça-
lışma yürüten Arnavutköy Beledi-
yesi, son olarak ARKUR ekibinin

ve gönüllük esasına dayalı vatandaşların
afet konusunda eğitim alacakları Arnavut-
köy Belediyesi Afet Eğitim Merkezi’ni
(AFEM) hayata geçirdi. Bolluca ‘da oluş-
turulan Arnavutköy Belediyesi Afet Eğitim
Merkezi açılışına; Arnavutköy Kaymakam
Vekili Dr. M.H. Nail Anlar, Arnavutköy Be-
lediye Başkanı Haşim Baltacı, Ak Parti İlçe
Başkanı Mustafa Candaroğlu, İstanbul İl
Afet ve Acil Durum Müdürü Gökhan Yıl-
maz, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe  Milli Eği-

tim Müdürü ve vatandaşlar katıldı.
AFEM’in açılışının gerçekleşmesinin ardın-
dan Arnavutköy Kaymakam Vekili Dr.
M.H. Nail Anlar, Arnavutköy Belediye
Başkanı Haşim Baltacı, Ak Parti İlçe Baş-
kanı Mustafa Candaroğlu ve İstanbul İl
Afet ve Acil Durum Müdürü Gökhan Yıl-
maz merkezi gezerek, bilgi aldı. Daha
sonra AFAD ve ARKUR tarafından dü-
zenlenen arama kurtarma tatbikatı 
gerçekleştirildi. 

Gönüllülük sistemi kuruldu

Ülkemizin deprem bölgesinde olması ve

oluşabilecek yangın, sel ve doğal afet gibi
durumlarda vatandaşların ilk elden olay ye-
rine bilinçli müdahale etmesi için ARKUR’a
kayıt olan gönüllü vatandaşlar ve ARKUR
Ekibi; AFEM’de eğitimlerine devam ede-
cekler. Özellikle Arnavutköy’de oluşabilecek
olası doğal afetler için önlemler alan
ARKUR, yeni gönüllüleriyle ilçede oluşabi-
lecek zararları en aza indirmeyi hedefliyor.
Bu bağlamda Arnavutköy Belediyesi; afet-
lere müdahale edilmesi ve afet sonrasındaki
iyileştirme çalışmalarının süratle tamam-
lanması amacıyla; gereken faaliyetlerin
planlanması, yönlendirilmesi, desteklen-
mesi, koordine edilmesi ve etkin uygulan-
ması için ARKUR’un ve vatandaşların el ele
vererek güçlü bir dayanışma içerisinde çalı-
şabileceği Gönüllülük Sistemi’ni kurdu. 

AFEM'de neler var?

3000 metekare açık alan ve 200 metrekare
kapalı alan içerisinde kurulu olan AFEM,
çok amaçlı sınıf, afet farkındalık sınıfı, uy-
gulamalı afet eğitim modülleri, eğitmen
odası ve kafeteryadan oluşuyor. Sanal ger-
çeklik uygulaması ile yangın söndürme si-
mülasyonu ve deprem simülasyonu
yapılabilmekte. Sağlık Bakanlığının öngör-
düğü sınıf düzeni sayesinde Temel ilkyar-
dım eğitimi ve temel arama kurtarma
eğitimlerinin teorik ve bazı uygulamaları

yapılabilmektedir.

Afet farkındalık sınıfı

Sınıf içerisinde hem sunum yapılabilmekte
hem de sınıfta oluşturduğumuz ev ve mut-
fak köşesi ile eğitim sonrası katılımcılar bi-
rebir olarak öğrendiklerini uygulama
imkanı bulabilmektedir. Afet öncesi afet anı
ve afet sonrasına ilişkin neler yapılmalı ve
neler yapılmamalı uygulama imkanı bula-
bilmekteler.

112 acil arama modülü

İçişleri Bakanlığınca yakın zamanda hayata
geçirilen tüm acil aramalar için tek numara
(112) uygulamasının yer aldığı modüldür.
Kursiyerler gerçek arama yapar gibi acil
arama yapabilir ve adres bilgilerini
verebilirler.

Fat hattı modülü

Deprem meydana geldiğinde yer hareketle-
rinin nasıl meydana geldiğini görme imkanı
sunmak için tasarlanan modüldür. Modül
üzerinde gerek düşey gerekse yanal atımlı
fay hatlarının hareketlerini uygulamalı gös-
terebilmekteyiz Depremin meydana gelme-
siyle farklı tasarlanan binaların depremin s
ve p dalgalarına nasıl tepki verdiğini göste-
rebilmek için tasarlanan modüldür. Modül
üzerinde 3 farklı tasarım yer almaktadır.

deprem, sel ve yangın anlarında bilinçli müdahale için en etkin eğitimin verileceği afet eğitim merkezi, hayata geçirildi.
arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı’nın katılımıyla açılan alan da gönüllü bireylerde eğitim alabilecek

AFET EGITIM MERKEZI
ICIN GORKEMLI ACILIS

Açılışta konuşan Arnavut-
köy Belediye Başkanı
Haşim Baltacı ise, Afet
Eğitim Merkezi'nin vatan-
daşların afetlere karşı bi-
linçlenmesi noktasında
hayati bir öneme sahip ol-
duğunu söyledi. Baltacı,

“Bildiğiniz gibi Türkiye
deprem kuşağında yer
alan bir ülke. Biz de afet-
lere karşı bilinçlenmek ve
doğru bir yol izlemek için
burayı açtık. Herkesin ka-
tılımını bekliyoruz” şek-
linde konuştu.

Afetlere karşı
bilinçlenelim

Başakşehir’de
KaHKaHa vardı
Başakşehir Belediyesi kültür sanat sezonu
etkinlikleri kapsamında “Yalan dolan” adlı
oyun, Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi’nde
sahnelendi. Her anı kahkaha ve heyecan dolu
oyun, Başakşehirlilerin beğenisini kazandı

BaşakşEhir’dE, kültür sanat sezonu dolu-
dizgin devam ediyor. Cengiz Küçükayvaz Ti-
yatrosu tarafından sahnelenen, “Yalan

Dolan” oyunu Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merke-
zi’nde tiyatroseverlerle buluştu. Cengiz Küçükayvaz,
Züleyha Karyağdı, Kamil Hilmi Erdem, Onur Şan,
Ethel Mulinas, Eray Türk, Tarık Karyağdı ve Kirkor
Dinçkayıkçı’nın rol aldığı oyun, tiyatroseverlerden
büyük alkış topladı.

Kahkaha ve heyecan bir arada

Oyunda, dört arkadaş ve onların eşleri ile belediye
meclis üyesi arkadaşlarının ve karısının evlilik yıldö-
nümlerini kutlamak için
birlikte gittikleri akşam
yemeği ve sonrasında
başlarından geçenler an-
latıldı. Yemeğe ilk gelen
çift, arkadaşını yaralı
halde bulur. Ne yapacak-
larını düşünürken yavaş
yavaş diğerleri de eve gel-
meye başlar. Olay başta
gizlenir ve yalan söylenir.
En sonunda içlerinden
biri meclis üyesinin yerine geçmeye ve polisin karşısına
çıkmaya karar verir. Olayın nasıl olduğunu anlatmak
için esaslı bir hikâye uydurur.

Eyüpsultan
perde açtı

Eyüpsultan Belediyesi tarafından, bu top-
rakların hikayesini anlatan sanatçılar yetiştir-
mek amacıyla düzenlenen Eyüpsultan

Tiyatro Okulu’nda eğitimler başladı. “Eğitim içinde
üretim, üretim içinde eğitim” ilkesini benimseyen ti-
yatro okulunda 18 yaş ve üstüne Cumartesi günleri
13.00 – 17.00 saatleri arasında Eyüpsultan Kültür ve
Sanat Merkezi'nde, 15-18 yaş aralığındaki lise öğrenci-
lerine ise okullarında eğitimler veriliyor. Bu kapsamda
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen
Hacı Osman Torun İmam Hatip Lisesi, Oğuzcan
Polat Anadolu Lisesi, Rami Atatürk Anadolu Lisesi,
Alibeyköy Anadolu Lisesi, Alibeyköy Kız İmam Hatip
Lisesi, Mareşal Fevzi Çakmak Meslek Lisesi, Eyüp
Anadolu Lisesi’nde başvurular alınarak, Tiyatro Oku-
lu’na giren öğrencilere okullarınının belirlediği gün ve
saatlerde eğitimler verilmeye başlandı. 

ZAYİ İLANI 
İşyeri Ruhsatımı kaybettim hükümsüzdür. Aydın ATALA / 

TC NO: 35215617460



G eçtiğimiz günlerde Milli Güvenlik Kurulu'nun
(MGK) yaptığı toplantıda ekonominin nasıl
kurtarılacağı ve ekonomik savaş konusu tartı-

şıldı. Bilindiği gibi MGK’nın aldığı kararlar tavsiye
niteliğinde olup hükümete uygulaması için verilir ve
takip edilir.

MGK’nın kimlerden ve hangi makamlardan oluş-
tuğu belli. Cumhurbaşkanımız bu kurula bazı ma-
kamları da ekleyerek kurulu genişletti. Son
toplantıda Cumhurbaşkanımızın dışında ekonomist
var mı, yok mu bilmiyorum. Merak ettiğim bu kurul
oluşturan değerli yöneticilerimizden çarşı-Pazar’a
giden var mıdır, oradaki fiyatları biliyorlar mıdır? Fı-
rından veya evlerine yakın büfe veya bakkaldan
ekmek almışlar mıdır? Yinede aldıkları kararların
uygulanmasını temenni ederim.

Yöneticimiz ekonomist olarak kitapta yazmış olsa
da bu savaşta sonuç olmak an itibarı ile mümkün
değil gibi gözüküyor, ama uzun vade de bunun pek
ala gerçekleştirilmesi de mümkündür.

Oysa ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal
Atatürk Kurtuluş Savaşı başlangıcı ve sonrasında ve
beraberindekilerin çektiği sıkıntılara bakıp hem Kur-
tuluş Savaşından hem de Ekonomik savaştan nasıl
çıktıklarını günümüze örnek olması bakımından ne
yaptıkları ve nasıl zaferle çıktıklarını görmek 
mümkün.

O zamanlar, TBMM’nin kurulmasından sonra Mil-
letvekillerinin aldıkları 80 liralık maaşla nasıl geçin-
dikleri, Ankara’da kalacak otellerin ve kiralanacak
evlerin yeterli olmayışı nedeniyle, Milletvekillerinin
çoğu, subaylar, İstanbul’dan gelen gazeteciler ve öğ-
retmenler Öğretmen Okulu’nda (Darül Muallimin) de
kalan, hatta 3-4 vekilin bir oda kiralayıp orayı pay-
laştıkları zamanın vekillerinin anılarında o günleri
okumak mümkün.

Hatta ülkeyi kuranlar Ankara’ya geldiklerinde on-
ların sefilliğini gören ve onlara yardım etmeyi bir
görev sayan zamanın Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi
Hocanın verdiği 1000 lira ile ülkeyi kuranların bi-
razda olsa nefes aldıklarını da unutmamak gerekir.

Birinci Kurtuluş Savaşı sonrası devletimizi kuran
Atatürk tüm dünyayı sarsan 1929-1930 ekonomik
buhranına karşı verdiği savaşını o dönemi anlatan
yüzlerce kitapta yazılıdır.

Bu ekonomik krize karşı, o dönemin Milletvekille-
rinden Afyonkarahisar vekili Ali Çetinkaya, Erzincan
vekili Saffet Arıkan, Tekirdağ vekili Cemil Uybadın’ın
verdikleri kanun teklifinden Milletvekili maaşlarının
500 liradan 350 liraya düşürülmesi, 5 Mart 1931
günü kabul edilerek 1757 sayılı kanun olarak 11
Mart 1931 günlü Resmi Gazete'de yayımlanarak 1
Haziran 1931 günü yürürlüğe girerek uygulanmaya
başlandı.

Ülke nasıl kurtulur?

O günlerde ekonomik kurtuluş savaşı böyle başladı
ve sonrasında alınan ve uygulanan tedbirlerle Os-
manlı borçları ödendi, yurdumuz da yörelerin ürettiği
ve ihtiyaçlara göre fabrikalar kuruldu ve böylece
ikinci savaşta kazanılmış oldu ki, ülkemiz tarihinde
ilk defa İkinci Cihan Harbi'nden çıkan batılı ülkelere
ürettiklerimizi satarak 1946-47 yıllarında ihracat 
rekoru kırdı.

*Şimdi günümüzde bu savaş verilecekse; o günkü
parlamentoyu örnek alarak Milletvekillerimizin maaş
ve yolluklarını düşürebilecek ve sayılarını 
azaltabilecek misiniz?

Yetmedi; 3-5 yerden maaş, temsil ve yönetim ku-
rulu maaşlarını bire düşürebilecek misiniz?

*En önemlisi; devlet garantili Şehir hastaneleri,
Havaalanları, köprüler, geçitler ve yolları yapan fir-
maların alacaklarını TL’ye veya ilaç alımlarında kul-
lanıldığı gibi sabit kur’a bağlayabilir misiniz?

*Devlette, şeflik, amirlik, daire başkanlığı, müdür-
lük, bakanlık ve en üst kademelere kadar yükseler
makam aracı savurganlığı na ve onlara yapılan mas-
raflara son verebilecek misiniz?

*Millete porsiyonlarını azaltmayı, ev ihtiyaçları
için kilolar yerine tane ile almayı tavsiye edenler söy-
lediklerini kendileri yapıyorlar mı?

*Çiftçinin, üreticinin ve köylünün tarlası ile barış-
ması için, yatlara uygulanan mazot indirimi onlara
da uygulanabilecek, tarım girdilerinde devlet yeterli
desteği sağlayıp tıpkı Kurtuluş Savaşından sonraki
gib üretimi güçlendirebilecek misiniz?

*Millete balık vermek yerine balık tutmayı öğretip
vatandaşı muhtaç ve el bakımdarı olmaktan kurtar-
mak için çaba gösterebilecek, ve halkımızı birbirlerini
ocu, bucu demeden ve ayrım yapmaksızın sevip, say-
mayı sağlayabilecek misiniz?

Bu örnekleri pekala çoğaltmak mümkün. “Evet,
bunlar yapılır” denilirse ekonomik savaş başlamış ve
seferberlik ilan edilmiş olur.

Yöneticilerimiz bunları yaparak savaşa başlarsa,
ben halkıma güveniyor ve inanıyorum ki; 7 dan 70’e
tüm halkımız bu savaşa katılacak ve mutlak sonuç
alınacaktır.

O zaman, “Dış ya da iç güçler bunları istiyor”
demeye de gerek kalmayacaktır.

Hadi bakalım ülkemin geleceği için kolay gelsin.
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Ekonomik 
savaş nasıl verilir?

İ stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),
kurum tarihinde ilk kez düzenlenen
“B40 Balkan Belediye Başkanları Zir-

vesi”nde, 11 ülkeden 24 kentin belediye baş-
kanını ağırladı. İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu’nun çağrısıyla bir araya gelen be-
lediye başkanları, 29-30 Kasım tarihleri ara-
sında Harbiye’deki İstanbul Kongre
Merkezi’nde gerçekleştirilen zirvede hem
ortak oturumlara katıldı hem de birbirleriyle
birebir görüşmeler yapma olanağı buldu.  

Avrupa’ya değer katacak

Teknik oturumların sonuçlarının sunumu ve
başkanların geri bildirimleriyle şekillenen zir-
venin sonunda, kapanış deklarasyonunun
yayınlanmasına geçildi. Öncesinde zirvenin
kapanış konuşmasını yapan İmamoğlu, bir
sonraki B40 zirvesinin, gelecek yıl Atina’da
gerçekleştirileceğini açıkladı. “Bizim Atina'ya
çok daha kalabalık katılabilmemiz lazım”
diyen İmamoğlu, “Yani bu konuda belediye-
lerin kendi ülkelerinde ya da ilişkide oldukları
başka ülkelerdeki kardeş şehirleri üzerinden
davetlerini güçlendirmeleri ve bu davetler
üzerinden gerçekten daha güçlü, daha kala-
balık bir katılımla yerel yönetimlerin olağan-
üstü bir zirvesini, Balkanlar adına, B40
networkünü güçlendirerek Atina'da, hep bir-
likte başaralım. Bir sonraki aşamada, talip
olduğunu hissettiren, direkt söyleyen başka
şehirlerimiz de oldu. Onların da elbette bir
hazırlık içerisinde olacaklarını düşünüyorum.
Bu yönüyle de biz, inşallah Atina'da bir son-

raki şehri de anons ederken çok daha güçlü
bir biçimde hazırlığın da temellerini atmış
olacağız. Çok değerli oturumlar oldu. Çok
güzel fikirler paylaşıldı. Tarihi bir buluşma
olduğunu düşünüyorum. Zaten yaşam böy-
ledir. Birileri başlatır. Bizler hep birlikte bunu
başlatmış olduk. Ama gelecekte çok kıymetli
işlere imza atacağımızı şimdiden hissedebili-
yorum. Bu B40 ağı Balkanlara kesinlikle iyi
gelecek. Kesinlikle Avrupa'ya çok değer kata-
cak. Umarım dünyamıza da çok güzel bir
hazırlık pozisyonu olur B40 ağı” dedi.

Metin imzalandı

Kapanış konuşmasının ardından 25 belediye
başkanı, ortak deklarasyona imza attı. Dek-
larasyon metni İBB Başkanı İmamoğlu, Te-
kirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir
Albayrak, Atina Belediye Başkanı Başkanı
Kostas Bakoyannis, Belgrad Belediye Baş-
kanı Zoran Radojičić, Dıraç Belediye Baş-
kanı Emiriana Sako, Edirne Belediye
Başkanı Recep Gürkan, Kırcaali Belediye
Başkanı Hasan Azis, Kırklareli Belediye Baş-
kanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kotor Bele-
diye Başkanı Vladimir Jokić, Laktasi
Belediye Başkanı Miroslav Bojić, Midilli Be-
lediye Başkanı Stratis Kytelis, Patras Bele-
diye Başkanı Konstantinos Peletidis,
Potgoritsa Belediye Başkanı Ivan Vuković,
Pula Belediye Başkanı Filip Zoričić, Sara-
yevo Belediye Başkanı Benjamina Karić, Se-
lanik Belediye Başkanı Konstantinos Zervas,
Skopje Belediye Başkanı Danela Arsovska,

Split Belediye Başkanı Ivica Puljak, Tiran
Belediye Başkanı Erion Veliaj ve Üsküp Bele-
diye Başkanı Danela Arsovska ile Köstence
Belediye Başkan Yardımcısı Emiriana Sako,
Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı Re-
biye Turan Ünüvar, Priştine Belediyesi Ulus-
lararası Yardımlaşma ve AB Entegrasyonu
Daire Başkanı Merita Maliqi, Prizren Beledi-
yesi Turizm ve Ekonomik Kalkınma Müdürü
Sevil Liman Kazazi tarafından imzalandı.  

İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu’nun çağrısıyla
toplanan ve ‘B40 Balkan
Belediye Başkanları
Zirvesi’nde bir araya gelen
11 ülkeden 24 kentin
belediye başkanı, ortak
deklarasyona imza attı.
Avrupa’nın geleceğine dair
ortak bir vizyon geliştirmeyi
hedefleyen başkanlar, karşı
karşıya olunan iklim
değişikliği ve diğer küresel
sorunlara yerel, bölgesel ve
küresel düzeyde ortak
çözümler üretmek üzere 
beraber çalışma noktasında
mutabakat sağladı

25 BAsKANDAN
DEKLERAsYON

Zirve, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve konuk belediye başkanlarının aile fotoğrafı çekimiyle son buldu. 

Avcılar Üniversite Mahallesi'nde yer alan Firuze Konakları sakinlerinin, havaya duman
ve kötü koku yaydığı gerekçesiyle şikayetçi olduğu ve İstanbul Valiliği'ne dilekçe yazdığı
Örboy Tekstil Fabrikası'nın daha önce 24 kez mühürlenmesine rağmen fabrika 
sahibinin her seferinde mührü kırarak faaliyetlerine başladığı bilgisine ulaşıldı

DAMGA'NIN; “Evlerinde Zehir So-
luyorlar” başlığıyla dün gündeme
taşıdığı Avcılar Üniversite Mahalle-

si'ndeki Örboy Tekstil Fabrikası'yla ilgili yeni
gerçekler ortaya çıktı. Avcılar Firuze Konakla-
rı'nda oturan vatandaşların, havaya duman ve
kötü koku yayması nedeniyle şikayetçi olduğu
ve faaliyetlerinin durdurulması adına İstanbul
Valiliği'ne dilekçe yazdığı Örboy Tekstil Fabri-
kası'ndan 2019 yılından bu yana çok sayıda
kişi ile kurumun şikayetçi olduğu bilgisine ula-
şıldı. Söz konusu fabrikanın çevreye saçtığı
kötü koku ve turuncu dumanın insan sağlığını
tehdit ettiğini öne süren tam 12 işletmenin de
fabrikanın faaliyetlerine son verilmesi için daha
önce İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi ve Avcılar Belediyesi'ne şikayette bu-
lunduğu ortaya çıktı. Elektromag Makine,
Anadolu Global Plastik, Tolon Tenekecilik, Eti-
mag Etiket Matbaa, Serap Makine Kalıp,
Metrosan Ambalaj ve Kor Metal Sanayi
olmak üzere çok sayıda şirketin daha şikayetçi
olduğu fabrika şimdiye kadar 24 kez 
mühürlendi.

Hepimiz mağduruz

Konuya ilişkin Damga'ya konuşan bölgedeki iş

insanları da Örboy Tekstil Fabrikası'nın şim-
diye kadar alınan mühürleme kararlarının hiç-
birini takmadığını söyledi. Bir firma sahibi,
“Firuze Konakları yapılmadan önce de biz bu-
rayı şikayet ettik. Ama yok, yok, yok. Adamın
fabrikasını 24 kez mühürlediler adam şimdi
25'inci kez mühür kırıp çalışmaya başladı. Bu
fabrika nedeniyle hepimiz mağduruz. Hem
çevre okullardaki çocuklar hem burada yaşa-
yan insanlar zehir solumak zorunda kalıyor”
dedi.

Tam bir komedi

Fabrikanın çevreye saldığı zehirli gazını vi-
deoya çektiklerini ve videoyu hem Avcılar Bele-
diyesi'ne hem de İstanbul İl Çevre
Müdürlüğü'ne götürdüklerini belirten vatan-
daşlar ise “O'na rağmen kalıcı bir çözüm bula-
madık. Belediye geliyor mühürlüyor gidiyor.
Adam mühürü kırıp çalışmaya devam ediyor.
Tam bir komedi” ifadelerini kullandı. Fabrikaya
ilişkin Avcılar Firuze Konakları Yönetimi de İl
Çevre Müdürlüğü'nün ÇED raporu düzenle-
mesini talep etti. Mühürleme ile bir sonuç alı-
namadığını belirten yönetim, ÇED raporu
hazırlanması için sitede oturan vatandaşlardan
dilekçe toplamaya başladı. ANIL BODUÇ
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528 çatı uçtu!
İstanbul İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Gökhan Yılmaz,
"528 çatı uçması, 839 ağaç devrilmesi, 39 araç hasarı, 44 trafik
ışığı ve yön tabelası devrilmesi, 12 istinat duvarı ve yol çökmesi
yaşanmıştır. Toplam 1262 olaya müdahale edilmiştir" dedi

İstanbul İl afet ve acil
Durum (aFaD) Müdürü Gök-
han Yılmaz, İstanbul'da 2 gün-

dür etkili olan fırtına ile ilgili
açıklamalarda bulundu. Gökhan Yılmaz,
önceki gün başlayan fırtınanın etkisini
azaltsa da etkili olmaya devam ettiğini
belirterek, "Fırtınanın İstanbul'u etkileye-
ceği bilgisi Meteoroloji bölge Müdürlü-
ğümüzden alınır alınmaz aFaD
başkanlığımızın koordinasyonunda İs-
tanbul Valimizin başkanlığında gerekli
değerlendirmeler yapılarak, tüm kamu
kuruşlarımız bilgilendirilmiş, araç, per-
sonel ve ekipman hazırlıklarını gözden
geçirmeleri istenmiştir. Kuvvetli rüzgar
şiddetini artırarak zaman zaman 100 ki-
lometre/saat üzerine çıkmıştır. Devam
eden fırtına ile beraber aralıklarla yer
yer kuvvetli sağanak yağmur geçişleri
yaşanmıştır. Kuvvetli yağış neticesinde
ilimizde genelinde deniz ulaşımında ak-
saklıklar, enerji hastalarında kesintiler
nedeniyle tramvay seferlerinde aksama-
lar 15 temmuz Şehitler Köprüsü'nde
olumsuz hava koşullarından kaynaklı
trafik iki yönlü tek şeritten sağlanması
şeklinde olmuştur. aynı zamanda boğaz
transit gemi geçişlerine kapatılmıştır”
bilgisini verdi. 

4 kişi vefat etti

“bazı teleferik hatları da fırtına nedeniyle
işletmeye kapatılmıştır”  İstanbul Valiliği-
mizce okullar bir gün süreyle tatil edilmiş,
motosiklet ve scooterların trafiğe çıkması
bugün saat 18.00'e kadar yasaklanmıştır.
Yaşanan olumsuzluklar sonucunda sabah
saatleri itibariyle 112 çağrı merkezine 4
bine yakın ihbar gelmiş olup, acil müda-
hale ekipleri ivedilikle ihbar noktalarına
yönlendirilerek gerekli müdahalelerin ya-
pılması sağlanmıştır. İlçe Kaymakamlıkla-
rından alınan şu anki bilgilere göre; 528
çatı uçması, 839 ağaç devrilmesi, 39 araç
hasarı, 44 trafik ışığı ve yön tabelası dev-
rilmesi, 12 istinat duvarı ve yol çökmesi
yaşanmıştır. toplam 1262 olaya müda-
hale edilmiştir. İlk müdahale ekiplerimizin
şu an itibariyle müdahalelere devam et-
mektedir. sahadan gelen bilgiler doğrultu-
sunda  rakamlarda güncellemeler
yapılacaktır. Çevre Şehircilik İl Müdürlü-
ğümüzce belediyelerimizin desteğinde ya-
pılarda meydana gelen hasarı tespit
etmek için hasar tespit çalışma grubu faa-
liyetlerine başlamıştır. İlimiz genelinde şu
an itibariyle 46 vatandaşımızın yaralan-
dığı, 4 vatandaşımızın ise vefat ettiği gö-
rüşmüştür” ifadelerini kullandı.  DHa

Atatürk Silüetine kepçeli önlem!Beylikdüzü'nde de etkili
olan fırtınanın geçen yıl

Atatürk Bulvarı 
üzerinde yerleştirilen

belirli sürelerle 
120 derecelik açı ile
dönen dev Atatürk

Silüetinin 
etkilenmemesi için

kepçelerle önlem alındı.

ATATÜRK Bulvarı, Ana-
dolu Caddesi hem de
Yaşam Vadisi'ne hakim

noktada iki yıl önce düzenlenen ça-
lışmada Beylikdüzü Belediyesi'nce
Atatürk Silüeti yerleştirildi. 30 Ağus-
tos 2020 tarihinde açılan 4.5 ton
ağırlığında çelikten üretilen ve ben-
zeri olmadığı belirtilen modern ta-
sarımın, iki saatte bir 120 derecelik
açıyla dönerek hem Atatürk Bulvarı

hem Anadolu Caddesi hem de
Yaşam Vadisi'nden hâkim bir gö-
rüntü oluşturması bağlandı. Atatürk
Silüeti'nin dün başlayan fırtınadan
etkilendiği ve sallanmaya başladığı
görülünce Beylikdüzü Belediyesi ta-
rafından iki iş makinesi gönderilerek
sallanması ve şiddetli fırtınanın
zarar vermesi önlendi. Atatürk Si-
luetine kepçeli koruma yoldan ge-
çenlerin de ilgisini çekti.



D oç. Dr. Mustafa Doğan, havala-
rın soğumasıyla birlikte çocuk-
larda artan gribal enfeksiyonlar

nedeniyle ailelerin mutlaka bir çocuk dok-
toru uzmanına başvurmalarını gerektiğini
söyledi. Doğan, "Mevsimin getirdiği özellik
nedeniyle özellikle sonbahar aylarında üst
solunum yolları enfeksiyonlarında bir artış
yaşanır. Üst solunum yolları enfeksiyonla-
rının genel bulguları ateş, halsizlik, kırgın-
lık, baş ağrısı olabildiği gibi karın ağrısı,
bulantı, kusma gibi semptomlar da eşlik
edebilir. Özellikle Covid de bu dönemde
yine varlığını devam ettiren, hissettiren en-
feksiyonlar arasında. Bu tür bulguları olan
çocukların aileler tarafından bir çocuk has-
talıkları uzmanına muayene ettirilmelerini
ve doktora danışmadan ilaç kullanmama-
larını öneriyoruz. Bu tür hastalıklardan ko-
runmak için özellikle el hijyeni önemli.
Okullarda, ortak eşya kullanımının olduğu
veya diğer alanlarda el dezenfeksiyonu
önemli. Temas öncesi ve temas sonrası
mutlak suretle el dezenfeksiyonu
yapmalıyız. Okuldan eve gel-
diğimizde ellerimizi su ve
sabun ile yıkamalıyız.
Semptomu olan, üst
solumun yolları
enfeksiyonu
semptomu
olan çocuklar
mutlak su-
retle maske
takarak
hem kendi-
lerini hem
de diğer
arkadaşla-
rını koru-
malılar.
Çocukları
enfeksiyon-
lardan koru-
mak için yine
beslenme çok
önemli. Mevsime
uygun beslenme.
Nedir? Lahana, kar-
nabahar gibi, havuç gibi
mevsime uygun gıdalar. Artı
mandalina, portakal gibi C vita-
mininden zengin gıdalarla bağışıklık
sistemimizi kuvvetlendirmeliyiz. Yeter mik-
tarda sıvı alımına özen göstermeliyiz. Artı
uyku. Günlük en az 8 saat uyku öneriyo-
ruz. Artı üst solunum yolları semptomları

olan
çocukların istirahati ve egzersiz kısıt-
laması önemli. Özellikle 38 derece üze-
rinde ateşi olan çocukların evde egzersiz

kısıtlaması ve dinlenme ile
günü geçirmelerini öneriyo-
ruz" diye konuştu.

Beklenen bir artış var

Doç.Dr. Doğan,
geçen yıla oranla

bu yol gribal
enfeksiyon

hastalıkla-
rının ar-
tığını
ifade
ederek,
"Bu yıl
geçen
yıla

göre
bizim

kendi göz-
lemimiz kata

varan bir artış
var. Beklenen bir

artış bu. Niçin? Geçen
yıl ciddi bir kısıtlama oldu. Kısıt-

lamalar, maske kullanımına çok fazla dik-

kat edildi, sosyal mesafeye dik-
kat edildi, el hijyenine dikkat
edildi. Bu temel koruyucu ön-
lemlerde bu yıl bir gevşeme görü-
yoruz toplumda. Bu gevşemenin
bizi bu noktaya taşıdığı 
kanaatindeyiz. 
Covid'i test yaptırmadan ekarte et-
tirmek mümkün değil. Üst solu-
num yolları semptomu olan,
yüksek ateşi olan çocukları aileleri
mutlak suretle bir çocuk hastalıkları
uzmanına muayene ettirmelerini
öneriyoruz. Şu anki Covid yoğun
bakımlarda yatak doluluk oranımız
yüzde 60'larda. Fakat diğer yoğun ba-
kımlarda yatak doluluk oranımız
biraz daha yüksek, yüzde 80'lere varan
oranda bir yatak doluluğumuz mevcut.
Diğer hastalıklar nelerdir; KOAH, kalp
krizi, SVH dediğimiz beyne pıhtı at-
ması, trafik kazaları gibi veya kanser.
Özellikle hastaların tetkik ve tedavisiyle
alakalı gereksinim nedeniyle diğer yoğun
bakımlarda bu doluluk oranını yaşamak-
tayız" dedi.
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İRFAN DEMİR

Koah hastaları

DiKKAT ETMELi
Sadece çocukların değil özellikle KOAH hastalarının da kendilerine dikkat etme-

lerini gerektiğini anlatan Doğan, "Öncelikle KOAH hastalarının eğer kullanıyorlarsa
sigara kullanmamalarını öneriyoruz. Artı hava kirliliği olan ortamlardan, kalabalık or-

tamlardan uzak durmalarını öneriyoruz. Eğer solunum semptomları başlamış ise hasta-
lığın ilerlemesini belirlemeden bir göğüs hastalıkları uzmanına muayene

olmalarını öneririz. KOAH hastalarında koronavirüsün daha ağır ge-
çirilmesi beklenir. Bu nedenle KOAH hastalarının grip aşısı, za-
türre aşısı ile aşılanmalarını, aynı zamanda mutlak suretle

Covid aşı dozlarını da eksikse tamamlamalarını, aşısız ise
mutlak suretle Covid aşısı ile aşılanmalarını öneriyoruz.
Çocukluk çağı aşılamalarıyla alakalı temelden başla-
yalım. Mutlak suretle çocukluk çağı aşılarını zatürre

ve menenjit aşılarını tamamlamış olmalarını
önemsiyoruz ve öneriyoruz. Artı grip aşısını ha-

keza yine çocuklarımızda, immün sistemi,
bağışıklık sistemi zayıf hastalarımızda,

organ yetmezliği olan hastalarımızda
grip aşısı yapılmasını öneriyoruz.

Yine 12 yaş üstü çocuklarımızda
Covid aşısı öneriyoruz" diye

konuştu. 

Tekirğda Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Doğan, havaların soğumasıyla
birlikte özellikle çocuklarda gribal enfeksiyonların arttığına dikkat çekerek, “Okullarda, ortak eşya kullanımının olduğu veya
diğer alanlarda el dezenfeksiyonu önemli. Temas öncesi ve temas sonrası mutlak suretle el dezenfeksiyonu yapmalıyız” dedi

TEKIRDAG OKULLARI
KORONA ALARMINDA

Kadın polisler
KADES'i anlattı

Öğrencilerin içinde
olmak çok güzel

Tekirdağ'da
kadın polisler, İç-
işleri Bakanlı-

ğı'nın, kadına yönelik
şiddetin önlenmesine yöne-
lik uygulaması olan Kadın
Destek Uygulaması
(KADES) hakkında kadın-
lara bilgi verdi, onların tele-
fonlarına yüklemelerini
sağladı. İl Emniyet Müdür-
lüğü ekipleri tarafından Ka-
dına Yönelik Şiddete Karşı
Uluslararası Mücadele Gü-

nü'nde, Süleymanpaşa ilçe-
sindeki bir AVM ile semt pa-
zarında bilgilendirme
programı yapıldı. Programda
kadın polisler, KADES uygu-
lamasını anlattı. Kadınlar da
telefonlarına uygulamayı
yükledi. Polisler, kadınlara
uygulamanın içeriği ve nasıl
kullanılacağı hakkında de-
taylı bilgi verdi. Ayrıca, etkin-
likte, kadınlara şiddete karşı
bilgilendirme broşürleri de
dağıtıldı. 

Çekmeköy Be-
lediye Başkanı
Ahmet Poyraz

her hafta farklı bir
okulda bayrak törenine
katılarak öğrencilerin
heyecanına ortak olu-
yor. Okullarda öğren-
cilerle birlikte İstiklal
Marşı’nı okuyan
Başkan Poyraz, öğ-
retmenleri de ziya-

ret ederek istek ve taleple-
rini not alıyor. Çamlık Or-
taokulu’nda gerçekleşen
törende öğrencilere sesle-
nen Başkan Poyraz, “Haf-
taya sizlerin güleryüzü,
neşesi ve heyecanı ile baş-
ladık. İnşallah bu hafta
sizlerin yüzü gibi güzel,
heyecanınız ve coşkunuz
gibi enerji dolu bir hafta
olur”  dedi.



ABD Başkanı Joe Biden, 
yeni tip koronavirüsün 
Omicron varyantına 

ilişkin Kovid-19 ile mücadele 
ekibinden aldığı brifing sonra-
sı gazetecilere açıklamalarda 
bulundu. Dünya Sağlık Örgütü-
nün (DSÖ) Omicron varyantının 
varlığını duyurmasından kısa 
süre sonra harekete geçerek 
Güney Afrika ülkelerine seyahat 
kısıtlaması getirdiğini belirten 
Biden, “Bu seyahat kısıtlama-
ları, Omicron’un yayılmasını 
yavaşlatabilir ancak önlemez.” 
uyarısında bulundu. Biden, halka 
bir an önce Kovid-19 aşılarını 
olma ve tamamlama çağrısında 
bulunarak şu ifadeleri kullandı: 
“Er ya da geç ABD’de Omicron 
varyantı vakaları ile karşılaşaca-
ğız. Omicron varyantı, bir endişe 
nedeni ancak panik sebebi değil. 
Dünyadaki en iyi aşılara, en iyi 
ilaçlara ve en iyi bilim insanla-
rına sahibiz. Bu varyanta karşı 
kaos ve kafa karışıklığı ile değil 
bilimle mücadele edeceğiz.”

Avrupa’ya seyahat ya-
sağı öngörmüyor
Virüsle ilgili her geçen gün 

yeni bir şey öğrendiklerini ve 
gelişmeleri yakından takip 
ettiklerini vurgulayan Biden, 
Kovid-19 ile mücadelenin en 
etkili yolunun hala maske tak-
mak ve aşı olmak olduğunun 
altını çizdi. Biden, bir gazeteci-
nin yeni bir karantina seçene-
ğinin tamamen masadan kalkıp 
kalkmadığı sorusuna ilişkin 
“Şimdilik evet masadan kalktı. 
İnsanlar maskelerini takar ve 
aşılarını olursa karantinaya 
gerek kalmaz.” yanıtını verdi. 
Başka bir gazetecinin “Omic-
ron varyantının tespit 
edildiği İngiltere, 
Avrupa Birliği 
üyeleri ve diğer 
ülkelere seya-
hat kısıtlaması 
getirecek 
misiniz?” 
soru-
suna 

“Şu anda böyle bir şey öngör-
müyoruz. Zaman ne göstere-
cek bakacağız.” yanıtını verdi.

 
 

Tüketiciyi 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

 
 

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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Tüketiciyi 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

615 MART 2021 PAZARTESİEKONOMİ www.gazetedamga.com.tr

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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DÜNYACA ünlü pop 
şarkıcısı Rihanna, 
yeni cumhuriyet 
Barbados’ta Ulusal 
Kahraman nişanı-
na layık görüldü. 
Amerika basınına 
göre, Rihanna’ya 
söz konusu nişan, 
Barbados’un İngil-
tere Veliaht Prensi 
Charles’ın da katıldı-
ğı törenle cumhuri-
yeti ilan etmesinden 
ve böylece İngiltere 
Kraliçesi 2. Elizabet-
h’i devlet başkanı 
olarak tanımaya son 
vermesinden kısa 
süre sonra takdim 
edildi. Barbados Baş-
bakanı Mia Mottley, 
şarkıcının doğduğu 
yer Bridgetown’da 
düzenlenen törende, 
Rihanna’nın 2012 
yapımlı “Diamonds” 
şarkısına atıfta bu-
lunarak “Bir elmas 
gibi parlamaya ve 
milletinize şeref 
getirmeye devam 
edin.” dedi. Rihan-
na olarak bilinen 
Robyn Rihanna 
Fenty, 1866’da ölen 
dini lider Sarah Ann 
Gill’den sonra Barba-
dos tarihinde Ulusal 
Kahraman onuruna 
layık görülen ikinci 
kadın oldu. Rihanna, 
yaşayan iki Barba-
dos Ulusal Kahra-
manı’ndan da biri 
olarak da kayıtlara 
geçti. Söz konusu 
unvan 1998’de 
kriket oyuncusu Sir 
Garfield Sobers’e de 
verilmişti.

Karayipler’de yer alan 
ada ülkesi Barbados’un 
bağımsızlık günü olarak 

kutlanan 30 Kasım’da, baş-
kent Bridgetown’daki törende 
yemin eden 72 yaşındaki Sandra 
Mason, Barbados’un ilk kadın 
devlet başkanı seçildi. İngiltere 
Veliaht Prensi Charles’ın da 
katıldığı törenle cumhuriyetin 
ilan edildiği Barbados, böylece 
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’i 
devlet başkanı olarak tanımaya 
son verdi. Ülkenin yüksek onur 
konuğu olarak törene davet 
edilen Prens Charles’a, başbakan 
tarafından “Barbados Özgürlük 
Nişanı” takdim edildi. West In-
dies Üniversitesinde uluslararası 
ilişkiler profesörü Kristina Hin-
ds, Charles’a nişan verilmesini 
eleştirerek “İngiliz kraliyet ailesi, 
bu bölgede sömürü kaynağı ve 
şimdiye kadar ne bir özür ne de 
zararların karşılanması için bir 
tazminat teklifinde bulundular.” 

ifadesini kullandı.

Barbadoslu devlet başkanı
Barbados Başbakanı Mia Mott-
ley, BBC’ye verdiği röportajda, 
kraliyet ailesinden ayrılmanın 
bölge açısından “tarihi” olaca-
ğını belirterek, “Barbadoslular 
bir Barbadoslu devlet başkanı 
istiyorlar, bu kim olduğumuza 
ve neyi başarabileceğimize dair 
güvenin ifadesidir. Sömürge 
geçmişimizi tamamen geride 
bırakmanın zamanı geldi.” ifade-
lerini kullandı.

Mason kimdir?
Barbados’un St. Philip bölge-
sinde 17 Ocak 1949’da doğan 
Sandra Mason, 1973’de ülkedeki 
tek devlet üniversitesi olan West 
Indies Üniversitesinin (UWI) 
Hukuk bölümünden mezun 
oldu. Mason, 1975’te avukat ola-
rak başladığı meslek hayatında 
bir süre öğretmenlik yaptıktan 

sonra 8 Ocak 2018’de Barbados 
Genel Valisi olarak kraliçenin 
temsilcisi seçildi. Mason, 16 Ey-
lül 2020’de yaptığı açıklamada, 2. 
Elizabeth’i devlet başkanı olarak 
tanımaya son verip, gelecek yıl 
ülkede yönetim biçimi olarak 
cumhuriyeti kabul etmek istedik-
lerini belirtmişti.

Ada’ya turist akını vardı
Dünyaca ünlü kumsallara 
sahip ve süper star Rihanna’nın 
doğduğu yer olarak bilinen Ada, 
yaklaşık 285 binlik nüfusu ve fi-
nans alanında yaptığı yeniliklerle 
bölgenin en zengin adalarından 
biri olarak dikkati çekiyor. 
Barbados, ekonomisinin önemli 
ölçüde turizme bağlı olması 
nedeniyle yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) salgınından ciddi 
şekilde etkilendi. Ülkeyi, salgın 
başlayana kadar her yıl ortalama 
1 milyondan fazla yabancı ziyaret 
ediyordu.

Karayipler’de yer alan ada ülkesi Barbados’ta, cumhuriyetin resmen 
ilan edilmesiyle 396 yıllık İngiliz Kraliyeti egemenliği son buldu

BARBADOSBARBADOS  
ARTIK OZGURARTIK OZGUR

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Rusya 
ve Çin, kurallara dayalı uluslararası düzeni balta-
lıyor, güç dengesi değişiyor. Demokrasi ve özgür-

lükler ağır baskı altında.” dedi
STOLTENBERG, 
NATO Dışişleri Bakanları 
Toplantısı’nın yapılacağı 

Letonya’nın başkentindeki Riga 
Güvenlik Forumu’nda “NA-
TO’nun 2030’a giderken görü-
nümü” konulu konuşma yaptı. 
Gelecek yıl İspanya’da yapılacak 
NATO zirvesinde kabul edilmesi 
planlanan yeni NATO Stratejik 
Konsepti’ne değinen Stolten-
berg, son Stratejik Konsept 
belgesinin 2010’da Lizbon’daki 
zirvede kabul edildiğini, o za-
mandan bu yana dünyada birçok 
değişiklik meydana geldiğini 
belirtti. “Rusya ve Çin, kural-
lara dayalı uluslararası düzeni 
baltalıyor, güç dengesi değişiyor. 
Demokrasi ve özgürlükler ağır 
baskı altında.” diyen Stoltenberg, 
yeni Stratejik Konsept belgesinin 
bunları içereceğini kaydetti.

Barışçıl eğilimlerden 
yanayız
Stoltenberg, NATO’nun de-
mokrasi, hukukun üstünlüğü ve 
özgürlükler gibi üzerinde kurulu 
olduğu değerleri korumak ge-
rektiğini vurgulayarak şunları 
aktardı: “Bu değerlerimiz hem 
ittifakımızın dışından hem de 
kendi ülkelerimiz içinden ağır 
baskı altında. Otoriter rejimler 
kurallara dayalı uluslararası 
düzeni geriletmekte, alternatif 
yönetim modellerini destek-
lemektedir. Toplumlarımızı 
baltalamak için dezenformasyon 
ve propagandayı kullanmakta, 
seçimlerimize karışmak için kötü 
siber araçları kullanmaktadırlar. 
Aynı zamanda kendi ülkelerimiz 
içinde demokratik değerlerimize 
saygı göstermeyen aşırıcılar ve 
siyasi gruplar bulunmaktadır. 
Bunun acı bir örneğini 6 Ocak’ta 
ABD Kongresi’ne yönetimin 
barışçıl değişimini engellemeyi 

amaçlayan saldırı düzenlendiğin-
de gördük.”

Savunmamızı 
güçlendirmeliyiz
Stoltenberg, demokrasileri 
güçlendirirken askeri gücü de 
kuvvetlendirmek gerektiğini, son 
Stratejik Konsept belgesinde 
Kuzey Atlantik’in barış içinde 
olduğu değerlendirmesinin yer 
aldığını ancak şimdi Rusya’nın 
saldırgan tutumu ve Çin’in 
küresel etkisini artırması gibi 
sınamalar bulunduğunu söyle-
di. Stolteberg, “Öngörülemez 
bir dünyada caydırıcılığımızı 
ve savunmamızı güçlendirme-
liyiz.” dedi. NATO’nun Kuzey 
Amerika ve Avrupa’nın ittifakı 
olduğunu vurgulayan Stolten-
berg, bölgenin küresel tehditlerle 
karşı karşıya olduğunu, ittifa-
kın Asya-Pasifik bölgesindeki 
ortaklarıyla ve AB ile iş birliğini 
güçlendirmesi gerektiğini belirtti.

RUSYA VE ÇIN
DÜZEN BOZUYOR

Yunanistan Başbakanı Kiryakos 
Miçotakis, artan vaka sayısına 
ve yoğun bakımlarda yatan 

hastaların çoğunlukla aşısız kişiler 
olduğuna dikkati çekerek, Kovid-19 
ile mücadelede atılacak yeni adımları 
açıkladı. Yeni tedbirler çerçevesinde 
aşı olmayan 60 yaş üstü vatandaşların 
en geç 16 Ocak’a kadar aşı randevusu 

almasını isteyen Miçotakis, bu tarih-
ten sonra aşı olmayanlara aylık 100 
avro ceza kesileceğini duyurdu. Miço-
takis, aşı olmayanlardan toplanacak 
ceza bedellerinin hastanelerin finanse 
edilmesi için kullanılacağını ifade etti. 
Bunun “ceza” amaçlı değil, “koruma” 
amaçlı bir uygulama olduğunu savu-
nan Miçotakis, yaklaşan Noel tatili 

öncesi, virüsün yayılmasını önleme 
amacıyla 6-12 Aralık’ta 18 yaş üstü 
herkese, aşılı veya aşısız olmalarına 
bakmaksızın ücretsiz Kovid-19 testi ve-
rileceğini açıkladı. Miçotakis, salgının 
Noel tatili sürecindeki seyrini belirle-
mek ve kontrol altına almak amacıyla 
erişkinlere 3-7 Ocak’ta da ücretsiz 
Kovid-19 testi dağıtılacağını belirtti.

Aşı olmayana 100 avro cezaYunanistan’da, 
yeni tip 

koronavirüs 
(Kovid-19) 

aşısı olmayan 
60 yaş üstü 

vatandaşların 
ayda 100 avro 
ceza ödeyeceği 

açıklandı

JOE BIDEN: PANIK YOK!
Iran yaptırım istemiyor

Ulusal 
kahraman 
RIHANNA

ABD Başkanı Biden, yeni tip koronavirüsün Omicron varyantından 
endişe duyduklarını ancak bunun panik sebebi olmadığını söyledi

AVUSTURYA’NIN 
başkenti Viyana’da AB 
Dış İlişkiler ve Güvenlik 

Politikası Yüksek Temsilcisi 
adına AB Dış İlişkiler Servisi 
Genel Sekreter Yardımcısı ve 
Siyasi Direktörü Enrique Mora 
başkanlığında başlayan İran nük-
leer anlaşması görüşmelerinin ilk 
günü sona erdi. “Kapsamlı Ortak 
Eylem Planı (KOEP)” olarak 
adlandırılan nükleer anlaşmanın 
tam anlamıyla uygulanması ve 
Mayıs 2018’de tek taraflı olarak 
anlaşmadan ayrılan ABD’nin 
dönüşünün ele alındığı toplan-
tıya Almanya, İngiltere, Fransa, 
Çin, Rusya ve İran’dan üst düzey 
yetkililer katıldı. Mora, toplan-
tının ardından basın mensupla-
rına yaptığı açıklamada, İran’ın 
nükleer faaliyetlerinin sürdü-
ğünü, ABD’nin de bu ülkeye 
yönelik yaptırımlarının devam 
ettiğini belirterek herhangi yeni 
bir gelişme olmadığını, bu zor 
koşullarda anlaşmanın yeniden 
hayata geçirilmesi için çaba sarf 
ettiklerini söyledi. İran’daki yeni 
iktidarın siyasi hassasiyetleri 
olduğunu vurgulayan Mora, 
bu ülkeden gelen yeni heyetin 
görüşlerini taraflarla paylaştığını, 
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı 
Ali Bageri Keni’nin başında bu-
lunduğu bu heyetin son 6 turda 
yapılan çalışmaları tanıdığını, bu 
zamana kadar yapılan çalış-

maların kaldığı yerden devam 
edeceğini kaydetti.

Acele edilmesi 
gerektiği vurgusu
“İran nükleer anlaşmasını hayata 
geçirmek, İran halkının yaşadığı 
sıkıntıları sona erdirmek, İran’ın 
nükleer faaliyetlerinin uluslara-
rası kamuoyunca şeffaf şekilde 
takip edilmesini sağlamak için 
acele edilmesi gerekiyor.” diyen 
Mora, bu yaklaşımla 7’nci tura 
başladıklarını ve çalışmaların 
devam edeceğini belirtti. Mora, 
yarın ve sonraki gün yaptırım-
ların kaldırılması ve nükleer 
anlaşmaya ilişkin oluşturulan iki 
çalışma grubunun faaliyetlerini 
sürdüreceğini ifade etti.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri, Avus-
turya’nın başkenti Viyana’da nükleer anlaşması görüşmelerinde 

öncelikli olarak yaptırımların kaldırılması gerektiğini söyledi
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Y urt dışında çalışma, yerleşim ve
aile vizesi başvurularında popü-
lerliği katlanarak artan ülkelerin

başında İngiltere geliyor. İngiltere vize
başvuruları konusunda sektörün önde
gelen kurumlarından Visavis Vize Danış-
manlık’ın açıkladığı verilere göre, yalnızca
son bir yılda İngiltere’de çalışma vizesine
Türkiye’den başvuranların sayısı 35 bin
olarak kayıtlara geçti. Başvuru sürecinde
İngilizce dil yeterliliğinin kritik önem taşı-
dığını belirten Visavis Vize Danışmanlık
kurucusu Hüseyin Arslan “Vize başvurusu
yapan kişiler İngilizce dil seviyelerini, İn-
giltere Vize Departmanı'nın (UKVI) belir-
lediği sınavlara girerek ispatlayabiliyor.
UKVI’ın aile birleşimi, çalışma izni ve yer-
leşim gibi alanlarda vize başvurularında
kabul ettiği sınavlar arasında ise dünyanın
önde gelen eğitim kurumu Pearson tara-
fından yapılan PTE Academic UKVI ve
PTE HOME yer alıyor” diye konuştu.

30 saatte açıklanıyor

Söz konusu sınavlara ilişkin ayrıntıları ak-
taran Pearson PTE Ortadoğu, Kuzey Af-
rika, Türkiye İş Geliştirme ve Satış
Müdürü İpek Aydın ise “Pearson olarak

PTE UKVI sınavını haftanın her günü;
PTE HOME sınavını ise Cumartesi,
Pazar ve Pazartesi olmak üzere haftanın 3
günü düzenliyoruz. Aile Birleşimi Vizesi
ve Şirket Temsilci Vizesi başvuruları için
PTE HOME A1, Yerleşim Vizesi başvu-
rusu içinse PTE HOME B1 sınavlarına
ihtiyaç duyuluyor. PTE Academic UKVI
sınavı ise Girişimci Vizesi, Yatırımcı Vizesi
ve Nitelikli Çalışan Vizesi için isteniyor.
PTE HOME Sınavında geçti ya da kaldı
olarak iki sonuç alınabilirken, PTE UKVI
Sınavı 10-90 skalasında puanlanıyor. Bu
sınavlara girmeyi düşünen adaylar, dile-
dikleri tarihlerde kolaylıkla yer bulabiliyor.
Her iki sınav da ortalama 30 saat içeri-
sinde açıklanıyor” ifadelerini kullandı.

Çok daha ekonomik

Adayların Pearson çatısı altında düzenle-
nen bu sınavlarda yaşadıkları deneyimden
son derece mutluluk duyduklarını belirten
Arslan, “PTE Home sınavına katılırken
adaylarımızın yaşadığı deneyim bizim için
de oldukça önemli. Sınava katılmak için
kendilerine uygun tarih ve saat için kolay-
lıkla sınav oturumu bulabiliyorlar. Kay-
dolmadan önce sınavla ilgili

yönlendirilmeler alıyorlar. Bu aşamada
adaylarımız, PTE Türkiye ofisiyle doğru-
dan iletişim kurabiliyor. Ayrıca PTE
Home sınavının diğer alternatiflere naza-
ran daha ekonomik olması, yine Türki-
ye’deki İngiliz makamlarına yapılacak
puan sistemli vizelerde tercih edilmesinin
önemli bir nedeni olarak karşımıza çıkıyor.
Bizler Visavis Ailesi olarak bu avantajların
sağladığı memnuniyet ile PTE Home sı-
navını tavsiye etmeye devam edeceğiz”
ifadeleriyle sözlerini noktaladı. DHA

HER yaştan kişinin okul çağı
başlangıcında ve çocuklu-
ğunda vaz geçilmezi olan to-

humdan bitki yetiştirme yönteminin
günümüze uyarlanmış hali İstanbul Bilgi
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstri-
yel Tasarım Bölümü 2021 yılı mezunu
Müge Yeniada’dan geldi.

Okuryazarlık artacak 

Yeniada, birçok çocuk gelişimci ve anneyle
yaptığı görüşmeler sonucunda hayata ge-
çirdiği projesiyle okul öncesi çağdaki ço-
cukların (4-7 yaş) ekolojik okuryazarlığını
artırmayı hedefliyor. Bir çekirdekten bitki
yetiştirme kiti tasarlayan başarılı öğrenci,
kitin içerisine hedeflediği yaş grubundaki-
ler için ergonomilerine uygun çekirdek
toplama ve ekim süreçlerine uygun el alet-
leri ile tohumun ekilmesi ve saklanması
için çeşitli ürünler yer alıyor. Ürünlerin
malzemelerini ve üretim yöntemlerini do-
ğaya zarar vermeyen ahşap, porselen ve
geri dönüştürülmüş karton gibi malzeme-
lerden tercih eden Yeniada, kendisi de sü-
recin en başından beri projesiyle paralel

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak 

Projesinde yaratmak istediği iki temel un-
surdan bahseden Yeniada, “BİLGİ Mi-
marlık Fakültesi’nden Prof. Dr. Özlem Er,
Dr. Öğr. Üyesi Selin Gürdere Akdur, Refik
Burak Atatür, Yetkin Yazıcı, Ar. Gör.
Gizem Öz yürütücülüğünde ve Gözde Şe-
kercioğlu mentorluğunda hayata geçirdi-
ğim bitirme projem ile çocuk ve ebeveynin
arasındaki ilişkiyi verimli bir şekilde arttır-
mayı ve tohumun potansiyeli ile
meyve/sebze atıklarının toprağa geri dönü-
şümünü sağlamayı hedefliyorum. Proje-
min şu an çalışan bir prototipi var.
Kendim de sürecin en başından beri pro-
jemle paralel olarak çekirdekten domates
yetiştiriyorum. Bu süreçte tek yıllık bitkileri
yetiştirmeyle ilgili her şeyi öğrendim diye-
bilirim. Çeşitli bitki yetiştiricileriyle görüş-
tüm ve bir permakültür çiftliğini ziyaret
etme imkânı buldum. Konunun uzmanla-
rından aklımdaki tüm sorulara yanıt bul-
duktan sonra kendi domateslerimi
marketten aldığım domateslerin çekirdek-
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Son bir yılda Türkiye’den 35 bin kişi İngiltere’de çalışma vize-
sine başvurdu. Bu süreçte İngilizce dil yeterliliğinin belirleyici

bir kriter olduğuna dikkat çeken Visavis Vize Danışmanlık 
kurucusu Hüseyin Arslan “Aile birleşimi, çalışma izni ve yerle-

şim gibi alanlarda vize başvurularında kabul edilen sınavların
arasında, dünyanın önde gelen eğitim kurumu Pearson tarafın-

dan yapılan PTE Academic UKVI ve PTE HOME yer alıyor” dedi.

Yunus Emre anlatılacak
UNESCO'nun 2021 yılını Hacı Bektaş-ı Veli ve Yunus Emre yılı ilan etmesi çerçevesinde Küçükçekmece
Belediyesi düşünce ve öğretileriyle asırlardır sevgi, birlik ve barışı öğütleyen Anadolu bilgelerini ve
felsefelerini, yıl boyunca düzenleyeceği sanatsal etkinliklerle anlatacak ve yaşatacak.

BU kapsamda, Küçükçekmece Be-
lediyesi Kültür ve Sosyal İşler Mü-
dürü Güney Özkılınç komşu

ilçelerin belediye başkanlarına, Küçükçek-
mece Belediye Başkanı Kemal Çebi adına bir
dizi ziyaret gerçekleştirecek. Kurban Bayramı
öncesi Başakşehir, Bağcılar, Bahçelievler, Av-
cılar, Bakırköy’ün Belediye Başkanlarını ziya-
ret edecek olan Özkılınç, Yunus Emre ve
Hacı Bektaş-ı Veli’nin eserlerini hediye ede-
rek, birlik ve beraberlik mesajı verecek.

Pekiştirmek istiyoruz 

Barışı, sevgiyi, ilmi kendilerine rehber kılan
iki büyük ismin felsefeleri ve ışığında bir dizi
etkinlikler gerçekleştireceklerini ifade eden
Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Anadolu’nun
her rengini taşıması açısından zengin demo-
grafik yapısıyla nam salan Küçükçekmece-
mizde, böyle bir misyon edinmekten onur
duyuyoruz. Hacı Bektaş-ı Veli'nin aramızdan
ayrılışının 750. yıl dönümü, Yunus Emre’nin
ise 700. yıl dönümünde belediyelerimiz ara-
sında bir kültür köprüsü kurarak, dostluğu-
muzu pekiştirmek istiyoruz. Hacı Bektaş-ı
Veli ve Yunus Emre savaş yerine barışı, düş-
manlık yerine dostluğu, kin yerine hoşgörüyü
benimseyen hümanist anlayışlarıyla yüzyıl-
lardır günümüz toplumlarına ışık tutmakta-
dırlar. İlçemizde düzenleyeceğimiz sanatsal
etkinliklerle, Anadolumuzun iki büyük ismini
pusula edinip, felsefelerini yaşatarak, birlik
ve beraberlik mesajları vereceğiz” diye ko-
nuştu.

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

tür mirasımızı mayalayan evrensel değerleri-
miz Hacı Bektaş-ı Veli ve Yunus Emre Kü-
çükçekmece’de sanatsal etkinliklerle de
yaşatılacak. Bu kapsamda, farklı millet ve
mezheplerden müzisyenlerin oluşturduğu,
birbirlerinin ilahisini, türküsünü, ezgisini aynı
neşeyle okuyan "Antakya Medeniyetler Ko-
rosu" Yunus Emre ve Hacı Bektaş özel reper-
tuarıyla Eylül ayında Küçükçekmece’de
sahne alacak. 

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

Akademisi’nden 40 sanatçının katılımıyla
Resim, Kaligrafi, Fotoğraf, Minyatür, Ebru,
Kat’ı, Graffiti, Heykel, Çini, Hat başta olmak
üzere farklı disiplinlerden oluşan branşlarda
40 eserden oluşan Hacı Bektaş-ı Veli ve
Yunus Emre konulu sergi de Ekim ayında
sanatseverlerle buluşturulacak. Küçükçek-
mece Belediyesi etkinlikler kapsamında, bün-
yesindeki 4 büyük otobüsün dış giydirme ve
tasarımlarını da Anadolu Erenleri’nin fotoğ-
rafları ve felsefesini temsil eden sözlerle kap-
latacak. Otobüsler yıl boyunca ilçe genelinde
yeni yüzüyle hizmet verecek.

ÇOCUKLAR için eğlenceli kolay öğ-
renme videoları sunan global marka
Da Vinci Kids, sosyal medya plat-
formlarının en dikkat çekicilerinden

biri olan TikTok tarafından düzenlenen 202
YazFest’e eğitici ve eğlenceli videolarıyla farklı
bir hava getirmeye hazırlanıyor. Da Vinci Kids,
yazın enerjisini yansıtacak olan TikTok 2021
YazFest’te “İşlevsel Sanat, Yaratıcı Aktiviteler
ve Genç Şef Matilda Ramsay” ile yer alacak.
TikTok YazFest kampanyasında ayrıca, moda,
güzellik, yemek, eğitim, müzik ve günlük yaşam
gibi birçok kategoride içerik de bulunacak.
Çocukların okulda öğrendiklerini tamamlayan

ve geliştiren mobil eğitim uygulaması olan Da
Vinci Kids, ‘‘Her Gün Yeni Bir Şeyler Keşfedin“
sloganıyla yeni bir dönemin de başlangıcını ya-
parken, TikTok gibi farklı mecralar için de eği-
tici ve eğlenceli videolar üretiyor.
Yaz aylarında tatil yaparken çocuk-
larının geri kaldığı konulardaki ek-
siklerini tamamlamak isteyen Da
Vinci Kids kullanıcıları, Da Vinci
Kids’in sıkılmadan eğlenceli öğ-
renme sunan videolarına TikTok
üzerinden de istedikleri zaman dile-
dikleri yerde ulaşabilecekler. 5-12
yaş grubuna dahil olan çocuklar

için Bilimi Kendin Yap, Matematik, Fen Bilim-
leri, Türkçe, Biyoloji, Uzay Bilimi, Teknoloji,
Doğa, Kültür ve 21.Yüzyıl becerileri gibi bir
çok derste faydalanılabilinen “neden ve nasıl“

ilişkisine dayalı videolarla öğreten
mobil oyunlar da Da Vinci Kids uy-
gulamasında yerini alıyor.  Da Vinci
Kids mobil uygulaması, çocukların
yaşlarına göre 6 farklı profile kadar
oluşturulabiliyor ve bir hesaba 6
farklı cihazdan erişilirken; mobil te-
lefon, tablet ve televizyon gibi inter-
nete bağlı tüm cihazlardan
indirilerek de kullanılabiliyor.

Ekolojik okuryazarlık 
İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü mezunu Müge
Yeniada, bitirme projesi kapsamında çekirdekten bitki yetiştirme kiti yaparak nostaljik
fasulye deneyini günümüze taşıdı.  Projeyle çocukların ekolojik okuryazarlığının ve
çocukla ebeveynin arasındaki ilişkinin verimli bir şekilde artırılması hedefleniyor

‘Da Vinci Kids’ Tiktok YazFest’de 
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Y urt dışında çalışma, yerleşim ve
aile vizesi başvurularında popü-
lerliği katlanarak artan ülkelerin

başında İngiltere geliyor. İngiltere vize
başvuruları konusunda sektörün önde
gelen kurumlarından Visavis Vize Danış-
manlık’ın açıkladığı verilere göre, yalnızca
son bir yılda İngiltere’de çalışma vizesine
Türkiye’den başvuranların sayısı 35 bin
olarak kayıtlara geçti. Başvuru sürecinde
İngilizce dil yeterliliğinin kritik önem taşı-
dığını belirten Visavis Vize Danışmanlık
kurucusu Hüseyin Arslan “Vize başvurusu
yapan kişiler İngilizce dil seviyelerini, İn-
giltere Vize Departmanı'nın (UKVI) belir-
lediği sınavlara girerek ispatlayabiliyor.
UKVI’ın aile birleşimi, çalışma izni ve yer-
leşim gibi alanlarda vize başvurularında
kabul ettiği sınavlar arasında ise dünyanın
önde gelen eğitim kurumu Pearson tara-
fından yapılan PTE Academic UKVI ve
PTE HOME yer alıyor” diye konuştu.

30 saatte açıklanıyor

Söz konusu sınavlara ilişkin ayrıntıları ak-
taran Pearson PTE Ortadoğu, Kuzey Af-
rika, Türkiye İş Geliştirme ve Satış
Müdürü İpek Aydın ise “Pearson olarak

PTE UKVI sınavını haftanın her günü;
PTE HOME sınavını ise Cumartesi,
Pazar ve Pazartesi olmak üzere haftanın 3
günü düzenliyoruz. Aile Birleşimi Vizesi
ve Şirket Temsilci Vizesi başvuruları için
PTE HOME A1, Yerleşim Vizesi başvu-
rusu içinse PTE HOME B1 sınavlarına
ihtiyaç duyuluyor. PTE Academic UKVI
sınavı ise Girişimci Vizesi, Yatırımcı Vizesi
ve Nitelikli Çalışan Vizesi için isteniyor.
PTE HOME Sınavında geçti ya da kaldı
olarak iki sonuç alınabilirken, PTE UKVI
Sınavı 10-90 skalasında puanlanıyor. Bu
sınavlara girmeyi düşünen adaylar, dile-
dikleri tarihlerde kolaylıkla yer bulabiliyor.
Her iki sınav da ortalama 30 saat içeri-
sinde açıklanıyor” ifadelerini kullandı.

Çok daha ekonomik

Adayların Pearson çatısı altında düzenle-
nen bu sınavlarda yaşadıkları deneyimden
son derece mutluluk duyduklarını belirten
Arslan, “PTE Home sınavına katılırken
adaylarımızın yaşadığı deneyim bizim için
de oldukça önemli. Sınava katılmak için
kendilerine uygun tarih ve saat için kolay-
lıkla sınav oturumu bulabiliyorlar. Kay-
dolmadan önce sınavla ilgili

yönlendirilmeler alıyorlar. Bu aşamada
adaylarımız, PTE Türkiye ofisiyle doğru-
dan iletişim kurabiliyor. Ayrıca PTE
Home sınavının diğer alternatiflere naza-
ran daha ekonomik olması, yine Türki-
ye’deki İngiliz makamlarına yapılacak
puan sistemli vizelerde tercih edilmesinin
önemli bir nedeni olarak karşımıza çıkıyor.
Bizler Visavis Ailesi olarak bu avantajların
sağladığı memnuniyet ile PTE Home sı-
navını tavsiye etmeye devam edeceğiz”
ifadeleriyle sözlerini noktaladı. DHA

HER yaştan kişinin okul çağı
başlangıcında ve çocuklu-
ğunda vaz geçilmezi olan to-

humdan bitki yetiştirme yönteminin
günümüze uyarlanmış hali İstanbul Bilgi
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstri-
yel Tasarım Bölümü 2021 yılı mezunu
Müge Yeniada’dan geldi.

Okuryazarlık artacak 

Yeniada, birçok çocuk gelişimci ve anneyle
yaptığı görüşmeler sonucunda hayata ge-
çirdiği projesiyle okul öncesi çağdaki ço-
cukların (4-7 yaş) ekolojik okuryazarlığını
artırmayı hedefliyor. Bir çekirdekten bitki
yetiştirme kiti tasarlayan başarılı öğrenci,
kitin içerisine hedeflediği yaş grubundaki-
ler için ergonomilerine uygun çekirdek
toplama ve ekim süreçlerine uygun el alet-
leri ile tohumun ekilmesi ve saklanması
için çeşitli ürünler yer alıyor. Ürünlerin
malzemelerini ve üretim yöntemlerini do-
ğaya zarar vermeyen ahşap, porselen ve
geri dönüştürülmüş karton gibi malzeme-
lerden tercih eden Yeniada, kendisi de sü-
recin en başından beri projesiyle paralel

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak 

Projesinde yaratmak istediği iki temel un-
surdan bahseden Yeniada, “BİLGİ Mi-
marlık Fakültesi’nden Prof. Dr. Özlem Er,
Dr. Öğr. Üyesi Selin Gürdere Akdur, Refik
Burak Atatür, Yetkin Yazıcı, Ar. Gör.
Gizem Öz yürütücülüğünde ve Gözde Şe-
kercioğlu mentorluğunda hayata geçirdi-
ğim bitirme projem ile çocuk ve ebeveynin
arasındaki ilişkiyi verimli bir şekilde arttır-
mayı ve tohumun potansiyeli ile
meyve/sebze atıklarının toprağa geri dönü-
şümünü sağlamayı hedefliyorum. Proje-
min şu an çalışan bir prototipi var.
Kendim de sürecin en başından beri pro-
jemle paralel olarak çekirdekten domates
yetiştiriyorum. Bu süreçte tek yıllık bitkileri
yetiştirmeyle ilgili her şeyi öğrendim diye-
bilirim. Çeşitli bitki yetiştiricileriyle görüş-
tüm ve bir permakültür çiftliğini ziyaret
etme imkânı buldum. Konunun uzmanla-
rından aklımdaki tüm sorulara yanıt bul-
duktan sonra kendi domateslerimi
marketten aldığım domateslerin çekirdek-
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Son bir yılda Türkiye’den 35 bin kişi İngiltere’de çalışma vize-
sine başvurdu. Bu süreçte İngilizce dil yeterliliğinin belirleyici

bir kriter olduğuna dikkat çeken Visavis Vize Danışmanlık 
kurucusu Hüseyin Arslan “Aile birleşimi, çalışma izni ve yerle-

şim gibi alanlarda vize başvurularında kabul edilen sınavların
arasında, dünyanın önde gelen eğitim kurumu Pearson tarafın-

dan yapılan PTE Academic UKVI ve PTE HOME yer alıyor” dedi.

Yunus Emre anlatılacak
UNESCO'nun 2021 yılını Hacı Bektaş-ı Veli ve Yunus Emre yılı ilan etmesi çerçevesinde Küçükçekmece
Belediyesi düşünce ve öğretileriyle asırlardır sevgi, birlik ve barışı öğütleyen Anadolu bilgelerini ve
felsefelerini, yıl boyunca düzenleyeceği sanatsal etkinliklerle anlatacak ve yaşatacak.

BU kapsamda, Küçükçekmece Be-
lediyesi Kültür ve Sosyal İşler Mü-
dürü Güney Özkılınç komşu

ilçelerin belediye başkanlarına, Küçükçek-
mece Belediye Başkanı Kemal Çebi adına bir
dizi ziyaret gerçekleştirecek. Kurban Bayramı
öncesi Başakşehir, Bağcılar, Bahçelievler, Av-
cılar, Bakırköy’ün Belediye Başkanlarını ziya-
ret edecek olan Özkılınç, Yunus Emre ve
Hacı Bektaş-ı Veli’nin eserlerini hediye ede-
rek, birlik ve beraberlik mesajı verecek.

Pekiştirmek istiyoruz 

Barışı, sevgiyi, ilmi kendilerine rehber kılan
iki büyük ismin felsefeleri ve ışığında bir dizi
etkinlikler gerçekleştireceklerini ifade eden
Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Anadolu’nun
her rengini taşıması açısından zengin demo-
grafik yapısıyla nam salan Küçükçekmece-
mizde, böyle bir misyon edinmekten onur
duyuyoruz. Hacı Bektaş-ı Veli'nin aramızdan
ayrılışının 750. yıl dönümü, Yunus Emre’nin
ise 700. yıl dönümünde belediyelerimiz ara-
sında bir kültür köprüsü kurarak, dostluğu-
muzu pekiştirmek istiyoruz. Hacı Bektaş-ı
Veli ve Yunus Emre savaş yerine barışı, düş-
manlık yerine dostluğu, kin yerine hoşgörüyü
benimseyen hümanist anlayışlarıyla yüzyıl-
lardır günümüz toplumlarına ışık tutmakta-
dırlar. İlçemizde düzenleyeceğimiz sanatsal
etkinliklerle, Anadolumuzun iki büyük ismini
pusula edinip, felsefelerini yaşatarak, birlik
ve beraberlik mesajları vereceğiz” diye ko-
nuştu.

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

tür mirasımızı mayalayan evrensel değerleri-
miz Hacı Bektaş-ı Veli ve Yunus Emre Kü-
çükçekmece’de sanatsal etkinliklerle de
yaşatılacak. Bu kapsamda, farklı millet ve
mezheplerden müzisyenlerin oluşturduğu,
birbirlerinin ilahisini, türküsünü, ezgisini aynı
neşeyle okuyan "Antakya Medeniyetler Ko-
rosu" Yunus Emre ve Hacı Bektaş özel reper-
tuarıyla Eylül ayında Küçükçekmece’de
sahne alacak. 

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

Akademisi’nden 40 sanatçının katılımıyla
Resim, Kaligrafi, Fotoğraf, Minyatür, Ebru,
Kat’ı, Graffiti, Heykel, Çini, Hat başta olmak
üzere farklı disiplinlerden oluşan branşlarda
40 eserden oluşan Hacı Bektaş-ı Veli ve
Yunus Emre konulu sergi de Ekim ayında
sanatseverlerle buluşturulacak. Küçükçek-
mece Belediyesi etkinlikler kapsamında, bün-
yesindeki 4 büyük otobüsün dış giydirme ve
tasarımlarını da Anadolu Erenleri’nin fotoğ-
rafları ve felsefesini temsil eden sözlerle kap-
latacak. Otobüsler yıl boyunca ilçe genelinde
yeni yüzüyle hizmet verecek.

ÇOCUKLAR için eğlenceli kolay öğ-
renme videoları sunan global marka
Da Vinci Kids, sosyal medya plat-
formlarının en dikkat çekicilerinden

biri olan TikTok tarafından düzenlenen 202
YazFest’e eğitici ve eğlenceli videolarıyla farklı
bir hava getirmeye hazırlanıyor. Da Vinci Kids,
yazın enerjisini yansıtacak olan TikTok 2021
YazFest’te “İşlevsel Sanat, Yaratıcı Aktiviteler
ve Genç Şef Matilda Ramsay” ile yer alacak.
TikTok YazFest kampanyasında ayrıca, moda,
güzellik, yemek, eğitim, müzik ve günlük yaşam
gibi birçok kategoride içerik de bulunacak.
Çocukların okulda öğrendiklerini tamamlayan

ve geliştiren mobil eğitim uygulaması olan Da
Vinci Kids, ‘‘Her Gün Yeni Bir Şeyler Keşfedin“
sloganıyla yeni bir dönemin de başlangıcını ya-
parken, TikTok gibi farklı mecralar için de eği-
tici ve eğlenceli videolar üretiyor.
Yaz aylarında tatil yaparken çocuk-
larının geri kaldığı konulardaki ek-
siklerini tamamlamak isteyen Da
Vinci Kids kullanıcıları, Da Vinci
Kids’in sıkılmadan eğlenceli öğ-
renme sunan videolarına TikTok
üzerinden de istedikleri zaman dile-
dikleri yerde ulaşabilecekler. 5-12
yaş grubuna dahil olan çocuklar

için Bilimi Kendin Yap, Matematik, Fen Bilim-
leri, Türkçe, Biyoloji, Uzay Bilimi, Teknoloji,
Doğa, Kültür ve 21.Yüzyıl becerileri gibi bir
çok derste faydalanılabilinen “neden ve nasıl“

ilişkisine dayalı videolarla öğreten
mobil oyunlar da Da Vinci Kids uy-
gulamasında yerini alıyor.  Da Vinci
Kids mobil uygulaması, çocukların
yaşlarına göre 6 farklı profile kadar
oluşturulabiliyor ve bir hesaba 6
farklı cihazdan erişilirken; mobil te-
lefon, tablet ve televizyon gibi inter-
nete bağlı tüm cihazlardan
indirilerek de kullanılabiliyor.

Ekolojik okuryazarlık 
İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü mezunu Müge
Yeniada, bitirme projesi kapsamında çekirdekten bitki yetiştirme kiti yaparak nostaljik
fasulye deneyini günümüze taşıdı.  Projeyle çocukların ekolojik okuryazarlığının ve
çocukla ebeveynin arasındaki ilişkinin verimli bir şekilde artırılması hedefleniyor

‘Da Vinci Kids’ Tiktok YazFest’de 
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İSTANBUL Beşiktaş Nisbetiye 
On’da gerçekleşen serginin 
açılışında değerlendirmeler-

de bulunan Akfen Holding Yöne-
tim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, 
“Tamamen sosyal sorumluluk projesi 
olarak tasarladığımız Loft Art’ın 
galeri anlaşması olmayan, bağımsız 
ve genç sanatçılara hitap edecek bir 
sanat alanı olmasını hedefledik” diye 
konuştu. Loft Art’taki sergilerde 
satışı yapılan eserler Akfen Holding 
çatısı altında kadın, genç ve çocukları 
merkezine alan çalışmalarda bulunan 
Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve 
Sağlık Vakfı (TİKAV) projelerine de 
kaynak olacak. Loft Art’ın ilk sergisi 

olan Humano (İnsan ve Keşif), Akfen 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Hamdi Akın’ın ev sahipliğinde iş ve 
sanat dünyası temsilcilerinin katıl-
dığı ön gösterim ile kapılarını açtı. 
Humano, 2 Ocak 2022 tarihine kadar 
İstanbul Nisbetiye On’daki Loft Art 
alanında gezilebilecek.

Genç sanatçılar için kıymetli
Loft Art Humano sergisinin açılışında 
değerlendirmelerde bulunan Akfen 
Holding Yönetim Kurulu Başka-
nı Hamdi Akın, “Tamamen sosyal 
sorumluluk projesi olarak tasarla-
dığımız Loft Art’ın galeri anlaşması 
olmayan, bağımsız ve genç sanatçılara 

hitap edecek bir sanat alanı olma-
sını hedefledik” diye konuştu. Loft 
Art’ın ilk sergisi Humano’nun 13 genç 
sanatçının eserleri ile başladığına 
dikkat çeken Akın, “2 ay süresince 
Humano sergisinin eserleri burada 
olacak, daha sonra her iki ayda bir 
farklı sergilere ev sahipliği yapacak. 
Loft Art’ı hem sosyal sorumluluk 
anlamında kurucusu olduğumuz 
Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve 
Sağlık Vakfı’nın (TİKAV) projele-
rine kaynak yaratacak hem de genç 
sanatçıları destekleyecek bir model 
olarak tasarladık. Buradan hareketle 
bu mekânı da TİKAV’a tahsis ettik” 
ifadelerini kullandı.

Akfen Holding sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayata geçir-
diği sanat alanı Loft Art’ın açılışını Humano sergisi ile yaptı

Loft Art’ın açılışı bu sergide yapıldıLoft Art’ın açılışı bu sergide yapıldı

AYKUT ENAYKUT ENiiSTESTE  
VViiZYONA GZYONA GiiRRiiYORYOR

Yönetmenliğini Onur Bilge-
tay’ın yaptığı filme ilişkin 
açıklama yapan başrol 

oyuncusu ve filmin senaristlerinden 
Cem Gelinoğlu, çekimlerin çok 
eğlenceli geçtiğini ve ilk filmden bu 
yana oturmuş bir kadro oldukla-
rını anlattı. “Birbirini seven de bir 
ekibiz. Filmin pandemi dönemine 
gelmesi zordu. Ama bütün önlem-
leri de almıştık. Bir yandan beklen-
ti çok büyüktü, ‘stresimiz, kaygımız 
var seyirciye yine seveceği bir film 
yapacak mıyız?’ diye. O kaygıları-
mız da giderildi. İkinci filmimizin 
seti de gayet güzel geçti diyebili-
rim.” diyen Gelinoğlu, ilk filmin 
sloganının “iki aile tek enişte” 
olduğuna söyledi. Gelinoğlu, “Za-
ten ilk filmde bir çengel atmıştık. 
Eniştenin biri Yunanistan’a kaç-
mıştı. Onun geri dönüşünü filmde 
görüyoruz. Bu filmde de iki enişte 
tek aile oluyor.” dedi. Filmde bir 
Azerbaycanlıyı canlandıran Ne-
zaket Erden’in başarılı bir perfor-
mans sergilediğini ve herkesin onu 
gerçek bir Azerbaycanlı sandığını 
ifade eden Gelinoğlu, “Çok hızlı 
bir şekilde Azerbaycan Türkü 
moduna girdi ve rolünü çok da iyi 
yaptı.” dedi. Oyuncu Hakan Yılmaz 
da filmin çekimlerinin geçen yıl 
gerçekleştirildiğini belirterek, 

“Film bizim için kendi içimizde bir 
nostalji oldu. Pandeminin ortasında 
çekmiştik. Biz de vizyonu merakla 
bekliyoruz. Samimi, hoş, insanların 
evlerine tebessümle dönebileceği 
sıcak bir aile hikayesi. Seyirci aile 
sıcaklığı ve aile güvenini görecek. 
Ama kimlere güvenilmemesi gerek-
tiğini de görecek. Herkesin başına 
gelebilecek bir hikaye. O yüzden 
filmi gülümseyerek izleyecekler.” 
diye konuştu.

Ekiple uyumumuz harika
Oyuncu Melis Babadağ ise şun-
ları anlattı: “Filmin seti pandemi 
döneminde tam bizim için eve 
dönmek gibi bir şey oldu. Zaten 
ekiple uyumumuz harika olduğu 
için bunun ilk filme de yansıdığını 
düşünüyorum. Çekimler çok keyif-
liydi. Mutlulukla çalıştığım bir set. 
Hikayeyi çok seviyorum. Bir kere 
hepimiz Cem’in kurduğu o dün-
yayı sevdik ve kendimizi o dünya-
nın bir parçası olarak gördük. O 
yüzden ne oynadıksa bizim için 
tamamdı. Oynamak istediğimiz 
yerlerdi.” Filmde “Mithat” rolünü 
üstlenen oyuncu Mekin Sezer 
ise karakterine ilişkin, “Mithat, 
ilk filmde de enişte aşkıyla yanıp 
tutuşan birisi. İlk filmde tek enişte, 
iki ayrı ailemiz vardı. Bu filmde 

2 eniştemiz var ve Mithat için 
sanıyorum çılgınca bir şey. Zaten 
bir tanesine deli divane aşıkken 
ikincisini de büyük bir özlemle 
karşılıyor. Yani Mithat çılgın, 
enişte aşkıyla yanıp tutuşan bir 
çocuk.” ifadelerini kullandı. Sezer, 
çekimlerin biraz tehlikeli oldu-
ğundan bahsederek, “Çok keyif 
aldık. Dublörlerimiz, stantlar çok 
yardımcı oldu. Çok profesyonel bir 
ekiple çalıştık. Bunda BKM’nin 
de çok büyük bir payı var. Gayet 
keyifli, bol aksiyonlu, bol maceralı, 
bolca dostlukların, arkadaşlıkların 
kurulduğu bir set geçirdik.” dedi.

Filmin konusu
Filmin senaryosunu Giray Altı-
nok ve Muammer Tali’yle birlikte 
başrol oyuncusu Cem Gelinoğlu 
kaleme aldı. Komedi türündeki 
filmin oyuncu kadrosunda ayrıca 
Müfit Kayacan, Lale Başar, Selen 
Domaç, Nezaket Erden, Ecrin 
Moğultay, Güler Ökten, Ahmet 
Ak, Ali İpin, Ali Çelik, Oğuz Kara 
ve Kerim Ertekin yer alıyor. Gül-
şah’la evlenmek için gün sayan Ay-
kut, Atabeyoğlu Ailesi’nin hayırsız 
damadı ve müstakbel bacanağı 
Talat’ın ortaya çıkmasıyla kendini 
hiç istemediği bir maceranın orta-
sında buluyor.

Yalnızlığından şikayetçi olan ve aile özlemi çeken Aykut’un hikayesini anlatan Yalnızlığından şikayetçi olan ve aile özlemi çeken Aykut’un hikayesini anlatan 
“Aykut Enişte” filminin ikincisi 3 Aralık’ta sinema salonlarında gösterime girecek“Aykut Enişte” filminin ikincisi 3 Aralık’ta sinema salonlarında gösterime girecek

Türk-İslam eser-Türk-İslam eser-
lerinin başyapıtı lerinin başyapıtı 
sayılan Selimiye sayılan Selimiye 
Camisi’nin kap-Camisi’nin kap-
samlı restoras-samlı restoras-

yonuna başlandı. yonuna başlandı. 
Restorasyonun Restorasyonun 
2025 yılında 2025 yılında 

tamamlanması tamamlanması 
planlanıyorplanlanıyor

YÖNETMEN Reinaldo 
Marcus Green, yeni bir 
biyografik film çekmek 

üzere hazırlıklara başladığını 
duyurdu. Green’in filmi Jama-
ikalı ikonik reggae sanatçısı 
Bob Marley’in hayatına odak-
lanacak. Yapımcılığını Para-
mount Pictures’ın üstleneceği 
filmin ismi henüz belli değil. 
Bob Marley’in oğlu Ziggy Mar-
ley de yapımcı ve senaryo da-
nışmanı olarak projeye katıldı. 
Film, 1976’da başlayacak ve 
Bob Marley’e yönelik suikast 
girişimi ile Exodus albümünün 
yapım sürecine odaklanacak.

Bob’un hayatı
film olacak

ESKIŞEHIR’DE 3-11 Aralık 
tarihleri arasında yapılacak 
21’inci Uluslararası Eskişehir 

Film Festivali’nin tanıtım toplan-
tısı Anadolu Üniversitesi İletişim 
Bilimleri Fakültesi’nde yapıldı. Top-
lantıda İletişim Bilimleri Fakültesi 
Sinema Televizyon Bölümü öğretim 
üyeleri Prof. Dr. Aysun Yüksel, Dr. 
Öğr. üyesi Yaprak İşcibaşı ile Doç.Dr. 
Serhat Serter, festivalle ilgili bilgi-
ler verdi. 3 Aralık 2021 Cuma günü 
Anadolu Üniversitesi Sinema Ana-
dolu’da başlayacak olan ve bu sene 
İspanya, İzlanda, Ukrayna, Kosta 
Rika, Hırvatistan, Malta, Meksika, 
Avusturya, Japonya, İran, Fransa, 
Çad, Danimarka, Çekya, Hindistan, 
Birleşik Krallık, ABD, Venezuela, 
Almanya ve Türkiye’den kısa ve 
uzun metrajlı filmlerle izleyiciyi 
buluşturacak festivalde, açılış filmi 
Parallel Mothers (2021) başta olmak 
üzere, Kaçış/Flee (2021), Clara Sola 
(2021), Özel/The Special (2021) ve 
Stop-Zemlia (2021) filmlerinin de 
Türkiye prömiyeri gerçekleşecek. 
Festival filmleri Sinema Anadolu ve 
Özdilek AVM Cinetime salonlarında 
takip edilebilecek. 

Programlar dolu dolu
21’inci Uluslararası Eskişehir Film 
Festivali’nin onur ödülleri bu yıl, 
Türk sinemasına; Bereketli Toprak-
lar Üzerinde, Ayna, Dilan, Hak-
kari’de Bir Mevsim, Mavi Sürgün 
gibi eşsiz filmler kazandırmış usta 
yönetmen Erden Kıral ile oyunculuk 
kariyerine Bereketli Topraklar Üze-
rinde filmiyle  başlayan Nur Sürer’e 
verilecek. Sinemaya Emek ödülleri 
ise, bu yıl hayatını kaybeden Dokuz 
Eylül Üniversitesi öğretim üyesi 
Prof. Dr. Kadir Beycioğlu ile oyuncu 
ve seslendirme sanatçısı Tijen Par’ın 
olacak. 

NUR SÜRER’E 
ONUR ÖDÜLÜ

SELIMIYE CAMI YENILENIYOR

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri 
Fakültesi tarafından bu yıl 21’incisi 

düzenlenecek olan Uluslararası Eskişe-
hir Film Festivali’nde onur ödülleri usta 

yönetmen Erden Kıral ile deneyimli 
oyuncu Nur Sürer’e verilecek

EDİRNE Vakıflar Bölge Mü-
dürlüğü ile sözleşme imzalayan 
yüklenici firma, restorasyon 

için çalışmalarına başladı. Malze-
melerin depolanacağı konteynerleri 
caminin dış avlusuna getiren firma 
yetkilileri, avlu zemininde jeoradar 
ile kontrol işlemi gerçekleştirdi. 
TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği 
Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve 
AK Parti Edirne Milletvekili Fat-
ma Aksal, Edirne Vakıflar Bölge 
Müdürü Osman Güneren ve firma 
yetkililerinden bilgi aldı.Aksal, basın 
mensuplarına yaptığı açıklamada, 

kapsamlı restorasyona alınacak olan 
caminin minaresinden temeline kadar 
elden geçeceğini söyledi. Bu süreç-
te caminin ibadete ve ziyarete açık 
olacağını belirten Aksal, “Çünkü çok 
uzun bir süre, ne Edirneli hemşehrile-
rimizi ne de ziyaretçilerimizi mahrum 
bırakmak istemiyoruz. Daha önce 
de restorasyon çalışmaları yapıldı. O 
günün imkanlarıyla veya anlayışıyla 
yapılanlarla ilgili bugün doğru bulma-
dığımız yerler de var. Onlar orijinali-
ne dönecek. Her şey tek tek kaldırıla-
cak, halısından kurşun kaplamalarına 
kadar.” diye konuştu.

YAZDIĞI söz 
ve besteleriyle 
beğeni toplayan 
Mutlu Arı, bu 
kez sevenlerinin 
karşısına bir düet 
çalışması ile çıktı. 
Başarılı müzis-
yen Arı, sözü ve 
müziği Aleyna 
Sevcan Özçelik’e 
ait olan “Gel Elimi 
Tut”u müzikse-
verlerle paylaştı. Kendisine özel sesi 
ile dikkat çeken ve uzun yıllardır 
sahnelerden tanıdığımız Mutlu 
Arı, yeni düet çalışması ile ilgili çok 
güzel tepkiler aldığını dile getirdi. 
Pandemi sebebiyle de sahneler-
den uzak kalan her müzisyen gibi 
sahnelere, canlı şarkılar söylemeye 
çokça özlem duyduğunu da söyle-
yen başarılı müzisyen çok yakında 
sahnelere yeniden döneceğini de 
eklerken “Sanki yeniden doğmuş 
gibiyim, müzik yapmak beni çok 
heyecanlandırıyor.” dedi.

MURAT ARI 
sahnelere döndü



BEŞIKTAŞ, 
Spor Toto 
Süper Lig’de 

Kasımpaşa ile oyna-
yacağı maçın hazırlık-
larını, bu sabah BJK 
Nevzat Demir Tesis-
leri’nde yaptığı salon 
çalışmasıyla sürdürdü. 
Başkan Ahmet Nur 
Çebi’nin de bir bölü-
münü izlediği basına 
kapalı çalışma, 1 saate 
yakın sürdü. Teknik 
direktör Sergen Yalçın 
yönetiminde yapılan 
antrenman, kuvvet ve 
kondisyon çalışmasıy-

dı. İdman, ısınma ve 
stretching çalışması 
ile başladı. Siyah 
beyazlı futbolcular 
istasyonlardan oluşan 
parkurda değişme-
li olarak denge ve 
kuvvet çalışması yaptı. 
Antrenman, serbest 
yapılan stretching 
çalışmasıyla sona erdi. 
Siyah-beyazlılar, Spor 
Toto Süper Lig’de Ka-
sımpaşa ile oynayacağı 
maçın hazırlıklarına, 
bugün saat 12.00’de 
yapacağı çalışmayla 
devam edecek.

Ahmet Nur Çebi 
SIKI TAKiPTE
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 

ABDÜLKADIRABDÜLKADIR  
FIRTINASIFIRTINASI

EVDEKI HESAP
ÇARŞIYA UYMADI

BRAVO GÜLISTAN
1 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA

Spor Toto Süper Lig’de 14 
hafta geride kalırken Fe-
nerbahçe, istediği puanları 

hanesine yazdıramıyor. 24 puanla 
4’üncü sıraya yerleşen sarı laci-
vertli ekip, üst sıralara çıkmanın 
hesaplarını yaparken, evdeki 
hesap çarşıya uymuyor. Teknik 
direktör Vitor Periera’nın yaptığı 
11’ler ve maç esnasındaki oyuncu 
değişiklikleri her hafta tepkile-
ri çekiyor. İzmir Gürsel Aksel 
Stadyumu’nda oynanan Gözte-
pe mücadelesinde de isteneni 
veremeyen Fenerbahçe, sahadan 
1-1’lik skorla ayrılarak 1 puanla 
yetindi. Lider Trabzonspor’un 12 
puan gerisinde kalan sarı laci-
vertlilerde Altay ve Valencia’nın 
sakat oluşları ve Tisserand ile 
Mert Hakan’ın ise cezalılarının 
olmasının ardından Novak’ın 
88’inci dakikada kırmızı kartla 
oyun dışında kalması durumu bir 
hayli zora soktu. Zirve yarışında 
sürekli yara alarak taraftarının 
umudunu kesmesini sağlayan 
sarı lacivertlilerde teknik direk-
tör Vitor Pereira’nın takımdaki 
geleceği de sıkıntılı bir hal alma 
yolunda ilerliyor.

Szalai yedek kulübesinde kaldı
Sarı lacivertli ekip, Galatasaray 
derbisi ile ilk kez 4’lü savunma 
sistemine geçiş yaptı. Sistem 
değişikliğinin kurbanı ise Attila 

Szalai oldu. Bu sistemi denediği 
Galatasaray derbisiyle istediği 
sonuca ulaşan Portekizli teknik 
adam, Olympiakos ve Göztepe 
karşılaşmalarında ise arzuladı-
ğı puanları alamadı. Szalai’yi 
ise yedek kulübesine hapseden 
Pereira, sistemi denediği 3 maçta 
savunma ikilisinde Kim, Serdar 
Aziz ve Tisserand’a şans verdi. 
Szalai, Galatasaray derbisinde 
kadroda olmasına karşın süre 
almazken, Olympiakos maçında 
78’inci dakikada Novak’ın yerine 
oyuna dahil oldu. Szalai, Gözte-
pe maçında ise 90’ıncı dakikada 
Mesut’un yerine oyuna girdi.

Eski Pelkas yok
Sarı lacivertli ekipte Dimitris 
Pelkas, geçtiğimiz sezonu aratan 
isimler arasında yer alıyor. Geçen 
sezon ilk 11’in değişilmez isim-
lerinden olan Pelkas, bu sezon 
bekleneni veremiyor. Ligde 14 
hafta geride kalırken gol ve asist 
başarısı gösteremeyen Pelkas, 
geçtiğimiz sezon 8 gol ve 8 asist-
lik başarılı bir grafik çizmişti.

İrfan Can Kahveci tepkili
Fenerbahçe’de takımın en iyi-
leri arasında yer alan İrfan Can 
Kahveci, Pereira’ya tepkili. En 
son dün akşam oynanan Gözte-
pe maçında Serdar Dursun’un 
kaydettiği gole asist katkısın-

da bulunan İrfan Can, 78’inci 
dakikada yerini Rossi’ye bıraktı. 
Oyundan çıkarken ve sonrasında 
teknik direktör Pereira’ya olan 
sitemini gizlemeyen İrfan Can’a 
taraftarlar da destek verdi. 

Berisha isteneni 
veremiyor
Sarı lacivertlilerde Berisha ile 
Serdar Dursun, performanslarıy-
la beklentinin altında kaldı. Va-
lencia’nın sakatlığında ışık saç-
ması beklenen Serdar Dursun ile 
Berisha beklentiyi veremedi. Bu 
sezon 9 maçta görev alan Serdar 
Dursun; 2 gol atarken 1 golünde 
hazırlayıcısı oldu. Berisha ise lig-
de forma giydiği 8 karşılaşmada 1 
gol, 2 asist kaydetti. 

Crespo mutlu ediyor
Sarı lacivertli ekipte Crespo, 
rüzgarı esmeye devam ediyor. 
Galatasaray derbisinde kaydet-
tiği golden sonra tüm dikkatleri 
üzerine çeken Portekizli futbol-
cu, UEFA listesinde olmamasın-
dan dolayı Olympiakos maçında 
görev alamamıştı. Mert Hakan’ın 
yokluğunda mücadeleye 11’de 
başlayan ve 90 dakika sahada 
yer alan Crespo, beğeni topladı. 
Göztepe maçındaki performans 
sosyal medyada da gündem olan 
Crespo, 11’deki yerini sağlamlaş-
tırdı. DHA

Fenerbahçe’de evdeki hesap çarşıya uymayınca zirve yarışında sürekli 
yara alınıyor. Sarı lacivertliler son olarak İzmir’den de yaralı döndü

FENERBAHÇE’DE 
sakatlığı sona eren Luiz 
Gustavo, Çaykur Ri-
zespor maçı ile sahalara 
dönüyor. Spor Toto 
Süper Lig’in 11’inci haf-
tasında oynanan İttifak 
Holding Konyaspor mü-
cadelesinde sakatlanan 
Luiz Gustavo, 59’uncu 
dakikada yerini Mert 
Hakan Yandaş’a bırak-
mıştı. Yapılan tetkikler 
sonucunda sol biceps 
grade 1-2 arası yaralanma 
teşhis edilen ve tedavisi 
süren Gustavo’nun saka-
tılığı sona erdi. Göztepe 
maçının ardından ara 
vermeden ligin 15’inci 
haftasında 5 Aralık Pazar 
günü oynayacağı Çaykur 
Rizespor karşılaşmasının 
hazırlıklarına başla-
yan sarı-lacivertlilerde 
Gustavo, takımla çalış-
malarda yer aldı. Sakat-
lığını tamamen atlatan 
Brezilyalı futbolcunun 
Çaykur Rizespor maçın-
da formasına kavuşması 
bekleniyor.

Gustavo 
sahalara 
dönüyor

Rizespor hazırlığı başladı
SPOR Toto Süper Lig’in 15’inci haftasında 
Çaykur Rizespor’u konuk edecek Fener-
bahçe, hazırlıklarına başladı. Samandıra 
Can Bartu Tesisleri’ndeki antrenmanda 
dün Göztepe ile oynanan karşılaşmada 
görev alan oyuncular idmanı salonda yap-
tıkları rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. 

Diğer futbolcular ise salonda gerçekleştiri-
len idmanda ısınma hareketlerinin ardından 
kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yaptı. 
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı sona eren Luiz 
Gustavo, takımla çalışmalarda yer alırken, 
Altay Bayındır ve Enner Valencia, günü 
bireysel çalışmalarla tamamladı.

ERGANI’YE bağlı 
Ahmetli Mahallesi’nde 
ailesiyle birlikte yaşayan 

Gülistan Güner, lise eğitimin 
ardından girdiği üniversite sınavı 
sonrası hocasının da yönlendir-
mesiyle Siirt Üniversitesi Beden 
Eğitimi ve Spor Yüksek Oku-
lu’nda eğitim görmeye başladı. 
12 yıldır ailesiyle birlikte geçim-
lerini sağlamak için de yaz ayla-
rında mevsimlik işçi olarak fındık 
ve kayısı toplamaya giden Güner, 

yaklaşık 1 yıl önce branşı hentbol 
olmasına rağmen arkadaşının 
tavsiyesi üzerine bilek güreşine 
başladı. Güner, üniversitelerarası 

maçlarda 3’üncü olduktan sonra 
Tokat’ta 10-14 Ağustos tarihleri 
arasında Türkiye Vücut Geliş-
tirme Fitness ve Bilek Güreşi 
Federasyonu tarafından düzen-
lenen ‘2021 Bilek Güreşi Türkiye 
Şampiyonası ve Milli Takım 
Seçmeleri’nde 70 kilo gençlerde 
hem sağ, hem de sol kolda birinci 
oldu. Burada, hak kazandığı 
büyükler kategorisinde de yarışan 
Güner, sağ kolda da ikinci olmayı 
başardı. 

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde yaşayan ve geçimlerini sağlamak için ailesiyle mevsim-
lik işçi olarak fındık ve kayısı toplayan Gülistan Güner (20), bilek güreşinde Türkiye 

şampiyonu olduktan sonra katıldığı Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası’nda da 5’inci oldu

SÜPER Lig’in 
14’üncü hafta-
sında namağlup 

zirvedeki yerini koruyan 
Trabzonspor’da son 
haftalardaki performan-
sıyla atağa geçen genç 
oyuncu Abdülkadir Ömür, 
başarı dolu eski günlerine 
geri döndü. Geçen sezon 
sakatlıklarla geçen kötü 
günlerini geride bırakan 
Ömür, yeni sezonda üst 
üste oynadığı son 3 maçta 
gol atma başarısı göste-
rerek kariyerinde bir ilke 
imza attı. Ligde önceki 
4 sezonda toplam 13 gol 
kaydeden milli oyuncu, 
takımına skor anlamında 
katkıları olan Baksetas’ın 
yokluğunda yeni sezonda 
ise üst üste oynadığı son 
3 maçta gol atma başa-
rısı elde etti. Ligde 36 
puanla zirveyi kapatıp, 26 
maçlık yenilmezlik serisini 
sürdüren Trabzonspor’da 
Abdülkadir Ömür; 2-1’lik 
Beşiktaş, 3-0’lık Gazian-
tep FK ve en son Fatih 
Karagümrük maçında attı-
ğı toplam 3 golle, namağ-
lup takımının galibiyetine 
ciddi katkı sundu.

Galatasaray maçı 
kırılma maçı oldu
Lig’in 4’üncü haftasında 
Galatasaray maçından 
gözyaşları ile çıkan 

Trabzonspor’un genç 
yıldızı Abdülkadir Ömür, 
transfermarkt bilgilerinde 
ise Trabzonspor’un en de-
ğerli futbolcuları arasında 
4’üncü, dünya çapında en 
değerli Türk futbolcular 
arasında ise 18’inci sırada 
yer alıyor. Ligde oynadığı 
son 13 maçta toplam 807 
dakika görev yapıp, 3 kez 
rakip fileleri havalandıran 
Ömür, dünya genelinde 
orta saha sağ mevkiide 
oynayan en değerli 10, 
Süper Lig’de ise en değerli 
24 futbolcu arasında boy 
gösteriyor. Tecrübeli fut-
bolcu Abdülkadir Ömür, 
“Yaşanmış bazı üzücü 
olaylar oldu ama çalışmayı 
bırakmadım. Taraftarımı-
za her zaman hak verdim. 
Onlar da benim en iyi 
performansımı vermemi 
istiyorlardı. Pes etmedim. 
Herkes bana destek verdi 
ve form tutmaya başladım. 
Onun meyvesini alıyorum 
şu an” ifadelerini kullandı. 
 DHA

Spor Toto Süper Lig’in 4’üncü haftasındaki Galata-
saray maçından gözyaşları ile çıkan Trabzonspor’un 

genç yıldızı Abdülkadir Ömür, son haftalardaki 
başarılı performansıyla göz dolduruyor

TRABZONSPOR 
teknik direktörü 
Abdullah Avcı, 

motivasyon konuşmasında 
lig sonunda hedeflenen 
şampiyonluğu işaret etti. 
Avcı, “Güzel günler çok 
yakında” dedi. Spor Toto 
Süper Lig’in zirvesinde yer 
alan Trabzonspor, konuk 
olduğu Fatih Karagümrük 
maçından 3 puanla döne-
rek rakipleriyle olan puan 
farkını açmayı başardı. 
Bordo-mavili kulüp, kafi-
lenin deplasman yolculu-
ğunu ve galibiyet sevincini 
anlatan bir videoyu sosyal 
medya hesabından pay-
laştı. İstanbul’dan 
renkli karelerin 
yer aldığı videoda, 
teknik direktör 
Abdullah Avcı’nın 
futbolculara yaptığı 
motivasyon konuş-

masına da yer verildi. 
Avcı, konuşmasında, 
“Konsantrasyonunuzu çok 
net görüyorum. Sabırlı 
olun, oyununuza sadık 
kalın, bu takıma karşı 
zaten kazanacaksınız ama 
her anı her dakikayı doğru 
oynayacağız.  Şampiyon 
olmak için sadece hücum 
oynanmaz. Savunmayı da 
doğru yapmalı. İnanıl-
maz adımlar atıyorsunuz. 
Hem zihinsel hem fiziksel 
olarak iyi durumdasınız. 
Küçük adımlar değil, çok 
büyük adımlar atıyorsu-
nuz. Sizden rica ediyorum. 

Çok güzel duygular 
yaşayacağız. Bunu 

bütün hissiyatımla 
söylüyorum. Lütfen 
buna inanın, haya-
tınızdan fedakarlık 
yapın” ifadelerini 

kullandı.

Güzel günler çok yakın

Metehan 
formayı kaptı

SPOR Toto 1’inci 
Lig ekiplerinden 
Altınordu’da 

bu sezon altyapıdan A 
takıma dahil edilen ön 
libero Metehan Yılmaz, 
ilk 11’in değişmezlerin-
den biri olmayı başardı. 
İlk 7 haftada 5 kez yedek 
soyunup, 2 defa kadroda 
yer bulamayan 21 ya-
şındaki futbolcu, 8’inci 
haftadaki Menemenspor 
maçıyla birlikte takımın 
vazgeçilmezi oldu. Son 
7 haftada cezalı olduğu 
Manisa FK deplasmanı 
dışındaki 6 maçta ilk 
11’de görev alan genç 
futbolcu, 3 asist yaparak 
takımına katkı sağladı. 
İzmir ekibinin deplas-
manda 6-2 kaybettiği 
Erzurumspor maçında 
5’inci dakikada Sami’nin 
golünü hazırlayan Mete-
han, 2-1’lik mağlubiyetle 
sonuçlanan Eyüpspor 
maçında 12’nci dakikada 
verdiği ara pasla, 2-1’lik 
zaferle biten Ankaragücü 
randevusunda ise 67’nci 
dakikada attığı uzun 
topla Ahmet İlhan’a 2 
asist yaptı. Son 2 sezonda 
kiralık olarak 2’nci Lig’de 
Niğde Anadolu FK’da 
görev alan Metehan, bu 
sezon ilk kez 1’inci Lig 
tecrübesi yaşıyor.



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

15SPOR 15 MART 2021 PAZARTESİwww.gazetedamga.com.tr

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

*
S por Toto Süper Lig'in 30'uncu haf-

tasnda deplasmanda Aytemiz 
Alanyaspor'a 4-0 kaybeden Fraport 

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

13 maçlk seri bitti 

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi 

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

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

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

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

İlk yar 1-0 

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

Net skor 

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

Ankaragücü 
3’te 3 yaptı

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

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

Önemli bir golcü 

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

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

Hatayspor açklamşt 

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

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

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

2021 YILINDA  
TEK YENILGI 

TRABZONSPOR’DA 
her geçen sezon yükse-
len performansyla alkş 

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

Ugurcan Çakır’a 
Juventus talip  

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

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

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

çnda 3. galibiyeti elde etti.

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

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

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

YANAL’IN  
KARİYERİ

*
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FUTBOL ILERI KAFALARFUTBOL ILERI KAFALAR
GERIYE DOĞRU GITTI!GERIYE DOĞRU GITTI!

D-Smart’ta yayınlanan ve Emre 
Bol’un sunduğu Bol’ca Fut-
bol programının bu haftaki 

konuğu, Türk futbolunun duayen 
isimlerinden Şansal Büyüka oldu. 
Türk futbolunun eskiye göre her ge-
çen gün daha kötü olduğunu belirten 
Şansal Büyüka, “Teknoloji gelişiyor, 
sahalar gelişiyor. Baktığınızda araç 
gereç gelişiyor ama maalesef kafaları 
geliştiremedik. Kafalar geriye gitti. 
Fiziksel şartlar geçmişte çok kötüydü 
ama futbolun bir kültürü vardı, bir 
anlayışı vardı. Birbirine karşı bir saygı 
vardı. Bunu özellikle kulüpler bazın-
da söylüyorum. Onları ölçü alarak 
söylüyorum. Böyle hoyrat bir ortam 
yoktu. Sert bir iklim yoktu. Her haf-
tayı getirip kavgaya bağlayan bir yarış 
yoktu. Baktığınızda bütün bunları 
son 15 hafta izler görür bu kavganın 
içinde kendimizi bulur olduk. Futbol 
gelişiyor ama kafalar gelişmiyor onu 
da söyleyeyim. Eski ile yeniyi oranla-
mak gerekirse benim adıma en basit 
özeti bu” dedi.

VAR işi başka bir iş
VAR’ın Türk hakemlerini geriye 
götürdüğünü kaydeden Büyüka, 
şöyle konuştu: “Biz VAR’ın ciddi 
faydalar sağlayacağını düşünmüştük 
ki ben ofsayt konularında sağladığı-
nı düşünüyorum. yüzde 100’e yakın 
bir isabet olduğunu düşünüyorum 
ancak onun dışında hakemlerin geri 
gitmesine neden oldu. Bir kere artık 
hakemler asla inisiyatif almıyorlar, 
kararı kendileri vermiyorlar. Hakem, 
‘Bu sorumluluğu ben almayayım 
VAR’a bırakayım’ deme noktasına 
geldi baktığımızda. Şimdi çıplak gözle 
bakıp gördüğüm penaltıyı resmen 
veremiyorsun. VAR’dan bekliyorsun 
ya da taze örnek diye söylüyorum Ne-
cip’in son maçta atılması. Hakemin 
tam gözünün önünde bunun VAR’a 
falan ihtiyacı yok baktığında. Bunu 
görüp çalmalısın. VAR’dan da kont-
rol etmelisin; doğru mu değil mi diye. 
Zaten çok net görünüyordu doğru 
olduğu. Bunu bile VAR’a bırakıyor-
lar. Doğru değil, hakemlerde ciddi 
bir kaçış başladı, sorumluluktan kaçış 
başladı. Bu da kişilik kaybına neden 
oluyor bana göre. Kendi adına karar 
verememe, iradeni ortaya koyamama, 
Bu çok yanlış. Hakem dediğin orada 
iradesini gösterecek, kendini belli 
edecek, sahada oyunu kontrol ettiğini 
herkese hissettirecek, kabul ettire-
cek. Bu kayboldu açıkçası. Bir başka 
önemlisi VAR’ın; kimi pozisyona 
çağırıyorsun, kimi pozisyona çağırmı-
yorsun. Zaten biz kuşkucu bir toplu-
muz, baktığımızda tuzak diyoruz, çete 
diyoruz, pusu diyoruz, o diyoruz, bu 
diyoruz, sahada oynanmıyor diyoruz. 
Futbol seyircisinin aklında, kafasında 

artık bu futbol hakikaten doğaçlama 
mı oynanıyor, yoksa arkasında bizim 
bilmediğimiz hesaplar mı var? Diye 
bir kuşku doğdu. Bunun sonucunda 
tribünler genel anlamda boş. Ekran 
başında seyirci azaldı. Baktığında 
yayıncının üye sayısında azalma var, 
o var bu var. Baktığında VAR’da bir 
standardı tutturamadık. Bir, VAR 
hakemlerin kişiliğini elinden aldı, 
karar verme yetisini ellerinden aldı, 
reflekslerini ellerinden aldı. İki, VAR 
kimini çağırıp kimini çağırmadığı için; 
bir pozisyona gel, diğerine gelme de-
diği için Türk halkında futbolseverler 
adına kuşku yarattı.”

Böyle federasyon yapısı yok
Türkiye’de şampiyonun sahada 
olduğunu belirten Büyüka, “Şu var, 
bir kere nereden başlasam, neyine 
söylesem öyle şeyler var ki... Futbol 
Federasyonu’na kulüpler ile aidiyeti 
olan tek bir adamın tek adamını içeri 
atmaması gerekir. Kulüplerin temsil-
cisi gibi futbol federasyonunda görev 
yapıyorlar. Bir futbol federasyonu 
kuruluyor, oluşuyor başkanın altına 
dört kulüpten birer tane başkan vekili 
alınıyor. Fenerbahçe’den 1 temsilci, 
Trabzon’dan 1 temsilci, Beşiktaş’tan 
1 temsilci, Galatasaray’dan 1 temsil-
ci. Diyorsun ki Karadeniz’den de 1 
temsilci alalım. Güneydoğu’yu tem-
silen 1 kişi olsun. Bunu yani objektif 
ölçüler içinde alsan kabul ederim yani 
bölgesel temsilcileri. Onu da objektif 
ölçüler içinde almıyorsun. Mevcut 
yönetimden örnek vereyim ben torpil 
ile siyasi irade ile giren orada en az 
5-6 tane yönetici var. Şimdi dört tane 
başkan vekili girince sanıyorlar ki ku-
lüpleri kendilerinden bir şey bekliyor, 
bekliyorlar da zaten. Fenerbahçe ile 
Nihat Özdemir sonuçta 40 yıllık Fe-
nerbahçe kongre üyesi, divan kurulu 
üyesi Nihat Özdemir istifa etmek zo-
runda kaldı. Yoksa belki de kulüpten 
ihraç edeceklerdi.  Hiç Fenerbahçe, 
Galatasaray, Trabzon, Beşiktaş’ı 
birbirinden ayıramayız. Baktığında 
federasyona geldiklerinde ilk hedef-
leri Türk futboluna hizmet etmek 
değil. İlk hedefleri aidiyet 
duygusuyla bağlı 
oldukları kulüp-
lerinin haklarını 
korumak. Böyle 
federasyon yapısı 
dünyanın hiçbir 
yerinde yok. 
Ben duymadım, 
bilmiyorum. Var 
mı? Farkında 
değilim. 
Böyle 
olunca 
şimdi 
baktı-

ğında futbolumuzu nasıl geliştire-
ceğiz? Nasıl daha ileri noktalara 
götüreceğiz? Ondan sonra deniyor 
ki futbol sahada yönetilmiyor. Çıkıp 
federasyonun başkan vekili ‘’ben bu 
kulübü temsil ediyorum, kulübümün 
yanında duruyorum’’ derse böyle 
endişeler elbette doğal olarak daha 
çok konuşulur, daha fazla düşünülür 
oluyor. Ben her şeye rağmen futbolda 
şampiyonları saha sonuçlarının tahin 
ettiğine inanıyorum ama şöyle bir şey 
hissediyorum, zayıfsan şimdi şampi-
yonluktan kopmuşsun titrek oynuyor-
sun, hakem sana daha çok vuruyor 
kardeşim. Güçlüsün, iraden sağlam, 
sahada iraden sağlam, saha dışında 
iraden sağlam o zaman senin yanında 
hakem daha fazla duruyor. Bu yaşadı-
ğımız sezon için de geçerli, bir önceki 
sezon için de geçerli, geçmiş 10-15 
yıl için de geçerli. Hakemler zayıfın 
yanında durmuyor, zayıfın hakkını 
çok teslim etmiyor. Mesela geçen yıl 
bakıyorsun, böyle muameleye maruz 
kalan birkaç kulüp var, birkaç takım 
var hakem yüzünden 10-15 puan 
kaybeden. Birine verdiğini diğerine 
vermiyorsun. Hakem de şeytan gibi 
biliyor kim güçlü, kim değil. Kimin 
lobisi iyi, kimin lobisi kötü. Kritik 
pozisyonlarda ona göre karar alıyor” 
diye konuştu.

Sürekli MHK başkanı 
değişmemeli
Merkez Hakem Kurulu başkanının 
sık değişmesinin doğru olmadığını 
söyleyen Şansal Büyüka, “Asla sonuç 
alamıyoruz. Şunu söylemeliyim ben 
yıllardır bu futbolun içinde bulunan 
yayıncı olarak hem gazeteci hem 
televizyoncu olarak ben hakem 
dünyası kadar birbirine düşman, 
birbirine pusu kuran, birbirinin aya-
ğından çeken bir camia görmedim. 
Şimdi görevde değilseniz, emekli bir 
hakemseniz MHK’de doğal olarak bir 
görev bekliyorsunuz. Vermediler mi? 
Bu sefer o MHK’yi nasıl indiririm 
diye 50 türlü pusular tuzaklar, onlar 
bunlar hep bu olayların, kulislerin 
içinde oluyorsunuz. Şunu kabul ede-

lim ki faal hakemlerin birçoğu bir 
sürü lobinin etkisi 

altında, bir sürü 
gruplaşmanın 
içinde. Baktığı-
nızda mevcut faal 
hakemlere biat 
eden hakemler 
var. Baktığında 
hakemliği bırak-
mış ama onun 

yanında duran 
hakemler 

var. Son 
zamanlarda 
hep sistem 

falan deniyor ya? Sistem böyle lafla 
düzelmez ya da kurulmaz. Ben hep 
şunu özlemişimdir açıkçası MHK dı-
şından bir MHK başkanı atansa nasıl 
olur acaba? Yani uzaylı olmasın ama 
sistemi bilsin” dedi.

Sergen Yalçın kararı doğru
“Sergen Yalçın’ın göreve devam 
etmesini doğru buluyorum” diyen 
Büyüka, şöyle konuştu: “Niye doğru 
buluyorum? 1, Değiştirseniz kimi ge-
tireceksiniz? 2, Getirdiğiniz hocanın 
başarılı olma konusunda bir garantisi 
var mı? Getirdiğiniz hoca belki de 
yatırım yaptığınız kadroda çok ciddi, 
radikal revizeler isteyecek. Batak 
olan kulüplere ekstra bir yük getiri-
yor. Tribünler zaten arkasında. Bu 
hem Beşiktaş yönetimi hem de Ser-
gen Yalçın için çok büyük bir avantaj. 
Çok ciddi bir kredisi var Beşiktaş 
takımını hem ligde hem kupada şam-
piyon yaptı. İyi futbol oynattı.”

Ply off düzeni doğru değil
“Yeni play-off düzeni büyüğün küçü-
ğü ezmesi için kurulmuş bir sistem. 
UEFA’nın yeni playoff sistemini 
son derece haksız buluyorum” diyen 
Büyüka, “Letonya ve Karadağ
 maçlarında yaşadığımız puan kayıp-
ları bizim Katar yoluna taş döşedi. 
Play Off’a kaldık diye düğün dernek 
yapıyoruz. Öyle hamaset ifadelere 
gerek yok. Biz bu Katar’a gidemeyiz, 
gidersek ben başımın üstünde taşırım 
milli takımı. Fakat futbolun gerçek-
leri var, o iki maçın faturası çok ağır 
döndü. Şimdi o iki maç için Şenol ho-
cayı çok eleştiriyoruz ama Hollanda 
ile Norveç’i yenen de Şenol hocaydı. 
Şenol hoca okyanusu açtı ırmaklar-
da boğuldu. Kuntz değil herhangi 
bir hoca Alman ümit milli takımını 
şampiyon yapardı. Biz Dünya 3. oldu-
ğumuz dönemde Galatasaray’ın bir 
Avrupa Şampiyonu olan takımı vardı. 
Oradan 8 futbolcu götürdük alttan 
gelen iyi oyuncular vardı o zaman 
1-2 takviye ile o takım Dünya 3.’sü 
oldu. Şimdi alttan gelen yok. Kuntz 
iyi bir hoca ama lider bir hoca değil” 
şeklinde konuştu.

Vitor Pereira eleştirisi
Fenerbahçe’nin Vitor Pereira terci-
hini iyi bulmadığını belirten Büyüka, 
“Fenerbahçe geçen yıla oranla daha 
iyi. Geçen yıl son maçta şampiyon-
luğu kaçırmış olmasına rağmen bu 
seneki futbol düzenini geçen yıldan 
daha iyi buluyorum. Vitor Pereira 
bana göre Fenerbahçe’nin hocası 
değil. Ben winner hoca gelme-
sinden yanaydım açıkçası. Hatta 
transferden çok hocaya yatırım, 
yapıp kendi ekolünü yaratacak, 
kendi futbol düzenini sahaya yansıtıp 

bunu rakibe kabul ettirecek bir hoca 
bekliyordum. Ben her şeyden önce 
güçlü oyun isteyen biriyim. O açıdan 
Perreira beni tatmin etmedi. Ali 
Koç’u eleştirdiğim 1 numaralı konu 
Fenerbahçe’ye layık bir santrafor 
bulamadı. Ali Koç yönetiminin fut-
bolda hiç doğru gitmediğini düşünü-
yorum. Ben Fenerbahçe’nin santrafor 
dışında kadrosunun güçlü oyuna 
müsait olduğunu düşünüyorum. Belki 
sol kanat savunmasında biraz sıkıntı 
olabilir. Baktığınızda Fenerbahçe 
kadar kanatlardan hücum yiyen 2. Bir 
takım yok. İki bekin de arkası bom-
boş kalıyor böylelikle Fenerbahçe’nin 
savunma arkasına müthiş sarkıyorlar. 
Rossi’yi nereden bulup getirdiniz? 
O fizikteki oyuncudan kafa golü 
bekleyemezsin, zaten o fizikte pek 
oyuncu da kalmadı” yorumunu yaptı. 
Vitor Pereira’nın, “Avrupa Ligi şam-
piyonu olamayız” açıklamasına tepki 
gösteren Şansal Büyüka, “Skandal 
açıklama. Bu takım Aykut Hoca 
döneminde yarı final oynadı. 1 kişisel 
hata yapmasa belki Benfica’yı da 
Portekiz’de eliyordu. Hedefi büyük 
koyacaksın, büyük adamlarla oyna-
yacaksın. Büyük kulüplerde büyük 
takımları büyük insanlar yönetir. 
Büyük takımlarda büyük hocalar 
görev yapar. Büyük takımlarda büyük 
oyuncular olur” dedi.

Türk futbolunun duayen isimlerinden Şansal Büyüka, “Teknoloji gelişiyor, sahalar gelişiyor. Baktığınızda 
araç gereç gelişiyor ama maalesef kafaları geliştiremedik. Kafalar geriye gitti. Fiziksel şartlar geçmişte 

çok kötüydü ama futbolun bir kültürü vardı, bir anlayışı vardı. Böyle hoyrat bir ortam yoktu” dedi

“TRABZONSPOR 14’üncü hafta-
da bu kadar puan farkını açmışken 
buradan bir dönüş yaşar mı? Hiç 
sanmıyorum” ifadelerini kullanan 
Şansal Büyüka, “Yaşarsa 50 yılın 
mucizesi olur. Şu an benim için 
yüzde 80 ihtimal ile Trabzonspor 
şampiyon. Trabzonspor kötü oy-
narken bile kazanmasını bilen bir 
takım. Trabzonspor’un ikiden fazla 
kötü oynadığı maç da gösteremezsin. 
Abdullah Hoca’nın bu kadar kısa 
sürede takımı ile birlikte böylesine 
fark atmasını ben Türkiye Ligi’nde 
daha önce tanık olmadım. Yapılan 
transferler adına Abdullah Hoca 
ve Trabzonspor Yönetimini tebrik 
ediyorum. Uğurcan Çakır gibi olağa-
nüstü bir kaleciye sahipler. Hamsik’i 
almak bir transfer başarısı. Çok dolu 
geldi bu lige Hamsik. Vitor Hugo ile 
Edgar Ie, bu iki savunmacı birlikte 
muazzam oynuyor bana göre. Ab-
dullah Hoca’nın en büyük aşaması 
kolay gol yiyen Trabzonspor’u 
defansif anlamda toparlaması oldu. 
Defansif anlamda toparlarken 
hücum anlamda kötüye de gitmedi. 
Trabzonspor’un en büyük şanssız-
lığı Gervinho sakatlığı oldu” diye 
konuştu.

TRABZONSPOR 
şampiyon olur

FATIH Terim’in son derece sıra 
dışı bir hoca olduğunun altını çi-
zen Büyüka, şu ifadeleri kullandı: 
“Kariyer olarak zirve yapmış, Av-
rupa futboluna kendini kabul et-
tirmiş, Avrupa’da o şampiyonluğu 
yaşamış, Galatasaray’da da hiçbir 
zaman iki üç seneyi boş geçmemiş, 
bir sene şampiyon olamasa da 
diğer sene olmuş, Galatasaray’da 
kupa koleksiyoncusu haline gelmiş 
bir hoca. Ben Fatih Hocayı öfke-
nin, hırsın, yarışmanın yaşattığına 
inanıyorum çünkü Fatih Hoca’nın 
bugünkü geldiği noktadan sonra 
gelebileceği çok fazla bir nokta 
yok. Avrupa şampiyonu olmuşsun, 
Türkiye’nin en fazla şampiyon 

olmuş takımını yaratmış-
sın. Almadığın kupayı 

bırakmamışsın. Bütün 
bunların üzerine Fatih 
Hocanın koyacağı 
pek bir şey olduğunu 
düşünmüyorum ama 
Fatih Hoca da kenara 
çekilip oturacak bir 

karakter de değil.”

Fatih Terim 
hırsla yaşar
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BüYüKçeKMece İkinci Bahar Derneği, kongresini
gerçekleştirdi. Dernek üyelerinin katılımıyla gerçek-
leşen kongreye, İstanbul Gazeteciler Dernek (İGD)
Başkanı Mehmet Mert ve çok sayıda STK temsil-
cisi katıldı. Divan Başkanlığı'nı Av. Ali Uğur Saya-
ner'in gerçekleştirdiği kongre sonucunda dernek
başkanlığına Hüseyin Şişman seçildi. Başkanlık
görevini Hüseyin Avni Sandıkçı'dan devralan Şiş-
man, “Bizlerden desteğini esirgemeyen ve bu
önemli göreve bizleri layık gören üyelerimize te-
şekkür ediyoruz. Bugüne değin derneğimize
emek veren ve görevi devraldığımız Sandıkçı
başkanıma ve diğer tüm isimlere de can-ı yü-
rekten teşekkür ederim. Şimdi derneğimizi
daha da ileriye taşımak için çalışmalarımıza
devam edeceğiz” dedi. BARIŞ KIŞ

alıkev genclerın
yanınDa

Ali İsmail Korkmaz 
Vakfı'nın (ALİKEV), 
genç sanatçıların proje
fikirlerini ve hayallerini
desteklemek, sanata ve
gençlere daha çok alan
açabilmek için hayata
geçirdiği Genç Sanatçı
Fonu Sergisi'nin açılışı 
27 Kasım'da Galeri Bu'da
gerçekleşti. Bu yıl “Kentle
Barışmak” temasıyla 
düzenlenen sergide 
11 genç sanatçının 
eseri yer alıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi ve 
Büyükçekmece Belediye Meclisi Üyemiz Tarık Erdoğan'ın değerli annesi 

Şeviker erdoğan, 
vefat etmiştir. Yüce Allah'tan merhumeye rahmet, 

kıymetli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz...

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI DR. HASAN AKGÜN
VE MECLİS ÜYELERİ 

baSSaGlıGı

Kongre sonrası İGD Başkanı Mehmet Mert'e
de Nutuk ve plaket takdimi yapıldı. Derneğin
çalışmalarını ilgiyle takip ettiğini belirten
Mert, “Yeni başkana ve yönetimine başarılar
diliyorum” temennisinde bulundu.

Yeni Yönetime 
başarılar diledi

t oplumsal barış ve eşitliğin var ol-
duğu, insan-doğa ilişkileri de dâhil
olmak üzere her türlü eşitsiz ilişki-

den arınmış bir dünyayı, gençliğin katılı-
mıyla kurarak Ali İsmail'in düşlerindeki
özgür dünyayı hayata geçirmek misyo-
nuyla kurulan ALİKEV'in, genç sanatçı-
lara destek olmak üzere hayata geçirdiği
Genç Sanatçı Fonu (GSF) projesi bu yıl
“Kentle Barışmak” temasıyla düzen-
lendi.Sergi açılışında konuşan Genç Sa-
natçı Fonu Yürütücüsü Şeyma Keskin,
“Vakfın ortaya çıkışı, bir kent ve gençlik
hareketinde ifade özgürlüğü hakkını kul-
lanırken yaşam hakkının elinden alınma-
sıyla aramızdan ayrılan Ali İsmail
Korkmaz'ın hikayesidir. Biz de buradan

yola çıkarak hem Ali İsmail'in anısını ya-
şatmak hem de pandemiyle birlikte gide-
rek artan bir hızla değişip, dönüşen
yaşam alanlarımızla sanat aracılığıyla
tekrar bağ kurmak için bu senenin tema-
sını “Kentle Barışmak” olarak belirledik.
Bu temayı seçerken başta gençler olmak
üzere tüm insanların yaşadıkları alan-
larda söz sahibi olmasının önemini an-
latmak ve sanat aracılığıyla gençlere
ifade alanı açmak istedik. Sanatın, insan-
ların kentle ve birbirileriyle barışmasının
önemli bir aracı olduğuna inanıyoruz”
dedi.

Herkes gelip görmeli

ALİKEV Yönetim Kurulu Başkanı ve Ali
İsmail Korkmaz'ın annesi Emel Kork-
maz ise şunları söyledi: “Ali İsmail'in anı-

sını yaşatmak, Ali İsmail'in düşlerindeki
özgür dünyayı gençlerle birlikte kurmak
için çıktığımız yolda, bu serginin önemi
bizim için çok büyük. Bugün bir kere
daha gördük ki gençlere fırsat verilir ve
alan açılırsa çok güzel işler başaracaklar
ve hepimiz için daha güzel bir hayat ku-
racaklar. Herkesi Genç Sanatçı Fonu
Sergisi'ni ziyaret etmeye ve gençlere fırsat
verdiğimizde neler yapabildiklerini kendi
gözleriyle görmeye davet ediyorum.”

11 Aralık'a kadar açık

Fon kapsamında 11 genç sanatçının hey-
kel, fotoğraf, yağlı boya, kısa film, belge-
sel gibi farklı sanat dallarından
eserlerinin yer aldığı sergi, Galata'da yer
alan GaleriBu'da 11 Aralık tarihine kadar
ziyaretçilerini bekliyor.

TAYLAN DAŞDÖĞEN

Herkes sihirbaz olacak!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB) Şehir Tiyatroları, Kubilay
Tuncer’in yazıp yönettiği Herkes
Sihirbaz Olacak adlı çocuk oyu-
nunu seyirciyle buluşturuyor.
Oyun, 5 Aralık 2021 Pazar günü
Harbiye Muhsin Ertuğrul Sah-
nesi’nde ilk kez sah-
neleniyor. Hedefe
ortaklaşa ilerlemenin
önemini anlatan
oyun, 5, 12 Aralık
2021 tarihlerinde
Harbiye Muhsin Er-

tuğrul Sahnesi’nde, 19, 26 Aralık
2021 tarihlerinde Üsküdar Musa-
hipzade Celal Sahnesi’nde, 2 Ocak
2022 tarihinde Sultangazi Hoca
Ahmet Yesevi Sahnesi’nde. Müzi-
ğini Nurkan Renda’nın, dekor tasa-
rımını Ahsenur Çiftçioğlu’nun,

kostüm tasarımını Duygu
Can’ın, kareografisini
Neşe Ceren Aktay’ın, ışık
tasarımını Mustafa Tür-
koğlu’nun, efekt tasarı-
mını Emre Ören’in
yaptığı, fotoğraflarını

Sadi Ayan’ın çektiği oyunda Aslı
Şahin, Aybar Taştekin, Cihat Faruk
Sevindik, Damla Cangül Yiğit, Ze-
liha Bahar Çebi rol alıyor.

Oyun ne anlatıyor?

Ünlü sihirbaz Zubi’nin öğrencileri
“usta”lığa geçip onun sihirli şapka-
sını almanın hayalini kurarlar.
Zubi, sihirli şapkanın yeni sahibini
belirlemek için bir yarışma düzen-
ler. İllüzyon gösterileriyle ilerleyen
oyunda, hedefe ortaklaşa ilerleme-
nin önemi anlatılıyor.

İkİncİ Bahar Derneğİ
yenİ Başkanını seçtİ


