
Cumhuriyet Halk Partisi'nin İBB ve ilçe belediye 
başkanları ile ilgili toplumda en çok konuşulan 
yanlışlıkları ve eksiklikleri sizlerle paylaşacağım.
İmamoğlu'na İBB'de İYİ Partili olmasına rağmen
CHP'li yönetici olmadığı yönünde eleştiri var. Avcı-

lar'da kentsel dönüşüm rantı, Küçük-
çekmece'de ise Muhteşem Süleyman
gündemde. Bakırköy'de Ulaş Gürbüz,
Maltepe'de özel ilişkiler konuşuluyor. 

CHP’Lİ BAŞKANLAR
HAKKINDA

KONUŞULANLAR...

Mehmet Mert’in köşe yazısı sayfa 9’da 

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu, eski bağımsız
Milletvekili Ahmet Özal, Damga'yı ziyaret etti. Ziyaret

sırasında önemli açıklamalarda bulunan Özal, gerçekleştirdiği
memleket ziyaretlerini, “Halkı ziyaret ediyorum. Tanıdık-
larımız, baba dostlarımız var. Her yerden davet var” 
şeklinde açıkladı. 2008 yılında ihaleye fesat karıştırdığı 
gerekçesiyle gözaltına alınmasıyla ilgili de konuşan Özal,
dönemin Edirne Emniyet Müdürü Hanefi Avcı hakkında
çok tartışılacak ifadeler kullandı. Geçmişte FETÖ tarafın-
dan kumpas kurulan Avcı'nın iyi niyetli olmadığını ifade
eden Özal, “FETÖ bağlantısı iyi araştırılmalı” dedi. 

ç

TÜRKiYE’NiN HER YERiNDEN
BiZE DAVET VAR

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Bizim önceliğimiz
faiz olmayacak!

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na
atanan Nureddin Nebati, görevi

Lütfi Elvan'dan devraldı. Bakan Ne-
bati, “Bizlerin en önemli önceliği, yük-
sek faiz olmayacak. Yatırım, üretim ve
ihracat artışını tetiklemek ve bu sayede
cari açık ve dış borç gibi kronik sorun-
ları tamamen bertaraf etmek olacaktır”
dedi. Lütfi Elvan ise “Çok güçlü bir
kamu maliyesi bilançosunu sayın ba-
kanımıza bırakıyoruz” diye konuştu. 

NEBATİ’DEN İLK AÇIKLAMA

ç

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

YIL: 17      SAYI: 5177  FİYAT: 75 Krş 3 ARALIK 2021 CUMA

Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN) Genel Başkanı Özlem Akarken, Sağlık
Bakanı Fahrettin Koca'nın hekimlere verdiği zam müjdesine tepki verdi. Akarken,
“Eğer bir zam yapılacaksa tepeden tırnağa tüm sağlık emekçilerine yapılmalı” dedi 

Damga'ya konuşan 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın oğlu 
Ahmet Özal, 2008 yılında Edirne merkezli düzenlenen ‘Dede’ 
operasyonunda gözaltına alınması hakkında açıklamalarda
bulundu. Yapılmayan ihaleye fesat karıştırmakla suçlandığını dile
getiren Özal, “Dönemin Edirne Emniyet Müdürü Hanefi Avcı idi. Bana
göre Avcı’nın niyeti iyi değildi. Hanefi Avcı’nın FETÖ bağlantılarını iyi
incelemek gerek diye düşünüyorum” açıklamasını yaptı

Sağlık Bakanı Koca, “Hekimlere 2 bin 500
ile 5 bin lira arasında zam yapacağız” açıkla-

masını yaptı. SAHİM-SEN Genel Başkanı Özlem
Akarken de, Koca'ya sert uyarılarda bulundu.
Damga'ya konuşan Akarken, “Emekçilerimiz bir
yandan sağlık sisteminin aksamaması için Covid-
19 salgınının yarattığı ağır koşullara direnirken bir
yandan da hayat pahalılığı ile mücadele ediyor.

Sağlık sisteminin sadece hekimler üze-
rinden döndüğünün düşünülmesi tarihi
bir hatadır. Bakanı Koca'yı bu gerçekle
yüzleşmeye çağırıyorum” dedi. Akar-
ken, “Sağlık ordusu bir bütündür; dok-
tor, hemşire, teknisyen, tekniker, hasta
kabul, temizlik personeli ve güvenlik. Aralarında
ayrım yapılamaz” diye konuştu. I SAYFA 7

SAĞLIK ORDUSU BİR BÜTÜNDÜR
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Hiçbir siyasi partiyle bağlantısının olmadığını dile 
getiren Özal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yıllardan beri

tanıdığını dile getirerek, “Ama hiçbir zaman siyasi oluşumda
beraber olmadık” diye konuştu. Erken seçim ihtimalini
düşük gören Özal, “Seçime gidilirse AK Parti bu işten zarar
görür” dedi. “Sayın Erdoğan'dan 'adayım' sözü duydunuz
mu?” diye soran Ahmet Özal, “O bile belli değil aslında”
ifadelerini kullandı. HDP'nin kapatılmasına karşı olduğunu
da açıklayan Özal, “Parti kapatmak doğru değil. Eğer te-
röre yardım eden, finans sağlayan varsa onlara ceza veril-
sin. Kapatılarak sorun çözülmez” diye konuştu.  I SAYFA 5
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ERDOĞAN’IN ‘ADAYIM’ 
DEDiĞiNi DUYDUNUZ MU?

Doğuştan bedensel engelli olan 48 yaşındaki Yase-
min Demirel yaşadığı sıkıntıları ve beklentilerini Dam-

ga'ya anlattı. Hanedeki kişilerin gelirine göre engelli
gelir testinin yapıldığını söyleyen Demirel, bu uygu-
lamanın kaldırılması gerektiğini belirtti. Demirel,
“Engelli durumu sabit olan kişiye sürekli rapor ve-
rilmesi gerekir” dedi. İnsanların pozitif oluşuna,
güler yüzüne özendiğini belirten Demirel, “Engelli-
yim diye hayata küssem veya karamsar olsam
bana bir faydası olacak mı?” diye konuştu. I SAYFA 9
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ZEHRA
ÇELİK

ÖZEL
HABER

SUnUcU Seren Serengil,
geçen yıl zayıflama uğ-

runa geçirdiği ameliyat
sonrası sağlık sorun-
ları yaşamaya baş-
ladı. 43 buçuk kiloya
düşen boyu 4 santim
kısalan, karaciğer,
pankreas ve böbrek
sorunları yaşayan
Serengil, "Safra

kesem gitti, ka-
raciğer enzim-
lerim korkunç
yüksek. Doktor

'geri dönüşüm
ameliyatı ol-
mazsan siroza
çevirecek'
diyor. Ameli-
yatını yapan
doktordan
ve hasta-
neden şi-
kayetçi
olacağım"

dedi.
Serengil, “Yayın

esnasında en az 5-6
kere tuvalete gidiyorum"
şeklinde konuştu.

SERENgİL’İN 
BoYU 4 CM KISALMIŞ!
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MEHMET
MERT

SÖYLEŞİ

Eski yakın arkadaşı Cem Uzan'la
uzun yıllardan beri görüşmediğini
belirten Ahmet Özal, “10 yıldan 

fazladır yurt dışında. Aldığım bilgi-
lere göre Türkiye'ye gelmek istiyor.
30 yıla yakın onanmış bir cezası
var. Bunun içinde buraya gelip

yeniden başvuruda bulu-
nup beklemesi gereki-

yor” dedi. 
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GÖRÜŞMÜYORUM

Kadınlar zaten
çok üretkendir

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
Enstitü İstanbul İSMEK’in 

4 Ekim’de hizmete giren ‘Maltepe
Mutfak Sanatları Okulu’nu ziyaret etti.
Enstitü İstanbul İSMEK ile meslek
odaklı bir süreci başlattıklarını vurgu-
layan İmamoğlu, “Kadınların kent-
lerde üretimde olma oranı çok düşük.
Zira kadınlar zaten çok üretkendir.
Yaptıkları işi çok iyi yaparlar. İkincisi;
eğer kadın üretimde değilse, o evde 
bir ekonomik refahtan bahsetmek
mümkün değildir” dedi. I SAYFA 8

MALTEPE’DE AÇILIŞ YAPTI
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Sanata saygı
duyan bir kentiz

Beylikdüzü Belediyesi’nin
‘Sanat Bugüne Nefes, Yarına

Umuttur’ temasıyla düzenlediği
6. Beylikdüzü Heykel Sempozyumu,
Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat
Merkezi’nde başladı. Sempozyumun
açılışında konuşan Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, “Sanata, sa-
natçıya ve üretilen esere her zaman
saygı duyan bir kent olmaya devam
edeceğiz” dedi. I SAYFA 9

BEYLİKDÜZÜ’NDE SANAT
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CEM UZAN’LA 
YILLARDIR 

GÖRÜŞMÜYORUM

Taksiciler yüzde 
60 zam istiyor!

İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp
Aksu, “UKOME'de ortaklaşa bir karar

alınsın, her iki taraf da mem-
nun olsun. Bizim talebimiz
yaklaşık yüzde 60 oranında
zam ama taktir komisyonun”
dedi. İBB'nin 5 bin taksi tekli-
fini de değerlendiren Aksu,
“Bu teklif hukuka, bilime, 
yönetmeliğe, kanuna aykırı-
dır. İstanbul’da taksi sayısının
artışına ihtiyaç yoktur” açık-
lamasını yaptı.  I SAYFA 9
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25 arsa açık
artırıma çıkıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı, 
İstanbul’da hazineye ait 25 arsayı 

14 Aralık’ta açık arttırma ile
satışa çıkarıyor. Satışa çıkan
taşınmazların 6’sı Şile’de
Karadeniz kıyısında bulunu-
yor ve otel imarına sahip. En
yüksek fiyat biçilen taşınmaz
ise Arnavuktöy’de 22 milyon
904 bin liradan açık arttır-
maya çıkarılacak olan ben-
zin istasyonu imarına sahip
olan parseller.
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ANIL
BODUÇ

ÖZEL
HABER

LoDoS BİLE YIKAMADI!

Avcılar'da otel işletmeci-
liği yapan karı koca

Esra Yıldız ve Nuri Yıldız'ın
öldürülmesiyle ilgili gözaltına
alınan 7 kişiden 3'ü tutuklanır-
ken olayla ilgili yeni güvenlik
kamera görüntüleri ortaya
çıktı. Öte yandan polis 
soruşturması sırasında 
tutuklanan şüpheliler Ferhat
Y. ile Mühyettin Y.'nin evinde
bulunan eşyalara kan izlerini
ortaya çıkaran luminal test 
yapıldığı öğrenildi. Ferhat Y.
ile Mühyettin Y.'nin eve girer
çıkarkenki görüntüleri apart-
manın güvenlik kamerasına
yansıdı. I SAYFA 3
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Sır perdesi aralanıyor

İstanbul'da 2 gün etkili olan 
lodosta yüzlerce çatı, ağaçlar 

devrildi. Ancak tarihi yapılara hiçbir zarar
gelmedi. Yıllardır çökme tehlikesi bulu-
nan Büyükada'daki
123 yıllık Rum
Yetimhanesi de
saatteki hızı
130 kilomet-
reyi bulan 
lodosu zarar
görmeden 
atlattı. I SAYFA 4
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GEBELiKTE
VARiS ARTAR!

Toplardamar sistemindeki 
değişikliklere bağlı olarak 

gebelerin yaklaşık yüzde 15’inde 
bacaklarda varis oluşumu görülebi-
leceğine dikkat çeken Dr. Sıdıka
Altop, gebelikte oluşan varislerin
daha çok gebeliğin üçüncü ayından
itibaren artma eğiliminde bulundu-
ğunu ifade etti. I SAYFA 2
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Memorial Wellness Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü’nden Doç. Dr. Gökhan Özışık, endokrin sistemi bozan maddeler ve 
alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi. Özışık, “Günlük hayatta sürekli kullanılan eşyalarda, elektronik cihazlarda, tüketilen be-
sinlerde ve hatta solunan havada bile bulunan kimyasal maddeler vücutta birikerek hormonal dengeyi ve sağlığı olumsuz etkiliyor” dedi

‘ENDOKRIN sistemin bütün kont-
rolünü beyinde bulunan hipofiz bezi, 
salgıladığı hormonlar aracılığı ile 
yapmaktadır’ diyen Özışık şöyle devam 
etti; “Endokrin sistem iç salgı bezlerin-
den oluşur, hormon sentezi ve salgısı 
yapar. Hormonun etki ettiği organa ise 
hedef doku denmektedir. Anne karnın-
da fetüsün büyümesi ve gelişmesinden 
itibaren vücut hormonların kontrolü 
altındadır. Hormonlar, bir organın 
işlevini yapması için gerekli komutları 
ileten aracılardır. Boy uzaması, kemik-

lerin büyümesi, ergenlik dönemine giriş 
ve doğurganlık özelliklerini hormon-
lar belirlemektedir. Ayrıca hastalık 
halinde beyni uyarma görevini de yine 
hormonlar yapmaktadır. Hormonla-
rın olumsuz etkilenmesi ve hormonal 
dengenin bozulması vücut işlevlerinin 
bozulmasına yol açabilmektedir. Örne-
ğin pankreastaki endokrin hücrelerin 
hasar görmesi, vücuda şeker girdiğinde 
buna verilmesi gereken insülin cevabı-
nın bozulmasına yol açmaktadır. Ya da 
tiroidi bozan faktörler buradan salgıla-
nan hormonları da olumsuz etkilemek-
tedir. Hormonları olumsuz etkileyen ve 

işlevlerini bozan durumların ba-
şında endokrin bozucu kimyasal 
maddeler gelmektedir. Endok-
rin bozucu maddeler meme, 
prostat ve testis kanserlerine, 
obezite, diyabet, üreme ile ilgili 
hastalıklara, ergenlik bozuk-
lukları, otizm, hiperaktivite ve 
bağışıklık siteminin zayıflaması-
na neden olabilmektedir”

Düzensizlikler olabilir
Sanayileşmenin yaygınlaşması ve 
teknolojik alandaki gelişmeler insan-
ların şehir hayatını tercih etmesine ve 
doğal yaşamdan giderek uzaklaşmala-
rına neden olduğunu söyleyen Özışık, 
“Kimyasal maddeler içeren birçok 
ürün hayatın ayrılmaz parçaları haline 
gelmiştir. Endokrin bozucu olarak da 
adlandırılan bu kimyasal maddeler vü-
cudun ürettiği hormonların salınımını, 
miktarını hedef organa ulaşmasını ve 
orada yaptığı etkilerde değişikliklere 
neden olmaktadır. Üreme sistemleri-
ni, tiroid ve pankreas fonksiyonlarını 
etkilemektedir. Bazı endokrin bozucu-
lar östrojene benzer etkiler göstererek 
kadınlarda adet düzensizliklerine 
neden olabilmektedir. İyotu taklit 
ederek iyot etkisi yaratan kimyasallar-
da tiroit fonksiyonlarını bozabilmekte-
dir. Spor yapan kişilerin kas yapımını 
hızlandırmak için kullandığı ilaç ve 

gıda takviyeleri 
de kortizon ve 
büyüme hormo-
nu içeriklerinden 
dolayı endokrin 
sistemi bozabil-
mektedir. İnsülin 
salınımını bozarak 
diyabete neden olan 
maddeler de vardır. 
Çevre kirliliği de yine 
endokrin bozucular 

arasında yer almaktadır” 
ifadelerini kullandı. 

İkiye ayrılıyor
Doç. Dr. Özışık, “Fitoöstrojen-
ler doğal endokrin bozucular 
arasında bulunmaktadır. Sarım-
sak, soya fasülyesi, tahıllar, may-
danoz, elma gibi sebze ve mey-
veler bu fitoöstojenlere örnektir. 
Dokularda birikme yapmadan 
vücuttan atıldıkları için yan etkileri 
yok denecek kadar azdır. Yoğun 
bir şekilde tüketilmeleri halinde be-
lirgin bir etki gösterebilirler. Doğal 
endokrin bozucular en çok östrojeni 
taklit ettikleri için kadınlarda üreme 
sistemini olumsuz etkileyebilmekte-
dir. Fitoöstrojen içeren bitkilerden 
elde edilen zayıflama çayları ya da 
gıda takviyeleri doğal endokrin bozu-
culara örnek olarak gösterilebilir” dedi.

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

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

Hafızada iyileşme gözlendi  

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

Beyaz cevheri küçülttü

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

Gençlerde henüz denenmedi

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

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

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

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

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

Protein kaçağına dikkat

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

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

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

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

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

İdrar sıkıntısı belirti

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

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

Son teknolojik tedaviler 

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

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

SERTLEŞME
PROBLEMİ 

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

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

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

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

Hafızada iyileşme gözlendi  

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

Beyaz cevheri küçülttü

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

Gençlerde henüz denenmedi

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

Etiler Esthetique Merkezi ve Özel Etiler Has-
tanesi Medikal Direktörü Prof. Dr. Alper Çelik, 
“Pandemide vücudumuz, özellikle karın, alt 

göbek ve bel bölgesini çok seven inatçı yağla-
rın saldırısına uğradı. Artık kadınlar kadar er-
kekler de ve yaşlılar kadar gençler de estetik 

operasyonlara yöneliyor” dedi
PANDEMIDE düzensiz beslenme ve 
hareketsizlik sebebiyle alınan kilolar, li-
posuction operasyonlarına talebi artırdı. 

Yapılan araştırmalara göre, 2021’de 1,4 milyar 
dolara ulaşan küresel liposuction cerrahisi 
pazarının, yıllık yüzde 6,19 bütünleşik büyüme 
hızıyla 2026’da 1,9 milyar dolara yükselece-
ği öngörülüyor. Pandemide alınan kiloların 
vücudumuzun özellikle karın, alt göbek ve bel 
bölgelerinde deformasyonlara neden olduğunu 
belirten Etiler Esthetique Merkezi ve Özel 
Etiler Hastanesi Medikal Direktörü Prof. Dr. 
Alper Çelik, “Küresel salgın hepimizi evlerimi-
ze kapatırken vücut kusurlarımızla da baş başa 
bıraktı. Alınan kilolar da cabası… Artan este-
tik kaygılar, yaş ve cinsiyet ayırt etmeksizin her 
kesim için estetik operasyonlara kapı araladı. 
Artık kadınlar kadar erkekler de ve yaşlılar ka-
dar gençler de estetik operasyonlara yöneliyor. 
Çünkü estetik kaygıların yaratabileceği depres-
yondan kaçınmak istiyor”diye konuştu. 

İyileştirici güce sahip
Pandemide fiziksel sağlığa dair artan kaygı-
ların, vücudumuzda oluşan deformasyonlar 
nedeniyle estetik kaygılarla birleşerek ruh 
sağlığımızı da etkisi altına aldığına değinen 
Prof. Dr. Alper Çelik, “Fiziksel sağlığımız için 
vücudumuzun bağışıklığını güçlendirmek ne 
kadar önemliyse, ruhsal sağlığımız açısından da 
vücudumuzla barışık olmamız o kadar önemli. 
Estetik operasyonların sadece güzelleştirici ya 
da gençleştirici değil, ruhsal sağlığımızı iyileşti-
rici bir gücü bulunuyor. Bir estetik operasyonu 
başarıya ulaştıran 2 kriter bulunuyor. Bunlar-
dan biri kısa sürede iyileşme sağlanması, diğeri 
de hasta memnuniyeti. Estetik kaygılarla bize 
başvuran hasta-
larımızın gerekli 
sağlık kontrolleri-
ni tamamladıktan 
sonra liposuction 
yapılacak bölge-
leri belirliyoruz. 
Hastalarımız, 
liposuction ame-
liyatının ardından 
evlerine dönerek 
kısa süreli bir isti-
rahat döneminin 
ardından yeniden 
sosyal hayatlarına 
geri dönebiliyor” 
diye konuştu.
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Varis koruyucu tedavi mümkünVaris koruyucu tedavi mümkün

4 Aralık tarihinde konser verme-
ye hazırlanan şarkıcı, hastalığı 
yüzünden konseri ileri bir tarihe 

ertelediğini açıkladı.Açıklamasında 
Koşan “2-3 gündür yaşadığım şiddetli 
baş ağrısı, nefes darlığı nedeniyle 
doktoruma başvurdum. Çok şükür 
PCR testim negatif çıktı. Zatürre 
başlangıcı teşhişi konuldu. Evde 
tedavim devam ediyor ve dinleni-
yorum. 4 Aralık Cumartesi, Küba 
Dragos programımı doktorumun 
da izin vermemesi ve biraz daha 
dinlenmem gerketiği dolayısıyla 
siz kıymetli gönül dostlarımdan 
özür dileyerek ertelemek mec-
buriyetinde kaldım.Sağlık her 
şeyden mühim. Affınıza sığınıyo-
rum. Tespit Edilen yeni tarihte 
görüşmek dileğiyle” ifadelerini 
kullandı.

Mine Koşan
  KORKUTTU

GEBELIK döneminde varislerden korunma 
yolları hakkında bilgiler veren Op. Dr. Sıdıka 
Altop, “Bol bol yürüyüş yapın. Uzun süre ha-
reketsiz kalmayın, ne de ayakta kalın. Uzun 
süre bacak bacak üstüne atmış bir şekilde 
oturmamaya dikkat edin. Otururken kan 
dolaşımını hareketlendirmek için bacak 
hareketleri yapın. Dinlenirken bacak-
larınızı vücut düzleminden yüksekte 
tutun. Ağır kaldırmayın. Bol bol su 
için ve fazla tuzlu yiyecekler tüketme-
yin. Uzun süre otomobil kullanmayın. 
Yüksek topuklu ayakkabı tercih 
etmeyin. Külotlu basınç çoraplarını 
kullanın. Sırt üstü yatmak yerine sol 
tarafa doğru yatın. Aşırı sıcak suyla 
banyo yapmayın. Çok dar giysiler 
giymeyin” önerilerinde bulunarak 

sözlerini noktaladı.

GEBELGEBELiiKTEKTE
VARVARiiS ARTAR!S ARTAR!
Ailesinde varis hika-

yesi olanlarda, 35 
yaş üzeri gebeler-

de, birden fazla doğum 
hikayesi olanlarda gebelik 
süresince varis oluşma ris-
ki belirgin olarak artığını 
belirten Emsey Hospital 
Kalp ve Damar Cerrahisi 
uzmanı Op. Dr. Sıdıka 
Altop, gebelerde varislere 
bağlı olarak bacak öde-
minde artış, ağrı, kaşıntı 
ve krampların yaşanabile-
ceğinin altını çizdi.

Pıhtılaşma olabiliyor
Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı 
Op. Dr. Sıdıka Altop, doğum 
yaklaştıkça, varis oluşumunda gö-
rülen artış ve var olan varislerin 
kötüleşmesiyle gebelikteki hor-
mon değişikliklerine bağlı olarak 
damar pıhtılaşması riskinin de 
artığını belirtti. Gebelik öncesi 
varisi olmayan her 100 anne ada-
yından gebelik sonrası kalıcı varis 

sorunu yaşayanların sayısı 
4 ila arasında olduğunu 
söyleyen Op. Dr. Sıdıka 
Altop, gebeliğin erken dö-
neminde anne adaylarının 
yüzde 30’unda, doğuma 
yakın dönemde ise yüz-
de 50’sinde bacaklardan 
kaynaklanan yakınma-
ların başlayabileceğini 
ifade ederek gebelikte 
varisi tetikleyen sebepler 
hakkında da şu bilgileri 
paylaştı: “Bebeğin gelişimi 
için vücutta artan kan/sıvı 

miktarının bacak damarlarında 
daha fazla basınç oluşturması, 
hormonal değişiklikler nedeniyle 
toplardamar duvarında esneme/
genleşme yatkınlığının artması, 
gebeliğin sonuna doğru bebeğin 
ve rahmin büyümesi ile kalça 
kemiklerinde basınç artışı ve 
buradaki damarları sıkıştırması, 
bel kemiğinde gebelik nedeniyle 
oluşan eğrilik, çoğul gebelikler, 
gebelik sayısı, gebelikte fazla kilo 

alımı, gebelik öncesi varisin ol-
ması ve varisten korunma önlem-
lerinin alınmaması gibi nedenler-
den kaynaklanabilir” dedi.

Gerileme olur
Çoğunlukla ilk hamilelikte ortaya 
çıkan varislerin her hamilelikte 
tekrarlayıp öncekine göre daha 
şiddetli olabileceğini belirten 
Op. Dr. Sıdıka Altop, gebelik 
bittikten sonra varis oluşumla-
rında yüzde 70’e yakın gerileme 
mevcuttur ama geri kalanında 
gebelikten sonra da devam eder 
ve tedavi edilmezse kalıcı ola-
bileceğinin altını çizdi. Bir gebe 
bacaklarında ağrı, kramp, yanma, 
sızı ve şişkinlikten şikayet edi-
yorsa, damarlar belirginleşmeye 
başladıysa, İş yerinde sürekli 
ayakta kalınıyorsa ve ailede varis 
öyküsü varsa, kesinlikle doktora 
başvurması gerektiğini ifade etti.

Tüketilen gıdalara dikkat 
Varisin bitkisel tedavisinde en 

önemli içerik flavonoid çünkü 
flavonoid içeren besinler tüketil-
diğinde toplardamarlar güçlenir, 
etrafındaki dokuda oluşacak 
yangı ve enflamasyonlar azalır 
böylece varisi olan kişilerde 
varisin artışında azalma ola-
cağını söyleyen Op. Dr. Sıdıka 
Altop, flavonoid içeren gıdaları 
ve tüketilmeleri konusunda, 
“Çobanpüskülü, yaban mersini, 
kekik, kivi, koyun otu, at kuyru-
ğu otu, bal, asma yaprağı, fındık 
yaprağı, rezene, meyvelerde ise 
özellikle küçük taneli meyveler, 
turunçgiller, at kestanesi, kırmı-
zı üzüm, falavonoid kaynağıdır. 
Sebzelerden özellikle kırmı-
zı lahana, içeceklerden yeşil 
çaydır. Bu sebze ve meyveler ya 
kaynatılarak içilir ya da merhem 
olarak bacaklara sürülür. Gebe-
lik döneminde tıbbi ve cerrahi 
yaklaşımlar risk oluşturabile-
ceğinden genellikle palyatif ve 
koruyucu tedaviler uygulanır” 
bilgisini paylaştı.

Toplardamar sistemindeki değişikliklere bağlı olarak gebelerin yaklaşık yüzde 15’inde bacaklarda varis 
oluşumu görülebileceğine dikkat çeken Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı Op. Dr. Sıdıka Altop, gebelikte 
oluşan varislerin daha çok gebeliğin üçüncü ayından itibaren artma eğiliminde bulunduğunu ifade etti

Op. Dr. 
Sıdıka Altop

Doç. Dr. 
Gökhan Özışık

PANDEMi 
erkekleri de vurdu!

Bir süredir hasta olduğunu söyleyen 
şarkıcı Mine Koşan, sosyal medya 

hesabından yaptığı paylaşımda Ko-
vid-19 PCR testinin negatif çıktığını 
belirterek, zatürre başlangıcı teşhisi 

konulduğunu açıkladı

KiMYASAL MADDELER
HORMONLARI BOZABiLiR



İSTANBUL’DA 
yılbaşı öncesi 
düzenlenen ope-

rasyonlarda toplam 10 
ton 557 litre sahte içki ele 
geçirildi. İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü Kaçakçılık 
Suçlarıyla Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı 
öncesi Başakşehir, Arna-
vutköy ve Gaziosmanpa-
şa’da sahte içki operasyonu 

düzenledi. Tespit edilen 
adreslere baskın yapan 
polis, 4 şüpheliyi gözaltına 
aldı. Baskınlarda, piyasaya 
sürülmek üzere ve metil 
alkolün damıtılmasıyla 
elde edilen 10 ton 557 litre 
sahte alkol, 1275 litre etil 
alkol, 70 litre metil alkol, 
4 bin 950 adet kapak, 450 
adet boş alkol şişesi, 33 
bin 400 adet etiket, 15 

bin 500 sahte bandrol ve 
kapaklama makinesi ele 
geçirildi Operasyon anı 
kameralara yansırken, 
Ele geçirilen malzemeler 
İstanbul Emniyet Müdür-
lüğü Vatan Caddesi’ndeki 
yerleşkesinde sergilendi. 
Operasyonda gözaltına 
alınan 4 şüphelinin emni-
yetteki sorgunsun sürdüğü 
öğrenildi.
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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

3GÜNCEL 16 TEMMUZ 2021 CUMAwww.gazetedamga.com.tr

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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SIR PERDESSIR PERDESii  
ARALANIYORARALANIYOR

OLAY, Kağıthane Altınay 
Caddesi üzerinde saat 11.00 
sıralarında meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, çocuğunu 
ana okuluna bırakan Pelin Gün-
doğdu, otoparktan çıkarken fren 
yerine gaza basınca otomobiyle 
uçurumdan düştü. Vatandaşların 
ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık 
ve polis ekibi sevk edildi. Kısa 
sürede olay yerine gelen itfaiye 
ekibi otomobilin içinde şok geçiren 
sürücüyü çıkararak sağlık ekibin 
teslim etti. Ambulansta tedavisi 
yapılan sürücü kardeşinin aracı-
na bindi. Kaza yapan sürücünün 
kardeşi Mert Kerem Gündoğdu “ 
Otomobil park halindeydi. Çık-
maya çalışıyor. Yanlış bir manevra 
yapıyor. Sonra araç aşağıya uçuyor. 
Devrilme falan olmadığı için yara-
lanma yok. Araç hızlanmış sonra 
da arabayı kontrol edememiş. Biz 

itfaiyeden daha önce geldik. Yaralı 
değildi. Ablama araçtan çıkmasını 
söyledik. O da çıktı. Sonra yukarıya 
çıktık. Ablam önce bizi arayarak 
‘Ben kaza yaptım. Ne yapacağımı 
bilmiyorum. Panik içindeyim Bu 
araç devrilecek mi? Aşağıya mı gi-
decek? Bilmiyorum’ dedi. Biz onu 
sakinleştirmeye çalıştık. Allahtan 
bir şey olamadı” şeklinde konuştu.

Fren yerine gaza 
basınca UÇTU!

Hiç ders alan yok!

Telefon yüzünden ölecekti

Çamaşır makinesi hırsızı

Sahte içki operasyonu

KAZA, saat 08.15 sırlarında 
Esenyurt Atatürk Mahallesi 
Adnan Menderes Caddesi 

üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye 
göre, Salih Demir’in idaresindeki 34 
ER 5227 plakalı hafif ticari araç dö-
nüş yaptığı sırada, rampadan inene 
34 DN 3573 plakalı hafif ticari araç 
çarptı. Kaza sonucu Demir’in eşi, 
çocuğu ve diğer aracın sürücü hafif 
şekilde yaralandı. Kaza anında bir 
yaya, iki aracın arasında kalmaktan 
son anda kurtuldu. Kazayı gören 
vatandaşların ihbarı üzerine olay 
yerine gelen sağlık ekipleri, yaptık-
ları ilk müdahalenin ardından yara-
lıları hastaneye kaldırdı. 3 yaralının 

da durumunun iyi olduğu öğrenildi. 
Kaza anı ve bir yayanın son anda 
kurtulduğu anlar ise güvenlik kame-
rasına yansıdı.

Aşırı derecede hızlıydı
Kendilerine çarpan sürücünün aşırı 
derece de hızlı olduğunu söyleyen 
Salih Demir, “Ben sol tarafa dönüş 
alıyordum. Dönüş alırken, yukarı-
dan gelen araç aşırı derece de hızlıy-
dı. Çarptı. Eşim ve oğlum yaralandı. 
Diğer aracın sürücüsünü göreme-
dim. Hastaneye gittiğini söylüyor-
lar. Oğlumun çenesinde yaralanma 
var. Eşim de epilepsi hastası olduğu 
için panik yaptı” dedi. DHA

Kağıthane’de fren yerine gaza basan sürücü, uçurumdan düştü. 
Panik yaşayan sürücü, itfaiye tarafından aracından çıkarıldı

ALLAH KURTARDI!
Esenyurt’ta, iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1’i kadın 3 kişi ya-
ralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan araçların arasında kalmak-
tan bir yaya son anda kurtulurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

İstanbul, Esenyurt 
TEM Otoyolu Ha-
ramidere bağlantı 

yolunda 11 Ekim 2021 
tarihinde lüks bir aracı 
söndüren itfaiye ekipleri 
aracı söndürdükten sonra 
içinde kan izleri gördü-
ğünde polis harekete 
geçerek soruşturma başla-
tılmıştı. Polis lüks otomo-
bilin sahibi Nuri Yıldız’ın 
evine  gittiğinde eşi Esra 
Yıldız’ın (38) boğazı 
kesilerek öldürüldüğünü 
görmüştü. Olayla ilgili yü-
rütülen soruşturmada po-
lis, Nuri Yıldız’ı aramaya 
başlarken, 14 Ekim 2021 
tarihinde Beylikdüzü, De-
reağzı Mahallesi, Gaziler 
Caddesi ile Vilda Sokak 
arasında  bulunan boş 
arazide bir erkek cesedi 
bulunmuştu. Yapılan ince-
lemede başından taban-
cayla vurularak öldürülen 
cesedin Nuri Yıldız’a ait 
olduğu belirlenmişti.

Kan izleri bulundu
Cinayet Büro Amirliğinin 
yaptığı operasyon sonu-
cu yakalan 7 şüpheliden 
Ferhat Y., Mühyettin Y. 
ile Aleyna Y. tutuklanarak 
cezaevine gönderilmişti. 
Cinayet Büro Amirliğinin 
binlerce saat güvenlik 
kamera görüntüsü incele-
yerek ortaya çıkardığı olay 
sırasında tutuklanan Fer-
hat Y. ile Mühyettin Y.’nin 
elbiseleri ve ayakkabılarına 
kan izlerini ortaya çıkaran 
Luminal Test yapıldığı 
belirlendi. Test sonucu iki 
şüphelinin ayakkabılarında 
ve pantolon ve montların-
da kan izleri tespit edildiği 
belirlendi.

Ateş ederken 
görüntülendiler
Olayla ilgili başka bir 
görüntüde ise şüphelilerin 
olayda kullandıkları silahı 
atarken görülüyor. Şüphe-
lilerin cesedi bıraktıktan 
sonra bir çalılığa attığı 
silah ise polis ekipleri 

tarafından bulunmuştu. 9 
mm çapındaki tabancanın 
kriminal polis laboratu-
varında incelemesinin 
sürdüğü öğrenildi.

Apartman kayıtları 
da çıktı
Çifte cinayet sırasında 
Esra Yıldız’ın evinde 
boğazı kesilerek öldürül-
düğü anlarda ise güvenlik 
kameralarına şüphelilerin 
apartmana girerken gö-
rüntüleri yansıdı. Şapkalı 
ve maskeli  ve ellerinde 
eldiven bulunan iki şüphe-
linin eve girdikten sonra 
cinayeti 10 dakika içinde 
işledikleri ve ardından hız-
la ayrıldıkları tespit edil-
mişti. Cinayetlerden sonra 
Aleyna Y.’nin de sokakta 
yürürkenki görüntüleri de 
ortaya çıktı. 

Sürekli yeni bir 
detay var
Öte yandan polis soruş-
turmasıyla ilgili de yeni 
detaylar ortaya çıktı. 
Polis soruşturmasına 
göre cinayeti işledikleri 
tespit edilen Ferhat Y. ile 
Mühyettin Y.’nin güven-
lik kamera görüntülerinin 
diğer aile üyeleri tarafın-
dan teşhis edildiği öğre-
nildi. Farklı nezaretlerde 
tutularak birbirlerinin 
verdiği ifadelerden haberi 
olmayan şüphelilerin Esra 
Yıldız’ın evine girerken 
görüntülenen iki şüpheliyi 
Ferhat Y. ile Mühyettin 
Y. olarak teşhis ettikleri 
öğrenildi. Hatta şüpheli-
lerin başlarındaki şap-
kaların kız kardeşlerine 
ait olarak teşhis edildiği 
belirtildi. DHA

Avcılar’da otel işletmeciliği yapan karı koca Esra Yıldız ve Nuri Yıldız’ın öldürülmesiyle ilgili 
gözaltına alınan 7 kişiden 3’ü tutuklanırken olayla ilgili yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya 
çıktı. Öte yandan polis soruşturması sırasında tutuklanan şüpheliler Ferhat Y. ile Mühyettin Y.’nin 
evinde bulunan eşyalara kan izlerini ortaya çıkaran luminal test yapıldığı öğrenildi. Ferhat Y. ile 

Mühyettin Y.’nin eve girer çıkarkenki görüntüleri apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı

BEYOĞLU’NDA çiftin 
işlettiği otellerden birinin 
güvenlik kameralarına 
yansıyan görüntülerde 
önce saat 21.21 sıraların-
da Esra Yıldız’ın otelden 
çıkıyor. Hızlı adımlarla 
ilerleyen Esra Yıldız sa-
niyeler içinde kameranın 
görüş açısından çıkıyor. 
Polis ekipleri Esra Yıl-
dız’ın bir taksiye binerek 
Avcılar’da bulunan evine 
gittiğini tespit etmişti. Bu 
görüntüden yaklaşık ya-
rım saat sonra saat 21.53 

sıralarında bu kez Nuri 
Yıldız, otelden ayrılıyor. 
Nuri Yıldız yürüyerek 
ayrıldığı otelden otopark-
ta bulunan aracına gitmiş 
ardından Haznedar’da 
buluştuğu iki şüpheli ta-
rafından öldürülmüştü.

Otelci çiftin son görüntüleri

OLAY, 28 Kasım Salı günü 
Esenyurt Akşemsettin Mahal-
lesi Kazım Karabekir Cadde-

si’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 
Şahin Yıldız arkadaşının iş yerine 
gitmek için yolun karşısına geçmek 
istedi. O sırada alkollü olduğu iddia 
edilen Memet A. idaresindeki oto-
mobil, Şahin Yıldız’a çarptı. Çarp-
manın etkisiyle havalanıp düşen Yıl-
dız yaralanırken, olay yerine ihbar 
üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk 
edildi. Yapılan ilk müdahalenin 
ardından yaralı, Başakşehir Çam Sa-
kura Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. 
Şahin Yıldız’ın bacağında kırıklar 
olduğu öğrenildi. Kaza anı ise bir iş 
yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 
Olayın yaşandığı caddede ise daha 
önce de yaşanan kazalar nedeniyle 
vatandaşlar çözüm bekliyor.

Aşağıdan gelen araca çarptı
Yaşanan kazayı anlatan Özcan 
Göçer, “10 gün önce set istedik, 
yapıldı. Setin yapılmasının ardından 
kazalar devam etti. Biz buraya ışık 
konulmasını istiyoruz. Her seferinde 
bunun için dilekçe yazıyoruz. Hiçbir 
şekilde gelen yok. Arkadaşımız 
karşıdan karşıya geçerken, aşağıdan 
gelen araç çarptı. Hastaneye kaldı-
rıldı. Şu an hayati tehlikesi de yok” 
dedi. 

Bir yayanın ölmesi an meselesi
Caddede yaşanan kazalar nedeniyle 
ölümle bir kazanın yaşanmasının an 
meselesi olduğunu belirten Serhat 
Güner, “Akşam saatlerinde kom-
şumuz, dükkana gelecekti. Biz onu 

bekliyorduk. Aşağıdan bir araba 
geldi. Hızlı geliyor, setten uçarak 
yayaya çarpıyor. Ölümden döndü. 
İlk müdahaleyi biz burada yaptık. 
Şurada bir ışık olsaydı belki de bu 
şey yaşanmayacaktı. Her gün bir 
kaza oluyor. Şurada canlı yayın yap-
salar, kaç tane kaza denk gelecek. 
Başvuru da yaptık. Hiçbir şekilde 
önlem alınmadı. Bir yayanın ölme-
si an meselesi” şeklinde konuştu. 
 DHA

Esenyurt’ta birçok kazanın yaşandığı caddede alkollü olduğu iddia edi-
len sürücü otomobiliyle, yolun karşısına geçen yayaya çarptı. Yaralanan 
kişi  hastaneye kaldırılırken, kaza anı da güvenlik kamerasına yansıdı

KARTAL Sahili’nde 
düşen cep telefonunu 
almaya çalışırken 

kayalıklar arasına sıkışan kişi 
itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 
Ekipler, cep telefonunu da 
düştüğü yerden aldı. Olay, 
dün saat 19.00 sıralarında 
Kartal Sahili’nde meydana 
geldi. Yiğitcan Sarıkaya, 
arkadaşlarıyla birlikte 
oturduğu kayalıklarda cep 
telefonunu düşürdü. Düşen 
telefonu almaya çalışan 
Sarıkaya, kayalıkların ara-
sına sıkıştı. İhbar üzerine 

olay yerine itfaiye ve sağlık 
ekipleri sevk edildi. Kısa 
sürede sahile gelen itfaiye 
ekipleri, hidrolik kesici alet 
kullanarak kayaları ayırıp, sı-
kışan kişiyi kurtardı. Düşme 
sonucu yaralanan Sarıka-
ya, ambulansla hastaneye 
kaldırılırken, itfaiye ekipleri 
yaklaşık 2 metre kayalıkların 
içine düşen cep telefonunu 
çıkarmak için yoğun çaba 
sarf etti. Yaralı kişinin arka-
daşı ise telefonun çıkarılması 
üzerine itfaiye ekiplerine 
sarılarak teşekkür etti.

AVCILAR’DA bir otelin 
girişinde bulunan çama-
şır makinesi el arabasıyla 
çalındı. Kaçarken pa-
nik yapan kişi, çamaşır 
makinesini yola düşürdü. 
o anlar güvenlik ka-
merasına yansıdı. Olay 
Merkez Mahallesi’ndeki 
bir otelde meydana geldi. 
‘Çekçek’ adı verilen el 
arabasıyla katı atık top-
layıcısı gibi davranan çöp 
konteynerine giden bir 
kişi, otelin girişinde bı-
rakılan çamaşır makine-
sini görünce oyalanmaya 
başladı. Dikkat çekme-
mek için yoldan geçen 
bir kişiden sigara isteyen 
şüpheli, birkaç tur attık-
tan sonra otelin girişinde 
bulunan bir gün önce 
tamirden getirilen çama-
şır makinesini çalmak 
için içeri girdi. Yaklaşık 1 
dakika içerisinde çamaşır 
makinesini el arabasına 
koyarak dışarı çıkan 
şüpheli yolun ortasında 
çaldığı çamaşır makinesi-
ni düşürdü. Yine çevreyi 
kontrol ederek makineyi 
el arabasına tekrar yük-
leyen şüpheli kısa sürede 

uzaklaştı.

Görüntüleri paylaştı
Otel sahibi İsmail Karaca 
çamaşır makinesinin 
yerinde olmadığını fark 
edince güvenlik kamerası 
kayıtlarını inceleyerek 
hırsızlığın tüm görüntü-
lerine sosyal medya he-
sabından paylaştı. Birkaç 
gün sonra bir kişi hırsızın 
adresini verdi. Karaca da 
bu bilgileri ve güvenlik 
kamerası kaydını polise 
verdi. Karaca, “Makine-
nin maddi değerinde de-
ğilim. Benim amacım bu 
tip kişilerin yakalanarak, 
sokakta rahatça dolaşıp 
hırsızlık yapamaması” 
dedi. Polisin araştırma 
ve soruşturması devam 
ediyor.



İstanbul İl Milli Eğitim
Müdürlüğü, Türkiye Ulusal
Ajansı, AB Erasmus+ iş-

birliğiyle okullardaki akran zorbalığına
dikkat çekmek ve bunu en aza indir-
mek amacıyla geçtiğimiz Temmuz
ayında farklı noktalarda bir dizi etkin-
lik düzenlemişti. Bağcılar Belediye-
si’nin de destek verdiği “Şiddet yok
masal var” projesi kapsamında Bağcı-
lar Atatürk İlkokulu’nun ev sahipli-
ğinde Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi
ve Milli İrade Meydanı’nda İstan-
bul’un farklı okullarından 30 öğrenci
bir araya gelmişti. Ellerine fırçalarını,
kalemlerini alan öğrenciler, okullardaki
akran zorbalığına karşı arkadaş sevgi-
sini anlatan resimler çizmişlerdi.

Berlin'de eğitim

Projede yer alan Bağcılar Atatürk İlk-
okulu, Bağcılar Cumhuriyet İlkokulu,

Gaziosmanpaşa Dede Korkut
İlkokulu, Esenyurt Korozo İlk-
okulu, Esenler Türk İsveç Kardeşlik
İlkokulu, Sultanbeyli Hasanpaşa İlk-
okulu, Sultanbeyli İTO Şehit Er Dur-
sun Sıvaz İlkokulu, Sultanbeyli TOKİ
Adil İlkokulu, Küçükçekmece TOKİ
Şehit Efkan Kıran İlkokulu ve Sarıyer
Süleyman Çelebi İlkokulu öğretmen-
leri bu konuda bir adım daha attı. Pro-
jenin yaygınlaşması ve daha geniş
kitlelere ulaştırabilmek adına 21-27
Kasım 2021 tarihlerinde Almanya’nın
başkenti Berlin’de “Eğitimde Masal ve
Hikaye Anlatıcılığı” eğitimi aldı. Eği-
tim çerçevesinde Gabriele Cinti tara-
fından “Masal ve hikaye kullanımı”,
“Örnek Grimm masal paylaşımı”,
“Masal anlatıcılığının geçmişi”, “Lite-
ratürü ve alandaki kuramları”, “Ortak
masallarda yer alan kolektif bilinçdışı
öğeleri”, “Ters yüz edilmiş sınıf yön-

temi
ve etik

kurallar”
ve “Telif

hakkı” gibi çeşitli ko-
nularda bilgiler verildi.

Europass belgesi verildi

Eğitime katılan 10 öğretmene Euro-
pass belgesi takdim edildi. Yurtdışın-
daki eğitimin çok yararlı geçtiğini
söyleyen öğretmenler, “İstanbul’un
farklı ilçelerinde açılacak ‘Hikaye An-
latıcılığı’ seminerleri ve hizmet içi eği-
timlerle meslektaşlarımıza akran
zorbalığını ve şiddete karşı kullanabile-
cekleri yeni yöntem ve teknikleri payla-
şacağız” dedi. Eğitim etkinliğine;
İstanbul İl Proje Koordinatörleri
Ömer Faruk Erdoğan, Ferhat Karanfil
ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı
da katıldı.

İstanbul'da 2 gün etkili
olan lodosta yüzlerce çatı,
ağaçlar devrildi. Ancak 
tarihi yapılara hiçbir 
zarar gelmedi. Yıllardır
çökme tehlikesi 
bulunan Büyükada'daki
123 yıllık 
Rum Yetimhanesi de
saatteki hızı 130 
kilometreyi bulan
lodosu zarar
görmeden atlattı

İ stanbul'u 2 gün boyunca kuv-
vetli lodos etkili oldu. Hızı bazı
yerlerde 130 kilometreyi bulan

kuvvetli lodos çatıları uçurdu, ölüm-
lere neden oldu. Şiddetli lodos Bü-
yükada'yı da etkiledi. Dev dalgaların
vurduğu Büyükada Vapur İskelesi ve
sahil sular altında kaldı. Ancak çatısı
ve zemininde çökmeler oluşan, yok
olmanın eşiğine gelen Fener Rum
Ortodoks Patrikhanesine ait Büyü-
kada Rum Yetimhanesi, şiddetli lo-
dostan etkilenmedi. Büyükada'nın en
yüksek yerinde yer alan 123 yıllık ta-

rihi yapı lodosu da hasar görmeden
atlattı.

Restorasyon yapılacak

Büyükada Rum Yetimhanesi, Fran-
sız Mimar Alexander Vallaury tara-
fından 1898'de inşa edilen 'Prinkipo
Palas' oteli, ruhsat verilmemesi üze-
rine 1900'lerin başında bir Rum tara-
fından satın alınarak, yetimhane
olarak kullanılması şartıyla Fener
Rum Ortodoks Patrikhanesine ba-
ğışlandı. Tarihi yapı, 1964'te kapısına
kilit vurulana kadar yaklaşık yaklaşık

6 bin Rum yetime yuva oldu. İstan-
bul Rum Ortodoks Patrikliği, Türki-
ye'den iadesini istediği yetimhanenin
tapusunu 2010 yılında Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi (AİHM) kararı
ile geri aldı. 50 yıl sonra yeniden
mülkiyet hakkını kazanan patrik-
hane, tarihi yapının restorasyonu
için kolları sıvadı. Büyükada Rum
Yetimhanesi'nin restorasyon çalış-
maları öncesi son hazırlıklar tamam-
landı. En kısa zamanda
restorasyonun başlaması bekleniyor.
DHA
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B İR zamanlar iktidara "Simit" hesa-
bıyla gelenler ülkede fakirin öğlen
yemeği simiti 3.5 lira yaptılar. Hatta

baktım bir ekler pasta bile 2 buçuk liraya ge-
liyor ki o yüzden de simit alamayan pasta mı
yesin deyiverdim. Ne kadar acıdır ki fakirli-
ğin simgesi simiti tartışır hale gelen çok kötü
ekonomik koşulların egemen olduğu bir ül-
kede yaşıyoruz. Bu ülkeyi 20 yıldır yöneten-
lerde hala bizleri sizleri kandırıp daha
yapacak işlerimiz var diyor ve destek istiyor-
lar. Tekrar ediyorum. Allah hiçbir kulunu; iç
ve dış tüm anlaşmaları döviz ile yapıp, son-
rada Türk Lirası için "Kurtuluş savaşı başlat-
tım" diyen, basiretsiz, beceriksiz, ne
yaptığının farkında olmayanlara sahip çıka-

cak, alkışlayacak, önünde diz çökecek du-
rumda bırakmasın. Bir de şu durum var.
Ekonomide kurtuluş savaşını vermek. Çok
doğru belki de ama sormazlar mı? Şimdi sen
savaş veriyorsun, iyi de bu noktaya memle-
keti kim getirdi? 19 yıldır bu ülkeyi Bay
Kemal mi yönetiyordu? Ülkeyi yöneten AKP
değil miydi?

Martılar bize simit atar mı?

Dotlar biraz da ironi yapalım. Simit 3
buçuk TL olduğuna göre, hazırlanın arkadaş-
lar yakında martılar bize simit atacak bu gi-
dişle haksızda sayılmam yani. Şaka bir yana
gerçeğe dönersek; İstanbul’da simidin 3,5 TL
olmasına vatandaş  "Tok açın halinden anla-

maz" sözleriyle isyan etti.İstanbul'da 2 buçuk
TL’den satılan simit, 3 buçuk TL oldu. Hal
böyle olunca, çay-simit hesabı da yeniden
gündem oldu. Kafelerde bir fincan çayın orta-
lama fiyatı 3 buçuk TL iken simit fiyatının da
3 buçuk  TL’ye çıkması, özellikle dar gelirli
vatandaşları zora soktu. Ay sonunu nasıl ge-
tireceğini kara kara düşünen vatandaşlar
çay-simit yiyemeyecek duruma geldi.

Zam kaçınılmazdı

Bu işin üretici pazarlayıcı bölümünde

olanlar zammı; “Simide böyle bir zam maa-
lesef gerekiyordu çünkü una, susama vesaire
çok fazla zam geldi, girdi maliyetleri arttı.
Her şeye zam geldiği için simide zam gelme-
sini de normal karşılıyoruz. Zaten pandemi
nedeniyle satışlar düşmüştü, bu fiyat artışı da
tabi ki bizim satışları daha da olumsuz an-
lamda etkiler, satışlarımız düşer. Vatandaş
artık zamlara alıştı, bu zamma da alışır”
şeklinde savunuyorlar. Ne kötü sözdür "Alışır-
lar" demek. İşin çözümü bu değil ki. İnsanları
zora sokun. Sonra alışırlar nasılsa diyerek
bütün yaptığınız yanlışları milyonlara yükle-
yip sütten çıkmış ak kaşık misali bir de "Bay
Kemal"i suçlayıverin değil mi Dostlar. Bu ül-
keyi babalarının çiftliği gibi görenler. zam-
nından devlte mallarını " Babalar gibi
satarız" diyenler ve bunları Türkiye Cumhuri-
yeti'nin nerede ise tüm birikimlerini yok eden-

ler yine mağduriyet yaratma peşindeler. Fe-
tö'yü yıllarca sırtlarında taşıyanlar sadece bir
pardon ile bunu yok sayanlara bugün kuru
ekmeği bulamaz hale vatandaşı yin kandır-
manın peşindeler.

Herkes fakirleşti

Vatandaşlar “Hepimiz fakirleştik, paramı-
zın bir değeri kalmadı. Asgari ücret artık
çay-simit hesabına yetmiyor. Zor durumda-
yız, çok fakirleştik hepimiz. Devletimizin va-
tandaşlara yardım etmesi lazım, destek
bekliyoruz” diyorlar. Emekli insanın bir ay
ailecek çay-simitle geçinme şansı yok. Asgari
ücretlinin de öyle. Hangi birini ödeyelim? Va-
tandaşı soyuyorlar. Bir söyle bin ah işit duru-
munda şu an Türkiye. Yukarıdakilerin,
vatandaşın halini anlayacağını sanmıyorum.
Çünkü tok açın halinden anlamaz.

Simit alamayan pasta mı yesin!
Oktay APAYDIN
damgaweb@gmail.com

apaydinoktay@gmail.com
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YÜZLERCE ÇATI UÇTU, 'ÇÖKECEK' DENİLEN BÜYÜKADA RUM YETİMHANESİ HASARSIZ ATLATTI

İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nce başlatılan ve

Bağcılar Belediyesi’nin de destek
verdiği “Şiddet yok masal var” 

projesi kapsamında öğretmenlere 
Almanya’da eğitim 

imkanı sunuldu 
bilgilendirecekler.
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son günlerde artan kadına şiddet olay-
ları için farkındalık çalışmaları artıyor.
Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Ai-

leyi Güçlendirme Komisyonu, Tuzla Belediyesi Kent
Konseyi Kadın Meclisi, Kadın Koordinasyon Mer-
kezi iş birliği ile kadına şiddet olaylarına dikkat çek-
mek için özel bir farkındalık çalışması gerçekleştirildi.
Tuzla’nın 17 mahallesine kurulan semt pazarlarında
ve Tuzla Marina’da stantlar kurularak 7’den 70’e
tüm vatandaşlara broşür ve rozet dağıtıldı. Tuzla Be-
lediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın eşi Gönül Elleri
Çarşısı Kurucu Gönüllülerinden Dr. Fatma Yazıcı da
Tuzla Marina’da düzenlenen etkinliğe katıldı. Fatma
Yazıcı, Tuzla Marina’da bulunan vatandaşlara rozet
taktı. Ayrıca Gönül Elleri Çarşısı’nın 4 bin 500 kadın
kent gönüllüsü de Tuzla’nın 17 mahallesinde kuru-
lan semt pazarlarına giderek hem vatandaşlar ile
sohbet edip hem de rozet ve broşür dağıttılar. Yapı-
lan çalışmalar ile kadına şiddet konusunda farkında-
lığın artırılması hedefleniyor.  DHA

Özel çocuklara
özel oyun alanı

esenyurt Belediyesi, İnönü Mahal-
lesi’nde özel çocukların fiziksel ve zihin-
sel gelişimlerine katkı sağlayacak bir

oyun alanı kurdu. Mehmet Âkif Ersoy Parkı’ndaki
bu oyun alanında, özel çocukların kendi başına ha-
reket edip fiziksel gelişimlerini destekleyecek ahşap
oyun grupları kuruldu. Yeni kurulan bu oyun alanı,
çocukların öz güven becerisi edinme, muhakeme,
planlama ve problem çözme becerileri üzerinde
ciddi katkı sağlayacak. Esenyurt’ta özel çocuklara
yönelik ilk defa böyle bir çalışma yapıldığını dile ge-
tiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü Peyzaj Mimarı
Mihriban Gümüştaş, “Esenyurt genelinde özel ço-
cuklarımızın parklarda uyum sağlayacağı alanlar ol-
madığını gördük ve ilçemizde ilk defa özel
çocuklarımızın fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı
sağlayacak bir oyun alanı oluşturduk. İlçemizdeki
uygun alanlarda özel çocuklarımıza yönelik alanlar
oluşturmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Dönüşüm için el ele verdiler
Kartal Belediyesi, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ile ortak gerçekleştirdiği proje kapsamında,
örnek bir çevreci çalışmayı hayata geçiriyor. ‘Atıklar Yeşilde Can Buluyor’ ismi verilen proje ile oda üyelerinin kâğıt
ve ambalaj atıkları, Kartal Belediyesi’nin lisanslı geri kazanım firması tarafından düzenli olarak toplanacak
Çevre dostu ödüllü projelerinin yanı sıra belediye hiz-
met binasında uygulamaya soktuğu ‘Sıfır Atık Yönetim
Sistemi’ ile geçtiğimiz ay ‘Sıfır Atık Belgesi’ alan Kartal
Belediyesi, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavir-
ler Odası ile ‘Atıklar Yeşilde Can Buluyor’ projesini baş-
lattı. Proje ile tüm oda üyelerinin kâğıt ve ambalaj
atıkları, Kartal Belediyesi tarafından toplanarak kayna-
ğında ayrıştırılacak. İlçe genelinde “sıfır atık" uygulama-
larıyla dönüşebilir atıkları kaynağında ayrıştıran ve
bilinçlendirme çalışmaları ile bugüne kadar
yüzbinlerce kg atığı toplayarak; hem doğayı
koruyan hem de ülke ekonomisine katkı sağ-
layan Kartal Belediyesi, “çevre dostu beledi-
yecilik” anlayışını, yeni çalışmalarla
perçinlemeye devam ediyor.

Zararlar engellenecek

Söz konusu çalışmalar kapsamında; diğer
meslek gruplarına oranla kâğıt ve ambalaj
tüketiminin nispeten daha fazla olduğu mü-
şavirliklerde ortaya çıkan ambalaj ve kâğıt
atıklar, Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve

Kontrol Müdürlüğü ve İstanbul Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler Odası ile başlatılan proje kapsamında
geri dönüşüm halkasına dâhil edilip tekrar imalat süreç-
lerine kazandırılacak. Öte yandan toplanan her 30 kg
kâğıt ve ambalaj atığına 1 adet fidan sertifikası verilecek.
Kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir ambalaj ve
kâğıt atıkların çeşitli geri dönüşüm yöntemleri ile ham
madde olarak tekrar geri dönüşüm halkası içine dâhil
olmasını sağlayacak olan projeyle; insan nüfusunun ar-

tışıyla paralel olarak artan tüketimin, doğal
dengeyi bozması ve doğaya verilen zararların
engellenmiş olması amaçlanıyor. İstanbul
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
Odası’na teşekkürlerini sunan Deniz Kara-
can, “Bugün, İstanbul Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler Odası ile ‘Atıklar Yeşilde
Can Buluyor’ projesi için bir aradayız. Proje-
miz tamamlandığında yüzlerce kiloluk atığı
çevreye yeniden kazandıracağız. Bizleri yal-
nız bırakmadığı ve doğaya olan duyarlılıkları
için tüm oda üyelerimize sonsuz teşekkürleri-
mizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Şiddete
karşı farkındalık
Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, son günlerde artan kadına şiddet olayları için
farkındalık çalışması başlattı. Tuzla’nın 17 mahallesine kurulan semt pazarlarında ve
Tuzla Marina’da bulunan 7’den 70’e tüm vatandaşlara broşür ve rozet verildi

LODOS BiLE

Deniz
Karacan
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AVCI’NIN FETO
BAGLANTISI IYI
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8 . Cumhurbaşkanı Turgut
Özal'ın oğlu eski bağım-
sız Milletvekili Ahmet

Özal Damga'yı ziyaret etti. 
Ziyaret sırasında önemli açık-
lamalarda bulunan Özal, ger-
çekleştirdiği memleket
ziyaretlerini, “Halkı zi-
yaret ediyorum. Tanı-

dıklarımız, baba dostlarımız
var. Her yerden davet var”
şeklinde açıkladı. Hiçbir
siyasi partiyle bağlantısı-
nın olmadığını dile geti-
ren Özal, kendisinin
öncülüğünde gerçekleşe-
cek yeni bir oluşum iddia-
larını ise yalanlamadı.
2008 yılında gözaltına alın-
masıyla ilgili de konuşan Özal,
dönemin Edirne Emniyet Müdürü
Hanefi Avcı hakkında çok tartışı-
lacak ifadeler kullandı. Geçmişte 
FETÖ tarafından kumpas kurulan Avcı'nın
iyi niyetli olmadığını ifade eden Özal,
“FETÖ bağlantısı iyi araştırılmalı”
talebinde bulundu. 

nAhmet Özal bu aralar Güneydoğu illerine
ziyaretleri yaptı. Basın yayın organlarına 
gidiyor. Sebebi nedir?

Bu benim ilk seyahatimdi. Bundan sonra da
devam edecek. Sırada Karadeniz var. Halkı
ziyaret ediyorum. Tanıdıklarımız, baba dost-
larımız var. Her yerden davet var. 

nBu gezilerden sonra sizi tekrar siyasette 
görebilir miyiz? Olursa ne gibi çalışmalarınız

var?
Evet söyleyebiliriz. Ben daha önce mil-

letvekilliği yaptım. Makam, mevki
çok önemli değil. Şuan Türki-

ye'nin yaşadığı durumu, dünya
konjektörü, dış politika bun-
lar yaşanabilir şeyler. Rah-
metli babam da yaşadı.
Türkiye'nin bu durumunda
bunları doğru kullanmak ge-

rekir. Bu birikimler, tecrübeler
çok kolay oluşmuyor. Hiçbir 

siyasi partiyle hareket etmiyorum.
Kimse ülkenin kötülüğü için çalışmaz.

Her yiğidin bir farklı bir yoğurt yiyişi
vardır. Belki bizim yiyişimiz uyar veya

uymaz. Karar halkın.

nYaptığınız çalışmaların Cumhur 
İttifakı'yla bir ilgisi var mı?
Hayır yok. Sayın Binali Yıldırım'a kovid dö-
neminden beri ekonomiyle ilgili rapor veriyo-
rum. Sayın Erdoğan 1994'te belediye
başkanı adayıyken onu destekleyen,
Kanal 6'ya çıkaran bir ben vardım.  O
zamandan beri Sayın Erdoğan'ı ta-
nıyorum. Ama hiçbir zaman siyasi
oluşumda beraber olmadık. O
görevdeyken benim ne belediye
başkanlığıyla ne de devletle tica-
ret bir durumum olmadı. Haya-
tım boyunca da hiçbir devlet
ihalesine girmedim. Babamın
kurmuş olduğu Anavatan Parti-
si'ni yükseltmeye çalıştım. O da
babamdan sonra çok başarılı
olamadı ve kapandı. 

nSayın Erdoğan'dan size birlikte
hareket etme gibi bir teklif gelse
düşünceniz ne olur?
O zaman karar vermek lazım.
Bugünkü şartlarla önceki
dönem şartları çok farklı. Şu
anda en önemli konu ekonomi-
dir. Doğu'ya gittiğimde etnik kö-
kenlerin artık ikinci planda
kaldığını gördüm. Birinci planda
ekmek var. Demokrasinin ol-
duğu ülkelerde kişi başına düşen
gelir yüksektir. Adamın ekmek
sorunu yok. Bu yüzden demok-
rasi, ifade özgürlüğü peşinde.
Geri kalmış ülkelere baktığı-
mızda demokrasi yerlerde sürü-
nüyor. Demokrasiyi tam oturtmak için
kişilerin zenginliği artırmak gerekiyor. Zen-
ginlik beraberinde eğitimi getirir. 

nNe oldu da bu hale geldik?
Amerika ve New York'ta uluslararası banka-
cılık yaptım. En önemli dönemim de babama
destek çıkmak için çalıştığım dönemdir.
ANAP, DSP ve MHP'nin döneminde Kemal
Derviş Amerika'dan geldi. Kemal Derviş'in
IMF programını getirmesiyle ekonomi dü-
zene girdi. Tam ekonomi düzelirken Sayın

Bahçeli erken seçim dedi. IMF programı ilk
zamanlar sıkıntılıydı ama sonrasında otur-
maya başladı. Erken seçim diyince bütün
partiler baraj altında kaldı. 2002'de Ak Parti
hükümete gelince, Ali Babacan IMF progra-
mını birebir takip etti. Programın dışına çık-
madılar. Çok iyi takip ettiler. IMF ile bu
anlaşma 2009'a kadar devam etti. Ekonomi
hep bir IMF'nin gözetimi altında devam etti.
2018'e geldik Erdoğan'ın şöyle bir açıklaması
oldu; 'kişi başına milli gelirimiz 12 bin 500
dolar' dedi. IMF programından ayrıldıktan
sonra kendi ekonomimizi kendimiz kontrol
etmeye başladık. Bu geldiğimiz nokta 8 veya
10 yılın birikimlerinin sonucudur. Doların 
13 TL oluşu bir gecede olmadı. Bu bir biriki-
min sonucudur. Erdoğan, faizi düşürürsek
enflasyon düşer diyor. Faizi düşürürse dolar
17-18'e çıkar. Kişi başına milli gelir 4 bin do-
larlara iner. Şu an 7 bin dolar civarında. Eko-
nomik programı yeniden dizayn etmek gerek.

nPeki yeniden dizayn etmek için neler 
yapmak gerekir?
Vergi sistemini komple değiştirmek gerekir.
TÜİK'in web sayfasında illerden gelen vergi
sayılarına baktım. Türkiye'ye gelen vergilerin
yüzde 10'u 71 vilayetten geliyor. 71 vilayet
yüzde 10 vergi veriyorsa bu illerde 15 sene

vergiyi sıfırlasan ne olur? Vergi reformuyla
başlamımız gerek. Türkiye'nin kapasitesi, po-
tansiyeli çok yüksek. Ne yapacağını bilen bir
ekiple Türkiye çok çabuk toparlanır. Dış dün-
yayla da barışık olmamız lazım. Herkesle
kavga etmemek lazım. 

nBu inatlaşmanın sebebi ne olabilir?
Tayyip bey öyle inanıyor. Doğrudur dini-
mizde faiz haramdır. Ama şuan öyle bir siste-
min içindeyiz ki bunu bir günde değiştirme
gibi bir şansımız yok. Faizi yüzde 19'dan
yüzde 14'e falan indirdiğimizde günah
olmuyor mu? Buna gerçekten inanı-
yorsa sıfırlayalım. Enflasyonu da
aynı şekilde. Ama demek ki ol-
muyor. Bir yerde bir mantık
hatası var. Faiz indiriliyor ama
piyasaya baktığımızda faiz
gene yüksek. 

nBu tek adam rejiminden
kaynaklı değil midir sizce?
Türk tipi Cumhurbaşkanlığı sis-
temi diye bir sistem dünyada yok.
Sistem var. Başkanlık veya parlamen-
ter başkanlık vardır. Rahmetli babam
da başkanlık sistemini istiyordu. Baş-
kanlıkta yargı, yasama ve yürütme birbirin-
den bağımsız olmalı. Ama şuanda hepsi bir
kişiye bağlı. Meclis'e gerek yok. Bu sistemi
düzeltmek istiyorsak senatoyu getirmeliyiz.
Anayasa Mahkemesi'nin yetkileri değişmeli.
Yargı tamamen bağımsız hale gelmeli. Me-
sela Amerika başkanı senatoda konuşma
yapar. Önünde yargıçlar oturur. Herkes
ayağa kalkar alkışlar, yargıçlar alkışlamaz ve
eğilmez. Rahmetli Özal'ın döneminde enflas-
yon yüzde 8'di. Çünkü yatırım ve güven

vardı. Güvenin etkisi faizden daha
önemli. Güvenmedikten sonra kimse

parasını yatırmaz. Paranın dini imanı
yoktur. Para kime güvenirse oraya
gider. Bir noktaya kadar biz parayı
idare ederiz ama sonrasında bu de-
ğişir para bizi idare etmeye başlar. 

nAktif siyasete başlarsanız 
veya parti kurarsanız veya bir
görevde yer alırsanız neleri 
değiştireceksiniz?

Bir kere adalet ve güven getirmem
gerek. Bırak dışardan yatırım ve para

getirmeyi, parası olan yatırımını dışa-
rıya yapıyor. Tasarruf demek yatı-
rım demektir. Yatırım olmadan
işsizliğe de çözüm bulamayız. Ben
olsam vergilerin yüzde 90'ını siler
atarım. Tasarruf, vergi reformu ve
güveni arttırmak önemli. Bu üçü
Türkiye için şart. Artık her şey dış
politikaya bağlı. Dış politika için
dış ülkelerle iyi geçinmek gereki-
yor. Geçmişte sınır ticareti yasak-
landı. Şimdi kaçak yollarla
yapılıyor. 

nTelevizyoncu Ahmet Özal 
günümüz medyasını nasıl 
değerlendiriyor?
Ulusal televizyoncular taraf

olmuş durumda. Tarafsız diyebileceğim
televizyon veya gazete kalmamış.
Yerel basının daha tarafsız olması
mümkün ve zaten öyleler. Bu yüz-
den yerel basına destek olmak
lazım. 

nEski yakın arkadaşınız
Cem Uzan ile görüşüyor
musunuz veya aileden 
haberiniz var mı?
Hayır görüşmüyorum.

Çok uzun zamandır kendilerinden haberim
yok. 10 yıldan fazladır yurt dışında. Aldığım
bilgilere göre Türkiye'ye gelmek istiyor. 30 yıla
yakın onanmış bir cezası var. Bunun içinde
buraya gelip yeniden başvuruda bulunup 
beklemesi gerekiyor.

nSedat Peker'in açıklamalarına nasıl 
bakıyorsunuz?
Söylediklerini herkes gibi ben de takip ettim.
Önemli olan söylediklerinin araştırılması, so-
ruşturulması. Söylediklerinin bir tanesi bile

soruşturulmuyor. Orgazine suç ör-
gütü diyorlar ama adamın sabıka

kaydı yok. Söylediklerinin bir kıs-
mının savcılar tarafından

araştırılması gerektiğini dü-
şünüyorum. Kimsenin
araştırmaması da bir garip. 

nSedat Peker'in başka 
bir ülkede kendi ülkesi 

hakkında konuşması ve
kendi bakanına direkt hakaret

etmesini nasıl değerlendiriyor-
sunuz? Rahmetli Özal ile ilgili 

bir açıklaması oldu mu?
Yapı bakımından Sedat Peker'in ko-

nuşma tarzı o. O değiştirilemez. Kendi jargo-
nunda konuşan bir insan. Kimi beğenir kimü
beğenmez bu ayrı bir konu. Söylediklerinin
karşısında itiraz eden kimse de yok. Gördü-
ğüm kadarıyla rahmetli babamla ilgili bir
açıklaması olmadı. 

n2008 yılında bir yargılanma süreciniz oldu.
O süreci anlatır mısınız?
Edirne Emniyet Müdürü o zamanlar Ha-
nefi Avcı'ydı. Edirne'de bir ihalede benim
adım çıkmış. Ben de Avcı'yı aradım.
“Öğrenmeniz gereken ne varsa ben-
den öğrenebilirsiniz” dedim. “Efen-
dim gerek yok sizinle alakalı değil”
dedi. Babamın doktoru Cengiz
Aslan'ın oğlu Alp Nezih As-
lan'ın cenaze töreninde beni
aldılar. Yapılmayan ihaleye
fesat karıştırmak gibi bir
nedenle. Ama öyle bir
ihale yok. Bana göre
Avcı'nın niyeti iyi de-
ğildi. Hanefi Avcı'nın
FETÖ bağlantıla-
rını iyi incelemek
gerek diye düşü-
nüyorum. 

MEHMET
MERT

SÖYLEŞİ

ERDOĞAN’IN

‘ADAYIM’ 
DEDiĞiNi 
DUYDUNUZ MU?
nCumhur İttifakı'nı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bu şartlar altında erken seçim olur mu?
Erken seçim dediğiniz gelecek yıl ekim ya da
kasım, bu zamanlarda deniyor. Bu erken seçim
sayılmaz. Dolayısıyla erken seçim Türkiye'yi zor-
lamaz. İlle de erken seçim diye bağırmanın bir
faydası yok. 6 ay önce ya da sonra. Çok fazla
manası yok o işin. Baharda da seçim isteyenler
var ama erken seçim olmaz. Seçime gidilirse AK
Parti bu işten zarar görür. O yüzden kesin yap-
mazlar. Zamanında olur seçim. Zamanında
olursa 3. kez seçilme tartışmaları nedeniyle
Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın
aday olmama durumu söz konusu. Millet İttifa-
kı'nın adayı konuşuluyor hep. O mu olsun bu mu
olsun şu mu olsun diye. Televizyonlarda bunları
izliyoruz. Cumhur İttifakı'nın adayı kim? Cumhur-
başkanı Erdoğan'ın adını sadece Devlet Bahçe-
li'den duyuyoruz. Sayın Erdoğan'dan 'adayım'
sözü duydunuz mu? O bile belli değil aslında. 20
sene iktidarda kalmak kolay iş değil. İnsanı yıp-
ratır, yorar. Ha aday olup olmayacağını bilemem.
Sürprizlerle dolu bir seçime gidiyoruz diyebili-
rim. Sonuçlar da sürpriz olacak. Milletimiz se-
çimlerde her zaman doğru karar verir. Hiç yanlış
karar verdiğini görmedim. Hiçbir siyasi parti an-
ketlere fazla güvenmesin. Türkiye bir imparator-
luk bakiyesidir. Bundan dolayı Türkiye'de
insanlar sokağa dökülmez. Sandık önüne 
gelince karar verir. 

Damga'ya konuşan 
8. Cumhurbaşkanı Turgut

Özal'ın oğlu Ahmet 
Özal, 2008 yılında Edirne

merkezli düzenlenen 
'Dede' operasyonunda

gözaltına alınması
hakkında açıklamalarda

bulundu. Yapılmayan 
ihaleye fesat karıştırmakla
suçlandığını dile getiren
Özal, “Dönemin Edirne 
Emniyet Müdürü Hanefi 

Avcı idi. Bana göre Avcı'nın
niyeti iyi değildi. Hanefi

Avcı'nın FETÖ bağlantılarını
iyi incelemek gerekir diye

düşünüyorum” 
açıklamasını yaptı

nHDP'nin kapatılması gündemde. 
Siz bu konuyu nasıl görüyorsunuz?

Bana göre doğru değil. Ak Parti ve MHP'nin partiler kapatıl-
mayacak diye bir kararı vardı. HDP gibi bir sürü parti kapatıldı.
Sonrasında yeni partiler kuruluyor. Parti kapatmak doğru değil.
Eğer teröre yardım eden, finans sağlayan olan varsa onlara ceza
verilsin. Parti tüzel bir şeydir. Kapatılarak çözülmez. Kapatsalar
HDP seçmeni daha da güçlenir ve artar. Reaksiyonu artırmış
olurlar. İnsanları mağdur pozisyonuna soktuğunuzda sem-

patik hale getirirsiniz. 

PARTi KAPATMAK
DOĞRU DEĞiL!

nTürkiye'nin şuanki durumuna baktığımızda
bir karamsarlık var. Sizin gözünüzde bu karam-

sarlık için yeterli nedenler var mı? Türkiye'nin kur-
tuluşu ne gözüküyor? Açlık, yoksulluk, ekmek

kuyruğu var mı? Yoksa bunlar algı operasyonu mu?
Var tabii. Bugün ekmek fiyatları artıyor. Kişi başına

düşen milli gelir düşmeye başladı. Satın alma gücümüz
düştü. Sıkıntılar var ama Türkiye her zaman ayağa kalkmayı

başardı. Eski halinden daha güçlü bir hale gelecektir. Genç-
lere şunu söylemek isterim. Artık yeni yeni meslekler çıktı.

Gençler, maceraya atılsınlar. Hiçbir şeyden geri durmasınlar. 
Mesela ilk televizyon kanalını kurduğumda olumsuz tepkiler aldım

ama ben kurdum. O maceraya atıldım. 

GENÇLER 
MACERAYA 

ATILMAKTAN
ÇEKİNMESİN

GENÇLER 
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ÇEKİNMESİN
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GENÇLER 
MACERAYA 

ATILMAKTAN
ÇEKiNMESiN

““Sayın Erdoğan'ı 
tanıyorum. Ama 

hiçbir zaman siyasi
oluşumda beraber 

olmadık

““Paranın dini
imanı yoktur.

Para kime 
güvenirse oraya

gider

Ahmet Özal

Mehmet Mert’e konuşan
Özal, ekonominin düzelmesi

için vergi sisteminin 
baştan sona yenilenmesi 

gerektiğini söyledi. 



T icaret Bakanı Muş, bakanlıkta
düzenlediği basın toplantısında,
2021 yılı Kasım ayı dış ticaret ra-

kamlarını açıkladı. Bakan Muş, küresel
ekonomide yaşanan olumsuz gelişme-
lere rağmen dış ticaret rakamlarının yüz
güldürdüğünü, Türkiye'nin üreterek ve
ürettiğini yurt dışına satarak büyüdü-
ğünü söyledi. Ekonomideki büyümenin
güçlenerek devam edeceğini öngördükle-
rini belirten Muş, Ekonomik Kalkınma
ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) Türki-
ye'nin 2021 yılı için olan yüzde 8.4'lük
büyüme tahminini yüzde 9'a yükselttiğini
anımsattı. Bakan Muş, şöyle ko-
nuştu: "Sağlam temeller üzerinde
yükselen nitelikli büyüme tren-
dimizi yılın son çeyreğinde de
devam ettirecek ve 2021 yı-
lını inşallah büyümede
çift haneli rakamlarla
kapatacağız. İhracatı-
mızda 2021 yılı bo-
yunca yakaladığımız
ivme kasım ayında da
devam etmiştir. İhra-
catımız geçtiğimiz
yılın kasım ayına
göre yüzde 33,4’lük
artışla 21,5 milyar
dolar seviyesinde ger-
çekleşmiş olup bu
değer, bugüne kadarki
en yüksek aylık ihracatı-
mızdır. Yıllıklandırılmış
bazda ihracatımız 221
milyar dolara yükse-
lirken ocak-kasım
döneminde ise ihra-
catımız 203,1 milyar
dolar olarak gerçek-
leşmiştir. Bu rakam
ile pandemi öncesi
son yıl olan 2019 veri-
lerinin çok üzerine çıkıl-
mıştır. Yani bu veri de
göstermektedir ki; ihracatı-
mızdaki artış baz etkisine 
bağlanamaz."

En yüksek hacim

Bakan Muş, ithalat rakamlarına da deği-
nerek, "İthalatımız ise kasım ayında, 

geçtiğimiz yılın
aynı ayına göre

yüzde 26,7 artış ile
26,8 milyar dolar ol-

muştur. Ocak-kasım dö-
nemi ithalatımız, 2020'nin

aynı dönemine göre yüzde 22,9 artışla
242,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiş-
tir. Şu hususun memnuniyetle altını çiz-
mek isterim ki 2021 yılı kasım ayında
gerçekleşen 48,3 milyar dolar değerin-

deki ticaret hacmi en
yüksek aylık dış tica-
ret hacmidir. Bu ge-
lişmelerle dış
ticaret açığımız
ocak-kasım döne-
minde geçtiğimiz
yıla göre yüzde
13,6 azalışla 39,2
milyar dolara geri-
lemiştir. Kasım

ayında hem ithalat
hem de dış ticaret

açığında enerji ithala-
tının etkisi görülmekte-

dir. Keza enerji hariç
bakıldığında, kasım ayında

ithalatımız 20,3 milyar dolar
seviyesinde gerçekleşmiş, ülke-

miz 240 milyon dolar dış ticaret
fazlası vermiştir" diye konuştu.

Cazibe merkezi

Bakan Muş, ihracatın alt kırılımlarına
dair bazı memnuniyet verici olduğunu
belirttiği sonuçları da paylaşarak, şunları
kaydetti: "Ocak-kasım döneminde bir
önceki yılın aynı dönemine göre, gemi,
yat ve bazı hava taşıtlarını içeren diğer
nakil vasıtalarında kilogram bazında kıy-
met değeri yüzde 113,2 oranında artmış-
tır. Elektronik ürünlerde yüzde 12,9;
tekstilde yüzde 10,7 ve makinelerde de

yüzde 5,6 oranında kıymet artışı kayde-
dilmiştir. Birçok AB ülkesi ve ABD; teda-
rik ağı ile yatırımlarını Türkiye'ye
kaydırmaktadır. Benzer ölçümleri pek
çok pazarımızda ve sektörümüzde yapı-
yoruz. Bu sonuçlar ülkemizin konum
avantajıyla ve rekabetçiliğiyle her geçen
gün daha da ön plana çıktığını göster-
mektedir. Aslında bu sonuçlar ihracatı-
mızdaki artışın geçici değil kalıcı
olduğunu da göstermektedir. Küresel
ekonomideki işleyişin bozulduğu böyle
bir dönemde ülkemize yönelen yatırım-
lar, Türkiye'nin yatırımlar için bir cazibe
merkezi olduğunun göstergesidir."

Yüksek ürünlere teşvik

Mehmet Muş, bakanlık olarak ihracat-
çıyı çağın gerekliliklerine hazırlamak ve
ihracatçılardan dünya markaları yarat-
mak için çalışmalar yürüttüklerini kayde-
dip, "Bu çerçevede, markalaşma
potansiyeli yüksek ürün gruplarına sahip
firmalara yüzde 50 oranında teşvik sağ-
layarak araştırma ve geliştirme faaliyetle-
rine kaynak sağladık. Ayrıca bugüne
kadar markalaşma ve katma değerli mal
ihracatımızı artırmak için çok önemli bir
görev üstlenen Turquality programını
gözden geçirirken e-Turquality progra-
mıyla oyun-yazılım ihracatımızı daha da
artıracağız" dedi.

Hu kuk Danýþman larý: av. uğur SayaNEr, av. Mustafa ENgİN
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lütfi Elvan’ın “af iste-
mesi” ve Cumhurbaş-
kanı ve AKP Genel

Başkanı Erdoğan tarafından affın
kabul edilip onaylanmasından
sonra Hazine ve Maliye Bakan-
lığı’na atanan Nureddin Neba-
ti’den ilk mesaj geldi. Nebati, dün
sabaha karşı 03.30 sıralarında twit-
ter hesabından paylaştığı mesajda
şu ifadeleri kullandı: “Rabbim, ko-
laylaştır, zorlaştırma, Rabbim ha-
yırla sonuçlandır. İşimizde bize
doğruluk ver, bizi muvaffak kıl.
Sayın Cumhurbaşkanımızın şah-

sımı layık gördüğü Hazine ve Ma-
liye Bakanlığı görevini hayırla ifa
etmeyi, bize gösterdiği güvene
layık olmayı Rabbim nasip etsin
inşallah.”

Erdoğan'la aynı fikirde

Nureddin Nebati son dönemde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan'ın ortaya koyduğu yeni eko-
nomi modelini destekleyen
mesajlarıyla dikkat çekmişti. Ne-
bati, sosyal medya hesabından
döviz dalgalanmasına yönelik yap-
tığı paylaşımda Türkiye ekonomi-

sinin yalnızca döviz kurunu baz
alarak değerlendirilmemesi gerek-
tiğini ve daha büyük bir pencere-
den bakılması gerektiğini
belirtmişti.
Nebati ayrıca, bir başka paylaşı-
mında Türkiye'nin hedefinin
düşük faiz yüksek üretim hacmiyle
yüksek istihdam, yüksek ihracat ve
düşük cari açık ile düşük dış borç
olduğunu dile getirdi.

Nureddin Nebati kimdir?

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nu-
reddin Nebati, 1 Ocak 1964'te

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde
doğdu. Siyaset Bilimi uzmanı olan
Nebati, İstanbul Üniversitesi Siya-
sal Bilgiler Fakültesi Kamu Yöne-
timi Bölümünü bitirdi. Nebati,
yüksek lisansını aynı üniversitenin
Sosyal Bilimler Enstitüsünde
Uluslararası İlişkiler alanında
yaptı. Kocaeli Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsünde Siyaset Bi-
limi ve Kamu Yönetimi alanında
doktora unvanı alan Nebati, farklı
üniversitelerde Siyaset Bilimi, Türk
Siyasal Hayatı, Devlet ve Siyaset
Sosyolojisi dersleri verdi.

Yeni Hazine ve Maliye
Bakanı Nebati, Twitter

hesabından ilk mesajını
paylaşarak, "Sayın

Cumhurbaşkanımızın
şahsımı layık gördüğü

Hazine ve Maliye 
Bakanlığı görevini hayırla
ifa etmeyi, bize gösterdiği

güvene layık olmayı 
Rabbim nasip etsin

inşallah" ifadelerini kullandı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş,
"İhracatımızda 2021 yılı boyunca
yakaladığımız ivme kasım ayında da
devam etmiştir. İhracatımız
geçtiğimiz yılın kasım ayına göre
yüzde 33,4’lük artışla 21,5 milyar
dolar seviyesinde gerçekleşmiş olup
bu değer, bugüne kadarki en yüksek
aylık ihracatımızdır" dedi

EKONOMİ

Ekonomi Nebati’ye emanet

KASIM IHRACATI
21,5 MILYAR DOLAR 

BAKAn Muş, döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalara da değinerek,
şöyle konuştu: "Döviz kurlarında son günlerde yaşanan dalgalanmanın va-

tandaşlarımıza minimum düzeyde yansıması için azami çaba sarf ediyoruz. İş
gücünün, emekçinin Türkiye'nin büyümesinden daha fazla pay alması için çalış-

malarımızı daha da yoğunlaştırıyoruz. Çalışanlarımızı asla ve asla enflasyona ezdir-
meyeceğiz. Asgari ücretlilere yönelik iyileştirmeyi ivedi olarak gerçekleştireceğiz.

Türkiye’nin üretim gücünü daha da artıracak ve yatırım ortamını daha da güçlendire-
ceğiz. İhracattaki yükselişin ülkenin tamamına katkı sağlayacağı aşikardır. Sanayide

hızlı dönen çarkların istihdamı arttıracağı bilinen bir sonuçtur. Üretimin, yatırımın, istih-
damın artışıyla aziz milletimiz geleceğine daha güvenle bakacaktır. Birileri her gün

ayrı bir felaket senaryosu yazarak piyasalara ve halkımıza güvensizlik pompalamaya
çalışmaktadır. Biz, çizilen bu karanlık resmi maksatlı görüyoruz. Biz, felaket tellalla-

rına itibar etmiyoruz. Türkiye, 84 milyonluk güçlü
nüfusuyla nitelikli iş gücüyle sanayi altyapı-

sıyla girişimci özel sektörüyle stratejik
konumuyla güçlü şekilde yoluna

devam etmektedir. Türkiye
dünya ticaretinde güçlü
bir tedarikçi, güvenli
bir limandır."

ENFLASYONA 
EZDİRMEYECEĞİZ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı
İsmail Gülle ise ihracatta rekorlarla ta-
mamladıkları ilk 10 ayın ardından kasımda
da tarihi performans göstererek rekora
ulaştıklarını söyledi. Gülle, "Kasım ayında
ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre
yüzde 33,4’lük artışla 21,5 milyar dolar
oldu. Bu rakamla beraber tarihimizin en
yüksek aylık ihracat rakamına erişmeyi ba-
şardık. Böylece yılın ilk 11 ayında ihracatı-
mız, yüzde 34 artışla 203,1 milyar dolar
oldu. Son 12 ayda ise 221 milyar dolar ih-
racat gerçekleştirdik. Yıllık ihracat hedefi-
mizi şimdiden aşmış durumdayız. Hatta
2022 yılı hedefine doğru emin adımlarla

ilerliyoruz. Bu durum ihracatta sürdürülebi-
lir artışı yakaladığımızın ve 'dış ticaret faz-
lası veren Türkiye' hedefimize bir adım
daha yaklaştığımızın net bir göstergesi. 2,5
milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren oto-
motiv sektörümüz ilk sırada yer aldı. 2,4
milyar dolara ulaşan kimyevi maddeler
sektörümüz ikinci ve 2 milyar doları aşan
çelik sektörümüz üçüncü oldu. Sektörel an-
lamda en dikkat çekici artışlar, geçtiğimiz
yıla göre ihracatını 968 milyon dolar artıran
mücevher, 840 milyon dolar artıran çelik ve
768 milyon dolar artıran kimyevi madde-
lerde yaşandı. İhracat birim fiyatımızda da
oldukça pozitif bir ivme görmekteyiz. Birim

ihracat değerimiz geçtiğimiz yılın aynı dö-
nemine göre yüzde 24,5 artışla 1,44 dolara
yükseldi. Geçtiğimiz ay Türk bayrağını 215
ülke ve bölgede dalgalandırdık. 166 ülkeye
ihracatımızı artırma başarısı gösterdik. Ara-
larında Almanya, İtalya, İsrail, Mısır ve
Çin’in de bulunduğu 13 ülkede aylık ihracat
rekoruna imza attık. İhracatçılarımızın en
çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 3 ülke; 1,8
milyar dolarla Almanya, 1,5 milyar dolarla
Birleşik Krallık ve 1,4 milyar dolarla ABD.
İhracatımızı tutar bazında en çok artırdığı-
mız ülkeler; 462 milyon dolar artışla ABD,
389 milyon dolar artışla Birleşik Krallık ve
323 milyon dolar artışla İtalya oldu" dedi.

ŞiMDiDEN AŞMIŞ DURUMDAYIZ

Altın fiyatları
ne olacak?

Altın fiyatlarını etkileyen en temel unsurun
küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler ol-
duğunun altını çizen Girişimci Özgür Öz-

çakmak, “Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler altın
fiyatlarını etkileyen ana unsur. “Finansal Küreselleşme”
olarak tabir ettiğimiz bu durum, dünyanın farklı nokta-
larında ortaya çıkan gelişmelerin, başta ekonomik bü-
yüme hedefi olan ülkeler olmak üzere dünyanın diğer
devletlerini etkilemesi anlamına geliyor. Finansal piya-
salarda yaşanabilecek olası hareketlilik, doğrudan altı-
nın fiyat endeksinin yükselmesine neden oluyor. Hatta
daha önce finansal hareketlilik söylentilerinin bile altın
fiyatlarını etkilediğini doğrudan gözlemlemiştik” ifade-
lerini kullandı.

Politikalar belirleyici

Başta FED olmak üzere merkez bankalarının takip et-
tiği para ve faiz politikalarının altın fiyatlarını doğrudan
etkilediğini belirten Özgür Özçakmak, “Merkez banka-
larının politikaları altın fiyatlarındaki bir diğer belirle-
yici. Burada merkez bankalarının iki temel misyonu
bulunuyor. İlk olarak merkez bankaları para politikala-
rıyla yönettikleri para birimlerinin değerini belirliyor.
Merkez bankalarının bir diğer misyonu da faiz politika-
larıyla altın fiyatlarına müdahale etmek. Her iki unsur
da yerel altın fiyatlarını belirlerken küresel ölçekte ABD
Merkez Bankası FED’in etkisini de gözden kaçırma-
mak gerekiyor. FED’in aldığı hemen her karar, global
ölçekte etki gösteriyor” dedi. DHA
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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
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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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20 Temmuz Özgürlük
ve Barış Bayramı'nın
47'nci yıldönümü ne-

deniyle Taksim
Cumhuriyet Anıtı'nda

tören düzenlendi.
KKTC İstanbul

Başkonsolosu Seniha
Birand Çınar, "Kıbrıs
Türk halkının çektiği
acıları dindiren aziz

şehitlerimizi saygı ve
rahmetle anıyorum"

diye konuştu.

Bayrak hassasiyeti

15 Temmuz 
algı araştırması
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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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20 Temmuz Özgürlük
ve Barış Bayramı'nın
47'nci yıldönümü ne-

deniyle Taksim
Cumhuriyet Anıtı'nda

tören düzenlendi.
KKTC İstanbul

Başkonsolosu Seniha
Birand Çınar, "Kıbrıs
Türk halkının çektiği
acıları dindiren aziz

şehitlerimizi saygı ve
rahmetle anıyorum"

diye konuştu.

Bayrak hassasiyeti

15 Temmuz 
algı araştırması
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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

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bilimsel Danışma Kurulu, kışa girerken artan Covid-19 vakalarına ve yeni mutasyonlara 
karşı vatandaşları uyardı. Maske, mesafe, hijyen kurallarının sıkı sıkı uygulanmaya devam etmesi gerektiğini hatırlatan İBB 
Bilimsel Danışma Kurulu, artan grip vakalarıyla korona belirtilerini ayırmak için pcr testi yaptırmak gerektiğini vurguladı

ANIL BODUÇANIL BODUÇ

Sağlık Bakanı Koca, “Hekim-
lere 2 bin 500 ile 5 bin lira 
arasında zam yapacağız” 

açıklamasını yaptı.  Koca, “Bütün 
siyasi parti gruplarının da başkan-
larının da destek vereceğini ümit 
ediyoruz, destek vereceklerinden 
bir şüphem yok. Hekimler, diş he-
kimleriyle ilgili; genel uygulama, 
sabitin genel bütçeye aktarılması 
dahil önemli maddeler. Bütün ça-
lışanlarımızı, özellikle hekimleri-
mizi mutlu edecek bir düzenleme 
olacak” dedi. Sağlık Hizmetleri 
Sendikası (SAHİM-SEN) Genel 
Başkanı Özlem Akarken de, Sağ-
lık Bakanı Fahrettin Koca’ya sert 
uyarılarda bulundu. Damga’ya 
konuşan Akarken, “Emekçile-
rimiz bir yandan sağlık sistemi-
nin aksamaması için Covid-19 
salgınının yarattığı ağır koşullara 
direnirken bir yandan da hayat 
pahalılığı ile mücadele ediyor. 
Sağlık sisteminin sadece hekimler 
üzerinden döndüğünün düşünül-
mesi tarihi bir hatadır. Sağlık Ba-
kanı Koca’yı bu gerçekle yüzleş-
meye çağırıyorum. Eğer bir zam 
yapılacaksa tepeden tırnağa tüm 
sistem emekçilerine yapılmalı, 
hekimler elbette baş tacımız. Bir 
hekim kolay yetişmiyor. Ancak 
doların ,altının, akaryakıtın artık 
takip edilemediği ,mutfaktaki 
enflasyonun alıp başını gittiği bir 
zamanda, çok daha zor şartlarda , 
çok daha düşük ücretlere çalışan 
kamu personeli varken sadece 
belli başlı bazı meslek gruplarına 
zam yapmanın yaratacağı umut-
suzluğu ne söyleyerek giderece-
ğiz?” dedi. Pratisyen hekimlerin 

ek göstergesinin 13 binden 33 
bine; uzman hekim ve diş he-
kimlerinin ek göstergelerinin 17 
binden 40 bine çıkarılacak olma-
sının maaşlara 2 bin 500 lira ile 5 
bin lira zam geleceğini söyleyen 
Akarken, “Sağlık emekçilerini 
uğradıkları bu ayrımcılık karşı-
sında örgütlenmeye çağırıyorum. 
Bizler bir olmazsak, birleşmezsek 
kutuplaştırıcı politikalara karşı 
gücümüzü nasıl göstereceğiz? 
Geçim darlığı yaşıyoruz, eme-
ğimizin karşılığını alamıyoruz. 
Toplu sözleşme ikramiyesi ile 400 
TL  yi ön plana çıkararak ,günü-
müzün yaşam kalitesinin düştüğü 
ekonomik koşullarında şimdi-
den memurun cebinden alınan 
memur maaş zammı (%5+%7) 
unutturulmaya çalışılmıştır. Kaldı 
ki; meslek gruplarından yapılan 
ötekileştirmenin sinyalleri toplu 
sözleşme maddelerinde  verile-
rek, malum sendikalarca mevcut 
durum maalesef kabullenilmiştir 
.Bir de üzerine Sayın  bakanın 
yaptığı açıklamayla ayrımcılığa 
maruz bırakıldık. Sağlık sistemi-
nin içinden emekçileri çekerseniz 
çarkların döneceğini mi düşü-
nüyorsunuz? Haklarımızı almak 
için sonuna kadar mücadelemizi 
sürdüreceğiz” şeklinde konuştu. 

Sağlık çalışanları 
ayrıştırılamaz
“Sağlık ordusu bir bütündür; dok-
tor, hemşire, teknisyen, tekniker, 
hasta kabul, temizlik personeli 
ve güvenlik. Bu görevler arasında 
ayrım yapılamaz” diyen Akarken, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Sağ-

lıkta sözlü ve fiziki şiddete karşı 
mücadele ediyoruz, ayrımcılığa 
karşı mücadele ediyoruz, hak-
larımızı kazanmak için canımızı 
dişimize takıyoruz. Tüm gücümü-
zü kazanmaya, eşitliği sağlamaya 
ve haksızlıklara son vermeye 
harcıyoruz. Oysa bizim kutsal 
görevimiz var, halk sağlığını koru-
mak ve sağlık sisteminin eksiksiz 
yürümesini sağlamak. Sağlık 
ordusunu bölmek, hak kayıpları 
yaşatmak ve liyakatsizliğe sürük-
lemek bu memlekete ihanettir. 
Geleceğimize yapılan saldırıdır. 
Sağlıkçılarımızın hakkını koruma-
yacaksak halk sağlığını nasıl koru-
yacağız? Sayın Bakan Koca’yı bu 
yanlıştan derhal dönmeye davet 
ediyorum”.

Atamalarda liyakata 
önem verin
Fahrettin Koca’nın açıkladığı 40 
bin sağlık personelinin atanması 
konusuna da değinen Akar-
ken, “Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan geçtiğimiz günlerde Sağlık 
Bakanlığına 40 bin yeni personel 
alınacağını duyurmuştu. 2021 
Sağlık Bakanlığı atama tarihleri 
ve başvuru şartları için bekleyiş 
sürerken Bakan Koca yaptığı 
açıklamada, ‘Mülakat yapılma-
dan 10 bin sürekli işçi alımı da 
yapılacak kura ile. Hemşire, 
ebe, terapist, sağlık fizikçisi vb. 
alanlarında alım olacak’ dedi. 
Bu atamalarda her şeyin önüne 
liyakat konmalıdır. Sağlık siste-
minde bir personel ortalama dört 
personelin yapması gereken iş 
yükü altında eziliyor” dedi. 
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Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN) Genel Başkanı Özlem Akarken, Sağlık Bakanı Fahrettin Ko-
ca’nın hekimlere verdiği zam müjdesine tepki verdi. Akarken, “Eğer bir zam yapılacaksa tepeden tır-
nağa tüm sağlık emekçilerine yapılmalı, hekimler elbette baş tacımız. Ancak enflasyonun alıp başını 
gittiği bir zamanda, diğer sağlık çalışanlarına zam yapılmaması yanlış, ayrıştırma doğru değil” dedi

KOCA’NIN “Başta asistan doktorla-
rımızın nöbet yükünü hafifletmek için 
düzenlemeler yapmaktayız” sözlerini 
de eleştiren Akarken, “Sayın Bakan, 
asistan hekimlerin 36 saat çalışmasını 
istemiyor, tercih etmiyor ve uygulama-
yı insani bulmuyoruz; 24 saat çalışmayı 
da ben insani bulmuyorum diyor. An-
cak çözüm için 2-3 yıl sonrasını işaret 
ediyor. Sağlıkçılarımız sadece hekim 
değil diğer sağlık kurum çalışanları da 
nöbet kıskacında yıllarını geçirmeye 
devam mı edecek? Kadroları genişlete-
rek, çalışma sistemini düzene sokmak 
hatta artırımlı nöbet ücretleri almak 

için laboratuvar röntgen 
kısımlarının yerleri-
ni ayarlamak hastane 
yönetimleri ve bakanlığın 
elindeyken bu açıklama-
larını oldukça talihsiz 
buluyorum” ifadelerini 
kullandı.

Sağlık emekçileri
nöbet kıskacında

TÜM dünya gibi, Türkiye de 2 
yıldır Korona ile mücadele ediyor. 
Yaz döneminde kısıtlamaların 
kaldırılmasıyla birlikte Sonbahar-
dan itibaren dünya genelinde vaka 
sayılarında artış yaşandı. Dünya 
Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) ‘Omik-
ron’ adını verdiği Güney Afrika 
kaynaklı yeni varyant hızla yayılır-
ken, Avrupa ülkeleri adım adım 
kısıtlamalara geri dönmeye başladı. 
Son verilere göre, toplam vaka sayı-
ları açısından Türkiye Dünya’da 6. 
sırada, Avrupa’da ise 2. sırada yer 
alıyor. Sağlık Bakanlığı verilerine 
göre, her gün ortalama 20 binden 
fazla kişi hastalanıyor ve 200 civa-
rında yurttaşımız hayatını kaybedi-

yor.  Artan vakalara karşı alınacak 
önlemleri görüşen İBB Bilimsel 
Danışma Kurulu, önemli tavsiye 
kararları aldı.  İşte İBB Bilimsel 
Danışma Kurulunun uyarıları:
“Kapalı alanlarda maske takmaya, 
mesafeyi korumaya ve havalandır-
manın sağlanmasına dikkat edil-
meli. Maske zorunlu haller dışında 
çıkarılmamalı, özellikle diğer insan-
larla iki metre mesafenin koruna-
madığı açık alanlarda da titizlikle 
maske kullanılmalı. Kapalı alanlar-
da HES kodu kontrol uygulaması 
mutlaka yapılmalı. Kapalı ortam-
larda pencerelerin açık olmasına 
dikkat edilmeli. Penceresi olmayan 
yerlerde havalandırma yüzde yüz 
temiz hava ile yapılmalı. Bu şekilde 
havalandırılmayan mekanlarda 
bulunulmamalı. Açık alanı olmayan 
restoran ve kafelerde kalış süresi 
kısa tutulmalı, iki metre mesafenin 
korunmasına özen gösterilmeli.”

Aşı hatırlatması
İBB Bilimsel Danışma Kurulu aşı-

nın zorunluluğunu da hatırlatarak, 
mutlaka aşı olunması gerektiğine 
vurgu yaptı. Tüm bilimsel kaynak-
lar ve çalışmalar aşıların hastalığın 
ağırlaşmasını ve ölümleri engelle-
diğini göstermektedir. Kurul, aşı 
olmayanların da aşılanması halk 
sağlığının korunması adına sağlan-
malı görüşünü dile getirirken, ha-
tırlatma dozunun gerekliliğine de 
işaret etti.  İBB Bilimsel Danışma 
Kurulu aşıyla ilgili açıklamasında, 
“Aşının zaman geçtikçe etkinliği-
nin azalması söz konusudur.  Bu 
nedenle ikinci dozdan 6 ay sonra 
aşının tekrarı gerekmektedir. Bu 
hatırlatma dozudur, yapılması 
ihmal edilmemelidir” vurgusunda 
bulundu.  “Bireylerin aşılarını yap-
tırdıkları gibi tüm yakınlarının da 
aşı dozlarını eksiksiz yaptırmaları 
noktasında ikna etmeleri gerekti-
ği”ne de vurgu yapıldı. Ayrıca, aşı 
olmanın yanında maske, mesafe 
ve havalandırma önlemlerine aynı 
derecede özen göstermek gerektiği 
dile getirildi.

ÇEKMEKÖY Belediyesi’nin düzenle-
diği 5. Uluslararası Kısa Film Yarış-
ması’nda kazananlar ödüllerini aldı.  
Çekmeköy Belediyesi’nin beşincisini 
Genç ve Gelecek temasıyla düzenle-
diği Çekmeköy Uluslararası Kısa Film 
Yarışması’nda dereceye giren filmler 
belli oldu. Gençleri her alanda olduğu 
gibi kültür-sanat alanında da destek-
lemek ve hazırladıkları kısa filmlerle 
gençleri gençlerin gözünden anlamak 
için düzenlen kısa film yarışmasına;  
38 Belgesel, 8 animasyon ve 137 kısa 
film olmak üzere toplamda 183  film 
başvurdu. Bu filmler arasından 22 
‘si finale kaldı.  Ümraniye Oryapark 
Crown Palaza’da Çekmeköy Belediye 
Başkanı Ahmet Poyraz’ın ev sahipli-
ğinde gerçekleşecek törene; Çekme-
köy Kaymakamı  Resul Çelik, AK Parti 
Çekmeköy İlçe Başkanı Akın İlhan, 
jüri üyeleri  Aydın Sarman, Adnan 

Erdoğan, 
Birol Güven, 
Erol Erdo-
ğan, Ferhat 
Eşsiz, Haydar 
Şişman,  Taner 
Rumeli, Yeşim 
Dalgıçer, 
Zeynep Tuğçe 
Bayat gibi bir-
birinden ünlü 
isimler katıldı.

ÇEKMEKÖY 
en iyi filmleri seçti

Akarken, “Sağlık emekçilerini uğradık-Akarken, “Sağlık emekçilerini uğradık-
ları bu ayrımcılık karşısında örgütlen-ları bu ayrımcılık karşısında örgütlen-

meye çağırıyorum. Bizler bir olmazsak, meye çağırıyorum. Bizler bir olmazsak, 
birleşmezsek kutuplaştırıcı politikalara birleşmezsek kutuplaştırıcı politikalara 

karşı gücümüzü nasıl göstereceğiz? karşı gücümüzü nasıl göstereceğiz? 
Geçim darlığı yaşıyoruz, emeğimizin Geçim darlığı yaşıyoruz, emeğimizin 
karşılığını alamıyoruz” diye konuştu.karşılığını alamıyoruz” diye konuştu.



İ BB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
Enstitü İstanbul İSMEK’in Küçük-
yalı Aydınevler Mahallesi’nde hiz-

met veren “Mutfak Sanatları Okulu”nu
basın mensuplarıyla birlikte gezdi. Mal-
tepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve Enstitü
İstanbul İSMEK Koordinatörü Canan
Aratemur Çimen ile birlikte; pastacılık,
kebapçılık, dünya mutfağı, kahve ve unlu
mamuller sınıflarını gezen İmamoğlu,
öğrencilerin “Ekrem Başkan oley” teza-
hüratlarıyla karşılandı. Kendisine ikram
edilen kahveyi içen, suşiyi tadan İma-
moğlu, değerlendirme konuşmasını unlu
mamuller sınıfında yaptı.

Meslek Odalarıyla süreç başlattık

Enstitü İstanbul İSMEK ile meslek
odaklı bir süreci başlattıklarını ve bu
alana yoğunlaştıklarını vurgulayan İma-
moğlu, “İSMEK’in zaten böyle bir geç-
mişten gelen bir kültürü var. Bir nevi
nokta atışıyla, ihtiyaç olunan alanlara
insan yetiştirmek ve insanların sadece ka-
biliyetlerini burada tatmin etmeleri değil,
aynı zamanda ev ekonomisine, bütçesine
katkı sunacak, iş sahibi olmalarını sağla-
mak hedefimiz. Bu, toplumun refahı ve
mutluluğu için çok kıymetli bir şey. Hele
hele kadın-erkek açısından baktığımızda,
kadınların kentlerde üretimde olma oranı
çok düşük. Ve hak ettiğinin altında. Zira
bir; kadınlar zaten çok üretkendir. Yaptık-
ları işi çok iyi yaparlar. İkincisi; eğer kadın
üretimde değilse, o evde bir ekonomik re-
fahtan bahsetmek mümkün değildir. Bu,
bir evde bir eş olabilir, anne olabilir ya da
bir kız çocuğu olabilir; fark etmez.
Önemli olan, eğitimle beraber, meslek
edinmelerini sağlamak” dedi.

Kadınların katılımını 
destekliyorum

“Bugünün ekonomik koşullarında, eko-
nomik sıkıntılarında en çok ihtiyaç duyu-
lan şey, işsizliğin azaltılması” diyen
İmamoğlu, şunları söyledi:  “İSMEK'te,
bölgesel istihdam ofislerimiz, orada
doğan talepler, aynı zamanda iş gücünün

yanı sıra işverenlerin talep ettiği meslekler
konusunda adımlar atılıyor. Burada da
‘Mutfak Sanatları Okulu’muz söz ko-
nusu. Okulumuzda, özellikle hizmet sek-
törüyle ilgili güzel adımlar atılıyor. Bazı
firmaların isimlerini görüyorum. O fir-
maların ama ürün ama mekan olarak
desteklediği de bir alan oluştu burada.
Bu gösteriyor ki; buradan çıkan öğrenci-
ler -ki hepsinin yüzü gülüyor, seve seve
bu mekanda iş yaptıklarını görebiliyo-
rum-, buradan iyi bir başarı elde ettikle-
rinde, onları takip eden bir iş yolculuğu
da başlayacak anlamına geliyor. Ben, bu
yönüyle Enstitü İstanbul İSMEK’in bu
yeni yüzünün daha güçlü bir biçimde bü-
yümesini ve bolca insanımıza iş imkanı
yaratacak eğitimlerle, sertifikalarla meslek
sahibi olmalarını diliyorum. Buraya katı-
lan özellikle kadın yoğun katılımını da
yürekten destekliyorum. Çünkü ben,
tümden üreten bir annenin çocuğu ola-
rak, liseyi bitirene kadar bir hayat yaşa-
dım. Bütünüyle üreten bir annenin, eve
nasıl bir güç kattığını, yetiştirdiği çocuğa
da nasıl bir kimlik kattığını bilen birisiyim.
O bakımdan çalışan kadınların, çalışmak
isteyen kadınların, buraya yoğun bir bi-
çimde katılmaları da beni ayrıca mutlu
etmiştir. Başarılar dilerim.”

MURAT PALAVAR

ÖN-SÖZ

Ali İbrahim ÖNSOY

ali_ibrahimonsoy@mynet.com 

H iç sordunuz mu kendinize ve çevrenizdekilere
biz kimiz diye?
Günümüzde teknolojik ve ekonomik ilişkilerin

gelişkinliğini göz önünde bulundurursak, yazılı ve görsel
medyada genellikle kimler görülmekte?

Hele birde birilerine yaslanarak yayıncılık ve haber-
cilik yapanların yazı ve görsel sunumlarında “cemiyet”
haberlerinde kimler var?

Kimlerin doğum, düğün ve cenazeleri haber konusu
yapılıyor;

Kimler aileleriyle tatile gidip gelirken ilgi odağı 
oluyor?

Kimlerin anıları yazılıp film yapılıyor?
Kim bunlar?
Oysa biz dünden bugüne çok şey yaptık, yapmaya

devam ediyoruz kim olduğumuzu biliyor muyuz?
İlk üretim ve savunma aleti bıçak ve baltayı biz 

kullandık.
Hayvanları ilk biz eğittik.
Yunanlı tanrılardan ateşi insanlar için yarı tanrı 

Prometheus çalmadı biz bulduk.
Suyun kaldırma gücünü bizden biri Arşimet 

ispatladı.
Romalıların esirlere yaptığı zalimliği yine bir esir

olan Trakyalı Spartacus ve arkadaşları insanlık onuru
için karşı durdu.

Mısır’daki devasa piramitleri Firavunlar değil 
biz yaptık.

“Çin Setti” ni saraydaki değil biz yaptık.
İskenderiyedeki kütüphaneyi,
Atina’ da ki Athena ve Olympos tapınağını,
İngiltere'deki Buckingham sarayını,
Moskova'daki Kremlin sarayını,
İstanbul’daki surları ve Topkapı sarayını,
Paris'teki Eyfel kulesini,
Amerika’daki Özgürlük heykelini,
NASA’nın Kennedy,
Rusya’nın Baykonur uzay üssünü,
En büyük adliye sarayını, cezaevini, 
Devasa yapıları cadde ve alanları biz yaptık.
Plan, projeleri biz çizdik,
Toprağı kazıp temelini, kalıplarını biz çaktık,
Gidilmez denilen uzaklıklara,
Aşılmaz denilen dağları ve denizleri,
Yapılamaz denileni yaptık, terimizi kanımızı akıttık,
Gençliğimizi hayatımızı verdik,
Bizden alınan vergiler yetmeyince,
Karın tokluğuna yapılar bitene kadar çalıştırıldık.
Sırça köşkleri,
Sultanları, kralları, beyleri, paşaları, efendileri biz

yarattık.
Ama biz yarattığımızdan korktuk,
Korktuğumuz için şimdilerde boyun eğiyoruz.
Dün olduğu gibi bugünde, tarlayı süren,
Fabrikada çalışan, eğitimde, sağlıkta ve yaşamın

diğer alanlarında yaşamı yaşanır hale getiren,
Yaşamın her alanında her koşulda vergisini veren,
Açlığa, yoksulluğa, göçe ve sürgüne gönderilen 

yine biziz.
Evet, yaşamın her alanında varsak peki biz kimiz?

Biz kimiz?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Enstitü İstanbul İSMEK’in 4 Ekim’de hizmete giren ‘Maltepe
Mutfak Sanatları Okulu’nu ziyaret etti. Enstitü İstanbul İSMEK ile meslek odaklı bir süreci
başlattıklarını vurgulayan İmamoğlu, “Bugünün ekonomik koşullarında, ekonomik
sıkıntılarında en çok ihtiyaç duyulan şey, işsizliğin azaltılması” dedi

ıssızlıgın azaltılMası
en OneMlı ıhtıyac

Süleymanpaşa
yaraları sarıyor
Geçtiğimiz günlerde Trakya’nın tamamını olumsuz etkileyen ve bazı 
bölgelerde ağır hasar yaratan lodos fırtınası, Süleymanpaşa’da da 
etkili oldu. Deniz ulaşımı aksarken balıkçılar da denize açılamadı. 
İç kesimlerde ise şiddetli fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi

SüLeymanpaşa Belediyesi,
lodosun etkisini yitirmesi ile
birlikte çalışmalara başladı.

Sorumluluk bölgelerinde yıkılan ağaç-
lar ve kopan dallar Süleymanpaşa Bele-
diyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Temizlik
İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tara-
fından toplanırken, kamusal alanlarda
meydana gelen hasarlar da gideriliyor. Sü-
leymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yük-
sel, tüm hayatı olumsuz etkileyen lodos
fırtınası ve sonrasında gerçekleştirilen çalış-
malar ile ilgili açıklamada bulundu. Yüksel,
“Şehrimizin dört bir yanında fırtınanın yol
açtığı yıkıntı ve devrilen ağaçlara anında
müdahale ettik, etmeye devam ediyoruz. Al-
lah’a şükür, bölgemizde etkili olan olumsuz
hava koşulları hemşehrilerimiz için bir can

kaybına neden olmamıştır. Çalışmaları-
mızı kesintisiz sürdüreceğimizden va-
tandaşlarımızın hiçbir şüphesi
olmasın,” diye konuştu.Tedbir çağrısı
yaptıOlumsuz hava şartlarının devam
edebileceğine de değinen Başkan Yük-
sel, fırtınada zarar görmüş ancak daha
sonradan yıkılabilecek ağaçlar ya da ya-

pılara karşı dikkatli olunması gerektiğini
ifade ederek, oluşabilecek her türlü olumsuz
durumla ilgili 0 282 259 59 59 numaralı Sü-
leymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezi’ne
bilgilendirmede bulunulması çağrısında bu-
lundu. Yüksel, “Her ne olursa olsun tedbir-
lerimizi elden bırakmayalım. Oluşabilecek
olumsuz durumları lütfen 0282 259 59 59
numaralı çağrı merkezimizden bize bildi-
rin,” açıklamasında bulundu.

İRFaN
DEMİR

haBER

Minikler doğaya
sahİp çıktı
Başakşehir Mehmet Yaren Gümeli İlkokulu öğrencileri, Atık Nakit
uygulaması kapsamında bir yılda 500 kilogram atık pil toplayarak
2 bin metrekare toprağı kirlenmekten kurtardı. Başakşehir
Belediyesi, çevreci öğrenciler için özel bir etkinlik düzenledi

Sıfır atık projeleriyle Tür-
kiye’de farkındalık oluş-
turan Başakşehir

Belediyesi, hayata geçirdiği geri dö-
nüşüm uygulaması Atık Nakit ile
hem okullara hem de çevreye değer
katmaya devam ediyor. Öğrencile-
rin çevre bilinci kazanması için Ba-
şakşehir İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü ile birlikte başlatılan
geri dönüşüm seferberliği de başa-
rıyla sürüyor. İlçe genelindeki çalış-
malar kapsamında toplanan kâğıt,
karton, metal ve plastik gibi geri
dönüştürülebilir atıklar ile hem
çevre hem de okullar kazanıyor. Uy-
gulama kapsamında sıfır atık proje-
sine destek veren ve bir yıl boyunca

500 kilogram atık pil toplayan Meh-
met Yaren Gümeli İlkokulu öğrenci-
leri, 2 bin metrekare toprağı
kirlenmekten kurtardı.

Başakgiller ile eğlendiler

Doğa dostu minik öğrencilere, dü-
zenlenen özel programda çevreyi
korudukları ve doğaya sahip çıktık-
ları için kumbara hediye edildi. Sıfır
atık konusunda yapılan bilinçlendir-
melerin ardından minik öğrenciler,
okul bahçesinde Başakgiller ve illüz-
yon gösterisiyle keyifli vakit geçirdi.
Özellikle illüzyon gösterisinin her
anını heyecanla izleyen öğrenciler,
sevimli maskotlar Başakgiller ile do-
yasıya eğlendi. YAKUP TEZCAN

Okullar yenilenecek
LüLeBurgaz Belediyesi başlattığı
“Okullar Hayat Bulsun” projesiyle,
kentteki okullardan gelen talepler doğ-

rultusunda bakım, onarım ve yenileme çalışma-
ları gerçekleştiriyor. Fen İşleri Müdürlüğü’nce
başlanan projeyle birlikte okulların talepleri doğ-
rultusundaki eksiklikleri birer birer giderilirken
Fen İşleri Müdürlüğü Personeli Caner Çalık,
“Çevreye verdiğimiz en güzel rahatsızlık bu proje.
Lüleburgaz için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
Lüleburgaz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekip-
leri, ilçe genelindeki okulların talepleri doğrultu-
sunda okullarda bakım, onarım ve yenileme
çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu doğrultuda “Okul-
lar Hayat Bulsun” projesini hayata geçiren Mü-
dürlük, üç ayrı okulda yenileme çalışması başlattı.
Ekipler, General Ferhat Akat İlkokulu’nda üstü
kapalı sosyal aktivite alanı yaparken, Ramazan
Yaman Fen Lisesi’nde spor alanının yenilenmesi
ve 80. Yıl Ortaokulu’nun bahçe duvarının düzen-
lenmesi çalışmalarına başladı. Proje veliler ve öğ-
retmenler tarafından memnuniyetle karşılanırken
çalışmalar önümüzdeki günlerde diğer okullarda
da gerçekleşecek.

Beykoz’da hayata
geçen “Temizlik

Akademisi” Projesi’yle
450 temizlik personeli

üniversiteli olma
heyecanı yaşıyor,
ilçedeki temizlik

hizmetlerinde kalite,
personelde 

motivasyon sağlanıyor

Beykoz Belediyesi ve Türk-
Alman Üniversitesi (TAÜ) iş-
birliğiyle kurulan akademide

sokaklarda süpürgeci, toplayıcı ve şoför
olarak görev yapan tüm personele atık
yönetiminden halkla ilişkilere geniş bir
yelpazede eğitim veriliyor. Temizlik Aka-
demisi’yle ilk defa üniversiteye
adım atmanın heyecanını yaşayan
işçiler sahada kazandıkları mes-
leki bilgi ve tecrübeleri uzman
akademisyenlerden aldıkları eği-
timlerle geliştirme fırsatı buluyor.
Sokakları, caddeleri ve meydan-
ları daha temiz ve güzel bir ilçe
için başlatılan proje, çevre ve te-
mizlik hizmetlerinde kalite stan-

dartlarını artırırken personelin kişisel ba-
şarı ve motivasyonunu desteklemeyi
amaçlıyor. Temizlik Akademisi’yle perso-
nele çevre ve atık bilincini kazandırmanın
yanı sıra işlerin zamanında ve eksiksiz
yapılması, mevcut farkındalık düzeyinin
artırılması ve kazanılan davranışların de-

ğişimi de hedefleniyor.  Üniversite hoca-
ları tarafından verilen eğitimler, “Atık 
Yönetimi ve Çevre Bilinci”, “İletişim ve
Halkla İlişkiler”, “Çevre Temizliği ve
Düzeni”, “Ekip Çalışması ve Uyumu”,
“Görev, Yetki ve Sorumlulukları”,
“Kurum Kimliği ve Kurum Kültürü , 

“İş Yerindeki Hiyerarşik Yapı” ve “İş
Güvenliği” konu başlıklarından olu-
şuyor. Proje kapsamında mıntıkadaki
görevleri sonrasında akademiye gelen
temizlik personeli hocaları dikkatle
dinleyerek gerekli bilgileri not alı-
yor.23 Kasım- 16 Aralık 2021 tarihleri
arasında yapılacak akademi sonunda
başarılı olan personele düzenlenecek
törenle katılım sertifikası verilecek.

Temizlik işçileri
üniversiteli oldu
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H er defasında söyler yazarım.
Sizler aklınıza her geleni konuşabi-
lirsiniz, ulu orta haykırabilirsiniz,

evinizde, ofisinizde, kahvehanede, meyha-
nede, dost sohbetinde.

Ancak.
Biz gazeteciler, söyledikleri, yazdıkları

kayıt altına alınanlar, mercek altına alınan-
lar, bu söylenenleri dile getirmeye çok daha
fazla dikkat etmeliyiz.

Belgesiz bir ithamda bulunamayız.
Kaynaksız bir söylemi yazamayız.
Şahitsiz bir iddiayı ortaya atamayız.
Hele hele bir söz var ki; gördüklerimizin

yarısına, duyduklarımızın tamamına şüphe
ile bakmalıyız.

Ne doğru ne de yanlış diyemeyiz.
Bu yazımda Cumhuriyet Halk Partisi'nin

İstanbul İBB ve ilçe belediye başkanları ile
ilgili toplumda en çok konuşulan yanlışlıkları
ve eksiklikleri sizlerle paylaşacağım.

İmamoğlu'na; İBB'de 
CHP'li yönetici yok eleştirisi...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için duy-
duğum en büyük eleştiri; İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi'nde CHP'liden çok İyi Parti'li
ve HDP'li çalışanların işe alındığı yönünde.
Bu eleştiriyi yapanlar ne kadar haklı bileme-
yeceğim. Ancak benim ekleyeceğim bilgi şu
olabilir.

Birincisi benim bildiğim kadarı ile İBB'ye
HDP'li bir yönetici işe alınmadı.

İkincisi ise zaten İBB Başkanı İmamoğlu
her defasında söylüyor; önce liyakat sonra
partizanlık.

Avcılar'da kentsel dönüşüm 
rantı konuşuluyor...

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli
ile alakalı olarak en çok kentsel dönüşüm
adı altında ilçede ciddi bir rant pazarlığı ol-
duğu ve başkan Hançerli'nin bu duruma mü-
dahale etmediği konuşuluyor. Belediye
başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri,
belediye görevlilerinin müteahhitlik yapmaya
başladığı veya varolan müteahhitler ile ortak
hareket ederek kişiye göre muamele yaptık-
ları, dosya başına işlem yaptıkları Avcılar
hakkında en çok aldığım eleştiriler.

Büyükçekmece'de 
HAP ne derse o...

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan
Akgün ben Büyükçekmece partisinin başka-
nıyım diyor ama ilçe halkı ona 'Hasan Akgün
Partisi' (HAP) diye hitap ediyor. Yaklaşık
otuz yıldır ilçenin tek hakimi olan Akgün son
döneminde zaman zaman bazı yöneticilere
söz geçirmekte zorlansa da tecrübesi ile bu
zorlukları aşmakta. Özellikle ilçede devam
eden konut projeleri ile ilgili Büyükçekmece
hemen hemen her gün yeni bir iddia ile çal-
kalanıyor...

Esenyurt böyle gelmiş 
böyle mi gidecek?

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz
Bozkurt göreve geldiği gün 'Ben farklı bir
belediye başkanı olacağım, beni böyle kabul-
lenmek zorundasınız, Esenyurt'ta adaleti
sağlayacağım' çıkışını sürdürmeye çalışıyor.
Bozkurt'u temsil eden başkan yardımcıları-
nın, bazı belediye yöneticilerinin düzeni de-
ğiştirmek için pek fazla çaba sarfetmek

istemedikleri Esenyurt'ta en
çok konuşulan eleştirilerden birisi...

Beylikdüzü'nde örgüt 
belediye çekişmesi...

Beylikdüzü Belediyesi'nde Belediye Baş-
kanı Mehmet Murat Çalık ile CHP İlçe Baş-
kanı Av. Taşkın Özer'in rekabeti ilçede en
çok konuşulan konu. Kimileri Taşkın Özer'in
2024'de belediye başkan adayı olmak için
sonuna kadar asılacağını dile getirirken ki-
mileri ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğ-
lu'nun bu duruma el koyarak herhangi bir
tartışmaya imkan tanımayacağını 
belirtmekte.

Küçükçekmece'de 
Muhteşem Süleyman esintisi...

Geçtiğimiz yıl PKK simgelerine benzer şe-
killerin aypıldığı iddiası sonrası ciddi bir
sorun atlatan Küçükçekmece Belediye Baş-
kanı Kemal Çebi, şimdi de belediye başkan
yardımcısı Süleyman Gevezoğlu ile alakalı
eleştiriler almakta. Gevezoğlu'nun geçmişte
solcuları katledenler ile birlikte hareket etti-
ğini belirtenler, şimdi aynı ismin CHP'ye üye
olarak Küçükçekmece'de fırtınalar estirme-
sine hayret ederek O'na 'Muhteşem Süley-
man' adını takmışlar...

Bakırköy'ün Ulaş Gürbüz'ü var...

Son günlerde CHP'li belediye olmasına
rağmen sendika üyesi işçiler ile görüşmeye
yanaşmayan Bakırköy Belediye Başkanı Bü-
lent Kerimoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun
yakın akrabası Ulaş Gürbüz ile omuz omuza
vermiş huzuru bulmuş. Bakırköylüler ilçede
yapılan birçok işte Ulaş Gürbüz imzasına
rastladıklarını dile getirirmekteler...

CHP'Lİ İSTANBUL 
BELEDİYE BAŞKANLARI 

HAKKINDA 
KONUŞULANLAR...
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Mehmet MERT
MERTÇE

twitter.com/MehmetMert1

Doğuştan bedensel engelli olan 48 yaşındaki Yasemin
Demirel yaşadığı sıkıntıları ve beklentilerini Damga'ya
anlattı. Hanedeki kişilerin gelirine göre engelli gelir 
testinin yapıldığını söyleyen Demirel, bu uygulamanın
kaldırılması gerektiğini belirtti. Demirel, “Engelli durumu
sabit olan kişiye sürekli rapor verilmesi gerekir” dedi

ENGELLILER
TEST EDILMESIN!

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ'NDE ENGELLİ DEMİREL'DEN DEVLETE ÇAĞRI

1 974 Tokat Niksar doğumlu olan ve
pozitif enerjisiyle dikkat çeken Yase-
min Demirel 2 Aralık Dünya Engelli-

ler Günü dolayısıyla Damga'ya yaptığı
açıklamada, “Beylikdüzü'nde ailemle yaşı-
yorum. Anne karnındayken felç geçirmem
sonucunda bedensel engelli olarak dünyaya
geldim. Babam beni iyileştirmek, muayene

ettirmek için o dönemler çok uğraştı. Bir çaresi var-
mış fakat o dönemler Kıbrıs Savaşı olduğu için Avru-
pa'dan bir demir ayakkabının getirilmesi
gerekiyordu. Bin 500 civarında bir ücret istenmiş.
Babam elindeki mal varlıklarını satmış ama o parayı
denkleştirememiş. Savaş olduğu için kimseden de
isteyememiş. Şartlardan dolayı böyle oldu” diye 
konuştu. 

Gerekçe sunmuyorlar

Devlet hastanelerinin hiçbir gerekçe sunmadan
engelli raporunu yüzde 50'ye düşürdüğünü söyle-
yen Demirel, durumumun iyiye gidiyormuş gibi
gösterilmesine tepki göstererek sözlerini şöyle sür-
dürdü; "Önceden engelli raporum yüzde 84'tü. İyi
olma ihtimalim olmamasına rağmen raporumu
yüzde 50'ye düşürdüler. Neden düşürdüklerine bir
anlam veremiyorum. Kendileri de bu duruma bir
açıklama getirmiyor. İyileşmeyi geçtim her sene
daha da zorlanıyorum. Devletin bana vermiş ol-
duğu engelli haklarından yararlanmak istiyorum.
Gerekçe de sunmuyorlar. Bu durumu kabul etmi-
yorum. 30 yıla yakındır engelli maaşı alıyorum
ama her seferinde randevu alamıyorum. Farklı
farklı doktorlara yönlendirme yapılıyor. Hepsine
tek tek durumundan ötürü gidemem."

Yanlış park büyük sorun

Yasemin Demirel, engelli bir birey olarak Beylik-
düzü'nde yasaların ve kanunların uygulandığını
söyleyerek memnuniyetini dile getirdi. Demirel,
“Kız kardeşimin restoranı var. Zamanımın büyük
kısmını orada geçiriyorum. Yüzde 70 Beylikdü-
zü'nde yaşamaktan mutluyum. Her engelli bire-
yin yaşayabileceği sıkıntıları ben de yaşıyorum.
Bu da insanlardan kaynaklı oluyor. Rampalara,
kaldırımlara araba çekenler oluyor. Onları gör-
dükçe de yapmamaları konusunda uyarıyorum.
Örneğin, burada olan bir marketin önündeki
rampaya sürekli araba park ediyorlar ve ben hiç
oraya giremiyorum. Kışın kar yağınca binanın
önü kapanıyor ve belediyeyi temizlemeleri için arı-
yorum. Çünkü akülü araba kullanıyorum. Kar
yağınca arabayı kullanamıyorum. Belediye her
seferinde kayıt alıyor ve dönüş sağlanmıyor. Bu
konuda daha hassas davranmalarını rica ediyo-
rum. Çünkü her kış bunu yaşıyorum. Beylikdü-
zü'nde rahat ettiğim kadar başka bir bölgede
rahat edeceğimi de düşünmüyorum. Esen-
yurt'la kıyasladığımda Beylikdüzü benim
için daha yaşanabilir. Bunun sebebi de
belediyenin çalışma-
ları ve kanunla-
rın
uygulan-
masıdır"
ifadele-
rini kul-
landı. 

Durumundan dolayı hiçbir
zaman dışlanmadığını,
tam tersi insanların pozitif
oluşuna, güler yüzüne
özendiğini belirten Yase-
min Demirel, "Engelliyim
diye hayata küssem veya
karamsar olsam bana bir
faydası olacak mı? Tabii ki

olmayacak. Mutlu olduğu-
muz her anın değerini
bilip, bunu fırsata çevir-
memiz lazım. En önemlisi
uyandığımızda şükretme-
liyiz. Aynaya bakıp bugün
de uyandım diye şükret-
mek gerek" şeklinde 
konuştu. 

İnsanlar arasındaki en büyük engelin bakış açısı olduğunu ve bazı kişilerin engelli
bireyleri görünce şaşkın şaşkın baktılarını, bazılarının ise ona engelli durumunu
hiç yansıtmadığını belirten Yasemin Demirel, “Her şeye rağmen hayata karşı 
pozitif enerjimi hiç kaybetmeyeceğim" açıklamasını yaptı.  
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HİÇBİR ZAMAN 
HAYATA KÜSMEDİM

2022 engelli yasası olmasına rağmen
gelir testinin ailenin gelir durumuna göre
yapıldığını ve bu durumdan dolayı ciddi
sıkıntılar yaşadığını söyleyen Demirel,
bütün engelli bireyler adına bu durumun
kaldırılması gerektiğini belirtti. Demirel,
“Hanedeki herkesin geliri kendisini ilgi-
lendirir. Devletin bana vermiş olduğu
maaşla geçimimi sağlıyorum. Ama ha-

nedeki kişilerin geliri yüksek ise maaş
vermiyorlar ve sebep olarak da gelir tes-
tini geçemediğimizi söylüyorlar. Bütün
engelli bireyler adına bu gelir testinin
kaldırılmasını istiyorum. Engelli durumu
sabit olan kişiye sürekli rapor verilmesi
gerekir.  Çünkü her seferinde rapor
almak bir işkence haline geliyor" açıkla-
masında bulundu.

RAPOR ALMAK İŞKENCE OLUYOR

Taksiciler yüzde 
60 zam istiyor!

İstanbul
Taksiciler
Odası Başkanı
Eyüp Aksu, 2 gün önce Twitter’da katıldığı
bir sohbet odasında “Biz İstanbul’da ulaşım
sektörünün bakanlığımıza bağlanarak eski
düzende yönetilmesini istiyoruz. İstanbul’da
eğer taksi ihtiyacı varsa, taksi sayısı arttırıl-
ması gerekiyorsa biz bu parametreleri, bu
kriterleri oluştururuz. Oturur, konuşuruz.
Devletimiz tarafından ihale yoluyla taksi sa-
yısının artışına da karşı değiliz” dedi. Eyüp
Aksu o açıklamanın yanlış lanse edildiğini
öne sürdü

Oturup konuşalım

“Konu yanlış lanse edildi. Yaptığımız açık-
lama şuydu; İstanbul’da İTÜ’nin Taksi Ana-
liz Raporu’nda açıkça ifade ediyor,
İstanbul’da şu anda taksi sayısının artışına
ihtiyaç yoktur” diyen Aksu, “Bazı paramet-
reler tamamlanırsa taksi sayısının artışına
ihtiyaç olmadığı açıkça görülecektir.
Birincisi teknolojiye geçmemiz lazım, yol-
cuyla taksiciyi buluşturan sistem en kısa sis-
tem hayata geçmeli, şu anda İstanbul’daki

ticari taksiler yaklaşık yüzde 40 oranında
dolulukla çalışıyor. Eğer teknolojiye geçi-

lirse, yolcuyla taksiyi buluşturan sisteme
geçilirse, yüzde 65 oranında doluluk ora-
nına ulaşılırsa 11 bin taksi ilave edilmiş gibi
bir verimlilik alınır. Ayrıca Avrupa ülkelerin-
deki gibi trafiğe duyarlı taksimetre olmalı.
Bunlar yapılırsa bilimle beraber hukuka
uygun şekilde oturup konuşalım” ifadelerini
kullandı. 

Kesinlikle hukuka aykırı

İBB'nin 5 bin taksi teklifinin hukuka, bilime,
yönetmeliğe, kanuna aykırı olduğunu savu-
nan Aksu, “Her platformda biz oturup ko-
nuşmaya hazırız. En acil şekilde bu
parametreler yürürlüğe girerse zaten görüle-
cek ki, taksi sayısının artışına gerek yoktur.
Teknolojiyi kullanırsak taksilerin verimliliği

artacak, verimlilik arttıkça da taksi sayısının
artışı varmış gibi hizmet kalitesi artacak.
Biz diyoruz ki, şu anda kim bu teklifi geti-
rirse getirsin İstanbul’da taksi sayısının artı-
şına ihtiyaç yoktur. Hizmet kalitesi, ücretin
iyileştirmesiyle oluyor. Kimse toplu taşıma
kullanmıyor. Çünkü taksi toplu taşımadan
daha ucuz. Enflasyon, tefe, tüfe oranında
biz çok eridik. Biz diyoruz ki, toplu taşıma-
dan biraz yüksek olursa fiyatlar, taksimetre
ücretleri Avrupa ülkeleri gibi iyileştirilirse,
bizim de ekonomik anlamda işlerimiz iyi
olur” açıklamasında bulundu. 

Taktir komisyonun

Araç fiyatları, demirbaş giderleri, yakıt fiyat-
ları, işçilik ve parça fiyatlarının yüzde yüz
oranında arttığını dile getiren Eyüp Aksu,
“Biz de diyoruz ki, makul bir şekilde İstan-
bul’da yaşayanları da, taksici esnafını da dü-
şünerek, taksici esnafının da gelir kaybını
iyileştirmek şartıyla, UKOME’de ortaklaşa
bir karar alınsın, her iki taraf da memnun
olsun. Bizim talebimiz yaklaşık yüzde 60
oranında zam ama taktir komisyonun. 16
Ocak 2022 tarihinde Pazar günü, İstanbul
Taksiciler Odamızın Genel Kurulu olacak.
Şahsım ve ekibim tekrar adayız, Allah kıs-
met ederse esnafımız da kabul ederse, inşal-
lah devam edeceğiz” dedi.  DHA

İstanbul Taksiciler 
Odası Başkanı Eyüp Aksu,
"UKOME'de ortaklaşa bir
karar alınsın, her iki taraf
da memnun olsun. Bizim

talebimiz yaklaşık yüzde 60
oranında zam ama taktir

komisyonun" dedi

EN BÜYÜK ENGEL BAKIŞ AÇISIDIR

Kadıköy'ün Aykurt Nu-
hoğlu zamanında kasada 160
milyon lirası olduğunu Kadı-
köy Belediye Başkanı Şerdil
Dara Odabaşı'nın iki yıllık
görev süresinde bu parayı har-
cadığı dile getiren ilçe halkı
bu paranın nerelere harcandı-

ğını sorguluyor. CHP Genel
Başkan Yardımcısı Tekin Bin-
göl, Aykut Erdoğdu, Erdoğan
Toprak ile yakın temasta olan
Başkan Şerdil Dara Odaba-
şı'nın Kadıköylülerin bu eleşti-
risine cevap vermesi
bekleniyor...

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç,
CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan
Toprak, Tekin Bingöl ve CHP İstanbul
Milletvekili Gürsel Tekin ile birlikte il-
çede birçok proje yapmakla eleştirilerin
odağıında. Özel ilişkileri ile de sık sık
medyatik olan Ali Kılıç, bu eleştirilere
kulak kabartır mı bilemeyiz ama sadece
şunu söyleyebiliriz; CHP'nin Silivri'de
kaybederek ilçede iktidarı MHP'ye dev-
retme nedenlerinin başında önceki bele-
diye başkanının özel ilişkileri
gelmekteydi...

MALTEPE'DE ÖZEL 
İLİŞKİLER GÜÇLÜ...

ŞERDİL DARA ODABAŞI
160 MİLYONU NEREYE HARCADI?

BUGÜNE NEFES YARINA UMUT
Beylikdüzü Belediyesi’nin ‘Sanat Bugüne Nefes, Yarına Umuttur’ temasıyla düzenlediği 6.
Beylikdüzü Heykel Sempozyumu, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde başladı.
Sempozyumun açılışında konuşan Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Sanata,
sanatçıya ve üretilen esere her zaman saygı duyan bir kent olmaya devam edeceğiz” dedi
İlçe sakinlerini sanatın her dalıyla buluşturmaya
devam eden Beylikdüzü Belediyesi’nin, ‘Sanat
Bugüne Nefes, Yarına Umuttur’ temasıyla dü-
zenlediği 6. Heykel Sempozyumu, Beylikdüzü
Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde başladı. 1-
15 Aralık tarihleri arasında devam edecek etkin-
likte; Ayhan Yılmaz, Çiğdem Öz, Ferit Yazıcı,
Halil Fırat Uysal, Özcan Özkarakoç, Saim Gök-
han Ercan, Selçuk Yılmaz, Sevgi Karay ve Tayfun
Karadeniz yaratıcılık süreçlerini sanatseverlerle

bir arada yaşayacak. Sanatçıların 15 günlük ça-
lışma süresinin sonunda metal ve ahşap mater-
yallerden oluşturdukları eserler ise Beylikdüzü
Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde açılacak
sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunulacak. 

Eserler bize emanet

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Beylik-
düzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, sa-
natın iyileştirici bir gücü olduğunu belirterek,
“Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün
‘Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından
biri kopmuş demektir.’ sözünden hareketle sa-
nata, sanatçıya ve üretilen esere her zaman saygı
duyan bir kent olmaya devam edeceğiz. 6. Beylik-
düzü Heykel Sempozyumu’nda ‘Sanat Bugüne
Nefes, Yarına Umuttur’ temasıyla yola çıktık. Sa-
natçılarımızın bizlere burada emanet edecekleri
eserleri Beylikdüzü’nde en güzel şekilde yaşataca-
ğız. Sempozyuma katılan bütün sanatçı dostları-
mıza yürekten teşekkür ediyorum.” ifadelerini
kullandı. 

Ali Kılıç

Şerdil
Dara
Odabaşı

ZEHRA
ÇELİK

ÖZEL
HABER 



Ç alışma odalarının pan-
demiyle birlikte önemi-
nin arttığını belirten

Billionaire Furniture ve Lu-
xury Stone’un Kurucusu İç
Mimar Merve Aycan, “Birçok
insan, pandemiyle birlikte
evden çalışma deneyimini ya-
şadı. Getirdiği kolaylıklar ve
düşen maliyetler nedeniyle
birçok şirket ise bu düzeni ka-
lıcı hale getirdi. Pandeminin
ilk zamanlarında bu durumun
geçici olacağı düşüncesiyle ça-
lışma ortamları çok önemsen-
medi. Kimi yemek masasında
çalıştı, kimi küçük bir sehpaya
bilgisayarını kurdu. Fakat bu
durum birçok sorunu da bera-
berinde getirdi. Özellikle de iki
çalışanın bulunduğu evlerde
daha çok zorluk yaşanıyor”
dedi.

Uygun çalışma 
ortamı şart

Çalışma ortamının verim ve
sağlık açısından da çok
önemli olduğunu aktaran
Aycan, “Çalışma masasının
boyundan, sandalyenin kalite-
sine her şey çok önemli. Kişiye
uygun olmayan mobilyalar
nedeniyle bel, sırt ve boyun
ağrıları başta olmak üzere bir-

çok rahatsızlık yaşanabiliyor.
Ayrıca sıkıcı duvar renkleri,
kullanışsız mobilyalar, kablo-
ların yarattığı dağınıklık kişi-
lerde verimi düşürüyor. Bu
nedenle çalışma ortamı çok
önemli. Ayrıca uzmanlar da
ev iş dengesini sağlamak için
ayrı bir odanın ya da ortamın
önemini vurguluyor” diye ko-
nuştu.

Kuaför odası 
isteyen de var

Çalışma odalarının yanı sıra
büyük evi olanların farklı is-
teklerle de geldiğini kaydeden
Merve Aycan şunları söyledi:
“Pandemi sürecinde insanlar
evleriyle daha fazla ilgilen-
meye başladılar. Yaptırmak is-
tedikleri ancak hep
erteledikleri, zaman bulama-
dıkları ev projelerine zaman
ayırabildiler. Genel olarak evin
tamamı renovasyon yapıldı.
Mutfaklar, banyolar, yatak
odaları, çocuk odaları, salon-
lar yapıldı. Çocuk oyun oda-
ları, sinema odaları talepler
arasındaydı. Bazı yurtdışı pro-
jelerimizde kadın müşterileri-
mizin en çok makyaj ve
kuaför salonu talepleri oldu.
Bu süreçte şıklığın yanı sıra
rahatlık ve netlik de ön plana
çıktı.”
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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.

CALISMA ODASI 
OLMAZSA OLMAZ

Çalışacak alanı bulunmayan evlerde yaşayanların
yeni bir oda ya da ortam istediğini söyleyen Aycan,
“Son bir yıldır bu yönde birçok talep alıyoruz. Kimi
evinin bir odasını çalışma odasına çeviriyor kimi ise
yeni aldığı evde bir odayı çalışma odası olarak kurgu-
luyor. Biz de bu talepleri yerine getiriyoruz. Ayrı oda
kuramayanlar için ise mevcut odanın bir bölümünü
çalışma alanına çeviriyoruz. Bu bile büyük bir değişim
yaratıyor. Halıdan duvardaki tablolara kadar her şeyi
yerleştirip çalışmaya uygun bir ortam oluşturmuş olu-
yoruz” ifadelerini kullandı.

Çalışmaya uygun
ortam yaratıyoruz

Pandemiyle birlikte geçilen evden çalışma düzeni birçok şirkette kalıcı 
hale geldi. Bu nedenle yeni ev arayışına girenler, artık çalışma odası olarak
kullanmak üzere bir oda daha isterken bazı çalışanlar da evlerindeki bir
odayı çalışma odasına dönüştürmeye başladı. Büyük evi olanların ise
kuaför, sinema, masaj odası gibi farklı istekleri bulunuyor
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TÜMTürkiye genelinde ha-
yata geçirdiği gündeme özel
araştırmalarla öne çıkan

Avansas, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi
günü dolayısıyla “İş Yerlerinde Kahve
Tüketim Alışkanlıkları” araştırmasını
yayınladı. İş yeri alışverişinde yeni bir
dönem başlatan Avansas, Türkiye’deki
iş yerlerinin kahve alışverişi ve kahve tü-
ketim alışkanlıklarını araştırdı. Bin 670
kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araş-
tırma; iş yerlerinin ve çalışanların
kahveye olan ilgilerini ve alış-
kanlıklarını ortaya koydu.
Aynı zamanda araştırma ile
tüketicilerin; en çok ter-
cih ettiği kahve çeşit-
leri, günlük kahve
tüketimi ve kahve
tüketme saatleri gibi
alışkanlıkları 
incelendi.

Çok sık kahve tüketiliyor

Yapılan araştırmanın sonuçlarına göre,
2021 yılında iş yerlerinde en çok Türk
kahvesi tercih edildi; Türk kahvesini,
hazır kahve ve filtre kahve izledi. Türk
kahvesi ve hazır kahveleri en çok 26-45
yaş aralığındaki X ve Y kuşağı tercih
ederken, filtre kahveyi ise en çok 17-35
yaş aralığındaki Z ve Y kuşağı tüketti.
Araştırmaya göre, çalışanların kahve tü-
ketimi günde iki ile üç fincan arasında
değişirken, katılımcıların yüzde 47’si
saat 08.30 – 10.00 aralığında kahve içti-
ğini belirtti. Kahvenin en çok; sabah işe
başlarken ve molalarda tüketildiği göz-
lemlendi. Günlük kahve tüketim süresi-

nin 30 dakika olduğu aktarılan araştır-
mada, çalışanların bu kapsamda yılda
yaklaşık 7 bin 800 dakikasını kahve iç-
meye ayırdığı bilgisi paylaşıldı.

Aylık kahve harcaması 195 TL

Aylık alışveriş oranlarının yüksek sonuç-
lar sunduğu araştırmada, şirketlerin
aylık ortalama kahve harcaması 195 TL
oldu. Kahve tedariki; 50’den az sayıda
çalışana sahip iş yerlerinde yüzde 49 ile

zincir marketlerden sağlanırken,
50’den daha fazla çalışana sahip

iş yerlerinde ise yüzde 52
oranla Avansas tercih
edildi. İş yerlerinin en

çok tercih ettiği alışve-
riş kanallarından biri
olmanın verdiği mut-
luluğa değinen Avan-

sas Genel Müdürü
Sedat Anak, “Kahve tü-

ketim alışkanlıklarını konu
alan araştırmamızın sonuçları; iş yerle-
rinin ve çalışanların kahve tüketiminde
gösterdikleri eğilimleri daha net görme-
mizi ve bu sayede müşterilerimizin ihti-
yaçlarını doğru analiz etmemizi sağladı.
Bu doğrultuda Avansas olarak yeni dö-
nemde kahve kategorisinde fark yarata-
cağımızı düşünüyoruz” dedi.
Değerlendirme sonuçlarına göre, çalı-
şanların yüzde 69’u kahvesini sade tüke-
tirken, yüzde 31’i sütlü kahve sevdiğini
belirtti. Kahvenin yanında en çok tercih
edilen lezzet ise çikolata oldu. Lokum,
kurabiye ve bisküvi ise kahve yanında
tercih edilen diğer atıştırmalıklar ara-
sında yer aldı. BURAK ZİHNİ

Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Al-
tıntaş ve belediyenin harita teknikeri Tun-
cay Yılmaz, Lüleburgaz Belediye Başkanı

Dr. Murat Gerenli’ye nezaket ziyareti gerçekleştirdi.
Ziyarette her iki belediyenin gerçekleştirdiği çalış-
malar hakkında sohbet edildi. Ahmetbey Belediye
Başkanı Mustafa Altıntay ve harita teknikeri Tuncay
Yılmaz, Başkan Gerrenli ile bir araya geldi. Samimi
ortamda gerçekleşen ziyarette her iki belediyenin
gerçekleştirdiği çalışmalar konuşuldu. İki başkan da
birbirlerine çalışmalarında başarılar dilerken Baş-
kan Gerenli, Başkan Altıntaş ve Tuncay Yılmaz’a
nezaketleri için teşekkür etti.

İki başkan bir araya geldi

İş dünyası
kahveyi
seviyor

Çalışanların yüzde 47'si güne kahve içerek başlıyor.
İş yerinin alışveriş yeri Avansas, hem çalışanlara 

hem de işverenlere kahve tüketim alışkanlıklarını
sordu. 26-45 yaş aralığındakiler en çok 

Türk kahvesini tüketmeyi severken, filtre kahvenin 
en çok tercih edildiği yaş grubu ise 17-35 oldu



 
 

Tüketiciyi Koruma Haftas'nn bir 
frsat olduğunu ifade eden Büyük-
çekmece Tüketiciyi Koruma ve Bi-

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

İHRACATTA  
YÜZDE 7 ARTIŞ
Makine İhracatçlar Birliği (MAİB) yln ilk 2 
aynda yaplan toplam makine ihracatnn 3 

milyar dolar olduğunu açklad. En büyük 
ihracat pazarlarndan Almanya, İngiltere ve 

Fransa'da ihracat artş çift hanelerde ger-
çekleşen makine sektörü, geçtiğimiz yln ilk 

2 ayna göre 200 milyon dolar daha fazla 
ihracat yapt. İlk 2 ayda makine ihracatnda 

yüzde 7,4 artş gerçekleşti 

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

Büyükçekmece Tüketiciyi Koruma ve Bilinçlendirme Derneği Başkan Sevgi Emanet,  
15-21 Mart Tüketiciyi Koruma Haftas münasebetiyle bir mesaj yaymlad. Emanet  

mesajnda, “Korona  srasnda, bile dolandrclar, siber suç işlemek üzere krizden  
faydalandlar. Virüsün neden olduğu korkulardan çkar sağladlar. İnsanlar  

dolandrmaktan, onlarn maddi, manevi ve dini duygularn istismar etmekten  
vazgeçin. Psikolojik zaaflarndan uzak durun. Kul hakkna girmeyin” uyarsn yapt. 

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

Sevgi 
Emanet

 
 

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

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

Sevgi 
Emanet
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Tüketiciyi Koruma Haftas'nn bir 
frsat olduğunu ifade eden Büyük-
çekmece Tüketiciyi Koruma ve Bi-

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

İHRACATTA  
YÜZDE 7 ARTIŞ
Makine İhracatçlar Birliği (MAİB) yln ilk 2 
aynda yaplan toplam makine ihracatnn 3 

milyar dolar olduğunu açklad. En büyük 
ihracat pazarlarndan Almanya, İngiltere ve 

Fransa'da ihracat artş çift hanelerde ger-
çekleşen makine sektörü, geçtiğimiz yln ilk 

2 ayna göre 200 milyon dolar daha fazla 
ihracat yapt. İlk 2 ayda makine ihracatnda 

yüzde 7,4 artş gerçekleşti 

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

Büyükçekmece Tüketiciyi Koruma ve Bilinçlendirme Derneği Başkan Sevgi Emanet,  
15-21 Mart Tüketiciyi Koruma Haftas münasebetiyle bir mesaj yaymlad. Emanet  

mesajnda, “Korona  srasnda, bile dolandrclar, siber suç işlemek üzere krizden  
faydalandlar. Virüsün neden olduğu korkulardan çkar sağladlar. İnsanlar  

dolandrmaktan, onlarn maddi, manevi ve dini duygularn istismar etmekten  
vazgeçin. Psikolojik zaaflarndan uzak durun. Kul hakkna girmeyin” uyarsn yapt. 

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

Sevgi 
Emanet
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İran’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 76 artarak 129 bin 988’e yükseldi
SAĞLIK Bakanlığın-
dan yapılan açıklama-
da, ülkede son 24 saat-

te 3 bin 314 yeni vaka tespit 
edildiği, bunlardan 623’ünün 
hastanelerde tedavi altına 
alındığı bildirildi. Toplam 
vaka sayısının 6 milyon 125 
bin 596’ya yükseldiği ülkede, 

76 kişinin daha hayatını kay-
betmesiyle Kovid-19 kaynaklı 
can kaybı 129 bin 988’e çıktı. 
Ülke genelindeki hastanele-
rin yoğun bakım ünitelerinde 
ise 3 bin 314 Kovid-19 hastası 
tedavi görüyor. Yaklaşık 83 
milyon nüfusa sahip İran’da 
57 milyon 867 bin 860 kişiye 

Kovid-19 aşısının ilk dozu, 
47 milyon 608 bin 297 kişiye 
ikinci dozu, 1 milyon 145 bin 
493 kişiye de üçüncü dozu 
yapıldı. Böylece İran’da 
aşılama sürecinin başlama-
sından bu yana toplam 106 
milyon 621 bin 650 doz aşı 
uygulandı. Risk gruplarına 

göre ülke genelinde “yüksek 
riskli” anlamına gelen “kır-
mızı” kategoride hiçbir şehir 
kalmazken, 22 şehir “orta 
riskli” olan “turuncu”, 207 
şehir “düşük riskli” olarak 
belirlenen “sarı” ve 219 şehir 
“risksiz” olarak ifade edilen 
“mavi” kategoride yer alıyor.

İran’ı koronavirüs vurdu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğ-
lu, İsveç’te düzenlenen 
Avrupa Güvenlik ve 

İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 28. 
Dışişleri Bakanları Konsey 
Toplantısı’ndaki konuşmasında, 
küresel güvenlik durumunun 
1975’te imzalanan Helsinki 
Nihai Senedi’nden bu yana 
büyük ölçüde değiştiğini belir-
terek “Küreselleşmeyle birlikte 
güvensizlik de küreselleşti; 
terör, organize suç, yabancı 
düşmanlığı ve düzensiz göç her 
yerde artıyor.” ifadesini kul-
landı. Tüm bunlara rağmen 50. 
yılına yaklaşan Helsinki Nihai 
Senedi’nin güncelliğini korudu-
ğunu ancak AGİT’in 1975’in iş 
birliği ruhundan uzak olduğunu 
belirten Çavuşoğlu, “Aramız-
daki güven eksikliğini gidererek 
bu iş birliği ruhunu canlandır-
malıyız.” değerlendirmesinde 
bulundu.

Endişe içindeyiz
Mevlüt Çavuşoğlu, AGİT coğ-
rafyasındaki güvenlik sorunla-
rının etkin şekilde ele alınması 
gerektiğine işaret ederek şöyle 
devam etti: “Güney Kafkas-
ya’da kalıcı barış için bir fırsat 
penceresi var. Minsk Grubu 
eş başkanları da grubun daimi 
üyeleriyle birlikte yeni ger-
çeklere dayalı katkı sunabilir. 
Ukrayna’daki kriz, diplomasi 
yoluyla çözülmeli. Minsk anlaş-
maları ve uluslararası hukuka 
riayet önemlidir. Kırım Ta-
tarlarına yönelik insan hakları 
ihlallerinden de endişe duyuyo-
ruz. Gürcistan ve Moldova’da 
barışçıl ve sürdürülebilir çözüm 
çabalarını desteklemeye devam 
etmeliyiz. Ara buluculuk çalış-

malarımızı değişen güvenlik or-
tamına sonuç odaklı bir yakla-
şımla adapte etmeliyiz. Bunun 
için Finlandiya ve İsviçre ile eş 
başkanlık yaptığımız Arabu-
luculuk Dostları Grubu’ndan 
istifade etmeliyiz.”

1975’in ruhunu 
canlandırmalıyız
Çavuşoğlu, ortak değerleri 
tehdit eden iki konu olduğunun 
altını çizerek şu ifadeleri kul-
landı: “Birincisi; çeşitli AGİT 
ülkelerinde yabancı düşmanlığı, 
İslamofobi ve antisemitizmin 
yükselişi devam ediyor. Bu 
tehlikeli eğilimlere göz yuma-
mayız. İkincisi; terör örgütleri-
nin insani boyut toplantılarına 
katılmasına izin verilerek, bir 
zamanlar fikir birliğiyle ka-
rarlaştırılan kurallar göz ardı 
ediliyor. Bu, 1992 Helsinki 
Belgesi ve üzerinde anlaşmaya 
varılan diğer belgelerin lafzı-
na ve ruhuna aykırıdır.” Türk 
Devletleri Teşkilatını AGİT 
Bakanlar Toplantısı’na konuk 
olarak davet ettiği için İsveç 
dönem başkanlığına teşekkür 
eden Çavuşoğlu, Teşkilatın, 
AGİT çalışmalarına katılması-
nın AGİT’in ortak çabalarına 
katkı sunacağını vurguladı. 
Bakan Çavuşoğlu, “AGİT’in 
coğrafyamızda barış ve güven-
lik konusunda daha büyük bir 
rol oynaması gerektiğine inanı-
yoruz. Bu nedenle Ukrayna’da-
ki AGİT Ukrayna Özel Göz-
lem Misyonu da dahil olmak 
üzere misyonlarına aktif olarak 
katılıyoruz. Potansiyelimizi tam 
olarak kullanmak için 1975’in 
iş birliği ruhunu canlandırmalı-
yız.” diye konuştu.

UKRAYNA KRUKRAYNA KRiiZZii  iiCCiiNN
DDiiPLOMATPLOMATiiK COZUMK COZUM

MYANMAR 
DEHŞET 
SAÇIYOR!

NEW York merkezli 
insan hakları grubu 
Human Rights Wat-

ch’ın yayımladığı rapor-
da, Myanmar’ın Yangon 
şehrinde 14 Mart’taki 
darbe karşıtı gösterilerde 
65 protestocunun kasten 
öldürüldüğü iddia edildi. 
Raporda, ordu, protes-
toculara karşı kasten ve 
planlı olarak öldürücü güç 
kullanmakla suçlandı. İn-
san hakları örgütü yetki-
lisinin “Asker ve polisler, 
köşeye sıkışan protesto-
culara uzun namlulu silah-
larla ateş açarak en az 65 
kişiyi öldürdü.” ifadesine 
yer verilen raporda, tanık-
larla yapılan görüşmeler 
ve sosyal medya hesapla-
rında yayınlanan video ve 
fotoğrafların incelenmesi 
sonucu “güvenlik güçleri-
nin protestocuları planlı 
bir şekilde hedef aldıkları-
nın anlaşıldığı” aktarıldı.
Raporda ifadesi yer alan 
insan hakları araştırmacısı 
Manny Maung, 65 kişinin 
ölümüne ilişkin hiçbir 
güvenlik gücü hakkın-
da işlem yapılmadığını 
belirtti. Maung, güvenlik 
güçlerinin “insanlığa karşı 
cinayet suçu” işlediklerini 
savundu.

Myanmar’daki 
askeri darbe
Myanmar ordusu, 
2020’deki genel seçim-
lerde hile yapıldığı iddi-
alarının ortaya atılması 
ve ülkede siyasi gerilim 
yaşanmasının ardından 
1 Şubat 2021’de yöneti-
me el koymuştu. Ordu, 
ülkenin fiili lideri ve 
Dışişleri Bakanı Aung San 
Suu Çii başta olmak üzere 
pek çok yetkili ve iktidar 
partisi yöneticisini gözal-
tına almış ve bir yıllığına 
olağanüstü hal ilan etmiş-
ti. Ordunun darbe karşıtı 
protestocu ve isyancı 
gruplara silahlı müdaha-
lesi sonucu bugüne kadar 
902 kişi hayatını kaybetti, 
binlerce gösterici gözal-
tına alındı. Bu arada, 
Siyasi Tutuklulara Yardım 
Kuruluşuna (AAPP) göre, 
ülkede darbeden bu yana 
1200 kişi hayatını kay-
betti, yaklaşık 10 bin kişi 
gözaltına alındı.
Ülkede geniş katılımlı 
gösteriler sürerken üst 
düzey hükümet yetkilile-
rinin askeri mahkemede 
yargılanmalarına devam 
ediliyor.

İnsan hakları örgütü, 
Myanmar ordusunun 14 
Mart’taki gösterilerde 65 
protestocunun öldürül-

mesini önceden planlan-
dığını öne sürdü

FiLiSTiN’DE 
COCUK OLMAK ZOR

RUSYA’DAN 
ADAYA ÇIKARMA

Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu, “Ukrayna’daki kriz 
diplomasi yoluyla çözülmeli. Minsk anlaşmaları 
ve uluslararası hukuka riayet önemlidir.” dedi

İSRAİL’İN 1967’de 
işgal ettiği Batı 
Şeria topraklarında 

2 milyon dönümden büyük 
bir alanda inşa ettiği 280’den 
fazla yasa dışı Yahudi 
yerleşim biriminde 450 bin 
kadar yerleşimci yaşıyor. 
Bu yerlerde ikamet eden 
Yahudi yerleşimciler, işgal 
altında yaşayan Filistinliler 
için hayatı daha da zor hale 
getiriyor. Batı Şeria, son 
dönemde büyük çoğunlu-
ğu silahlı olan bu Yahudi 
yerleşimcilerin Filistinlilere 
yönelik giderek artan saldı-
rılarına tanık oluyor. Yahudi 
yerleşimciler, ilkokul ve lise 
öğrencilerine dahi saldır-
maktan geri durmazken, 
çocukların okullarına korku 
ve endişe içinde gitmelerine 
neden oluyor. Nablus kenti-
ne bağlı Luben eş-Şarkiyye 
beldesindeki iki okula ve 
öğrencilerine saldıran Yahu-
di yerleşimciler, bu okulları 
“ele geçirme” tehdidinde 
bulunuyor.

Bölgedeki Yahudi yerle-
şimciler, sosyal medya üze-
rinden söz konusu iki okulu 
“ele geçirmeyi amaçladıkla-
rına” dair çok sayıda payla-
şımda bulunuyor. Filistinli 
öğrencileri de sözlü ve fiziki 
şekilde taciz eden yerleşim-

ciler, “onları öldürecekleri 
ve okullarının Yahudi okul-
larına çevrileceği” yönünde 
tehditler savuruyor.

Çok sayıda 
öğrenci yaralandı

Beldede bulunan ilko-
kul ve lisede 600’den fazla 
öğrenci öğrenim görürken, 
yaşanan olaylar nedeniyle 
eğitim sık sık sekteye uğru-
yor. Yaklaşık 200 Yahudi 
yerleşimci, 25 Kasım’da Lu-
ben eş-Şarkiyye beldesinde 
okul yolundaki öğrencilerin 
önünü kesmiş, duruma tepki 
gösteren aileler ve belde 
sakinleri ile yerleşimciler 
ve onları koruyan İsrail 
askerleri arasında arbede 
yaşanmıştı.

İsrail askerlerinin Filis-
tinlilere plastik mermiyle 
müdahalesinde yaklaşık 20 
kişinin yaralandığı, 10’unun 
hastanede tedavi gördüğü, 
birinin durumunun ise ağır 
olduğu aktarılmış, yüzler-
ce Filistinli de atılan göz 
yaşartıcı gazdan etkilen-
mişti. 28 Kasım’da da belde 
sakinleri, Yahudi yerleşim-
cilerin kullandığı bir yol 
üzerinde bulunan okuldaki 
öğrencilerin korunması için 
oturma eylemi düzenlemiş, 
İsrail askerleri eşliğindeki 

Yahudi yerleşim-
ciler ise oturma 
eylemi düzenle-
yen Filistinlilere 
saldırmıştı. Atılan 
gazdan çok sayıda 
kişi etkilenirken, 
bazı Filistinliler 
de yaralanmıştı.

Geçen hafta ya-

şanan tüm bu olayların yanı 
sıra Yahudi yerleşimcilerin 
sık sık saldırı ve tacizleri-
ne maruz kalan El-Luben 
eş-Şarkiyye beldesindeki 
Filistinli öğrenciler her gün 
okul yolunu endişe içinde 
katediyor.

İsrail askerleri 
zulmediyor

Luben eş-Şarkiye Belde-
si Yerel Konsey Başkanı 
Yakub Uveys, yaptığı açık-
lamada, İsrail askerleri ve 
Yahudi yerleşimcilerin sal-
dırılarının Filistinli öğrenci-
lerin güvenliğini ve hayatını 
tehdit ettiğini belirtti. Uveys, 
“İşgalciler ve yerleşimciler, 
öğrencileri taciz ve darbede-
rek ya da gözaltına alarak, 
alıkoyarak, onların eğitim 
hayatını sekteye uğratıyor. 
Geçen hafta öğrencilerin 
yarıdan fazlası okula devam 
etmedi.” dedi. “Yerle-
şimciler, sosyal medyada 
öğrencilere yönelik tehdit 
içerikli paylaşımlar yapıyor. 
Öğrencileri vurmakla, öldür-
mekle, okullarını da Yahudi 
okullarına çevirmekle tehdit 
ediyorlar.” diyen Uveys, şu 
an için öğrencileri koruma-
nın tek yolunun onlara okula 
kadar eşlik etmek olduğunu 
söyledi. İsrail askerlerinin, 
“Yahudi yerleşimcilere ait 
araçların öğrenciler tarafın-
dan taşlandığı” iddiasında 
bulunduğunu ancak bunun 
doğru olmadığını vurgulayan 
Uveys, bilakis öğrencilerin 
tehdit altında olduğunu ve 
ailelerin de çocuklarına oku-
la kadar eşlik etmek zorun-
da kaldığını dile getirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria’nın El-Luben eş-Şarkiyye beldesinde 
yaşayan Filistinli öğrenciler, her sabah okullarına İsrail askerleri 

veya Yahudi yerleşimcilerin saldırısına uğrama endişesiyle gidiyor

RUSYA’NIN, Japonya 
sınırına yakın Kuril 
Adaları’na bağlı Matua 

Adası’nda ilk defa Bastion 
kıyı güvenlik savunma sistem-
leri konuşlandırdığı bildirildi. 
Rusya Savunma Bakanlığın-
dan yapılan açıklamada, Rus 
Pasifik Filosu’nun Matua Ada-
sı’na amfibi hücum gemileriyle 
askeri personel ve teçhizat 
naklettiği belirtildi. Askeri 
personelin, Matua Adası’nda 
civardaki suları ve boğazları 
kontrol altında tutacağı bilgi-
sine yer verilen açıklamada, 
“Matua Adası’nda ilk defa 
Bastion kıyı güvenlik savunma 
sistemleri konuşlandırdı.” ifa-
desine yer verildi. Rus yapımı 
Bastion kıyı savunma sistemi, 
çeşitli yüzey gemilerine karşı 
saldırı amacıyla kullanılıyor.

Kuril Adaları’nın merkezinde-
ki Matua Adası, İkinci Dünya 
Savaşı’nda Japonya tarafından 
donanma üssü olarak kullanı-
lıyordu.

Kuril sorunu
İkinci Dünya Savaşı’nın 
sonunda Sovyetler Birliği, 
Japonya’nın Pasifik Okyanusu 
ile Ohotsk Denizi’ni birbi-
rinden ayıran yaklaşık 1300 
kilometre boyunca uzanan 
Kuril Adaları’nı 1945’te ilhak 
etmişti. İlhakın ardından 
Japonya tarafından da “Kuzey 
Bölgeleri” olarak adlandırılan 
toprak parçası konusundaki 
uyuşmazlık nedeniyle Rusya 
ile Japonya arasında barış 
antlaşması imzalanması için 
yapılan görüşmelerde taraflar 
sonuca ulaşamıyor.
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İnsanların
kalbİne 
ulaşıyoruz

Bin 700 yıllık atölyeAdıyaman'da 
bulunan Perre Antik
Kenti'nde yürütülen

kazı çalışmalarında,
Roma dönemine ait

1700 yıllık halı
dokuma atölyesi 

ortaya çıkarıldı

ADIYAMAN Müze
Müdürü Mehmet
Alkan, Kommagene

Krallığı’nın 5 büyük kentinden
birisi olan ve Roma döneminde
de önemini koruyan Perre Antik
Kenti’nde yürütülen kazı çalış-
malarında küçük ölçekli halı do-
kuma atölyesinin bulunduğunu
söyledi. Daha önce bölgede bo-

yama tekneleri bulunduğunu be-
lirten Alkan, şöyle konuştu:
“Perre Antik Kenti’nde 3 farklı
alanda kazı çalışmaları başla-
mıştı. 10×10 metre kare ebatla-
rında yapmış olduğumuz
kazılarda çok ciddi bir şekilde
dokuma atölyesinin varlığı tespit
edildi ve ulaştık. Bol miktarda
ağırlık taşların çıkması burada

küçük ölçekli dokuma atölyesi
varlığını tespit etmemize sebep
oldu. Aslında bu bölgenin küçük
çaplı sanayi alanı olarak kullanıl-
dığını söyleyebiliriz. Duvar ya-
pısı ve konut mimarisi milattan
sonra 3. ve 7. yüzyıl arasında ol-
duğunu göz önüne alındığında
günümüzde 1700 yıl ile tarihlen-
mektedir.” DHA

İspanya'dan "bireysel başarı" ödülü alan 
Cansu Dere "Türk dizilerinin dünyanın bir çok

yerinde başarılı olmasının arkasında 'iyi senaryo,
yönetmen ve ekip' olması var. Hikayeleri, evrensel an-
latarak, insanların direkt kalbine ulaşabiliyoruz" dedi

DUYURU

ÇED Sürecine 
Halkın Katılımı Toplantısı

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1506067)

Altaş Ambarlı Liman Tesisleri Tic. A.Ş. tarafından İstanbul İli, Beylikdüzü 
İlçesi, Marmara Mahallesi, Liman Mevkii'nde sınırları içerisinde “Ambarlı
Liman Tesisleri Doğu Mendireği Ro-Ro Yanaşma Yeri ve Rıhtım Projesi”nin
yapılması planlanmaktadır. Söz konusu proje için Çevresel Etki 
Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliğinin 9. Maddesi gereğince aşağıda 
belirtilen tarih ve saatte faaliyetle ilgili halkı bilgilendirmek, görüş ve önerilerini
almak için “Halkın Katılımı Toplantısı” yapılacaktır. 
Halkımıza saygı ile duyurulur.

Toplantı Yeri                 : Beylikdüzü Belediyesi Yakuplu Sosyal Tesisleri 
Toplantı Yerinin Adresi  : Marmara Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Cad. 

BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL
Toplantı Tarihi : 23/12/2021
Toplantı Saati : 13.30
Proje Sahibi : Altaş Ambarlı Liman Tesisleri Tic. A.Ş.

Tel : (0 212) 875 28 00
Faks : (0 212) 875 28 02

ÇED Raporunu Hazırlayan Kuruluş: 
MGS Proje Müşavirlik Mühendislik Tic. Ltd. Şti.

Tel : (0 312) 479 84 00 (pbx) 
Faks : (0 312) 479 84 99

BEYLİKDÜZÜ
GÜRPINAR KAMYON, KAMYONET, OTOBÜS,

MİNİBÜS, OTOMOBİL VE ŞOFÖRLER ESNAF ODASI
Beylikdüzü Gürpınar Kamyon, Kamyonet, Otobüs, Minibüs, Otomobil ve Şoförler
Esnaf Odası'nın olağan genel kurul toplantısı, aşağıdaki gündem maddeleriyle, 06-01-
2022 tarihinde saat 11:00'de Gürpınar Mahallesi, Vatan Caddesi, No:22 (Aşık Veysel
Kültür Merkezi) Beylikdüzü/İstanbul adresinde yapılacaktır. İlk toplantıda çoğunluk sağ-
lanamadığı takdirde ikinci toplantı aynı gündem maddeleriyle 13-01-2022 tarihinde aynı
adreste, yasal nisapla yapılacaktır. Oda üyelerinin toplantıya bizzat katılmaları önemle
duyurulur. 

Gündem:
1-Yoklama ve açılış.
2-Başkanlık divanının teşekkülü ve divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi.
3-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı.
4-2018-2019-2020-2021 yılları dönemine ait yönetim kurulu raporu, denetim kurulu ra-
poru, bilanço, gelir ve gider hesaplarının okunmasına, müzakeresi kabul veya reddi. 
5-Yönetim kurulu ve denetim kurulunun ayrı ayrı ibrası.
6-2022-2023-2024-2025 yılları çalışma programıyla, bu program içinde yer alan eğitim teorik
ve pratik kurs programları ve tahmini bütçenin okunması, görüşülmesi, kabul veya reddi. 
7-Oda başkanı, başkanvekili ve denetim kurulu üyelerinin aylık ücretleriyle, yönetim ku-
rulu üyelerinin huzur hakları, yolluk ve konaklama (yurtiçi ve yurtdışı harcırahları) ücret-
lerinin tespit edilmesi.
8-Odanın imkanları nispetinde öncelikle odanın faaliyet alanıyla ilgili branşta olmak
üzere, öğrenci okutulmasına, evvelki gayrisafi gelirin yüzde 10'ununu geçmemek kay-
dıyla, kamu yararına faaliyet gösteren kuruluşlara ve belge veya diğer kanıtlara dayandı-
rılmak kaydıyıla muhtaç durumdaki oda üyelerine yardımıyla bulunulmasına karar
verilmesi.
9-Birliğin muvafakati alınmak şartıyla odanın kuruluş amacını gerçekleştirmeye yönelik
gayrimenkul ve her türlü taşıt alım satımıyla ödünç para alınmasına karar verilmesi.
10-Birliği muvafakati alınmak kaydıyla oda üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak,
destekli faaliyetlerini kolaylaştırmak ve mesleğin genel menfaaetlerine uygun olarak, geliş-
mesini sağlamak amacıyla sınırlı olarak kurulmuş veya kurulacak şirketlere ve kooperatif-
lere iştirak etmek ve amaçlarına uygun olarak eğitim ve öğretim kurumları kurmak üzere,
vakıf kurulmasına karar vermek ve bu konudaki işlemleri yürütmek üzere yönetim kuru-
lunun yetkili kılınması.
11-5362 sayılı yasanın 5'inci maddesine istinaden ödemiz çalışma bölgesinin Beylikdüzü
ilçesinin tamamını kapsayacak şekilde odamızın çalışma bölgesi güncellenmesi hususu-
nun görüşülmesi ve genel kurulun onayına sunulması.
12-Dilek ve temenniler.
13-Başkan, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asıl ve yedek üyelerin seçimi.
14-Kapanış.

OLAĞAN GENEL 
KURUL İLANI

TÜRK NÜMİSMATİK DERNEĞİ’nin pandemi sebebi ile
yapılamayan olağan Genel Kurul toplantısı 18 Aralık 2021
Cumartesi günü saat 17.00’de Hacı Emin Efendi Sokak
Murat Apt. No: 13 D: 4 Teşvikiye/İstanbul adresindeki Der-
nek merkezinde aşağıda sunulan gündeme göre yapılacaktır.
İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci ve
nihai toplantı 25 Aralık 2021 Cumartesi günü aynı yer ve
saate yine aynı gündemle yapılacaktır.

TOPLANTI GÜNDEMİ:
1. Açılış ve kayıplarımız için saygı duruşu
2. Başkanlık Divanının seçimi
3. 2019-2020 dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve
Bilançonun okunması
4. 2019-2020dönemi Denetçiler Raporunun okunması
5. Yönetim ve Denetim Kurullarının ibrası
6. 2021-2022 dönemi bütçe tasarısının okunması ve 
oylanması
7. 2021 ve 2022 yılları için aidat miktarlarının belirlenmesi
8. 2021-2022 dönemi Yönetim, Denetim ve Haysiyet kurul-
larının seçimi
9. Gerekli yerlerde şube açılabilmesi için Yönetim Kuruluna
yetki verilmesi
10. Federasyona katılınması ve ayrılınması, uluslararası faali-
yetle bulunulması, yurt dışındaki Dernek ve kuruluşlara üye
olarak katılınması veya ayrılınması için Yönetim Kuruluna
yetki verilmesi
11. Dernek için taşınmaz kiralanması, satın alınması ve satıl-
ması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
12. Dilekler ve kapanış.

T ürk oyuncu Cansu Dere, Türk
dizilerinin dünyanın bir çok ye-
rinde başarılı olmasının arka-

sında "iyi bir hikaye, senaryo, yönetmen
ve ekip" olduğunu söyledi. Türk-İspan-
yol Sanayi ve Ticaret Odası tarafından
İspanya’da gösterilen ve İspanyol toplu-
munda olumlu etkiler bırakan Türk dizi-
lerindeki oyunculuğundan dolayı
"Bireysel başarı" ödülüne layık görülen
Cansu Dere, basın toplantısında soru-
ları yanıtladı. Dere, "İşimi çok seviyo-
rum ve karşılığında böyle tepkiler almak
beni çok mutlu ediyor. Çok teşekkürler."
dedi. 
İspanya'da son 4 yılda 20'den fazla gös-
terime giren Türk dizilerinin bu ülkedeki
ve dünyanın farklı yerlerinde elde ettiği
başarılara değinen Dere, "Bu dizilerin
arkasında iyi bir hikaye, senaryo, yönet-
men ve ekip var. Evrensel hikayeleri her-
kese ulaşabilecek şekilde anlatıyoruz. Bu
yüzden insanların direkt kalbine ulaşa-
biliyoruz." diye konuştu.

Karakterler fikir verir

İspanyol seyircisiyle 2018 yılında "Ezel"
dizisiyle tanışan ve bu zamanda rol al-
dığı dizilerden 4'ü bu ülkede gösterilen
Dere, kişisel anlamda yurt dışından en
iyi tepkileri İspanya'dan aldığını söy-
ledi.Şu anda İspanya'da gösterimde
olan ve aldatılan bir kadının hikayesinin
anlatıldığı "Sadakatsiz" dizisindeki rolü

ve kadının toplumda yaşadığı sorunlarla
ilgili sorulara da yanıt veren Dere, şu
ifadeleri kullandı: "Kadınlar her zaman
böyle bir hikayede, eksikliğin kendile-
rinde olduğunu düşünür. Dizide canlan-
dırdığım karakter ise asla bunun böyle
olmadığını tüm kadınlara gösterdi. Di-
ziyi izleyen kadınlara direkt olarak etki
etmese de canlandırdığım karakterin al-
datılan bir kadına bir yol, bir fikir verdi-
ğini sanıyorum. Bir çok kadın gibi ben
de aldatıldım. Benim yaşadıklarım tabi
ki farklıydı. Çocuk, aile olduğunda tep-
kiler elbette çok daha farklı olabiliyor."

İspanya'da çalışmak isterim

Dere, dizi veya filmlerde hikaye ve se-
naryoya göre seçicilik yaptığını vurgula-
yarak, günün birinde İspanya'dan da bir
teklif gelmesi halinde hikayeye bakmak
şartıyla, bu ülkede de bir projede rol al-
maktan mutluluk duyacağını, Javier
Bardem başta olmak üzere birlikte çalış-
mak istediği çok aktör olduğunu ifade
etti. İspanyol basınından gelen, özellikle
cinsellik temasıyla ilgili televizyonda ve
sinemada sansür sorularına da cevap
veren Dere, "Sansür her alanda insan
her zaman kısıtlayan bir şeydir. Ama ya-
şadığımız ülke ve uymamız gereken ku-
rallar var. Türkiye'de özellikle paralı
kanallardaki dizilerde hikayeleri daha
rahat anlatabiliyoruz." değerlendirme-
sinde bulundu.

Tarih ayağa
kalkacak
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne
alınan, Muğla’nın Yatağan ilçesindeki
Stratonikeia Antik Kenti’nde yürütülen kazı
çalışmalarında, Batı Caddesi ve meydanda
bulunan sütunlar ayağa kaldırılıyor

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne
alınan, Muğla’nın Yatağan ilçesindeki
Stratonikeia Antik Kenti’nde yürütülen

kazı çalışmalarında, Batı Caddesi ve meydanda bu-
lunan sütunlar ayağa kaldırılıyor. Helenistik, Roma,
Bizans, Anadolu beylikleri, Osmanlı ve Cumhuriyet
dönemlerinde de önemini sürdüren ve dünyanın en
büyük mermer kenti olarak bilinen Stratonikeia, 3
bin yıllık kalıntılarıyla yerli ve yabancı turistlerin gezi
rotasında yer alıyor. 
Ziyaretçilerin, tarihi hamamlar, sütunlu caddeleri, ti-
yatro, tarihi cami ve evler ile köy meydanı gibi eser-
leri görebildiği “Gladyatörler şehri” olarak ünlenen
antik kentte kazı çalışmaları 12 ay devam ediyor.
Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, antik kentin bir-
çok dönemde önemli yere sahip, dünyanın en büyük
mermer kentlerinden biri olduğunu söyledi.
Söğüt, kazılarda, Roma dönemine ait
latinayı da gün yüzüne çıkardıkla-
rını anlatarak, sütunlarla çevrili
alanın etrafında oturma sıra-
ları bulunduğunu kay-
detti.Yapılarda kazı,
restorasyon ve konser-
vasyon çalışmaları
gerçekleştirdiklerini
belirten Söğüt, “Batı
Cadde’de yürüttü-
ğümüz kazı çalışma-
larının yanı sıra Türk
Tarih Kurumunun
da desteğiyle resto-
rasyon çalışmaları
gerçekleştiriyoruz. Biz
burada antik dönemin
en geniş alanlarından biri
olan 10 metre genişliğindeki
Batı Caddesi’ni kazarken,
bunun yanında bir latinanın (tu-
valetin) kalıntılarını bulduk. Şimdi
latinada restorasyon çalışmaları yü-
rütüyoruz. Buradaki sütunları ve sü-
tunların üst yapılarını ayağa
kaldırıyoruz” dedi.
Yapıların aşama aşama ayağa kaldırıldı-
ğını, kazılarda her yıl önemli verilere ulaş-
tıklarını vurgulayan Söğüt, benzeri olmayan
Stratonikeia’nın yaşayan bir arkeoloji kenti ol-
duğunu dile getirdi.

Oyuncu Öykü Karayel ile evli olan müzisyen Can
Bonomo, sekiz aylık oğlu Roman ile objektif

karşısına geçti. Bonomo, fotoğrafı, "Kucaklıyorum
kendi kendimi 34 yaşında. Sanki yeniden

doğmuşum bembeyaz. Üç canım var, üç gücüm var,
üç kereyim. Ne iyi etmişim" ifadeleriyle paylaştı

Öykü 
Karayel ile

2018’den bu yana
mutlu bir evlilik sürdü-

ren Can Bonomo, geçen nisan
ayında oğlu Roman’ı kucağına alarak, ilk kez

babalık duygusunu yaşamıştı. Eylül ayında
oğlunun yüzünü göstererek kural bozan Bo-

nomo, Roman ile yeniden objektif karşı-
sına geçti. 34 yaşındaki müzisyen,

oğluyla yeni fotoğrafını, “Kucaklıyo-
rum kendi kendimi 34 yaşında.

Sanki yeniden doğmuşum bembeyaz. Üç canım
var, üç gücüm var, üç kereyim. Ne iyi etmişim…
Canlarım benim. Aferin bize” sözleriyle Instag-
ram hesabından yayınladı.Can Bonomo’nun gön-
derisine takipçileri beğeni yağdırdı. 2018 yılında
Can Bonomo ile evlenen Öykü Karayel, daha
önce verdiği bir röportajında “Ne zaman anne
olacaksınız?” sorusuna, “Bu tür şeylerin doğal
bir saati var. Asla aşırı evlenmek isteyen ya da
evlenmem diyen biri olmadım. Can’la karşıla-
şınca her şey doğru gelmeye başladı” diye yanıt
vermişti.

Sanki yeniden 
doğmuşum!



ALMANYA Mittelr-
heinliga ekiplerin-
den Deutz 05’de 
forma giyen Ensar 
Taşkıran, Türki-
ye’de forma giy-
mek istediğini dile 

getirdi. On yaşında 
(Taxofit) Futbol 

okuluna başlayan 
Taşkıran, 16 yaşında 

gençler 3. Lig Rhein Süd 
takımında  başarılı iki 
sezon geçirdi. Köln’ün 
en eski köklü kulübü 
Bundesliga U17 Viktoria 
takımınında iki sezon 
formasını giyen Ensar, 
iki sezondur Deutz 05 in 

birinci takımında oynuyor. 
Almanya Mittelrheinliga 
ekiplerinden Deutz 05 for-
ması giyen Ensar Taşkıran, 
ilk hedefinin Ümit Milli 
Takım olduğunu belirterek 
Demirören Haber Ajan-
sı’na (DHA) açıklamalarda 
bulundu. Almanya’nın 
Köln kentinde yaşayan 18 
yaşındaki gurbetçi Ensar 
Taşkıran, milli takım yetki-
lilerine mesaj göndererek 
Türkiye’nin Ümit Milli Ta-
kımı’nda oynamak istediği-
ni dile getirdi ve sonra da 
Almanya ile Türkiye’den 
gelen teklifleri değerlendi-
receğini söyledi.

3 sarı kartı bulunan Josef De Souza 
ve Welinton, Kasımpaşa maçı öncesinde 

sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki fut-
bolcu da oynamaları ve sarı kart görme-

leri durumunda 16. haftada Vodafone 
Park Stadı’nda oynanacak Kayse-

rispor maçında cezalı duruma 
düşecek.

Spor Toto Süper Lig’de 4, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise 2 maç olmak üzere 
son 6 resmi karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş, 15. haftada Kasım-
paşa’ya konuk olacak. Bu akşam Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan 
Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 20:00’de başlayacak

Giresunspor’a karşı 4-0’la 
son yılların en farklı lig 
mağlubiyetini alan Beşik-

taş, karşılaşma sonrasında teknik 
direktör Sergen Yalçın’ın devam 
edip etmeyeceği konusunu günde-
mine almıştı.

Siyah beyazlılar bu konuyu 
günlerce uzatmadı. Maçın hemen 
ertesi günü Asbaşkan Emre Koca-
dağ’ın da olduğu ve Başkan Ahmet 
Nur Çebi’nin şirketinde yapılan 
özel görüşme sonrasında, Sergen 
Yalçın’la yola devam kararı alındı. 
Bu gelişmelerden sonra yüksek 
konsantrasyonla Kasımpaşa maçı 
hazırlıkları yapılırken, akıllarda 
galibiyetten başka seçenek bulun-
muyor.

Kara Kartal eskiye dönecek
Teknik direktör Sergen Yalçın’ın 

üst üste alınan mağlubiyetlerden 
sonra kadroda revizyona gitmesi 
de bekleniyor. Mert Günok’un 
talihsiz sakatlığı sonrası kaleyi 
yine Ersin’e verecek olan Sergen 
Yalçın’ın, geri dörtlüde Vida’nın 
yanında genç stoper Serdar’a şans 
vermesi sürpriz olmayacak. Tecrü-
beli teknik adamın hücum hattında 
Can-Oğuzhan ikilisinden birini 
kullanması halinde stoperlerin 
Vida-Montero olması da ihtimal-
ler dahilinde. Orta sahada Josef’i 
bu kez tek kullanması beklenen 
Sergen Yalçın’ın, tekrar 4-1-4-1 
sistemine dönerek geçen sezonki 
hücum hattı olan Ghezzal-Ati-
ba-Oğuzhan-Larin dörtlüsünü 
sahaya sürmesi yüksek ihtimal. 
Beşiktaş’ın gol arayan futbolcusu 
da yine Batshuayi olacak. Siyah 
beyazlıların Kasımpaşa karşısında-

ki muhtemel onbiri:
Ersin-Rosier-Monte-

ro (Serdar)-Vida-Rıdvan-Jo-
sef-Ghezzal-Atiba-Oğuzhan 
(Can)-Larin-Batshuayi şeklinde.

Eksik futbolcu sayısı 5
Beşiktaş’ta sakatlıkları bulunan 

Mert Günok, Teixeira, Gök-
han Töre ve Pjanic Kasımpaşa 
karşısında forma giyemeyecek. 
Bu futbolculardan Mert Günok 
sezonu kapatırken, sakatlığı ciddi 
olan Teixeira’nın iyileşme süreci 
de tahmini 3-4 hafta sürecek. Pja-
nic’in ise hafta içindeki Dortmund 
maçına yetişmesi bekleniyor. Siyah 
beyazlılarda Giresunspor maçında 
kırmızı kart gören Necip ve geçici 
kadro dışı durumu devam eden 
N’Sakala da maçta olmayacak 
diğer iki futbolcu. DHA

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 
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GALATASARAY, 
Spor Toto Süper 
Lig’in 15’inci hafta-

sında Altay ile oynayacağı 
maçın hazırlıklarına bu 
akşam yaptığı antren-
manla devam etti. Florya 
Metin Oktay Tesisleri’n-

deki antrenman, 
ısınma hareket-

leri ile başladı. 
Daha sonra 
pas çalışmaları 
üzerinde durul-
du. Antrenma-

nın ana bölümünde 
dört gruba ayrılan 
oyuncular, iki yarı 
alanda turnuva 
usulü çift kale oyun 
gerçekleştirdi. 
Antrenman, soğu-
ma hareketlerinin 
ardından sona erdi. 
Sakatlığını atlatan 
Arda Turan, uzun bir ara-
nın ardından bugün ger-
çekleştirilen antrenmanın 
bir bölümünde kontrollü 
bir şekilde takımla çalıştı. 
Öte yandan ABD’deki 

son ope-

rasyon süreci tamamla-
nan Omar Elabdellaoui, 
İstanbul’a dönerek atletik 
performans ekibi ile çalış-
malara başladı. Sarı-kır-
mızılı ekip, Altay maçının 
hazırlıklarına yarın saat 
11.00’de yapacağı antren-

manla devam edecek. 
DHA

ARDA TURAN GERI DÖNDÜ

BESIKTAS ICIN 
TELAFI MACI

JOSEF JOSEF 

SARI KART
SARI KART

SINIRINDA
SINIRINDA

ZIRAAT Türkiye Kupa-
sı’nda oynanan Hatayspor 
- Eyüpspor karşılaşmasında 

sıra dışı anlar yaşandı. Tarihe geçen 
maçta Hatayspor’un iki kalecisi de 
kırmızı kart görünce, golcü oyuncu 
Mame Diouf iki kez kaleye geçmek 
zorunda kaldı. Karşılaşmanın normal 
süresinin uzatma anlarında 90+4’de 
kaleci Abdullah Yiğiter’in kırmızı 
kart görmesiyle, 90+6’da oyuncu de-
ğişiklik haklarını kullanan Hatay’da 
Diouf zorunlu olarak kaleye geçti. 
Normal süresi 1-1 sona eren karşılaş-
manın uzatma devrelerinde takım-
lar 1 oyuncu değişiklik hakkı daha 

kazanınca, Diouf kaleci formasını 
çıkararak normal görev alanına dön-
dü ve kaleyi ise Yavuz Buğra Boyar’a 
teslim etti. Ancak aynı talihsizlik 
Hatay’ın başına 120’nci dakikada bir 
daha geldi. Bu sefer de Yavuz Buğra 
Boyar, rakibine ceza sahası dışında 
yaptığı faul sonrası direkt kırmızı 
kart görerek oyundan atıldı. Görev 
yine Diouf’a kaldı. Kaleye geçen gol-
cü oyuncu, karşılaşmayı gol yemeden 
tamamladı ve mücadele penaltılara 
gitti. Diouf penaltılar sırasında hem 
kalecilik hem de topun başına geçti. 
Senegalli oyuncu penaltıyı gole 
çevirirken; rakiplerin vuruşlarında 

ise köşeleri doğru tahmin etse de 
kurtarış sağlayamadı. Mücadele 
6-5’lik Hatayspor lehine tamamlandı 
ve Diouf Türkiye futbol tarihinde 
taraftarlara bir ilk yaşattı.

Gençliğimde kaleye geçerdim
Senegalli golcü karşılaşma sonrası 
yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, 
“Gençliğimde de kaleye geçerdim. 
Çünkü gençken bazen çılgınca şeyler 
denersiniz. Ben de mahallede arkadaş-
larımla bunu deniyordum. Arkadaş-
larımın bana ne zaman ihtiyacı olursa 
ben elimden gelenin en iyisini yapma-
ya çalışıyorum” diye konuştu. DHA

HEM GOLCÜ HEM KALECI
Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü Tur maçında Atakaş Hatayspor, evinde Mame Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü Tur maçında Atakaş Hatayspor, evinde Mame 

Diouf’un tarihe geçtiği maçta Eyüpspor’u penaltılar sonucu yenmeyi başardıDiouf’un tarihe geçtiği maçta Eyüpspor’u penaltılar sonucu yenmeyi başardı

Fenerbahçe 
MESAiDE

FENERBAHÇE, Spor Toto Süper 
Lig’in 15’inci haftasında Çaykur 
Rizespor ile oynayacağı maçın 

hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla 
sürdürdü. Can Bartu Tesislerinde iki grup 
halinde gerçekleştirilen idmanda; Göztepe 
maçında forma giyen oyuncular, takımdan 

ayrı aktif dinlenmeye yönelik 
çalışmalarla günü tamamladı. 
Diğer futbolcular ise ısınma, 
çabukluk ve koordinasyon 

hareketleriyle başladıkları 
antrenmanı pas çalış-
masıyla sürdürdü. Dar 
alanda çift kale maçla 
devam eden idman, 
bireysel çalışmalarla 
sona erdi. Altay Bayın-
dır ve Enner Valencia, 
günü bireysel çalışma-

larla tamamladı.

ÇALIMBAY, hafta sonu oyna-
yacakları Aytemiz Alanyaspor 
maçı öncesinde açıklamalarda 
bulundu.  İlk olarak ligde 
geçen hafta sahalarında Atakaş 
Hatayspor’u 4-0 yendikleri 
maçı değerlendiren Çalımbay, 
maça iyi başlayıp iyi bitir-
diklerini söyledi.  O maçta 
galibiyete çok ihtiyaç duy-
duklarını söyleyen Çalımbay, 
“Çok istekli ve çok arzuluyduk. 

Bundan önceki maçlarımızda 
da çok söylenecek şey var. 
Başakşehir maçında hakemin o 
golü vermemesi bana göre çok 
yanlıştı.

Çok fazla berabere kaldık
Hakem arkadaşı hiç anlaya-
madım. O maçlar, o puanlar 
bizim için çok önemliydi. 
Son dakikalarda yediğimiz 
gollerle puanlar kaybettik. 

Çok fazla beraberliğimiz var. 
O maçlardan birkaç tanesini 
hakem hatalarından dolayı 
verdik. Aytemiz Alanyaspor 
ile oynayacağımız maç zor bir 
mücadele olacak. İyi bir takım. 
Çok dikkatli olacağız. Oradan 
puan ya da puanlar almak için 
ne gerekiyorsa yapacağız. Çok 
güzel bir hava yakaladık. Zaten 
çok güzel bir arkadaşlığımız 
var, bunu sonuna kadar devam 

ettirmemiz gerekiyor” diye 
konuştu. Destek veren taraftar-
lara teşekkür eden Çalımbay, 
“Az ve öz taraftar geldi. Maçta 
destekleri muhteşemdi. Onların 
desteği ile de çok güzel şeyler 
yapıldı. Atakaş Hatayspor da 
Vavacars Karagümrük de ligin 
iyi takımlarından. İkisini de net 
şekilde yendik. Bunu devam 
ettirmemiz gerekiyor. ” diye 
konuştu. DHA

SON ZAMANLARIN EN iYiSi YiĞIDO
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “Son 10 yılda 2 sene üst üste Avrupa’ya giden bir Ana-
dolu takımı hatırlamıyorum. Biz bunu başardık. Bana göre son zamanların en başarılı Anadolu takımıyız” dedi

Ensar’ın hedefi
TÜRKİYE

Josef De 
Souza



BAŞAKŞEHIR’DE 
Aykut Kocaman’ın ye-
rine teknik direktörlük 

görevine gelen Emre Belözoğ-
lu, ilk transferini Fenerbahçe 
‘den yapıyor. Emre Belözoğlu, 

Sarı-Lacivertlilerde kadro dışı 
bırakılan Sinan Gümüş’ü 

gözüne kestirdi ve 
Başakşehir 

kulübü devre arasında transfer 
için temaslara başladı. Genç 

teknik adam, 
Fenerbah-

çe’de sportif 
direktörlük 
görevini 
üstlendiği 
dönemde 

Sinan Gü-
müş’ü Genoa’dan 

bedelsiz olarak 
Kanarya’ya kazandır-

mıştı. 

Fenerbahçe de sıcak bakıyor
Kadro dışı kalan Sinan Gü-
müş’ü Emre Belözoğlu’nun 
Başakşehir’e istemesinin 

ardından Fenerbahçe de bu 
transfere olumlu bakıyor. 
Fenerbahçe’nin transferde 
zorluk çıkarmayacağı belirti-
liyor. İstanbul’dan ayrılmak 
istemeyen Sinan Gümüş de 
Başakşehir’e gitmeye sıcak 
bakıyor. Fenerbahçe ile 2 yıl 
daha sözleşmesi bulunan Sinan 
Gümüş, Sarı-Lacivertlilerle Sü-
per Lig ve Türkiye Kupası’nda 
çıktığı toplam 20 maçta 3 gol, 
1 asistlik performans sergi-
ledi. 27 yaşındaki futbolcu, 
takımdan ayrı olarak çalışma-
larını sürdürüyor. Hatta Sinan 
Gümüş o anlarını sosyal medya 
hesaplarından sık sık takipçile-
riyle paylaşıyor. 

Ali Sami Yen Spor Kompleksi 
Nef Stadı’nda basın mensup-
larıyla sohbet eden Elmas, 

geçen hafta TFF Yönetimi’yle bir 
toplantı yaptığını anlatarak, “Gala-
tasaray’da sorunlara sebep olanların 
isimlerini vererek Nihat Bey’e bütün 
bilgileri ilettim. Benim gördüğüm 
Türkiye Futbol Federasyonunda se-
çimlere hazırlanan gruplar var. Yani 
sonraki seçimlere hazırlanan grup-
lar var. Buradaki gruplar arasında 
bir mücadele var. Sadece kulüplere 
değil, birbirlerine karşı verdikleri bir 
mücadele de var. Galatasaray, Fener-
bahçe ve diğer kulüpleri Nihat Bey 
ile kavga ettirerek birtakım operas-
yonlarla Nihat Bey’i de zor durumda 
bırakmak isteyen birkaç grubun oldu-
ğunu düşünüyorum. Bunu da Nihat 
Bey’e söyledim. Oradaki konuşmaları 
bugün kamuoyuna açıklasam yer 
yerinden oynar.” diye konuştu.

Çözümsüzlük işlerine geliyor
TFF’de çözümsüzlükten beslenen 
kişilerin olduğunu savunan Elmas, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Aslında Nihat Bey’in altını 
oyuyorlar. Kendisine de söyledim. 
Benim gördüğüm Nihat Bey her 
konuda masada bir çözüm önerisiyle 
oturuyor. Aşağıda çözüm istemeyen, 
çözümsüzlükten beslenen, bu siste-
min devamlılığıyla kendi devamlılı-
ğını garanti eden bir kısım insanlar 
var. Bunların sayısı da az değil, 40-50 
kişiler. Bu isimler tek kulübe zarar 
vermiyorlar, Türk futboluna zarar 
veriyorlar. Diğer kulüplerle bu isim-
ler konusunda mutabıkız. İlk defa 
büyük kulüplerin başkanları birtakım 
sorunlar konusunda mutabık.” Ga-
latasaray Kulübü olarak sevk, ceza 
ve hakem kararlarında eşit uygulama 
istediklerini anlatan Burak Elmas, 
“Bağırmak hak savunmak değildir, 
hak savunmak sonuç elde etmektir. 
Şu anda Süper Lig kulüplerinin iste-
mediği 9 hakem var. 9 hakemin maç 
yönetmesi istenmiyor. Bazıları FIFA 
kokartlı. Şimdi bu 9 hakemin yeri-
ne doğru hakemleri getirmezseniz, 
bunlara eğitimi vermezseniz, sistemi 
düzeltmezseniz seneye 9 hakemin 
daha ismini verirler.” ifadelerini 
kullandı.

Raporları sızdıran gözlemciler var
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak 
Elmas, maçlarda gözlemcilerin ha-
zırladıkları raporlarda ciddi sorunlar 
olduğunu da ileri sürerek, “Bizim 
soyunma odası koridorunda gizli ses 
kaydı yapan gözlemci yakaladık. Ses 
kaydı yapanlar var. Bazı gazetecilerle 
birlikte çalışarak raporları sızdıran 
gözlemciler var. Koridorlarda işine 
geleni yazıp işine gelmeyeni yazma-
yan gözlemciler var. Hakem raporu-
nu değiştiren hakem gözlemcileri var. 
Sistemin her tarafı çürük olduğu için 
bunun tamamını düzeltmeye yönelik 
bir çalışma var.” şeklinde konuştu. 
TFF’de mevcut sistemden çıkar sağ-
layan bazı isimlerin olduğunu savu-
nan Elmas, “Mercedes’e binmek için 
yönetimde kalmak isteyen insanlar 
var. Sadece kendileri değil, aileleri 
de... Verilen Mercedeslerin listesini 
Federasyon şeffafça açıklasa da her-
kes rahatlasa. Kimin eşi kullanıyor, 
kimde kaç Mercedes var. O kimin 
parası, kulüplerin parası. Aldıkları 
maaşları... Bunları konuşuyoruz. 
Bunlar olacak, çünkü bu sistem böyle 
gitmez.” şeklinde görüş belirtti. Bu-
rak Elmas, yabancı futbolcu konten-
janı konusunda TFF ile görüşmeleri-
nin devam ettiğini belirterek, “Tüm 
kulüplerin bununla ilgili rahatsızlığı 
var. Alınan kararın hiçbir dayanağı 
yok. ‘Milli marş okunamıyor.’, ‘Saha-
da bu kadar yabancı var.’ diyen birkaç 
kişinin geyiğiyle başlayan süreçte, 
bazı menajerlerle ilişkili Türk oyun-
cuların değerinin artmasından para 
kazanan arkadaşların işi pişirmesiyle 
buraya gelindi.” diye konuştu.

Gerekli takviyeleri yapacağız
Burak Elmas, ara transfer dönemin-
de takımlarına gerekli takviyeleri 
yapacaklarını dile getirdi.
Geçen sezonun ikinci yarısında 
kiralık oynattıkları Portekizli futbol-
cu Gedson Fernandes ile ilgili soru 
üzerine Elmas, “Gedson Fernan-
des’in durumu ortada. Daha transfer 
dönemi açılmadı. Benfica kulübü 
bizim ilgimizi biliyor. Fernandes’in 
de bize ilgisi aşikar. Listemizde 
başka oyuncular da var. Ocak ayında 
gerekli hamleleri yapacağız. Transfe-
rin büyük bölümünü yaptık. Gerekli 

takviyeleri de 
yapacağız.” 
değerlendirme-
sinde bulundu. 
Galatasaray’ın 
1996 ile 2000 
yılları arasın-
daki modeline 
göre hareket 
ettiklerini anla-
tan Elmas, “Hem 
doğru yatırımlar 
yapıyoruz hem de 
genç oyuncularla başarı 
kazanabilecek bir takım 
kurduk. Bu kolay bir şey 
değil. Ciddi anlamda risk 
almak gerekiyor.” dedi.

Oyuncular uyum gösterdi
Yaptıkları transferlerden 
memnun olduğunu belir-
ten Elmas, şunları kaydet-
ti: “Bazı oyuncularımız 
çok hızlı uyum gösterdi. 
Aynı seviyede uyum gös-
termemiş olanlar olabilir 
ama onlar da sağlayacak. 
Orada son derece gönlüm 
rahat. Hocamız da memnun. 
Doğru oyuncu grubunu transfer 
ettiğimizi düşünüyoruz. Değerini 
bulan her futbolcumuzla, kendi de 
isterse yollarımızı ayırıp yerine aynı 
prensipler dahilinde yeni oyuncular 
alma konusunda hocamızla mutabı-
kız.” Burak Elmas, son dönemdeki 
kur artışının sadece transferde değil 
kulübün tüm harcamalarına ciddi 
etki edeceğini de anlattı.

Kerem ile 5 yıl daha
Burak Elmas, son haftalarda gös-
terdiği başarılı performansla dikkati 
çeken futbolcuları Kerem Aktürkoğ-
lu’nun sözleşmesini uzatma konusun-
da görüşmeler yaptıklarını aktararak, 
“Sözleşmesini uzatma için prensip 
anlaşmasına vardık. Sözleşmesi 
toplamda 5 yıllık olacak. Sözleşmede 
çıkış maddesi bulunmuyor.” ifadesini 
kullandı. Mısırlı futbolcu Mustafa 
Muhammed’in opsiyonunu kullanma 
konusunda aralık ayı sonuna kadar 
vakitleri olduğunu belirten Elmas, 
altyapılarında yetişen Bartuğ Elmaz 
ile de sözleşme imzalamak istedikle-
rini vurguladı. DHA

Galatasaray’ın ve Türk futbolunun gündemine dair açıklamalarda 
bulunan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, “Daha hiçbir şey bit-
medi. Lig devam ediyor. Umudumuzu kaybetmiş değiliz” dedi

BURAK Elmas, şampiyonluk yarışında geriye 
düşmeleriyle ilgili soruya, “Daha hiçbir şey 

bitmedi, ligde herkes herkese puan kaybede-
biliyor. Trabzonspor iyi bir takım. Şu 

ana kadar iyi bir sezon geçir-
diler. Ciddi bir avantajları 

var, Avrupa’da maç 
oynamıyorlar. Lazio 

maçından sonra en 
az şubat ayına kadar 
bizim de maçımız 
yok. Lige daha fazla 
konsantrasyon 
sağlayacağız. Bu 
14 puanlık farkın 
böyle kalmaya-
cağına eminim.” 
cevabını verdi. 
Gelirlerde 
büyük bir artış 
hedefledikle-
rini anlatan 
sarı-kırmızılı 

kulübün başkanı, 
Spor Toto Süper 

Lig’in 13. hafta-
sında Fenerbahçe 

ile oynadıkları derbide 
hasılat rekoru kırdıklarını 

söyledi. Şu ana kadarki başkan-
lık performansına 10 üzerinden 
5 verdiğini anlatan Elmas, 
Galatasaray’la ilgili kurdukları 
hayallere ulaşmaları durumun-
da bu notun 7-8’e çıkabileceğini 
dile getirdi. Burak Elmas, TFF 
Profesyonel Futbol Disiplin 
Kurulunun kendisi, başkan yar-
dımcısı Rezan Epözdemir, teknik 
direktör Fatih Terim ile sa-
rı-kırmızılı kulübe verdiği cezaya 
itirazda bulunduklarını ve Tahkim 
Kurulunun kararını beklediklerini 
de sözlerini ekledi.

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

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

13 maçlk seri bitti 

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi 

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

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

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

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

İlk yar 1-0 

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

Net skor 

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

Ankaragücü 
3’te 3 yaptı

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

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

Önemli bir golcü 

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

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

Hatayspor açklamşt 

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

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

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

2021 YILINDA  
TEK YENILGI 

TRABZONSPOR’DA 
her geçen sezon yükse-
len performansyla alkş 

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

Ugurcan Çakır’a 
Juventus talip  

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

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

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

çnda 3. galibiyeti elde etti.

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

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

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

YANAL’IN  
KARİYERİ

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

tasnda deplasmanda Aytemiz 
Alanyaspor'a 4-0 kaybeden Fraport 

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

13 maçlk seri bitti 

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi 

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

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

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

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

İlk yar 1-0 

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

Net skor 

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

Ankaragücü 
3’te 3 yaptı

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

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

Önemli bir golcü 

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

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

Hatayspor açklamşt 

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

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

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

2021 YILINDA  
TEK YENILGI 

TRABZONSPOR’DA 
her geçen sezon yükse-
len performansyla alkş 

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

Ugurcan Çakır’a 
Juventus talip  

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

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

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

çnda 3. galibiyeti elde etti.

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

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

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

YANAL’IN  
KARİYERİ

*

3 ARALIK 2021 CUMA

BAŞAKŞEHIR’E GÜMÜŞ LAZIM
TRABZON HALKINI
MUTLU EDECEĞIM

Umudumuzu 
KORUYORUZDAHA HICBIR DAHA HICBIR 

SEY BITMEDI!SEY BITMEDI!

ING Basketbol Süper Li-
gi’nde son 3 maçta 2 mağlu-
biyet alarak zirvedeki yerini 

kaybedip dördüncü sıraya gerileyen 
Pınar Karşıyaka, yarın Galatasaray 
NEF’i tekrar çıkışa geçme hedefiy-
le ağırlayacak. Mustafa Kemal Ata-
türk Karşıyaka Spor Salonu’ndaki 
mücadele saat 19.00’da başlayacak. 
Potada ezeli rakiplerinden Gala-
tasaray’ı uzun süre sonra seyircili 
maçta ağırlayacak Kaf-Kaf’ta bilet 
fiyatları tam 50, öğrenci 30 TL 
olarak belirlendi.  Bu maça bilet 
alan taraftarlar, 6 Aralık Pazartesi 
günü FIBA Şampiyonlar Ligi’nde 
yine iç sahada oynanacak Hapoel 
Jerusalem randevusuna 10 TL 
indirimli girebilecek. Galatasaray 
taraftarları ise salona alınmayacak. 

Kaf-Kaf’ta sakatlığı nedeniyle ame-
liyat olan Semih Erden, yine görev 
yapamayacak. Ligde iki ekip de 
10 haftada 7’şer galibiyet alırken, 
Galatasaray averaj farkıyla üçüncü 
sırada yer alıyor. 

Kaf Kaf’ın konuğu Aslan

Süper Lig’de Emre Belözoğlu’nun takımın başına geçmesiyle çıkışa geçen Başakşehir’de gözler ara transfere 
çevrilmiş durumda. 41 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş’ü istiyor. Bu-
nun üzerine Başakşehir kulübü, Sarı Lacivertliler ile iletişime geçti ve transferin şartları hakkında bilgi aldı

TFF 3’üncü Lig 3’üncü 
Grup’ta üst üste 2 
galibiyetle aylar sonra 

çıkışa geçen Karşıyaka’da 
sezon başında büyük umut-
larla transfer edilen orta saha 
oyuncusu Samican’ın patla-
ma yapması da teknik heyeti 
sevindirdi. Kariyerinde Süper 
Lig dahil yıllarca 1’inci Lig ve 
2’nci Lig kulüplerinde forma 
giyip Adanaspor’da şampi-
yonluk sevinci, Gaziantep FK 
ve Manisa FK’da Play-Off 

tecrübesi yaşayan 28 yaşında-
ki Samican, Karşıyaka’da ilk 
haftalarda hayal kırıklığı ya-
rattı. Kaf-Kaf’ta 8’i ilk 11’de 
olmak üzere 11 maçta forma 
giyen tecrübeli futbolcu, 
son haftalarda yedek kaldı. 
Geçen hafta Edirnespor 
maçında rakip 1-0 öndeyken 
36’ncı dakikada oyuna giren 
Samican, ikinci yarıda üst 
üste attığı 2 golle takımının 
aldığı 4-2’lik galibiyetin baş 
aktörü oldu.

SAMSAMiiCAN SEVCAN SEViiNCNCii
Sinan Gümüş

TRAB-
ZON’UN 
golcü 

oyuncusu Dja-
niny Semedo, Trabzonspor 
Dergisi’ndeki röportajında, 
çocukluğundan beri futbolun 
tam ortasında biri olduğunu 
belirtti. Karakteri gereği her za-
man insanlara, işine saygı duyan, 
takım arkadaşları ve takımı için 
elinden gelen her türlü müca-
deleyi veren bir insan olduğunu 
anlatan Djaniny, “Saha içerisin-
de de bir futbolcu olarak bunu 
yapmaya çalışıyorum. Tabii ki 
bireysel ve takımımızın hedefleri 
var. Bu ikisini aynı anda gerçek-
leştirdiğimizde ben de çok mutlu 
oluyorum. Çünkü bu seneki he-
deflerimizden biri de şampiyon 
olmak. Ben de bu uğurda takım 
arkadaşlarım ile birlikte en iyi 
mücadeleyi vermeye çalışıyo-
rum.” diye konuştu.

Sakin bir insanım
Djaniny, oyun tarzının insanlara 
biraz farklı gelebileceğini kayde-
derek, şöyle devam etti:
“Çünkü fazlasıyla sakin biri-
yimdir. Hem saha içinde hem 
de saha dışında sakin bir karak-
terim. Sahada bazen tehlikeli 
pozisyonlarda ya da insanların, 
futbolcuların çok heyecanlanma-
sını beklediği pozisyonlarda sa-
kin kalabiliyorum. Bu da benim 

için önemli bir artı oluyor. Ama 
tabii ki sorumsuzluk tarzında bir 
sakinlik değil bu bahsettiğim. 
Tam aksine takım için sorumlu-
luk alarak bunu en sakin ve en 
doğru biçimde yapmaya çalışan 
biriyim. Ben de tabii ki buraya 
gezmeye gelmedim, buradaki 
hedeflerimizi farkındayım. Trab-
zonspor’un hedeflerinin farkın-
dayım ve Trabzon halkını mutlu 
etmek için buradayım.”

Meksika benim için 
önemli
Portekiz ve Meksika gibi ülke-
lerde tecrübeler kazandığını ifa-
de eden golcü oyuncu, “Portekiz 
Ligi’ne kendimi borçlu hisse-
diyorum. Çünkü orada birçok 
şeyin eğitimini aldım ve birçok 
şeyin başlangıcını orada yapmış 
oldum. Daha sonra Meksika’dan 
bahsedebilirim. Oraya gitti-
ğimde başarılar kazanmak için 
gitmiştim ve belki de bir futbol-
cunun kazanabileceği başarıların 
çoğunu orada kazandım. Şam-
piyonluklar, kupalar, ayrı ayrı 
kazandığımız maçlar ve kazandı-
ğımız başarıları düşünürseniz bir 
futbolcunun isteyebileceği çoğu 
şeyi Meksika’da kazandım. Üs-
tüne de tabii ki bir oğlum doğdu 
orada. Kendisi Meksikalı diye-
bilirim çünkü doğum yeri orası. 
Dolayısıyla benim ve ailem için 
çok önemli yeri var.” dedi.

Trabzonspor’un golcü oyuncusu Djaniny Seme-
do, “Trabzonspor’un hedeflerinin farkındayım 

ve Trabzon halkını mutlu etmek için buradayım 
ve buradaki halkı mutlu edeceğim” dedi



◆ RÜSTEMOĞLU CEMAL’İN 
TUHAF HİKÂYESİ
OSMANLI İmparatorlu-
ğu’nun son demlerinde, Gi-
rit’teki yurtlarından sürgün 
edilen bir ailenin İstanbul’a 
Çanakkale’ye ve nihayet 
Ayvalık’a uzanan mace-
ralı yolculuğu. Rüstem’in, 
Cemal’in ve hayatlarındaki 
diğer insanların kimi zaman 
gülünç kimi zaman hüzünlü 
ama sımsıcak hikâyeleri.
Cengiz Toraman’ın yazıp 
yönettiği oyunda Esen 
Koçer, Levent Üzümcü rol 
alıyor.

◆ HAYAT DER
GÜLÜMSERİM 
YILLARCA olağanüstü 
kadın karakterlere hayat 
vermiş bir oyuncu, AVM 
yapılmak üzere yıkılacak bir 
sahneye veda eder. Anla-

tılmaya değer bulunmayan 
farklı sınıflardan kadınların 
sıcak ve aşina hayat hikâye-
leri, ilk kez aktarılır. Özen 
Yula’nın yazıp yönettiği 
oyunda Sema Keçik, Serkan 
Bacak rol alıyor.

◆ KISRAKLI KADIN
LONDRA’DA bir hasta-
nede bebek bekleyen bir 
kadının rüya ile gerçek, ter-
kettigi Anadolu topraklarıy-
la Batı arasında bocalama-
larını, büyülü bir ortamda 
sunan oyun, daha önce 

İngiltere, Almanya, İsveç 
ve Hollanda’da sahnelendi. 
Şimdi ilk kez Türkiye’de. 
Leyla Nazlı’nın yazdığı 
Lerzan Pamir’in yönettiği 
oyunda Elçin Atamgüç, 
Pervin Bağdat, Gökçer 
Genç, Eylül Soğukçay rol 
alıyor.

◆ RÜYA(5+Yaş)
HAYVANLARIN kafese 
kapatılması, gösterilerde 
kullanılması, doğal yaşam 
alanlarından uzaklaştırılma-
ları nedeniyle çok üzülen 
bir çocuğun onları nasıl 
kurtardığı anlatılır. Özge 
Midilli-Ertan Kılıç’ın yazdı-
ğı Özge Midilli’nin yönettiği 
oyunda Nilay Yazıcıoğlu, 
Tarık Köksal, Nilay Bağ, 
Ceren Kaçar, Ceysu Aygen, 
Çağlar Polat, Emre Çağrı 
Akbaba, Mehtap Gündoğ-
du Akbulut rol alıyor.

ÜNLÜ şarkıcı Ayla Çelik, Artvin’den 
köy evi aldığını söyledi. Zaman zaman 
İstanbul’un karmaşasından kaçan 
Çelik, soluğu doğada alıyor. Müzis-
yen Ayla Çelik, sunuculuğunu İpek 
Açar’ın üstlendiği “İpek Yolu” 
programının bu haftaki konu-
ğu oldu. Çelik de sakin hayatı 
seçenlerden olduğunu söyledi. 
Çelik, “Artvin’den köy evi 
aldım. Evi yaptıracağım, çok 
tadilata ihtiyacı var. Seneye 
sizi de beklerim.” diyerek 
İpek Açar ve eşi Alper 
Kömürcü’yü Artvin’deki 
evine davet etti.

İBB Kütüphane ve Mü-
zeler Müdürlüğü’nün 
desteği ve Sesli Betimle-

me Derneği’nin işbirliğiyle 
sesli betimlemesi yapılan 
eserler görme engelli vatan-
daşlarımızın erişimine açıldı. 
Kapsayıcı ve erişilebilir bir 
kültür sanat alanı yaratmayı 
hedefleyen İBB Şehir Tiyat-
roları, Rüstemoğlu Cemal’in 
Tuhaf Hikâyesi, Hayat Der 
Gülümserim, Kısraklı Kadın 

ve Rüya oyunlarının İBB 
Sesli Kütüphane’ye kazandı-
rılmasını sağladı.

İBB sesli kütüphane
İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından, 1997 yılında 
kurulan Sesli Kütüphane, 
çok sayıda görme engelliye 
hizmet veriyor. Kütüphane 
kayıtlarında bulunan her tür-
den kitap, yüzlerce gönüllü 
tarafından engelli üyelerin 
ihtiyaçlarına göre seslendiri-
liyor. Eyüpsultan’da yer alan 

Sesli Kütüphane’nin kayıt 
kabinlerinde gönüllülerin 
okudukları kitaplar, sesli 
kütüphane mobil uygulaması 
ve web sitesi üzerinden, ses 
dosyası olarak görme engel-
lilere ulaştırılıyor.

Sesli betimleme nedir?
Sesli betimleme, sinema, 
tiyatro gibi görsel sanatlar-
da diyaloglar haricindeki 
bölümleri dolduran bir dış 
sesin, olayın geçtiği mekân, 
zaman, karakterleri, sessiz 

gelişen olayları betimleyerek 
görünüm ve duyguları anlat-
masından oluşuyor. Betim-
leme, yalın bir söyleşiyle bir 
bakıma varlıkların, nesnele-
rin ve olayların sözcüklerle 
resmini çiziyor, varlıkları 
sözcüklerle görünür kılıyor, 
niteliklerin iç dünyamızda 
uyandırdığı izlenimleri de 
yansıtıyor.

Beykoz Belediyesi tarafından ter-
tiplenen sempozyumun,  yerel 
yönetim hizmetlerinin geliştiril-

mesi, ilçe sakinlerinin tarihi ve çağdaş 
gelişmeler hakkında bilgilendirilmesi, 
ilçenin kalkınmasına dair potansiyel 
imkânların tespiti ve  kurumun gele-
cek vizyonuna katkı sunması amaç-
landı.   İlki 2019 yılında başlatılan 
sempozyum serisinin 3. ve son halkası 
olan buluşma toplam 17 oturum, 76 
konuşmacı ve 71 tebliğiyle bu yıl da 
ilçenin zengin tarihi ve kültürel mirası 
ile mevcut dinamiklerini gözler önüne 
serdi. Salgın koşulları dolayısıyla fi-
ziksel ortam yerine çevrim içi yapılan 
sempozyum akademi, kültür ve eğitim 
ve sivil toplum kuruluşları tarafından 

ilgiyle takip edildi.   
Boğaziçi ekseninde 
ilçeye derinlikli 
bir bakış sağlayan 
sempozyumun 3. ve 
son gününde ,“Bo-
ğaziçi: Bir Yaşama 
Kültürü”, “Kalkın-
ma, Kültürel Miras 
Sürdürülebilirlik”,  
“Edebiyatımızda 
Boğaziçi ve Beykoz 
I”,” Edebiyatımızda 

Boğaziçi ve Beykoz II”, “Beykoz’da 
Gençlerin Kent Deneyimleri”, “Bey-
koz Emek ve Üretim Tarihi”, Beykoz: 
Bir İmkan Olarak Yaratıcı Kültür ve 
Endüstriler” ve “Beykoz’da İstihdam” 
oturumları yapıldı. Osmanlı arşivleri 
ışığında bilimsel araştırma ve tebliğle-
rini sunan konuşmacılar ilçenin tarihi 
ve kültürel birikiminden yola çıkarak 
mevcut duruma değinirken,  ilçenin 
geleceğine şekil verecek öneriler dile 
getirdi.  
Değerlerimizi geleceğe aktaracağız
Beykoz’un mutluluğunun ilçeyle ilgili 
bilgilere ulaşmakla mümkün olacağını 
vurgulayan  Beykoz Belediye Başkanı 
Murat Aydın ise: “Yerel yönetimler 
o bölgede yaşayan insanların mutlu 
etmek,  için vardır. Mutluluk yaşamı 
kolaylaştırmak, insanları zenginleş-
tirmek, gelecekle ilgili beklentilerini, 
umutlarını artırmak, aidiyet duygu-
larını geliştirmektir. Anlıyoruz ki 
Beykoz çok değerlidir. Bilenlerin 
bilgisiyle yürümek için sempozyum 
son derece önemlidir. Burada bir 
yaşanmışlık var, unutulanları ve  
tecrübeyi açığa çıkarmak lazım. Bu 
vesileyle bir kez daha sempozyumda 
emeği geçen tüm hocalarıma ve mesai 
arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” 
şeklinde konuştu.   

TAYLAN DAŞDÖĞEN

ASKER AVŞAR

BAŞARI UZUN BİR YOLCULUK BİÇİMİDİR
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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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ÜNLÜ şarkıcı Ayla Çelik, Artvin’den 
köy evi aldığını söyledi. Zaman zaman 
İstanbul’un karmaşasından kaçan 
Çelik, soluğu doğada alıyor. Müzis-
yen Ayla Çelik, sunuculuğunu İpek 
Açar’ın üstlendiği “İpek Yolu” 
programının bu haftaki konu-
ğu oldu. Çelik de sakin hayatı 
seçenlerden olduğunu söyledi. 
Çelik, “Artvin’den köy evi 
aldım. Evi yaptıracağım, çok 
tadilata ihtiyacı var. Seneye 
sizi de beklerim.” diyerek 
İpek Açar ve eşi Alper 
Kömürcü’yü Artvin’deki 
evine davet etti.

AYLA ÇELİKAYLA ÇELİK
KÖY EVİ ALDIKÖY EVİ ALDI
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TTiiYATRO YATRO iiCCiiNN
ENGEL YOKENGEL YOK
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, oyunlarını engelli-
ler için daha ulaşılabilir hale getirmek için repertuvarındaki 4 yeni oyu-

nunun sesli betimlenmiş kaydını İBB Sesli Kütüphane’ye kazandırdı

İstanbul’un en eski ve köklü yerleşim yerlerinden Beykoz’un sanayiden tarıma, 
kültürel mirastan  turizm, edebiyat ve istihdama alanında uzman 76 akademisye-

nin katılımıyla çok yönlü masaya yatırıldığı  “Beykoz 2021 Sempozyumu” sona 
erdi. Burada konuşan Belediye Başkanı Murat Aydın, “Bu sempozyumda çok değer-

li bilgilere ulaştık. Bir kere daha anladık ki Beykoz çok değerli bir ilçedir” dedi

İşte engel tanımayan oyunlar:

HABERTÜRK’TEN Tol-
ga Aslan’ın haberine göre; 
Sık sık yollarını ayırdıkları 
yönündeki haberlerle gün-
deme gelen Demet Öz-
demir-Oğuzhan Koç çifti, 
önceki akşam bir AVM’de 
objektiflere yansıdı.
Ünlü komedyen Cem Yıl-
maz’ın gösterisini izlemeye 
geldiklerini ifade eden 

ikili, bir hayli keyifliydi. 
Muhabirlerle sohbet eden 
çift, ayrıldıkları yönündeki 
haberlere güldüklerinden 
bahsetti.

Morallerini düzelttiler
Basın mensuplarının, 
“Ayrılık haberlerine ne 
diyorsunuz?” şeklindeki 
sorusuna esprili bir yanıt 
veren Özdemir ile Koç, 
“Moralimiz bozuktu. 

Biz de ayrı ayrı gösteriyi 
izlemeye geldik. Belki 
aramız düzelir diye... Belki 
de yan yana koltuklarda 
oturmayız.” diye konuştu. 
Sevgilisinin elini bir an 
olsun bırakmayan Demet 
Özdemir ise, “Bir hafta 
sonra yine böyle haberler 
çıkacak ama biz yine çıkıp, 
her şeyin yolunda olduğu-
nu söyleyeceğiz.” ifadeleri-
ni kullandı.

Bu yılın sürpriz aşıkları Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, ‘ayrılık’ 
söylentilerine el ele yanıt verdi. Önceki gün komedyen Cem Yılmaz’ın 
gösterisini izlemeye giden ikili, “Moralimiz bozuktu. Biz de ayrı ayrı 
geldik. Belki aramız düzelir diye” şeklinde esprili bir açıklama yaptı

Aramız düzelsin diye
Cem Yılmaz’a geldik
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