
GÖZALtINA ALINAN 7 KiŞiDEN 3’Ü tUtUKLANDI
“Kadına şiddete hayır diyelim. Çünkü benim evladım bunu hak etmiyordu” 
diyen anne Yasemin Dallı, “Benim evladım boşa öldürüldü. Sebepsiz öldürüldü.
Sadece Yıldız soyadını taşıdığı için öldürüldü” dedi. Aynı zamanda DEVA 
Partisi Avcılar İlçe Başkan Yardımcısı olan Dallı, “Kesinlikle müebbet istiyorum”
diye feryat etti. Bu arada gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı.

Otel işletmeciliği yapan karı koca Esra Yıldız ve
Nuri Yıldız'ın Avcılar'da öldürülmesiyle ilgili 7 kişi

gözaltına alındı. Şüphelilerin suçlamaları kabul etmediği
öğrenilirken, cinayetin tüm detayları polis dosyasında yer
aldı. Polisin, Nuri Yıldız'ın lüks otomobilini 50 kilometre
boyunca kameralar yardımıyla takip ederek şüphelilere
ulaştığı öğrenildi. Polis dosyasına göre olayı Nuri Yıldız'ın
yeğenleri Ferhat Y. ile Muhyettin Y. gerçekleştirdi. Onları
buluşmaya getiren ise Aleyna Y. olarak belirlendi. 
Cinayetlerin Yıldız çiftinin otellerini ele geçirmek 
maksadıyla yapılmış olma ihtimali üzerinde duruyor.
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iKi yEĞEN CiNAyEt 
iŞLEMEKLE sUÇLANIyor

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Emeği koruyacak
bir asgari ücret 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret

toplantısı öncesi açıklamalarda bu-
lundu. Bilgin, “Ekonomideki dalga-
lanmaların ve enflasyonun karşısında
emeği koruyacak bir asgari ücret 
belirleyeceğiz” dedi. Türk-İş Genel

Eğitim Sekreteri
Nazmi Irgat ise
“Artarak devam
eden enflasyonla
ve dövizdeki 
yükselmeyle 
beraber insanla-
rın alım gücü
düştü. Daha da
yoksullaştılar”
diye konuştu. 

BAKAN UMUT DAĞITTI
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Vedat Bilgin

İstanbul’da trafiğinin kilit noktası Mahmutbey, günün her saati ‘geçilmez’ durumda.
Yıllardır çözüm bekleyen Mahmutbey trafiği için Bakanlık ve İBB harekete geçti

Otel işletmeciliği yapan karı koca Esra Yıldız ve Nuri
Yıldız'ın öldürülmesiyle ilgili 7 kişi gözaltına alındı.
Polis dosyasına göre cinayeti Nuri Yıldız'ın 
yeğenleri Ferhat Y. ile Muhyettin Y. gerçekleştirdi.
Esra Yıldız’ın annesi Yasemen Dallı ise “Cenazemde,
yanıma gelmişler, başsağlığı dilemişler. En ağır
cezanın onlara verilmesini istiyorum” dedi

İstanbul'da etkili olan lodosla oluşan
dev dalgalar vapur iskelesi ile çevre-

deki restoranlara zarar verdi. Dev dalgalar
sahildeki kaldırım taşlarını bile söktü. Lodos
yüzünden restoranı sular altında kalan
Kemal Kaya, “Benim dükkanım rüzgardan
dolayı bu hale geldi. Bütün tabak, bardak,
masa, sandalyeler hepsi perişan oldu. En az
20 bin liralık bir hasarım var” dedi.  I SAYFA 9
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TEM Otoyolu'nun İstan-
bul'a batıdan giriş ve çıkış

noktası olan Mahmutbey Kavşa-
ğı'nda günün önemli bölümünde
trafik yoğun seyrediyor. Yavuz 
Sultan Selim Köprüsü'ne gidiş ve
gelişte kamyon ve TIR'lar da 
Mahmutbey'i kullanınca trafik
içinden çıkılmaz hal alıyor. Ulaş-
tırma ve Altyapı Bakanlığı, bura-
daki trafiğe nefes aldırabilecek
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 
çalışmalarını sürdürüyor. İBB 
Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan
da gişelerde yaşanan sıkışıklık için
Ulaşım Koordinasyon Müdürlü-
ğü'ne (UKOME) tahliye alanları
oluşturulması yönünde proje 
sunduklarını söyledi. I SAYFA 4

TAHLİYE ALANLARI
OLUŞTURULACAK
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Trafik kazası sonucu yaşamını yitiren 
Sivas'ın İmranlı ilçesi Belediye Başkanı

Murat Açıl (57) son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu'nun yanısıra, İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu, milletvekilleri ve çok sayıda bele-
diye başkanı katıldı. Kılıçdaroğlu, “Hepimizin
başı sağolsun. Allah rahmet eylesin” dedi. 
Açıl, cenaze namazının ardından Büyükçek-
mece Mezarlığı'na defnedildi. I SAYFA 9
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AÇIL’I BiNLERCE
KiŞi UĞURLADI

BUGÜN ARTAR 
YARIN 

DÜŞER!
Yüksekte seyreden döviz kurlarına
ilişkin konuşan Erdoğan, “Kur,

bugün artar yarın düşer. Enflasyon dediğin
bugün artar yarın düşer. Siyasette olduğu
gibi ekonomide de dünya beşten büyüktür
diyoruz” dedi. Doların yükselmesini bekle-
yenlere de seslenen Erdoğan, “Sonunuz
hüsran olacak” diye konuştu. I SAYFA 7
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İYİ Parti lideri Meral Akşener,
grup toplantısında dikkat çeken

açıklamalarda bulundu. Cumhurbaş-
kanı Erdoğan'a sert sözlerle yüklenen
Akşener, “O cahilce konuştukça dolar
zıplıyor, enflasyon artıyor; olan mille-
timize oluyor. İnsanlarımız fakirleşi-
yor, gençlerimiz işsiz kalıyor”
ifadelerini kullandı. I SAYFA 7
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Meral
Akşener
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SoNRA 
TAZIYE!

Evinde boğazı kesilerek öldürülen Esra Yıldız’ın
annesi Yasemen Dallı ise çifte cinayeti damadının

yakınlarının işlediğinin kabullenmesinin çok zor olduğunu
belirterek, “Cenazemde, yanıma gelmişler, başsağlığı dile-
mişler. En ağır cezanın onlara verilmesini istiyorum” dedi.
Dallı, “Bunlara insan diyemiyorum. Çünkü; insanlara 
hakaret olur. Hiçbir şey olmamış gibi benim cenazeme;
kardeşlerinin cenazelerine geliyorlar. Yavrumu öldürmüş-
ler ve bana geliyorlar. Tek bir şey diliyorum; Hepsi, benim
evladımın kanında boğulsun. Ben yavruma giderken onlar
dışarıda geziyorlardı” diye konuştu.  I SAYFA 3
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HiÇBir ŞEy oLMAMIŞ GiBi
yANIMA GELMiŞLEr

oNCE CINAYET

Konuştukça 
dolar zıplıyor

SAĞLIK 
İÇİN ANNE
SÜTÜ ŞART
HABERİN DEVAMI 
SAYFA 2’DE

Metin Gürcan’ın 
yanında olacağız

DEVA Partisi Genel Başkanı 
Ali Babacan, partisinin kurucu

üyesi Metin Gürcan'ın 'siyasal ve 
askeri casusluk' suçundan tutuklan-
masıyla ilgili, “Bundan sonraki adli
süreç içerisinde de arkadaşımızın 
yanında olacağız” dedi. Babacan,
“Gürcan hakkında isnat edilen 

suçlamanın yasal
unsurlarının
oluşmadığı çok
açıktır. Yasada
tanımlandığı 
şekliyle bir suç
oluştuğuna dair
somut bir delil
ortaya konula-
mamıştır” diye
konuştu. I SAYFA 7

SOMUT BİR DELİL YOK
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Ali Babacan

Engellilere 
büyük destek

Sultangazi’de 3 Aralık Dünya
Engelliler Günü vesilesiyle özel

bir program gerçekleştirildi. Bugün
gerçekleştirilen programda, ihtiyacı
olan engelli bireylere çocuk ve yetiş-
kinler için farklı modellerde akülü
araçlar, koltuk değnekleri, hasta bez-
leri gibi çok sayıda malzeme desteği
yapıldı. Belediye Başkanı Abdurrah-
man Dursun, “Bugün de güzel bir
gündü. Engelleri her zaman sevgiyle
aşacağız” dedi. I SAYFA 9

SULTANGAZİ ÖRNEK OLDU
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KALDIRIMLARI
BİLE SÖKTÜ!

Fotoğraf 
çekilmeyi 
bekliyorlar!

Katıldığı bir TV
programında Halk

Ekmek büfeleri önünde
oluşan kuyrukları değer-
lendiren AK Parti İBB
Meclis Üyesi Muhammet
Kaynar, vatandaşların
ekmek kuyruğunda fotoğ-
raf çekilmeyi beklediğini
iddia etti.  I SAYFA 5
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Sanayide 
lodos
yoğunluğu 

Şiddetli fırtına 
nedeniyle yüzlerce

binanın çatısı uçtu, 
konutlar ve iş yerleri zarar
gördü. Fırtınanın etkile-
diği illerde ise yüzlerce
araç hasar gördü. Hasar
gören araç sahipleri 
sanayi sitelerinin yolunu
tuttu. I SAYFA 9
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Durakta 
intihar etti

Kağıthane'de, otobüs 
durağında eski sevgilisi

E.Ş. ile tartışan Dursun Karslı-
oğlu (34), tabancayla kalbine
ateş ederek intihar etti. Eski 
sevgilinin, kendisini rahatsız 
ettiği gerekçesiyle 3 gün önce
polis merkezine giderek Karslı-
oğlu hakkında şikayetçi olduğu
öğrenildi. 34 yaşındaki adam
olay yerinde can verdi.
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Ligde ilk yarı sonuna kadar tüm
maçları kazanmayı amaçlayan 

Sergen Yalçın, Ocak’ta ise stoper, orta saha
ve forvet hamleleri bekliyor. I SAYFA 14
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Recep
Tayyip
Erdoğan

Muhammet
Kaynar

Murat Açıl



Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı öğretim 
üyesi Prof. Dr. Berk Burgu, çocuk-

larda gece yatak ıslatmanın sık yaşanılan 
bir problem ve tanımında da yaşa bağlı bir 
durum olduğunu söyledi. Burgu, 5 yaşından 
büyük çocuklarda tekrarlayıcı bir durum 
olduğunu belirterek, “En az 6 ay süreyle 
tekrarlayan durumda olan gece işemelerine 
gece yatak ıslatma ya da enürezis deniliyor. 
6-7 yaşındaki çocukların yüzde 15’i gece ya-
tağı ıslatan çocuklardır. Çok sık görülen bir 
problemdir. Bu çocukların yüzde 15’i kendi 
kendine bir sene içerisinde kuru kalıyor yani 
6-7 yaşta yüzde 15, ertesi yılda da yüzde 15 
azalarak gidiyor. Ergenlikten sonra yüzde 1 
oranında insidansı var. 100 tane altını kaçı-
ran çocuğun 1 tanesi ergenlik sonrası altına 
kaçırmaya devam ediyor. 5 yaşına kadar 
gece yatağını ıslatan çocukları normal kabul 
ediyoruz. Dolayısıyla 3-4 yaşında bir çocuğun 
gece yatağını ıslatması tıbben bir sorun değil. 
Tuvalet eğitimi göreceli bir şey. Gündüz 
kuruluğu önce kazanılıyor, daha sonra gece 
kuruluğu kazanılıyor. Tıbben 5 yaştan sonra 
gece yatak ıslatma normal kabul edilmemek-
tedir” diye konuştu.

Tedavisi mümkün
Burgu, çocuklarda gece yatak ıslatmanın 
tedavi edilebilir bir durum olduğunu ifade 
ederek, şunları söyledi: “Gece yatak ıslatmak 
psikolojik değil, gelişimde bir gecikme oldu-
ğununun göstergesidir. Tedaviye öncelikle 
basit tedbirlerle başlıyoruz. Gece sıvı ve tuz 
alımını kısıtlamak, mutlaka idrarını yapıp 
uyumasını sağlamak, uykunun ilk 1-2 saati 
içinde belki 1 kere uyandırmak başlangıçta 

kullanılan tedavilerdir. Zaten çoğunlukla 
bizim gördüğümüz hastalar bunları uygula-
mış olarak geliyor. Fakat başarı oranı yüzde 
10-15 gibi yani çok yüksek bir başarı sağlaya-
mıyoruz. İdrar miktarını azaltan vücudumuz-
da normalde olan bir maddenin benzerini 
vererek yine idrar miktarını azaltmak 
veya mesane doluluğuna karşı uyanma 
refleksi oluşturan alarm cihazları teda-
visi ilk basamak tedavilerdir ve başarı 
oranları benzerdir. Ailenin tercihine, 
çocuğun bu rahatsızlıktaki idrar kaçırma 
sıklığına ve ailenin uyumuna göre ikisi 
de tercih edilebilir” dedi.

Motive etmek lazım
Gece yatak ıslatan çocukların cezalandı-
rılmalarının kesinlikle doğru olmadığını 
ifade eden Burgu, “Bu durum çok büyük 
oranda psikolojik bir nedenden değil, yani 
çocuk bunu isteyerek yapmıyor. Ailesiyle size 
gelen bir çocuk kesinlikle bundan utanarak, 
anne-babanın arkasına saklanarak çoğu 
zaman muayene odasına giriyor. O yüzden 
mutsuz olduğu bir konuda çocuğu cezalandı-
rarak bir noktaya varmanız mümkün değildir. 
Hatta çocuğu kazanabilmek adına şunları 
söylemek lazım: Mutlaka çocuğun ailesinde 
anne-baba tarafında veya her ikisinde de bir 
yerlerde vaktiyle gece yatağını ıslatan bir 
aile bireyi olduğunu ama şu an gece yatağını 
ıslatmadığını ve bu işin düzeldiğini söylemek 
ve çocukla iletişim kurmak lazım. Burada aile 
size şikâyet eden olarak geliyor ama aslında 
unutmamak lazım ki buradaki problem, ço-
cuğun yaşadığı büyük bir problem. O yüzden 
mutlaka bu yolda onu kazanmak ve motive 
etmek lazım” diye konuştu.

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.

2 16 TEMMUZ 2021 CUMA YAŞAMwww.gazetedamga.com.tr

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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GECE yatak ıslatma durumu-
nun ne ailenin ne de çocuğun 
elinde olan bir durum olduğu-
nu kaydeden Burgu, şunları 
söyledi: “Yaklaşık yüzde 85’i 
yani büyük çoğunluğu hiçbir 
zaman kuru dönemi olma-
mış, doğduğundan itibaren 
düzenli olarak yatağını ıslatan 
yani kuruluğu kazanamamış 
çocuklar. Dolayısıyla bu grup 
içinde aslında bir gelişmenin 

yavaşlığı var. Böyle bir hasta grubun-
da asla bilinçli yapılmış, çocuğun kendi 
isteğiyle yaptığı bir durum olmadığını, 
nitekim ailenin de burada bir etkisinin 
olmadığını tekrar belirtmek lazım. Sınırlı 
bir grup hastada ise, önceden kazanılmış 
bir gece kuruluğu olmasının ve ardından 
6 ay bir kuruluk, daha sonra ikincil tekrar 
altına kaçırmalar gördüğümüz yüzde 15’lik 
bir grup var. Bu grupta belki bir miktar 
psikolojik etkenler olabilir. Aslında biz 
gece yatak ıslatmaları genellikle izole bir 
problem olarak görüyoruz. Yani gece idrar 
kaçıran çocukların yüzde 85’inin gündüz 
hiçbir şikâyeti yok. Okulda veya dışarda 
tuvaletle ilgili bir problemleri yok. Panto-
lonlarını ıslatmıyorlar veya büyük gündüz 
problemleri yok. Yüzde 15’lik az bir grupta 
ise, yine gündüz şikâyetleri de var. İdrar 
tutma, idrarını öteleme, gündüz kaçır-
maları gibi. Bu grup hastalardan tuvalet 
alışkanlığının düzene sokulması yani sizin 
hem çocuğunuzda hem gece hem gündüz 
problemleri varsa, gece problemi izole ve 
tek semptom değilse, o zaman gündüzde 
tuvalete belirli sıklıkla gitmesini sağlamak 
veya mesaneyi boşaltmayı rutine bindir-
mek önemlidir. Onun haricinde çoğunluğu 
oluşturan sadece gece semptomu olan 
çocuklarda aileyle ya da çocukla bir ilgisi 
çoğu zaman yok. Gece idrar kaçırmalarının 
büyük çoğunluğu bir gelişim geriliğidir. 
Psikolojinin bunda bir etkisi yoktur. Ancak 
kuruluğu yakalamış fakat daha sonra gece 
ıslatmaları ikinci kez başlayan bir grup 
hastada belki psikolojik bazı nedenler 
olabilir. Ama gece yatak ıslatma psikolojik 
bir problem değildir.”

BURGU, ailelerin ne zaman hekime başvur-
ması gerektiği ile ilgili olarak şunları belirtti: 
“Önce evde basit tedbirler alınmalı. Ama 
bu yaşam kalitesini eğer ciddi bozuyorsa, 
aile ile çocuğun ilişkisini bozuyorsa ve en 
önemlisi çocuğun psikolojisini bozuyorsa 
o zaman doktora başvurmak lazım. Şunu 
bilmek lazım; gece yatak ıslatmanın sebebi 
psikolojik değil, ama aslında bu problem 
sonuçta çocuklarda ciddi bir öz benlikte so-
run yaratabiliyor. O yüzden yaşam kalitesini 
etkiliyorsa mutlaka doktora başvurulmalı. 
Beraber eşlik eden gündüz semptomları da 
varsa başvurmak lazım. Tedavilere rağmen 
dirençli olgular varsa doktora başvurmak 

gerekir. Dolayısıyla paniklemeden önce 
basamak basamak ev içinde bazı tedbirler 
alınmalı ama dirençliyse ve dediğim bulgular 
eşlik ediyorsa hekime başvurulmalıdır. Gece 
idrar kaçırma çocuğun kendiyle barışıklığı-
nı, yaşam kalitesini ciddi bozan problemler 
yaratıyor. Yoksa gece yatağını ıslatan bir 
çocuğa daha çok idrar yolu enfeksiyonu 
geçiriyor gibi bir şey söylememiz doğru değil 
ama özgüveni anlamında mutlaka yaşam 
kalitesinin artırılıp çocuğun normal sosyal 
hayatına kazandırılması lazım. Yaşamdan 
koparmamak adına çocukları bir an önce 
özgüvenlerini sağlamak adına tedavi etmek 
lazım.” DHA

GECE ISLATMAGECE ISLATMA
NORMAL DEGNORMAL DEGiiL L 

GÜNDÜZ HİÇBİR 
ŞİKÂYETİ YOK

Çocuk Ürolojisi Uzmanı Prof. Dr. Berk Burgu, çocuklarda gece yatak ıslatmanın tedavi edilebilir bir rahatsız-
lık olduğunu söyleyerek, “Tıbben 5 yaştan sonra gece yatak ıslatma normal kabul edilmemektedir” dedi

GECE İDRAR PROBLEM YARATIYOR

ÖZELLIKLE erken doğumda gerçekle-
şen doğumlarda yoğun bakımda bulunan 
bebekler annelerinden uzakta kalıyor ve 

anne sütünü yeterince alamıyor açıklamasında bu-
lunan Dr. Özgönül, anne sütü için mısır gevreğin-
den, aşırı miktarda unlu besinlerden, maydanoz 
ve naneden kaçınmanın lazım geldiğini belirterek, 
çok miktarda çay ve kahve tüketimi de sütün 
oluşmasını olumsuz etkilediğini ifade etti. Kah-
valtı, öğle ve akşam yemeklerinde anne sütünün 
artması için nasıl beslenmesi gerektiğini açıklayan 
Özgönül, anne sütü nasıl artar, anne sütü nasıl 
çoğalır gibi sorulara cevap buldu.

Kahvaltı
Bir anne mutlaka kahvaltı yapmalıdır. Top-
lumda şekerli içecek ve yiyeceklerin anne sü-

tünü arttırdığına dair çok yanlış bir inanış vardır. 
Şekerli içecekler ve tatlılar, sağlıklı gıdaların emi-
limini engellediği için, tam tersi süt üretiminde 
aksamalara yol açar. Kahvaltıda 1 tane kuru incir 
veya 1 tatlı kaşığı pekmez demir deposu olduğu 
için iyidir. 1 su bardağı da taze sıkılmış meyve 
suyu içilebilir. Bunlar dışında iştah ve istek olduğu 
ölçüde peynir, yumurta, zeytin, yeşillik ve diğer 
kahvaltılık ürünlerden yenilmelidir. Mısır gev-
reği, çok fazla unlu yiyeceklerden, maydanoz ve 
naneden kaçınmak gerekir. Aralarda çok fazla çay 
ve kahve içmek de süt üretimini olumsuz etkiler, 

onun yerine doğadaki diğer doğum yapmış canlı-
lar gibi su tüketimini arttırmak çok sağlıklıdır.

Öğle yemeği
Hazmı kolay ve besleyici değeri yüksek olan tence-
re yemeklerini, etli sebze yemeklerini, zeytinyağ-
lıları tercih edelim. Su oranı yüksek olan ıspanak, 
pazı, kara lahana, yeşil fasulye gibi sebze yemekle-
rini özellikle tercih edelim, ayrıca her yemekle bir-
likte bol miktarda marul salatası çok iyi gelecektir. 
Maydanoz ve naneden ayrıca kızartma ve çok yağlı, 
unlu ve şekerli yiyeceklerden uzak duralım.

Akşam yemeği
Özellikle hazmı zor olan ve uyku düzenimizi 

bozabilecek ve gaz oluşturacak baklagillerden, 
meyve ve salata gibi çiğ sebzelerden uzak dur-
manızı öneririm. Akşam ideali çorba ile başlayıp, 
sonra açlığımız azalıncaya kadar pişmiş hafif bir 
sebze yemeği ile günü kapamaktır”

Kurallar geçerli
Bedenin en rahat ettiği durum, ihtiyacı olan tüm 
besinlerin ritmik şekilde bedene alındığı durum 
olduğunu kaydeden Özgönül, “Bebek beslenme-
sinde öğün atlamak, uzun açlık dönemleri, sindi-
remeden yeni gıdanın verilmesi, besleyici değeri 
düşük gıdaların verilmesi nasıl uygun değilse, aynı 
şekilde annenin beslenmesinde de bu kurallar 
geçerlidir”dedi.

SAĞLIK IÇIN ANNE SÜTÜ ŞART
Dr. Fevzi Özgönül, anne sütünü artırmanın yollarına hakkında önemli bilgiler verdi. Özgönül, “Anne sütü sağlıklı bir 

yaşam için oldukça önemli. Anne sütünün bazı durumlarda az olması ise aileleri oldukça tedirgin ediyor” dedi

ATV ekranındaki 
üçüncü sezonun-
da da reytinglerin 

zirvesinde yer alan ve 
izleyiciden büyük ilgi 
gören ‘Kuruluş Osman’ın 
kadrosuna 73’üncü bölüm-
de yeni bir oyuncu katılı-
yor. Sürpriz bir karakterle 
hikayeye dahil olan Feyza 
Sevil Güngör, ‘Kuruluş Os-
man’ın 73’üncü bölümün-
de ilk kez seyirci karşısına 
çıkacak. Yapım ve proje 
tasarımı Mehmet Bozdağ’a 
ait; yönetmenliğini Ahmet 
Yılmaz’ın ve başrolünü 
Osman Bey karakteriyle 
Burak Özçivit’in üstlen-

diği ‘Kuruluş Osman’, atv ekranında çarşamba 
akşamlarına damga vurmaya devam edecek.

Kuruluş Osman’a 
yeni yüz Güngör

Anna baba olmak
isteyenlere tavsiye

SON yıllarda genetik alanındaki hızlı 
gelişmeler sayesinde, daha önce tanı 
konulamayan birçok hastalığa günümüz-

de kesin tanı konulabildiğini biliyor muydunuz? 
Hatta sadece tanı konulmakla da kalınmıyor, 
birçok kalıtsal hastalığın tedavi ve takibinde de 
genetik testler büyük fayda sağlıyor.Günümüzde 
baş döndürücü hızla büyüyen bir tıp alanı olan 
tıbbi genetik, ülkemizde de son yıllarda çok 
büyük ilerleme kaydetti. Her geçen yıl çok büyük 
gelişmelerin sağlandığı tıbbi genetik, gerek has-
talara gerekse hekimlere hastalıkların tanı, te-
davi ve takibinde çok daha hassas bir şekilde yol 
gösterebiliyor. Yeşilyurt “Genetik testler günü-
müzde birçok hastalığın tanı, tedavi ve takibinde 
kullanılmaktadır. Genetik alanındaki gelişmeler 
sayesinde daha önce tanı konulamayan birçok 
hastalığa kolaylıkla tanı konulabilmektedir. Ör-
neğin; gebelik esnasında ultrasonla tespit edilen 
anormal bulgular ya da tarama testlerindeki 
artmış risk, bebeklik ve çocukluk döneminde 
büyüme-gelişme geriliği, bilişsel (zeka) gerilik, 
havale geçirme, sık hasta olma, otizm bulguları, 
ailede herhangi bir bireyde erken yaşta kanser ya 
da birden çok kişide kanser öyküsü, kas hasta-
lıkları, metabolik hastalıklar gibi birçok farklı 
hastalığın genetik bir nedene bağlı olup olmadığı 
anlaşılabilmektedir. Nedeni tespit edildiğinde o 
hastalığa özgü tedavi verilebilmekte, bu has-
talığın sonraki gebeliklerde tekrarlanması da 
engellenebilmektedir” ifadelerini kullandı. 

Acıbadem Sağlık Grubu Tıbbi Genetik 
Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Yeşilyurt, “Haliha-
zırda hastalığın nedenini, yani genini bil-
diğimiz 7 binin üstünde tek gen hastalığı 
var. Bu hastalıkların toplam sayısı yüksek 
olmakla birlikte, hemen tüm genetik has-
talıkları anne-baba adaylarına yaptığımız 
testlerle tespit edebilmekteyiz” dedi
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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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Avcılar’da  otel işletmeciliği yapan karı koca Esra Yıldız ve Nuri Yıldız’ın katilleri yeğenleri Ferhat Y. ile Muh-
yettin Y. çıktı. Polis olayla ilgili 7 kişiyi gözaltına alırken, Esra Yıldız’ın acılı annesi, “Bu insanlar cenazemde, 

yanıma gelmişler, başsağlığı dilemişler. En ağır cezanın onlara verilmesini istiyorum” dedi

YEGENLER CIKTI!YEGENLER CIKTI!
TUYLER URPERTEN CTUYLER URPERTEN CiiNAYETNAYETiiN ARDINDANN ARDINDAN

OLAY, 17 Kasım Çarşamba akşam 
saatlerinde Yunus Emre Mahallesi 
Lütfü Aykaç Bulvarı’nda meydana 

geldi. Caddedeki bir apartmanın önüne 
gelen kapüşonlu ve cerrahi maskeli iki kişi, 
bir süre oyalandıktan sonra apartmanın dış 
kapısına tırmanarak, demir korkulukları 
kırıp içeri girmeye çalıştı. Şüpheliler, ka-
pıya tırmandıkları sırada bölgede devriye 
atan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Büro Amirliği’ne bağlı sivil polisler 
tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltı-

na alınan iki kişinin farklı bir suçlardan 
aranan Erdal A., ve Samet E., oldukları 
tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin 
ardından adliye sevk edilen Erdal A. ve 
Samet E. mahkemece tutuklanarak Metris 
Cezaevi’ne gönderildi. Olayı anlatan Bay-
ram Han, “Ben esnafım burada. Akşam 
saatlerinde kapüşonlu ve yüzleri kapalı iki 
kişi geliyor. Apartmanın kapısına tırmanı-
yorlar. Bunlar tırmandıktan sonra devriye 
gezen polis arkadaşlar bunları fark ediyor. 
İkisini de suçüstü yakalıyorlar” dedi. DHA

Örümcek adam
mısınız nesiniz!
Sultangazi’de, bir apartmanın dış kapısına tırmanarak içeriye girmeye çalışan 2 

kişi, polis tarafından suçüstü yakalandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Avcılar’da  otel işletme-
ciliği yapan karı koca 
Esra Yıldız ve Nuri 

Yıldız’ın öldürülmesiyle ilgili 
gözaltına alınan 7 kişi adliye-
ye sevk edildi. Şüphelilerin 
suçlamaları kabul etmediği 
öğrenilirken, cinayetin tüm 
detayları polis dosyasında yer 
aldı. Polisin, Nuri Yıldız’ın 
lüks otomobilini 50 kilometre 
boyunca kameralar yardımıy-
la takip ederek şüphelilere 
ulaştığı öğrenildi. Polis dos-
yasına göre olayı Nuri Yıl-
dız’ın yeğenleri Ferhat Y. ile 
Muhyettin Y. gerçekleştirdi. 
Onları buluşmaya getiren ise 
Aleyna Y. olarak belirlendi. 
Cinayetlerin Yıldız çiftinin 
otellerini ele geçirmek mak-
sadıyla yapılmış olma ihtimali 
üzerinde duruyor.

Karı koca öldürülmüştü
İstanbul, Esenyurt TEM 
Otoyolu Haramidere bağ-
lantı yolunda 11 Ekim 2021 
tarihinde lüks bir aracı sön-
düren itfaiye ekipleri aracı 
söndürdükten sonra içinde 
kan izleri gördüğünde polis 
harekete geçerek soruşturma 
başlatılmıştı. Polis lüks oto-
mobilin sahibi Nuri Yıldız’ın 
evine  gittiğinde eşi Esra 
Yıldız (38)’ın  boğazı kesile-
rek öldürüldüğünü görmüştü. 
Olayla ilgili yürütülen soruş-
turmada polis, Nuri Yıldız’ı 
aramaya başlarken, 14 Ekim 
2021 tarihinde Beylikdüzü, 
Dereağzı Mahallesi, Gaziler 
Caddesi ile Vilda Sokak ara-
sında  bulunan boş arazide 
bir erkek cesedi bulunmuştu. 
Yapılan incelemede başından 
tabancayla vurularak öldürü-
len cesedin Nuri Yıldız’a ait 
olduğu belirlenmişti.

Cinayetin detaylarına ulaşıldı
Cinayet Büro Amirliği tara-
fından olayla ilgili yürütülen 
soruşturmada cinayetlerin 
nasıl işlendiği yönündeki 
ayrıntılara ulaşıldı. Polis 
soruşturmasına göre olayın 
olduğu gece saat 21.21’de-
Esra Yıldız, Beyoğlu’nda 
bulunan otellerinden ayrıla-
rak bir taksiye binerek evine 
doğru hareket etti. Aynı 
otelden 21.53’ te lüks cipine 
binerek ayrılan Nuri Yıldız’ın 
Okmeydanı kavşağından 
E-5 karayoluna bağlandığı 
ve Avcılar yönüne doğru 
hareket ettiği tespit edildi. 

Nuri Yıldız’ın kullandığı 
otomobilin Bahçelievler’de 
yol kenarında durarak dörtlü 
lambalarını yakarak bekle-
meye başladığı görüldü. Bir 
süre sonra arkadan gelen bir 
araçtan inen iki şüphelinin, 
Nuri Yıldız’ın otomobiline 
bindiği ardından otomobilin 
hareket ettiği tespit edildi.

Cesedi ağacın altına 
bırakmışlar
Polisin yaptığı çalışmada 
daha sonra kamera görüntü-
lerine giren aracın ön ca-
mında bulunan mermi izinin 
Nuri Yıldız’ın buluşmanın 
hemen ardından öldürüldüğü 
tespit edildi. Kamera görün-
tülerinden takip edilen Nuri 
Yıldız’ın da içinde bulunduğu 
otomobilin Gürpınar’a git-
tiği ardından Beylikdüzü’ne 
geldiği tespit edildi. Şüphe-
lilerin burada Nuri Yıldız’ın 
cesedini bir ağacın altına 
bıraktıktan sonra olayda kul-
landıkları silahı bir çalılığın 
içine atarak yollarına devam 
ettikleri tespit edildi.

Cinayeti işlemeye 
lüks ciple gitmişler
Polis dosyasına göre şüphe-
liler ardından Avcılar’a Nuri 
Yıldız’ın evine doğru hareket 
etti. Nuri Yıldız’ın otomo-
bilini bir sokak arkaya park 
eden şüphelilerin eve yönel-
dikleri ve zili çalarak kapıyı 
açtırdıkları tespit edildi. Esra 
Yıldız’ın normalde kapıyı 
tanımadığı kimseye açmadığı 
öğrenilirken, eve girmeden 
önce Nuri Yıldız’ın telefo-
nuyla Esra Yıldız’ın telefonu 
arasında kısa bir görüşme 
gerçekleştiği belirlendi.

10 dakika içinde cinayet
Eve girerken güvenlik kame-
raları tarafından görüntüle-
nen şüphelilerin içerde yakla-
şık 10 dakika kaldıktan sonra 
aceleyle binayı terk ettikleri 
görüldü. Polis dosyasına göre 
şüphelilerin bu süre içinde ci-
nayeti işledikleri Esra Yıldız’ı 
boğazını kesip vücudundan 
defalarca bıçakladıkları tespit 
edildi. Kamera kayıtlarına 
göre yine Nuri Yıldız’ın lüks 
aracıyla hareket eden şüphe-
lilerin Avcılar’dan Haramide-
re istikametine doğru hare-
ket ettikleri, bir süre sonra 
durarak aracı ateş verdikleri 
tespit edildi. DHA

ZEYTINBURNU’NDA Melek 
Aykuş (37)’un iddiasına göre şu 
şekilde yaşandı: Melek Aykuş 

evinde bulunan 90 bin lira değerindeki 
altınları bankada kasaya koymak için 
evden çıktı. Bankaların kapalı olduğu-
nu gören Aykuş evine dönüş yolunda 
pazara girdi. Aykuş, pazarda tezgaha 
yaklaştı ve aldığı ıslak mendilin ücre-
tini vermek istediği sırada yanına 3 
kadın yaklaştı. 3 kadından biri tezgah-
tan bir şeyler alıp Aykuş’tan aldıkları-
nın ücretini uzatmasını istedi. O sırada 
diğer kadınlar el çabukluğuyla Ay-
kuş’un çantasındaki cüzdanı alıp olay 
yerinden uzaklaştılar. Melek Aykuş’un 
kadından şüphelenmesinin ardından 
çantasını kontrol etti ve altınların ol-
duğu cüzdanı bulamayınca çalındığını 
anladı. Hemen ‘Imdat cüzdanımı çaldı-
lar’ şeklinde bağıran Aykuş, pazarda 
bulunan zabıta ekiplerinden yardım 
istedi. Ardından Melek Aykuş, polis 
merkezine giderek şikayetçi oldu.

90 bin liralık altınlar gitti
Melek Aykuş “Akşam üzeri 17.45 
sıralarında pazara geldim. Çantamda 
param, 90 bin lira değerinde altın-
larım vardı. Bankaya götürecektim, 
baktım saate geç kalmışım. Bende 
kızım ıslak mendil isteyince pazara 
doğru gittim. Tezgaha yöneldim. Islak 
mendili seçerken adamdan poşet 
istedim. Parasını uzatmak için çanta-
mı açtım. 1 saniye içinde 3 tane kadın 
yanımdaydı. Beni oyaladılar. O sırada 
baktım cüzdanım yok. Kadından şüp-
helendim. Hemen seslendim zabıtaya, 
polislere, çevredeki insanlara ‘Imdat 
cüzdanım yok” diye bağırdım. 90 bin 
lira değerinde altınım vardı içinde 
çaldılar benden. Çığlık attım. Kadın, 
sırf polisler benimle ilgilenmesin diye 
‘Benim de cüzdanım gitti’ dedi. Orada 
polislerin dikkatini dağıttı. Oda panik 
yarattı orda. Polisler döndüler ona 
baktılar. Elindeki boş cüzdanı tezga-
hın üstüne atarak ‘Bak benim de 500 
liram, çocuklarımın kimlikleri içindey-
di’ dedi. Polisler ‘Sen de gel şikayetçi 
ol’ dedi. Kadın ‘Yok gelemem çocukla-
rım evde’ dedi. Akşam polis karakolu-
na gidip şikayetçi oldum” dedi.

SAKINAN GÖZE 
ÇÖP BATTI

İSTANBUL merkezli 6 
ilde organize suç örgü-
tüne yönelik düzenlenen 

operasyonda örgüt lideri Maşuk 
T.’nin de aralarında bulundu-
ğu 26 şüpheli gözaltına alındı. 
Operasyon anları da kamera-
lara yansıdı. İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü Organize Suçlarla 
Mücadele Şube Müdürlüğü 
ekipleri, suç örgütlerinin deşifre 
edilmesi kapsamına Esenyurt, 
Beylikdüzü ve Büyükçekmece 
ilçelerinde çalışmalar yaptı. 
Maşuk T. isimli organize suç 
örgütü liderine yönelik teknik ve 
fiziki takip yapıldı. Ekipler,  dün 
İstanbul merkezli Diyarbakır, 
Adana, Şanlıurfa, Ankara ve 
İzmir’de eş zamanlı operasyon 
düzenlendi. Operasyon kapsa-

mında adreslerde bulunan suç 
örgütü lideri Maşuk T.’nin de 
aralarında bulunduğu 26 şüpheli 
yakalanarak gözaltına alındı. 
Adreslerde yapılan aramalar-
da ise10 kilogram bandrolsüz 
tütün, bin 800 adet makaron, 
45 kartuş, 35 tabanca fişeği, 2 
ruhsatsız tabanca ve 2 av tüfeği 
ele geçirildi. Gözaltına alınan 
şüpheliler sorgulanmak üzere 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne 
götürüldü. 
Şüphelilerin 
emniyetteki 
ifade işlem-
leri sürdüğü 
öğrenildi. 
Operasyon 
anı kamera-
lara yansıdı.

Suç örgütüne operasyon

ÖTE yandan yaşanan olay 
apartmanın güvenlik kamerasına 
yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin 
apartmanın önüne geldikleri, dış 
kapıya tırmandıkları, kısa bir süre 
sonra sivil polislerin apartmanın 
önüne gelerek, iki kişiyi suçüstü 
yakaladıkları görülüyor.

Kameralar kaydetti

ESRA Yıldız’ın annesi Yasemen Dal-
lı, çifte cinayeti damadının yakınlarının 
işlediğinin kabullenmesinin kendileri için 
çok zor olduğunu belirterek, “Cenazemde, 
yanıma gelmişler, başsağlığı dilemişler. En 
ağır cezanın onlara verilmesini istiyorum” 
dedi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş 
Şube Cinayet Büro ekipleri, 50 gün süren 
araştırması sonucu Esra Yıldız’ın Avcı-
lar’daki evinde boğazı kesilerek, aynı gün 
aracı yakılmış halde bulunan eşi Nurettin 
Yıldız’ın 3 gün sonra tabanca ile öldürül-
müş halde bulunması olayını aydınlattı. 
Polis, uzun süren araştırma ve soruşturma, 
güvenlik kayıtlarının incelenmesi sonucu 
çifte cinayete ilişkin Nurettin Yıldız’ın 7 
yakınını gözaltına aldı.

En ağır cezayı alsınlar

KIZININ öldürülmesi ile perişan olan 
Esra Yıldız’ın annesi Yasemen Dallı, 
cinayeti damadı tarafından kimliğini 
bilemediği kişiler tarafından işlendiğine 
dair düşüncesi bulunduğunu belirtirken, 
açıklanan sonucu yine de kabullenme-
sinin zor olduğunu söyledi. Yasemen 
Dallı şöyle dedi: “Bunlara insan diyemi-
yorum. Çünkü; insanlara hakaret olur. 
Hiçbir şey olmamış gibi benim cenaze-
me; kardeşlerinin cenazelerine geliyor-
lar. Tek bir şey diliyorum; Hepsi, benim 
evladımın kanında boğulsun. Üç günden 
bu yana benim tansiyonum düşmüyor bu 
üzüntü, sıkıntı içerisinde. Ben yavruma 
her gün giderken onlar dışarıda geziyor-
lardı. Ben yavrumun başında ağlarken 
onlar sokakta geziyorlardı. Sonuçta tek 
şey istiyorum; Kadına destek olalım, 
şiddete dur diyelim. Kadına şiddete 
hayır diyelim. Çünkü benim evladım 
bunu hak etmiyordu. Sonuçta bir para, 
menfaat kalmıyordu. Nurettin’in kendi 
çocukları var. Onların hissesi daha çok. 

Benim evladım boşa öldürüldü. Sebep-
siz öldürüldü. Sadece Yıldız soyadını 
taşıdığı için öldürüldü. Evet cenazeye de 
gelmişler, benim cenazemde ve benim 
yanıma gelmişler, başsağlığı dilemişler. 
Benim yavrumu öldürmüşler ve bana 
geliyorlar. Kesinlikle adaletin yerini 
bulmasını istiyorum. Kesinlikle müebbet 
istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. 
Benim yavrum kara topraktaysa onlar 
da zindanlarda çürüsünler sadece bunu 
istiyorum.”

Zindanlarda çürüsünler

Zeytinburnu’nda yaşayan Melek 
Aykuş , evinde hırsızlık olayına 

karşı 90 bin lira değerindeki altınını 
bankada kasaya koymak için evden 
çıktı. Bankanın kapalı olması üzeri-
ne geri dönerek pazara uğrayan ve 
tezgahtan alışveriş yapan kadının 
çantasındaki altınların bulunduğu 
cüzdan 3 kadın tarafından çalındı

ÇATALCA’DA geçen yıl 
emlakçı Osman Gül’ün 
ormanlık alanda başına 

çekiçle vurularak öldürülmesine 
ilişkin Bekir Dal’ın yargılandığı 
davanın dün görülen duruşma-
sında karar çıktı. Mahkeme, 
sanık Dal hakkında müebbet 
hapis cezası kararı verdi. 
Maktulün ailesi, cezayı yetersiz 

bularak karara tepki gösterince 
adliye önünde gerginlik yaşandı. 
Emlakçı Osman Gül, geçen yıl 
18 Eylül Cuma günü, ormanlık 
alanda ölü bulundu. Çok yönlü 
araştırma başlatan İl Jandarma 
Komutanlığı Jandarma Suç 
Araştırma Timleri (JASAT) ve 
Jandarma İstihbarat ekipleri, 
katil zanlısı Bekir Dal’ı olay 

yerinde bulunan arsa satış ila-
nındaki telefon numarasından 
tespit ederek, yakaladı. Gül’ü 
başına çekiçle vurarak öldür-
düğünü itiraf eden ve kendisi 
de emlakçı olan Dal hakkında 
müebbet hapis cezası istemiyle 
dava açıldı. Davanın dün Silivri 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde dör-
düncü duruşması görüldü. DHA

Adliye önünde gerginlik
BAŞAKŞEHİR’DE sü-
rücüsünün yakıt almaya 
gittiği seyir halindeki 

İETT otobüsü bilinmeyen bir 
nedenle alev alarak yandı. Olay, 
saat 01.15 sıralarında Başak-
şehir, İkitelli Hürriyet Bulvarı 
üzerinde meydana geldi. Sürücü-
sünün yakıt almaya gittiği doğal-
gazla çalışan 34 JP 9880 plakalı 

İETT otobüsünün bilinmeyen 
bir sebeple arka kısmında alevler 
yükseldi. İçinde yolcu bulunma-
yan otobüsün alev aldığını fark 
eden sürücü, hemen otobüsten 
inerek olayı itfaiye ekiplerine 
haber verdi. Olay yerine gelen 
itfaiye ekipleri yaklaşık bir saat 
süren çalışmalarının sonucunda 
yangını söndürdü. 

İETT otobüsü
alev alev yandı



T EM Otoyolu'nun İstanbul'a
batıdan giriş ve çıkış noktası
olan Mahmutbey Kavşa-

ğı'nda günün önemli bölümünde tra-
fik yoğun seyrediyor. Yavuz Sultan
Selim Köprüsü'ne gidiş ve gelişte
kamyon ve TIR'lar da Mahmutbey'i
kullanınca trafik içinden çıkılmaz hal
alıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı,
buradaki trafiğe nefes aldırabilecek
Kuzey Marmara Otoyolu'nda çalış-
malarını sürdürüyor. Kuzey Marmara
Otoyolu'nun 45 kilometrelik bölümü
olan Başakşehir-Kayaşehir-Isparta-
kule-Hadımköy-Nakkaş güzergahının
hayata geçmesiyle ağır vasıtaların
TEM Otoyolunu kullanmalarına
gerek kalmayacak.

By-pass edilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca
konuya ilişkin DHA'ya yapılan yazılı
açıklamada, "Kuzey Marmara Oto-
yolu'nun 45 kilometrelik son kesimi
olan Başakşehir-Kayaşehir-Isparta-
kule-Hadımköy-Nakkaş güzergahının
hayata geçmesiyle, Trakya yönünden
gelen ağır vasıtaların artık TEM oto-
yolunu kullanmalarına gerek kalma-
yacak, bu güzergah yoluyla Kuzey
Marmara Otoyolu'nun diğer kesimle-
rine ve Yavuz Sultan Selim Köprü-
süne kolaylıkla ulaşabileceklerdir.
Yani adeta TEM Otoyolu'nun en
yoğun trafiğinin cereyan ettiği Ha-
dımköy-Mahmutbey arası kuzeydeki
bu güzergah kullanılarak by-pass edi-
lebilecektir" denildi.

Birikme önlenecek

"Böylelikle TEM Otoyolu'nu kulla-
nan araçların Mahmutbey Batı Kav-
şağı'nda birikmesi de önlenmiş
olacaktır" denilen açıklamada, "Mah-
mutbey bölgesindeki trafik sıkışıklığı-
nın bir diğer nedeni de, son yıllarda
TEM Otoyolu çevresinde Bahçeşehir,
Başakşehir, Kayaşehir, Ispartakule ve
Esenyurt gibi bölgelerde artan konut
arzı ile birlikte yaşanan nüfus patla-
masıdır. TEM Otoyolu yapıldığında,
sözü edilen semtlerde neredeyse hiç
yerleşim yok iken zaman içinde bura-
lar yoğun bir şehirleşmeye maruz kal-
mıştır. Mevcut durumda buralarda
yaşayan vatandaşlar, ağırlıklı olarak
TEM Otoyolu'nu kullanarak İstanbul
kent merkezine ulaşmaktadır. Bu
durum, kapasitesi zaten sınırlı olan
TEM Otoyolunda ve Mahmutbey
bölgesinde trafik sıkışıklığı yaşanma-
sına sebebiyet vermektedir" bilgileri
yer aldı.

Zorunlu hale getirildi

Bakanlığın açıklamasında, "Kuzey
Marmara Otoyolu Başakşehir-Kaya-
şehir-Ispartakule-Hadımköy-Nakkaş
güzergahının hayata geçmesiyle bu
soruna da çözüm gelmesi beklenmek-
tedir. Zira bu güzergah Bahçeşehir,
Başakşehir, Kayaşehir ve Ispartakule
gibi büyük nüfuslu alanlara da kav-
şaklarla bağlanmaktadır. Bu bölge-
lerde ikamet edenler, Kuzey Marmara
Otoyolu'nu kullanarak kısa sürede,
herhangi bir araç kuyruğunda bekle-
meksizin İstanbul'un kent merkezine

ulaşabilecektir. Kuzey Marmara 
Otoyolu'nun kullanımıyla bu araçla-
rın önemli bir kısmının Mahmutbey
bölgesine gelmeleri önlenmiş olacak,
böylelikle TEM otoyolunun Mah-
mutbey Kavşağı'ndaki trafik karma-
şası ortadan kalkacaktır. TEM
Otoyolu Mahmutbey Kavşağındaki

trafik sıkışıklığının önüne geçilebile-
mesi için 31.05.2021 tarihinden itiba-
ren; Avrupa'dan Asya'ya, Asya'dan
Avrupa'ya yük taşımacılığı yaparak,
İstanbul bölgesini transit kullanan
araçların D - 100, TEM ve bağlantı
yolları yerine, Kuzey Marmara Oto-
yolu'nu kullanarak geçiş yapmaları
yönündeki UKOME kararı alınmıştır.
Bu kararla İstanbul'u transit geçecek
araçların Kınalı'dan İstanbul yönüne
TEM Otoyolunu kullanarak seyahat
etmeleri yasaklanmış olup, Kınalı
Kavşağı'ndan Kuzey Marmara Oto-
yolu'na katılmaları zorunlu hale geti-
rilmiştir. Bu sayede Mahmutbey
bölgesindeki trafik baskısının bir öl-
çüde önüne geçilmesi hedeflenmekte-
dir" ifadeleri kullanıldı.

İBB proje hazırladı

İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku
Cihan da gişelerde yaşanan sıkışıklık
için Ulaşım Koordinasyon Müdür-
lüğü (UKOME)'ye tahliye alanları
oluşturulması yönünde proje sun-
duklarını söyledi. Utku Cihan, "Ön-
celikle, TEM Mahmutbey gişeleri
Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün
sorumluluk alanı içerisinde. Ancak
biz yine de bize ulaşan şikayetler neti-
cesinde bir proje hazırladık. Batı kav-
şağı istikametinde bilindiği gibi çok
fazla ağır vasıta var. Bir de bunlara
normal araçlar eklenince çok çok
fazla trafik oluyor. Biz de ağır vasıta
ve normal araç trafiğini birbirinden
ayırmak üzere bir proje gerçekleştir-
dik. Ağır vasıtaları gişelere gelene
kadar trafiğe sokmadan bir yan yol
güzergahı yaptık. Projemizi, TEM
Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne ilet-
tik ve onların değerlendirmelerini bek-
liyoruz. Bizim projemizle beraber
onlar da bir proje çalışması yürütü-
yorlar. Proje, ağır vasıtaların gişelere
kadar anayolu değil anayola paralel
yeni bir yolu kullanmasını içeriyor. Bu
projelerin neticesinde, batı kavşağı is-
tikametindeki zaman kayıplarının mi-
nimuma indirilmesini tahmin
ediyoruz" dedi. DHA
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Y ağmurun sesi eşliğinde yürümenin ta-
dını eve tıkılıp saatlerce telefonda ko-
nuşarak asla bulamazsın. Yüzünü bir

enstrümantal gibi kullanan damlaların çıkart-
tığı nameleri usta dediklerimiz dahi yapamaz. 

Her damla, bir nağme, her süzülüş gözyaşı
gibidir. Dudaklarını ıslatan su ise candır. .
Üzerine yapışan elbiselerine aldırış etmeden
daha çok yağsın diye dua ettirir.

Bu duyguları, eve tıkılıp kaldığın, çalışma-
dığın günler de yaşayamazsın. 

Devletten destek almak için Cimer’e
kadar yazdığın dilekçeleri, maddi destek
almak için yalvararak yaptığın konuşmaları
unutmamalısın. 

Müşteri gelsin ‘Ne olacak’ böyle diye gir-
diğin karamsarlığı, krediyi nasıl ödeyeceğim
diye kara kara düşünmekten vücudunda
çıkan sivilceleri aklından çıkartmamalısın.  

Genelge yayınlanınca normalleşti sandın.
Önce maskeyi çıkartıp attın. Sonra mesafe-
leri aştın. Yanak yanağa selamlaşmalar, sa-
rılmalar, yetmedi, evine davetler, gece yatıya
kalmalara başladın.

Oldu da bitti maşallah… 

Sendin, kâhinlerin bu yüz yılda bir virüsün
yayılacağına, insanların öleceğini, ekonomi-
nin kötüye gideceğini söyleyip korku içinde
anlatan,  

Değil mi idin, akraban öldüğü için virüs
bulaşır diye cenazesine gitmeyen. Durumun-
dan paylaşıp, Sosyal medyadan baş sağlığı
dileklerini kabul eden,

Değil mi idin, hasta olduğunda, “Virüs ka-
parım gerek yok’ diyerek hastaneye gitme-
mek için direnen.  

Ne değişti de, birden ilim sahibi oldun.
Hiçbir şeyi takmıyorsun. Maskeyi, mesafeyi
terk ettin. Kalabalık ortamlarda, cafelerde
oturur oldun. 

Çektiğin krediyi, kâhinleri unuttun.  Arada
bir çıktığın eve dönerken ayakkabılarının al-
tını sildiğini, hatta poşete koyduğun günleri
hafızandan çok çabuk sildin.

Ortalama her gün virüsten ülkemde iki yüz
kişi vefat ediyor. Toplam sayı bu yazı yazılır-
ken 76 bin 846 kişi idi.   

Kış aylarında bu virüs daha çabuk yayılır,
deyip geçen öğretim yıllarında okulları kapa-
tanlar, bulaş riskinin 5 yaşlara indiği gün-

lerde 40-50 kişilik sınıflarda
eğitim yaptırıyor. 

Hadi senin çocuğunu okumuyor bilmiyor-
sun. Kucaklaştıkların biliyordur. İnsan ken-
dini, çevresini düşünmez de çocuklarını da mı
bu denli hiçe sayar.   

Okullarda salgın yayılımı ve salgınla bir-
likte derinleşen eşitsizlik her hafta artıyor.

Öğrenme kayıpları dikkate alınarak öğre-
tim programları ve ders içeriklerinde düzen-
lemeye gidilmediği için birinci sınavlar
sonucunda ciddi bir ‘başarısızlık’ oldu. Bu
durumun okul terkini tetikleme riski olduğu
sakın unutma, çocuklar için destek ol. 

Havaların soğuması ile pencereler, kapılar
yine kapanmaya başladı. Havalandırma 
sisteminin olmaması salgın açısından risk
teşkil ediyor.  

Karantinaya alınan sınıflarda görülüyor ki
çocuklarda vakaların çıkması ile birlikte veli-
lerde de artış hızla yayılıyor. 

Halen diyorsun ki, virüs filan yok. 
‘Okuyup ta ne olacak”,
‘Bize okumuş insanlar lazım değil’
diyen zihniyetin garip sunumlarına inanır

olmuşsun. 
Allah’ın sana lütfettiği canı zamanı 

gelince O nasıl alacağını bilir. İlime, bilime
inanmalısın. 

Virüse yakalanmaktan korkmuyorsun, 
Maske takmadığın için, polise olmadık 

yalanlar söylüyorsun.
para cezasından korkuyorsun.
Yalan konuşurken Allah’tan 

korkmuyorsun, 
Ceza kesecek olan kuldan korkuyorsun. 
Para hayatından bu kadar önemli olma-

malı, unutma ki ölümde var. 
Başka işlerle meşgul olduğundan takip et-

memiş olabilirsin, üçüncü doğum gününü
kutlayacağımız korona virüsün pençesindeki
dünya Omicron varyantı ile bir kez daha
alarma geçmiş durumda. 

DSÖ, B.1.1.529 olarak isimlendirilen
yeni mutasyonunun adını değiştirildi. 
“Omicron” oldu. 

Omicron nedeniyle sağlık sistemlerinde
baskıların artmasının daha fazla ölümlere yol
açabileceğine dikkat çekiliyor. 

Hatta Omicron'un körüklediği başka bir
büyük Covid-19 dalgası meydana gelirse, so-
nuçların ciddi olacağını, Yüksek oranda mu-
tasyona uğramış Omicron varyantının ortaya
çıkması, durumumuzun ne kadar tehlikede ve
riskli olduğunun da altını çiziyor.

Belirtileri, kuru öksürük, yüksek ateş, gece
terleme ve çok fazla vücutta ağrı yaşanıyor.
Aşı olan insanların daha iyi geçiriyor. Ve has-
taneye kaldırılanların çoğunluğunun aşı ol-
mayanlar olduğu tespit edildi.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan
bugün ise küresel bir pandemiye dönüşen Ko-
ronavirüs (Kovid-19) Dünya genelinde çeyrek
milyardan fazla insana bulaştı.

Arka planda bireysel kaygı ve korkularla
birlikte bir umursamazlığın olduğu altıncı ev-
reye girmiş olduk. Tehlikenin daha geçme-
diği, işin, okulun da sürmesi gerektiği
evresindeyiz. 

“Kervan yolda düzülür” deyimi için, “Dü-
zelse de düzelmese de bana ne?” veya “bana
bir şey olmaz” arada bir de “Bu durum şey-
tan ABD veya Çin işi, sorunu da cinler çöze-
cek” diye düşünüyorsun.

Sözün özü; Tedbirlerden vaz geçmemeli,
lakaytlıklığa son vermeliyiz.  

Doğum günün kutlu olmasın!

Aşağıda belirtilen iş Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği'nin 16. maddesine göre açık
ihale usulüyle ihale edilecektir.
1. Üniversitenin; 
1.1. İhaleye çıkan birimi : Satınalma Direktörlüğü
1.2. Telefon ve faks numarası : 05498245034
1.3. Adresi : Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü 34450 

Sarıyer İstanbul
1.4. İlgili personelinin adı ve elektronik posta adresi

: Nilay Özkan / nozkan@ku.edu.tr
2. İhale konusu hizmetin;
2.1. Adı : Zoom Lisans Alımı
2.2. Niteliği, miktarı ve türü : Teknik Şartnamede belirtilmiştir.
2.3. Yapılacağı yer : Koç Üniversitesi Rumeli Feneri Ana Kampüsü
2.4. Süresi : Sözleşme imzalandıktan sonra 30 takvim günü. 
3. İhalenin;
3.1. Numarası : TK-1120
3.2. Usulü : Elektronik Açık İhale
3.3. Son başvuru tarih ve saati : 09.12.2021, 10:00
3.4. İhale tarih ve saati : 09.12.2021, 11:00
3.5. İhale dokümanının görülebileceği adres ve internet adresi

: www.ku.edu.tr Ana Sayfasında “İhaleler” 
sekmesinden ulaşılabilir

4. İstenilen belgeler:
4.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri, imza beyannamesi veya vekaletname. 
4.2. Mevzuatı uyarınca kayıtlı olması gereken kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşuna kayıt belgesi 
4.3. Vergi mükellefi olduğuna dair belge. (Ortak girişimlerde tüm ortaklar için verilmesi gerekir.)
4.4. İdari Şartnamenin ekinde yer verilmiş forma uygun teklif mektubu.
4.5. Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim ve/veya vergi borcu olmadığına dair belgeler. (Gerekli açıklama 
İdari Şartnamededir.)
4.6. Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği’nin 12. maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak 
durumda olunmadığına dair belgeler.
4.7. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin olarak İdari Şartnamede belirtilen belgeler ile kalite belgeleri.
4.8. İdari Şartnamede belirtilen diğer belgeler.
4.9. İş ortaklığı olarak teklif verecekler için: (a) Her bir ortak için, yukarıda ve İdari Şartnamede belirtilen
belgeler; (b) İdari Şartnamenin ekinde yer verilen yer verilmiş forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.
5. İhale dokümanı md. 3.5’te belirtilen internet adresinde görülebilir. Teklif verilebilmesi için dokümanın
internet adresinden indirilmesi zorunludur, ancak satın alma zorunluluğu yoktur.
6. İsteklilerin md. 3.5’te belirtilen adresteki Aktif İhaleler sayfasından Koç Üniversitesi İhale Başvuru 
Platformu’na kayıt olmaları ve teklif dosyalarını son başvuru tarih ve saatine kadar platforma yüklemeleri
gereklidir.
7. Teklif için istenen geçici teminat teklif edilen bedelin en az %3’üdür ve aşağıda gösterilen banka 
hesabına ihale numarası belirtilerek yatırılması gereklidir.
8. İlgili banka hesabı: Yapı Kredi Bankası Koç Üniversitesi Şubesi IBAN: TR580006701000000057498132

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     Basın: (1502865)

İstanbul'da trafiğinin kilit noktası Mahmutbey, günün her saati 'geçilmez' durumda. Yıllardır çözülmeyi bekleyen Mahmutbey trafiği 
için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İBB bazı projeler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bakanlık, trafiğe nefes aldırabilecek
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki çalışmaları sürdürürken, İBB tahliye alanları oluşturulması yönünde UKOME'ye proje sundu

Erol Sırrı YOLCU
VUSLAT

erolyolcu3434@gmail.com

KOÇ ÜNİVERSİTESİ AÇIK İHALE USULÜ İLE ZOOM LİSANS ALIMI İLANI

TrAFIK CILEsININ     
KILIT NoKTAsI! M
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10 DAKiKALIK YOLU 1 SAATTE GiDiYORUM
Sürücü Eyüp Satıcı, "Allah aşkına şuraya biri çare bulsun. Burada insanlar çile çekiyor yazıktır. 10 dakikalık yer
1 saat sürüyor. Hastası olan gidemiyor, işe gidemiyorlar. Şurada ufacık bir işlem olsa çözülecek" dedi. 

İnşaat mühendisi Prof. Dr. Mehmet
Fatih Altan, "Bu trafiğin birinci nedeni;
nüfusun yoğun olduğu bölgelerden,
yoğun bir biçimde trafiğin buraya ak-
ması, besleyen yolların çok olması.
İkincisi de taleplerin belli saatlerde ol-
ması. Gün geliyor, üç beş kilometrelik
yolu iki saate yakın sürelerle geçişler
oluyor ve bu da çok büyük bir ıstırap-
tır. Küçükçekmece Gölü'müz var, tabii
bu da bize yol geçişleri azaltan bir
durum. E -5 Karayolu, TEM yolu, bir
de Kuzey Marmara yeni yapılan yol
olması ve bu alternatifimizi azaltma-
sından kaynaklanmaktadır. Çünkü
başka yerlerde ara yollarla bu alter-
natifler çözüme ulaşıyor, trafiği rahat-
latabiliyoruz ama buraya gelip de
buradan geçmek isteyen trafik tıkanıp
kalıyor. Çünkü üç tane yolu var. İşte
bunları zamana yayan bir talebi, za-
mana yayan bir formül de üretebiliriz.
Bir de besleyen yollara by-pass yap-
mamız gerekiyor. Yollar açarak bu yol-
ları geçebiliriz. By-pass nedir? Mesela
bir O-7 yolu açtık. Taksim ve Gazios-
manpaşa'dan gelen ve Marmara yo-
luna bağlanan bir O-7 yolu açtık. Bu
yolu tamam Kuzey Marmara'ya bağ-
lansın ama bunu biz tam Gaziosman-
paşa'dan direkt Mahmutbey gişelerine
inen yola bağlanmadan, tam o nokta-
dan karşıya TEM yoluna by-pass
yapan bir yol açarsak Mahmutbey'e
uğramadan direkt oradaki gelen tra-
fiği o tarafa kaydırarak bunu sağlaya-
biliriz. Bu şekilde by-pas yollar yani
besleyen yolları bu Mahmutbey Gişe-
lerini besleyen yolları başka alternatif-
lere kaydırarak, yollar bularak bu
şekilde çözüm sağlanabilir" dedi.

ALTErNATİF 
yoLLAr AÇILMALI

Bağcılar Belediyesi’nin de ortak olduğu “Enerji
Dönüşümü için AB: Batı Balkanlar ve Türkiye’de
Belediye Başkanları Sözleşmesi Projesi”nin 
online gerçekleşen etkinliğinde taraflar, iklim
değişikliğiyle mücadele ve yerel enerji 
dönüşümü konusunda bilgi alışverişinde bulundu

AVRUPA Birliği (AB)
ve Almanya Federal
Ekonomik İşbirliği ve

Kalkınma Bakanlığı tarafından
ortaklaşa finanse edilen “Enerji
Dönüşümü için AB: Batı Balkan-
lar ve Türkiye’de Belediye Baş-
kanları Sözleşmesi Projesi (EU4
Energy Transition Convenant of
Mayors in the Western Balkans
and Turkey) kapsamında bir
program düzenlendi. Zoom üze-
rinden gerçekleşen etkinliğe; proje
yararlanıcıları, ortaklar, bağışçılar
ve uygulayıcı kuruluşların temsil-
cileri katıldı. Merkezi Proje Yöne-
tim Ajansı (CPMA) Litvanya
adına yer alan CPMA Direktörü
Lidija Kašubiene’nin sunumuyla
başlayan programda konuşan
Avrupa Komisyonu Komşuluk ve
Genişleme Müzakerelerinden So-
rumlu Genel Müdürlüğü (DG
NEAR) temsilcisi Roberto Estel-
lés Colom konuşmasında “Batı
Balkanlar ve Türkiye için Yeşil
Gündemin uygulanması konu-
sunda Belediye Başkanları Söz-

leşmesinin yaygınlaştırılması
önemli bir araçtır” dedi.  Projenin
yarım gün süren açılış progra-
mında iklim değişikliğiyle müca-
dele ve yerel enerji dönüşümü
konusunda bilgiler verildi.

Başarılı örnekler sunuldu

Ayrıca proje arka planı ve hedef-
lerinin tanıtılmasına ek olarak,
konferansta şehir düzeyinde ba-
şarılı iklim eylemi örnekleri su-
nuldu. Bir panel oturumu
sırasında bölge belediye başkan-
ları, etkili iklim politikalarının ta-
sarlanması ve uygulanmasında
karşılaşılan zorluklara ilişkin
bakış açılarını paylaştılar ve yerel
düzeyde başarılı bir enerji geçişi
sağlamanın yolunu tartıştılar.
Bölgedeki şehirlerin enerji ve
iklim taahhütlerini yerine getir-
melerini destekleyerek Batı Bal-
kanlar ve Türkiye’de enerji
geçişini sağlamak ve iklim deği-
şikliğiyle mücadele etmeyi amaç-
layan küresel ittifakta Bağcılar
Belediyesi de yer alıyor.
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İ stanbul'u iki gün boyunca kuv-
vetli lodos etkili oldu. Hızı 130
kilometreyi bulan kuvvetli lodos

çatıları uçurdu, ölümlere neden
oldu. Lodosla oluşan dev dalgalar
Büyükada'yı da vurdu. Dev dalgala-
rın vurduğu Büyükada vapur iskelesi
ve sahil sular altında kaldı. Dalgalar
sahil yolu ve parklarda bulunan
parke taşlarını söktü, restoranlara
büyük zarar verdi. Dev dalgaların
gelişi, iş yerlerine verdiği zarar ve
çalışanların yaşadığı korku güvenlik
kamerasına yansıdı. Lodosun ardın-
dan bugün hasar tespit ve temizlik
çalışması yapıldı. İptal edilen sefer-
lerin tekrar başlamasıyla sabah
erken saatlerde adaya gelen İstanbul
Büyükşehir Belediyesi görevlileri ça-

lışmaya başladı. 

Hepsi perişan oldu

Lodos yüzünden restoranı sular al-
tında kalan Kemal Kaya, "Benim
dükkanım rüzgardan dolayı bu hale
geldi. Dün saat 15.30 gibi bir anda
rüzgar olmasıyla bütün tabak, bar-
dak, masa, sandalyeler hepsi peri-
şan oldu. En az 20 bin liralık bir
hasarım var" dedi. 
Restoranı sular altında kalan bir
başka işletmeci Yunus Olcay da,
"Herkese geçmiş olsun diyorum. İki
gün önce dükkanım bu hale geldi.
Lodos belki taşları yerinden sökme-
seydi dükkanım bu kadar zarar gör-
meyecekti. Taşlar dükkanımın içine
kadar girdi. Kısmen 100 bin liralık

bir hasarım var" diye konuştu.

Sahil kesimi etkilendi

Büyükada Sakini Oktay Ünal ise "Ta-
biat kendisiyle oyun oynanmasını
sevmez. Dolayısıyla kendisinden alı-
nanı tekrar geri alıyor. Yaşanan lo-
dosla birlikte bütün bu sahil yolunda
bulunan taşlar söküldü. 
Alt tarafı iki günlük lodosla Ada bu
hale geldi. Daha uzun sürseydi daha
da kötü olabilirdi. Şu an hava biraz
daha sakinledi. 
Vapur seferleri başladı" diye konuştu.
Büyükada sakini Yıldız Öztürk de
"Lodostan en çok sahil kesimi etki-
lendi. Lodos sahilde bulunan taşları
kaldırdı. Kafelerin için taşlarla dolu"
ifadelerini kullandı. DHA

Onur KARAKOÇ

onrkarakoc75@gmail.com
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“Şimdi hayli sühan-verûn içre,
Nef’î mânendi var mı bir şair?..
Sözleri Seba-i Muallâka’dır,
İmrülkays kendidir kâfir!”

G ünümüz diliyle: Şairler içinde Nef’i’nin bir eşi
yoktur. Şiirleri, cahiliye devrinde Kâbe’nin du-
varlarına asılan şiirler gibi güzeldir. Sanki o

kâfir (Nef’i), İmrülkays’ın ta kendisidir!
( İslamiyetten önce kabe duvarına meşhur şairlerin

yazdığı şiirlere “Seba-i Muallaka” deniliyor. “İmrül-
kays” ise meşhur putperest şairdir. Burada Şeyhülis-
lâm Yahya Efendi, ince, derin ve zeki
dokundurmalarla çağın büyük şairi Nef’i Efendi’ye
“kâfir” diyor.)

Nef’i bu taşın altında kalır mı hiç? Cevabı anında
yapıştırıyor:

“Bize kâfir demiş Mütfî Efendi,
Tutayım ben ana diyem Müselmân,
Vardıkda yarın Rûz-i Cezâ’ya,
İkimiz de çıkarız anda yalan!”

Eski zamanların kanaat önderleri, siyasetçileri, bü-
rokratları, münevver insanları toplumun içerisinde
gördükleri sorunların, problemlerin çözümü nokta-
sında nezaket kuralları çerçevesinde nükteler, mizah-
lar, hicivler, edebi şiirler ile yapıcı bir dille ifade
ederler. Ve bu dile o kadar çok dikkat ederler ki çünkü
onları dikkate alan halk içerisinde kutuplaşmaya, kar-
gaşaya mahal vermemek dertleridir.

Nüktedanlık, mizah ile kendini ifade etmek hem in-
celik, hem zeka, hem de kültür işidir. Yani azda olsa
mürekkep yalamadan, kitap okumadan, şiir okuma-
dan olacak işler değildir. Bu işler azda maharet
ister…

Zaman insanoğlunu değiştirir derler, ama değiş-
mez. Değişen sadece insanların yaşam standartlarıdır.
Dün hırs, hased, fesat ve muhteris olan insanoğlu bu-
günde bu hasletlerini kat be kat devam ettiriyor, etti-
recektir. Aksini iddia edenlere hodri meydan, engel
olun bakalım! Kime ne kadar engel olabilirsiniz? Kişi-
nin ahlaki ve vicdani yönü gelişmemiş ise hiçbir şey
yapamazsınız! Zaten en başta insana yapacağımız ya-
tırımı en son yapıyoruz.

Anlamak masraflı iştir...

Sezai Karakoç, anlamak masraflı iştir diyor..
Emek, gayret, samimiyet ister. Yanlış anlamak ko-

laydır oysa. Biraz kötü niyet, biraz da cahillik kâfidir.
Hayatımızın her alanında gerek ailemizde, gerek iş

yerimizde, gerek dost ve arkadaş meclislerinde doğru
iletişim kuramıyoruz. Dikkat edelim kurmuyoruz de-
miyorum, kuramıyoruz! Çünkü birbirimizi anlamak
için değil, yargılamak için ve ben en iyisini bilirim tav-
rıyla cevap verme derdiyle dinliyoruz!

Yazar Jim Rohn dediği gibi, “İnsan, en çok vakit
geçirdiği 5 kişinin ortalamasıdır.” Sahip olduğunuz
zihin yapısının etrafınızda iletişimde olduğumuz beyin-
lerden etkilenip şekillendiğini unutmayın. Çünkü bey-
nimiz sosyalleşmeye ve etrafındaki diğer beyinler ile
senkronize olmaya bayılır. Belli bir zamandan sonra
etrafınızdakiler gibi düşünmeye, konuşmaya ve yaşa-
maya başlarsınız. Önce kimliğinizi sonra fikrinizi daha
sonra da benliğinizi farkında olmadan kaybedersiniz...

Bize kâfir demiş 
Mütfî Efendi

İstanbul'da etkili olan
lodosla oluşan dev dalgalar
vapur iskelesi ile çevredeki

restoranlara zarar verdi.
Dev dalgalar sahildeki

kaldırım taşlarını bile söktü
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Doyasıya eğlendiler
Fatih Belediyesi Fatih İlçe
Spor Müdürlüğü iş birli-
ğiyle 3 Aralık Dünya En-

gelliler Günü dolayısıyla spor ve
eğlence şenliği düzenlendi.Etkinlikte
15-30 yaş grupları arasında; beden-
sel, otizm, down sendromu, (men-
tal) 70 farklı engelli katıldı. Etkinlik
kapsamında; Mini golf, dans, şarkı
ve curling yarışmaları düzenlendi.
Etkinliğe katılan Fatih Belediye Baş-
kanı M. Ergün Turan katılımcılarla
dans etti. Renkli görüntülere sahne
olan etkinlikte katılımcılara dereceye
girenlere çeşitli ödüller verilerek

kupa takdim edildi.

Her gün göreve hazırız

Etkinlikte konuşan Fatih Belediye
Başkanı M. Ergün Turan, “Kano ve
Kürek Merkezi’nde engelli kardeşleri-
miz için bir etkinlik düzenledik. En-
gelli kardeşlerimiz sunduğu güzel bir
konser izledik. Katılımcıların eğlendi-
ğini ve mutlu olduğunu gördükçe
bizler daha da mutlu oluyoruz. Özel
durumlu kardeşlerimiz için sadece
bugün değil her gün göreve hazırız”
dedi. Eyüpsultan Belediyesi Engelli-
ler Sürekli Eğitim ve Rehberlik Mer-

kezi Dans Öğretmeni Figen Can,
“Dans ve pilates dersleri veriyorum.
Bu tarz etkinliklerde sahne alıyoruz.
Halk ve modern dans yapıyoruz.
Okulumuzda 150 öğrencimiz var.
Otizm, down senromlu ve bedensel
engelli öğrencilerimiz var. 
Onları anlayabilmemiz için birlikte
zaman geçirmemiz gerekiyor. Özel
durumlu insanlar bizden biraz farklı-
lar. Öncelik verildiğinde çok güzel iş-
lere imza atabiliyorlar. Sevgileri
gerçekten sonsuz. Onlarla beraber
olduğum için çok mutluyum” ifade-
lerini kullandı. DHA

katıldığı bir TV programında
Halk Ekmek büfeleri önünde oluşan
kuyrukları değerlendirem AK Parti

İBB Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, “Bekle-
yenlerin gerçekten ekmek beklediğine emin mi-
siniz, siz?” diye sordu. Kaynar, daha sonra
sorulan soru üzerine, “Özgen beyin (Halk
Ekmek A.Ş Yönetim Kurulu Başkanvekili) gö-
rüntü almasını bekliyorlar” cevabını verdi.
Programın katılımcıları arasında olan İBB şir-
keti Halk Ekmek A.Ş Yönetimi Kurulu Baş-
kanvekili Özgen Nama, “Bu yurttaşa
hakarettir, böyle bir şey olabilir mi” diye isyan
etti. Kaynar ise “Hakaret ettiğimiz falan yok”
diyerek “Konuyu saptırmayın. Ekmek zama-
nında gelmediği için bu kuyruklar oluşuyor”
açıklamasını yaptı. Kaynar daha önce de AK
Parti döneminde Halk Ekmek büfelerinde hiç
kuyruk olmadığını söylemiş ve “Ekmek üretip,
dağıtmayı beceremiyorlar. Vatandaş AKP dö-
neminde alıştığı saatte büfeye gidiyor, ekmeğini
bulamıyor. Kuyruk o yüzden oluşuyor. Kuyruk
ekmek gelmediği için var” demişti.

Fotoğraf çekilmeyi
bekliyorlar!

Halatla
çektiler
Tuzla'da sahil boyunca halatlarla kıyıya
bağlı olan yaklaşık 15 tekne lodos ve
sağanak yağış nedeniyle batarak 
alabora olmuştu. Tekne sahipleri kendi
imkanlarıyla batan teknelerini kıyıya
çıkarmak için seferber oldu

iStanbul'da 3 gündür etkili olan şid-
detli lodos nedeniyle Tuzla Mercan Sa-
hili'nde bulunan 15 tekne batarak

alabora olmuştu. Bugün sahile gelen tekne sahip-
leri, batan tekneleri denizden çıkarmak için sefer-
ber oldu. Tekne sahipleri, dalgıç kıyafetleri giyerek
denizde teknelerini aradı. Suyun içinde buldukları
teknelerini, bir araca bağlayarak kıyıya çıkardılar.
Dalgıç kıyafeti giyerek arkadaşlarının batan tekne-
lerini bulmasına yardımcı olan Engin Gürsoy,
"Bugün arkadaşlarımız için denize girdik. Hem
denizin kokusunu aldık hem de iyilik yaptık. Ken-
dim serbest dalış yapıyorum. Bu çıkardığımız
dördüncü tekne. Dün herhalde 17, 18 tekne par-
çalandı. Birçoğu karşıda. Bizim teknemizde ka-
rada. Bir bot var. Onu da çıkarıp bırakacağım.
Yoruldum zaten" dedi. 

Kurtarmaya çalışıyoruz

Aracıyla teknelerin kıyıya çıkarılmasına yardımcı
olan Kadir Fidan ise "Arkadaşların hepsi burada.
Bizde yardım etmeye geldik. Bende aracımla yar-
dım ediyorum. Benim de teknem var. Burada
değil, marinada. Bizim bir tehlikemiz olmadı.
Dün ve ondan önceki gün 15 tekne battığını söy-
lüyorlar. Dalgıç arkadaşta yardımcı oluyor. Nerde
bulabilirsek kurtarmaya çalışıyoruz. Bazılarının
motoru parçalanmış. Kırıklar var. Taşa vurunca
parçalanmış" diye konuştu.  DHA

Sağlıklı şehir için
önemli adım!

Sağlıklı Bakanlığı’nın Dünya Sağlık
Örgütü’nün de tüm dünyada yaygınlaş-
tırmak istediği “Sağlıklı Şehir” düşüncesi

doğrultusunda başlattığı SAGEB kapsamında “İl
Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Kurulu” Lüle-
burgaz Belediyesi tesislerinde incelemelerde bu-
lundu. Bu kapsamda Kırklareli İl Sağlık Müdürü
Çiğdem Cerit ve Kırklareli Belediye Başkan Yardım-
cısı Mehmet Gider’in içerisinde yer aldığı kurul Be-
lediye Başkan Yardımcısı Leyla Güncer ve daire
müdürlerinden bilgi aldı. SAGEB kapsamında ya-
pılan teknik incelemede kurul ilk olarak Lüleburgaz
Belediyesi Hizmet Binası Erol Özgür Toplantı Salo-
nu’nda bir araya geldi. Başkan Gerenli’nin yer aldığı
toplantının ardından kurul Lüleburgaz Belediye-
si’ne ait LYKA, LYFA, LYMBA’da teknik inceleme-
lerde bulundu. Aralarında Kırklareli İl Sağlık
Müdürü Çiğdem Cerit, Kırklareli Belediye Başkan
Yardımcısı Mehmet Gider ve çok sayıda kuruma ait
temsilcinin bulunduğu teknik incelemede Lülebur-
gaz Belediyesi’nin tesisleri büyük beğeni topladı. 

Naumann 
Şişli’ye geldi

Geçtiğimiz Ağustos ayında Berlin’in en
köklü ilçelerinden olan Charlottenburg-Wil-
mersdorf Belediyesi ile kardeş belediye pro-

tokolüne imza atan Şişli Belediyesi,
Charlottenburg-Wilmersdorf Belediye Başkanı Rein-
hard Naumann’ın öncülüğündeki heyeti ağırladı. 28
Kasım-1 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen ziyarette
heyete, Şişli Belediyesi’nin son dönemde hayata geçir-
diği; Komşu Masa, Katılımcı Bütçe, Mahalle Evi,
Kadın Danışma Merkezi, Gıda Bankası, Şişli’deki kent-
sel dönüşüm çalışmaları ve Abdi İpekçi Caddesi yeni-
leme projeleri hakkında bilgi verildi. Şişli’nin kültür
sanat alanında yaptığı çalışmaları da yerinde gören ve
bilgi alan heyet, çalışmalara büyük ilgi gösterdi.

Memnuniyet duyduk

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Charlotten-
burg-Wilmersdorf Belediye Başkanı Reinhard Nau-
mann’ın öncülüğündeki heyetin yapmış olduğu ziyaret
ile ilgili şunları söyledi: “Charlottenburg-Wilmersdorf
Belediye Başkanı ve eşlik eden heyeti ilçemizde ağırla-
maktan ve yaptığımız çalışmaları aktarmaktan büyük
memnuniyet duyduk. Bu ziyaret, iş birliğimizin güçle-
neceğinin de göstergesi. Uluslararası alanda yaptığımız
iş birlikleri bizim için çok önemli. Sadece Türkiye ölçe-
ğinde değil, dünya ölçeğinde hizmetler ve projeler geliş-
tirmemiz için bize itici güç olurken, karşılıklı iş birliği ve
bilgi paylaşımıyla da hali hazırda verdiğimiz hizmetle-
rin kalitesinin artmasına vesile oluyor. Bu iş birliklerimiz
ilerleyen dönemlerde de devam edecek.”

AK Parti İBB 
Meclis Üyesi 
Muhammet 

Kaynar

KALDIRIMLARI
BİLE SÖKTÜ!



T ZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, yaptığı yazılı
açıklamada, kasım ayında üretici ile market
arasındaki farkın 9 kata yaklaştığını bildirdi.

Üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla
yüzde 790,44 ile limonda yaşandığını belirten Bay-
raktar, bunu yüzde 309,42 ile kuru soğan, yüzde
246,94 ile mandalina, yüzde 233,42 ile ıspanak,
yüzde 224,72 ile havuç, yüzde 220,96 ile portakal,
yüzde 220,82 ile elma, yüzde 217,67 ile kabak, yüzde
210, 69 ile de marulun izlediğini belirtti.

28 üründe artış oldu

Bayraktar, "Kasım ayında limon 8,9 kat, kuru soğan
4,1 kat, mandalina 3,5 kat, ıspanak 3,3 kat, havuç,
portakal, elma ve kabak 3,2 kat, marul ise 3,1 kat
daha fazlaya tüketiciye satıldı. Üreticide 50 kuruş
olan limon 4 lira 45 kuruşa, 59 kuruş olan kuru
soğan 2 lira 42 kuruşa, 1 lira 82 kuruş olan manda-
lina 6 lira 30 kuruşa, 1 lira 89 kuruş olan ıspanak 6
lira 31 kuruşa, 2 lira olan havuç 6 lira 49 kuruşa satıl-
maktadır. Kasım ayında markette 28, üreticide 19
üründe fiyat artışı; markette 10, üreticide 7 üründe
fiyat düşüşü oldu. Markette fiyatı değişmeyen ürün
olmazken, üreticide ise 4 üründe fiyat değişmedi.
Kasım ayında fiyatı en fazla artan ürün markette ve
üreticide patlıcan, fiyatı en fazla düşen ürün ise mar-
kette ve üreticide limon oldu" dedi.

Patlıcanda görüldü

Bayraktar, kasımda markette fiyat artışının en fazla
yüzde 34,56 ile patlıcanda görüldüğünü belirterek,
"Patlıcandaki fiyat artışını yüzde 29,09 ile kuru kayısı,
yüzde 25,86 ile sivri biber, yüzde 23,36 ile mısırözü
yağı, yüzde 19,74 ile havuç, 18,97 ile yumurta, yüzde
17,89 ile toz şeker, yüzde 17,06 ile fındık (iç), yüzde
16,78 ile tavuk eti, yüzde 14,57 ile kabak, yüzde 14,36
ile nohut, yüzde 12,44 ile ayçiçeği yağı, yüzde 11,66
ile patates, yüzde 7,21 ile elma, yüzde 7,01 ile salata-
lık takip etti. Markette fiyatı en fazla düşen ürün
yüzde 18,05 ile limon oldu. Limondaki fiyat düşü-
şünü yüzde 12,97 ile ıspanak, yüzde 9,92 ile marul,
yüzde 6,30 ile yeşil mercimek, yüzde 5,76 ile yeşil
soğan, yüzde 3,97 ile kuru soğan, yüzde 3,45 ile kuru
fasulye, yüzde 2,70 ile zeytinyağı, yüzde 0,8 ise kır-
mızı mercimek ve yüzde 0,39 ile yeşil fasulye izledi"
diye konuştu. Bayraktar ayrıca gübre fiyatlarındaki
artış nedeniyle desteklerin arttırılması gerektiğini vur-
gulayarak "Ülkemizde ithal enflasyonun ve stokçulu-
ğun panzehri üretimdir. Üretimi artırmaktan başka
çaremiz yoktur" ifadelerini kullandı. DHA 

Hu kuk Danýþman larý: av. uğur SayaNer, av. Mustafa eNgİN
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2022 YILI 1.DÖNEM MEYVE VE SEBZE ÜRÜNLERİ ALIMI İŞİ
KAĞITHANE BELEDİYESİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

2022 Yılı 1 Dönem Meyve ve Sebze Ürünleri Alımı İşi 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 : 2021/784055
1-İdarenin
a) Adresi : KAĞITHANE BELEDİYESİ YENİ KÜLTÜR MERKEZİ İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ MAH. BURCU SK NO : 7 A 
BLOK KAT : -1 34406 KAĞITHANE/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası : 2122942036 - 2122942036
c) Elektronik Posta Adresi : belediye@kagithane.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 67 Kalem Meyve ve Sebze Ürünleri AlımıAyrıntılı bilgiye 

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

b) Teslim yerleri : • Merkez Depo • Nurtepe Sosyal Tesisleri • Ana Mutfak 
• Beyaz Kafeterya Sosyal Tesisleri • Hamidiye Sosyal Tesisleri 
• Kırkahvesi Sosyal Tesisleri

c) Teslim tarihi : Alınacak malların teslimi günlük, haftalık ve aylık şeklinde, malın 
miktarına ve özelliğine göre İşletme Müdürlüğünce, sözleşmenin 
yürütülmesi sırasında periyotlar halinde istenecektir. Mallar 
Sözleşmede belirtilen teslim noktalarına, sözleşme bitim süresine 
kadar (sipariş geçildikçe) teslim edilecektir. Malların tesliminde 2022 
Yılı 1. Dönem Meyve ve Sebze Ürünleri Alımı İşi, Teknik Şartnamede 
Diğer Şartlar Bölümündeki Malların teslim programındaki şartlara 
uyulacaktır. Teslimatlar şartnamelere uygun olarak kullanıma hazır 
vaziyette 30.06.2022 tarihine kadar peyder pey Taşınır Geçici 
Alındı Belgesi karşılığında idareye teslim edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Merkez Mah. Lalezar sok. No : 1 Sadabat Hizmet 

Binası- Encümen Toplantı ve İhale Salonu
b) Tarihi ve saati : 24.12.2021 - 10:00
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 
kişilerde; 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 tarafından 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:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kağıthane Belediyesi İşletme Müdürlüğü Merkez mah. Burcu sok
No : 07 A blok Kat :-1 Kağıthane-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 60 (Altmış) 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.

PEGASUS, 31 Aralık 2021 tarihine
kadar satın alınan tüm yurt içi ve
yurt dışı uçak biletlerinde, misafir-

lerine cezasız değişiklik hakkı tanıdığını du-
yurdu. Yolcuların, seyahat planlarının
değişmesi durumunda, son uçuş tarihi 29
Ekim 2022’ye kadar olmak koşuluyla ceza

ödemeden biletlerini açığa alabileceği ya da
değiştirebileceği bildirildi.

24 saat önce yapılmalı

Yalnızca tarifeli Pegasus seferleri için geçerli
olan kampanya kapsamında, tüm bilet sınıfla-
rında cezasız değişiklik ya da açığa alma

hakkı bulunuyor.
Bilet değişikliği ya-
pılması durumunda, değişiklik yapılan uçu-
şun Taşıma Ücreti’ndeki kalemler ile ilk
uçuşun Taşıma Ücreti’ndeki kalemler ara-
sında ücret farkı var ise, her bir ücret farkı
tahsil ediliyor. Kampanyaya katılım için, deği-

şik-

liklerin
uçuştan en az 24 saat önce ya-
pılması gerekiyor. Kampanyayla ilgili detaylı
bilgiye hava yolunun internet sitesi üzerinden
ulaşılabileceği belirtildi.

Pegasus Hava Yolları, 
31 Aralık 2021 tarihine

kadar satın alınan tüm yurt
içi ve yurt dışı uçak 

biletlerinde, misafirlerine
cezasız değişiklik hakkı

tanıdığını duyurdu

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB)
Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kasım
ayında üretici ile market arasındaki
farkın 9 kata yaklaştığını belirterek
"Fiyatı en fazla artan ürün; markette
ve üreticide patlıcan, fiyatı en fazla
düşen ürün ise markette ve üreticide
limon oldu. Markette fiyatı değişmeyen
ürün olmazken, üreticide ise 4 üründe
fiyat değişmedi" dedi

EKONOMİ
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FIYATI DEGISMEYEN
URUN YOK!

KADIN

ENERJiSi
Türkiye’nin köklü sanayi

kuruluşlarından Akkök 
Holding, kadınlara ilişkin

yeni bir projeyi hayata
geçiriyor. Kadın Enerjisi 

projesi kapsamında, çalışanların ortaokul ve 
lise çağındaki çocuklarına ve üniversite öğrencilerine

eğitim hayatlarında; enerji grubu şirketlerindeki
kadınlara ise kariyer yolculuklarında destek olunacak

AKKÖK Holding, kadınlara ilişkin yeni bir
projeye başladı. Holdingin enerji grubu şir-
ketlerinin ortaklaşa yürütecekleri üç proje,

“Kadın Enerjisi” çatı isminde bir araya getirildi. Çeşitli
eğitimler, sohbetler ve atölye çalışmaları, mentorluk,
staj ve burs olanakları içeren Kadın Enerjisi projesi;
Akenerji, SEDAŞ ve Sepaş Enerji tarafından hayata
geçirilecek. Enerji sektöründeki kadın istihdamını artır-
mayı ve kadın çalışanlara kariyer yolculuklarında des-
tek olmayı amaçlayan projenin hedef kitlesi; ortaokul,
lise ve üniversite öğrencileri ile birlikte, enerji sektö-
ründe çalışan kadınlar. Akkök Holding’in Yönetim Ku-
rulu Üyesi, Enerjiden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi ve
CFO’su Özlem Ataünal, projenin ayrıntılarını paylaştı.
Projenin ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri ile iş ya-
şamındaki kadın çalışanlara yönelik planlandığını belir-
ten Ataünal, proje için seçtikleri logoyu da şu sözlerle
anlattı, “Logomuz, önündeki duvarı iten bir kadın figü-
ründen oluşuyor. Kadınlar günümüzde de eğitim ha-
yatından iş hayatına kadar çeşitli engellerle
karşılaşabiliyorlar. Bu imge ile iş yaşamında önüne ko-
nulan engelleri yok etmeye çalışmanın ve yoluna cesa-
retle devam etmenin önemine vurgu yapmak istedik.
‘Kadın Enerjisi’ ile toplumsal cinsiyet eşitliği ve berabe-
rinde fırsat eşitliği çalışmalarımıza somut adımlar ekle-
yebileceğimiz için çok heyecanlıyım.” Enerji grubu
çalışanlarının ortaokul ve lise çağındaki kız çocukları,
farklı üniversitelerde eğitim gören öğrenciler ve enerji
grubu şirketlerinde görev yapan tüm kadın çalışanlar eş
zamanlı yürütülecek projelerden faydalanabilecek.
2022 sonuna kadar en az 550 kişiye doğrudan fayda
sağlayacak şekilde kurgulanan Kadın Enerjisi projesi-
nin, 2023 itibarıyla Türkiye genelinde yaygınlaştırılması
hedefleniyor.

İmzacısı olacak

Enerji sektörünün iş hayatına başlayacak genç kadınlar
için daha cazip hale getirilmesini istediklerini dile geti-
ren Ataünal, Kadın Enerjisi projesi ile enerji sektöründe
kadını odağına alan ve fark yaratan yenilikçi uygula-
maları hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi. Ataü-
nal, projenin ilk etabında SEDAŞ’ın imzacısı olduğu,
Birleşmiş Milletler İnisiyatifi Kadının Güçlenmesi
Prensipleri’ne (WEPs) Akenerji ve Sepaş Enerji’nin de
imza atacaklarını kaydederek, “Araştırmalara göre kü-
resel iş gücünün yüzde 48’ini oluşturan kadınların
enerji sektöründeki oranı sadece yüzde 22. ‘Erkek işi’
kalıp yargısından kurtularak, bu oranı yukarılara çek-
memiz lazım. Enerji grup şirketlerimiz Akenerji,
SEDAŞ ve Sepaş Enerji’nin kadınlara yönelik çalışma-
larını tek çatı altında, daha güçlü şekilde ve ortak ça-
bayla yürüteceğiz. Projemiz sayesinde kadınların
birbirlerine destek olma ve dayanışma örneklerini ço-
ğaltacağız” dedi.

Bunlar mı 
ülkeyi yönetecek?

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Deği-
şikliği Bakanı Murat Kurum, AK
Parti Gölbaşı İlçe Danışma Mec-

lisi Toplantısı'na katıldı. “Bunlar geçtim heykel
yapmayı, heykel sayımı için bile ihale yapıyor-
lar” ifadesini kullanan Kurum, “Seçimden
önce onlarca mahalle gösterip, on binlerce bi-
nayı dönüştüreceğinin sözünü verip, bir tane
bile dönüştüremeyenler mi ülkeyi yönetecek?”
diye sordu. Türkiye'nin, ekonomik sabotajların
bu denli sistematik olarak işletildiği bir dönemi
daha önce hiç yaşamadığını ifade eden Bakan

Murat Kurum, küresel ölçekte en-
flasyon oranlarının 4-5 kat arttığını;
ABD gibi ülkelerin büyüme nokta-
sında kötü bir tabloyla karşı karşıya
kaldığını belirterek, Türkiye'de ise
bütçe dengesi büyüme oranlarının iyi
seviyelerde olduğunu vurguladı.

Pegasus’tan cezasız bilet!
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B eylikdüzü Belediye Başkanı Meh-
met Murat Çalık, Kurban Bay-
ramı öncesi Yakuplu

Mahallesi’nde bulunan Beylikdüzü Mo-
dern Kurban Satış ve Kesim Alanı'nı zi-
yaret etti. Kurban satış alanında esnaf ve
vatandaşlar ile sohbet eden Başkan Meh-
met Murat Çalık, belediye olarak halkın
rahat, hijyenik ve huzur içerisinde kur-
banlarını kesebilecekleri sağlıklı bir ortam
oluşturduklarını söyleyerek vatandaşlara
temizlik ve hijyen kurallarına uymalarını

hatırlattı. Vatandaşların kurban ibadetle-
rini en iyi şekilde yerine getirebilmeleri
amacıyla pandemi kurallarına uygun ge-
rekli tüm önlemlerin alındığını ifade eden
Başkan Çalık, “Bayramın getirdiği kar-
deşlik ve dayanışma ruhunun en üst dü-
zeyde olması gereken bir dönemden
geçiyoruz. Sosyal incelemeler sonucu
tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi vatandaşla-
rımız için kentimizde Kurban Bayra-
mı’nda et bağışlarını komşularımıza
ulaştırmaya devam ediyoruz. Geçen sene
yaklaşık 20 tonun üstünde bir kurban ba-
ğışı almıştık. Beylikdüzü Belediyesi ola-

rak çok önemli ve özel bir iş yapıyoruz.
Kurbanlarını keserek ibadetlerini yerine
getiren komşularımızdan bağış yapmak
isteyenler belediyemizin alanda kurduğu
masalara kurban eti bağışlarını yapabilir-
ler. Sağ elin verdiğini sol elin görmeyeceği
bir şekilde yapılan bağışları ihtiyaç sahibi
ailelere özenle ulaştıracağız.” dedi.  

İşlemler tamamlandı

Her yıl sağlıklı ve temiz şartları oluştur-
mak adına çalışan Beylikdüzü Belediyesi
bu yıl da ilaçlama, temizleme, bakım ve
alt yapı gibi tüm gerekli işlemleri tamam-

ladı. Alanda 24 saat hizmet veren Veteri-
ner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı veteriner
hekimler kurbanlıkların gerekli tüm mua-
yenelerini gerçekleştirerek ilçe halkının
kurbanlıklarını güvenle ve sorunsuz ala-
bilmesi için çalışıyor. İlaçlama hizmetinin
yanı sıra, vatandaşların hem kurbanlıkla-
rını seçip hem de kesim yaptırabilecekleri
alan her gün yıkanarak gerekli dezenfek-
siyon uygulamaları da yapılıyor. Ayrıca
kurban bağışlamak isteyen vatandaşlar
alanda bulunan belediye personelleriyle
temas kurarak gönül rahatlığıyla bağışla-
rını gerçekleştirebilecek.

FetullAhçı Terör Örgütü’nün
(FETÖ) 15 Temmuz 2016 gecesi ger-
çekleştirdiği hain darbe girişiminin be-
şinci yıl dönümünde tüm Türkiye’de
olduğu gibi Beşiktaş’ta da şehitler ve
gaziler minnetle yad edildi. Törene, Be-
şiktaş Kaymakamı Önder Bakan, Beşik-
taş Belediye Başkan Yardımcısı Seyhun
Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Ercan Ça-
mırcı, ilçe protokolü, şehit aileleri ile ya-
kınları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
İlk olarak Barbaros Meydanı’nda açılan
15 Temmuz temalı sergi ziyaret edildi.
Beşiktaş Belediyesi’ni ait led araçtan 15
Temmuz günü yaşanan hain darbe giri-
şimine ait görüntüler yayınlandı. Ardın-
dan Ortaköy Mezarlığı’na geçilerek 15
Temmuz gecesi Boğaziçi Köprüsü’nde
21 yaşında şehit olan Batuhan Ergin
kabri başında Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve
dualarla anıldı. Öğle saatlerinde ise Or-

taköy Camisi'nde 15 Temmuz’da haya-
tını kaybeden şehitler için Mevlid-i Şerif
düzenlendi. Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve
dualarla 15 Temmuz şehitleri anıldı. 15
Temmuz’da hayatını kaybeden şehit
Şenol Sağman da Riva Mezarlığı’ndaki
kabri başında dualarla yad edildi. Beşik-
taş Belediye Başkan Yardımcısı Seyhun
Şahin Ergin ve Sağman ailesine Beşiktaş
Belediye Başkanı Rıza Akpolat adına
Türk bayrağı hediye etti. Şehit ve gazile-
rimizi yad eden Başkan Akpolat 15 Tem-
muz darbe girişiminde şehit düşen
kahramanlarımızı anarak şu ifadeleri
kullandı: "Ulusal egemenliğimize ve de-
mokrasimize yönelik hain darbe girişi-
minin 5. yıl dönümünde, 15 Temmuz
gecesi şehit olan vatandaşlarımızı rah-
metle anıyorum. Ata'mızın dediği gibi;
egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!"
DHA

BARIŞ KIŞ

Beşiktaş’ta ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik
Günü’nün beşinci yıl dönümü için resmi tören düzen-
lendi. Beşiktaş Kaymakamlığı’nın koordinasyonu ve
Beşiktaş Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen
törende hayatını kaybeden şehitler dualarla anıldı

Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında
yıkımı yapılan binanın bir duvarında
ayna ve üzerine asılı Türk bayrağı
olduğu görülünce yıkım durduruldu.
Yıkım firmasında görevli Yunus Çalı,
kepçe ile duvara ulaşarak "Bu hep-
imizin ortak değeri" dediği bayrağı aldı

Şehitler için dua edildi

OZEL BIR IS
YAPIYORUZ

Acılarımızı dindirdilerAcılarımızı dindirdilerAcılarımızı dindirdilerAcılarımızı dindirdilerAcılarımızı dindirdilerAcılarımızı dindirdilerAcılarımızı dindirdiler
Kıbrıs Barış Harekatı'nın başladığı tarih olan 20
Temmuz 1974 anısına her yıl kutlanan Özgürlük ve
Barış Bayramı'nın 47'nci yıldönümü, Taksim Cumhu-
riyet Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı.  20 Tem-
muz'un Kurban Bayramı'nın ilk gününe denk
gelmesi nedeniyle bugün 11.00'de yapılan törene,
Kuzey Kıbrıs Türk Devleti (KKTC) İstanbul Başkon-
solosu Seniha Birand Çınar, Vali Yardımcısı Özlem
Bozkurt Gevrek, 52'nci Motorlu Piyade Tümen Ko-
mutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi temsilcileri, Kıbrıs Harekatı Gazileri ve va-
tandaşlar katıldı.

Şehitlere rahmet

Cumhuriyet Anıtı'na, dernek ve kuruluşların çelenkle-
rinin sunulmasının ardından başlayan törende, şehit
ve gaziler anısına yapılan saygı duruşunun ardından
İstiklal ve Mücahit marşları okundu. KKTC İstanbul
Başkonsolosu Seniha Birand Çınar, "Bu yıldönümü,
20 Temmuz sabahı anavatan Türkiye'nin, tüm baskı-
ları göze alarak, 1960 Antlaşmalarından doğan hak

ve yükümlülükleri doğrultusunda bu harekata katıla-
rak, Kıbrıs Türk halkının çektiği acıları dindiren, Kıb-
rıslı Türkler kendi vatanlarında insanlık onurlarını
koruyabilsinler diye canını veren aziz şehitlerimizi
saygı ve rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize ve
anavatanımıza şükranlarımızı yineliyoruz" dedi.

Bir dönüm noktası

Çınar, "20 Temmuz 1974, esasen yüzyıllık bir zaman
dilimi içerisinde Kıbrıs Adası'nda verilen Türklük,
Atatürkçülük mücadelesinin dönüm noktasıdır. Kıb-
rıs'ta Türk halkının asırlık varoluş mücadelesi Ada'nın
1878'de İngiltere'ye kiralanmasıyla başlar. Merhum
Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş'ın,
toplum liderimiz Fazıl Küçük'le ilgili bir kitaba yazdığı
önsözünde dile getirdiği gibi; 'Bu mücadele, Rumların
Enosis mücadelelerine karşıdır. Bu mücadele İngiliz
Müstemleke idaresinden hak ve hukukumuzu almak
içindir. Bu mücadele, anavatan Türkiye'yi uyarmak ve
Türkiye ile olan gönül bağlarını daha da güçlendir-
mek içindir" ifadelerini kullandı. DHA

AvcılAr Gümüşpala Mahallesi'nde önceki gün saat
15.30 sıralarında 2 katlı binanın yarısını yıkımı yapıldı.
Kepçe operatörü yıkıma devam ederken, birinci katta
ortaya çıkan bir odanın duvarında asılı ayna ve üze-
rinde Türk bayrağı olduğu görüldü. Yıkım firmasının
yetkililerinden Yunus Çalı, operatöründen kepçeyi
yere indirmesini istedi. Kepçenin üzerine çıkan Çalı,
duvara ulaşarak buradaki ayna ve üzerindeki Türk
bayrağını aldı. Bayrak hassasiyeti cep telefonu kame-
rası ile görüntülendi. Yunus Çalı, indirdiği Türk bay-
rağını öperken, "İlk yıkımda bayrağımızı göremedik.
Sonraki yıkımda görünce, hemen aldık. Bayrak hepi-
mizin ortak değeri. Orada durmasına gönlümüz el
vermedi" dedi. Alışverişe gittiği sırada kepçe ile yıkılan
binanın duvarından Türk bayrağının alınmasını cep
telefonu ile görüntüleyen Halil Tuncer, "Kardeşimiz
duvardaki bayrağı görünce hızla kepçeye binerek onu
almaya gitti. Bayrağımızı inşallah her zaman göklerde
tutmaya devam edeceğiz. Bayrak, bizim her şeyimiz"
açıklamalarında bulundu. DHA

ArAştırmA şirketi Areda Survey’in darbe girişiminin
5’inci yılında gerçekleştirdiği ‘15 Temmuz Algı Araştır-
ması’na göre, vatandaşların yüzde 51,5’i Türkiye’de
darbe tehdidinin bulunmadığını düşünürken, yüzde
71,9’u ise yeni bir darbe girişimi olsa sokağa çıkaca-
ğını ifade ediyor. 2201 kişinin katıldığı ve bilgisayar
destekli web anketi (CAW) yöntemiyle gerçekleştirilen
araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 64’ü darbe giri-
şiminden sonra FETÖ ile mücadeleyi yeterli buluyor.
Araştırmada yer alan ‘Sizce Türkiye’de hala bir darbe
tehlikesi var mı?’ sorusuna katılımcıların yüzde 51,5’i
hayır dedi. Katılımcıların yüzde 28,7’si darbe tehlikesi
olduğunu ifade ederken yüzde 19,8’lik kısım ise so-
ruyu cevapsız bıraktı.

Yüzde 80 karşı koyuyor

Araştırmada vatandaşlara yöneltilen, ‘15 Temmuz
darbe girişimi sonrası FETÖ ile mücadeleyi yeterli
buluyor musunuz’ sorusuna katılımcıların yüzde 64
evet, yüzde 32,5 hayır dedi. Katılımcıların yüzde 3,5’i
ilgili soruya fikrim yok cevabını verdi. Katılımcılara
yöneltilen, ‘15 Temmuz gecesi sokağa çıktınız mı’ so-
rusuna ise yüzde 50,7 çıktım yüzde 49,3 çıkmadım ce-
vabı verildi. Araştırmada bulunan, ‘Tekrar bir darbe
girişimi olsa sokağa çıkar mısınız’ sorusuna ise katı-
lımcıların yüzde 71,9 sokağa çıkarım dedi. Vatandaş-
ların yüzde 28,1’i ise sokağa çıkmayı düşünmediğini
ifade etti. Araştırma şirketi Areda Survey’in 14 Tem-
muz tarihinde Bilgisayar Destekli Web Anketi (CAWI)

yöntemiyle gerçekleştir-
diği araştırmaya Türkiye
genelini temsil eden
NUTS-2 istatistiksel böl-
geleme sistemine göre se-
çilmiş 26 ilde cinsiyet, yaş,
eğitim ve SES (Sosyo-
ekonomik statü) grupları
dikkate alınarak toplam
2201 kişi katıldı. DHA

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, Kurban Bayramı öncesi
Beylikdüzü Modern Kurban Satış ve
Kesim Alanı'nı ziyaret etti. Çalık, “Sosyal
incelemeler sonucu tespit ettiğimiz ihti-
yaç sahibi vatandaşlarımız için kenti-
mizde Kurban Bayramı’nda et
bağışlarını komşularımıza ulaştırmaya
devam ediyoruz. Geçen sene yaklaşık
20 tonun üstünde bir kurban bağışı al-
mıştık. Beylikdüzü Belediyesi olarak çok
önemli ve özel bir iş yapıyoruz" dedi
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B eylikdüzü Belediye Başkanı Meh-
met Murat Çalık, Kurban Bay-
ramı öncesi Yakuplu

Mahallesi’nde bulunan Beylikdüzü Mo-
dern Kurban Satış ve Kesim Alanı'nı zi-
yaret etti. Kurban satış alanında esnaf ve
vatandaşlar ile sohbet eden Başkan Meh-
met Murat Çalık, belediye olarak halkın
rahat, hijyenik ve huzur içerisinde kur-
banlarını kesebilecekleri sağlıklı bir ortam
oluşturduklarını söyleyerek vatandaşlara
temizlik ve hijyen kurallarına uymalarını

hatırlattı. Vatandaşların kurban ibadetle-
rini en iyi şekilde yerine getirebilmeleri
amacıyla pandemi kurallarına uygun ge-
rekli tüm önlemlerin alındığını ifade eden
Başkan Çalık, “Bayramın getirdiği kar-
deşlik ve dayanışma ruhunun en üst dü-
zeyde olması gereken bir dönemden
geçiyoruz. Sosyal incelemeler sonucu
tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi vatandaşla-
rımız için kentimizde Kurban Bayra-
mı’nda et bağışlarını komşularımıza
ulaştırmaya devam ediyoruz. Geçen sene
yaklaşık 20 tonun üstünde bir kurban ba-
ğışı almıştık. Beylikdüzü Belediyesi ola-

rak çok önemli ve özel bir iş yapıyoruz.
Kurbanlarını keserek ibadetlerini yerine
getiren komşularımızdan bağış yapmak
isteyenler belediyemizin alanda kurduğu
masalara kurban eti bağışlarını yapabilir-
ler. Sağ elin verdiğini sol elin görmeyeceği
bir şekilde yapılan bağışları ihtiyaç sahibi
ailelere özenle ulaştıracağız.” dedi.  

İşlemler tamamlandı

Her yıl sağlıklı ve temiz şartları oluştur-
mak adına çalışan Beylikdüzü Belediyesi
bu yıl da ilaçlama, temizleme, bakım ve
alt yapı gibi tüm gerekli işlemleri tamam-

ladı. Alanda 24 saat hizmet veren Veteri-
ner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı veteriner
hekimler kurbanlıkların gerekli tüm mua-
yenelerini gerçekleştirerek ilçe halkının
kurbanlıklarını güvenle ve sorunsuz ala-
bilmesi için çalışıyor. İlaçlama hizmetinin
yanı sıra, vatandaşların hem kurbanlıkla-
rını seçip hem de kesim yaptırabilecekleri
alan her gün yıkanarak gerekli dezenfek-
siyon uygulamaları da yapılıyor. Ayrıca
kurban bağışlamak isteyen vatandaşlar
alanda bulunan belediye personelleriyle
temas kurarak gönül rahatlığıyla bağışla-
rını gerçekleştirebilecek.

FetullAhçı Terör Örgütü’nün
(FETÖ) 15 Temmuz 2016 gecesi ger-
çekleştirdiği hain darbe girişiminin be-
şinci yıl dönümünde tüm Türkiye’de
olduğu gibi Beşiktaş’ta da şehitler ve
gaziler minnetle yad edildi. Törene, Be-
şiktaş Kaymakamı Önder Bakan, Beşik-
taş Belediye Başkan Yardımcısı Seyhun
Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Ercan Ça-
mırcı, ilçe protokolü, şehit aileleri ile ya-
kınları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
İlk olarak Barbaros Meydanı’nda açılan
15 Temmuz temalı sergi ziyaret edildi.
Beşiktaş Belediyesi’ni ait led araçtan 15
Temmuz günü yaşanan hain darbe giri-
şimine ait görüntüler yayınlandı. Ardın-
dan Ortaköy Mezarlığı’na geçilerek 15
Temmuz gecesi Boğaziçi Köprüsü’nde
21 yaşında şehit olan Batuhan Ergin
kabri başında Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve
dualarla anıldı. Öğle saatlerinde ise Or-

taköy Camisi'nde 15 Temmuz’da haya-
tını kaybeden şehitler için Mevlid-i Şerif
düzenlendi. Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve
dualarla 15 Temmuz şehitleri anıldı. 15
Temmuz’da hayatını kaybeden şehit
Şenol Sağman da Riva Mezarlığı’ndaki
kabri başında dualarla yad edildi. Beşik-
taş Belediye Başkan Yardımcısı Seyhun
Şahin Ergin ve Sağman ailesine Beşiktaş
Belediye Başkanı Rıza Akpolat adına
Türk bayrağı hediye etti. Şehit ve gazile-
rimizi yad eden Başkan Akpolat 15 Tem-
muz darbe girişiminde şehit düşen
kahramanlarımızı anarak şu ifadeleri
kullandı: "Ulusal egemenliğimize ve de-
mokrasimize yönelik hain darbe girişi-
minin 5. yıl dönümünde, 15 Temmuz
gecesi şehit olan vatandaşlarımızı rah-
metle anıyorum. Ata'mızın dediği gibi;
egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!"
DHA

BARIŞ KIŞ

Beşiktaş’ta ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik
Günü’nün beşinci yıl dönümü için resmi tören düzen-
lendi. Beşiktaş Kaymakamlığı’nın koordinasyonu ve
Beşiktaş Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen
törende hayatını kaybeden şehitler dualarla anıldı

Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında
yıkımı yapılan binanın bir duvarında
ayna ve üzerine asılı Türk bayrağı
olduğu görülünce yıkım durduruldu.
Yıkım firmasında görevli Yunus Çalı,
kepçe ile duvara ulaşarak "Bu hep-
imizin ortak değeri" dediği bayrağı aldı

Şehitler için dua edildi

OZEL BIR IS
YAPIYORUZ

Acılarımızı dindirdilerAcılarımızı dindirdilerAcılarımızı dindirdilerAcılarımızı dindirdilerAcılarımızı dindirdilerAcılarımızı dindirdilerAcılarımızı dindirdiler
Kıbrıs Barış Harekatı'nın başladığı tarih olan 20
Temmuz 1974 anısına her yıl kutlanan Özgürlük ve
Barış Bayramı'nın 47'nci yıldönümü, Taksim Cumhu-
riyet Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı.  20 Tem-
muz'un Kurban Bayramı'nın ilk gününe denk
gelmesi nedeniyle bugün 11.00'de yapılan törene,
Kuzey Kıbrıs Türk Devleti (KKTC) İstanbul Başkon-
solosu Seniha Birand Çınar, Vali Yardımcısı Özlem
Bozkurt Gevrek, 52'nci Motorlu Piyade Tümen Ko-
mutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi temsilcileri, Kıbrıs Harekatı Gazileri ve va-
tandaşlar katıldı.

Şehitlere rahmet

Cumhuriyet Anıtı'na, dernek ve kuruluşların çelenkle-
rinin sunulmasının ardından başlayan törende, şehit
ve gaziler anısına yapılan saygı duruşunun ardından
İstiklal ve Mücahit marşları okundu. KKTC İstanbul
Başkonsolosu Seniha Birand Çınar, "Bu yıldönümü,
20 Temmuz sabahı anavatan Türkiye'nin, tüm baskı-
ları göze alarak, 1960 Antlaşmalarından doğan hak

ve yükümlülükleri doğrultusunda bu harekata katıla-
rak, Kıbrıs Türk halkının çektiği acıları dindiren, Kıb-
rıslı Türkler kendi vatanlarında insanlık onurlarını
koruyabilsinler diye canını veren aziz şehitlerimizi
saygı ve rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize ve
anavatanımıza şükranlarımızı yineliyoruz" dedi.

Bir dönüm noktası

Çınar, "20 Temmuz 1974, esasen yüzyıllık bir zaman
dilimi içerisinde Kıbrıs Adası'nda verilen Türklük,
Atatürkçülük mücadelesinin dönüm noktasıdır. Kıb-
rıs'ta Türk halkının asırlık varoluş mücadelesi Ada'nın
1878'de İngiltere'ye kiralanmasıyla başlar. Merhum
Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş'ın,
toplum liderimiz Fazıl Küçük'le ilgili bir kitaba yazdığı
önsözünde dile getirdiği gibi; 'Bu mücadele, Rumların
Enosis mücadelelerine karşıdır. Bu mücadele İngiliz
Müstemleke idaresinden hak ve hukukumuzu almak
içindir. Bu mücadele, anavatan Türkiye'yi uyarmak ve
Türkiye ile olan gönül bağlarını daha da güçlendir-
mek içindir" ifadelerini kullandı. DHA

AvcılAr Gümüşpala Mahallesi'nde önceki gün saat
15.30 sıralarında 2 katlı binanın yarısını yıkımı yapıldı.
Kepçe operatörü yıkıma devam ederken, birinci katta
ortaya çıkan bir odanın duvarında asılı ayna ve üze-
rinde Türk bayrağı olduğu görüldü. Yıkım firmasının
yetkililerinden Yunus Çalı, operatöründen kepçeyi
yere indirmesini istedi. Kepçenin üzerine çıkan Çalı,
duvara ulaşarak buradaki ayna ve üzerindeki Türk
bayrağını aldı. Bayrak hassasiyeti cep telefonu kame-
rası ile görüntülendi. Yunus Çalı, indirdiği Türk bay-
rağını öperken, "İlk yıkımda bayrağımızı göremedik.
Sonraki yıkımda görünce, hemen aldık. Bayrak hepi-
mizin ortak değeri. Orada durmasına gönlümüz el
vermedi" dedi. Alışverişe gittiği sırada kepçe ile yıkılan
binanın duvarından Türk bayrağının alınmasını cep
telefonu ile görüntüleyen Halil Tuncer, "Kardeşimiz
duvardaki bayrağı görünce hızla kepçeye binerek onu
almaya gitti. Bayrağımızı inşallah her zaman göklerde
tutmaya devam edeceğiz. Bayrak, bizim her şeyimiz"
açıklamalarında bulundu. DHA

ArAştırmA şirketi Areda Survey’in darbe girişiminin
5’inci yılında gerçekleştirdiği ‘15 Temmuz Algı Araştır-
ması’na göre, vatandaşların yüzde 51,5’i Türkiye’de
darbe tehdidinin bulunmadığını düşünürken, yüzde
71,9’u ise yeni bir darbe girişimi olsa sokağa çıkaca-
ğını ifade ediyor. 2201 kişinin katıldığı ve bilgisayar
destekli web anketi (CAW) yöntemiyle gerçekleştirilen
araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 64’ü darbe giri-
şiminden sonra FETÖ ile mücadeleyi yeterli buluyor.
Araştırmada yer alan ‘Sizce Türkiye’de hala bir darbe
tehlikesi var mı?’ sorusuna katılımcıların yüzde 51,5’i
hayır dedi. Katılımcıların yüzde 28,7’si darbe tehlikesi
olduğunu ifade ederken yüzde 19,8’lik kısım ise so-
ruyu cevapsız bıraktı.

Yüzde 80 karşı koyuyor

Araştırmada vatandaşlara yöneltilen, ‘15 Temmuz
darbe girişimi sonrası FETÖ ile mücadeleyi yeterli
buluyor musunuz’ sorusuna katılımcıların yüzde 64
evet, yüzde 32,5 hayır dedi. Katılımcıların yüzde 3,5’i
ilgili soruya fikrim yok cevabını verdi. Katılımcılara
yöneltilen, ‘15 Temmuz gecesi sokağa çıktınız mı’ so-
rusuna ise yüzde 50,7 çıktım yüzde 49,3 çıkmadım ce-
vabı verildi. Araştırmada bulunan, ‘Tekrar bir darbe
girişimi olsa sokağa çıkar mısınız’ sorusuna ise katı-
lımcıların yüzde 71,9 sokağa çıkarım dedi. Vatandaş-
ların yüzde 28,1’i ise sokağa çıkmayı düşünmediğini
ifade etti. Araştırma şirketi Areda Survey’in 14 Tem-
muz tarihinde Bilgisayar Destekli Web Anketi (CAWI)

yöntemiyle gerçekleştir-
diği araştırmaya Türkiye
genelini temsil eden
NUTS-2 istatistiksel böl-
geleme sistemine göre se-
çilmiş 26 ilde cinsiyet, yaş,
eğitim ve SES (Sosyo-
ekonomik statü) grupları
dikkate alınarak toplam
2201 kişi katıldı. 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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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

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, AK Parti Meclis Grup 
Toplantısı’nda parti grubuna 

hitap etti. Ekonomik dalgalanmalar 
konusunda açıklamalar yapan Erdoğan, 
“Kur dediğin bugün artar yarın düşer. 
Enflasyon dediğin bugün artar yarın 
düşer. Siyasette olduğu gibi ekonomide 
de dünya beşten büyüktür diyoruz. Çok 
daha tutarlı bir ekonomi politikasıyla 
ülkemizi hedeflerine ulaştırmak istiyo-
ruz” diye konuştu. 

Siz mandacı kafasınız
“Menderes’ten Özal ve Erbakan’a ülke-
yi kendi rotasına döndürmek isteyenler, 
hukuk ve ahlak dışı saldırılara maruz 
kalmıştır” diyen Erdoğan, “Bir dönem 
karşımıza vesayeti çıkardılar. Bir dönem 
önümüze terör örgütlerini sürdüler. Bir 
dönem FETÖ’cü hainler ile saldırıya 
geçtiler. Her mücadeleyi kazandık. 
Tayyip Erdoğan ne dedi ise bugün de 
aynısını söyler. Yüksek faizden ne kadar 
rahatsız olduğumu cümle alem bilir. 
Hiçbir zaman faizci olmadım. Bugün de 
değilim, yarın da olmayacağım. Ama siz 
mandacı kafasınız” tepkisini gösterdi. 

Çok beklersiniz
Muhalefete eleştirilerini sürdüren 
Erdoğan, “İstiyorlar ki, ülke yansın, 
bitsin, mahvolsun. Kendileri hiçbir şey 
yapmadan iktidara gelsinler. İstiyorlar 

ki, bu millet kendi aklını bir kenara 
bıraksın başkalarının aklı ve çıkarı ile 
hareket etsin. Biz, bu kifayetsiz muh-
terislere çok beklersiniz diyoruz. Bu 
mankurtlara hadi oradan diyoruz. Her 
yola başvuranlara kazanamayacaksınız 
diyoruz. Para baronlarına karşı hangi 
mücadeleyi verdiysek, faiz lobisi ve 
üretim düşmanlarına karşı aynı mü-
cadeleyi veriyoruz. Girdiğimiz hiçbir 
yoldan nasıl dönmediysek bu yoldan da 
dönmeyeceğiz” dedi. 

Yakından izliyoruz
Türkiye’nin yüksek faiz üzerine kurulu 
para politikasını terk ettiğini belir-
ten Erdoğan, “Kur fiyat artışlarından 
kaynaklanan olumsuzlukları yakından 
izliyoruz. Önemli bir kısmı küresel dal-
galanmalar nedeniyle olsa da fahiş fiyat 
artışının mantıklı bir izahının olmadığı-
nı görüyoruz. Üçüncü çeyrek büyümesi 
yüzde 7,4 olarak açıklandı. Bu büyüme 
oranıyla G-20 içinde ilk sırada yer 
alıyoruz. 2021 yılını çift haneli büyüme 
ile kapatacak bir yere doğru gidiyoruz. 
Yüksek faiz sisteminde devam etseydik, 
bu büyüme rakamlarını göremeyecek-
tik. Değişimi ya şimdi yapacaktık ya 
da en az bir neslin daha hedeflerinden 
uzak kalmasına izin verecektik. Şu anda 
tüm sektörlerle yeni yatırımlarla, ma-
kinelerle, kesintisiz kapasite büyütme 
çabasındayız” açıklamasını yaptı. 

AK Parti Meclis Grup Toplantısı’nda yüksekte seyreden döviz kurları-AK Parti Meclis Grup Toplantısı’nda yüksekte seyreden döviz kurları-
na ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kur, bugün artar yarın na ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kur, bugün artar yarın 
düşer. Enflasyon dediğin bugün artar yarın düşer. Siyasette olduğu düşer. Enflasyon dediğin bugün artar yarın düşer. Siyasette olduğu 

gibi ekonomide de dünya beşten büyüktür diyoruz” dedigibi ekonomide de dünya beşten büyüktür diyoruz” dedi

Stokçulara 
bu ülkeyi 

mezar 
edeceğiz

“TÜM büyük eko-
nomiler faizleri altta 
tutarken enflasyon 
da yükselişle kar-
şı karşıya” diyen 
Erdoğan, “Biz bu 
mücadeleyi verirken 
doların yükselmesini 
bekleyip, malını 2 
kat, 3 kat artıranlara 
söylüyorum, sonunuz 
hüsran olacak. Stok-
çulara bu ülkeyi me-
zar edeceğiz. Ticaret 
Bakanlığı ile bunların 
üzerine gideceğiz. 
Kur manipülasyonu 
ile ülkesini soymaya 
çalışanlar, kendi 
evlatlarına kastedi-
yorlar. Bu işi yapan-
lara çok ağır bedel 
ödeteceğiz. Yüksek 
faiz, düşük kur üze-
rine kurulu sömürü 
düzenine bir daha bu 
ülke dönmeyecek. 
İşimize, aşımıza bir 
daha kimseyi müda-
hale ettirmeyeceğiz. 
Avrupa’da enerji 
fiyatlarına bakın, biz-
deki fiyatlara bakın. 
Bölgemizde kullanı-
cılara en ucuza veren 
biziz. Vatandaşları-
mıza çağrıda bulu-
nuyorum. Alışveriş 
yaparken de döviz 
alırken de sağduyu-
dan ayrılmayın. Uzun 
vadeli düşünmeyi ter-
cih edin. Alım gücü 
düşük vatandaşları-
mız için adım atmaya 
hazırlanıyoruz.” 
ifadelerini kullandı. 

İYİ Parti Genel Başkanı 
Meral Akşener, parti-
sinin TBMM’deki grup 

toplantısında konuştu. “Bu ar-
kadaş hâlâ televizyonlara çıkıp 
‘Faiz sebep, enflasyon neticedir’ 
demeye devam ediyor. O cahilce 
konuştukça dolar zıplıyor, 
enflasyon artıyor. Olan her 
zamanki gibi milletimize olu-
yor. İnsanlarımız fakirleşiyor, 
gençlerimiz işsiz kalıyor” diyen 
Akşener, “Geçen hafta, sosyal 
medyada bir paylaşım gördüm. 
Bir arkadaşımız, bu cahilliği 
anlatmak için, çok yerinde bir 
benzetme yapmış. Diyor ki; 
“Şemsiye sebep, yağmur netice-
dir. Şemsiyeyi açarsan, yağmur 
yağar. Şemsiyeyi kapatırsan, 
yağmur durur. İşte size, Sayın 
Erdoğan’ın olağanüstü mantık 
örgüsü .Dünyada bu, “sözüm 
ona teoriyi” iddia eden, tek bir 
ekonomist yok. Bu tezi savunan, 
bir tane ciddi bilimsel makale 
yok. Hatta ilginçtir; bu tezin 
yanlış olduğunu anlatan da bir 
makale yok. Yani; öyle büyük 
bir cahillikle karşı karşıyayız 
ki; bilimsel olarak incelemeye, 
gerek bile duymamışlar” açıkla-
masını yaptı. 

Milletten koptular
Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi’ne eleştiri getiren Akşe-
ner, “İktidardakilerin başımıza 
bela ettiği bu ucube sistemin 
zararlarını hep birlikte yaşıyo-
ruz. Bu zararın sorumluları yaşa-
dıklarımı görmüyor, gerçekleri-
mizi duymuyor. Çünkü sarayın 
oluşturduğu paralel bir evrene 
hapsoldular. Sefaya dalıp, mil-
letten koptular. Kasım ayında 
bütçe görüşmeleri vardı. İYİ 

Parti olarak görüşmelere aktif 
olarak katıldık. Arkadaşlarımız 
milletimizin sorunlarına ve 
beklentilerine çözüm olması için 
19 önerge verdiler. 19 önerge-
mizin tamamı Cumhur İttifakı 
tarafından reddedildi. Bunların 
her biri milletimizin dertleri için 
üzerinde hassasiyetle çalışılmış 
önergelerdi. Mesela yükseköğre-
timde öğrenim gören öğrencile-
rimizden yalnızca 414 bini burs 
alabiliyor. Biz, Gençlik ve Spor 
Bakanlığı bütçesine 8 milyar 500 
milyon lira ilave ödenek verilsin 
böylece 1 milyon öğrencimize 
ayda bin lira burs verelim dedik 
onlar hayır dediler. Mesela biz, 
3600 ek göstergeyi verelim, 
bunun için Çalışma ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı bütçesine 
7 milyar 250 milyon lira ekleye-
lim. Onlar, ‘Biz 3600 ek gösterge 
sözümüzden döndük’ dediler. 
EYT’li kardeşlerimiz için adım 
atalık dedim, onlar ne halleri 
varsa görsünler dediler” diye 
konuştu. 

Yavaş’ın arkasındayız
MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin 
Mansur Yavaş hakkında söy-
lediklerine de tepki gösteren 
Akşener, “Millete düşman bu 
iktidarın küçük ortağı işi gücü 
bırakıp vatandaşa hakkıyla 
hizmet edenlerle uğraşıyor. 
Sayın Bahçeli dünkü grup top-
lantısında ve sonrasında çıktı 
sayın Mansur Yavaş’ı tehdit etti. 
Yok öyle yağma Sayın Bahçeli. 
Mansur Yavaş’ın arkasında biz 
varız Ankaralılar var. Yalana, 
talana ses çıkarmayacaksınız 
tek derdi Ankara’ya hizmet olan 
belediye başkanımızı tehdit 
edeceksiniz. Ayıptır. Milletimiz 
sizden yoksulluğa çare bekliyor 
siz ise utanmadan salon basma 
peşindesiniz” dedi. 

İYİ Parti lideri Meral Akşener, grup toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bu-
lundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sert sözlerle yüklenen Akşener, “O cahilce konuş-
tukça dolar zıplıyor, enflasyon artıyor; olan milletimize oluyor” ifadelerini kullandı

DEVA Partisi Genel Başkanı 
Babacan, parti genel merkezin-
de, olağan değerlendirme top-

lantısında konuştu. Babacan, partisinin 
kurucu üyesi Metin Gürcan’ın ‘siyasal ve 
askeri casusluk’ suçundan tutuklanmasını 
değerlendirerek, “Metin Gürcan ile ilgili 
suç oluştuğuna dair somut bir delil ortaya 
konulmuş değil. Masumiyet karinesi esas-
tır. Suç ve cezada şahsilik ilkesi esastır. 
Kişinin lekelenmeme hakkının korunması 
esastır. Hukukçu arkadaşlarımızın ulaşa-
bildikleri bilgiler çerçevesinde hazırlayıp 
bizlere ilettiği dosyada, Metin Gürcan 
hakkında isnat edilen suçlamanın yasal un-
surlarının oluşmadığı çok açıktır. Yasada 
tanımlandığı şekliyle bir suç oluştuğuna 
dair somut bir delil ortaya konulamamış-
tır. Biz ilk saatlerden itibaren bu sürecin 
hukuki olarak takipçisi olduk ve bundan 
sonraki adli süreç içerisinde de arkadaşı-
mızın yanında olacağız. Hakikat er ya da 
geç ortaya çıkacaktır” diye konuştu.

Propaganda başlatıldı
Ali Babacan, soruşturmaya ilişkin 
görsellerin basına sızdırılmasının da 
partisine yönelik itibar suikastı olduğunu 

kaydederek, “Arkadaşımızın gözaltına 
alındığı ilk saatten itibaren gerek kolluk-
ta gerek savcılık aşamasında ve gerekse 
sorgu sürecinde, dosyada gizlilik kararı 
bulunmasına rağmen Metin Gürcan 
hakkındaki ifadeler ve görüntülerin basın 
yayın organlarına servis edilerek gizlilik 
kararı ihlal edilmiştir ve bir propaganda 
başlatılmıştır. Avukatlarla bile paylaşıl-
mayan teknik takip görsellerinin basına 
sızdırılmasıyla partimize yönelik bir itibar 
suikastına kalkışılmıştır. Burada yeniden 
suç ve cezada şahsilik ilkesini hatırlata-
rak, partimize yönelik yapılacak her türlü 
komploya karşı DEVA Partisi kadroları 
olarak dimdik ayakta olacağımızı, asla ve 
asla bu komployu karşı-
lıksız bırakmayacağımı-
zı ifade etmek isterim. 
Metin Gürcan üzerin-
den algı yaratıp, aba 
altından sopa gösteren-
lere ve partimiz dahil 
tüm muhalefete gözdağı 
verenlere seslenmek 
isterim. Buradan size 
ekmek çıkmaz. ” dedi. 
 DHA

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin kurucu üyesi Metin Gür-
can’ın ‘siyasal ve askeri casusluk’ suçundan tutuklanmasıyla ilgili, “Bun-
dan sonraki adli süreç içerisinde de arkadaşımızın yanında olacağız” dedi
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2022 YILI YEM ALIMI
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ VETERİNER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

2022 YILI YEM ALIMI 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  : 2021/750324
1-İdarenin
a) Adresi : İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü /

Büyükçekmece Kampüsü Veteriner Fakültesi 
Alkent 2000 Mah Yiğittürk Cad A2 - BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası : 2128663850 - 2128663851
c) Elektronik Posta Adresi : vetdoner@istanbul.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 8 KALEM YEM ALIMIAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan 

ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : 1- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA VETERİNER 

FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 
ÇİFTLİĞİ 2- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA 
VETERİNER FAKÜLTESİ KLİNİK VE ANABİLİM DALLARI 
3- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA VETERİNER 
FAKÜLTESİ NURİ SESİGÜZEL ÇİFTLİĞİ

c) Teslim tarihi : Taraflarca sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren İdarenin istediği
tarih ve miktarlarda 31.12.2022 tarihine kadar İstanbul Üniversitesi 
Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Eğitim Öğretim Araştırma ve 
Uygulama Çiftliği - Nuri Sesigüzel Çiftliği- Araştırma ve Uygulama 
Hastanesi- Kliniklere teknik şartnameye uygunluğu tespit 
edilmesi halinde teslim edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Rektörlüğü / Cerrahpaşa Tıp 

Fakültesi Dekanlığı Prefabrik C Blok 2. Kat Prof. Dr. Necmettin 
Polvan Dershanesi Fatih/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati : 23.12.2021 - 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 his-
seler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı
istekliler tarafından 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:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
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 İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Rektörlüğü / Cerrahpaşa Tıp
Fakültesi Dekanlığı Prefabrik C Blok 2. Kat Prof. Dr. Necmettin Polvan Dershanesi
Fatih/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, üze-
rine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çar-
pımı 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 120 (YüzYirmi) 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.

K artal Belediyesi Sivil Savunma Uz-
manlığı ekipleri tarafından ilçe ge-
nelinde kamu kurumları, okullar,

sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar
olmak üzere birçok mecrada ‘Afet Bilinçlen-
dirme Eğitimleri’ düzenlenmeye devam edi-
yor. Kartal Belediyesi Sivil Savunma
Uzmanlığı ekipleri tarafından gerçekleştiri-
len ‘Afet Bilinçlendirme Eğitimleri’ son ola-
rak, Kartal Belediyesi’nin kreş öğrencileri ve

Karlıktepe Mahallesi’ndeki vatandaşlara
verildi. Eğitimlerde; afet anında ve sonra-
sında yapılacakların yanı sıra afetlere karşı
alınması gereken tedbirler anlatıldı.

Kartallı gerçekle yüzleşti

Kartal Karlıktepe Mahallesi Şimşir Düğün
Salonu’nda gerçekleşen eğitime, Kartal Be-
lediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen;
Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Hü-
seyin Tozkoparan ve Cengiz Türkmen ka-
tıldı. Eğitimde, Sivil Savunma Uzmanlığı

ekipleri, katılımcıları olası İstanbul depremi
hakkında bilgilendirdi. Kartal Belediyesi
Başkan Yardımcısı Cengiz Türkmen eğitim
sonunda yaptığı konuşmada; “Afet bilinci
eğitimleri kapsamında; öğretmen, öğrenci
ve aileler; temel afet bilinci, kimyasal, biyo-
lojik, radyolojik ve nükleer tehlikelere yöne-
lik farkındalık, olay yeri yönetimi ve
koordinasyonu, arama kurtarma cihazları-
nın kurulumu, tanıtılması ve enkaz duru-
munda kullanımına yönelik uygulamalar
gibi birçok konuda hem teorik hem de uy-

gulamalı bilgi ediniyor. Ülkemizin bir dep-
rem bölgesi olduğu gerçeğini göz ardı et-
meden tüm çalışmalarımıza aralıksız
devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı. Kar-
tal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı
ekipleri tarafından gerçekleştirilen eğitimler,
Kartal Belediyesi kreş öğrencilerine de veril-
meye devam ediyor. Kreş öğrencileri, eği-
timler sayesinde küçük yaşta afetler
konusunda bilinçlenerek, olası bir deprem
durumunda yapılması gerekenleri 
öğreniyor. 

Kartal’da, olası afetlere
karşı; hazırlık, arama

kurtarma ve eğitim
çalışmalarının kapsamlı

yürütülebilmesi adına
Sivil Savunma 

Uzmanlığı hizmet
binasını faaliyete 

geçiren Kartal 
Belediyesi, ilçe 

genelinde bilinçlendirme
eğitimlerini sürdürüyor

KARTAL’DA AFETLERE
KARSI EGITIM VAR

Deniz taksiler siftah yapacak
İstanbul ulaşımına yeni soluk getirecek deniz taksiler yolcu taşımaya başlıyor.  Tasarımı ve üretimi tamamen İBB’ye ait olan deniz tak-
silere ulaşmak kolay olacak. Tüm platformlardan akıllı telefonlarına indirilebilecek “İBB Deniz Taksi” uygulaması sayesinde dileyen
herkes, deniz taksiyi en yakın iskeleye çağırabilecek. Rezervasyon yapabilecek, tarifeler ve güzergâhlar hakkında bilgi alabilecek

5’İ hİbrİt sis-
temli toplam 50
deniz taksi, aşa-

malı olarak İstanbul sula-
rında hizmet verecek. Aynı
anda 10 kişinin kullanması
halinde, deniz taksilerde
dolmuş modeli uygulanabi-
lecek. Kişi başına açılış üc-
reti 10 TL olacak. Deniz
taksiyi tek başına kullanmak
isteyenler için de, 30 Eylül
günü gerçekleşen UKOME
toplantısında alınan karar
gereği, açılış ücreti 100 TL
olacak. Belirli bir mil aşıldık-
tan sonra, mil başına ücret
eklenecek. 
Örneğin: Üsküdar-Beşiktaş

arası 100 TL, Kadıköy-Bey-
lerbeyi arası 361 Tl, Bos-
tancı-Kınalıda 257,5 TL,
Büyükada-Heybeliada
112,8 TL, Büyükada-Mal-
tepe seferlerinin ücreti 220
TL olacak.

Tarifeler nasıl?

1 mil dahil açılış ücreti 
100 TL, 
1-4 mil arası mil başına 
75 TL (4 mil dahil), 
4-8 mil arası mil başına 
60 TL (8 mil dahil), 
8 mil sonrasında mil başı 
48 TL.
Deniz taksiler, 7 gün 
24 saat hizmet verecek. 

Beykoz İngilizlere
sanat dersi verdi
Beykoz Belediyesi’nin Erasmus + Yetişkin
Eğitimi Programı kapsamında ortağı
olduğu SMİLES Projesi için İngiltere TLC
College’den ilçeye gelen eğitimciler
Beykoz’daki çeşitli sanat merkezlerinde
yetişkin eğitimini inceliyor

İngİltere’nİn Wolverhampton Şehri’nde
bulunan TLC College’ta görevli eğitimci
ve yöneticilerden oluşan 10 kişilik grup,

merkezde dezavantajlı bireylerin eğitim ve topluma
entegrasyonuna yönelik çalışmalar yürütüyor. Şe-
hirde yetişkin eğitimi alanında aktif kurumlardan
olan TLC College’in, 2021 yılındaki çalışmaları ve
yürüttüğü etkinlikler dolaysıyla "Gönüllülük Ala-
nında Kraliçe Hizmet Ödülü” bulunuyor.  Beykoz
Belediyesi ve TLC College’nin ortağı olduğu Stud-
ying Modern Informal Learning Education Systems
(SMİLES) Projesi, AB üyesi ve aday ülkeler ara-
sında yapılacak çalışma ziyaretleriyle yetişkin eğitimi
model ve tekniklerinin yerinde incelenmesi ile bilgi ve
tecrübe paylaşımını öngörüyor.

Baruthane sanat atölyeleri

SMİLES Projesi kapsamında, 22-27 Kasım tarihleri
arasında ilçede ağırlanacak olan katılımcılar, Beykoz
Belediyesi’nin BEYSEM çatısı altında, tarihi ve
doğal bir atmosferde ilçeye kazandırdığı Baruthane
Sanat Merkezi’ndeki  atölyelere katılıyor. Ahşap bo-
yama, ebru, karakalem ve tezhip atölyelerinde usta-
larla çalışmalar yapan ziyaretçiler geleneksel el
sanatlarını deneyimleme fırsatı bulurken, yetişkinlere
yönelik eğitim teknikleri hakkında yetkililerden 
bilgi alıyor.



İ stanbul başta olmak üzere birçok ilde bazı sitelerde yö-
netim sorunları yaşanabiliyor. Site yönetimlerini yasa-
dışı yollarla ele geçirerek site sakinlerinden fazla aidat

ücretleri isteyen şebekeler, tutarlara karşı çıkanlara baskı ya-
pıyor. Bu sorunların çözümü, daha profesyonel ve standart
hizmet verebilmek için 26 dernek bir araya gelerek 'Tesis
Yönetim ve Tedarikçileri Federasyonu' kurdu. Dernekler Ye-
nikapı'da bulunan Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve
Sanat Merkezi'nde bir araya geldi. Düzenlenen törende ku-
rucu derneklerin imzasıyla federasyon kuruldu.

1 buçuk milyon personel

Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Başkanı Suat San-
dalcı, "Site yöneticiliği yapan firmaların oluşturmuş olduğu
sivil toplum kuruluşlarının bir çatı altında buluşacağı bir or-
ganizasyon olacak. Artık Türkiye'de gerçekten yöneticilik
hizmet, görev ve yetkilerini bilmeden uygulayan insanların
siteleri ve toplu yaşam alanlarını yaşanılamaz duruma
soktu. Bu çerçevede biz de tesis yöneticileri olarak, profes-
yonel tesis yönetim firmaları olarak da federasyon olma ka-
rarı bundan aylar önce alınmıştı. Şimdi resmen
federasyonumuzu bugün burada 14 dernek olarak kuraca-
ğız. İmzalar atılacak. Buradaki hedefimiz artık ülkemizde
sertifikaya, karneye sahip yöneticilerin hizmet vermesini
arzu ediyoruz. Bu anlamda da yine sektörde istihdam etti-
ğimiz yaklaşık bir buçuk milyona yakın personel var. Bu an-
lamda bu personellerin de eğitimlere tabi tutulup ülke
genelinde konutlarda hizmet etmesini sağlamak istiyoruz.
İnşallah çok yakın zamanda federasyonumuzun 2022 mot-
tosunda da sınavlar, sertifikalar gündeme gelecek ve artık
sektörümüz bu mafyatik diye tabir ettiğimiz grupların elin-

den kurtaracağız" diye konuştu.

Amaçlarını anlattı

Federasyon Başkanı İbrahim Bozan, "Tesis yönetimindeki
tüm sektörlerin entegrasyonu bir arada olması, bunlarla il-
gili mevzuat düzenlenmesi, kanun düzenlenmesi, doğal ola-
rak da buradan ürün alan vatandaşın mağduriyetinin
önlenmesi sitelerde diğer tesislerde şehirlerarası havaalanla-
rında, tesis yönetimlerinin profesyonel şirketlerce yapılması,
bunların devlete karşı sorumluluklarının belirlenmesi, bun-
larla ilgili eğitim, hukuk ve mevzuat çalışmalarının yapılma-
sını amaçlıyoruz. Buradan çıkacak sonuçtan da daha temel
aidat sistemleri, daha temel bakım onarım sistemleri bunla-
rın oluşturulup vatandaşımıza sertifikalı, lisanslı ve de kar-
neli olan şirketler tarafından hizmet verilmesinin
sağlanmasını amaç olarak güdüyoruz. Bu anlamda Türki-
ye'nin çeşitli yerlerinden derneklerle bu konuları uzun za-
mandır istişare ettik. Bugün kurucu derneklerimiz ve geride
evraklarının tamamlayan 25'e yakın derneğimizle birlikte
Türkiye'ye Tesis Yönetim ve Tedarikçileri Federasyonu'nu
kuracağız" dedi. DHA

MAHMUT HOCA DİYOR Kİ

Mahmut OYMAN

mahmutoyman@dolmabahceokullari.com.tr

E vet değerli okurlarım, her insan aslında bir en-
gelli adayıdır. Bu yaşamda kimileri doğuştan
engelli olabilir, kimileri sonradan. Engelli

olanları göz ardı etmemeliyiz onları düşünmeliyiz.
Onlar için hayat biraz daha zordur. Çünkü onlar bize
ihtiyaç duyarlar. Onlara gerekli olan pozitif yaklaşımı
ve yardımı yapmalıyız. Nazik, kibar ve saygın olmalı-
yız. Çevremize bir bakalım engelli olan kardeşlerimiz
çok vardır. Kimileri görme engelli, kimileri işitme en-
gelli ve kimileri de daha değişik türlerdedirler. Engelli
olan dostlarımız çok daha hassastırlar, dolayısıyla
onlar için gerekli olan her türlü fedakârlığı görev ve
sorumluluk bilmeliyiz. Mükemmel bir içgüdüye
sahiptirler.

Devlet, engelli olan kardeşlerimiz için her türlü
olanağı sağlamalıdır. Günün koşullarına göre her
zaman onlarla iç içe yaşamalıyız. Bu konuda her
platformda yer almalı ve katkı sunmalıyız, mücadele
etmeliyiz. Hatta zaman zaman kendimizi onların ye-
rine koyup düşünmeliyiz. Daha doğrusu onları koşul-
suz sevmeli ve saygı duymalıyız. Bunun bir insanlık
görevi olduğunu asla unutmamalıyız. Bugün için en-
gelli olan çok kimse birçok başarılara dünyada imza
atmıştır. Onlara yapacakları her türlü fırsatı tanımalı
ve vermeliyiz. Kendilerine imkân verildiğinde yapa-
mayacakları ve başaramayacakları hiçbir şey yoktur. 

Dolayısıyla her insan bir engelli adayıdır. Biz bir-
likte güçlüyüz.
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Her insan aslında 
bir engelli adayıdır

Sitelerin yönetimlerini ele geçirerek haksız
kazanç elde eden şebekelere karşı 26 dernek
bir araya gelerek 'Tesis Yönetim ve Tedarikçileri
Federasyonu' kurdu. Federasyon verilen
hizmetlere standart getirmeyi, yöneticilerin
sertifikalı olmasını amaçlıyor. Türkiye Kentsel
Tesis Yönetim Derneği Başkanı Suat Sandalcı,
“Sektörümüzü bu mafyatik diye tabir ettiğimiz
grupların elinden kurtaracağız” dedi
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TÜM KALKINMA İŞ ADAMLARI 
VE GİRİŞİMCİLER DERNEĞİ 

KONGRE İLANI 
Derneğimizin Olağan Genel Kurulu aşağıda belirti-
len gündem maddelerini görüşmek üzere 18.12.2021
günü saat 11.00 de Dernek Merkezinde toplanma-
sına, birinci toplantıda çoğunluk sağlanmaması ha-
linde ikici toplantının 25.12.2021 günü saat 11.00 de
Hasırlı Bahçeşehir Resteurant Aşık Veysel Mah.
Esenkent Bahçeşehir yolu Cd. No:134 Esenyurt / İs-
tanbul.adresinde toplanmasına karar verilmiştir. Üye-
lerimize ilanen duyurulur 

NİHAT TANRIKULU 
DERNEK BAŞKANI 

GÜNDEM 
1) Açılış ve yoklama 
2) Divan Heyeti seçimi 
3) Divan heyetine imza yetkisinin verilmesi 
4) Saygı duruşu ve istiklal marşı 
5) Faaliyet Raporunun okunması ve ibra edilmesi 
6) Mali Raporun okunması ve ibra edilmesi 
7) Denetim Kurulu Raporlarının okunması ve 
ibra edilmesi 
8) Yönetim Kuruluna İktisadi İşletme Açılması
yetkisinin verilmesi 
9) Yönetim Kuruluna Federasyon Üyeliği 
Yetkisinin verilmesi 
10) Yönetim Kuruluna Gayrı menkul alım ve 
satım yetkisinin verilmesi 
11) Derneğin dernek faaliyetlerini gerçekleştirmesi
için ihtiyaç duyulması halinde borçlanması
konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi 
12) Tüzük Tadilatı 
13) Dernek Kurullarının seçimi 
14) Dilek ve temenniler 

Trafik kazası sonucu
yaşamını yitiren

Sivas'ın İmranlı ilçesi
Belediye Başkanı

Murat Açıl (57) son
yolculuğuna

uğurlandı. Cenaze
törenine CHP Genel

Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu da

katıldı
SivaS'ta önceki gün meydana
gelen trafik kazası sonucu yaşa-
mını yitiren Sivas'ın imranlı ilçesi

Belediye Başkanı Murat açıl (57) son yolcu-
luğuna uğurlandı. açıl'ın cenaze namazı Kü-
çükçekmece'deki Garip Dede Cemevi'nde
kılındı. Cenaze töreninde açıl'ın annesi Sab-
riye açıl, dayısı Cemal aydın, kız kardeşi

Sultan Çıtak ile eski eşleri Rahime açıl ve
Sinem açıl taziyeleri kabul etti. törene CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP
Genel Başkan Yardımcısı Seyit torun, CHP
istanbul Milletvekilleri akif Hamzaçebi,
Özgür Karabat, Onursal adıgüzel, ali Şeker,
istanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekrem imamoğlu, ilçe belediye başkanları,

StK temsilcileri, iGD Başkanı Mehmet Mert
ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Dostluğu egemen kıldı

Kılıçdaroğlu, cenaze töreninde kısa bir ko-
nuşma yaparak, "Murat açıl, imranlı için
büyük emek verdi, imranlılar mutlu olsun
daha güzel bir kentte yaşasınlar diye büyük

emek harcadı. Genç, dinamik, enerjik bi-
riydi. istanbul ile imranlı'yı bir anlamda bu-
luşturdu. iş dünyasını buluşturdu. Sevgiyi,
dostluğu egemen kıldı. Dolayısıyla büyük
çaba harcadı. Genç yaşta kaybettik. Hepimi-
zin başı sağolsun. allah rahmet eylesin"
dedi. açıl cenaze namazının ardından Bü-
yükçekmece Mezarlığı'na defnedildi. DHa
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Engellilere büyük destek
Sultangazi’de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle özel bir program gerçekleştirildi. Bugün
gerçekleştirilen programda, ihtiyacı olan engelli bireylere çocuk ve yetişkinler için farklı modellerde
akülü araçlar, koltuk değnekleri, hasta bezleri gibi çok sayıda malzeme desteği yapıldı

engellilere yönelik des-
teğini her zaman sürdürdü-
ğünü kaydeden Sultangazi

Belediyesi bugün, 3 Aralık Dünya En-
gelliler Günü vesilesiyle kapsamlı bir
program düzenledi. Sultangazi Beledi-
yesi Nikâh Sarayı’nda gerçekleştirilen
programda, engelli çocuk ve yetişkin-
ler için farklı modellerde akülü araçlar,
koltuk değnekleri, hasta bezleri gibi
çok sayıda malzeme dağıtımı gerçek-
leştirildi. Hediyeler engelli vatandaşlar
ve ailelerine Sultangazi Belediye Baş-
kanı Av. Abdurrahman Dursun tara-
fından verildi. Program sonrasında
ayrıca engelli vatandaş ve ailelere
yemek verilirken çocuklar için de çeşitli
eğlence aktiviteleri yapıldı. Ayrıca Baş-
kan Dursun, bu programla yaklaşık
600 kişinin ihtiyaçlarının giderildiğini
de belirtti.

İhtiyaçlarını öğrendik

‘Engelleri Sevgiyle Aşıyoruz’ teması ile

yola çıktıklarını belirten Başkan Av.
Abdurrahman Dursun, engelliler
günü vesilesiyle vatandaşlarla bir
araya geldiklerini söyledi. Engelli va-
tandaş ve ailelerin dertlerini dinlemeyi
ve neye ihtiyaçları olduklarını bilmeyi
amaçladıklarını vurgulayan Başkan
Dursun, “Hem onları dinlemiş olduk
hem de onların ihtiyaçları olan, teker-

lekli sandalyeleri, bastonları, ortopedik
yatakları birçok engelli grubuna yöne-
lik araçlarımızla teslim etmiş olduk”
açıklamasını yaptı. Sultangazi’de sa-
dece bir gün değil 365 gün engelli va-
tandaşların yanında olduklarını ifade
eden Başkan Dursun; nakil araçları,
engelli merkezleri ve rehabilitasyon
merkezi ile her zaman hizmette olduk-

larını söyledi.
Başkan Dursun,
“Bugün de
güzel bir gündü.
Zihinlerimizdeki
engelleri kaldır-
dığımız zaman
esasında en
büyük engeli
kaldırmış olaca-
ğız hayatımız-
dan. Engelleri
her zaman sev-
giyle aşacağız"
dedi. DHA

Kaportacılarda 
lodos yoğunluğu 

Şiddetli fırtına nedeniyle yüzlerce
binanın çatısı uçtu, konutlar ve iş
yerleri zarar gördü. Ağaçlar ve trafik

ışıkları devrildi, tabelalar ve tehlike arz eden
parçalar uçtu. Sadece İstanbul'da fırtınanın
yol açtığı 500'ün üzerinde çatı uçması olayı
meydana geldi. Fırtınanın etkilediği illerde ise
yüzlerce araç hasar gördü. Hasar gören araç
sahipleri sanayi sitelerinin yolunu tuttu. Bağcı-
lar'da kaportacılarda yoğunluk oluştu. Ka-
porta ustaları araçların zararının 5 bin lira ile
35 bin lira arasında olduğunu söyledi.

Minimum 5 bin lira

Kaporta ustası Mürsel Bakır, "Fırtınadan do-
layı araçlarda bayağı hasar oldu. Araçların ge-
nelde kaporta, cam, tavan bölgelerinde
hasarlar oluştu. Fırtına olunca genel olarak
bayağı bir yoğunluğumuz oluyor. Zaten ge-
nelde fırtına yoğunluğumuz var. Fırtına bu
sene bayağı şiddetli olduğu için yoğunluk
daha fazla oldu. Ondan dolayı maddi hasarlar
meydana geldi. Araçlardaki hasarların ücreti
minimum 5 bin liradan başlıyor 10-15 bin li-
raya kadar çıkıyor. Üstüne cam işçiliği olduğu
zaman fiyatlar biraz daha artıyor. Fiyatlar 25
bin liraya kadar çıkabiliyor" dedi. Kaporta us-
tası Ali Demirsoylar ise "Birkaç tane müşteri-
mizin arabasına park halindeyken çatıdan
kopan parçalar arabalarına zarar verdi. Müş-
terimizin iki aracı da zarar görmüş ancak yer
sıkıntısı olduğu için çok araç alamıyoruz. Bir
aracını alabildik şimdi ona bakıyoruz. Zarar
gören araçların markasına modeline göre fi-
yatlar değişiklik gösteriyor. Zarar gören araçla-
rın bedeli ortalama 10 bin lira oluyor. Bazı
araçlar 30 bin lira kadar zarara da uğradı" diye
konuştu. DHA

Partiler bir 
araya gelmeli 

3 ArAlık Dünya Engelliler Günü önce-
sinde TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül,
Darülaceze Başkanlığı'nda kalanlar ile bir

araya geldi. Ziyareti sırasında kendisine TDP üyeleri ve
Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci eşlik etti. Ziyareti
sırasında kendisini karşılayan Darülaceze'de kalan bir
kadın Mustafa Sarıgül'e 'Hangi partiye geçtin?' diye
sordu, Sarıgül kadına "Ben kendi partimi kurdum" ce-
vabını verdi.

Bakanlık kurulmalı

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül "Türkiye'de 12.5
milyon engelli yurttaşımız var. Mutlaka ülkemizde En-
gelliler Bakanlığı'nın kurulmasını elzem olarak görüyo-
rum. Engelliler haftasında özel sektörde engelli
kardeşlerimize bir gün izin vererek onların mutlu ol-
masını sağlamalı. Ülkemizde engellilere sahip çıkmak,
bir vicdan görevidir. Engellilerin sadece ekonomik so-
runları yok, sosyal sorunları da var. Bütün yurttaşla-
rımdan ricam, engelli komşunuz var ise onları ziyaret
edin görüşün.
Görme en-
gelli birini
gördüğümüz
zaman ona
mutlaka 
yardımcı 
olmalıyız ve
karşıdan kar-
şıya geçmesini sağlamalıyız. 12.5 milyon engellimiz
var, temennimiz mutlaka Engelliler Bakanlığı kurul-
malı. Engelliler üzerinden siyaset yapılmasını da doğru
bulmayız. Engelliler ile oy için konuşmayı da doğru
bulmayız. Engelli yurttaşlarımıza yardımcı olmayı bir
vicdani görev biliriz. Ülkemizdeki siyasi partiler bir
araya gelmeli ve Engelli Bakanlığı'nın çalışmasını yap-
mamız lazım" dedi. DHA

26 dernek bir araya gelerek 'Tesis Yönetim ve
Tedarikçileri Federasyonu' kurdu. Dernekler
Yenikapı'da bulunan Dr. Mimar Kadir Topbaş
Gösteri ve Sanat Merkezi'nde bir araya geldi.
Düzenlenen törende kurucu derneklerin im-
zasıyla federasyon kuruldu.



İ stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),
‘Dünya Engelliler Günü’nün farkındalı-
ğını geliştirmek için özel organizasyon-

lar düzenleyecek. İBB Fatih Spor
Kompleksi’nde 2 Aralık 2021 Perşembe günü
Türk sporunun üç köklü kulübünün sporcu-
ları sahaya çıkacak. Avcılar’da engelli birey ve
ailelerinin buluşacağı organizasyonda,
İBB’nin ‘Engelli Haritası’ projesini tanıtıla-
cak. İBB’ye bağlı kültür merkezlerinde de üc-
retsiz etkinlikler düzenlenecek. İBB, Avcılar
Belediyesi ile birlikte önemli bir etkinliğe de
ev sahipliği yapacak. Engelli birey ve aileleri
ile bir araya gelinecek organizasyonda,
İBB’nin Engelli Haritası’ projesi tanıtılacak.

Engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak
proje sayesinde, vatandaşların ihtiyaç analiz-
leri sağlıklı şekilde yapılabilecek. Diğer yan-
dan olası afet durumlarında, kişilere daha
hızlı ulaşabilmesi mümkün olacak. Sivil top-
lum kuruluşlarının da katılacağı organizas-
yonda, İBB Engelliler Müdürlüğü’nün
İSEMX müzik grubu sahne alacak. Engelli
ressamların eserlerinin de sergileneceği etkin-
lik, Avcılar Deniz Köşkler Sosyal Tesisle-
ri’nde gerçekleşecek.

Dostluk kupası

İstanbul’un üç büyük takımı Beşiktaş, Fener-
bahçe ve Galatasaray İBB Fatih Spor Kom-

pleksi’nde bir araya gelecek. Üç kulübün te-
kerlekli sandalye basketbol takımları saat
13.00’te birbirlerine karşı mücadele edecek.
Skor tabelasının aktif edilmeyeceği karşılaş-
malarda kazanan dostluk olacak. Etkinliğin
sonunda katılımcı kulüplerin yöneticilerine,
takım kaptanlarına ve sporcularına; kupa,
madalya ve plaket verilecek.

Ücretsiz konserler

İBB, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için
konserler, atölyeler ve tiyatro oyunlarıyla İs-
tanbulluları ağırlayacak. İBB’ye bağlı kültür
merkezlerinde gerçekleşecek etkinlikler ücret-
siz olarak izlenebilecek.
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İstanbul’un 39 ilçesine ilişkin en özel ve en güzel 
haberleri bulabileceğiniz gazetedamga.com.tr Türkiye’nin
siyaset, ekonomi, kültür sanat ve spor gündemine ilişkin

birçok içeriği bünyesinde barındırıyor. Zengin haber
seçenekleri ve tarafsız habercilik anlayışıyla 

hizmet veren web sitemize ulaşarak 
gerçeklerden haberdar olabilirsiniz.

İBB, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için 
özel etkinlikler gerçekleştirecek. İBB’nin

yeni projesi  ‘Engelli Haritası’, 
düzenlenecek program ile tanıtılacak.

İstanbul’un üç büyük kulübü; Beşiktaş,
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın tekerlekli

sandalye basketbol takımları İBB’nin 
organizasyonunda bir araya gelecek. 

İBB kültür merkezleri de konserler, 
atölyeler ve tiyatro oyunlarına

ev sahipliği yapacak

IBB ENGEL IBB ENGEL IBB ENGEL IBB ENGEL IBB ENGEL IBB ENGEL IBB ENGEL IBB ENGEL 
TANIMAYACAK

‘HiPOTERAPi’ ETKiNLiĞi
İBB, 3 Aralık’ta Kemerburgaz
Kent Ormanı’nda engelli 
çocuklara yönelik hipoterapi
(atla tedavi) etkinliği düzenle-
yecek. İBB’nin Atlı Zabıta 
Ekipleri ile uzman eğitmenler
gözetiminde gerçekleşecek 
etkinlikte, engelli çocuklar 
ata bindirilerek gezdirilecek.
Farkındalık oluşturması 
amaçlanan etkinlik saat
11.00’de başlayacak.   

IBB ENGEL 

Çocuklar iÇin 
kitap kumbarası
Kartal Belediyesi, çocuklara kitap okuma alışkanlığını kazandıracak örnek bir çalışmayı
daha hayata geçirdi. ‘Kitap ve Oyuncak Kumbarası’ adı verilen projeyle, kumbarada
biriken kitap ve oyuncaklar sahiplerini bulacak. İlçe genelinde uygulamaya konulan proje
ile Kartallı çocukların, hem okuma alışkanlığı kazanması hem de eğlenmesi hedefleniyor

Kartal Belediyesi, ilçede yaşayan çocuklara kitap
okuma alışkanlığını kazandıracak örnek bir pro-
jeye imza attı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdür-

lüğü tarafından hayata geçirilen ‘Kitap ve Oyuncak
Kumbarası’ projesinde, Kartal’da belirli noktalara koyulan
kumbaralarda, duyarlı vatandaşlar tarafından bırakılan ki-
taplar ve oyuncaklar biriktiriliyor. Kumbarada biriken kitap
ve oyuncaklar, kitap okuma alışkanlığını edinmesi adına,
Kartallı çocuklara hediye ediliyor. Kumbaralar sayesinde,

Kartallı çocuklar hem okuyor,  hem de keyif ile oynayacakları
oyuncaklarına kavuşuyor. Kartal Belediye Başkanı Gökhan
Yüksel, çocuklara yönelik çalışmaları önemsediklerini belirte-
rek; “Kartal Belediyesi olarak, güzel bir geleceğin ancak kitap
okuyan insanlar tarafından kurulacağını çok iyi biliyoruz.
Çocuklarımız bizim her şeyimiz. İnanıyorum ki, Kitap ve
Oyuncak Kumbarası projesi sayesinde yüzlerce Kartallı ço-
cuğa ulaşacağız. Çocuklarımıza kitap okumayı özendirece-
ğiz.” İfadelerini kullandı.

ZAYİ İLANLARI 
Nüfus cüzdanımı kaybettim hükümsüzdür. Taym Alzein.

Bakırköy Ticaret Meslek lisesinden almış olduğum 
tasdiknamem kaybolmuştur hükümsüzdür. İlknur Yılmaz

Hilton’da
eğlence vardı

yEşim Yılmaz, Aslı Özdemir ve Tuğba
Tosyalı Hilltown Küçükyalı AVM’de
‘Black Friday’ temalı dolu dolu geçen

bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. 7 gün süren ‘Black
Friday Alışveriş ve Moda Günleri’ birçok sektör-
den girişimci markaları buluşturarak markalarını
tanıtma imkanı sundu.
Jade&Co Events ve
Brands&More çözüm
ortaklığındaki Black Fri-
day günleri Anadolu ya-
kasının en prestijli avm’si
Hilltown Küçükyalı
AVM’de eğlence dolu
gerçekleşti. Ünlü isimle-
rin de katılım sağladığı
alışveriş günleri yoğun bir
ilgiyle karşılandı. Stant
açan markaların en yeni
ürünlerini sergilediği etkinlikte aynı zamandan
sürpriz indirimlerle de ziyaretçiler alışverişin key-
fini çıkardı.Black Friday alışveriş günlerine katılan
ünlüler arasında; Özge Ulusoy, Beste Korkmaz,
Bengü Arslan, Merve Aydın, Ceren Kaya, Nurçin
Kaptanoğlu, Ümit Temurçin, Salih Seçkin Sevinç,
Yağmur Kalyoncu ve Dilşat Erdil vardı.

Belediye
glutensiz
gıda dağıttı

Eyüpsultan Belediyesi her alanda ol-
duğu gibi insan odaklı hizmetlerini de
aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kap-

samında belediye ekipleri ilçede ikamet eden çöl-
yak hastası vatandaşlara glutensiz gıdalar
dağıtıyor. Ekipler öncelikle, içlerinde gluten içer-
meyen baton ekmek, burgu makarna, kalın kesme
makarna, un, kahveli ve damalı kurabiye, tel şeh-
riye, karışık kuruyemiş, çıtır toplar, tarhana çor-
bası, düşük proteinli çikolata aromalı gofret gibi
ürünlerden oluşan gıda paketlerini
hazırlıyor.Büyük bir titizlikle hazırlanan paketleri
daha sonra ilçede bulunan 87 çölyak hastası va-
tandaşın adresine giderek teslim ediyorlar. Eyüp-
sultan Belediyesi, bu kapsamda özel beslenme
gereksinimi duyan çölyak hastalarına belirli ara-
lıklarla gıda desteği sunuyor. Paketlerini teslim
alan vatandaşlar yapılan hizmetten duydukları
memnuniyeti
dile getirerek
kendilerini
unutmayan
Eyüpsultan
Belediye Baş-
kanı Deniz
Köken’e ve eki-
bine teşekkür-
lerini iletiyor.



S ancar, Azerbaycan İktisat
Üniversitesince (UNEC)
Bakü'de düzenlenen "Eko-

nomi Forumu" kapsamında bilim
insanları ve öğrencilerle bir araya
geldi. İşgalden kurtarılan Azer-
baycan toprağı Karabağ'ın her
zaman gönlünde yer edindiğini
belirten Sancar, Azerbaycan'ın
Karabağ zaferiyle "özgürlük veril-
mez, özgürlük kazanılır" gerçeğini

ortaya koyduğunu vurguladı.San-
car, "Türk dünyasında Türk İstik-
lal Savaşı'ndan sonra Karabağ
Savaşı dünyaya ve emperyalist
güçlere şu mesajı vermiştir. Artık
bizim toprağımızı alamazsınız.
Artık emperyalizm ve sömürgecili-
ğin devri geçmiştir. 21. yüzyılda
başka bir ülkenin toprağını yıllarca
işgal edip bunu dünyaya kabul et-
tiremezsiniz. Azerbaycan, toprak-

larını işgalden kurtararak dünyaya
güzel ders verdi. Hepimiz onur-
landı." şeklinde konuştu.

Türk dünyası bir olsun

Aziz Sancar, 8-13. yüzyıllarda
dünyanın bilim merkezinin Türk
dünyası olduğunu, bu coğrafyada
yüzlerce önemli bilim adamının
yetiştiğini hatırlatarak, sonrasın-
daki yüzyıllarda ise gerileme ya-

şandığını belirtti. Sancar, Türk
dünyasında bilimi geliştirmek için
yapılması gerekenleri şöyle sıra-
ladı: "Temel bilimlere öncelik ver-
meliyiz. Kız ve erkek çocuklarına
aynı eğitim fırsatı vermeliyiz. Ço-
cuklara erken yaşlarda deney yap-
mayı öğretmek lazım. Bilimi din
ve siyasetten ayrı tutmamız lazım.
Bilim insanları dini tenkit etme-
meli, bunun ne bilime ne de ül-

keye faydası var. Bilim adamlarına
liyakate dayanan imkanlar sağlan-
malıdır. Bilim adamlarına özgür-
lük vereceksiniz." Türkiye ve Türk
dünyası sevgisini hayatı boyunca
yaşattığını vurgulayan Sancar,
"Bu benim için güç kaynağı ol-
muştur. Türk dünyasının birliğini
görmek istiyorum. Bu benim ço-
cukluğumdan beri en büyük haya-
lim." dedi.
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Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu,

ABD Dışişleri Bakanı
Anthony Blinken ile

ikili ve bölgesel
konuları ele almak
üzere Letonya’nın

başkenti Riga'da bir
araya geldi

ÇAvuşoğlu ve Blinken, NATO Dışişleri
Bakanları Toplantısı'nın yapıldığı Atta
Kongre Merkezi'nde görüştü. Toplantı ön-

cesinde gazetecilere açıklama yapan Çavuşoğlu, Blin-
ken ile tekrar görüşmekten duyduğu memnuniyeti dile
getirdi. Çavuşoğlu, görüşecekleri birçok konu bulun-
duğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile
ABD Başkanı Joe Biden'ın Roma'da yaptıkları görüş-
mede ele alınan konular ve alınan kararlar hakkında
devam niteliğinde bir görüşme yapacaklarını aktardı.
Çavuşoğlu, iki NATO müttefiki olarak ikili ilişkiler ile

Ukrayna, Libya, Suriye, Afganistan gibi bölgesel ko-
nular hakkında görüş alışverişi yapacaklarını bil-
dirdi.Blinken da Mevlüt Çavuşoğlu ile bir kez daha
bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile ge-
tirdi. İki müttefik ülke olarak birçok konuyu ele ala-
caklarını belirten Blinken, NATO müttefikleri olarak
dün ve bugün Riga'da Ukrayna'daki ve çevresindeki
durumu, Batı Balkanları ve Kafkasya'yı görüştüklerini
aktardı. Blinken ayrıca Türkiye ile ABD arasındaki iş
birliği konuları ve bölgesel meseleleri ele alma şansı
bulacaklarını kaydetti.

Riga’da kritik görüşme
2 ARALIK 2021 PERŞEMBE
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2022 YILI SÜRÜCÜSÜZ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALIMI İŞİ
TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONEL VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2022 YILI SÜRÜCÜSÜZ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALIMI İŞİ hizmet 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 : 2021/784893
1-İdarenin
a) Adresi : Süleymaniye Mah. Kanuni Medresesi Sk. No: 1 

34080 Süleymaniye FATİH/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2125144636 - 2125144637
c) Elektronik Posta Adresi : ikdh@yek.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Hizmet Alımı - 3 Binek, 1 Ticari Aracın 12 ay süreli kiralanması

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

b) Yapılacağı yer : Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı emrinde
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2022, işin bitiş tarihi 31.12.2022
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Süleymaniye Mah. Kanuni Medresesi Sk No:1 Fatih/ İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 10.12.2021 - 11:00
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 
kişilerde; 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 tarafından 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 işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret
sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan 

tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen
bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren
belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki 
maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Kasko değer listesi
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Kamu veya özel sektöre yapılan her türlü araç kiralama hizmetleri benzer iş kapsamında kabul
edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Süleymaniye
Mah. Kanuni Medresesi Sk No:1 Fatih/ İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese
iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her
bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel
üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Araç Kiralama/0,84
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen
açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
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Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz
Sancar, Azerbaycan'ın Karabağ'da elde ettiği
zaferle dünyaya ders verdiğini ve tüm Türk

dünyasını onurlandırdığını söyledi

Rusya ile görüşmeden asla

Kremlin Sözcüsü Peskov, Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın bölgesel ve uluslararası
konularda önemli nüfuza sahip olduğunu,
bu nüfuzu Kiev üzerinde Minsk
anlaşmalarının uygulanması yönünde 
kullanabilmesi halinde Rusya'nın 
memnuniyetle karşılayacağını bildirdi

Erdoğan
önemli bir
nüfuza sahip

Dmitriy Peskov, başkent Mosko-
va’da gazetecilere yaptığı açıkla-
mada, ürkiye Cumhurbaşkanı Recep

Tayyip Erdoğan’la Rusya Devlet Başkanı Vladi-
mir Putin arasında bir telefon görüşmesinin
planlandığını söyledi. Söz konusu görüşmede,
Ukrayna konusunun da gündeme gelebileceğini
anlatan Peskov, “Eğer Türkiye Cumhurbaşkanı
Erdoğan bu konuyu açarsa, o zaman istişare
edilebilir” diye konuştu. 
Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Türki-
ye’nin bölgede barışın sağlanması için Rusya ile
Ukrayna arasında ara buluculuk yapabileceğine
yönelik açıklamalarına değinerek “Erdoğan,
bölgesel ve uluslararası konularda, birçok açı-
dan önemli bir nüfuza sahip. Eğer Sayın Erdo-
ğan, bu nüfuzu Kiev üzerinde Minsk
anlaşmalarının, Paris’te varılan anlaşmaların
uygulanması yönünde kullanabilirse, Rusya
bunu memnuniyetle karşılar.” dedi. Rusya’nın
Ukrayna krizinde taraflardan biri olmadığını
savunan Peskov, Ukrayna’daki çatışmaların bir
iç savaş olduğunu öne sürdü.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Donbas'taki savaşı
Rusya'yla direkt görüşmeler olmadan durduramayacaklarını ifade etti

Zelenskiy, parlamentoda
yaptığı yıllık hitabında,
Donbas'taki duruma iliş-

kin değerlendirmelerde bulundu.
Donbas'ta 8 senedir savaşın sürdü-
ğünü belirten Zelenskiy, Ruslarla di-
rekt görüşmekten korkmadığını
söyledi. Zelenskiy, ordusuz savaşı
durduramayacaklarını vurgulayarak,
"Eğer Donbas'ı geri döndürmek isti-
yorsak, birbirimizle gerçeği konuş-

maktan korkmamalıyız." dedi.Rus-
ya'yla direkt görüşmeler olmadan sa-
vaşı durduramayacaklarını ifade eden
Zelenskiy, tüm yabancı partnerlerin
bunu anladığını ancak ülke içinde ba-
zılarının bunu anlamadığını kaydetti.
Zelenskiy, hangi Avrupa ülkelerinin
kendilerini gerçekten desteklediğini ve
hangilerinin rol yaptığını bildiklerinin
altını çizerek, kendilerini destekleyen-
lere teşekkürlerini iletti.

ABD Yunanistan’ın yanında
ABD'nin, Yunanistan'ın Larissa Üssü'ne 33,5
milyon dolarlık yatırımda bulunacağı bildirildi.
Kathimerini gazetesinin haberinde, ABD'nin

ekimde Yunanistan ile imzaladığı Karşılıklı Savunma İş
Birliği Anlaşması'nın (MDCA) ardından, Larissa Hava
Üssü'ne iki hangar ve bir destek binası inşası için 33,5 mil-
yon dolarlık yatırım yapacağı belirtildi. Haberde, üssün
ABD'nin Avrupa'daki havacılık birim-
leri (USAFE) tarafından sabit bir bağ-
lantı noktası olarak kullanılacağı,
ABD'den Yunanistan'ın silahlanma
programına ilişkin yeni tekliflerin de
beklendiği kaydedildi. Atina'nın
ABD'den F-35 savaş uçağı alımının,
ancak sürecin başlatılmasını müteaki-

ben 5 yıl içinde olabileceği vurgulanan haberde, Yunan
Hava Kuvvetlerinin bu süreci gerekli altyapı çalışmalarını
ve personel eğitimini tamamlamak için kullanabileceği
ifade edildi. Haberde, Dedeağaç Limanı aracılığı ile bu
hafta Yunanistan'a ABD'ye ait 73 helikopter ve 995 adet
ekipman geleceği, böylelikle limana ulaşmış toplam ekip-
man sayısının 2 bini bulacağı kaydedildi. ABD Silahlı

Kuvvetlerinin, sadece "Defender 21"
isimli tatbikat için bile Dedeağaç Lima-
nı'na 300 bin dolarlık yatırımda bulun-
duğu ifade edilirken, Volos
yakınlarındaki Stefanovikio Üssü'ne bu
yıl 15 "Apachi" ve 9 "Black Hawk" tipi
helikopterle ABD Hava Kuvvetlerine ait
400 personelin ulaşacağı belirtildi.
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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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DIL SORUNUNA
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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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ORTADA KALDIORTADA KALDI
Erzurum’un Aziziye ilçesine 

bağlı Saltuklu Mahallesi’n-
de 1790 yılında Ermeniler 

tarafından yapılan 231 yıllık Surp 
Minas Kilisesi, Aziziye Belediyesi 
tarafından yapılan Gez Köy Kentsel 
Dönüşüm Projesi’nin tam ortasında 
kaldı. Aziziye Belediyesi tarafından 
restore edilerek kentsel dönüşüm 
projesine de ortak edilmek istenen 
kiliseye en büyük engel ise Alman-
ya’da yaşayan Türk sahibi oldu. 
Aziziye Belediye Başkanı Muham-
med Cevdet Orhan, mal sahibiyle 
uzun süre görüşse de herhangi bir 
anlaşmaya varamadı. Kilisenin 
hiçbir şekilde restore edilmesine 
ve taşınmasına izin vermeyen mal 
sahibi, kilisenin olduğu gibi kalması-
nı istedi.

Bir çözüme varamıyoruz
Kilise kentsel dönüşüm projesine 
engel teşkil etmese de yıkık ve 
harabe görüntüsüyle dikkat çekiyor. 

Öte yandan sahibinin isteği üzerine 
dokunulmayan kilise definecilerin 
ve madde bağımlılarının da uğrak 
yeri haline geldi. Defineciler tara-
fından kazılmadık yeri kalmayan 
kiliseye konutların inşaatı sırasında 
herhangi bir zarar verilmemesi için 
ise büyük çaba sarf ediliyor. Ko-
nuyla ilgili açıklamalarda bulunan 
Aziziye Belediye Başkanı Muham-
med Cevdet Orhan, şunları söyledi: 
“Kilise sahibiyle hâlâ herhangi 
bir anlaşmaya varamadık. Anıtlar 
Kurulu’yla koruma altına alınmış, 
tescilli bir yapı durumunda. Biz de 
koruma kararı çerçevesinde üzeri-
mize düşeni yapıyoruz. Yapı sahi-
biyle görüşüyoruz ama bir çözüme 
varamıyoruz. Birinci asli görevimiz 
burayı korumak. Herhangi bir zarar 
görmedi, zarar da görmeyecek. 
Ama böyle kalması da uygun değil. 
Ben ümit ediyorum bir anlaşmaya 
varıp oranın restorasyonunu yapa-
cağız.”

DALYAN MEZARLARI
KORUMAYA ALINIYOR

Gaziantep’te kundaktaki 3 aylık bebeğini acımasızca defalarca tokatlayarak komalık eden cani ruhlu baba, 
tepki çeken görüntülerin ardından tutuklandı. Yaşananlara ilişkin oyuncu Ezgi Mola’dan çok sert tepki geldi

Muğla’nın Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi’ndeki 2 bin 400 yıllık kaya mezarlarının koruma altına alınması için proje hazırlandı

BÜNYESINDE yer alan 
gerçek boyutlu ve tarihi 
öneme sahip koleksiyon 

eserleri, interaktif teknolojilerle 
zenginleştirilmiş VR alanları ile 
uzayı deneyimleme imkanı sunan 
NASA Space Adventure sergisi; 
ziyaretçilerini, evrenin gizemine 
ışık tutan bir yolculuğa çıkaracak.

200’ün üzerinde eser
Sergi, NASA uzay görevlerine 
tanıklık etmiş gerçek boyuttaki 
eserlerin de içinde bulunduğu 
200’ün üzerinde esere ev sahipli-
ği yapacak. 4 yıl içinde 12 ülkede 
4 milyondan fazla kişi tarafın-
dan ziyaret edilen NASA Space 
Adventure Sergisi’nde uzaydan 

gelen özel parçalar ve oradaki ya-
şamı deneyimlemeyi sağlayan on-
larca üst düzey teknolojiye sahip 
uzay enstrümanı görülebilecek. 
Ziyaretçilerin dokunabileceği 
gerçek Ay taşının da bulunduğu 
sergide, uzay roketlerinin kop-
yaları ve tam boyutlu uzay aracı 
modelleri, Saturn V roketinin 

10 metre uzunluğundaki modeli, 
uzaya giden astronotlar tarafın-
dan bizzat giyilen kıyafetler ve 
görevlerde kullanılan ekipmanlar 
ile Apollo kapsülü, Sputnik 1 
uydusunun ve Uluslararası Uzay 
İstasyonu’nun (ISS) modelleri en 
çok ilgi çeken parçalar arasında 
yer alıyor.

Uzay çalışmalarına yön veren Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) 50 yılı aşkın uzay çalışmalarını ve 
deneyimlerini yansıttığı NASA Space Adventure sergisi 8 Aralık’ta Ataşehir’de bulunan Metropol İstanbul’da açılıyor

Uzay sergisi İstanbul’a geliyor

Erzurum’da Ermeniler tarafından 1790 yılında inşa edilen Surp Minas Kilisesi Almanya’da yaşayan Türk sahibinin restoras-Erzurum’da Ermeniler tarafından 1790 yılında inşa edilen Surp Minas Kilisesi Almanya’da yaşayan Türk sahibinin restoras-
yonuna ve yer değişikliğine izin vermemesinden dolayı harabe bir şekilde kentsel dönüşüm projesinin tam ortasında kaldıyonuna ve yer değişikliğine izin vermemesinden dolayı harabe bir şekilde kentsel dönüşüm projesinin tam ortasında kaldı

ŞAHINBEY ilçesine bağlı Kah-
velipınar Mahallesi’nde yaşayan 
Yunus Göç’ün, 3 aylık bebeği-

ni darbettiği anların görüntüsü sosyal 
medyada büyük yankı buldu. Anne Semra 
Göç’ün evin odasına gizlediği telefon 
kamerasına babanın bebeğe şiddet uy-
guladığı anlar yansıdı. Şahinbey ilçesine 
bağlı Kahvelipınar Mahallesi’nde yaşayan 
Yunus Göç’ün, 3 aylık bebeğini darbet-
tiği anların görüntüsü sosyal medyada 
büyük yankı buldu. Anne Semra Göç’ün 
evin odasına gizlediği telefon kamerasına 
babanın bebeğe şiddet uyguladığıanlar 

yansıdı.

Türkiye ayağa kalktı
Bebek, başına aldığı darbeler yüzünden 
beyin kanaması geçirirken, anne Göç ise 
evden ayrılarak ailesinin yanına sığın-
dı. Annenin şikayeti üzerine baba Göç 
gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin 
ardından adliyeye sevk edilen Yunus Göç, 
“nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs” 
suçundan tutuklandı. Yürekleri sızlatan 
görüntülerin sosyal medyada paylaşılma-
sının ardından Türkiye ayağa kalkarken, 
kafasında travmaya bağlı beyin kanaması 

geçiren bebek, özel bir hastanenin yoğun 
bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Burada adalet arıyoruz
Yaşananlara tepkiler sürerken; olaya iliş-
kin bir paylaşım da oyuncu Ezgi Mola’dan 
geldi. Mola, Twitter’da yaptığı payla-
şımda, “Allah’ın belası herif kundaktaki 
çocuğa tekme tokat giriyor biz de tutuk-
lansın diye # yapıyoruz! Vay be! Davulla 
zurnayla adliyeden çıkardığınız şerefsizler 
var! Biz burada adalet arıyoruz! Suçluya 
ceza ver diye g…. yırtıyoruz! Vah yaa! 
Yazık yazık yazık!” ifadelerini kullandı.

İNANIR, ZORLU
SÜRECİ ATLATTI

KAUNOS Antik Kenti Kazı 
Heyeti Başkanı Doç. Dr. 
Ufuk Çörtük; yaklaşık 10 yıl 

önce Prof. Dr. Cengiz Işık tarafından 
hazırlanan, kaya mezarlarındaki yıp-
ranmayı durdurma, kayaç yapısından 
kaynaklanan bozulmaları önlemeye 
yönelik projenin çeşitli nedenlerle 
hayata geçirilemediğini söyledi.

Çalışma grubu oluşturduk
Bu yıl projeyi uygulamaya almak için 
tekrar çalışma başlattıklarını belirten 
Çörtük, “Yaklaşık 14 farklı üniversite-
den bilim insanlarının katılımıyla bir 
çalışma grubu oluşturduk. Bunun içe-
risinde arkeologlar, jeologlar, arkeoje-
oloji ve koruma uzmanları, kimyager, 
mimar, nanoteknoloji uzmanlarının 
yanı sıra çok sayıda uzman hocamız 
yer alıyor” dedi. Projeye Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları 
ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 
destek vereceğini anlatan Çörtük, 
hazırlanan rapora göre Bakanlıktan 
gelecek destekle çalışmayı hayata 
geçireceklerini dile getirdi.

1 yıl gözlemlenecek
Çörtük, projede yer alan uzmanlarla 
öncelikle bozulma mekanizmalarının 

tespitinin yapılacağını söyledi.  Doç. 
Dr. Ufuk Çörtük “Bir Ar-Ge çalış-
ması olan projeyle, öncelikle kaya 
mezarlarının yıpranmasına nelerin 
sebep olduğu belirlenecek. Bunları 
belirledikten sonra o kayaç yapısına 
özgü, kayaç yapısını koruyacak nano-
teknolojik bir ürün üretilecek. Bunu 
da yapacak bir ekibimiz var” dedi. 
Çörtük “Geliştirilen ürün ilk etapta 
kaya mezarlarında pilot bir noktada 
uygulanacak ve bir yıl gözlemlenecek. 
Elde edilen verilerle, kaya mezarla-
rının daha fazla yok olmasını ve yıp-
ranmasını engellemiş olacağız” diye 
konuştu. Kaya mezarlarının bölgeye 
gelen ziyaretçilerin uğrak noktası ol-
duğuna dikkati çeken Çörtük, buranın 
fotoğraflarının, Türkiye’nin birçok 

tanıtım afişinde de kullanılan karele-
rin başında geldiğini belirtti. Çörtük, 
Kaunos Antik Kenti’nin “İlklerin 
başkenti, kralların sonsuz istirahatga-
hı” olduğunu sözlerine ekledi.

Önemli ipuçları veriyor
İnanışa göre tanrıya yakın olması 
istenen krallar ve önemli insanlar için 
mümkün olduğunca yüksek yerlere 
yapılan kaya mezarları, Kaunoslula-
rın gömme geleneğiyle ilgili önemli 
ipuçları veriyor. Tapınak cepheli 
mezarlar, kaya mezarları arasında en 
önemli grubu oluşturuyor. İçine oyul-
duğu dağdan bağımsız görüntüsüyle 
dikkati çeken kaya mezarları, özellikle 
akşamları ışıklandırmayla görenleri 
hayran bırakıyor.

TÜRK bağımsız ressam 
ve film yönetmeni Yulia 
Alizade tarafından ha-

zırlanacak olan ‘Liberta’ kişisel 
sergisi İstanbul’da sanatsever-
lerle buluşuyor. Önce Londra, 
sonra Moskova, şimdi de İs-
tanbul. Sergi ihtişamlı tabloları 
ile 12-19 Aralık tarihleri arasın-
da Şişli-Osmanbey’de bulunan 
“illy Reserve Caffe’’de ziyarete 
açık olacak. Yulia Alizade, İs-
tanbul doğumlu Azeri kökenli 
bir Türk sanatçı. Uzun zaman 
yurt dışında yaşayıp eğitimini 
Moskova’da, ABD’de ve Türki-
ye’de aldı. Halen yurt dışında 
gerçekleşen festivallerde ve 
sergilerde, İngiltere, Slovakya, 
Çek Cumhuriyeti, Sırbistan, 
Rusya, Birleşik Arap Emirlikle-
ri ve Hindistan’da Türkiye’yi 
temsil ediyor.Sanatsal filmleri 
yöneterek, aynı fikri mülkiyet 
edinmiş diğer ressamlar ile 
birlikte sosyal amaçlı projeleri 
hayata geçirerek sanatçılara 
eğitim programları fırsatları 
sunarak Türkiye’ye büyük kat-
kı sağlayıp kültür hayatında 
son bir kaç yılda önemli unsur-
lara yer veren sanatçı, dünya-
da kadın, insanları etkileyen 
olaylar, doğa konuları gibi 
insanları insan yapan kesitleri 
eserlerine objektif bakış açısı 
ile yansıtmaktadır.

LİBERTA 
İSTANBUL’DA

EZGİ MOLA’DAN SERT TEPKİ

MUĞLA’NIN Ortaca ilçesinde 
20 Kasım’da aniden rahatsızlanan 
Kadir İnanır, ambulansla Pamuk-
kale Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi’ne kaldırıldı. Beyin da-
marına pıhtı attığı teşhisi konulan 
İnanır, bir süre yoğun bakımda 
kaldıktan sonra nöroloji servisin-
de özel bir odaya alındı. Arkadaşı 
tarafından ziyaret edilen İna-
nır’dan fotoğraf geldi. Paylaşılan 
fotoğrafta Kadir İnanır’ın keyifli 
olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Ne olmuştu?
Muğla’nın Ortaca ilçesinde 20 
Kasım’da aniden rahatsızlanan 
Kadir İnanır, ambulansla Pamuk-
kale Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Hastanesi’ne kaldırıldı. Beyin 
damarına pıhtı attığı teşhisi 
konulan İnanır, bir süre yoğun 
bakımda kaldıktan sonra nöroloji 
servisinde özel bir odaya alındı. 
İnanır için uzman kişilerin yer 
aldığı 6 kişilik ekip oluşturuldu. 
Aralarında kalp damar, nöroloji, 
genel cerrah ve beyin cerrahları-
nın da bulunduğu ekip, İnanır’ı 
takip etti. Sürekli olarak tetkikler 
yapılıp, filmler çekildi.
Serviste takibi süren İnanır, 21 
Kasım pazar günü akşam saat-
lerinde aniden beyin kanaması 
geçirdi. Acil ameliyata alınan 
İnanır, başarılı geçen operasyo-
nun ardından önce yoğun bakıma 
ardından da normal odaya alındı.

Muğla’da evinde geçirdiği rahatsızlık sonrası Pamukkale Üniversitesi 
Hastanesi’ne kaldırılan Kadir İnanır’dan ilk fotoğraf geldi. Bir süredir 

hastanede olan Kadir İnanır’ın zorlu süreci atlattığı öğrenildi



BAŞKAN Ali Koç, haziran ayının 
başında henüz teknik direktör bile 
belli değilken camiaya umut dolu 

mesajlar yollamıştı. Başkan Koç, “Geri-
de kalan 3 sezonda deneyim kazandık. 

Futbolun rengi bu sezon Sarı-Lacivert 
olacak” demişti. Ardından takımın 

başına, 2015-16’da görev yapan ve 
olaylı bir şekilde ayrılıp, yüklü 

tazminat kazanan Vitor Pereira 
getirildi. Portekizli de iddialıydı, 
ilk sözleri, “Yarım kalan hika-
yeyi tamamlamaya geldim” oldu. 

Sezon öncesi verilen bu iddialı 
demeçlerin yerini hayal kırıklığına 
bırakması fazla uzun sürmedi. 

Derbinin devamı gelmedi 
Ligde 4 maçta alınan 1 puanla 

zirve yarışının gerisinde kalan Fenerbahçe, 
Galatasaray’ı deplasmanda yenerek hayata 
döndü. Ancak açılan beyaz sayfa, sadece 1 
haftada yerini karamsar bir tabloya bıraktı. 
Göztepe deplasmanında vasat bir oyunla 1 
puan alan Sarı-Lacivertliler’in zirveyle arası 
bir kez daha açıldı. Ligde henüz 14. hafta 
geride kalmasına rağmen lider Trabzonspor 
ile fark 12 puana yükseldi. Fenerbahçe için 
Avrupa macerası da büyük hayal kırıklığı 
oldu. Kanarya, Frankfurt, Olympiakos ve 
Antwerp’in yer aldığı grupta henüz son 
maçlar oynanmadan ilk iki şansını kaybetti. 
2021-22 sezonunda henüz kasım ayı bitme-
den hayaller suya düştü...

Taraftarı çıldırttı 
Ali Koç ve Vitor Pereira her açıklamasında 
sonuna kadar şampiyonluk mücadelesinde 

olacaklarını söylese de takımın ortaya 
koyduğu futbol taraftara hiç umut vermi-
yor. Daha da vahimi, Pereira her geçen haf-
ta başka bir oyuncusunu küstürmeye devam 
ediyor. Mesut Özil’le sorun yaşayan, geçen 
sezonun yıldızı Dimitris Pelkas’ı adeta futbola 
küstüren Portekizli çalıştırıcı, Göztepe dep-
lasmanında da takımın en iyisi olarak görülen 
İrfan Can Kahveci’yi oyundan çıkardı. Milli 
yıldız da hocasına tepki gösterdi. Öte yandan 
geçen sezonun devre arasında geldiği günden 
beri Fenerbahçe’nin en iyisi olarak gösterilen, 
adı Avrupa’nın devleriyle anılan Attila Szalai 
de son 3 resmi maçta kulübeye mahkum 
kaldı. Bu yaşananlar yetmiyormuş gibi, 
sadece 1 şut çekilen ve pozisyona girilemeyen 
Göztepe maçının ilk yarısı için, “Kaliteli bir 
oyun oynadık, çok sayıda pozisyona girdik” 
diyen Pereira, taraftarı bir kez daha çıldırttı.

Fenerbahçe için hüsran dolu bir sezon daha oluyor. Avrupa Ligi’ne son maçlar oynanmadan 
havlu atan Sarı-Lacivertliler, ligde ise henüz 14. haftada lider Trabzonspor’un 12 puan ge-
risinde kaldı. Daha da vahimi, Vitor Pereira’yla sorun yaşayan oyunculara her geçen hafta 

bir yenisi daha ekleniyor. Portekizli hoca bir kez daha eleştirilerin hedefinde

Giresunspor karşısında elde 
edilen 4-0’lık mağlubiyet 
sonrasında Başkan Ahmet 

Nur Çebi’yle geleceği konusunda 
görüşen teknik direktör Sergen 
Yalçın, yola devam kararı almıştı. 
Yönetimin tam desteği sonrasında 
görevine adeta dört elle sarılan 
Sergen Yalçın, ilk hedef olarak 
ligin birinci yarısının sonuna kadar 
tüm maçları kazanmayı gösterdi. 
Çifte kupalı teknik adamın, ligin 
ikinci yarısı itibarıyla şampiyonluk 
yarışına geri dönebilmek için ara 
transfer döneminde 3 yeni tak-
viye planı yaptığı kaydedildi. Bu 
konudaki yol haritasını yönetime 
sunacak olan Sergen Yalçın’ın; 
stoper, orta saha ve forvet talebin-
de bulunacağı kaydedildi

B Planı da hazır
Kulübün şu anda yabancı kotası-
nın dolu olması ve ekonomik kısıt-

lamalar sebebiyle yönetimin, Türk 
futbolcular üzerine çalışmalar 
yapması bekleniyor. Stoper bölge-
si için geçen sezon İtalya Serie A 
ekibi Sassuolo’nun A Milli savun-
macısı Kaan Ayhan için girişimde 
bulunan ancak olumlu geri dönüş 
alamayan yönetim, devre arasında 
yine bu kulübün kapısını çalacak. 
Beşiktaş , Kaan konusunda yine 
istediğini alamazsa rota, Kon-
yaspor’un zaman zaman A Milli 
Takım’a çağrılan başarılı stoperi 
Abdülkerim Bardakçı’ya dönecek. 
Kulübüyle sezon sonunda bitecek 
olan kontratını sakatlık riskini 
düşünerek uzatan 27 yaşındaki 
futbolcunun, Ocak ayında takımı-
na para kazandırarak ayrılmayı 
planladığı ve Beşiktaş’ın ilgisine 
olumlu yanıt verdiği bildirildi.

Sergen Yalçın’la yeniden doğdu!
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen 

Yalçın’ın, transfer konusunda 
yönetimden isteyeceği tek ismin 
Ozan Tufan olacağı bildirildi. 
Sezon başında Fenerbahçe ’den 
Premier Lig ekibi Watford’a 6.5 
milyon Euro’luk satın alma opsi-
yonuyla kiralanan tecrübeli orta 
saha oyuncusu için araştırmada 
bulunulacağı kaydedildi. Öte 
yandan İngiliz temsilcisinin 500 
bin Euro’luk kiralama bedeli-
nin tamamını Fenerbahçe’ye 
ödediği bildirildi. Watford’ta 
6 maça çıkan Ozan’ın 
sözleşmesinde, ‘Küme 
düşülmezse satın alma 
opsiyonu zorunlu olarak 
devreye girer’ mad-
desi bulunuyor. Ozan, 
2018-19 sezonunda Alan-
yaspor’da kiralık olarak forma 
giydiği dönemde Sergen Yal-
çın’la çalışmış ve kariyer olarak 
adeta yeniden doğmuştu.

Ligde ilk yarı sonuna kadar tüm maçları kazanmayı amaçlayan Sergen 
Yalçın, Ocak’ta ise stoper, orta saha ve forvet hamleleri bekliyor. Yalçın’ın 
isteği doğrultusunda Watford’da oynayan Ozan Tufan’ın durumu araştırı-
lacak. Savunmada Kaan Ayhan, forvette de Cenk Tosun ön plana çıkıyor

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 

SERGEN YALÇIN 
3 TRANSFER ISTIYOR

2 ARALIK 2021 PERŞEMBE

BEŞIKTAŞ Başkanı Ahmet 
Nur Çebi, takımın yanında 
yer almaya devam ediyor. 

Giresunspor karşılaşmasında alınan 
4-0’lık mağlubiyet sonrasında teknik 
ekip ve oyuncularla daha fazla 
zaman geçirme kararı alan Başkan, 
dün Nevzat Demir Tesisleri’nde 
öğle saatlerinde gerçekleştirilen 
idmanı yönetimdeki kurmaylarıyla 

birlikte takip etti. Antrenman sonra-
sında oyuncularla bir toplantı yapan 
Başkan, kötü gidişatı bir an önce 
değiştirmeleri gerektiğini söyledi.

Size olan güvenim tam
Başkan Çebi, “Geçen sezon şam-
piyon olacağız dediğimde herkes 
hafife almıştı. Bunu söylememin 
sebebi sizlere olan güvenimdi. Bu 

hafta itibarıyla bir galibiyet serisi 
bekliyorum. Ne bizim, ne sizlerin 
ne de bir başkasının bu camiayı 
ve taraftarı daha fazla üzme hakkı 
yok” diyerek yol haritasını belirle-
di. Futbolcuların da bu konuşma 
sonrasında Başkan Çebi’ye Kasım-
paşa maçından itibaren kazanma 
serisi başlatacakları konusunda söz 
verdiği kaydedildi.

Göztepe’den
KÖTÜSÜ YOK ÇEBI SERI GALIBIYET ISTIYORÇEBI SERI GALIBIYET ISTIYOR

VITOR PEREIRA’YA
ELEŞTIRI YAĞMURU

VITOR Pereira, Göztepe maçının 
özellikle ilk yarısında kaliteli oynadık-

larını, hücumda pozisyonlar ürettiklerini, 
1-0’lık Göztepe üstünlüğünün adil bir sonuç 
olmadığını söyledi. Maçın sonunda ortaya 

çıkan şut istatistiği ise Fenerbahçe için son 4 
senenin en kötüsü oldu! Sarı Lacivertliler, ra-
kip kaleye sadece 4 şut gönderebildi. Kanarya, 
ligden düşme tehlikesi yaşadığı 2018-19 sezo-

nunda bile rakip kaleyi bu kadar az tehdit 
ettiği bir maç oynamamıştı. Fenerbahçe 

en son 20 Ekim 2017’de Galatasaray 
ile deplasmanda karşılaştığı ve 0-0 

sona eren derbide kaleye 4 
şut gönderebilmişti.

ABDULLAH Avcı ile yaşadığı ivme 
ile şampiyonluk yolunda önem-
li adımlar atan Trabzonspor’da 

haftalar geçtikçe tecrübeli futbolcuların 
varlığı da ayrı bir önem taşıyacak. Psiko-
lojisi ve performansıyla kritik dönemleri 
hasarsız atlatabilmek ya da yaşanabilecek 
olumsuzlukları en ufak zararla atlatabil-
menin yolları da deneyimli oyunculardan 
geçiyor. Takımda daha önce şampiyonluk 
yaşayan birçok oyuncu var ancak sırala-
manın en üstünde Stefano Denswil yer 
alıyor. Surinam asıllı Hollandalı futbolcu 
Ajax’ta 3, Club Brugge’da ise 2 kez mutlu 

sona ulaşan ekipte bulundu. Kadronun 
önemli isimlerinden Cornelius 3 defa Da-
nimarka ligi, Nwakaeme 3 kez İsrail ligi 
şampiyonluğu yaşadı. Meksika’da Santos 
Laguna’nın parçası olarak 2 defa kupa 
sevinci yaşayan Djaniny de bu istatistikte 
kendine yer bulan bir başka isim. Ba-
kasetas d 2018’de AEK ile kupa kaldır-
mayı başardı. Marek Hamsik ise uzun 
süre İtalya’da Napoli forması giymesine 
rağmen mavi beyazlılarda bu mutluluğu 
yaşayamadı. Yerli oyunculardan ise sade-
ce İsmail Köybaşı ve Dorukhan Toköz’ün 
Beşiktaş ile şampiyonluğu var.

DENSWIL DETAYI
Süper Lig’in 14 haftasında yenilmeyen ve en yakın rakibine 10 puan fark atan Trabzonspor’da Adana De-

mirspor maçı sabırsızlıkla bekleniyor. Bordo mavililer hafta sonundan 3 puanla ayrılmak isterken takımda 
dikkat çeken isimlerden biri Stefano Denswil oldu. Hollandalı futbolcu 1. lig bazında en fazla kupa kaldıran futbolcu konumunda

BURAK ZİHNİBURAK ZİHNİ

GALATASARAY’DA 
uzun süredir sakat 
olduğu için sahalar-

dan uzak kalan Sacha Boey 
ilk yarıyı kapattı.
Fransız futbolcunun ülke-
sinde yoğun bir tedavi süreci 
yaşadığı belirtildi. Fransa’da 
bulunan genç oyuncuya gün-
de yaklaşık 8 saatlik tedavi 
programı uygulandığı ifade 
edildi. Hürriyet’in haberine 
göre; 21 yaşındaki sağ bek 
oyuncunun uyluğunda mey-
dana gelen sakatlık nedeniy-
le lisansı çıktıktan 
sonraki süreçte sarı 
kırmızılıların oyna-
dığı 23 karşılaşma-
nın 15’inde forma 
giyemedi.

BOEY’DEN
kötü haber

BU sezon istediği sonuçları 
alamayan Göztepe, 2 galibi-
yet, 5 beraberlik ve 7 yenilgi 

aldığı 14. haftayı 11 puanla 18. 
sırada geçti. Geride kalan maçlarda 
13 gol atan Göztepe, kalesinde 20 
gol gördü. İlk 14 hafta itibarıyla sa-
rı-kırmızılı ekip, dış sahada 7, kendi 
evinde ise 4 puana ulaştı.İç sahada 
çıktığı 7 müsabakada 1 galibiyet, 
1 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan 
Göztepe, 4 puanla ligde kendi 
evinde en az puan toplayan takım 
konumunda yer aldı. Göztepe’yi 8 iç 
saha maçında 7 puana ulaşan Öznur 
Kablo Yeni Malatyaspor izliyor. 
Sarı-kırmızılı ekip, dün Fenerbahçe 
beraberliğiyle Gürsel Aksel Sta-
dı’nda 4 maç sonra sahadan puanla 
ayrılırken, aynı zamanda iç sahada 
4 müsabakanın ardından gol sevinci 
yaşadı. Göztepe, Ziraat Türkiye 
Kupası 4. turunda 2 Aralık Perşem-
be günü TFF 3. Lig ekibi Kahta 02 
Spor’u konuk ettikten sonra ligde 
6 Aralık Pazartesi günü Gaziantep 
FK’yi ağırlayacak.

Spor Toto Süper Lig’in 14. hafta-
sında konuk ettiği Fenerbahçe ile 
1-1 berabere kalan Göztepe, bu 

sezon iç sahada en az puan kaza-
nan takım konumunda bulunuyor

Son 4 senenin Son 4 senenin 
en kötüsü!en kötüsü!



12’NCI dakikada Kasımpaşa öne 
geçti. Sol kanattan gelişen Kasımpaşa 
atağında Varga şutunu çekti. Kale-

ci İsmail’den seken topu altıpasın hemen 
önünde tamamlayan Ahmet Engin topu 
ağlara gönderdi: 1-0. 27’nci dakikada ev 
sahibi ekip, farkı 2’ye çıkardı. Önde yapı-
lan baskı sonrasında Ahmet Engin pasını 
Eysseric’e verdi. Çalımlarla ceza saha-
sına giren Eysseric’in şutunda top kalci 
İsmail’in müdahalesine rağmen ağlara 
gitti: 2-0. 60’ıncı dakikada Kasımpaşa 
bir gol daha buldu. Sol kanattan geli-
şen Kasımpaşa atağında sol kanattan 
ceza sahasına giren Ahmet Engin, 
şutunu çekti. Savunmadan dönen 
topu altıpasın hemen önünde Varga 
tamamladı: 3-0. 76’ncı dakikada 
Kasımpaşa penaltı kazandı. Sol 
kanattan gelişen ev sahibi ekip ata-
ğında Eren Elmalı ortasını yaptı. 
Ceza sahası içinde Ben Ouannes, 
Berkay Arslan’ın müdahalesiyle 
yerde kalınca hakem Kadir Sağ-
lam beyaz noktayı gösterdi. 77’nci 

dakikada penaltı atışını kullanan 
Tarkan Serbest, meşin yuvarlağı ve 

kaleci İsmail’i farklı köşelere gönderdi: 4-0. 86’ncı 
dakikada Kasımpaşa farkı 5’e çıkardı. Sol kanat-
ta topla buluşan Eren Elmalı, çalımlarla çizgiye 
kadar indikten sonra içerde müsait durumdaki Ben 
Ouannes’i gördü. Ben Ouannes, topu boş ağlara 
gönderdi: 5-0. Karşılaşmada başka gol olmadı ve 
Kasımpaşa, Alanya Kestelspor’u 5-0 mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü Tur karşılaşmasında Kasımpaşa sahasında Baş-
kent Üniversitesi Alanya Kestelspor’u 5-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi

2016-2017 sezonunda Ba-
şakşehir teknik direktörü 
olarak görev yapan Ab-
dullah Avcı, Süper Lig’de 
26 maç mağlup olmayarak 
kendi rekorunu kırmıştı. 
Süper Lig’de 8 Mart 2021 
tarihinde oynanan ve 
3-0’lık mağlubiyetle ta-
mamlanan Alanyaspor 
karşılaşmasından 
bugüne yenilgi yüzü 
görmeyen teknik 
adam, bu başarısıy-
la kendi rekorunu 
da tekrarladı. 
Trabzonspor’un, 
haftasonu sa-
hasında oyna-
yacağı Adana 
Demirspor 
karşılaşma-
sından da 
mağlup 
olmadan 
ayrılması 
durumun-
da Abdul-
lah Avcı, 
27 maçlık 
yenilmez-
lik serisiy-
le kendi 
rekorunu 
da kıracak.

Trabzonspor’da 26 maçlık yenilmezlik serisini yakalayan teknik direktör Abdullah Avcı kari-
yerinin zirvesini yaşıyor. Avcı, elde ettiği başarılarla bordo mavililerin efsanelerini solluyor

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
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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

*
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 
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Net skor 

Maçn 61. dakikasnda Ankaragücü Börven'in 
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att ve topu filelerle buluşturdu. 
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Ankaragücü 
3’te 3 yaptı
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duğu her platformda konuşulmaya 
başlamş, taraftarlar önümüzdeki 
yln kadrosunda Boupendza’y şim-
diden görmeye başlamşt. Özellikle 
önümüzdeki Milli maç arasnda Ha-
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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-
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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.
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Buffon’un 43 yaşna gelmesi ve 
artk veda zamannn yaklaşmas, 
30 yaşn aşan Wojciech 
Szczesny’ye alternatif aranmas 
nedeniyle Uğurcan Çakr bir anda 
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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 
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500 maçta görev yapan 6 teknik di-
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Gençlerbirliği, Manisaspor, Eskişe-
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ve Antalyaspor olmak üzere 8 ta-
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FENERBAHÇE’YI
YENMEK ISTERIZ

ISTANBULSPOR ISTANBULSPOR 
KUPADA YOK!KUPADA YOK!

ABDULLAH AVCIABDULLAH AVCI
TARIH YAZIYORTARIH YAZIYOR

Başarılı teknik adam, 
Süper Lig’in 14’üncü 
haftasında elde 

edilen Fatih Karagümrük 
galibiyetiyle hem kendi 
rekoruna ulaştı, hem de 
Trabzonspor’un eski teknik 
direktörlerinden Şenol Gü-
neş’in rekorunu egale etti. 
Avcı’nın bir sonraki hedefi, 
Güneş’in rekorunu kırarak 
camianın efsaneleri Özkan 
Sümer ile Ahmet Suat Öz-
yazıcı’ya ait 1977-79 yılları 
arasındaki 29 maçlık yenil-
mezlik serisine ulaşmak.

Şenol Güneş’i geçti
2021-22 sezonunda fırtına 
gibi esen bordo-mavili eki-
bin teknik adamı Abdullah 
Avcı, 1994-95 ile 1995-96 
sezonlarında 26 maçlık 
yenilmezlik serisini yakala-
yan eski teknik adam Şenol 

Güneş’in Trabzonspor 
tarihine geçen rekorunu 
yakaladı. Fatih Karagümrük 
karşılaşmasında sahadan 
2-0’lık galibiyetle ayrılan 
Trabzonspor, Güneş’in 26 
yıl önce ulaştığı başarıyı 
tekrarladı. Avcı, bordo 
mavililerin 4 Aralık Cumar-
tesi günü sahasında konuk 
edeceği Adana Demirspor 
müsabakasından da kayıp-
sız ayrılması durumunda 
namağlubiyetini 27 maça 
çıkararak Şenol Güneş’in 
rekorunu kırmış olacak.

Sırada Sümer ve Yazıcı var
Trabzonspor’un uzun 
süreli namağlup serilerin-
de zirvede 2 efsane teknik 
direktör yer alıyor. 1977-78 
sezonunda görev yapan 
Ahmet Suat Özyazıcı ve 
1978-79 sezonunda görev 

alan Özkan Sümer yöneti-
mindeki Trabzonspor, ligde 
29 maçlık yenilmezlik serisi 
yakalamıştı. Ahmet Suat 
Özyazıcı’nın teknik patron 
olduğu 1977-78 sezonunun 
son 4 maçından kayıpsız 
ayrılan bordo-mavililer se-
zon sonunda yoluna Özkan 
Sümer’in hocalığında devam 
etmişti. Özyazıcı’dan görevi 
devralan Sümer de, 1978-
79 sezonunda 25 maçtan 
namağlup ayrılarak bordo 
mavili camianın tarihine 
geçen rekorunu tamamla-
mıştı. 2 sezonda 2 teknik 
adamın imzasını taşıyan 
rekora ulaşmayı hedefleyen 
Avcı, önümüzdeki 3 Süper 
Lig maçından yenilgisiz 
ayrılması halinde, Sümer ve 
Özyazıcı’nın ardından adını 
bordo-mavili kulübün tarihi-
ne adını yazdıracak. DHA

Kendisiyle de Kendisiyle de 
YARIŞIYORYARIŞIYOR Paşalar gibi zafer: 5-0

ING Basketbol 
Süper Ligi ve 
FIBA Şampiyonlar 

Ligi’nde iddialı kadrosuyla 
sezona iyi başlayan Pınar 
Karşıyaka, son haftalarda 
düşüşe geçti. Şampiyonlar 
Ligi’nde Baxi Manresa’yla 
oynadığı 2 maçı da kaybe-
dip liderlik ve Play-In oy-
namadan direkt son 16’ya 
çıkma fırsatını kaçıran 
Pınar Karşıyaka, ilk hafta-
larda liderlik koltuğunda 
oturduğu Süper Lig’de de 
son 3 maçın 2’sinden mağ-
lubiyetle ayrıldı. Koltuğu 
tekrar devralma hedefiyle 
çıktığı maçta güçlü raki-
bi Fenerbahçe Beko’ya 
deplasmanda 22 sayı farkla 
91-69 yenilen Pınar Karşı-
yaka, zirve fırsatını kaçırıp 
10 maçta 7 galibiyette 
kaldı. Mitchell’la yollarını 
ayıran Karşıyaka’da Fransa 
Milli Takımı’yla pazartesi 
akşamı FIBA 2023 Dünya 
Kupası Elemeleri’nde Ma-
caristan deplasmanına çı-
kan M’Baye, maçtan 1 saat 
önce İstanbul’a inip forma 
giyemezken, Semih Er-
den’in de sakatlığında uzun 
rotasyonunda yaşanan sı-
kıntı farklı mağlubiyeti ge-
tirdi. Fenerbahçe’de de De 
Colo, Vesely, Guduric gibi 
yıldızlar forma giymezken, 
ilk periyotta rakibinin 14 
sayı gerisine düşen Pınar 
Karşıyaka, maçı çevireme-
di. Karşıyaka’da son 2 yılın 
yıldız ismi Taylor’ın devam 
eden kötü performansı 
da taraftarın eleştirisini 
aldı. Ligde cuma günü 
Galatasaray’ı yeniden çıkış 
yakalamak için ağırlayacak 
İzmir temsilcisi, pazartesi 
günü de Avrupa’da Hapoel 
Jerusalem’le kritik rande-
vuda rakip olacak.

KAF KAF 
düşüşte

26’NCI dakikada 
kaleci Marin Lju-
bic’ten seken topla 

buluşan Doğukan Emek-
siz’in vuruşunda meşin 
yuvarlak ağlarla buluştu: 
0-1. 30’uncu dakikada ceza 
sahası içinde topla buluşan 
Nazmi Candoğan’ın kafa 
vuruşunda meşin yuvarlak 

ağlara gitti: 0-2. 64’üncü 
dakikada Muammer Sa-
rıkaya’nın ceza sahası dışı 
sağ tarafından ortasında 
arka direkte topla bulu-
şan Mehmet Yeşil’in kafa 
vuruşunda meşin yuvarlak 
filerle buluştu: 1-2. 77’nci 
dakikada Erhan Şentürk, 
ceza yayının sol tarafından 

içeriye girer girmez yaptığı 
vuruşta top ağlara gitti: 1-3. 
90’ıncı dakikada sol taraf-
tan yapılan ortada penaltı 
noktasında topla buluşan 
Muammer Sarıkaya’nın vu-
ruşunda meşin yuvarlak ağ-
larla buluştu: 2-3. Mücadele 
Afjet Afyonspor’un 3-2’lik 
üstünlüğü ile sona erdi.

Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü Tur maçında Afjet Afyonspor deplas-
manda karşılaştığı İstanbulspor’u 3-2 yenerek bir üst tura yükseldi

EDDIE NEWTON
Başakşehir’de

MEDIPOL Başakşe-
hir, Trabzonspor’da 
teknik direktör olarak 

görev yapmış olan İngiliz futbol 
adamı Eddie Newton’un Stra-
teji ve Planlama Direktörlüğü 
görevine getirildiğini açıkladı. 
Turuncu lacivertli takımdan 
yapılan açıklamada şu ifadeler 
yer aldı: “Kulübümüz, İngiliz 
futbol adamı Eddie Newton’u 
Strateji ve Planlama Direk-
törlüğü görevine getirmiştir. 

Newton, Yönetim ve A Takım 
teknik direktörüne bağlı olarak 
oyuncu izleme departmanının 
organizasyonu ve işleyişi, kira-
lık oyuncu departmanının orga-
nizasyonu ve takibi altyapı - A 
Takım entegrasyonunun gelişti-
rilmesi, uluslararası kurum ve 
kulüpler ile koordinasyonunun 
yönetilmesi gibi görevlerden 
sorumlu olacak.  Eddie New-
ton’a ailemize hoş geldin diyor, 
başarılar diliyoruz.”

ÇAYKUR Rizespor, Ziraat Tür-
kiye Kupası’nın 4’üncü eleme 
turunda yarın evinde konuk 
edeceği Ankaraspor ile Spor 
Toto Süper Lig’in 15’inci hafta-
sında deplasmanda karşılaşacağı 
Fenerbahçe maçı hazırlıklarına 
devam ediyor. Mehmet Cengiz 
Tesisleri’nde teknik direktör 
Hamza Hamzaoğlu yönetiminde 
gerçekleşen antrenman öncesi 
basın mensuplarına açıklama-
larda bulunan takım kaptanı 
Selim Ay, takımın son durumu-
nu değerlendirdi. Kaptan Ay, 
takımda birlik ve beraberliğin 
sonuçlara yansımaya başladığını 
dile getirirken, “Sezona büyük 
umutlarla başlanıldı. Takım 
anlamında yeni bir yapılanmaya 
girildi. Yönetim hevesli hoca 
hevesli futbolcular hevesli. 
Güzel bir şekilde başlanıldı 
ancak bunu sahaya yansıtama-
dık. Beklentilerin çok altında 
başladık. Bazen böyle kötü 
giden ortamlarda bir kıvılcım 
olması gerekiyor. Hamza hoca-
nın gelmesi ile beraber takım 
sahada daha birlik ve beraberlik 
içerisinde olmaya başladı. Son 
3 iç saha maçında galip geldik. 

Artık takımı toparlandığı herkes 
görüyor. Biz bu enerjimizi, yük-
selen grafiğimizi devam ettir-
mek istiyoruz. Bu zorlu süreçte 
ilk yarıda ne kadar puan top-
layabilirsek toplayacağız. Ligin 
ikinci yarısında 1-2 takviye ile 
belki herkesin umutla beklediği 
Çaykur Rizespor’u izleteceğiz” 
ifadelerini kullandı.

Çaykur Rizespor’da kaptanı Selim Ay, “Biz takım direncini devam 
ettirdiğimiz sürece enerjimizle artık deplasmandan puan veya 

puanlar alma vakti geldi. Bu enerjimizi Fenerbahçe deplasmanında 
da yansıtıp oradan da puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz” dedi



BAŞAKŞEHİR 
Belediye Başkanı 
Yasin Kartoğlu, 

sosyal medya hesapların-
dan canlı olarak yayınla-
nan Şeffaf Kürsü progra-
mında Başakşehirlilerin 
ilçe hakkındaki sorularını 
cevapladı. Başakşehirli-
lerin en çok bilgi almak 
istediği konuların başın-
da ulaşım ve imar vardı. 
Ulaşımda özellikle raylı 
sistem projelerine değinen 
Başkan Kartoğlu, bir de 
müjde verdi.
Şahintepeliler
tapularına kavuşuyor
Şahintepe Mahallesi’nin 
imar durumuyla alakalı 
soru üzerine, bölgenin 
imarının tamamlandığını 
söyleyen Başkan Kartoğlu, 
“Şahintepe’nin imarını 
tamamladık. Nasip olursa 
pazartesi günü itibariyle 
komşularımızın tapularını 
teslim etmek için davet-
lere başlıyoruz. İzdiham 
olmaması için Şahintepe-
liler randevulu bir sistem 
ile tek tek aranacak. 
Bölgedeki yapı stokunu 
da değiştirmek için örnek 
projelere başlayarak 
vatandaşımızla birlik-
te değişimi yapacağız” 
dedi. Öte yandan Başkan 
Kartoğlu, imar çalışma-
larının tamamlanmış 
olmasına karşın, bölgede 
arsası olmamasına rağmen 
İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi’nin proje iptali için 
başvuruda bulunduğunu 
söyledi. Yeşiltepe böl-
gesindeki arsalarla ilgili 
bölgede rezerv yapı alanı 
ilan edilerek hak sahipleri 
ile görüşmelerin 2022 yılı 
itibariyle başlayacağını da 
aktardı.

Başakşehir demir
ağlarla örülüyor
Başakşehir’de devam eden 
raylı sistem projeleriyle 
ilgili soruları da yanıtlayan 
Başkan Kartoğlu, “İlçe-
miz içerisinde ulaşıma 
büyük katkı sağlayacak 
ve diğer metro hatlarıyla 
entegrasyonu sağlanacak 
olan Başakşehir - Çam ve 
Sakura Şehir Hastanesi 
- Kayaşehir Metro Hat-
tı’nda yeni bir aşamaya 
geçildi. Metro hattımızda 
inşaat çalışmaları hızla 
devam ediyor. Başak-
şehir’de Mertokent’ten 
başlayan hattımız, Kay-
şaşehir merkeze kadar 
ulaşacak. Aynı zamanda 
Metrokent İstasyonu’nda 
Bağcılar - Kirazlı, Başak-
şehir - Olimpiyatköy Hattı 
ile, Kayaşehir İstasyonu’n-
da ise Halkalı - İstanbul 
Havalimanı Metro Hattı 
ile entegre olacak. Bu 
bağlantılar sayesinde 
Başakşehirlilerin Marma-
ray, İstanbul Havalimanı, 
Göktürk Kemerburgaz, 
Kağıthane, Gayrettepe 
ve Beşiktaş’a metroyla 
ulaşımI sağlanacak.” ifa-
delerini kullandı. Başkan 
Kartoğlu, Bahçeşehir - 
Marmaray Halkalı Ring 
Tren Hattının alanındaki 
imalatların tamamının 
Başakşehir Belediyesi 
tarafından tamamlandığı-
nı, test sürüşlerine devam 
eden TCDD’nin en kısa 
sürede seferlere başlaya-
cağını söyledi.
Yarım kalan
projeleri tamamladık
Başakşehir’de alterna-
tif yollarla ilgili soruları 
da cevaplayan Başkan 
Kartoğlu, “Başakşehir 
ile Bahçeşehir arasında, 

TEM’e paralel iki ana yol 
bulunmaktadır. Bir tanesi 
Kuzey Marmara Kesim 
8 projesi olup, çalışmalar 
şu an KGM uhdesinde 
devam etmektedir. Diğeri 
Şahintepe - Fırat Caddesi 
bağlantısı ise 2019 yılın-
da İBB tarafından yarım 
bırakılmıştır. Bu güzergâh 
üzerinde Avcılar ilçesinin 
de sınırı bulunduğu için, 
ilçe belediyesi olarak 
kalıcı bir proje yapmamız 
mümkün değildir.Biz 
kendi sınırlarımız içeri-
sinde ulaşımı rahatlatmak 
için vatandaşlar tarafın-
dan kullanılan Sazlıdere 
geçişlerini rahatlattık, tek 
şeride düşen kısımları ge-
nişlettik, hal yoluna çıkan 
3’üncü bir geçiş yaptık, 
Kayaşehir’den İstiklal 
Caddesi’ne bağlanan Gök-
demir Caddesi’ni trafiğe 
açtık, 2801 Caddesi’ni 
Fırat Caddesi’ne bağla-
yan yeni bir bağlantı yolu 
daha açıyoruz.” şeklinde 
konuştu.
4. Etap Yolu’nu KGM 
tamamlıyor
4. Etap Yolu ve Viyadük 
projesinin de İBB tara-
fından yarım bırakıldığını 
belirten Başkan Kartoğlu, 
“Yarım bırakılan yolun 
yapımı KGM tarafından 
tamamlanmaktadır. KGM 
tarafından yürütülen 
Kuzey Marmara Otoyo-
lu Kesim 8 projesi için 
Sular Vadisi üzerinden bir 
viyadükle geçiş yapılacak-
tır. Çalışmalar sırasında 
herhangi bir binaya veya 
Sular Vadisi’ne zarar 
verilmeyecek olup, KGM 
tarafından gürültü perdesi 
gibi imalatlar yapılarak 
etki minimuma indiril-
meye çalışılacak.” diye 
konuştu.

Uzun süre önce oyunculuğu bırakan ve yoga eğitmenliğine başlayan Zeynep Tokuş, bu yol-
da harcadığı çabayı ve kesitleri paylaşmayı sürdürüyor. Sınırları yine zorlayan Tokuş, son 

olarak esnekliğini sergilediği yeni fotoğrafını, “Cam kenarı şekilleri...” notuyla paylaştı
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7’DEN 70’E ANMA

D ünyanın en eski ve en görkemli ma-
betlerinden olan, İstanbul’un fethin-
den sonra insanlık ve inanç

tarihindeki müstesna yeri daha da kıymet-
lenen Ayasofya Camii, 1934 tarihinde iba-
dete kapatılmış ve yüz yıla yakın bir süre
ancak müze olarak ziyaret edilebilmişti.
Asırlarca ibadethane hüviyetiyle dünya ça-
pında bir inanç ve maneviyat sembolü
olan Ayasofya Camii, 86 yıl aradan sonra,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
kararı ve açıkladığı müjde neticesinde 24
Temmuz 2020’de yüzbinlerce Müslüma-
nın meydan ve sokakları doldurarak kıldığı
Cuma namazıyla yeniden Ayasofya-i
Kebir Camii Şerifi adıyla cami hüviyetine
kavuşmuştu. Ayasofya’nın geçmişten gü-
nümüze kültürel ve manevi değerini anla-
tan tarihi arşiv belgeleri, yorumlar, yazılar
ve şiirlerle birlikte yüce mabedin özellikle
son yüzyılda başından geçenleri basının
gözünden yansıtan bir kitap projesi başla-
tan Basın İlan Kurumu, bir yıllık bir çalış-
manın sonunda “Basının Gözünden
Ayasofya” kitabını okurların ilgisine
sundu.

Cumhurbaşkanı yazdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
beklenen müjdeyi verdiği ve Ayasofya’nın
tarihimizdeki yerini anlatan şu satırları ki-
tapta yer aldı: "Ayasofya, 86 yıl aradan
sonra, Fatih SultanMehmet Han’ın vakfi-
yesinde belirttiği üzere, yeniden cami ola-
rak kapılarını insanlığa açmıştır. Bu
kararın milletimize, ümmete ve tüm insan-

lığa hayırlı olmasını diliyorum. Ayasofya
Camii’nin tarihsel serüveni hakikaten tüm
insanlık için ibret vesikası niteliğindedir. İlk
yapılışından defalarca harap olmasına, yı-
kılma tehlikesi geçirmesinden Fatih Sultan
Mehmed Han’ın İstanbul’u fethiyle ayağa
kaldırılarak Ayasofya Camii olmasına ve
yüzyıllarca cami olarak bütün dünyanın
ibadet merkezi olduktan sonra bir müzeye
dönüştürülmesine kadar yaşananlar, bu
kutlu mabedi nezdimizde daha da anlamlı
kılmıştır kuşkusuz. Allah’a şükrediyorum
ki yeniden cami olarak ibadete açılması da
bizlere nasip olmuştur."

Tek bir duygumuz vardı

Erdoğan yazısında, "Ayasofya Camii’nin
tekrar ibadete açılmasına yönelik attığımız
bu adımda gönüllerimizde tek bir duygu
vardı. Bu kutlu mabedin insanların Allah’a
yakarışının, ibadet edişinin yeniden mer-
kezi olmasını ve sembolik değeri çok
büyük olan bu girişimin, Müslümanların
günümüzde de yüksek değerlerin temsil-
cisi olduğunu tescil etmesiydi. İslam’ın ve
Müslümanların bugünün algı dünyasında
nasıl bir saldırıyla karşı karşıya olduğunu
düşündüğümüzde, medeniyet iddiamızın,
inanç ve hoşgörü sistemimizin ne kadar
köklü, sarsılmaz ve geleceğe dair umut ve-
rici olduğunu Ayasofya’yı tekrar ibadete
açarak göstermiş olduk. Bu açılış, mühür-
lenmiş kalplerin açılmasıdır. Esaret zinciri
altında olan Ayasofya’nın bu esaret zinci-
rinden kurtulmasıdır. Bu açılış, Müslü-
manların medeniyet inşa etmede ve

sürdürmedeki iddiasının bir yansımasıdır.
İşte bu noktada, Ayasofya Camii ile ilgili
her türlü çalışma, her eser ve her çaba çok
değerlidir. Bugün ve gelecek nesillere bu
kıymetli mabedi ve onun uğruna verilen
mücadeleleri anlatmak en az bu mabedi
açmak kadar önemlidir nazarımızda" dedi.

Kitaba övgü

Cumhurbaşkanı Erdoğan yazısnın so-
nunda, "Dolayısıyla güzide kuruluşları-
mızdan Basın İlan Kurumu’nun
hazırladığı bu nadide eser ile birlikte bu
çaba hayat bulmuş olacaktır. Ayasofya
Camiinin dünden bugüne nasıl geldiğini
ve hangi tartışmalara sahne olduğunu ta-
rihsel belgeler, makaleler ve o günün ga-
zetelerini kullanarak anlatan bu eser, çok
yoğun ve titiz bir çalışmanın sonucudur.
Bu eseri okuduğumuzda adeta o günleri
tekrar yaşıyor, tarihin akışına şahitlik ede-
biliyoruz. Ayasofya Camii’nin neden
önemli olduğunu bu kıymetli eseri oku-
duktan sonra bir kez daha anlayabiliyo-
ruz. Zira manasını bilmediğimiz,
anlamadığımız, yüreğimizde hissetmedi-
ğimiz hiçbir hadisenin, hiçbir olayın ve
hiçbir tarihi gelişmenin tamama erme ih-
timali yoktur. Bu kıymetli eseri hayata ge-
çiren Basın İlan Kurumu yöneticilerini ve
emek veren tüm çalışanlarını tebrik edi-
yor, hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Türkiye’mizin tarihine çabalarıyla, özveri-
leriyle, çalışmalarıyla, inancıyla not düşen
herkesi yürekten selamlıyorum"
ifadelerini kullandı.

Fatih Belediyesi'nin 15 Temmuz De-
mokrasi veMilli Birlik günü dolayı-
sıyla düzenlediği anma programı
Saraçhane Parkı'da gerçekleşti. Fatih
Belediye Başkanı M. Ergün Turan'ın
ev sahipliğinde gerçekleşen anma
programına İstanbulMilletvekilleri
Halis Dalkılıç, Ahmet Hamdi Çamlı,
Mustafa Demir, Abdullah Güler,
Hasan Turan, Fatih Kaymakamı
Kaan Peker, AK Parti Fatih İlçe Baş-
kanı Orhan Narin, MHP Fatih İlçe
Başkanı Mehmet Celep, İHH Baş-
kanı Bülent Yıldırım, şehit yakınları,
gazilerimiz ve çok sayıda vatandaş
katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Mar-
şı'nın okunmasıyla başlayan program
Laleli Camii İmamHatibi Şaban
Caneroğlu'nun Kur'an tilavetiyle
devam etti.
Rahmetle anıyorum

Programda konuşma yapan Fatih
Belediye Başkanı M. Ergün Turan;
"Her yıl bugünü anlamına en uygun
şekilde idrak ediyoruz. Bugün burada
oluşumuzu kahraman şehit ve gazile-
rimize borçluyuz. Ölümsüz şehitleri-
mizi rahmet ve minnetle anıyorum.
Sağına ve soluna bakmadan vatanı-
mızı savunan tüm gazilerimize ve
kahraman güvenlik güçlerimize şük-
ranlarımı sunuyorum.Meydanlarda

bekleyen anneler olmasaydı, her
farklı düşünceden insanı kenetleyen
birlik ve beraberlik ruhu olmasaydı
bugün karamsar bir tabloda olacak-
tık. Hamdolsun Rabbim bizi galip
eyledi. 15 Temmuz'un önemli simge
noktalarından biri Saraçhane'dir. Bu-

radaki direniş ve şahadet ruhunu
unutturmayacağız" dedi. Hep bir
ağızdan 15 Temmuzmarşlarının söy-
lendiği programda, şehit ve gazileri-
mizin hayatlarını anlatan sinevizyon
gösterisi esnasında duygusal anlar
yaşandı.DHA
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Basın İlan Kurumu (BİK) tarafından, 86 yıl ibadete kapalı
kaldıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın

10 Temmuz 2020 tarihindeki müjdesiylemüze statüsünden
tekrar cami hüviyetine kavuşan Ayasofya hakkında; yayım-
lanmış yazı, yorum ve şiirlerle, gazetemanşetlerine yansı-
yan haberlerden derlenenmuhteşemmabedin yüz yılını
anlatan “Basının Gözünden Ayasofya” kitabı yayımlandı

CUMHURBAŞKANIMIZA ŞÜKRAN BORÇLUYUZ
BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran ise
Ayasofya’nın cami olarak ibadete açıl-
ması kararı için Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’a ülke olarak şükran
borcumuz olduğunu ifade ederek, "Fetih-
ten sonra şehrin en büyük mabedi olan
Hagia Sofia Kilisesi, Fatih Sultan Meh-
med tarafından Ayasofya adıyla fethin
sembolü olarak camiye çevrilmiş ve ilk
Cuma namazı da burada kılınmıştı. Ka-
dere bakın ki, Ayasofya müzesinin yine
bir Cuma günü Ayasofya-i Kebir Cami-i
Şerifi olarak ibadete açılacağı Cumhur-
başkanımız tarafından ilan edildi. Son-
raki ilk Cuma günü de binlerce
İstanbullunun Sultanahmet Meydanıyla
birlikte Ayasofya’ya çıkan bütün yolları
doldurarak hep beraber kıldığı Cuma na-
mazıyla tekrar dünyanın en büyük, en
güzel, en eski ibadethanelerinden biri
oldu. Cumhurbaşkanımızın cesareti ve
kararlılığı olmasa seksen altı yıllık hasre-
tin daha ne kadar süreceğini bilemezdik.
Basın İlan Kurumu olarak, başta gazete
ve dergiler olmak üzere yayımlanan ha-
berleri derleyerek bir basın tarihi arşivi
oluşturmak istedik. Sadece manşetleri bir
araya toplamak için başladığımız çalışma
kendi kendini genişletti, büyüttü. Alma-
nak niyetiyle başlanan eser, bu büyük
mabedin inşasından günümüze kadar ta-

rihini, özetin özeti halinde aktaran bir ki-
taba dönüştü. Ayasofya’nın camiden
müzeye, müzeden tekrar camiye dönüş-
mesi sürecini manşetlerle olduğu kadar,
tarihin bilgisine ve dönemin şahitliğine
sahip kalemlerin yazdıklarıyla da aktaran
bu eser, gönülden yaptığımız ve istifade-
nize sunduğumuz bir eserdir" dedi.

YENİ UFUKLAR AÇACAK
Basın İlanKurumuYönetimKurulu Baş-
kanı Prof. Dr.M. Zahid Sobacı, eser hak-
kında “İstanbul’un fethi nasıl tüm insanlık
için bir dönümnoktası olmuş ise
FethiyeCamii olarak anılan Ayasof-
ya’nın 10 Temmuz 2020 tarihinde
yeniden ibadete açılarak, aslına rücu
etmesi de tarihin kırılma anlarından
biri olarak kayıtlara geçmiştir. Basın
İlanKurumumuzca hazırlanan bu
kitap, AyasofyaCamii’nin tarihine
basının gözünden bakmanızı sağla-
yacak. NitekimAyasofyaCamii her

dönemulusal ve uluslararası basının temel
konularından biri olmuş, üzerine sayısız ha-
berler yapılmış, değerlendirmeler ve yorum-

lar yayımlanmıştır. Konuyla ilgili
atılanmanşetlerin, yayımlanan ha-
berlerin ve arşiv belgelerinin derlen-
diği bu eser, bu büyük hikâyeyi basın
perspektifinden ortaya koymayı
amaçlamıştır. Emeği geçenlere şük-
ranlarımı sunuyor, kitabımızın zihin-
lerde tarihi tefekkürle farkındalık
oluşturmasını ve yeni ufuklar açma-
sını diliyorum" açıklamasında bu-

ARŞİVLİK SATIRLAR VAR
Ayasofya hakkında yayımlanan haberlerin derlendiği, yerli ve yabancı medyada müzeden ca-
miye dönüşün öncesi ve sonrasına dair manşetlerin yer aldığı “Basının Gözünden Ayasofya”da;
İbni Battuta, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, İbnülemin Mahmut Kemal İnal, Samiha Ayverdi, Peyami
Safa, Feridun Fazıl Tülbentçi, Yunus Nadi, Osman Yüksel Serdengeçti, Ahmet Kabaklı, Necip
Fazıl Kısakürek, Nihal Atsız, Mehmed Şevket Eygi, Prof. Dr. Semavi Eyice, Prof. Dr. Halil İnalcık,
Prof. Dr. İlber Ortaylı, Murat Bardakçı, Prof. Dr. Feridun M. Emecen, Stefanos Yerasimos, Prof.
Dr. A. Haluk Dursun gibi isimlerin eserlerinden yazı ve yorumların yanı sıra, Nazım Hikmet,
Nuri Pakdil, İlhan Berk, Sezai Karakoç ve Arif Nihat Asya’nın şiirleri de bulunuyor.

BİK Genel
Müdürü

Rıdvan Duran

M. Zahid Sobacı
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GÜZELSENİZ KOMEDİ ZOR

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, ilçe sakinlerinin Başakşehir’le ilgili 
sorularına sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanan Şeffaf Kürsü progra-
mında cevap verdi. Ulaşımdan çevreye kadar önemli açıklamalarda bulunan Başkan 

Kartoğlu, Şahintepe Mahallesi’nde tapularının teslim edileceği müjdesini verdi

Habertürk’ten Tolga Aslan’ın haberine 
göre; Oyuncu Ebru Cündübeyoğlu (47), 
önceki akşam “Aykut Enişte 2” filminin 
galasında objektiflere yansıdı. Tiyatro 
yapmaya devam ettiğini dile getiren 
Cündübeyoğlu, komedi oyunculuğunun 
dramaya göre daha zor olduğunu ifade 
etti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulu-
nan Ebru Cündübeyoğlu, “Komedi film-
lerinin gişeleri daha fazla, daha çok bu 
tip işler yapılıyor. Ben de komedi yap-
mayı seviyorum. Televizyonda daha çok 
seviyorum komediyi, daha fazla olmalı. 

Komedi zor iş... Hepimiz aynı şeylere 
ağlayıp, üzülüyoruz ama gülmeye iş ge-
lince herkesin güldüğü şeyler, algısı ve 
espriler birbirinden farklı oluyor. Kome-
di yapmak daha zor. Ayrım yapmıyorum 
ama bana gelen işler arasında komedi 
daha ağır basıyor. Hiç şikayetçi değilim 
bundan. Eliniz, yüzünüz düzgünse, belli 
şekil şemaliniz varsa komedi yapmak 
gittikçe zorlaşıyor. Bu klişeyi kırdığım 
için kendi adıma çok mutluyum. Gülme 
kredim var seyircilerde, güldürmeyi sevi-
yorum.” diye konuştu.

1998 yılında katıldığı güzellik 
yarışmasında tanındıktan sonra 
oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile boy 
gösterdiği ‘Deli Yürek’ dizisiyle 
ünlenen Zeynep Tokuş, artık 
ekranlardan uzak sakin bir yaşam 
sürdürüyor. 2011 yılında üniversite 
aşkı Erdem Yılmaztürk ile evlen-
dikten sonra televizyon dünyasına 
veda eden Tokuş, kariyerine yoga 
eğitmeni olarak devam ediyor. 
Egzersiz yaptığı anları sık sık sos-
yal medya hesabından yayınlayan 
Tokuş, paylaşımlarına bir yenisini 
daha ekledi.

Cam kenarı şekilleri
Yogada oldukça zor bir pozisyon-
daki halini Instagram’dan yayın-
layan Zeynep Tokuş, sınırları yine 
zorladı. Esnekliğini de gözler önü-
ne seren ünlü isim, gönderisine, 
“Cam kenarı şekilleri...” notunu 
düştü. Üç çocuk annesi olan To-
kuş’un paylaşımı takipçilerinden 
büyük ilgi gördü. Geçtiğimiz hafta 
bu pozunu sosyal medya hesabın-
dan paylaşan Tokuş, “Bedenle-
rimizi esnetmeyiz. Zihinlerimizi 
esnetiriz, bedenimiz uyum sağlar.” 
ifadelerini kullanmıştı.

ZEYNEP TOKUŞZEYNEP TOKUŞ
sınırları zorladısınırları zorladı

BASAKSEHBASAKSEHBASAKSEHiiR’ER’ER’ER’E
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Şahintepe Mahallesi’nin Şahintepe Mahallesi’nin 
imar durumuyla alakalı imar durumuyla alakalı 
soru üzerine, bölgenin soru üzerine, bölgenin 

imarının tamamlandığını imarının tamamlandığını 
söyleyen Başkan Kartoğ-söyleyen Başkan Kartoğ-
lu, “Şahintepe’nin imarını lu, “Şahintepe’nin imarını 
tamamladık. Nasip olursa tamamladık. Nasip olursa 
pazartesi günü itibariyle pazartesi günü itibariyle 
komşularımızın tapularını komşularımızın tapularını 
teslim etmek için davet-teslim etmek için davet-
lere başlıyoruz. İzdiham lere başlıyoruz. İzdiham 

olmaması için Şahintepe-olmaması için Şahintepe-
liler randevulu bir sistem liler randevulu bir sistem 

ile tek tek aranacak” ile tek tek aranacak” 
dedi.dedi.

YENİ millet bahçeleri 
ve bisiklet yolları ile ilgili 
soruları da yanıtlayan 
Başkan Kartoğlu, şunla-
rı söyledi: “Doğa dostu 
Başakşehir’imizde bisiklet 
yollarımızın yapımına 
hızla devam ediyoruz, 
ilçemizin her noktasını 
bisiklet yollarıyla ilmek 
ilmek örüyoruz. Bugü-
ne kadar 104 kilometre 
uzunluğunda bisiklet yo-
lunu tamamladık. Bisiklet 
yolarımızın uzunluğunu 
300 kilometreye çıkarmayı 
hedefliyoruz. Son olarak 
Başak Mahallesi Ordu 
Caddesi’ndeki bisiklet 
yolumuzu hizmete açtık. 
Bisiklet yolu etaplarımızı, 

aynı zamanda uluslararası 
EuroVelo bisiklet yoluna 
bağlıyoruz. Öte yandan 
Altınşehir Mahallemizde 
planlanan, Güvercintepe 
Mahallemize de yakın 
konumda olan Altınşehir 
Millet Bahçesi için proje 
çalışmaları devam ediyor. 
Parkın yapımına 2022 
yılında başlanması plan-
lanıyor. Altınşehir Millet 
Bahçemiz, toplam 58 
bin 180 metrekare alana 
sahip. Parkımızda kapa-
lı ve açık spor sahaları, 
dinlenme alanları, farklı 
yaş gruplarına uygun oyun 
alanları, piknik alanları ve 
bisiklet ve yürüyüş yolları 
yer alacak. Yürüyüş ve 

bisiklet yolunun uzunluğu 
bin 44 metre olacak. Al-
tınşehir Millet Bahçemiz, 
daha sonra Güvercintepe 
Mahallemizle devam 
edip, Kayaşehir Millet 
Bahçemize bağlanacak. O 
projenin de tespit, planla-
ma ve proje çalışmalarına 
başlandı. Çam ve Sakura 
Millet Bahçemiz toplamda 
270 bin metrekare olup, 
1’inci etabı 78 bin 480 
metrekare büyüklüğünde 
olacak. Altınşehir Milet 
Bahçemiz 58 bin, Güver-
cintepe Millet Bahçemiz 
ise yeni yapılacak bisiklet 
ve yürüyüş yollarıyla 62 
bin metrekare alan üzerin-
de yapılacak.”

Yeni millet bahçeleri geliyor


