
Sağlık Bakanlığı tarafından 27 Nisan
2022'de varolan uygulamalara da son ve-
rilmesiyle önce Bilim Kurulu kendini fesh etti. 

Ve Maske, mesafe hijyen uygulamaları
da rafa kaldırıldı.İktidar; bilimsel verileri şef-

faflıkla paylaşarak, aşıla-
mada istenilen tablodan çok
uzak olan durumun gideril-
mesi için toplumu aşılamaya
teşvik etmek yerine yurttaşla-
rın haklı bıkkınlığını...

Pandemi bitti mi?

Sarıyer’e üç yeni
çocuk gündüz 

bakımevi geliyor. FSM,
Büyükdere ve Huzur ma-
hallelerinde inşası devam
eden merkezlerin, yeni

eğitim öğretim yılına 
yetiştirilmesi planlanıyor.
Böylece, Sarıyer 
Belediyesi’nin gündüz
bakımevi sayısı da 11’e
çıkacak. I SAYFA 4

ç

Muhteşem bir coğrafyada bulu-
nan Türkiye’de yaz mevsimi

yaklaşırken tatil yapılacak en güzel
yerler konusunda hem yurt içindeki
hem de yurt dışındaki tatilciler için pek
çok seçenek var. Siz de “Yaz tatilinde
Türkiye’de en iyi tatil nerede tatil yapı-
lır?” sorusunun yanıtını arıyorsanız
hazırladığımız bu listeye mutlaka göz
atmanızı öneriyoruz. I SAYFA 16
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GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Emniyet Genel Müdürlüğü verilerin-
den derlenen bilgiye göre, İstanbul'da 4

bin 881 kaza ile en çok ölümlü ya da yarala-
malı kazanın meydana geldiği il oldu. İstan-
bul'u 2 bin 752 kazayla Ankara, 2 bin 537
kazayla İzmir takip etti. 32 kişinin öldüğü İs-
tanbul'daki kazalardan 6 bin 147 kişi de ya-
ralı kurtuldu.  Ankara'da 20 kişi hayatını
kaybetti, 3 bin 752 kişi yaralandı. İzmir'de ise
13 kişi öldü, 3 bin 128 kişi yaralandı.  3

ç

Türkiye'nin her
yeri cennet gibi

Resmi veriler, sağlık görevlilerinin şiddetin hedefi olduğunu ortaya
koyuyor. Halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Haydar Sur, Türkiye’de 2009 yılı ve

öncesi yüzde 21,2 olan sağlık görevlilerinin şiddet görme oranlarının,
2020 yılının ilk yarısında yüzde 54,9 olarak kayıtlara geçtiğini söyledi

Prof. Dr. Haydar Sur, çalışmaların şiddet
türlerinin en fazla erkek hasta yakınları

tarafından gerçekleştirildiğini belirterek genel
olarak sözel şiddete uğramada kadınların, fizik-
sel şiddete uğramada erkeklerin hem sözel hem
fiziksel şiddete uğramada yine kadınların ve
meslek olarak da hemşirelerin daha riskli grup-
lar olduğunu kaydetti. Sur, “Sağlık hizmetle-
rinde şiddeti anlamaya yönelik normatif
yaklaşımlar yetersiz kalmakta ve sorgulanmak-
tadır. Ne ölçüde ve ne sebeple olursa
olsun, sağlık hizmetlerinde şiddet kabul
edilemez. Ancak bütün dünyada sağlıkta
şiddetin varlığı da bir gerçektir. Sözgelişi,
hemşirelik, dünyada polis memurlarının
ardından en fazla şiddet riski altında olan
ikinci meslek olarak kabul edilmektedir.
Hekimlik de son dönemlerde hemşirelik
kadar riskli hale gelmiştir” diye konuştu.
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EN ÇOK HEMŞiRELER 
RiSK ALTINDA

Şiddet oranındaki artışa da dikkat çeken
Prof. Dr. Haydar Sur, şunları söyledi:

“Türkiye’de 2009 yılı ve öncesi yüzde 21,2 olan
sağlık görevlilerinin şiddet görme oranları,
2020 yılının ilk yarısında yüzde 54,9 olarak ka-
yıtlara geçmiştir. Sağlık çalışanlarının yüzde
94,3’ünün mesleğini icra ederken çalışma ha-
yatı boyunca en az bir kez sözlü ya da fiziksel
şiddete maruz kaldığı tespit edilmiştir. Şiddete
maruz kalan sağlık çalışanlarının yüzde 59,8’u

10 defa veya daha fazla, yüzde 21,6’sı ise
5-10 defa şiddet gördüğünü belirtmektedir.
Mesleklerini icra ederken sağlık çalışanla-
rına uygulanan sözlü şiddet yüzde 62,7;
hem sözlü hem fiziksel şiddet yüzde 35,9
oranındadır. Güvenlik güçlerinin yaşadık-
ları ayrı tutulursa, sağlık kuruluşları diğer iş
yerlerine göre şiddete uğrama yönünden 16
kat daha riskli bulunmuştur.” 
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ŞiDDET ORANINDA
CiDDi ARTIŞ VAR

TATİL TAVSİYESİ
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Yaklaşık 27 yıldır Düğmeciler 
Mahallesi’nde esnaflık yapan İsa

Aydın, uygulamadan duyduğu memnuni-
yeti dile getirerek şunları söyledi: “Çok
güzel bir uygulama, Allah, başkanımız
Deniz Köken’den de razı olsun. Bu gelene-
ğin devam etmesini dileriz. En azından üç
dört kişinin yarasına merhem olmaya çalı-
şıyorlar. Borcunun kapandığını söylediğim
bir vatandaş çok sevindi. Allah razı olsun.”

Güzeltepe Mahallesi’nde 28 yıldır esnaflık
yapan Sevgi Tanrıverdi ise borçları silinen
vatandaşın dua ettiğini belirterek, “Bu 
uygulamadan esnaf olarak bizler de mem-
nunuz çünkü bende zorlanıyorum. Yapı-
lan bu destek benim elimi de rahatlattı.
Belediyenin desteğiyle veresiye defterinden
dört kişinin borcu silindi. Öğrendikleri
zaman çok sevindiler, dua ettiler” diye 
konuştu. I SAYFA 9

VATANDAŞIN YÜZÜ GÜLDÜ
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Mahalle bakkallarından veresiye olarak alışveriş yapan, borcunu 
ödeyemeyecek durumda olan vatandaşların borçları Eyüpsultan Belediyesi
tarafından veresiye defterinden silindi. Uygulamanın hayata geçirilmesi ile 
112 bakkalda, 260 kişinin, toplam 112 bin 595 TL veresiye borcu kapatıldı

BORCLAR

SiLiNDi!
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Her biri ayrı klasikler
içine girmiş, birbi-

rinden bambaşka
dünyaları anlatan bu
kitaplar iyi bir okur
olma yolunda mut-
laka okunması gere-
kenler kitaplardan
bazılarıdır. Damga, o
kitapları sizin için der-
ledi. I SAYFA 13
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Gez gez bitmez

İstanbul
İstanbul’un her noktasını görmek isti-
yorsan doğru listedesin. İstanbul'u gez-
meni kolaylaştırmak
için en popüler
olanlardan baş-
layarak sırala-
dık. Hatta
konumunu
aramakla
yorulmaman
için harita
konum link-
lerini de her
gezilecek
yere tek tek
ekledik. Hadi
başlayalım. 
I SAYFA 8
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HABER

Sarıyer’e müjde!

Üretimde hız
kesmek yok

Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank, Türkiye'nin

gemi üretiminde her zaman faal ola-
cağını söyledi. Varank, “Geldiğimiz
noktada görüyoruz ki dünyanın en
teknolojik gemilerini bizim tersane-
lerimiz, mühendislerimiz, teknisyen-
lerimiz, vefakar ve cefakar emekçi
kardeşlerimiz üretebiliyor. Biz buna
devam edeceğiz” dedi. I SAYFA 7
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Oktay apaydın'ın köşe yazısı sayfa 5'te

Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı
'Suç Atlası'na göre, "vücut do-

kunulmazlığına karşı işlenen suçlar"
62 ilde ilk sıraya yerleşti. Kişinin hürri-
yetine ve beden bütünlüğüne zarar
veren hak ihlallerinden biri olan 'taciz'
suçu ise, Türkiye'de her geçen gün
artmakta. Psikolog Tansu İlker, tacizin
etkilerini ve cinsel saldırılar konu-
sunda toplumda beliren yanlış norm-
ları anlattı.  I SAYFA 3
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Tacizler her
gün artıyor

TEHLİKELİ VERİ

Sporcu sağlığı
İhmale gelmez

HABERİN DEVAMI SAYFA 15’TE

Türkiye Banka-
lar Birliği

(TBB) Başkanı ve Zi-
raat Bankası Genel
Müdürü Alpaslan
Çakar, Türkiye'nin,
dünyadaki negatif

konjonktürden pozitif
ayrışacak potansiyele
sahip olduğunu belir-
terek, “Bu yıl da pozi-
tif ayrışarak yüzde 5'in
üzerinde büyüyeceğiz”
dedi. I SAYFA 6

ç
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Avrupa Konseyi'nin Yıllık Ce-
zaevi İstatistikleri'nin değer-

lendirildiği SPACE 2021 raporuna
göre, Rusya 478 bin 714 mahkumla
en fazla mahkum bulunan ülke
olurken, Rusya'yı 272 bin 115 mah-
kumla Türkiye izliyor. I SAYFA 3
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Ekonomi büyüyecek!

HABERİN DEVAMI SAYFA 6’DA
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COLORADO Eyalet Üniversitesi’nden
(CSU) araştırmacılar, fiziksel aktivitenin
beyindeki hücreleri birbirine bağlayan

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

Hafızada iyileşme gözlendi  

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

Beyaz cevheri küçülttü

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

Gençlerde henüz denenmedi

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

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

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

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

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

Protein kaçağına dikkat

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

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

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

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

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

İdrar sıkıntısı belirti

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

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

Son teknolojik tedaviler 

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

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

SERTLEŞME
PROBLEMİ 

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

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

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

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

Hafızada iyileşme gözlendi  

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

Beyaz cevheri küçülttü

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

Gençlerde henüz denenmedi

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

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

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

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

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

Protein kaçağına dikkat

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

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

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

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

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

İdrar sıkıntısı belirti

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

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

Son teknolojik tedaviler 

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

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

SERTLEŞME
PROBLEMİ 

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

60-80 yaş aralığındaki 247
katılımcıyı gözlemleyen yeni
bir çalışma, yürüme gibi fizik-
sel aktivitelere katılmanın,
beyni olumlu bir şekilde
etkileyebileceğini buldu.
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Acıbadem Maslak Hastanesi 
Omurga Sağlığı, Ortopedi 
ve Travmatoloji Uzmanı 

Prof. Dr. Ahmet Alanay “Pande-
mi hepimizin hayatında dramatik 
değişikliklere neden olurken, boyun, 
sırt ve bel sorunları eskisinden çok 
daha sık hale geldi. Kapalı ortamda 
hareketsiz yaşam ve sürekli bilgisa-
yar başında kalmak derken, oturarak 
geçen sürenin artması omurgamız 
üzerindeki baskıyı artırdı. Omurga 
sorunlarından korunmanın ve sağlık-
lı bir duruşa sahip olmanın en iyi ve 
en kolay yolu sık aralıklarla esneme 
hareketleri yapmak ve duruş kasları-
nı güçlendirmektir. Düzenli egzersiz 
yapmak sırt ve bel yaralanmalarının 
iyileşme süresini de hızlandırır. 
Pandemi sürecinde fizik tedavi mer-
kezlerine, fitness ve spor salonlarına 
ulaşım kısıtlandı ama artık internet-
ten birçok pilates, yoga ve kardiyo 
egzersizine erişmek mümkün” diyor. 

Daha sık ayağa kalkın ve yürüyün
Günümüzde ortalama bir erişkin 
gününün 9 saatini oturarak geçi-
riyor! Bu durum diyabet ve kalp 
hastalıklarının sıklığını artırdığı gibi 
omurganıza da zarar veriyor. Çünkü 
ayakta iken gövdenizin yükü bacak-
larınız tarafından da paylaşılırken, 
oturunca tüm yük leğen kemiği 
ve bel bölgesine aktarılıyor. Hem 
toplam oturma sürenizi hem de her 
oturduğunuzda geçen süreyi kısalt-
maya çalışın. Sık sık ayağa kalkın. 
Ufak yürüyüşler yapın. Hatırlatıcı 
olarak belirli aralıklarla saat kura-
bilirsiniz. Böylelikle hem fazladan 
birkaç kalori yakmış olursunuz, hem 
de bel ağrısı yaşama ihtimalinizi 
azaltırsınız.

Günlük çalışma ortamınızı düzenleyin
Gününüzün büyük kısmını geçirdi-
ğiniz alanlarda vücut yapınıza uygun 
ergonomik düzenlemeler yapın. 
Örneğin; bilgisayar başında geçire-
ceğiniz sürenin bir kısmını kuraca-

ğınız ayakta çalışma düzeneğinde 
geçirebilirsiniz. Böylece ekranınızın 
yerini ayarlayarak aşağı veya yuka-
rı bakmaktan veya bir yana fazla 
dönmekten kaçınabilirsiniz. Bunu 
yapmak laptop’ınızın altına birkaç 
kitap koymak ve kablosuz fare ve 
klavye edinmek kadar zahmetsiz 
olabilir. Mutfak tezgahızın uygun-
suz düzenlenmesi de boyun ve bel 
ağrılarınıza zemin hazırlayabilir. Bu 
nedenle vücut yapınıza uygun ergo-
nomik düzenlemeler yaparak sorunu 
önleyebilirsiniz. 

Esnemeyi ihmal etmeyin 
Prof. Dr. Ahmet Alanay “Egzer-
siz kelimesi aslında en temelde 3 
öğeyi içerir: Kas gücü, kondisyon ve 
esneklik. Bu üçü arasında esneklik, 
her nedense, genelde daha sık ihmal 
edilmektedir. Ayaktayken 15-20 
saniyelik geriye doğru esneme hare-
ketleri bel ağrılarınız için yardımcı 
olabilir. Yüz üstü uzanarak yapı-
lan benzer egzersiz hareketleri de 
mevcuttur. Cenin pozu veya benzeri 
egzersizler ile öne doğru esnemeler 
de yapabilirsiniz” diyor.

Karın ve bel kaslarınızı güçlendirin 
Duruşuzun temelini sağlayan karın 
ve bel kasları iyi bir nefesi ve doğru 
postürü destekler. Eğer henüz ham 
iseniz, öncelikle basit nefes egzer-
sizleri ile başlayabilirsiniz. Plank 
pozunda durmak da (elinizi ve/veya 
ellerinizi yere koyup vücudunuzu 
yer ile 45 derece oluşturacak şekilde 
durmak) bu kasların güçlenmesi için 
etkilidir. Formunuz yerine geldikçe 

plank pozisyonunda yerde koşma 
veya yengeç tekmesi gibi egzersizle-
re geçebilirsiniz. Çoğu zaman kendi 
vücut ağırlığınız ile yapacağınız basit 
egzersizler yeterli olacaktır. Daha 
ileri düzey egzersizler için egzersiz 
bantları, hafif ağırlıklar ve benzeri 
ürünlerden faydalanabilirsiniz.

Omuz kuşağı egzersizleri yapın
Uzun süre kötü pozisyonda, öne 
eğilmiş veya bükülmüş şekilde, 
oturmak sırtınıza, omuzlarınıza ve 
dirseklerinize büyük zarar veriyor. 
Omuz kuşağınızı sıkarak, kürek 
kemiklerinizi omurganıza doğru 
yaklaştırın. Elinizi arka cebinize 
atıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Bu 
hareket sırt kaslarınızın güçlenme-
sine yardımcı olacaktır. Bu pozis-
yonda birkaç saniye kalın ve sonra 
gevşeyin. Her saat başı bu hareketi 
birkaç kez tekrarlarsanız sırtınızdaki 
gerginliğin azaldığını ve kaslarını-
zın gevşediğinizi hissedeceksiniz. 
Daha uygun bir oturma pozisyonu 
için ayağınızın altına bir basamak 
koyabilirsiniz. Dizlerinizi kalça sevi-
yesine veya hafif üzerine yükseltmek 
belinizdeki yükü azaltacaktır. 

Boynunuzu hareket ettirin
Telefonlara, tabletlere ve taşınabilir 
bilgisayarlara bakmak için eğilmek 
boynumuzun uzun süreler zorlu bir 
pozisyonda kalmasına neden oluyor. 
Basit boyun egzersizleri ile kaslarını-
zı bir yandan gevşetirken bir yandan 
güçlendirebilir ve hareket geniş-
liğinizi artırabilirsiniz. Boynumuz 
birçok önemli damarsal ve sinirsel 
yapının geçtiği bir yer olduğu için 
bu tarz egzersizlerin yavaş, nazik ve 
dikkatli yapılması önemlidir.

Bacak arkası kaslarınızı uzatın
Prof. Dr. Ahmet Alanay “Vücutta 
iki eklem birden geçen ender kas 
gruplarından olan bacak arkasındaki 
“hamstring” kaslarımız, kas kısalığı 
ve gerginliğinin en sık görüldüğü kas 
gruplarındandır. Bu kasların esne-
tilmesi ve uzatılması duruşunuzun 

düzelmesi için de yardımcı olacaktır. 
Yatarak, oturarak ve ayakta yapıla-
bilecek değişik egzersizler ile bacak 
arkası kaslarınız esnetilebilir” diyor. 

Rahat ayakkabılar giyin
Eskisinden çok daha uzun süre evde 
kalıyorsanız ev için rahat ve ayak 
tabanını destekleyen ayakkabılar 
giyebilirsiniz. Ayak iç arkını destek-
leyen ayakkabılar, aynı zamanda diz-
ler ve kalçalar aracılığıyla postürün 
düzenlenmesinde ve bel ağrılarının 
azaltılmasında etkili olabilir. Dışa-
rıya çıktığınızda da ayakkabınızın 
şık olmasından çok, sağlıklı ve rahat 
olmasını tercih edin.

Kilonuza dikkat edin
Fazla kilo da bel ağrısına katkı 
yapan unsurlardan biridir. Boy ve 
kilo ölçümlerinizi kullanarak vücut 
kitle indeksinizi hesaplayabilir ve 
varsa, kilo fazlalığınızı daha iyi de-
ğerlendirebilirsiniz. Bazen fazla yük 
yapan kilolar vücudunuzda değil de 
taşıdığınız, kaldırdığınız eşyalarda 
da olabilir. Ağır eşyaları nasıl daha 
ergonomik şekilde kaldırabileceği-
nizi öğrenin. Unutmayın, yorgun bir 
kas, zayıf ve ağrıyan bir kas olarak 
size geri dönecektir. Kaslarınız üze-
rindeki gereksiz yükleri azaltın.

Ortamı iyi ışıklandırın
Günlük yaşam ve çalışma ortamını-
zın kötü aydınlatılmış olması boy-
nunuzu daha fazla eğmenize neden 
olacak ve gözlerinizi yoracaktır. 
Masa üstü veya yerde duran ayaklı 
aydınlatmaları yakınınıza alarak 
ortamın daha iyi aydınlanmasını sağ-
layabilirsiniz. Yeriniz dar ise masa 
ve ekranlara bağlanabilen klipsli 
aydınlatmaları tercih edebilirsiniz. 
Aydınlatma düzeneğiniz oturma-kal-
ma hareketlerinizin zorlaştırmaya-
cak şekilde ayarlanmasına da özen 
göstermelisiniz. Aslında tüm bu 
ayarlama ve düzenlemeleri yapmak 
için bir iki kez uğraşacaksınız ama 
sonrasında uzun dönemde çok fay-
dasını göreceksiniz. 

GÜNEYDOĞU Asya ve Kuzey Af-
rika’da ortaya çıkan ve birçok yerde 
yetişmeye devam eden hibiskus bitkisi 
hakkında Beykent Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve 
Diyetetik bölümü Arş. Gör. Eda Bal-
cı, bilinmeyenleri anlattı. İnsanların, 
tıbbi özelliklere sahip besinlere ilgisi-
nin hayli arttığına dikkat çeken Balcı, 
“Parlak kırmızı renkte ve oldukça lez-
zetli olan hibiskus da bu besinlerden 
biridir. Genel olarak hibiskus, soğuk 

veya sıcak içeceklerde, marmelat, re-
çel, puding ve dondurma üretiminde 
renklendirici ve aroma verici olarak 
kullanılmaktadır” diye konuştu. Balcı, 
“Renginden de anlaşılacağı gibi anti-
oksidan özelliği yüksek olan çaylardan 
biridir. Diğer bazı çaylardan farklı 
olarak kafein içermemektedir” dedi.

HİBİSKUSUN 6 FAYDASI
Diyetisyen Eda Balcı, hibiskus çayının 
faydalarını 6 maddede sıraladı: “Kan 
basıncını düzenler. İyi kolesterol deni-
len HDL kolesterolü yükseltir. Kötü 

kolesterol denilen LDL kolesterolü 
ise düşürür. Düzenli olarak hibiskus 
çayı tüketimi bu etkilerin görülmesini 
sağlamaktadır. “bioflavonoidler” arter 
duvarında plak birikimini önlemek-
tedir.”
“Antioksidan özelliği ve C vitamini 
içeriğinin yüksek olmasından dolayı 
bağışıklık sistemini güçlendirerek has-
talıklara karşı direnci artırmaktadır. 
Özellikle nezle, grip gibi hastalıkların 
tedavisinde etkilidir.”
“Sindirim sisteminin sağlıklı çalışma-
sını destekleyerek bağırsak gazları ve 

hazımsızlık sonucu oluşan şişliklerin 
tedavisinde ve kabızlık problemlerin-
de etkilidir.”
“Karbonhidrat emilimini yavaşlatarak 
kan şekerini dengeler. Bu özelliği 
sayesinde hibiskus çayı zayıflama he-
deflerinde kilo kaybını kolaylaştırır.”
“Yapısındaki flavonoidler sayesinde 
antidepresan özelliği gösterir. Zihin-
sel ve bedensel sakinleşmeyi sağlar.”
“Hibiskus çayı ile yapılan bir çalışma-
ya göre kanser hücrelerinin çoğalma-
sını yavaşlattığı kanıtlanmıştır.”

Prof. Dr. Ahmet Alanay, omurga sağlığını korumak için önemli uyarılar ve önerilerde bulundu

Prof. Dr. Ahmet Alanay, ‘kırmızı 

bayrak bulgusu’ olarak adlan-

dırılan ve gecikmeden doktora 

başvurulması gereken şikayetleri 

şöyle sıralıyor;

n Kollarda veya bacaklarda ilk 

kez ortaya çıkan veya 2-3 haftada 

iyileşmeyen uyuşukluk, hissizlik 

ve karıncalanmalar

n Kollarda ve bacaklarda güç 

kaybı olması; elden eşya düşürme, 

parmak uçlarında veya topuklar 

üzerinde yürümekte tek taraflı 

zorlanma

n Gece uykudan uyandıran ağrı 

olması
n Ateşlenme, kilo kaybı, bulantı 

vb sistemik bulguların ağrıya eşlik 

etmesi
n Oturak bölgesinde uyuşukluk, 

hissizlik

n Küçük ya da büyük tuvaletini 

tutmakta zorlanma ve kaçırma

Şikayetleri erteleme

YAZIN yaklaşması ile birlikte 
hava sıcaklıkları iyice artış 
gösterdi. Ne yazık ki bu 

durum birçok sağlık problemini de 
beraberinde getiriyor. Çoğu kişi, 
sıcak ve bunaltıcı havalarda göğüs 
kafesinin sıkıştığından şikayet eder. 
Bunaltıcı havaların kalbe karşı olan 
bu olumsuz sonuçlarına karşı önlem 
alınmazsa sonuçların kalp krizine 
kadar gidebileceğini söyleyen Avras-
ya Hastanesi Prof. Dr. Mehmet Me-
riç konu ile alakalı önemli açıklama-
larda bulundu. Yaz sıcakları her kişi 
için sağlık problemi yaratabilir. Yine 
de en çok etkilenenler arasında 50 
yaş üzeri, aşırı kilolu ve kalp hasta-
lığı bulunan kişiler yer alıyor. Aşırı 
ısınan havalara karşı vücut normal 
sıcaklığını dengede tutmaya çalı-
şır. Terlemek bedenin bu dengeyi 
sağlamaya çalışırken ortaya çıkardığı 
bir durumdur. Bu durum, kalp hızını 
artırır ve kan basıncının düşmesi-
ne neden olarak kardiyovasküler 
sisteme ek bir yük bindirir. Bu yük 
bilinen kalp hastalığı olan kişilerde 
belirtilerin kötüleşmesine neden 
olabilir. Yaz aylarında vücudumuz 
daha çok su kaybeder. Çünkü sıcak 
havaların yol açtığı terleme kalp 
atım hızı artar ve kan basıncı düşer. 
Kalp hastalıklarını davet eden bu 
belirti ve şikayetlere dikkat edilerek 
uygun önlemler alınırsa kalp rahat-
sızlığı bulunan kişiler yaz mevsimi-
nin ve tatilin keyfini çıkarabilir.

OMURGANIZ 
iCiN HAREKET EDiN

Bitki çayı tavsiyeleri
Nar çiçeği, kerkede, bamya çiçeği olarak da bilinen hibiskus bitkisinin nezle, grip, soğuk algınlığı gibi hastalıkların te-
davisinde de kullanıldığını belirten diyetisyen Eda Balcı, bitki çaylarının demlenme süresiyle ilgili önerilerde bulundu

NEŞE MERT

ZEYNEP VURAL

Kalbinizi yormayın

HAYATA geçirilen yeni pro-
jeler, sağlık turizmine de yeni 
açılımlar getiriyor. AirSada, 

geliştirdiği medikal tahliye projesiyle 
Dünyada bir ilke imza attı. Mede-
vac Service (Medical Evacuation 
Service) projesiyle sağlık hizmetinin 
oldukça yetersiz olduğu Irak’ta şir-
ketlerin personelinin yaşadığı sağlık 
sorunlarının çözüm merkezi olarak 
Türkiye’yi adres gösterecek. Şirket 
bu yönüyle Türk sağlık turizminin 
gelişimine katkı sağlayan önemli bir 
projenin ilk örneğini hayata geçiri-
yor.

Irak’ın sağlık hizmetlerindeki ye-
tersizliğinin ülkede özellikle petrol 
sahasında çalışanlar için büyük risk 
yarattığını kaydeden AirSada Ku-
rucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı 
Tolga Urcu, “AirSada olarak Me-
devac Service adlı medikal tahliye 
projemizle Irak’taki petrol sahala-
rında yaşanabilecek sağlık sorunları 
için Türkiye’yi adres göstereceğiz. 
Medikal tahliye projemizle Türk 
sağlık turizmini destekleyeceğiz. 
İlk aşamada Japon JGC şirketiyle 
2025 yılına kadar sürecek sözleş-
me imzaladık. Ay başında hizmete 
başladık. Proje kapsamında Irak’ta 
faaliyet gösteren petrol gaz şirket-
lerinin personelinin sağlık sorunları 
oluştuğunda sahadan alınıp Türki-
ye’de tedavilerinin gerçekleştirilme 
sürecini yürüteceğiz” dedi.

Petrol şirketlerini hedefliyor
Medevac Service hizmetinin kap-

samı ve hizmet modeliyle Dünyada 
bir ilk olduğuna dikkat çeken Urcu, 
“Irak’ta yaklaşık 300 bin Iraklı olma-
yan petrol sahası çalışanı bulunuyor. 
Bu çalışanların herhangi bir sağlık 
sorunu riskiyle karşılaştıklarında 
uygun tedavi yöntemlerine ulaşma-
ları hayli güç. İlk aşamada amacımız, 
sağlık imkanlarının oldukça kısıtlı 
olduğu Irak’taki tüm yabancı şirket-
lere bu hizmeti sağlayabilmek. İkinci 
etapta ise bu şirketlerin diğer ülke-
lerdeki şantiyelerinde de bu hizmeti 
yaygınlaştırmayı hedefliyoruz” dedi

Sağlık turizmi için ilk!



Avrupa Konseyi’nin Yıllık Cezaevi İstatistikleri’nin değerlendirildiği SPA-
CE 2021 raporuna göre, Rusya 478 bin 714 mahkumla en fazla mahkum 
bulunan ülke olurken, Rusya’yı 272 bin 115 mahkumla Türkiye izliyor

En çok mahkum olan
İKİNCİ ÜLKEYİZ!
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KüçüKçeKmece'de ormanlık alanda
ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu.
Üzerinden kimlik çıkmayan 25 yaşların-

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

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

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

Hastaneye beni almadılar

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

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

Eve girmek istemiyorum

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

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

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

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

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

arası anma sürüşü yapıldı.

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

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

Umut'la hiç tanışamadı

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

Mücadele edeceğiz

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

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

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

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

BISIKLETLI
PROTESTO

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

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

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

Kendimi kenara attım

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

Maganda dehşeti

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

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

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

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

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

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

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

Hastaneye beni almadılar

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

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

Eve girmek istemiyorum

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

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

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

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

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

arası anma sürüşü yapıldı.

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

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

Umut'la hiç tanışamadı

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

Mücadele edeceğiz

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

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

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

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

BISIKLETLI
PROTESTO

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

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

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

Kendimi kenara attım

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

Maganda dehşeti

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

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

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

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

İSTANBUL Emniyet 
Müdürlüğü Narkotik 
Suçlarla Mücadele Şube 

Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu 
satıcılarına yönelik, çoğunluğu 
Fatih ilçesinde bulunan adresler 
olmak üzere 8 ilçede eş zamanlı 
operasyon düzenledi. Uyuşturu-
cu satıcılarına yapılan teknik ve 
fiziki takibin ardından saat 05.30 
sıralarında operasyon başlatıldı. 

Özel harekat polislerinin de 
destek verdiği operasyonda, 28 
şüpheli gözaltına alındı. Ope-
rasyon yapılan adreslerden biri 
de Gaziosmanpaşa, Karayolları 
Mahallesi 575. Sokak’ta bulunan 
4 katlı binanın birinci katı oldu. 
Binaya giren polisler, dairede 
arama yaptı. Operasyon sırasın-
da yüklü miktarda uyuşturucu 
madde ele geçirildiği bildirildi.

İSTANBUL 
Müdürlüğü Narkotik 
Suçlarla Mücadele Şube 

Adalet Bakanlığı tarafından 
Türkiye’de işlenen suçlar 
incelendi ve illere ve coğra-

fi bölgelere göre yapılan çalışmayla 
Türkiye’nin “Suç Atlası” oluşturuldu. 
Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı ‘Suç 
Atlası’, Türkiye’de il ve bölge bazında 
suç oranlarını içeriyor. Hazırlanan 
“Suç Atlası”na göre, Türk Ceza Kanu-
nu (TCK) uyarınca açılan davalarda 
kasten ve taksirle yaralamayı da içeren 
“vücut dokunulmazlığına karşı işlenen 
suçlar” 62 ilde ilk sıraya yerleşti. Bölge 
bazlı araştırmada Ege, Karadeniz, Ak-
deniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde 
“vücut dokunulmazlığına karşı işlenen 
suçlar”ın açılan davalarda ilk sırayı 
aldığı görüldü. Cinsel dokunulmazlık 
(vücut dokunulmazlığı), kişilere karşı 
cinsel davranışların gerçekleştirilme-
siyle ihlâl edilir. Cinsel davranışlar ise, 
cinsel bir amaçla veya cinsel arzuları 
tatmin amacıyla gerçekleştirilen hare-
ketleri ifade eder. Kanunda cinsel do-
kunulmazlığa karşı suçlar, dört ana suç 
tipi halinde, cinsel saldırı, çocukların 
cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel 
ilişki ve taciz başlıkları ile düzenlen-
miştir. Cumhuriyet’te yer alan habere 
göre; Psiklog Tansu İlker, vücut doku-
nulmazlığına yönelik işlenen suçların 
büyük bir bölümünü kapsayan tacizi 
ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden 
kaynaklanan yansımalarını anlattı. Ta-
cizin onay olmaksızın iletişim kurmaya 

çalışmayı da kapsadığını anlatan İlker, 
taciz eyleminin laf atarak, ıslık çalarak 
veya göz hapsinde tutularak da gerçek-
leştirilebileceğini söyledi.

Hayır derseniz her adım taciz
Önemli noktalardan birinin de, 
karşıdakinin onayı olmaksızın bu 
davranışlara devam etmek olduğunu 
aktaran İlker, ‘’Cinsel taciz, sözle, 
beden diliyle ya da diğer iletişim araç-
ları ile gerçekleştirilen cinsel içerikli 
davranışlardır. Örneğin, cinsel içerikli 
konuşmalar yapmak, cinsel organını 
göstermek, öpücük atmak gibi düşü-
nülebilir. Eğer, istenmeyen herhangi 
bir temas, kişinin vücut dokunul-
mazlığını ihlal eden bir eylem var ise 
öpmeye çalışmak, saçına dokunmaya 
çalışmak ya da bir penetrasyonun 
olması gibi durumlar cinsel saldırı 
kapsamında değerlendirilir’’ ifade-
lerini kullandı. Toplumun ‘normal’ 
olarak gördüğü ancak hak ihlali olarak 
nitelendirilebilecek birçok davranışın 
olduğunu ileten İlker, ‘’Hayır’’ dediği-
niz noktadan itibaren atılan her adım 
bir taciz iken özellikle çocuklarının 
‘’hayır’’ demesi kabul edilmeyip, sınır-
ları gözetilmiyor ve hatta istismar dahi 
edilebiliyorlar. Bu noktada çocuğun 
“istenmeyen davranış” ve “onay” 
kavramları kapsamında bilinçlendiril-
mesi tacizin normalleştirilmemesi için 
önemli bir rol oynamaktadır’’ ifadele-

rini kullandı.

Saldırılar zorlayıcı olabilir
Ataerkil sistemde erkekler, eşitlikçi 
sistemlere göre sınırları ve hakları 
daha geniş olarak büyütüldüklerini 
söyleyen İlker, bu algı ile büyütülen er-
keklerin karşısındaki kişinin hayırlarını 
duymakta, görmekte zorlanmalarıyla 
birlikte duydukları hayırları da evete 
çevirme çabasında olabildiklerini söy-
ledi. Cinsel birliktelikte karşılıklı onay 
olmazsa, bunun adının cinsel birliktelik 
değil cinsel saldırı, şiddet olduğunu be-
lirten İlker, toplum tarafından kişinin 
‘’hayır’’ demesinin naz yapıyor olarak 
yorumlandığını aktardı.

Tacizin birey üzerindeki etkilerinden 
ve kadınlara yönelik başlatılan mağdur 
suçlayıcı tavırlardan da bahseden İlker, 
konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Tacize maruz bırakılan kişi büyük 
bir spektrum içinde bir sürü farklı 
tepki verebilir ve bu farklı tepkileri 
sağlayan kişinin olayı deneyimleme, 
yorumlama biçimidir.

Özellikle beden bütünlüğüne yönelik 
saldırılar çok daha zorlayıcı olabi-
lir. Kişide olayla ilgili anıların zihne 
gelmesi, travmatik anıyı canlandıran 
uyaranlardan kaçma, gelecekle ilgili 
plan yapamama, önceden zevk veren 
etkinliklerden kaçınma ve olumlu duy-
gular yaşayamama gibi belirtiler ortaya 
çıkabilir.”

Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı ‘Suç Atlası’na göre, “vücut dokunulmazlığına karşı işlenen 
suçlar” 62 ilde ilk sıraya yerleşti. Kişinin hürriyetine ve beden bütünlüğüne zarar veren hak 
ihlallerinden biri olan ‘taciz’ suçu ise, Türkiye’de her geçen gün artmakta. Psikolog Tansu İl-
ker, tacizin etkilerini ve cinsel saldırılar konusunda toplumda beliren yanlış normları anlattı

İstanbul’da uyuşturucu satıcılarına yönelik 8 ilçede yapılan operas-
yonda, 28 şüpheli gözaltına alındı. Özel harekat polislerinin de destek 
verdiği operasyonda, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi

Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı ‘Suç Atlası’na göre, “vücut dokunulmazlığına karşı işlenen 

TACİZLER NEDEN
AZALMIYOR

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden (EGM) yapılan açıklamada Türkiye’de 
uyuşturucu kullanım yaşının 5, 8, 9 veya 12’ye düştüğü şeklindeki söylemlerin 
gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, “2021 yılı NARKOLOG verilerine göre 
ülkemizde uyuşturucuya başlama yaşı ortalaması 21,2’dir.” denildi

GENCLER ZEHiRLENiYOR!
EGM Narkotik Suçlarla Mü-
cadele Daire Başkanlığından, 
Türkiye’de uyuşturucu kulla-

nım yaşı tartışmalarına ilişkin açıkla-
ma yapıldı. Yapılan yazılı açıklama-
da, Türkiye’de uyuşturucu kullanım 
yaşının düştüğü şeklindeki söylemle-
rin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, 
“Sınırlı sayıdaki kişilerin küçük veya 
büyük yaşlarda uyuşturucuya baş-
ladığını ifade etmesi genele yaygın-
laştırılımaz. Dolayısıyla ‘Türkiye’de 
uyuşturucu kullanımına başlanma 
yaşı 5, 8, 9 veya 12’ye düştü’ şeklin-
deki söylemler gerçeği yansıtmamak-
tadır. Uyuşturucuya başlama yaşı 
tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde 
de ortalama ve ortanca yaş değerleri 
üzerinde üzerinden hesaplanmakta-
dır. 2021 yılı NARKOLOG verilerine 
göre ülkemizde uyuşturucuya başla-
ma yaşı ortalaması 21,2’dir. Ortanca 
yaş ise 20 dir. 2020 yılında başlama 
yaşı ortalaması 20,9’dur. Ülkemizde 
2018 yılında yapılan Genel Nüfusta 
Madde Kullanım Yaygınlığı anke-
tine göre uyuşturucuya başlama 
yaş ortalaması ise 19,5’tir” denildi. 
Türkiye’de maddeye bağlı ölümlerler-

de 2017 yılından 2020 yılına kadar 
yüzde 66,6’lık düşüş yaşandığı 
belirtilen açıklamanın devamında 
şu ifadelere yer verildi:

Dünya genelinde 28. sıradayız
“2021 Birleşmiş Milletler Dünya 
Uyuşturucu Raporu verilerine 
göre; 2019 yılında ülkemizde ele 
geçirilen kokain miktarı 1 ton 634 
kilogramdır. Bu rakamla Türkiye, 
dünya genelinde 1’inci değil 28’inci 
sırada görülmektedir. Birinci 
sırada 433 ton 36 kilogramlık kokain 
yakalamasıyla Kolombiya bulunmak-
tadır. Aynı yılın eroin yakalamaların-
da ise ülkemiz, 20 ton 165 kilogram 
ile dünya birincisidir. Ülkemizde 2017 
yılında uyuşturucu doz aşımı nedeniy-
le ölüm sayısı 941’dir. Bu rakam 2018 
yılında yüzde 30,2’lik düşüşle 657’ye, 
2019 yılında yüzde 47,9’luk düşüşle 
342’ye, 2020 yılında da bir önceki yıla 
göre yüzde 8,2’lik azalmayla 314’e 
gerilemiştir. Ülkemizde madde bağ-
lantılı ölümlerin en yüksek görüldüğü 
2017 yılından 2020 yılına kadar yüzde 
66,6’lık bir düşüş kaydedilmiştir. ‘Bir 
ölüm dahi kabul edilemez’ görüşüyle 

yapılan uyuşturucu mücadelesinde, 
tüm dünyada uyuşturucuya bağlı 
ölümlerde artış yaşanırken ülkemizde 
düşüş ivmesi yakalanmasının nispeten 
olumlu olduğu değerlendirilmektedir. 
Uyuşturucu madde kullanım oranı 
tüm dünyada alan araştırmaları ile 
ölçülür. Ülkemizde de bu yönde 2011 
ve 2018 yıllarında iki anket çalışması 
yapılmıştır. GPS (General Population 
Survey) adı verilen ve 15-64 yaş arası 
nüfusta yapılan bu çalışmalarda, ha-
yatında bir defa dahi olsa uyuşturucu 
madde kullandığını beyan edenlerin 
oranı 2011 yılında yüzde 2,7, 2018 
yılında ise yüzde 3,1 olarak hesaplan-
mıştır.” DHA

EGM 
cadele Daire Başkanlığından, 
Türkiye’de uyuşturucu kulla-

“TOPLUMSAL cinsiyet 
temelli şiddetin sebebi er-
keklerin annelerinden aldığı 
terbiye sonucu değil; geç-
mişten günümüze süregelen 
kadın erkek arasındaki güç 
eşitsizliğidir.

Caydırıcı cezaların veril-
mesi, yasaların ve uluslara-
rası sözleşmelerin düzenli 
olarak uygulanması, kamu 
kurum ve kuruluşlarında 
şiddete maruz bırakılan ki-
şiyi destekleyecek çalışma-
ların yürütülmesi ile kadın 
ve çocuk alanında çalışan 
sivil toplum kuruluşlarının 
da güçlendirilmesi sağlan-
malıdır.”

Şiddetin temeli
GÜÇ EŞİTSİZLİĞİ

?
RAPORA göre, Avrupa 
Konseyi’ne üye 47 ülke-
de,bu yıl ayrılan Rusya 

da dahil, 31 Ocak 2021 tarihine 
gelindiğinde yaklaşık toplam 1,5 
milyon tutuklu kayda geçti. CO-
VID-19 pandemisi, Ocak 2020 ile 
Ocak 2021 arasında Avrupa’daki 
cezaevi nüfusunun azalmasına 
katkıda bulundu. Lozan Üniver-
sitesi’nin derlediği rapor, toplam 
cezaevi nüfusu, hapsedilme oran-
ları, cezalar, suçlar ve personel 
ile ölüm, intihar ve kaçış oranları 
gibi konularda, 47 ülkenin ceza-
evi idarelerinden gelen kapsamlı 
veriler içeriyor. Üye ülkelerin 
cezaevi idarelerinden sağla-
nan istatistiklere göre, Avrupa 
Konseyi üyesi 47 ülkede 1 milyon 
414 bin 172 mahkum ve tutuklu 
bulunuyor. Bu rakam, Avrupa’da 
100 bin kişi başına 102 mahkum 
oranına denk geliyor. Mahkumi-
yetin nüfusa oranı, 2020’de 104,3 
olarak tespit edilirken, bu rakam 
2021’de yüzde 2,3 gerileyerek 
101,9’a düştü. Raporda mahkum 
sayısındaki bu azalma, “pandemi 
döneminde getirilen karantina 
ve kısıtlamalar nedeniyle belirli 
suç türlerinin azalması, yargı 
sistemlerindeki yavaşlama ve bazı 
ülkelerde pandeminin yayılmasını 
önlemek veya frenlemek için uy-
gulanan cezaevi tahliye program-
larıyla” açıklanıyor.

Her 100 bin kişiden
325’i cezaevinde
Rapora göre, 31 Ocak 2021’de 
en fazla toplam mahkum sayısına 
sahip ülke sıralamasında, Uk-
rayna’ya yaptığı askeri müdahale 
nedeniyle Mart ayında Konsey 
üyeliğinden çıkarılan Rusya, 478 
bin 714 mahkum ile birinci sırada 
yer alıyor. Rusya’yı 272 bin 115 
mahkumla Türkiye izliyor. Ardın-
dan 87 bin 35 mahkumla İngilte-
re, 67 bin 894 mahkumla Polon-
ya, 62 bin 673 mahkumla Fransa, 
59 bin 45 mahkumla Almanya, 
55 bin 110 mahkumla İspanya, 
53 bin 329 mahkumla İtalya ve 
49 bin 520 mahkumla Ukrayna 
geliyor. Avrupa Konseyi’ne üye 

ülkelerin geçen yıl “nüfusa oranla 
hapsedilen insan sayısında” 
da oranların en yüksek olduğu 
ülkelerin başında yine Rusya, 
Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan, 
Slovakya ve Litvanya geliyor. 
Raporda yer alan istatistiklere 
göre, 2021 yılında, Rusya’da, her 
100 bin kişiden 328’i, Türkiye’de 
325’i, Gürcistan’da 232’si, Azer-
baycan’da 216’sı, Slovakya’da 
192’si, Litvanya’da 190’ı, Çek 
Cumhuriyeti’nde 180’i, Macaris-
tan’da 180’i ve Polonya’da 179’u 
cezaevinde bulunuyor. Bu rakam 
Avrupa genelinde, her 100 bin 
kişide 102 mahkuma eşit. Türkiye 
ve Rusya’daki mahkum sayısının 
nüfusa oranı, Avrupa ortalaması-
nın 3 katını aşıyor.

Hapsetme oranları
2021’de azaldı
Ancak raporun gösterdiği bir 
başka gelişmeye göre, Ocak 
2020 ila Ocak 2021 döneminde, 
Avrupa Konseyi üyesi 47 ülkeden 
30’unda mahkum sayısı azaldı, 
14’ünde sabit kaldı, yalnızca 
3’ünde arttı. Raporda, 10 yıl ön-
cesiyle kıyaslandığında, 2021’de 
cezaevi nüfusu 2011’den daha 
yüksek olan tek ülkenin Türkiye 
olduğu bildiriliyor. Hapsetme 
oranı en çok Kıbrıs Rum kesi-
mi’nde yüzde 28, Karadağ’da 
yüzde 24 ve Slovenya’da yüzde 
22 geriledi. Bu rakam Türkiye’de 
yüzde 8,9, Arnavutluk’ta yüzde 
8,7, Çek Cumhuriyeti’nde yüzde 
8,4, Avusturya’da 8,2, İngiltere 
ve Polonya’da 8,1, Rusya ve 
Hollanda’da 7,9, Lüksemburg’da 
7,5, Almanya’da 6,9, Danimar-
ka’da yüzde 6, İspanya’da 5,6 ve 
Ukrayna’da yüzde 5,2 oranında 
geriledi. Avrupa Konseyi’nin her 
yıl düzenlediği raporda, mahkum 
sayısına oranla personel sayısı da 
inceleniyor. Türkiye “mahkum/
personel oranının” en yüksek 
olduğu ülkelerin başında geliyor. 
Bu rakam da Türkiye’de 3,9, 
Gürcistan’da 2,9, Yunanistan’da 
2,8, Sırbistan’da 2,5, Moldova’da 
2,5 ve Polonya’da 2,4 oranında 
gerçekleşiyor. HABER MERKEZİ

RAPORA 
Konseyi’ne üye 47 ülke-
de,bu yıl ayrılan Rusya 



İ stanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB), Covid-19 nedeniyle bir yılı
aşkın bir süredir zor günler geçiren

kültür sanat sektörü için projeler geliş-
tirdi. Pandeminin başladığı Mart
2020’den aynı yılın sonuna kadar  kül-
tür-sanat sektörüne 12 milyon TL tuta-
rında destek sunuldu. İBB’nin sektör
emekçilerine sağladığı desteklerle, en-
düstrisi temsilcilerinin yaşadığı zorlukla-
rın giderilmesi ve İstanbulluların
kültür-sanattan uzak kalmaması amaç-
landı. İBB Kültür Daire Başkanlığı ve
KÜLTÜR AŞ eliyle gerçekleştiren des-
tekler,  binlerce sanatçıya ulaştı. Bu dö-
nemde; “Sokakta Sanat Var”,
“Sahnebüs”, “Sokak Sokak Masal” ve
“İstanbul’da Bir Sonbahar Kabaresi”
,“Yolculuk Arası Bi’ Caz Molası”,
“Sokak Müzisyenleri Kafede”, “Akade-
miden Sahneye”, “Klasik Sabahlar
Kahve Konserleri”, “Roman Havası”,
“İstanbul Sokak Festivali”, “Sound
Check Harbiye” ve Sahnede Bir Hayat”

gibi pek etkinlik gerçekleştirildi. Sanatçı-
lar pandemi koşullarında nefes alma im-
kanı bulurken, İstanbullular da
özledikleri kültür sanat programlarıyla
buluştu.

Seyircilerle buluşacaklar

İBB’nin müzisyenlerin yanında olmak
için hayata geçirdiği projelerden “İstan-
bul Bir Sahne”, pandemiden etkilenen
binlerce müzisyenin performanslarına 
ev sahipliği yapıyor. İstanbul’un dört bir
yanı zor günler yaşayan sanatçılar için
birer açık hava sahnesine dönüşüyor.
Bugüne kadar binin üzerinde müzisye-
nin yer aldığı proje, İstanbulluları özle-
dikleri kültür sanat etkinlikleriyle
buluştururken müzisyenlere de önemli
bir destek sağlanıyor. İBB iştiraki 
KÜLTÜR AŞ’nin gerçekleştirdiği
projeyle İstanbul’un parkları, durakları,
sokakları, otoparkları, günlük işe gidiş
geliş noktaları ve ikonik mekanları dev
bir açık hava sahnesine dönüştü. Kentin
39 ilçesini müzikle buluşturacak şekilde
planlanan etkinliklerde Adalar’dan 

Bağcılar’a, Çatalca’dan Sultanbeyli’ye
kadar 100 nokta belirlendi.

Dijital konserler de vardı

İBB, Nisan ayının pandemi koşulları ne-
deniyle müzisyenleri bekletmemek için,
Enver Ören Kültür Merkezi’nde özel bir
sahne oluşturarak konser kayıtlarını al-
maya başladı. Dijital Sahne olarak
devam eden projenin ikinci bölümü ise
bugünlerde İBB Cemal Reşit Rey Kon-
ser Salonu’nda devam ediyor. Kurulan
özel sahnelerde gösterilen performans-
lar, Kültür.İstanbul YouTube hesabın-
dan “Dijital Sahne Konserleri” adıyla
paylaşılıyor. İBB, Covid-19 vakalarının
düşmesi ve mesafeli bir şekilde açık ha-
vada etkinlik yapmaya elverişli koşulla-
rın oluşması nedeniyle etkinliklerini kent
genelinde yaydı. İlk et-
kinliklerini 5 Haziran
Cumartesi günü,  5
farklı noktada 21 konser
ile gerçekleştirdi. Kısıt-
lamanın olduğu Pazar
günleri dışında kalan

zamanlara konserler planladı. Farklı
tarzdan müzisyenler, uzun süredir uzak
kaldıkları seyircileriyle buluştu.

Müzisyenlerin yüzü güldü

İBB, her bir müzisyene 2 bin TL destek
sağladığı “İstanbul Bir Sahne” projesini
Mart 2021’de gerçekleştirdiği bir açık
çağrı ile başlattı.. Projeye 2 bin 289 baş-
vuru yapılırken, müzik topluluklarıyla
birlikte toplam sayı 6 bin 841 olarak ger-
çekleşti. Başvuru şartlarını sağlayan mü-
zisyen sayısı ise 5 bin 10 kişi oldu.
“İstanbul Bir Sahne”nin Dijital Sahne
çekimlerinde bin 60 müzisyen, perfor-
mans sergiledi. 5 Haziran’dan itibaren
açık havada gerçekleştirilmeye başlanan
etkinliklerde ise bugüne kadar 200’ün
üzerinde sanatçı ağırlandı.

4 12 HAZİRAN 2021 CUMartEsİ İSTANBULwww.gazetedamga.com.tr

Bağcılar Belediyesi’nin 2023 hedeflerine
ulaşabilmesini sağlamak amacıyla;  “En-
tegre Yönetim Sisteminde Bağcılar Mo-

deli” kapsamında üst yöneticilerin katılımıyla “2021
yılı farkındalık artırma” oturumu gerçekleştirildi. Bağ-
cılar Belediyesi Başkan Yardımcısı ve Kalite Üst Yö-
netim Temsilcisi M. Akif Görentaş, EYS altında
yapılan çalışmaların kapsamı, gerekliliği, hedefleri ve
çalışmaların etkinliği hususunda yöneticilerin sergile-
yecekleri liderliğin, öncü belediye olma anlayışını
daha ileriye taşıma noktasında önemini ifade etti.
Bağcılar Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Ser-
bay Öztürk ise yönetim sistemlerine ve modellerine
ilişkin küresel ve yerel farkındalık aktarımı ile başla-
dığı sunumda EYS (Entegre Yönetim Sistemi)  kap-
samında belediyede yapılan çalışmalar, mevcut
durum ve 2023 yılı hedeflerine değindi. Sunum so-
nunda katılımcıların görüşleri alınarak 2023 hedefle-
rine ulaşmak için yapılacak çalışmalar konusunda
fikir alışverişinde bulunuldu.

Kültür sanat sektörüyle dayanışmasını daha da
geliştirmeyi amaçlayan İBB; “İstanbul Bir Sahne” ve
“İstanbul’da Perdeler Kapanmasın” projeleriyle
sanatçılara önemli destekler sağlamaya devam ediyor

Bağcılar Belediyesi yöneticilerinin katılımıyla
EYS (Entegre Yönetim Sistemi) çalışmaları
kapsamında “2021 yılı farkındalık artırma” 
oturumu düzenlendi. Programda hem mevcut
durum değerlendirildi hem de geleceğe dönük
yapılacak çalışmalar tartışıldı

T ürkiye'nin gidişatı malum. “Suç örgütü
lideri” bir yanda, kelli felli bakanlar bir
yandan herkes hababam bir şeyler söy-

leyip, bir şeyler anlatıyor. Kimine “hak” veriyo-
ruz, kimini çok “yanlış” buluyoruz. Bitmek
bilmeyen bu politik hengameler ve çekişmeler
içinde ise bir de ekonomik “sıkıntılar” boy gös-
teriyor. Ay sonunu getirme telaşı, parasızlık,
uzun mühlettir kısa çalışma ödeneği ile geçin-
meye mahkum edilenler, işsizler, umutsuzlukar
o kadar çok ki... Say say bitiremeyiz. Hal böyle
olunca tüm bu “ham ervahlıktan” sıyrılıp biraz
gülümseye ihtiyaç duyuyor insan. Ama nasıl?
Gezin diyeceğim de o para ister. Ama okumak
desen bak o bedava. Hadi gelin bugünlerden
çok da başka günleri anlatmayan rahmetli Aziz
Nesin'in “Esneyen İnsanlar Ülkesi” isimli hika-
yesini okuyalım...

“Bir varmış, bir yokmuş, sana varsa bana
yokmuş, bana varsa ona yokmuş. Bir zamanlar
yeryüzünün bir yerinde bir ülke varmış. Bu ül-
kedeki kişiler mutluluk içinde yaşar dururlar-
ken, Tanrı vermesin, bir bilinmez salgın hastalık
onları kırıp geçirmeye başlamış. Öyle bir hasta-
lık ki, ülkedeki insanların birtakımı zayıfla-
maya, küçülmeye, birtakımları da
şişmanlamaya, irileşmeye başlamış. Zayıflayan-
ların boyları da günden güne ufalıyormuş. Ama
bu ufalma, küçülme, zayıflama o kadar yavaaaş
yavaş oluyormuş ki hiç kimse ne kendisinin, ne
de başkalarının küçüldüğünün farkına 
varmıyormuş.

Günde ancak beş on gram zayıflıyor, bir iki
milimetre küçülüyorlarmış. İnsanlar küçüle
ufala, zayıflaya sıskalaşa, bir zaman gelmiş,
baston kadar incelmiş, sacayağı kadar kısalmış-

lar. Günden güne daha da kısalıp ufalıyorlarmış.
Beri yandan birtakım insanlar da günden

güne şişmanlıyor, irileşiyorlarmış. Öbürlerinin
küçülmesi, ufalması gibi, bu irileşme, şişman-
lama da, günden güne bikaç milim, günde beş
on gram olduğundan, ne kendileri, ne de başka-
ları onların her gün biraz daha devleştiklerinin
farkına varmıyorlarmış. Boyları yangın kuleleri
kadar uzamış, gövdeleri vapurlar kadar irileş-
miş. Ama o ülkede büyüyenlerin sayısı, zayıfla-
yıp ufalanların sayısına denk değilmiş. İki yanın
sayısı birbirine eşit olmuyormuş. Beş on küçü-
lene, ufalana karşılık, ancak bir kişi kocaman-
laşırmış. Zayıfların çocukları. da zayıf, fındık
kadar küçük doğmaya başlamışlar. Buna karşı-
lık, irilerin çocukları da fil yavrusu kadar
büyük, kocaman doğuyorlarmış. Doğuştan
küçük olanlarla, doğuştan büyük olanlar, oldum
olasıya bu işin böyle gelip böyle gittiğini sanır-
lar, bunda hiçbir ayrılık, uygunsuzluk, olağanüs-
tülük görmezlermiş. Görmedikleri gibi,
küçülenler, kendilerinden daha küçüklerini
görüp, onlara bakarak, “Tanrım, buna da şü-
kürler olsun, küçüğün küçüğü var. Ben yine iyi-
yim!” diye avunurlarmış.

Günden güne irileşenler de, kendilerinden
daha irilerini gördükçe, “Tanrım, beni ondan
daha iri yap!” diye yakarırlarmış. Dileklerini,
yakarmalarını Tanrı da dinler, onları günden-
güne şişirir de şişirirmiş. Bir zaman gelmiş ki,
şişmanlayanlar, irileşenler, oturdukları evlere;
yattıkları yataklara, geçtikleri yollara sığmaz
olmuşlar. Her ne yapsalar, ayakları yorganların-
dan dışarı çıktığından, yorganlarını ayaklarına
göre uzatmaya, yolları gövdelerine göre aç-
maya, evlerini de boylarına göre büyütmeye
başlamışlar.

Bir zaman gelmiş, açtıkları yollardan da ge-
çemez, büyüttükleri evlere de giremez, uzattık-

ları yorganlarına da sığamaz ol-
muşlar. Yeniden, evlerini yollarını, yorganlarını
büyütmüşler. Alanlar küçük gelmiş, alanları aç-
mışlar. Yaşadıkları kent küçük gelmiş, kentten
dışarı kaçmışlar. Yayıldıkça yayılmışlar, taş-
tıkça taşmışlar.

Küçülenler de küçüldükçe küçülmüşler, ufal-
dıkça ufalmışlar, artık öyle olmuş ki, bir zaman
sonra kimisi ev diye karpuz kabuğuna, kimisi
ceviz, kimisi de fındık kabuğuna girer olmuş. İş
bu kadarla da kalmamış, bir zaman sonra kü-
çüle küçüle temelli kaybolmaya başlamışlar.
Gözle görülemez olmuşlar. Ancak mikroskopla
bakılınca görülebiliyorlarmış. Bütün bu olan bi-
tenleri, herkes olağan bişey sanır, hiçbiri yakın-
mada bulunmazmış.

Gel zaman, git zaman, irileşenlerin irileş-
mesi, şişmanlayanların şişmanlaması durmuş.
İş bununla da kalmamış. Onlar da küçülmeye,
ufalmaya başlamışlar. Gündengüne zayıflıyor-
larmış. Ne var ki, zayıflamaları, şişmanlama-
ları gibi yavaş yavaş değil, birdenbire
oluyormuş. Eskiden boylan günde bir iki milim
uzarken, şimdi günde bir iki karış birden kısalı-
yorlarmış. Eskiden günde bikaç gram şişman-
larken, şimdi günde beş on gram birden
zayıflıyorlarmış. Boyu beş metre, ağırlığı iki ton
olanlar gece yataklarına böyle yatıyor, sabah,
boyları iki metre, ağırlıkları iki yüz kilo olarak
uyanıyorlarmış. Büyük bir hızla erimeye başla-
mışlar. Bir zaman gelmiş, artık birbirlerini bile
tanımıyor, aynadaki hayallerinden korkuyorlar-

mış. Büyük bir korkuya düşmüşler. Bu büyük
korkuyla küçüle küçüle büsbütün yok olmak-
tansa, kendi canlarına kıyanlar bile olmuş.
Arka arkaya kendilerini öldürüyorlarmış. Ken-
tin her yanında ağlamalar, bağırtılar göklere
yükseliyormuş:

– Zayıflıyoruz!.. – Eriyoruz!… – Bitiyoru-
uuz!.. Ağlamak, sızlamak, bağırmak bir işe ya-
ramamış. “Büsbütün ortadan yok olup
gitmeden aklımızı başımıza devşirelim. Küçül-
memizi önleyici bir çıkar yol bulalım!” demiş-
ler. Artık şişmanlamaktan, büyümekten
geçmişler, oldukları gibi kalsalar, çoktan razı-
lar. Doktorlara başvurmuşlar. Doktorlar onlar-
dan beter. Herkes kendi başının derdine
düşmüş. Göz göre göre ufalıyor, eriyorlar. Bu
öyle amansız bir salgın hastalıkmış ki, ondan
ona geçiyormuş. Doktorlar, şişmanlık ilaçlan
vermişler, kemikleri besleyici iğneler yapmışlar.
“Bol bol yiyin!” demişler “Üzülmeyin, canınızı
sıkmayın!” demişler. Ama bütün bunların hiç-
biri yararlı olmazmış. O zaman o ülkede yaşa-
yanlar, düşünmüşler, taşınmışlar, “Başka bir
ülkeden, derdimize derman bulacak bir uzman
arayalım,” demişler. Dedikleri gibi de yapıp,
dünyanın en büyük şişmanlatma uzmanını kendi
ülkelerine çağırmışlar. Uzman gelmiş, küçülen-
lere, ufalanlara bakmış.

– Bu yeni bir hastalık değil, demiş. Dünyanın
başka yerlerinde de görülmüştür. Her ne kadar
salgın bir hastalıksa da önlenebilir. Aranızda bir
zaman yaşayacağım. Ben ne yaparsam, siz de
gözünüzü, kulağınızı açın, benim yaptığım gibi
yapın. Göreceksiniz ki, benim yaptıklarımı ya-
parsanız, hem zayıflamanız, küçülmeniz, hem
şişmanlamanız duracak… Nasılsanız öyle kala-
caksınız. Bunu söyledikten sonra uzman, onla-
rın gözleri önünde tartılmış, ölçülmüş. Ağırlığı
75 kilo, boyu da 1.79 gelmiş.

O ülkede yaşayanlar, neler yapacak diye uz-
mandan gözlerini ayırmamışlar. Hepsi göz
kulak kesilmiş. Hep ona bakıyorlarmış. Uzman
o ülkede kırk gün, kırk gece kalmış. Sonra
orada yaşayanları çevresine toplayıp,

– Bunca zaman aranızda yaşadım. Neler
yaptığımı gördünüz, siz de benim gibi yapar,
benim gibi yaşarsanız, bu dertten kurtulursu-
nuz!.. demiş. Demiş ama, o ülkede yaşayanlar,
uzmanın kendilerinden ayrı onların yaptıkların-
dan başka bişey yaptığını görmemişler. Görseler
de anlamamışlar. Uzman,

– İşte bakın, yine gözünüzün önünde tartılı-
yorum!… demiş. Tartılmış, ağırlığı 75 kilo; öl-
çülmüş, boyu 1.79… Nasıl geldiyse yine öyle.
Ne şişmanlamış, ne zayıflamış. O ülkede yaşa-
yanlar büsbütün şaşırmışlar. “Bu uzman bizden
ayrı, bizim yaptıklarımızdan başka ne yaptı da,
hiç zayıflamadı, kısalmadı?..” demişler.
Uzman, vapura binip, o ülkeden ayrılırken,

– Anladınız ya… demiş, ben ne yaptımsa siz
de öyle yapın!… Allasmarladık. Uzman bir
gece önceden uykusuz olduğu için, bu sözleri
söyledikten sonra küçük dili görünene kadar ağ-
zını açıp, bir de esnemiş.

O ülkede yaşayanlar bunu görünce, hep bir-
den sevinçle bağırmışlar: – Tamam… – Uzman
esnedi… – Uzman gerindi… – Şimdi anladık
neden zayıflamadığını… – Uzman ne yaptıysa,
biz de onu yapalım… O günden sonra, o ülkede
yaşayanlar, uzman esnedi, gerindi diye, onlar da
hiç durmadan esnemeye, gerinmeye başlamış-
lar. Gerçekten de zayıflamaları, küçülmeleri, kı-
salmaları durmuş. İriler iri, ufaklar ufak
kalmış. Hiçbir değişme olmamış. Çünkü, esne-
mekten, gerinmekten vakit bulup da yaşayamı-
yorlarmış ki küçülsünler, ufalsınlar, ya da
büyüyüp irileşsinler… Hep esniyor, hep gerini-
yorlarmış...”

Bir garip ülke...

T.C.
BAKIRKÖY
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Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     Basın: (1391377)

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulun-
madığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, ar-
tırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan
alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini
geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna
kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan  sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden
önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belir-
tilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği
takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya
numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 07/06/2021

1.İhale Tarihi : 06/07/2021 günü, saat 11:00 - 11:10 arası.
2.İhale Tarihi : 26/07/2021 günü, saat 11:00 - 11:10 arası.
İhale Yeri : MERKEZ EFENDİ MAHALLESİ, KALE İŞ 

MERKEZİ NO:275-295 ZEYTİNBURNU/İSTANBUL 
No    Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
1       1.000,00 1   %18 1 Adet KLAVYE iMAC BİLGİSAYAR VE APPLE KLAVYE

( iMAC G5 1.8 GHz, 17 İnch, Power PC G5 80 GB HD
2       8.500,00 1   %18 1 Adet YAZICI XEROX MARKA WC7525 

RENKLİ LAZER YAZICI
3    400,00 1   %18   1 Adet MİNİ BUZDOLABI REGAL MARKA ( BÜRO TİPİ)
4    4.500,00 1   %18 1 Adet RENKLİ YAZICI XEROX-PHASER 

6300 RENKLİ LAZER YAZICI
5     48.500,00 1   %18 1 Adet CNC ROUTER MAKİNASI 

POYSAN-B72120 MODEL TİPLİ MAKİNA, 
6     45.000,00 1   %18 1 Adet CNC MAKİNASI MARKASIZ 
7     2.600,00 1   %18 1 Adet KOMPRESÖR MAKİNASI PİSTONLU TİP, 
8     18.000,00 1   %18 1 Adet DERİ YAKMA(SICAK BASKI) MAKİNASI 

(İİK m.114/1, 114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.

kUltUr sanata 
ıBB katkısı

Örnek No: 25*

Anıl BODUÇ

statİk fİkİr

anilboduc@gmail.com

TAYLAN DAŞDÖĞEN

Kadın emeği pazarının
yeni adresi belli oldu
Aile ekonomisine katkıda bulunmak isteyen yüzlerce kadın girişimci, İstanbul Gönüllüleri Kadın
Emeği Pazarı’nda ürünlerini halkla buluşturmaya devam ediyor. Kadın Emeği Pazarı, Sarıyer
Meydanı ve Üsküdar Marmaray çıkışında; 7-19 Haziran 2021 tarihleri arasında sokağa çıkma
kısıtlamasının olmadığı her gün, 10.00-19.00 saatleri arasında açık olacak

Kendi olanaklarıyla üretim
yapan ancak ürettikleri
ürünleri tüketiciyle buluş-

turma konusunda sıkıntı yaşayan ka-
dınlar için başlatılan Kadın Emeği
Pazarı, İstanbul’un çeşitli meydanla-
rında yeniden yerini aldı. Toplam
350’den fazla kadın üreticinin, Üskü-
dar pazarında yer alan 48 stantta ve
Sarıyer’de bulunan 24 stantta dönü-
şümlü olarak ürünlerini tüketici ile bu-
luşturması amaçlanıyor. Geçtiğimiz
Şubat ayında, Kadıköy İskele-
sinde kurulan pazar, yine 350 ka-
dının ürünlerine ev sahipliği
yapmıştı.  Konuyla ilgili açıkla-
malarda bulunan proje sorum-
lusu Derya Komut Aytekin,
“Tamamen İstanbul Büyükşehir

Belediyesi’nin (İBB) bize sağladığı
stantlarla, buradaki lojistik destekle-
riyle birlikte güzel bir birliktelik kurgu-
ladık. Bundan sonra da çeşitli ilçelerde
kadın emeği için pazarlarımızı kurgu-
lamaya devam ediyor olacağız” dedi.

Vatandaşlar mutlu oldu

Kadın Emeği Pazarı’nda tezgah açan
kadınlar, pandemi döneminde düşen
gelirlerine de destek olmuş oluyor. Gö-
rüşlerini dile getiren bir kadın girişimci,

“Çok teşekkür ediyorum Büyükşehir
Belediyesi’ne de ayrıca çünkü biz üc-
retsiz açtık. Böyle bir yere biz aylık 3
bin lira 4 bin lira kira veriyorduk” ifa-
desinde bulundu. Kadın girişimciler, el
emekleriyle ürettikleri; kolye, yastık,
bez bebek, tablo, örgü çanta gibi çeşitli
ürünlere kentlinin yoğun ilgi gösterdik-
lerini söyledi. İBB ve İstanbul Gönül-
lüleri’nin birlikte gerçekleştirdiği
“Kadın Emeği Projesi” ilk olarak Be-
şiktaş İskele Meydanı’nda hayat bul-

muştu. 14 Aralık-31 Aralık
tarihleri arasında Kadın Emeği
Pazarı’nda, 500 kadın girişimci
tarafından üretilen çeşitli ve ya-
ratıcı ürünler stantlarda satışa
sunulmuş, kentli yoğun ilgi gös-
termişti.  SAVAŞ ATAK
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COLORADO Eyalet Üniversitesi’nden
(CSU) araştırmacılar, fiziksel aktivitenin
beyindeki hücreleri birbirine bağlayan

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

Hafızada iyileşme gözlendi  

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

Beyaz cevheri küçülttü

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

Gençlerde henüz denenmedi

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

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

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

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

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

Protein kaçağına dikkat

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

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

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

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

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

İdrar sıkıntısı belirti

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

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

Son teknolojik tedaviler 

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

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

SERTLEŞME
PROBLEMİ 

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

60-80 yaş aralığındaki 247
katılımcıyı gözlemleyen yeni
bir çalışma, yürüme gibi fizik-
sel aktivitelere katılmanın,
beyni olumlu bir şekilde
etkileyebileceğini buldu.
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Sarıyer’de kadın ve çocuk 
dostu hizmetler hız kes-
meden devam ediyor. Ço-

cukların nitelikli bakım ve eği-
tim hizmetine erişim hakkına 
ulaşabilmesi, çocuklu ailelerin 
ise ekonomik hayata katıla-
bilmesi için yaşama geçirilen 
çocuk gündüz bakımevlerine, 
3 yeni merkez daha ekleniyor. 
Büyükdere’de bulunan gündüz 
bakımevinin inşasında sona 
gelinirken, FSM’de alan hazır-
lıklarının ardından çalışmalara 
başlanacak. Huzur Mahalle-
si’ndeki proje için ise var olan 
bir binanın, çocukların sağlıklı 
şekilde eğitim alabileceği bir 
merkeze dönüştürülmesi 
planlanıyor. Yapılacak çocuk 
gündüz bakımevleriyle okul 

öncesi 3-6 yaş arası 181 öğren-
ciye daha hizmet verilecek.

Çocukların duygusal, sosyal 
ve bilişsel gelişimleri sağlan-
ması için okul öncesi eğitimin 
önemini vurgulayan Sarıyer 
Belediye Başkanı Şükrü Genç, 
“Çocuklarımıza eğitimde 
imkan eşitliği oluşturmak 
için gece gündüz çalışıyoruz. 
Sarıyerli aileler ekonomik ve 
sosyal hayata katılırken gözleri 
arkada kalmayacak” diyor.

Nedir bu bakımevi?
Sarıyer Belediyesi’nin; 

Derbent,  Çayırbaşı, Bahçeköy, 
Maden, Ferahevler, Ayazağa, 
Zekeriyaköy Kasapçayırı ve 
Reşitpaşa’da hizmet veren 
gündüz bakımevleri, uzman 
öğretmenler eşliğinde, orta 
gelirli ailelerin 3-6 yaş arasın-

daki çocuklarına kaliteli eğitim 
imkânı sunuyor. Sarıyerli 
ailelerin çocuklarını güvenle 
emanet ettiği kurumlarda, 
öğrencilerin her türlü bilişsel, 
sosyal, duygusal ve akademik 
gelişimini destekleyen faali-
yetler yürütülüyor. Drama, 
halk oyunları, spor, matematik 
ve okul öncesi felsefe branş 
eğitimleri ile öğrenciler ilköğ-

retim hayatına hazırlanıyor. Bu 
eğitimlerin yanı sıra müfredata 
bağlı olarak; müze, tiyatro, 
sinema ve açık alan gezileri ile 
özel günlerde velilerin katıl-
dığı etkinlikler düzenleniyor. 
Çocuklar hem nitelikli eğitim 
alıyor hem de kaliteli zaman 
geçiriyor. Merkezler, haftanın 
5 günü 8.30-16.30 saatleri ara-
sında hizmet veriyor.

ANIL BODUÇ

TÜRKİYE İtibar 
Akademisi tarafın-
dan bu yıl 11’incisi 

gerçekleştirilen Türkiye 
İtibar Endeksi (TİE) Araş-
tırması’nın sonuçları açık-
landı. Türkiye genelinde 78 
ilde yaklaşık 15 bin kişi ile 
yapılan görüşmeler sonu-
cunda Ağaoğlu “En İtibarlı” 
gayrimenkul markası seçildi. 
11’inci kez bu ödülü alan 
Ağaoğlu şirketler Grubu, 
“İtibarda İstikrar Ödülü”ne 
de layık görüldü.   Beykoz 
Üniversitesi’nin ev sahipli-
ğinde gerçekleşen törende 
ödülleri Ağaoğlu şirketler 
Grubu CEO’su Burak 
Kutluğ, İtibar Grup Yöne-
tim Kurulu Başkanı Ertan 
Acar’ın’ elinden aldı. 

Yaşam mimarı oldu
Aldıkları ödülden duydukla-
rı memnuniyeti dile getiren 
Ağaoğlu şirketler CEO’su 
Burak Kutluğ, “41 yıldır 

gayrimenkul sektöründe 
faaliyet gösteren ve sektörün 
öncü markalarından biri 
olarak bugüne kadar 40 bine 
yakın konut, ofis ve pera-
kende birimi ürettik. Yaşa-
ma, çevreye, topluma değer 
katma esasıyla planladığımız 
her bir projemizi “Yaşam 
Mimarı” olma misyonumuz-
la hayata geçirdik. Tüketici 
nezdinde markamıza karşı 
duyulan güven ve karşılaş-
tığımız ilgi ise her zaman 
en önemli motivasyonumuz 
oldu. TİE (Türkiye İtibar 
Endeksi) Araştırması gibi 
referans bir organizasyonda 
tüketici ve yatırımcı güveni-
nin tescili bizim için çok de-
ğerli. Bu ödüller bizi konfor 
alanına sokmak yerine daha 
yenilikçi, geleceğin beklen-
tilerine yönelik projeler ve 
yatırımlar geliştirmeye teşvik 
ediyor. Biz de bu doğrultuda 
çalışmaya ve projeler üret-
meye devam ediyoruz” dedi.  

SARIYER’E MUJDE!

‘EN İTİBARLI’ MARKA
AGAOGLU

TÜRKİYE 
Akademisi tarafın-
dan bu yıl 11’incisi 

Sarıyer’e üç yeni çocuk gündüz bakımevi geliyor. FSM, Büyükdere ve Huzur mahalle-
lerinde inşası devam eden merkezlerin, yeni eğitim öğretim yılına yetiştirilmesi plan-
lanıyor. Böylece, Sarıyer Belediyesi’nin gündüz bakımevi sayısı da 11’e çıkacak

Türkiye İtibar Akademisi’nin gerçekleştirdiği ve 
Türkiye’nin en itibarlı markalarının belirlendiği 
“Türkiye İtibar Endeksi Araştırması ödül töre-
ni gerçekleştirildi. 78 ilde ve yaklaşık 15 bin 
kişi ile yapılan görüşmeler sonucunda Ağaoğlu 
şirketler Grubu inşaat kategorisinde “En İtibarlı” 
marka oldu. Bu ödülü 11’inci kez alan grup, ayrı-
ca “İtibarda İstikrar Ödülü”ne de layık görüldü

18 Mart 1915’te, İngiliz ve 
Fransız filoları bütün kuvvet-
leriyle Çanakkale Boğazı’nı 

geçmek istemiş ancak yenilmişlerdir. 
Çanakkale Deniz Zaferi’nin sahibi, 
Mustafa Kemal’in komutanlığındaki 
19. Tümen’in birlikleridir.

Deniz yenilgisinin altında kalan 
İtilaf Devletleri; İstanbul’u almak için 
bu kez de kara yolundan yani, Gelibo-
lu üzerinden giderek denemeye karar 
verirler. Mustafa Kemal, Deniz Zafe-
ri’nden bir gün sonra, tüm birliklere 
şu emri verecektir; “… Türlü kaynak-
lardan gelen bilgilerde, düşmanın çı-
karma için hazırlıklarda bulunduğu 
anlaşılmaktadır… Birlikler, kendi 
bölgelerinin savunma tertibatını bir 
an önce bitirmelidir.”

Çanakkale cephesi önem kazan-
mıştır. Gelibolu’da 5. Ordu kurulur 
ve komutanlığına Mareşal Liman von 
Sanders atanır. Sanders, Gelibolu’da 
savunma düzeni açısından inceleme-
lerde bulunur. Mustafa Kemal, 25 Şu-
bat’tan beri üstlendiği Maydos Bölgesi 

Komutanlığı’nı Albay Halil Sami Bey’e 
devreder ve 19. Tümen Komutanlı-
ğı’na döner. Bir emirle de, birliklerine 
yeni durum ve görevlerini iletir. Ge-
neral Hamilton ise İtilâf birliklerine şu 
emri vermektedir: “Düşmanlarımı-
zın ele geçirilemez diye adlandırdık-
ları sahillere denizci arkadaşlarımız-
la birlikte çıkmak zorundayız (!) Biz 
verilen büyük harp görevine lâyık 
olduğumuzu (!) ispat edelim.”

25 Nisan 1915’te Çanakkale Kara 
Muharebeleri başlar. Dahi komutan, 
tarihe mâl olan şu sözleri söyleyecek-
tir askerlerine; “Ben size taarruz em-
retmiyorum; ölmeyi emrediyorum! 
Biz ölünceye kadar geçecek zaman 
zarfında yerimize başka kuvvetler ve 
kumandanlar geçebilir!”

24 Nisan’ı 25 Nisan’a bağlayan gece 
yarısı, 70.000’e yakın Avustralyalı, 
Yeni Zelandalı (Anzaklar), İngiliz, 
Fransız ve Hint askeri, gemilere 
doluşur. Plana göre Gelibolu Yarıma-
dası’ndaki Arıburnu ile Seddülbahir 
sahillerine ve Anadolu’daki Kumkale 

sahiline çıkarma yapılacak ve Donan-
ma da Türk siperlerini cehenneme 
çevirecektir. Sahillerdeki siperlerinde 
ise bu koca orduyu karşılayacak olan, 
bir avuç Mehmetçik’tir. Arıburnu ve 
Seddülbahir sahillerinin savunulması 
9. Tümen’e verilir ve tarihe geçmeye 
hazırlanan 19. Tümen de ihtiyatta ka-
lacak şekilde Bigalı’da konuşlandırılır. 

Saat 03.00’te gemilerde bulunan 
Anzak askerleri filikalara binerler. As-
kerlere; “İlk siper hattı soğuk çeliğin 
ucuyla alınacak” şeklinde emirler 
verilmiştir. Kıyıda ise, 9. Tümen 27. 
Alay 2. Tabur 4. Bölük’te görevli 250 
kadar askerimiz silah başı yapmış, 
beklemektedir. Yarımada’daki su akın-
tısının Kuzey yönünde olması sebebi 
ile hede� enen bölgeden sapan Anzak-
lar, sabah 7.00 civarında toparlanır ve 
sahilden tepelere doğru harekâtlarına 
başlarlar.

25 Nisan 1915 sabahı 4. Bölük, kara-
ya çıkmış olan Anzakları dört saat bo-
yunca durdurmayı başarır ve sadece 
bir avuç kalıncaya kadar kendilerini 
feda ederler. Aynı anda Yarımada’nın 
güneyindeki Seddülbahir bölgesin-
den de çıkarma haberleri gelmeye 
başlar; Arıburnu bölgesine takviye 
gönderilmesi bir hayli gecikir. Böl-
geye en yakın birlik Yarbay Mehmet 
Şefik Bey’in emrindeki 27. Alay’dır. 
Sonunda beklenen emir çok geç de 
olsa gelir ve 27. Alay var gücüyle 
Kabatepe-Arıburnu hattına doğru 
yola çıkar. Fakat durum çok kritiktir. 
Karaya çıkmaya devam eden ve ilerle-
yen Anzakları durdurmak için süngü 
hücumuna kalkan 2.000 mevcutlu 27. 
Alay’ın; Kocaçimen Tepesine 2,5 km. 
gibi bir mesafeleri kalmış olan 15.000 
civarındaki Anzak askerini daha fazla 
durdurabilmesi imkânsızdır.

İşte bu ölüm kalım anında henüz 34 
yaşında olan kurmay Yarbay Mustafa 
Kemal, Ordu karargâhından emir 
beklemeksizin, en önde 57. Alay 

olmak üzere derhal Ko-
caçimen Tepesi’ne doğru 
harekete geçer. Mesafe 9 
km’dir. Emrindeki 72. ve 77. Alayla-
ra da harekete geçecek şekilde hazır 
olmaları emrini verir.  Kocaçimen’e 
varıldığında yorgun düşmüş asker 
soluklanırken kendisi de emir subayı 
ve birkaç erle birlikte on dakika mesa-
fedeki Conkbayırı’na doğru yürüyüşe 
geçer. O sırada, saatlerdir düşmanla 
boğuşan ve eriyerek geri çekilen bir 
avuç asker de Conkbayırı’na doğru 
geri çekilmektedir.

O tarihî karşılaşmayı Mustafa 
Kemal şu şekilde anlatır: “Bu esnada 
sahili savunmakla memur olan müf-
reze efradının kaçmakta olduğunu 
gördüm. Bizzat bu efradın önüne 
çıkarak, niçin kaçıyorsunuz dedim. 
Efendim düşman, dediler. Nerede, 
dedim. İşte diye 261 rakımlı tepeyi 
gösterdiler. Gerçekten de düşmanın 
bir avcı hattı 261 rakımlı tepeye yak-
laşmış ve ileri doğru yürüyordu. Ar-
tık bir mantık yürütmeyle mi içgüdü 
ile mi bilemiyorum bu kaçan efrada 
bağırarak düşmandan kaçılmaz de-
dim. Cephanemiz kalmadı, dediler. 
Cephaneniz yoksa süngünüz var 
dedim ve bağırarak bunlara süngü 
taktırdım ve yere yatırdım. Bunlar 
süngü takıp yere yatınca düşman 
askerleri de yere yattı. Kazandığımız 
an işte bu andır”.

Tepelere doğru geri çekilen Türk 
askerlerini takip eden Anzakların 
başındaki Yüzbaşı Tulloch – günlü-
ğüne yazdığına göre- ellerini kollarını 
sallayarak etrafındaki askerlere emir-
ler veren bir subay görür ve yaklaşık 
400 yard (365 metre) mesafeden ateş 
eder ancak ıskalar.* O subay, Yarbay 
Mustafa Kemal’dir.

25 Nisan günü kader tersine döner; 
27. ve 57.  Alayların taarruzları ve 
sonradan 19. Tümen’e bağlı diğer 
iki Alay’ın da yetişmesi ile akşama 

doğru Anzak birlikleri çok dar bir kıyı 
şeridine hapsolunur. Mustafa Kemal, 
karşı taarruzu “Kemalyeri” nden 
yönetmiştir. 19. Tümen ve takviye için 
gönderilen bazı alaylar “Arıburun 
Kuvvetleri Grubu” nu oluşturacak 
ve Mustafa Kemal, “Arıburun Kuv-
vetleri Komutanı” olarak komuta 
edecektir.

O kanlı gün bittiğinde Arıburnu’nda 
Anzak birliklerinin geldiği hat, 8 ay 
boyunca hemen hemen aynı kalacak, 
25 Nisan gecesi hücuma sevk edilen 
57. Alay’dan ise “bu gök kubbede 
kalan bir hoş sada” olacaktır. Tamamı 
şehit olan bu kahramanların anısına, 
o günden beri Türk ordusunda 57. 
Alay bulunmamaktadır.

İngiliz çıkarması, gece-gündüz 
devam eder. Çok kayıp verilmiştir 
ve askerimiz yorgundur. 29 Nisan’a 
gelindiğinde Mustafa Kemal komutan 
ve subaylarına bir emir gönderecek 
ve sonunu şöyle bağlayacaktır: “… 
Şimdiye kadar gösterdiğiniz gayre-
te devam etmenizi ve askerlerinizi 
mümkün olduğu kadar çok istirahat 
ettirmek ve uyutmak yönlerini göz 
önünde tutmanızı tavsiye ederim.”

Ayrıca, Kemalyeri’nde topladığı 
bölge komutanlarına da şöyle diyecek-
tir: “İçimizde ve komuta ettiğimiz 
askerlerde Balkan utancının ikinci bir 
sa� asını görmektense burada ölmeyi 
tercih etmeyenlerin bulunacağını 
kesinlikle kabul etmem.”

Mustafa Kemal’e gösterdiği fedakârlık 
ve kahramanlıklar nedeniyle “Muhare-
be Gümüş İmtiyaz Madalyası” verilir.

25 Nisan -1 Mayıs tarihleri arası, 
özetle bu şekilde seyretmiştir.

107 yıl önce Çanakkale Kara Muha-
rebelerine katılan ve Mustafa Kemal’in 
“şan ve namus örneği” olarak nite-
lediği şehitlerimizi rahmet, saygı ve 
minnetle anıyorum.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maltepe'de Mimar Sinan Erkek
Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerle iftar yaptı. Öğrencilere seslenen Erdoğan,
“Biz siz gençler için çalışıyoruz. Siz de yarın bu ülke için çalışacaksınız” dedi

İ ftarın ardından öğrencilere seslenen
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ramazan
ayının bin aydan daha hayırlı olan Kadir

Gecesi'ni de içinde barındıran son dilimine
geldik ve leyle-i kadri şimdiden tebrik ediyo-
rum. Rabb'imin özellikle bize bir taltifi olan
Kur'an-ı Azimüşşan malum bu ayda inzal
oldu ve onun için de ramazan ayının başın-
dan itibaren evlerde, camilerde Kur'an-ı Azi-
müşşan ile hep müşerref olduk. Rabb'imden
bizleri daha nice ramazanlara, nice Kadir ge-
celerine, nice bayramlara hayırla, sağlıkla, hu-
zurla, esenlikle eriştirmesini diliyorum" dedi.

Geçmişte zorluklar çektik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her

birinize önce okulunuzda, ardından da mes-
leki kariyeriniz başta olmak üzere hayatınızın
her alanında Rabb'imden muvaffakiyetler di-
liyorum. Bizim okul hayatımız, Türkiye'nin si-
yasi, sosyal ve ekonomik bakımdan gerçekten
çok çalkantılı, çok sıkıntılı bir döneminde
geçti. Bir yandan ideolojik gerilimlerin ve kav-
gaların, diğer yandan yokluğun, yoksulluğun
hepsinin üzerine bir de 12 Eylül darbesinin
baskısı altında eğitimimizi tamamlamaya ça-
lıştık. Bizim evlatlarımız da hem koalisyonla-
rın yol açtığı istikrarsızlığın hem de vesayetin
tüm çirkin yüzünü sergilediği siyasi ve sosyal
çalkantıların gölgesinde eğitim öğretim hayat-
larını sürdürdüler. Özellikle kız evlatlarımın
yaşadığı sıkıntıları ve onları aşmak için çekti-

ğimiz çileyi asla unutamam. Kızlarımızın an-
neleri okul kapılarında kızlarımızı almak için
beklerlerdi. Bir taraftan polis, bir diğer taraf-
tan kızlarımızın anneleri. Sizler ise çoğun-
lukla hayata gözlerini AK Parti döneminde
açmış bir nesilsiniz. Ülkemizi ve dünyayı AK
Parti'nin ülkemize kazandırdığı eserlerin ve
hizmetlerin penceresinden gördünüz, tanıdı-
nız. Bu süreçte elbette sizler de ülkemizin ya-
şadığı farklı sınamalara şahit oldunuz.
Herhalde 15 Temmuz darbe girişimi başta
olmak üzere son 7-8 yıldır yaşadığımız hadi-
seleri hatırlıyorsunuz. Türkiye, bir taraftan
son iki asrın demokrasi ve kalkınma eksiklik-
lerini tamamlamak için gece gündüz çalışır-
ken, diğer taraftan da işte bu tür yeni

tehditlerle mücadele ederek bugünlere geldik"
diye konuştu.

Kredi ödemesi müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çok engel aştık,
çok eser ve hizmet ürettik. Amacımız, sizlere
2053 vizyonunu hayata geçirebileceğiniz
büyük ve güçlü bir Türkiye bırakmaktı. Biri-
kimleriyle, enerjileriyle, azimleriyle, heyecan-
larıyla 2053 vizyonuna sahip çıkacak bir
gençlik görüyorum. Birileri farklı şeyler söyle-
yebilir ama ben bu gençliğe 'Teknofest gen-
çliği' diyorum. Zira sizler artık uzayı
okuyorsunuz. Artık sizler uzaya bu milletin
veya bu gençliğin göndereceği evet uzay araç-
larının bütün tanzimini, hesaplamalarını ve
bu hesaplarla birlikte de onların hazırlığını
yapıyorsunuz. Teknolojiden edebiyata, spor-
dan sanata her alanda gençlerimizin ülkemiz
sınırlarını aşan başarılarıyla gurur duyuyoruz.
Yurtlarımızın sayısını biz 190'dan 778'e, yurt
kapasitelerini de 182 binden 747 bine yükselt-
tik. Kredi ve burs ödemeleri mayıs ayı için bu
ayın 25'inden itibaren yatırılacak" şeklinde 
konuştu. DHA
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16 Mart’ta İstanbul’un işgali ger-
çekleşince bazı önlemler aldıran
Mustafa Kemal Paşa; “Bu ön-

lemler arasında en önemlisi; olağanüstü yetkide
bir meclisin Ankara’da toplanmasını sağlamak
yolundaki millet ve vatan görevimize ilişkin
karar ve bu kararın uygulanmasıdır.” diyecek-
tir. Bu kararı ve uygulama şeklini gösteren bir
bildiriyi de İstanbul’un işgalinden üç gün sonra
yayımlayacak ve komutanlarla telgraf başında
görüşerek düşüncelerini öğrenecektir. 

Toplanmasını düşündüğü meclisi ilk müsved-
delerde “kurucu meclis” olarak yazar Mustafa
Kemal Paşa. Şöyle der: “Amacım da toplana-
cak meclisin ‘rejimi’ değiştirmek yetkisine ilk
anda sahip bulunmasını sağlamaktı. Fakat bu
deyimin kullanılmasındaki amacı gerektiği gibi
anlatamadığımdan ya da açıklamak istemedi-
ğim için halkın alışık olmadığı bir deyimdir,
diye, Erzurum ve Sivas’tan uyarıldım. Bunun
üzerine ‘olağanüstü yetki sahibi bir meclis’ de-
yimini kullanmakla yetindim.”

Ankara’ya gelmekte olan vekillerle telgraf
haberleşmeleri ile ilişki kurulur; kendilerine
moral yükseltici bilgiler verilir. Aylarca ve çe-
şitli şekillerde yapılan uyarılara kulak asmayan
ve istenilen yapıda örgüt kurmak yerine Kara-
kol Derneği’ni oluşturma gayretinde olanlar
şimdi Malta’ya sürgün edilmişlerdir. İstan-
bul’da “yeniden örgüt kurmak için çok sıkıntılı
çalışmalar yapmak ve o zamanki durumumuza
göre gücümüzün üstünde para harcamak zo-
runda kaldım.” diyecektir Atatürk.

Mustafa Kemal Paşa, Mebuslar Meclisi

Başkanı Celâlettin Arif Bey’in bir meclis top-
lanması konusundaki görüşünü öğrenmek ister.
Durum acildir. Çektiği telgrafla 19 Mart’ta ya-
yımlanan ve “Ankara’da bir meclis toplamaya
Temsilci Kurul’un karar verdiği” bilgisini içe-
ren genelgeyi hatırlatır. Celâlettin Arif bildiriyi
görmemiştir. Yazdığına göre, “Anayasamızda
böyle olağanüstü bir meclisin toplanabilmesi ile
ilgili bir işaret yoktur.” Ancak Fransız anaya-
sasından yararlanılabilir: “Kanuna aykırı dağı-
tılan bir meclisin üyeleri uygun bir yerde
toplanıp meclisin yeniden açılması için karar
alabilirler.”

Alınan yanıt aynı görüşte olmadıklarını gös-
termektedir. Mustafa Kemal Paşa’nın düşün-
cesi “devamlı bir meclis oluşturmak ve bu
meclisle, tasarladığı devrim evrelerini birlikte
geçirmek” tir. Celâlettin Arif Bey, Ankara’ya
geldiğinde de fikir ayrılığını sürdürecek ve ken-
disini hep İstanbul Mebuslar Meclisi Başkanı
sayacaktır. Hatta, Mustafa Kemal Paşa Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, kendisi de
ikinci başkan olduğu zamanlarda, eski unvanı
nedeniyle “daha çok ödenek almak yolunda
yasal hakkı olduğunu” ifade edecek ancak ko-
nunun Meclis genel kuruluna taşınacağını anla-
yınca bu isteğinden vazgeçecektir.

Çeşitli isteklerde bulunan ancak neticede
şöyle veya böyle edep çizgisi içinde kalan bu si-
yasetçileri yine de saygıyla analım. Onlar, en
azından, yaptıkları işe vakıflardı. Ya bugün?
En ufak bir liyakat sahibi olmadığı halde kol-
tuk kapmaca derdine düşen, iktidar yaranı ve
birden fazla kurumdan/kuruluştan maaş alan-

ları sizce yüz yıl sonranın kuşakları nasıl 
anacaktır?

Mustafa Kemal Paşa, Nisan ayı başında İs-
tanbul’dan kaçarak Ankara’ya gelen; Halide
Edip, Dr. Adnan (Adıvar), Hüsrev (Gerede),
Yunus Nadi, Yusuf Kemal (Tengirşenk), Rıza
Nur, Cami (Baykut), Albay İsmet (İnönü), Ce-
lalettin Arif, Saffet (Arıkan) ve diğer bazılarını
istasyonda bizzat karşılayacaktır.

19 Mart 1920 tarihli bildirinin gereği ola-
rak seçimler, memleketin her tarafında hızla ve
dürüstçe yapılır. Seçilen mebuslar, Büyük Mil-
let Meclisi’nde “bütün milletin, memleketin
temsilcisi olarak” hazırdırlar. Dersim, Ma-
latya, Elazığ, Konya, Diyarbakır ve Trabzon’da
duraksama ve engellemeler olmuşsa da bunun
nedeni halk değil, “o tarihte o dairelerde bulu-
nan üst düzey sivil yönetim amirleridir.”

Bu arada, Samsun’da bulunan On Beşinci
Tümen’in moralinin bozuk olduğu bilgisi gelir.
Sözde, subaylar arasında padişaha aşırı bağlı-
lık duyguları varmış; Padişah’a karşı verilecek
emirleri yapmayacakları, baskı yapılırsa görev-
den ayrılacakları “hissediliyor” imiş. Ayrıca
gelen bir şifreye göre, “Adapazarı ile Hendek
arasındaki Çatalköprü’deki köprüler ve Mu-
durnu Suyu köprüsü Ulusal Güçlere karşı olan-
lar tarafından yıkılmış… Telgraf, telefon
hatları kesilmiş…”

Atatürk şöyle der: “Efendiler, bu türden

olaylara bundan sonra çok rastlayacağız.
Büyük Millet Meclisi’nin toplanmasını ve açıl-
masını sağlamak için çalıştığımız günlerde, bizi
en çok uğraştıran Düzce, Hendek, Gerede gibi
Bolu bölgesi içindeki yerlerden başlayıp, Nallı-
han, Beypazarı üzerlerinden Ankara’ya yakla-
şacak gibi görünen gericilik ve ayaklanma
dalgaları olmuştur.”

Mustafa Kemal Paşa bir yandan bu dalga-
ları durdurmaya çalışmakta, bir yandan da,
“Ankara’da toplanmakta olan ve genel durumu
daha gerektiği gibi bilmeyen mebusları, korku-
lacak görünümler karşında bırakmamak” için
uğraşmaktadır. Meclis’in “Nisan’ın 23 üncü
Cuma günü açılmasına” karar verilir ve 21
Nisan 1920’de bir genelge yayımlanır. Atatürk
bu genelge için, “O günün duygu ve düşüncele-
rine ne denli uymak zorunluluğunda bulunuldu-
ğunu gösterir bir belge olması bakımından,
olduğu gibi bilginize sunmayı uygun görüyo-
rum.” der Nutuk’ta.

Birinci maddesi; “Yüce Allah’ın yardımıyla
Nisan’ın 23 üncü Cuma günü, Cuma namazın-
dan sonra Ankara’da Büyük Millet Meclisi açı-
lacaktır.” ifadesini taşıyan bildirinin 6. ve son
maddesi de “Tam başarı için büyük Allah’a ya-
karılacaktır.” cümlesidir. Ara maddelerde; “va-
tanın bağımsızlığı, halifelik ve padişahlığın
kurtarılması” na değinilir. Hatim indirilecek ve
“kutsal hatmin son bölümleri uğurlu olsun diye
Cuma günü namazdan sonra meclis önünde
okunup bitirilecektir.” Ve de “Bildirinin hemen
yayımlanıp dağıtılması için her araca başvuru-
lacak ve hızla en uzak köylere, en küçük askerî
birliklere, memleketin bütün örgüt ve kurumla-
rına bildirilmesi sağlanacaktır.”

Aynı gün bir telgraf da Balıkesir’deki 61.

Tümen Komutanlığı’na çekilir: Meclis açıldık-
tan sonra Anadolu önem kazanacaktır. İstanbul
halkı olaylardan uzak kalmamalıdır. Anadolu
Ajansı’nın günlük bildirileri Bandırma’dan
emin kayıkçılar ve vapur kaptanlarıyla düzenli
olarak İstanbul’a ulaştırılmalıdır.  

Mustafa Kemal Paşa, 22 Nisan’da küçük
bir bildiri daha yayımlar:

“Yüce Allah’ın yardımıyla Nisan’ın 23 üncü
Cuma günü Büyük Millet Meclisi açılarak gö-
reve başlayacağından o günden sonra bütün
sivil ve askerî makamların ve bütün milletin
bağlı olacağı yer o meclis olacaktır, 
duyurulur.”

Atatürk, Nutuk’ta bu bölümü sonlandırırken
tarihe çok önemli bir not düşer. Gazi Cumhur-
başkanı: “Şimdiye kadar, bilginize sundukla-
rım, kişisel olarak ve Temsilci Kurul adına
değindiğim olayların ve durumların açıklanma-
sına yönelik idi. Bundan sonra söyleyeceklerim,
Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıktan ve yön-
temince hükûmet kurulduktan bugüne kadarki
durumlarla olayları ve devrimleri kapsayacak-
tır.” der ve her bilginin belgelerle saptanmış ol-
duğunu belirtir. 

Bu konudaki son sözleri ise şöyledir: “Ama-
cım, devrimimizin incelenmesinde, tarihe ko-
laylık sağlamaktır. Bütün bu olaylar olurken,
Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Hükûmeti
Başkanı, Başkomutan ve Cumhurbaşkanı ol-
maktan çok, örgütümüzün genel başkanı ola-
rak bu görevi yapmayı kendim için zorunlu
sayarım.”

Kurtuluş’un ve Kuruluş’un örgütünü, bu söz-
lerin gereğini yapmaya davet ediyoruz. 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bay-
ramı kutlu olsun. 

Olağanüstü yetki sahibi bir meclis 

ak Parti Genel Başkanvekili
Numan Kurtulmuş, Üsküdar'da
Gençlik Kuruluşları Birliği'nin

(GKB) iftar programına katıldı. İftar progra-
mında konuşan Kurtulmuş, "TÜGVA' ya yapı-
lan saldırı hiç tesadüfü değildir. Bir
yıldırtmadır, bir korkutmadır, hain sinsi bir ey-
lemdir. Bizim gençliğimizde emperyalizmin en
temel amaçlarından birisi idealist gençleri kul-
lanarak onları birbirine vuruşturmak olmuştur.
Türkiye 70'li yıllarda yaklaşık 5 bin gencini em-
peryalist odakların oyunları sonucu gencecik
yaşta toprağa vermiştir. Sağcılar, solcular diye
şehirler, sokaklar parsellenmiş insanlar birbi-
rine düşman hale getirilmiştir. Bizim karşı ol-
duğumuz hususlardan bir tanesi terördür.
Terör ve teröre destek olmak ifade hürriyetinin
bir parçası değildir. Bu coğrafyadaki terörde
tek başına bağlı bir şey değildir. TÜGVA' ya o
bombayı atan o bir kişi ya da o hücrenin aldığı
bir karar değildir. Türkiye'yi istikrarsızlaştır-
mak, Türkiye'yi kendi içinde debelenen bir ülke
haline getirmek, Türkiye'yi Ortadoğu'daki ülke-
lere benzetmek için yapılan işlerden birisidir.
Bu salonda bulunan gençlik kitlesinin oyna-
nan oyunun farkında olan büyük kitlenin tem-
silcisi olduğunu biliyorum. Onlar ne yaparsa
yapsınlar biz terör ve terör siyasetine asla fırsat
vermeyeceğiz" dedi. DHA

TÜGVA saldırıları
TesAdÜf değİl

Gençler için
çalışıyoruz

cananmurtezaoglu@gmail.com

damgaweb@gmail.com

Canan MuRtezaoğlu

Az uyku çok iş
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa'da Roman
vatandaşlarla iftarda bir araya geldi. Program sonrası
konuşan Soylu, "Bu ülkede sizin yüzünüzü yere baktırmamak
için; ülkemizi zengin, huzurlu ve özgür yapabilmek için 
gece gündüz çalışıyoruz. Demesinler ki, bizim 
mahallemizden çıkan çocuklar üzerindeki sorumluluğu 
beceremediler. Az uyuyoruz çok çalışıyoruz" dedi

İçİşlerİ Bakanı Süleyman Soylu,
Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahalle-
si'nde roman vatandaşlarla so-

kakta kurulan iftar sofrasında bir araya geldi.
Programa İçişleri Bakanı Süleyman Soy-
lu'nun yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl
Jandarma Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl
emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Gaziosman-
paşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Gazios-
manpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin
Usta, şarkıcı Alişan ve yüzlerce roman va-
tandaş katıldı. Programda, Polis Armoni Or-
kestrası ve şarkıcı Alişan mini konser verdi.
İçişler Bakanı Süleyman Soylu, "Burada bu-
lunduğumuz için sizlerle iftar yapmayı
Cenab-ı Allah nasip ettiği için büyük bir mut-
luluk duyuyorum. Bu ülkede sizin yüzünüzü
yere baktırmamak için; ülkemizi zengin, hu-
zurlu ve özgür yapabilmek için gece gündüz
çalışıyoruz. Demesinler ki, bizim mahalle-
mizden çıkan çocuklar üzerindeki sorumlu-
luğu beceremediler. Az uyuyoruz çok
çalışıyoruz. Allah’a niyaz ediyoruz, diyoruz ki,
Allah'ım bizim geldiğimiz yerleri bize unut-
turma, bizim o insanlarla muhabbetimizi

unutturma, bizi onlara mahcup etme ve onla-
rın yarınlarını, çocuklarının yarınlarını daha
emin daha güzel eyleyebilecek fırsatları bize
nasip et" ifadelerini kullandı.

Hep beraber bir milletiz

"Ülkemizde huzur her geçen gün daha
fazla artmaktadır" diyen Soylu, "Dün-
yanın da yaşadığı ufak tefek sıkıntı-
larla karşı karşıya kalabiliriz.
Bilmenizi istiyorum; bizim ülke-
mizde geminin kaptanı recep
Tayyip erdoğan'dır. O bizi, dünya
başka fırtınalara tutulurken, bizi
emin bir şekilde kıyılara ulaştı-
rabilecek bir kaptandır. Dün
gece Diyarbakır’da sokaklarda
huzur içerisinde gezdik. Sahuru
orada jandarmamızla, polisi-
mizle yaptık. Bugün bin 162 tane
komandomuzu kahraman arka-
daşlarının yanına gönderdik. Onla-
rın yanından da şimdi buraya geldik.
Biz hep birlikte Türkiye’yiz. Hep beraber
bir milletiz" diye konuştu. DHA

Numan
Kurtulmuş

Başakşe-
hir Beledi-
yesi’nin

düzenlediği ramazan
etkinlikleri, ilçe sakinle-
rinin yoğun ilgisiyle
devam ediyor. Başakşe-
hir Kent Meyda-
nı’ndaki çadırda ilçenin
küçük sakinleri için gün
boyu etkinliklerle eğle-
nirken teravih namazı
sonrasında sevilen
isimler Başakşehirlilerle
buluşuyor. Ramazan
çadırının bugünkü ko-
nuğu müzisyen ve ses
sanatçısı Taner Yüncü-
oğlu oldu. Yüncüoğlu,
Başakşehirliler için
hem söyledi hem de
keman çaldı. Albüm
çalışmalarının yanı sıra
birçok şiir albümü olan
ve film müzikleri de
yapan Yüncüoğlu, ilçe
sakinlerine keyifli bir
ramazan akşamı 
yaşattı.

Kulakların pası silindi

İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu

Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan

Kazandığımız an işte bu andır!
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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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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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11 Mart 2020 de ilk 
vaka  17 Martta 
ilk ölüm... O 

günden bu yana lanet 
olası Corona virüsü 
bilinen rakamlarla 100 
bine yakın insanı aramız-
dan çekip aldı. Kimileri 
ailesini kaybetti, kimileri 
arkadaşlarını ve bu yangın ülkenin 
dört bir yanını sardı. Nisan başı itiba-
rıyla başlangıcından bu yana hastalığa 
yakalananların sayısı 15 milyona, 
vefat edenlerin sayısıysa 100 bine 
yaklaştı. Nisanın ikinci haftasında test 
sayısı ortalama 180-200 bin civarında 
ve yeni vaka sayısı 10 binlerin altında 
seyrediyordu. Sevindirici bir düşüştü. 
Avrupa’daki rakamlarla kıyaslayınca 
şaşırdım. Aşıyı bulanlar değil de biz 
koronanın hakkından geliyorduk. 
Ama TÜİK’in ilan ettiği şu meşhur 
düşük enflasyon rakamlarını hatır-
layınca insanın aklına kurt düşüyor, 
şu örneği hatırladığımda kafamdaki 
şüpheler artıyordu. Ancak iyisi ve kö-
tüsüyle bugünlere geldik.Ve “Herkes 
başının çaresine baksın” sistemine 
bence erkenden dönüverdik.

Başınızın çaresine bakın dönemi

Ancak ben bu işin sonunun nasıl 
geleceğini merakla bekliyorum. Her 
türlü çabanın üzerinde öncelikle 
başta Türk hekimleri olmak üzere, bu 
mücadelede onlarla birlikte hiç bir şey 
beklemeden bir can kurtarmak için 
savaşan sağlık çalışanlarına şükran-
larımı teşekkürlerimi sunuyorum. 
Diğer konulara bakacağız. Onlar ki 
her türlü basiretsizliğe rağmen can 
kurtarma görevlerini en üst düzeyde 
dünyaya örnek olacak şekilde yaptılar. 
Her türlü takdirin üzerindedirler. 
Hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarına 
karşı hükümetin ise sınıfta kaldığını 
söylemek gerek. Hep söylediler. Onla-
ra dediler ki “Hakkınız ödenmez” ne 
oldu vallahi ÖDEMEDİLER.. Geçen 
sene bir tiyatro izledik. Bakan zamdan 
hatta rakam vereek 5 bin lira dan az 
olmamak üzere söz verdi. Yüce meclis 
çatısı altında. Yanında AKP Genel 
Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’da vardı. Yasa dediler, meclise 
geldi. Tartışmalar başlayınca da hoop 
geri çekildi. Gidiş o gidiş o gün bugün 
ne haber var. Ne de zam. Oldu olan 
ne zam kaldı ne de derman. Bir büyük 
yalan olarak tarihe “Sağlık emekçileri-
ne verilmeyen zam” olarak geçti.

Pandemi bitmedi devam ediyor

Sağlık Bakanlığı tarafından 27 Nisan 
2022’de varolan uygulamalara da son 
verilmesiyle önce Bilim Kurulu kendi-
ni fesh etti. Ve Maske, mesafe hijyen 
uygulamaları da rafa kaldırıldı.
İktidar; bilimsel verileri şeffaflıkla 
paylaşarak, aşılamada istenilen tablo-
dan çok uzak olan durumun gideril-
mesi için toplumu aşılamaya teşvik 
etmek yerine yurttaşların haklı bıkkın-
lığını dayanaksız müjdelerle giderdi. 
Oysa bu süreçte kamuoyunun pan-
demi sürecine dair bilimsel gerçek-
lerle bilgilendirilmesi gerekmekteydi. 
Pandemi döneminde siyasal iktidarın 
uyguladığı politikalar, salgınla bilimsel 
mücadeleyi geri plana iterken, ekono-
mik ve siyasi kaygıları öne çıktı
İki yılın ardından mevcut duruma dair 
değerlendirmelerim bu sayfalarda 
hala durmaktadır. Pandemide ikinci 
yılın sonunda ortaya konan soru ve 
sorunlar hakkında Sağlık Bakanlığı; 
önünü görebileceği projeksiyonlar ve 
çeşitli senaryolar için yeterli, tatmin 
edici yanıtlar vermekle ve toplumu ay-
dınlatmakla yükümlüdür. Geldiğimiz 
aşamada iktidar salgını yönet(e)me-
miş, uyguladığı politikalarla önlenebi-
lir ölümlere neden olmuştur. Pandemi 
sürecinin bu evresinde Sağlık Bakanlı-
ğı’nı halk sağlığını gözetmeye, bilimsel 
ve gerçekçi sorumlulukla hareket 
etmeye davet ediyoruz.

TTB uyardı

Türk Tabipler Bilrliği de Sağlık Ba-
kanlığı’na ve Bilim Kurulu’na salgının 
bitmediğini ve devam ettiğini tekrar 
hatırlattı. Maske, temizlik ve mesafe 
gibi kişisel koruyucu önlemlerin de-
vam etmesinin yanı sıra havalandırma 
ve kapalı ortamlarda fazla kalınmama-
sı gibi birçok tedbiri günlük yaşamı-
mızdan bir süre daha çıkarmamamız 
gerektiğini belirtti Tam aşı oranlarımı-
zın düşük olduğunu, olası bir varyant 
değişikliği ihtimalinin bulunduğunu ve 
bu nedenle aşı konusunun daha fazla 
önemsenmesi gerektiğini savundular.

Bitti denince bitmiyor

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 

29 Ocak 2022’de yaptığı bir konuş-
masında; “Artan vaka sayılarının 
sizi ürkütmemesini Sağlık Bakanınız 
olarak en yüksek sesle söylüyorum. 
Endişe etmeyiniz, hastalık eski günler-
de ki gücünde değil” dedikten sonra 
30 Ocak’tan 19 Nisan tarihine kadar 
resmi rakamlara göre COVID-19 
nedeniyle 11 bin 565 kişi ölmüştür. 
Ne yazık ki salgın, Sağlık Bakanı 
“bitti” dediğinde bitmemektedir. 
Unutulmamalıdır ki, “Her birimizin 
sağlığı, hepimizin sağlığına bağlıdır.” 
Sağlık Bakanlığı’nın öncelikle yapması 
gerekenler; özellikle riskli kişilerin 
tam aşılanmasının sağlanmasıyla, 
toplumun yeni ölümcül varyantlara 
karşı yeterli derecede korunabileceği 
mekanizmaları oluşturmak ve pan-
demi dönemindeki 300 bine yakın 
önlenebilir fazladan ölümün hesabını 
vermektir.

Virüs bulaştırma özgürlüğü

Geldiğimiz noktada işin özeti, başka-
sına bulaştırıp bulaştırmama işine dev-
let artık karışmıyordu. Herkes kendi 
başının çaresine bakacaktı. Sorumlu 
vatandaş isen, izolasyon sürecini ken-
din tamamlayacak. En kötü Korona 
günlerinde aşı için zorlayıcı önlemler 
almayan getiremeyen devlet, tabii ki 
şimdi bununla uğraşmayacaktı. Zaten 
HES kodu zorunluluğu da kalkmıştı. 
Kontrol eden yoktu.

AIDS’İ yenmedik mi, korona kim?

Yıllar önceydi. Televizyon ana 
haberlerinin kıyasıya rekabet ettiği 
günler. Bir yanda Reha Muhtar, 
diğer yanda Ali Kırca, Uğur Dündar, 
Ufuk Güldemir Kare asın kapışması 
haberde engel tanımıyordu. Bir akşam 
bir muhabir kızımız, müşteri bekleyen 
hayat kadını rolüne girmiş, İstanbul 
E-5’te yol kenarına konuşlanmıştı. 
Amaç halkımızın AIDS tehlikesine 
karşı farkındalığını artırmaktı. Gizli 
kamera kayıttaydı. Bir araba acı bir 
frenle yanında durdu. Camdan kafa-
sını çıkaran delikanlı sırıtarak hemen 
pazarlığa girişti. Görev bilincindeki 
kızımız baştan uyardı.
n Ama ben AIDS’liyim. Delikanlının 
umurunda değil. -Ee, ne olmuş yani? 
n AIDS virüsü taşıyorum yani.-Olsun 
yavrum, sen atla arabaya.-Anlatama-
dım galiba, sana da AIDS bulaştırı-
rım.-Yav ben askerim, izinden geldim. 
Asker adama AIDS işler mi!

İçimizdeki pozitifler

Bizim virüsle, mikropla şunla bunla 
mücadelemizi özetleyen bu diyalog, 
koronavirüs günlerinde de benzer 
vurdumduymazlıkla sürmedi mi? Parti 
kongrelerine, oraya buraya binlerce 
insanı toplamadık mı? Şu anda ya-
sakları, sınırlamaları, maske mecbu-
riyetlerini vs kaldırmadık mı? Toplu 
iftar ve sahurlarda herkes iç içe değil 
mi? İşte testi pozitif çıkmış olana, “Bir 
hafta sonra çık dolaş kardeşim” denil-
medi mi? Peki nasıl oluyor da o kadar 
titizlenen ülkelere göre vaka sayımız 
bu kadar az olabiliyor? Resmi rakam-
lara göre oluyor. O zaman “Vallahi 
bravo” demekten başka ne diyelim? 
Sadece şunu ekleyeyim… Siz, siz olun, 
kimseye güvenmeyin, kendi tedbirinizi 
kendiniz alın.

Hayat eve sığmadı

AKP iktidarının COVID-19 pande-
misiyle mücadelede sınıfta kaldıı. 
Sosyal devlet anlayışı gereklikleri 
yerine getirilmedi. “Hayat eve sığar 
dediler ama buzdolapları boş mu 
dolu mu düşünmediler. Hayat eve 
sığar dediler, elektrik, su, doğalgaz 
faturalarını düşünmediler. Hayat eve 
sığar dediler ama patronlar, işverenler 
öyle düşünmedi. Hayat eve sığar ama 

iş eve sığmaz diyerek birçok emek-
çiyi işinden ettiler. İşten çıkarmalar 
yasaklandı diye onun bile kolayını bul-
dular. Emekçiyi süresiz ücretsiz izne 
çıkardılar, olan yine emekçimize oldu. 
Hayat eve sığar dediler AKP kongre-
leri düzenleyip salonları tıklım tıklım 
doldurdular. Faturalarını, ev kirasını 
ödeyemeyen babalar eve sığamadı. 
Çocuğunun önünde bir kap yemek 
koyamayan anneler eve sığamadı. 
Aman yavrularımıza virüs bulaşmasın 
uzaktan eğitim yapalım dediler. Evin-
de interneti olmayan, çocuğuna tablet 
alamayan ebeveynler sadece uzakta 
kaldılar.

Halimiz içler acısı aslında

Esnaf kepenk indirdi. Şoförler kontak 
kapattı. Çiftçinin üretimi elinde çürü-
dü. Ekonomi çöktü, Türk parası değer 
kaybetti. Onlar ne yaptılar? İBAN 
attılar. Yaşlılarımız eve hapsedildi, 
nefes alamadılar. Yeni doğan bebek-
ler ağacı, toprağı, gökyüzünü tanıma-
dan 2 yaşına geldi. EBA’ya bağlanmak 
için çatıya çıkan 8 yaşındaki yavrumuz 
öldü. Ya! Üniversite sıralarına otur-
mamış, kampüsüne gitmemiş gençle-
rimiz…. Sanatçı sahneden indi. Müzik 
sustu. Umutlar tükendi, çareler bitti. 
Evi saray olanlar sandı ki herkesin evi 
saray. Hayat onların evine sığdı ama 
vatandaşın evine sığamadı. Geriye 
işsizlik, yoksulluk ve bozulmuş psiko-
lojiler kaldı.

Çocuklar aşılanamadı

PCR testi yaparak vakaları erken 
yakalamadı, geliştirilen hızlı testleri 
uygulamaya sokmadı. Ekonomik 
kaygıları sebebiyle vatandaş izole 
olamadı. Vaka/hasta ayrımı yaparak 
salgından ziyade rakamları kontrol 
altında tutmaya çalıştı. Bulaştırıcılık 
açısından çok önemli bir grup olan 
5-11 yaş arası çocuklar halen aşılan-
madı. Başta Cumhuriyet Halk Partili 
belediyeler olmak üzere yerel yöne-
timleri pandemi mücadelesine dahil 
etmedi. Belediyelerimizin pandeminin 
sorunlarını hafifletmeye çalışan uygu-
lamalarını yasakladı.

Ölüm sayıları açıklananın 2 katı

CHP’li belediyelerin başlat-
tığı bağış kampan-
yası için açılan 
banka he-
saplarını 
bloke 
etti. 

Pandeminin başından bugüne, CHP’li 
belediyelerin kayıtlarından derlenen 
bilgilere göre 28 Şubat 2022 tarihi 
itibarıyla Türkiye’de COVID-19 
ölümlerinin Sağlık Bakanlığı’nın 
bildiriminden yaklaşık 2,1 kat daha 
fazla olarak 197.529 kişi olabileceği-
nin ifade edildiği rapora ilişkin Akkuş 
İlgezdi, “Sağlık Bakanı tarafından 
Türkiye’nin Wuhan’ı olarak adlandırı-
lan İstanbul’da bulaşıcı hastalık ölüm 
hızı milyonda 2.551 iken, yedi ilin 
yani Artvin, Bolu, Kırşehir, Edirne, 
Tekirdağ, İzmir ve Hatay’ın bulaşıcı 
hastalık ölüm hızı İstanbul’dan daha 
yüksektir. Edindiğimiz bilgilerden 
anlıyoruz ki, Türkiye’nin Wuhan’ı 
İstanbul değil Sağlık Bakanlığı’nın ta 
kendisidir” dedi.

Yanlışlar bitmiyor

Varyant analizi yapılmamıştır. Da-
nimarka’da doğrulanmış olguların 
%13,7’sinin genetik analizi yapıl-
mışken bu oran Türkiye’de yalnızca 
%0,6’dır. 2019’da Pandemi Hazırlık 
Planı’nın güncellenmesi de hazırlık 
söyleminin önemli unsurlarından biri 
olarak Bakanlık tarafından vurgu-
landı. Ama bu da sadece sözde kaldı. 
Gerek bu plandan hareketle bir
 COVID-19 hazırlık ve strateji 
planının hazırlanmaması, gerekse de 
var olan Pandemi Hazırlık Planı’nın 
genel hazırlıklarının uygulanamama-
sı nedeniyle pandemiye hazırlıksız 
yakalandık.

Testler yetersizdi artık yok oldu!

COVID-19 pandemisi sırasında, 
epidemiyolojik göstergelerle salgının 
seyrinin izlenebilmesi için günde bin 
kişi başına 5’in üzerinde test yapılma-
sının önerildi..Ancak 2020 ve 2021’de 
günde bin kişi başına 5 test sayısına 
hiç ulaşılmadı.Türkiye’de salgının ilk 
altı ayında bin kişi başına 1’in altında 
olmak üzere çok az sayıda test yapıla-
bildi. Hızlı antijen testleri ise bilim in-
sanları, meslek örgütleri ve CHP’nin 
ısrarlı taleplerine rağmen salgının son 
dönemleri de dahil olmak üzere hiçbir 
zaman gündeme alınmadı. Türkiye’de 
hızlı antijen testleri yasakken, ürettiği-
miz testler dünyada salgının kontrolü 

için önemli rol oynadı. Türki-
ye’de testler dünyadaki 

pek çok ülkenin 
aksine belirli 

dönemler 
dışında 

sade-
ce 

belirti gösterenlere yapıldı. Bin kişi 
başına düşen test miktarında Türkiye 
1.578 ile çok gerilerde kaldı. Bu sayı 
Danimarka’da Türkiye’nin yüzde 
565 fazlası, yani 10.338 oldu. Salgı-
nın başından beri COVID-19, sağlık 
çalışanları için bir meslek hastalığıdır! 
Demekten dilimizde tüy bitti. Ancak 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
bu düzenlemeyi yapmadı.

Sorumlu iktidardır

Pandemiyi yönetemeyen, ya da 
yönetmek istemeyen iktidar ülkemiz-
deki hem yüksek sayıdaki vakalardan 
hem de yüksek sayıdaki ölümlerden 
sorumludur.Sağlıkçıların özlük hakla-
rını vermek yerine siz kahramansınız 
dediler, pencerelerden alkışlattılar. 
Kısacası 2 yıl boyunca pandemiye 
ilişkin Türkiye’de düzenli yapılan tek 
şey Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 
pandemi içerikli twitleridir. Hayat 
pahalılığı aldı başını gitti az yiyin bile 
dediler. Markete alışverişe tok karınla 
gidin dediler.

İkinci yıl geride kalırken

Hem dünyayı hem de Türkiye’yi de-
rinden etkileyen COVID-19 pandemi-
sinin 11 Mart 2020’de ilan edilmesinin 
üzerinden iki yıldan uzun bir zaman 
geçti. Resmî verilere göre dünyada 
485 milyonu aşkın toplam vaka, 6 mil-
yon 150 binden fazla ölüm meydana 
gelirken;Türkiye’de ise toplam vaka 
sayısı 15 milyona, ölüm sayısı ise 100 
bine yaklaşmaktadır. TürkTabipleri 
Birliği’nin (TTB) hesapladığı, Türki-
ye’de pandemi dönemindeki fazladan 
ölüm sayısı ise 275 binden fazladır.
Türkiye’de Sağlık Bakanlığı tarafın-
dan açıklanan resmi veriler büyük 
şüpheler içermektedir.2020’nin yaz 
aylarında hem vaka (hasta) sayısı hem 
ölüm sayısının gerçeği yansıtmadığı 
TTBtarafından defalarca kanıtlandı. 
Sonrasında ise “Günlük vaka sayıları-
nı değil, hasta sayılarını açıklıyoruz”, 
“Her vaka hasta değildir” gibi ifade-
lerle yapılan yanlışın üzeri örtülmeye 
çalışıldı; Türkiye İstatistik Kuru-
mu’nun (TÜİK) 2021 Haziran’da 
açıklanması gereken “2020Ölüm ve 
Ölüm Nedenleri İstatistikleri”ni do-
kuz aydır açıklayamaması gibi utanç 
verici gelişmeler yaşandı. Pandemide 
şeffaflığın olmaması, verilerde ma-
nipülasyon ve algı yönetimi yolunun 
izlendiğinin aşikâr olması; toplumun, 
özellikle sağlık çalışanları gibi pande-
mide yükü ağırlaşan çalışanların gü-
venlerini sarsarak çalışanlarda büyük 
motivasyon kaybına neden olmuştur.
SON SÖZÜMÜZ; İnsanlar önce para 
kazanmak için sağlıklarını sonra da 
sağlıklarını korumak için paralarını 
harcarlar. / Wolfgang Van Goethe
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S OKAKTAKİ vatandaşın gündemi ile siyasi iktida-
rın gündemleri çok farklı. İktidar sosyal medya
trolleri ile gündem yaratmaya uğraşıyor. Argü-

man olarak din dahil eline ne geçerse kullanmak istiyor.
Ama sinek vızıltısı kadar da etki yaratmıyor. Sanatçı
Sezen Aksu'nun yıllar önce söylediği şarkıdaki sözler,
Sanatçı Gülşen’in sahne kıyafeti hala konuşuluyor.Nasıl
bir döngüdür bu. Daha da ileri gidelim Cemaat kurbanı
Enes Kara’nın neler yaşadığı ve canına kıyması, avukat
Dilara Yıldız, hemşire Ömür Erez’in katledilmeleri, ne
acıdır ki, bunların durumları; bunlar kadar fazla konu-
şulmadı.Birde Dostlar; Niyeti dini değerleri korumak
olanın dil koparmasına gerek yok; "Bakara makara"
diye Kuran'la dalga geçen birisini büyükelçi atamaması
samimiyet için yeterli olurdu. Neyse yazıklar olsun! Ül-
kede yolsuzluklar, hırsızlıklar, denetlenemeyen yapılar,
cinayetler bu kadar konuşulmadı. Dayatmalar bıktırıyor
artık.Evlerde elektrik faturası yangını var. Pazarda
markette ekmekte yangın var.Tencerelerde dert kaynı-
yor et yerine. İktidar lal olmuş suspus, henüz suçlaya-
cak hayali düşmanı bulamadılar. Stokçular yüzünden
mi, dış güçler yüzünden mi bu faturalar, yoksa barına-
mayan öğrenciler mi? Sağa sola bakmayın, ben söyle-
yeyim: 84 milyon bir kişinin hatasının bedelini ödüyor
.Ekonomide Faiz kararını Merkez Bankasi çoktan
verdi. Faizi düşürsen, en dip yapsan ne değişecek? Yurt-
taşı yoksullaştırdınız, gelirsiz ve tasarrufsuz bıraktınız!
Millet günlük yaşıyor, derdi parasızlık. Ama onlar far-
kında değiller.Bu arada ülkemde Corona bitmiyor,cahil-
lik bitmiyor, pahalılık bitmiyor, zamlar bitmiyor. Kar
altında ucuz ekmek kuyrukları uzayıp gidiyor. Pazardan
marketten alışveriş yapabilenler denecek noktaya geldi
koca 84 milyonluk Türkiye. Bir de bu ülkede "Aman
bize dokunulmasında ne olursa olsun" diyen bir siyasi
iktidar var ki evlere şenlik.

Üç haneye koşuyor

ENAG ın açıkladığı yüzde 82 lik enflasyonu bile şu
anda geride bıraktık üç haneliye koşuyoruz.. Market
çalışanları etiket değiştirmekten , vatandaş ucuz ürün
kuyruğunda soğukta beklemekten helak oldu.. Avrupa
bize neresiyle gülüyor acaba..Millet evinde kombi yak-
maya korksun , battaniyelere sarılsın , siz bu insanların
cebinden aldığınız para ile Arnavutluk’ta 522 konut ,
bizim paramızla cami açılışında şov yap.İtibarda sorun
olmasın diye de 6 uçakla git! Hakkınızı helal edecek
misiniz? Akp'nin 20 yıldır yaptığı tek şey; algı operas-
yonlarıyla ülkeye hizmet ettiğine cehaleti inandırmak
oldu!

Emekli perişan

Alman emeklileri kış tatillerini yapmak için ülkemiz-
deki en iyi kış otellerine geliyorken, bizim emeklilerimiz
ise doğalgaz faturası çok gelirse ay sonunu getiremem
korkusuyla vana kısıyor. Hiç mi zorunuza gitmiyor
yahu!Bu donduran soğuk kış günlerinde Türkiye'de in-
sanların üzerine adeta lapa lapa zam yağıyor. Ne acıdır
ki bize Sezen Aksu'nun şarkısını, Gülşen'in donunu, Sur-
vivor'ın sonunu konuşturuyorlar!  Bazen "bize müste-
hak" diye düşünmüyor değilim! Fiyatlara bakıp
almaktan vazgeçtiğimiz ve fiyatı belki düşer diye bekle-
diğimiz her şey bugün dünden daha pahalı ve yarından
daha ucuz Adeta jet hızıyla her ürüne hergün zam yağı-
yor. Ve Dostlar durum acı gerçek şudur ki "Benzine zam
Sebep A dan Z ye her şeye zam Sonuç"tur.

Gerçek gündem yoksulluk

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan
başta olmak üzere iktidar sözcüleri sık sık, dövizde ya-
şanan düşüşün ardından çarşı, pazardaki fiyatların da
düşeceğini söylüyor. Ancak etiketlerde herhangi bir
düşme gözlenmiyor. Kira ve fatura ödemeleri derken
gıda ürünlerinden kesmek zorunda kalan vatandaşlar
ise, yaşadıkları durumu “afet” olarak
nitelendiriyor.Ekonomist Meriç Köyatası da bu felaketi;

Şubat, Mart, Nisan ve Eylül'de başımıza ne geleceğini
tane tane anlatarak açıkladı. Köyatası ; "Döviz kuru da
8 liralardan 18 liraya fırladı. Merkez Bankası’nın arka
kapıdan döviz satması nedeniyle de şimdilik 13.5 lira
seviyesinde tutuluyor. Merkez Bankası’nın faizi pas geç-
mesi sonucunda dolar 13.5 liradan 13.35 seviyesine
indi. Faiz düşmedi diye kurda 15 kuruşluk geçici bir
düşüş yaşanıyor. Ben bu seviyenin uzun süre devam ede-
bileceği düşüncesinde değilim. Kuru arka kapı satışla-
rıyla baskıladıkça, ani yükselişler daha da hızlı olacak.
14 liralık psikolojik sınır geçildiğinde sonrası daha da
hızlı gider" dedi.Meriç Köyatası "ENAG enflasyonu çok
kısa sürede üç haneli rakamlara gelecek ve yılı yüzde
100’ün üzerinde, büyük bir ihtimalle yüzde 120 seviye-
sinde kapatacak. Dolar için 24 – 29 lira, Euro için 28-
33 lira aralığını bir kenara not edin diye yazıyorum. Bir
yıl sonra ölmez sağ kalırsak, görüşürüz" açıklamasını
yaptı.

Ocakta rekor kıracak

Bu değerlendirmelerin ışığında Şubat ayının 3’ünde
açıklanacak Ocak ayı enflasyonu Cumhuriyet tarihinin
en yüksek enflasyon artışlarından biri olacak gibi duru-
yor. Döviz kurunun Kasım aralık artışları, Ocak ayı ba-
şında elektrik ve doğalgaza yapılan yüzde 100’ü aşan
zamlar, akaryakıt fiyatlarına iki üç günde bir gelen
zamlar henüz enflasyona yansımadı. Gıda fiyatlarındaki
artışlar her geçen gün sürüyor. Tarım borsalarında buğ-
day ve yem bitkileri fiyatlarında artış sürüyor ve özel-
likle eylül ayında çok daha hızlı artacak. Kıtlık baş
gösterecek. Ben Ocak ayı enflasyonunun en az yüzde 25
belki yüzde 30’ları bulacağını tahmin ediyorum.

Şubat ayı kritik

Ocak ayın enflasyonu açıklandığında döviz kurunu
da tutamazsınız, Hazine bonosu ve kredi faizlerini de
tutamazsınız. Merkez Bankası’nın faiz indirmesi, dış
piyasalardan dolara en az yüzde 6 – 8 oranında faiz

ödeyerek borçlanması ve
borçlanarak bulduğu dövizi
arka kapıdan ucuz fiyat-
tan bankalara satması,
elinde para bulunduran
büyük servet sahipleri
ile ekonominin kötü
yönetimi nedeniyle
zor duruma düşen
bankalara kaynak
aktarma, banka
kurtarma operas-
yonu diye düşünüyo-
rum. Enflasyonunun
yüzde 100’lere ulaş-
tığı bir ülkede Merkez
Bankası faizlerinin 14
puandan 13 puana düş-
mesi, aynı kalması ya da
Eylül ayındaki 19 puana,
hatta 25 puana yükselmesi
bile artık fazla bir şey değiştir-
mez. Döviz kuru da, enflasyon da
kontrolden çıktı. Şubat ve mart ay-
larında açıklanacak enflasyon rakam-
ları ve tarımdaki kıtlık, bunun böyle
olacağını bas bas bağırarak ilan ediyor.

Doluya tutuluyor

İktidarın uyguladığı politikalar sonucu zirve yapan
ekonomik kriz özellikle dar gelirli vatandaşların be-
lini büktü. 2021'i zam yağmurlarıyla geride bırakan
vatandaşlar, bu yıl da zam yağmurundan kaçamıyor.
Elektrik, doğalgaz ve akaryakıta gelen tarihi zamlar
karşısında çaresiz bir şekilde kış ayını geçirmeye ça-
lışan vatandaşlar, kendilerini, çocuklarının ve torun-
larının boğazından kısmak zorunda
kalıyor.Enflasyonun nedeni faiz değil miydi? Resmi 

ra-
kamlar

göre %50
ye yaklaşan  en-

flayonu düşürmek
için faizin düşmesi gerek-

miyor muydu? Demekk ki neymiş, enflas-
yonu düşürmek için TL nin itibarını korumak
gerekiyormuş. Evet; soralım tekrar, model mi değişi-
yor,  ne oldu  faiz niye indirilmedi?

SON SÖZÜM: Aslında bir başka ülkeyi anımsatı-
yor değil mi? Sanki Türkiye'nin bugünkü hali.. Belki
biraz abartılı ama.. Neyse... Gandhi'ye göre dünyanın
8 hatası:1- Ahlaksız ticaret. 2- İlkesiz siyaset. 3- Ni-
teliksiz eğitim. 4- Emeksiz zenginlik. 5- Vicdansız
haz. 6- İnsaniyetsiz bilim. 7- Gösterişe dayalı ibadet
8- Kanunsuz adalet.

Yetersiz sayıda yapılan testlerle dahi bir ayın içinde
dört katına çıkmış yeni enfeksiyon sayıları var. Test pozi-
tiflik oranımız (yapılan testlerden ne kadarının pozitif
sonuç vermesi) aynı süre içinde yüzde 7-8’den yüzde
18’lere dayanmış. Test pozitifliğinin yüksek olması, özel-
likle de yüzde beşin üzerine çıkması, yetersiz sayıda test
yaptığınızı, yani toplumdaki enfeksiyonların çoğunu yaka-
layamadığınızı gösteriyor. Dolayısıyla günlük enfeksiyon
miktarı ilan edilen 70 binin çok çok üzerinde. Avrupa ül-
kelerinin hemen hemen hepsi teyakkuzda. Birçok ülke de
tedbirlerini artırdı. Örneğin İsrail’in günlük vaka sayısı
200 civarında ama yeni bir dalgaya karşı tatbikat yapı-
yor. Almanya’da aşılanmayanlara hastanelerde öncelik
verilmiyor. Ülkeler tedbirleri artırıyor ama Türkiye hiçbir
şey yapmıyor. Türkiye’nin vaka sayısı Avrupa ülkelerine
kıyasla çok daha yüksek. Bizden az vaka sayısı olan ülke-
ler tedbir alırken biz salgını oluruna bırakmış durumda-
yız.

Aşılamada takıldık kaldık

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon
Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Cey-
han, Avrupa'daki yükselişin nedenini ve alınan önlemlerle
Türkiye'deki önlemlerı ilişkin konuştu. Ceyhan, "Vakaların
arttığı ülke yok, vakaları kontrol altına alamayan ülkeler
var demek daha doğru. Toplumsal bağışıklık Portekiz dı-
şında hiçbir Avrupa ülkesinde sağlanamadı. Sadece Por-
tekiz'de yüzde 80'in üzerine çıktı"Türkiye'de aşılama
oranının hâlâ yüzde 59 seviyesinde olduğunu aktaran
Ceyhan, "Sağlık Bakanlığı sadece 18 yaş üstünü hesap
ediyor ve iki doz aşılama oranı yüzde 79 diye açıklama
yapıyor. Anlamlı olan tüm toplumun ne kadarının korun-
duğu. Sonuç olarak ülkemizde iki doz aşılama sadece
yüzde 59 civarında. Aşıyla korunan insan sayısı her geçen
gün geriye gidiyor. Çünkü 2 doz aşının üzerinden zaman
geçtikçe koruyuculuk kayboluyor" dedi..

Hastaneye yatışlar arttı

Halk Sağlığı uzmanı Dr. Nuriye Ortaylı, salgınla ilgili

yapıtğı değerlendirmede "hastaneye yatış sayılarınız art-
mış. Yalnızca yüzde on demek durumu hafifletmiyor.
Buna karşılık ben de daha dalganın başındasınız, önü-
müzdeki günlerde katlanan sayılar bu hastane yükünü
çok arttıracak ve Ocak sonunda hastaneler ağzına kadar
dolacak diyorum. Omikronun hafif geçtiğini söyleyen
herkes gibi Bakan da salgının kontrolüne değil, kontrol
edilmemesine yardımcı oluyor. Omikron daha önce gör-
düğümüz Delta varyantına göre bir miktar (yüzde 50-80
kadar) daha az hastane yatışına yol açıyor. Ama bu risk
hala var. İnsanlar Omikron yüzünden de yoğun bakıma
düşüyor ve ölüyor. Özellikle aşısız gruplar, korona virüs-
ten korunması gereken risk grupları için hala büyük bir
tehlike. Üstelik hızı çok yüksek, deltadan en az iki kez,
bazı ortamlarda beş kez daha kolay bulaşıyor. Sayılar bu
kadar yüksek olunca, bir miktar daha az hastane yatı-
şına yol açmasının anlamı kalmayacak. Var gücümüzle
bulaşma hızını kesmek lazım." dedi. Ortaylı; "Sözün kı-
sası Omikron varyantı, bir Bakanın kamuoyunun karşı-
sına geçip, salgının gidişatını değiştirecek umut kaynağı
olarak takdim edebileceği bir varyant değil. Tersine elin-
deki verilere bakıp bu kadar kısa sürede inanılmaz dere-
cede hızla yayılan varyantın önüne geçmek için ne gibi
tedbirler aldığını, hastaneleri nasıl hazırladığını, canın-
dan bezmiş sağlık personelini motive etmek için neler ya-
pacağını anlatması gerekirdi. Onun yerine, bilimsel
temeli olmayan iyimserlikler yayarak vatandaşın zaten
düşük olan tedbir alma motivasyonunu düşürüyor." şek-
linde konuştu. Bakanlık bir yandan da zaten çok etkin
uygulanmayan temaslı arama ve kaynak saptanmasını
iyice etkisiz kılacak yeni kararlar ilan etti. Yetersiz test
yapıldığı için, tanı konulan dan daha fazla tanı konulma-
mış enfeksiyonla insanlar ortalıkta dolaşıyor. Üstüne test
yapılıp tanı konanların izolasyon süreleri de kısaltıldı.
Omikronun bulaştırıcılık süresinin daha kısa olduğuna
ilişkin bir bulgu yok. Virüsü alanlar, belirtilerin başlama-
sından sonraki 3-6 günde en yüksek bulaştırıcılığa ulaşı-
yorlar ve bu ortalama 10 gün sürüyor. Dolayısıyla 10
günün altındaki izolasyon sürelerinde bu insanlar bulaştı-

rıcılıkları devam ederken topluma karışıyorlar. Bazı Av-
rupa ülkelerinin izolasyon sürelerini kısaltmayı tartıştık-
larını duymuş olabilirsiniz, ama bu genellikle eksikliği
çekilen sağlık personelinin bir an önce çalışır hale gel-
mesi için alınmış bir karar. İki risk arasında (personelsiz
kalmış hastaneler mi, bulaştırıcılığı süren sağlık çalışan-
ları mı) bir denge tutturma kaygısıyla alınmış bir poli-
tika kararı. Bütün bireyler için izolasyon süresini
kısaltmak, zarardan başka bir şey getirmeyecek bir uy-
gulama.

Gerçek dışı umutlar

Sağlık Bakanının iki yıllık salgın yönetiminin birçok
yönlerini çok defalar eleştirdim. Ama bunların içinde en
vahim bulduklarım, gerçeğe uymayan umutlar dağıt-
ması. Bakınız Sağlık Bakanlığı Covid tablosu verilerine
göre 1 Ocak'tan beri  3405 kişi COVID-19 nedeniyle ya-
şamını yitirdi. Bakmın bu "Hafife" alınacak bir sayı de-

ğildir. Ocak ayı başından beri Yaklaşık 1 milyon 300 bini
üzerinde de yeni vaka bulınmaktadır. Bu tabloya bakıp
yasakları kaldırmanın bir anlamı varsa oda "Saldım ça-
yıra mevlam kayıra" dır. Temaslı olduğu bilinenlere test
yapılmasından vaz geçilmesi bir başka vahim durum.
Böylece Omikron gibi girdiği yerde bulunan neredeyse
herkesi enfekte eden bir varyant varken, temaslılara tanı
konmayacak. Böylece bu insanlar sahte bir güvenlik his-
siyle, istedikleri gibi dolaşacak, işe, okula, alışverişe, si-
nemaya, düğüne gidecekler. Aşıların Omikronun
bulaşmasını önlemede en fazla yüzde 50 etkili olduğunu
bildiğimiz halde aşılılar temaslı olsalar dahi karantinaya
alınmayacak. Test zaten yapılmayacak. Onlar da sokak-
larda dolaşıp enfeksiyon yayanların arasına katılacak.
İnsan “Sayın Bakan ne yapmak istemektedir? Nereye
varmak istemektedir?” diye sormadan edemiyor? Acaba
tedbirler sebep, salgın sonuç kanısına mı vardı? Kim ne
derse desin Dostlar! Bu böyle gidemez.

Oktay APAYDIN
apaydinoktay@gmail.com

Elektrik, doğalgaz ve yakıtı, saray yapıp hal-
kın sırtına yükleyenler, 550 çeşit yemeği 3 ku-
ruşa yiyenler, Dünyanın en pahalı makam
araçlarına binenler, Kendilerine, ailelerine 5
yıldızlı sağlık hizmetini bedavaya aldıranlar,
zamların ufaklığından bahsediyor. Birde
bizim aramızda dolar düşünce zamlar düşe-
cek diye sevinenler var ya.Dolar düştü zamlar
düşmedi. Buda yetmezmiş gibi sürekli zam
üstüne zam yapılıyor. Peki buna neden tepki-
nizi göstermiyorsunuz ? Hani haksızlık karşı-
sında susan dilsiz şeytandı ? Ben zaten her
zaman 50 TL’lik yakıt alıyorum, diyenlerin
ağzı değişti. Ben zaten her zaman 100 TL ‘lik
yakıt alıyoruma döndü. Tuttuğu takım kötü
sonuç alınca başkanını istifaya davet eden
duyarlı kitle, ülke kötüye gidince hükümete

tepki gösteremeyecek
kadar duyarsız.

FİYATLARI GÖREN HALK İSYAN ETTİ!
DOLAR DÜŞTÜ 
FİYAT YÜKSELDİ

info@gazetedamga.com.tr

OMİKRON HIZLA YAYILDI
BIR işçi sını-
fı hastalığı
Tarihteki birçok pan-
demide olduğu gibi COVID-19 
pandemisinde de yoksulların 
daha çokhastalandığı ve öldüğü 
kaydedilmiştir. Kriz dönemlerin-
de yoksulların sağlıkları daha 
çokbozulurken, sağlık hizmetine 
erişimleri de azalmaktadır. Dola-
yısıyla yoksulların ve emekçilerin 
pandemi sürecinde desteklenme-
si hayati bir konudur.
Türkiye’de resmî olarak ilk vaka-
nın açıklandığı tarihten yaklaşık 
iki hafta geçmişken; TTB,DISK, 
KESK, TMMOB bir basın metni ile 
alınması gereken yedi acil önlemi 
kamuoyuna açıklamışlardı:
1. Temel, zorunlu ve acil mal ve 
hizmet üreten işler dışında bütün 
işlerde salgın süresince çalışma 

acilen durdurul-
malıdır.

2. Salgın süresince işten çıkar-
malar yasaklanmalı, küçük esnaf 
desteklenmeli, çalışanlara ücretli 
izin verilmeli ve işsizler için ise 
koşulsuz işsizlik maaşı ödenme-
lidir.
3. Tüketici, konut ve taşıt kre-
dileri ile kredi kartı borçları ve 
elektrik, su, doğalgaz ve iletişim 
faturaları salgın riski boyunca 
faiz işletilmeden ertelenmelidir.
4. Bu süreçte özel sağlık kuruluş-
ları kamu kontrolüne geçirilmeli, 
yurttaşların sağlık hizmetlerine 
erişimi istisnasız ve ön koşulsuz 
bütünüyle parasız olmalıdır.
5. Salgınla mücadelede koordi-
nasyonda katı bir disiplin uy-
gulanmalı, bilimsel yaklaşım ve 
bilgi paylaşımında açık ve şeffaf 

olunmalıdır. Güven kriteri haline 
gelen Covid-19 Testleri konusun-
da bilimsel-yaygın-hakkaniyetli 
ve sonuçların hızla açıklandığı bir 
işleyiş hâkim kılınmalıdır.
6. Başta hekimler, sağlık ve bele-
diye çalışanları olmak üzere, tüm 
zorunlu işlerde koruyucu ekip-
man başta olmak üzere bütün 
eksiklikler giderilmeli, herhangi 
bir aksama yaşanmayacağına 
dair güven verilmeli ve bu işlerde 
çalışan herkes düzenli olarak 
testten geçirilmelidir.
7. Salgın dönemlerinde dezavan-
tajlı kesimler olarak kabul edilen; 
hiçbir geliri ve birikimi olmayan 
yoksullar, göçmenler ve tutuklu/
hükümlüler için yaşamlarını ve 
sağlıklarınıkoruyacak fiili ve yasal 
düzenlemeler hayata geçirilme-
lidir.

BIR ISCI SINIFI BIR ISCI SINIFI 
HASTALIGIHASTALIGI

PANDEMi BiTTi Mi?
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BAKAN Varank, yaptığı açıklamada, Türk
Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPA-
TENT) yapılan sınai mülkiyet başvuru sa-

yılarının salgın sürecine rağmen 2020'de olduğu gibi
artmaya devam ettiğini vurguladı. Geçen yıl TÜRK-
PATENT'e 8 bin 439 patent, 4 bin 418 faydalı model,
176 bin 493 marka ve 59 bin 247 tasarım olmak üzere
toplam 248 bin 597 yerli sınai mülkiyet başvurusu ya-
pıldığını söyleyen Varank, "Bir önceki yıla göre, yerli
patent başvurularında yüzde 3, faydalı model başvu-
rularında yüzde 24, marka başvurularında yüzde 13
ve tasarım başvurularında yüzde 41 artış gerçekleşti.
Devam eden Kovid-19 salgınına rağmen başvuru-
larda kaydettiğimiz artışlarla
birçok ülkeden pozitif yönde
ayrışmayı başardık." diye ko-
nuştu. Varank, yerli ve yabancı
toplam başvuru sayılarının da
faydalı modelde yüzde 24,
markada yüzde 12 ve tasa-
rımda yüzde 39 artarken, pa-
tentte bir miktar düştüğünü
kaydetti. Geçen yıl özellikle
yerli sınai mülkiyet tescil sayıla-
rında büyük artışlar görüldü-
ğünü belirten Varank, şu
ifadeleri kullandı: "Yerli patent
tescil sayısı 2020'ye göre yüzde
51 artarak 3 bin 342'ye ulaşır-
ken, yerli faydalı model tescil
sayısı yüzde 120 artarak 2 bin
513'e, yerli marka tescil sayısı yüzde 33 yükselişle 114
bin 242'ye çıktı. Öte yandan yerli tasarım tescil sayısı
yüzde 16 artarak 44 bin 278'e ulaştı.

İlk 50'de 19 üniversite yer aldı

Varank, 2021'de yerli patent başvurusunda bulunan
ilk 50 kuruluş arasında 19 üniversitenin yer aldığına
dikkati çekerek, yerli patent başvurularının yüzde
11'inin üniversiteler tarafından yapıldığını bildirdi. En
fazla yerli patent başvurusu yapan ilk 10 kuruluşun
1534 başvuruyla toplam yerli başvuruların yüzde
18'ini gerçekleştirdiğini dile getiren Varank, şu bilgileri
paylaştı:"Yerli patent başvurularında en fazla başvuru
yapılan sektörler sırasıyla, 609 başvuruyla 'tıbbi ve
cerrahi teçhizat ile ortopedik araçların imalatı', 534
başvuruyla 'büro makineleri ve bilgisayar imalatı', 523
başvuruyla 'başka yerde sınıflandırılmamış ev aletleri
imalatı', 483 başvuruyla 'motorlu kara taşıtı, römork
ve yarı römork imalatı', 469 başvuruyla 'eczacılık
ürünlerinin, tıbbi kimyasalların ve botanik ürünlerinin
imalatı' sektörleri oldu." Varank, sınai mülkiyet başvu-
rularının illere göre dağılımında, patent ve marka baş-
vuru sayılarında sıralamanın, İstanbul, Ankara, İzmir
şeklinde gerçekleşirken, tasarımda İstanbul, Bursa ve
Kayseri şeklinde olduğunu anlattı.

Coğrafi işaret sayısı 990'a yükseldi

Geçen yıl yapılan 352 coğrafi işaret tesciliyle toplam
tescilli coğrafi işaret sayısının 990'a yükseldiğini kayde-
den Varank, "2021'de en fazla coğrafi işaret başvurusu
yapan iller, 61 başvuruyla Erzurum, 34 başvuruyla Van
ve 28 başvuruyla Gaziantep oldu. Halen Avrupa Bir-
liği nezdinde 7 tescilli coğrafi işaretimiz bulunuyor.
Bunlar, Antep baklavası, Aydın inciri, Aydın kestanesi,
Bayramiç beyazı, Malatya kayısısı, Milas zeytinyağı ve
Taşköprü sarımsağı." dedi. Varank, geçen yıl aralıkta
yayımlanan Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri Rapo-
ru'na değinerek, "Türkiye, ulusal düzeyde patent baş-
vurularında dünyada 14'üncü, marka başvurularında
7'nci, tasarım başvurularında 4'üncü, ulusal düzeyde
genel sınai mülkiyet sıralamasında ise 9'uncu sırada
yer aldı." diye konuştu.

55551100 sayılı Sosyal Sigorta-
lar ve Genel Sağlık Sigor-
tası Kanunu'na göre,

hizmet akdiyle çalışanlar ile kendi
nam ve hesabına çalışan sigortalılara
SGK tarafından yetkilendirilmiş
hekim veya sağlık kurullarından isti-
rahat raporu alınması şartıyla geçici
iş göremezlik ödeneği yapılıyor. İsti-
rahat raporları Kurumun e-Ödenek
programıyla elektronik ortamda dü-
zenlenip, ödemeler aynı sistem üze-
rinden sigortalının talebi
alınmaksızın PTT Bank'a veya sigor-
talılar tarafından SGK'yebildirilen
banka hesaplarına gönderiliyor.
SGK, bu kapsamda geçen yıl hasta-
lık, analık, iş kazası ve meslek hasta-
lığı nedenleriyle yaşanan gelir
kaybının telafisi için sigortalılara top-

lam 8,2 milyar lira civarında ödeme
yaptı. Bu ödemenin, 600 milyon li-
rası iş kazası ve meslek hastalığı, 5,8
milyar lirası hastalık ve 1,8 milyar li-
rası da analık kapsamındaki istirahat
sebebiyle yapıldı.

Bir yılda 90 gün sigortalı
olmak şart

Sigortalılara hastalık ve analık halle-
rinde geçici iş göremezlik ödeneği
ödenebilmesi için iş göremezliğin
veya doğumun olduğu tarihten ön-
ceki bir yılda 90 gün kısa vadeli si-
gorta primi bildirilmiş olması şartı
aranıyor. Kendi nam ve hesabına ça-
lışan sigortalılara, iş kazası veya mes-
lek hastalığı ya da analık halinde
geçici iş göremezlik ödeneği ödene-
bilmesi için ayrıca, genel sağlık sigor-

tası dahil prim ve prime ilişkin her
türlü borçlarının ödenmiş olması ge-
rekiyor. İş kazası veya meslek hasta-
lığı sebebiyle iş göremezliğe uğrayan
sigortalıya her gün için geçici iş göre-
mezlik ödeneği ödenirken, hizmet ak-
diyle çalışan sigortalılara hastalık
sebebiyle iş göremezliğe uğraması
halinde iş göremezliğin üçüncü gü-
nünden başlamak üzere her gün için
ödeme yapılıyor.Hizmet akdiyle çalı-
şanlar ile şirket ortakları hariç olmak
üzere kendi nam ve hesabına çalışan
sigortalı kadının analığı halinde, do-
ğumdan önce ve sonraki 8'er haftalık
sürede, çoğul gebelik halinde ise do-
ğumdan önceki 8 haftalık süreye 2
haftalık süre ilave edilerek çalışma-
dığı her gün için geçici iş göremezlik
ödeneği veriliyor.

HABER MERKEZİ

Pozitif yönde
ayrışma oldu

SGK geçen yıl 8,2 milyar lira ödedi

T ÜİK ile Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğü verilerinden derlenen
bilgilere göre, ülke genelinde ya-

pılan konut satışları, önceki yıla göre
yüzde 0,5 azalarak 1 milyon 491 bin 856
adet oldu. Konuttaki kısmi düşüşe rağ-
men konut dışı gayrimenkul (arsa, tarla,
iş yeri, fabrika, ofis, depo, sanayi sitesi
gibi) satışları tüm zamanların rekorunu
kırdı. Bu alandaki satışlar 2021'de önceki
yıla göre yüzde 29,6 artarak 1 milyon
528 bin adede ulaştı. Konut dışı gayri-
menkulün, konut satışlarını ilk kez geride
bıraktığı görüldü. Konut dışı gayrimen-
kul satışları önceki yıl 1 milyon 179 bin,
2019'da 990 bin, 2018'de 1 milyon 125
bin ve 2017'de 1 milyon 148 bin adet ola-
rak gerçekleşmişti. Geçen yıl el değiştiren
toplam gayrimenkul sayısı ise 3 milyon
20 bin oldu.

Tarla satışı 722 bin adede ulaştı

İstanbul Gayrimenkul Değerleme Yöne-
tici Ortağı Ahmet Büyükduman, yaptığı
açıklamada, geçen yıl tarla satışlarının
722 bin adede yükseldiğini, 480 bin arsa-
nın, 124 bin iş yerinin el değiştirdiğini bil-
dirdi. Diğer gayrimenkul satışlarının 202
bin adet olarak gerçekleştiğini aktaran
Büyükduman, "Konut dışı gayrimen-
kulde yaşanan artışın başlıca iki nedeni
var. Birincisi, salgın sürecinde kırsal böl-
gelerde müstakil bir yaşam isteğinin arsa
ve tarlalara yönelik talebi artırması. İkin-
cisi ise yılın ilk yarısından sonra enflas-
yondan korunma amaçlı somut
varlıklara yatırım yapma arzusu." diye
konuştu.

Düşük fiyatlar etkili oldu

Ahmet Büyükduman, önceki yıllarda
toplam gayrimenkul satışlarının içinden
yüzde 30 pay alan tarla ve arsanın
2021'de yüzde 40'a ulaştığını söyledi.
Konut satışlarının geçen yıl artmadığını
ancak 2020'ye göre hemen hemen aynı

seviyede gerçekleştiğini aktaran Büyük-
duman, "Bu dönemde konut fiyatları
hızlı bir artış gösterdi. Yatırımcılar, ko-
nuta göre daha düşük birikimlerle alına-
bilen arsa ve arazi yatırımına yöneldi.
Kırsala yönelme eğilimi nedeniyle en
yüksek artış tarla vasıflı gayrimenkullerde
gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Uzun vadede getirisi çok yüksek

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden
Timur da gayrimenkul yatırımının sa-
dece Türkiye'de değil her ülkede enflas-
yona karşı en güvenli liman haline
geldiğini söyledi. Türkiye'de arsanın en
güvenli yatırım aracı olarak kabul edildi-
ğini belirten Timur, "Uzun vadede getirisi
de çok yüksektir. Doğru, gelişim potansi-
yeli yüksek bir lokasyonda arsa yatırımı
yapıp da kaybeden var mıdır diye sorsa-
nız gösteren olmaz sanırım." dedi.
Timur, arsanın, Türkiye'de bugüne kadar

daha çok parası olanların alabileceği bir
yatırım aracı olarak kabul gördüğünü
ifade ederek, "Bunun başlıca nedenleri;
arsa konusundaki standartlara hakim
olunamaması, bilgi eksikliği, güvensizlik,
tapu sorunu, imar problemi, elektrik, su,
yol gibi altyapı problemi. Keza küçük
bütçelerle yatırım yapma zorluğu..." diye
konuştu. Şirket olarak hayata geçirdikleri
Nef Arsa projesiyle yatırımcıları tüm bu
sorunlardan kurtararak onlara düşük
bütçelerle güvenilir bir yoldan arsa alma-
nın yollarını sunduklarını bildiren Timur,
tüm Türkiye'de vatandaşların en çok arsa
yatırımı yapmak istediği yerleri hedef al-
dıklarını söyledi. Timur, "Tapusunu
hemen teslim edebildiğimiz, 23 ayrı lo-
kasyonda arsa projeleri geliştirdik. Bun-
ların 5-6'sını satışa çıkardık. Sakarya,
Tekirdağ, Lüleburgaz, Çanakkale, Balıke-
sir ve İzmir'in en cazip bölgelerinde pro-
jeler geliştirdik." ifadelerini kullandı.

Hu kuk Danýþman larý: Av. Uğur SAYANer, Av. Mustafa eNGİN
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YAYIN TÜRÜ:  Ye rel Süre li Yayın

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), geçen yıl hastalık, analık, iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle yaşanan gelir
kaybının telafisi için sigortalılara toplam 8,2 milyar lira civarında geçici iş göremezlik (rapor) ödemesi yaptı

Savunma sanayi yüksek uçuyor

SAVUNMA, Havacılık ve Uzay
Kümelenmesi Derneği SAHA İs-
tanbul Yönetim Kurulu Başkanı

ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayrak-
tar, sektörün 2021 yılında sergilediği per-
formansı değerlendirdi. Türkiye'nin yıldan
yıla, adım adım millileşme vizyonunun
olumlu çıktıları ile karşılaştığını ifade eden
Bayraktar, sektörün bu yılki en büyük ba-
şarısının bu vizyon ile gerçekleştirilen ihra-
cat artışı olduğunu vurguladı. Savunma ve
havacılık sanayisinin, 2021’de ilk kez 3 mil-
yar doları aşarak rekor kırdığına ve 3,22
milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğine
dikkati çeken Bayraktar, şöyle konuştu:

"Burada önemli olan husus ihracat kom-
pozisyonunda yerli katma değerin yıldan
yıla artan bir mahiyette gelişmesidir. Tür-
kiye için güçlü ve bağımsız bir savunma
sanayisi nasıl olmazsa olmaz ise aynı şe-
kilde dost ve müttefik ülkeler ile stratejik
ilişki kurduğumuz coğrafyalarda savunma
ve havacılık ihracatını güçlü kılması önemli
bir hedeftir. Savunma ihracatı ekonomik
bir kazanım sağlamasının çok ötesinde ih-
racat yaptığınız ülkelerle stratejik ilişki
kurma ve bu ülkeler ile her türlü ticari ve
sosyal faaliyetlerin gelişmesi için de elve-
rişli bir zemin teşkil ediyor. Bu nedenle sek-
törün ihracat hacminin etkin ve

sürdürülebilir olması kritik öneme haiz bir
konudur."

Odak ihracat, hedef ilk 10

Son 15 yılda sektör ihracatının dolar ba-
zında katlanarak arttığını dile getiren Bay-
raktar, "2006'dan 2021'e savunma ve
havacılık sektöründe ihracat hacmimiz
dolar bazında yaklaşık 7 kat büyüdü. Bu
gerçekten büyük bir başarı. Türkiye’nin sa-
vunma ve havacılık ihracatının toplamı
dünya savunma ihracatının yüzde 1’i mer-
tebesinde gerçekleşiyor. Halen bu alanda
toplam ihracatın yüzde 75’ini ABD,
Rusya, Fransa, Almanya ve Çin gerçekleş-

tiriyor." dedi. Sektörün ana hedefinin,
dünya ölçeğinde pazar payını artırmak ve
en çok ihracat yapan 10 ülke arasına gir-
mek olduğunu belirtti.

İhracat performansını son yıllarda artıran, 5 yıl içinde dünyada ilk 10'a girmeyi hedefleyen Türk savunma sanayisi,
en yeni ürünlerden Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) ilk ihracat sözleşmesini de imzaladı

İstanbul Gayrimenkul Değerleme Yönetici Ortağı Ahmet Büyükduman,
yaptığı açıklamada, geçen yıl tarla satışlarının 722 bin adede yükseldi-
ğini, 480 bin arsanın, 124 bin iş yerinin el değiştirdiğini bildirdi. 

Türkiye genelinde arsa, tarla ve iş yeri gibi konut dışı gayrimenkul satışları 2021'de önceki yıla
göre yüzde 29,6 artarak 1 milyon 528 bin adede ulaştı ve tüm zamanların rekorunu kırdı

Kurumsal arsa
yatırımları artacak
Helmann Yapı Yönetim Kurulu Başkanı
Selman Özgün ise Türkiye'de son yıllarda
arsa ve tarla yatırımlarına artan ilgiye de-
ğinerek, özellikle salgın sonrası kırsala
yönelik ilginin arttığını söyledi.Büyük yatı-
rımcıların gözdesinin her zaman doğru
yerdeki arsa ve araziler olduğunu belirten
Özgün, şunları kaydetti: "Biliyorsunuz hep
vatandaşlar kendi aralarında bahseder;
'Zamanında buralar boştu, şu bölgeye ya-
tırım yapsaydık zengin olmuştuk' şeklinde
konuşulur. Konut fiyatlarındaki artışla bir-
likte arsa ve tarla yatırımlarına ilgi de
yükseldi. Arsa yatırımları artık daha ku-
rumsal hale gelecek. Bu nedenle hemen
harekete geçtik. Doğru bölgelerde hayata
geçirdiğimiz arsa projelerimizi her bütçeye
uygun şekilde satışa sunuyoruz. Arsa pro-
jelerimizi kurumsal bir çatı altında topla-
dık. Afyonkarahisar, Didim ve Antalya gibi
önemli bölgelerde projelerimiz satışta.
Amacımız, Türkiye'nin yatırıma uygun bir-
çok bölgesinde markalı arsalarımızı her
bütçeden yatırımcı ile buluşturmak."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Va-
rank, "2021'de devam eden Kovid-19 sal-
gınına rağmen yerli başvuru ve tescillerde
kaydettiğimiz artışlarla birçok ülkeden
pozitif yönde ayrışmayı başardık." dedi

ArsA sAtıslArı 
rekor kırdı
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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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TÜRKIYE’DEKI e-ticare-
tin büyüme potansiyeline 
inandıkları için geçtiğimiz 

yıl Türkiye’deki ilk yatırımlarını 
Trendyol’a yaptıklarını belirten 
Zeyoudi, “Trendyol ile e-ticaret 
alanında yapabileceklerimiz için 
heyecanlıyız. Ekibiniz harika bir iş 
çıkarıyor. Biz de BAE hükümeti 
olarak destek vermeye hazırız” 
dedi. Trendyol Kurucu Ortağı Be-
güm Tekin ise “Hedefimiz büyük 
çoğunluğu esnaf ve Kobilerden 
oluşan 260 bin satıcımızı, Türk 

üreticilerini ve markalarını dünya 
ile buluşturacak yeni köprüleri 
kurmak. Türk üreticilerinin ve 
markalarının yüksek kalitede-
ki üretim kapasitesinin global 
pazarlarda büyümesine aracılık 
etmek ve ülkemize döviz girdisini 
artırmak istiyoruz” diye konuştu. 

Birbirinden ayrı olmaz
Birleşik Arap Emirlikleri’nin 
devlet yatırım fonu olan Abu 
Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) 
aracılığıyla Türkiye’de e-ticaret 

sektörünü yakından takip ettik-
lerini belirten Zeyoudi; “Orta-
doğu’da e-ticaret konusunda ön-
cülük edecek şirketlerden biriyle 
buluşmaktan, bu şirketle ortaklık 
kurmaktan gurur duyuyoruz. 
Sizin BAE’deki varlığınıza destek 
vermeyi, ürün ve operasyonları-
nız için bir üs olmayı heyecanla 
bekliyoruz. E-ticaret, genel olarak 
pandeminin de etkisiyle son iki 
yılda çok büyüdü. Eğer bir öngö-
rü yapmam gerekirse bu sektör 
çok daha fazla büyüyecek. Biz de 

sizin büyük başarınızı gerçekten 
takdir ediyoruz. Diğer bir konu 
da lojistik konusunda sağladığınız 
ilerleme. E-ticaret ve lojistik bir-
birinden ayrı düşünülemez. Düz-
gün bir lojistik altyapısı olmadan, 
düzgün e-ticaret yapılamaz; şir-
kette görmek istediğimiz büyüme 
olmaz. Lojistik yatırımlarla sizin 
daha büyük pazarlara erişiminizi 
sağlamaya hazırız” dedi.

Ekonomik Ortaklık Anlaşması müzakereleri kapsamında Türkiye’ye gelen Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten 
Sorumlu Devlet Bakanı Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Trendyol’un Tuzla’daki Operasyon Merkezi’ni ziyaret etti

TURKCELL 
ÖDÜL VERECEK
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BAKAN Varank, yaptığı açıklamada, Türk
Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPA-
TENT) yapılan sınai mülkiyet başvuru sa-

yılarının salgın sürecine rağmen 2020'de olduğu gibi
artmaya devam ettiğini vurguladı. Geçen yıl TÜRK-
PATENT'e 8 bin 439 patent, 4 bin 418 faydalı model,
176 bin 493 marka ve 59 bin 247 tasarım olmak üzere
toplam 248 bin 597 yerli sınai mülkiyet başvurusu ya-
pıldığını söyleyen Varank, "Bir önceki yıla göre, yerli
patent başvurularında yüzde 3, faydalı model başvu-
rularında yüzde 24, marka başvurularında yüzde 13
ve tasarım başvurularında yüzde 41 artış gerçekleşti.
Devam eden Kovid-19 salgınına rağmen başvuru-
larda kaydettiğimiz artışlarla
birçok ülkeden pozitif yönde
ayrışmayı başardık." diye ko-
nuştu. Varank, yerli ve yabancı
toplam başvuru sayılarının da
faydalı modelde yüzde 24,
markada yüzde 12 ve tasa-
rımda yüzde 39 artarken, pa-
tentte bir miktar düştüğünü
kaydetti. Geçen yıl özellikle
yerli sınai mülkiyet tescil sayıla-
rında büyük artışlar görüldü-
ğünü belirten Varank, şu
ifadeleri kullandı: "Yerli patent
tescil sayısı 2020'ye göre yüzde
51 artarak 3 bin 342'ye ulaşır-
ken, yerli faydalı model tescil
sayısı yüzde 120 artarak 2 bin
513'e, yerli marka tescil sayısı yüzde 33 yükselişle 114
bin 242'ye çıktı. Öte yandan yerli tasarım tescil sayısı
yüzde 16 artarak 44 bin 278'e ulaştı.

İlk 50'de 19 üniversite yer aldı

Varank, 2021'de yerli patent başvurusunda bulunan
ilk 50 kuruluş arasında 19 üniversitenin yer aldığına
dikkati çekerek, yerli patent başvurularının yüzde
11'inin üniversiteler tarafından yapıldığını bildirdi. En
fazla yerli patent başvurusu yapan ilk 10 kuruluşun
1534 başvuruyla toplam yerli başvuruların yüzde
18'ini gerçekleştirdiğini dile getiren Varank, şu bilgileri
paylaştı:"Yerli patent başvurularında en fazla başvuru
yapılan sektörler sırasıyla, 609 başvuruyla 'tıbbi ve
cerrahi teçhizat ile ortopedik araçların imalatı', 534
başvuruyla 'büro makineleri ve bilgisayar imalatı', 523
başvuruyla 'başka yerde sınıflandırılmamış ev aletleri
imalatı', 483 başvuruyla 'motorlu kara taşıtı, römork
ve yarı römork imalatı', 469 başvuruyla 'eczacılık
ürünlerinin, tıbbi kimyasalların ve botanik ürünlerinin
imalatı' sektörleri oldu." Varank, sınai mülkiyet başvu-
rularının illere göre dağılımında, patent ve marka baş-
vuru sayılarında sıralamanın, İstanbul, Ankara, İzmir
şeklinde gerçekleşirken, tasarımda İstanbul, Bursa ve
Kayseri şeklinde olduğunu anlattı.

Coğrafi işaret sayısı 990'a yükseldi

Geçen yıl yapılan 352 coğrafi işaret tesciliyle toplam
tescilli coğrafi işaret sayısının 990'a yükseldiğini kayde-
den Varank, "2021'de en fazla coğrafi işaret başvurusu
yapan iller, 61 başvuruyla Erzurum, 34 başvuruyla Van
ve 28 başvuruyla Gaziantep oldu. Halen Avrupa Bir-
liği nezdinde 7 tescilli coğrafi işaretimiz bulunuyor.
Bunlar, Antep baklavası, Aydın inciri, Aydın kestanesi,
Bayramiç beyazı, Malatya kayısısı, Milas zeytinyağı ve
Taşköprü sarımsağı." dedi. Varank, geçen yıl aralıkta
yayımlanan Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri Rapo-
ru'na değinerek, "Türkiye, ulusal düzeyde patent baş-
vurularında dünyada 14'üncü, marka başvurularında
7'nci, tasarım başvurularında 4'üncü, ulusal düzeyde
genel sınai mülkiyet sıralamasında ise 9'uncu sırada
yer aldı." diye konuştu.

55551100 sayılı Sosyal Sigorta-
lar ve Genel Sağlık Sigor-
tası Kanunu'na göre,

hizmet akdiyle çalışanlar ile kendi
nam ve hesabına çalışan sigortalılara
SGK tarafından yetkilendirilmiş
hekim veya sağlık kurullarından isti-
rahat raporu alınması şartıyla geçici
iş göremezlik ödeneği yapılıyor. İsti-
rahat raporları Kurumun e-Ödenek
programıyla elektronik ortamda dü-
zenlenip, ödemeler aynı sistem üze-
rinden sigortalının talebi
alınmaksızın PTT Bank'a veya sigor-
talılar tarafından SGK'yebildirilen
banka hesaplarına gönderiliyor.
SGK, bu kapsamda geçen yıl hasta-
lık, analık, iş kazası ve meslek hasta-
lığı nedenleriyle yaşanan gelir
kaybının telafisi için sigortalılara top-

lam 8,2 milyar lira civarında ödeme
yaptı. Bu ödemenin, 600 milyon li-
rası iş kazası ve meslek hastalığı, 5,8
milyar lirası hastalık ve 1,8 milyar li-
rası da analık kapsamındaki istirahat
sebebiyle yapıldı.

Bir yılda 90 gün sigortalı
olmak şart

Sigortalılara hastalık ve analık halle-
rinde geçici iş göremezlik ödeneği
ödenebilmesi için iş göremezliğin
veya doğumun olduğu tarihten ön-
ceki bir yılda 90 gün kısa vadeli si-
gorta primi bildirilmiş olması şartı
aranıyor. Kendi nam ve hesabına ça-
lışan sigortalılara, iş kazası veya mes-
lek hastalığı ya da analık halinde
geçici iş göremezlik ödeneği ödene-
bilmesi için ayrıca, genel sağlık sigor-

tası dahil prim ve prime ilişkin her
türlü borçlarının ödenmiş olması ge-
rekiyor. İş kazası veya meslek hasta-
lığı sebebiyle iş göremezliğe uğrayan
sigortalıya her gün için geçici iş göre-
mezlik ödeneği ödenirken, hizmet ak-
diyle çalışan sigortalılara hastalık
sebebiyle iş göremezliğe uğraması
halinde iş göremezliğin üçüncü gü-
nünden başlamak üzere her gün için
ödeme yapılıyor.Hizmet akdiyle çalı-
şanlar ile şirket ortakları hariç olmak
üzere kendi nam ve hesabına çalışan
sigortalı kadının analığı halinde, do-
ğumdan önce ve sonraki 8'er haftalık
sürede, çoğul gebelik halinde ise do-
ğumdan önceki 8 haftalık süreye 2
haftalık süre ilave edilerek çalışma-
dığı her gün için geçici iş göremezlik
ödeneği veriliyor.

HABER MERKEZİ

Pozitif yönde
ayrışma oldu

SGK geçen yıl 8,2 milyar lira ödedi

T ÜİK ile Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğü verilerinden derlenen
bilgilere göre, ülke genelinde ya-

pılan konut satışları, önceki yıla göre
yüzde 0,5 azalarak 1 milyon 491 bin 856
adet oldu. Konuttaki kısmi düşüşe rağ-
men konut dışı gayrimenkul (arsa, tarla,
iş yeri, fabrika, ofis, depo, sanayi sitesi
gibi) satışları tüm zamanların rekorunu
kırdı. Bu alandaki satışlar 2021'de önceki
yıla göre yüzde 29,6 artarak 1 milyon
528 bin adede ulaştı. Konut dışı gayri-
menkulün, konut satışlarını ilk kez geride
bıraktığı görüldü. Konut dışı gayrimen-
kul satışları önceki yıl 1 milyon 179 bin,
2019'da 990 bin, 2018'de 1 milyon 125
bin ve 2017'de 1 milyon 148 bin adet ola-
rak gerçekleşmişti. Geçen yıl el değiştiren
toplam gayrimenkul sayısı ise 3 milyon
20 bin oldu.

Tarla satışı 722 bin adede ulaştı

İstanbul Gayrimenkul Değerleme Yöne-
tici Ortağı Ahmet Büyükduman, yaptığı
açıklamada, geçen yıl tarla satışlarının
722 bin adede yükseldiğini, 480 bin arsa-
nın, 124 bin iş yerinin el değiştirdiğini bil-
dirdi. Diğer gayrimenkul satışlarının 202
bin adet olarak gerçekleştiğini aktaran
Büyükduman, "Konut dışı gayrimen-
kulde yaşanan artışın başlıca iki nedeni
var. Birincisi, salgın sürecinde kırsal böl-
gelerde müstakil bir yaşam isteğinin arsa
ve tarlalara yönelik talebi artırması. İkin-
cisi ise yılın ilk yarısından sonra enflas-
yondan korunma amaçlı somut
varlıklara yatırım yapma arzusu." diye
konuştu.

Düşük fiyatlar etkili oldu

Ahmet Büyükduman, önceki yıllarda
toplam gayrimenkul satışlarının içinden
yüzde 30 pay alan tarla ve arsanın
2021'de yüzde 40'a ulaştığını söyledi.
Konut satışlarının geçen yıl artmadığını
ancak 2020'ye göre hemen hemen aynı

seviyede gerçekleştiğini aktaran Büyük-
duman, "Bu dönemde konut fiyatları
hızlı bir artış gösterdi. Yatırımcılar, ko-
nuta göre daha düşük birikimlerle alına-
bilen arsa ve arazi yatırımına yöneldi.
Kırsala yönelme eğilimi nedeniyle en
yüksek artış tarla vasıflı gayrimenkullerde
gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Uzun vadede getirisi çok yüksek

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden
Timur da gayrimenkul yatırımının sa-
dece Türkiye'de değil her ülkede enflas-
yona karşı en güvenli liman haline
geldiğini söyledi. Türkiye'de arsanın en
güvenli yatırım aracı olarak kabul edildi-
ğini belirten Timur, "Uzun vadede getirisi
de çok yüksektir. Doğru, gelişim potansi-
yeli yüksek bir lokasyonda arsa yatırımı
yapıp da kaybeden var mıdır diye sorsa-
nız gösteren olmaz sanırım." dedi.
Timur, arsanın, Türkiye'de bugüne kadar

daha çok parası olanların alabileceği bir
yatırım aracı olarak kabul gördüğünü
ifade ederek, "Bunun başlıca nedenleri;
arsa konusundaki standartlara hakim
olunamaması, bilgi eksikliği, güvensizlik,
tapu sorunu, imar problemi, elektrik, su,
yol gibi altyapı problemi. Keza küçük
bütçelerle yatırım yapma zorluğu..." diye
konuştu. Şirket olarak hayata geçirdikleri
Nef Arsa projesiyle yatırımcıları tüm bu
sorunlardan kurtararak onlara düşük
bütçelerle güvenilir bir yoldan arsa alma-
nın yollarını sunduklarını bildiren Timur,
tüm Türkiye'de vatandaşların en çok arsa
yatırımı yapmak istediği yerleri hedef al-
dıklarını söyledi. Timur, "Tapusunu
hemen teslim edebildiğimiz, 23 ayrı lo-
kasyonda arsa projeleri geliştirdik. Bun-
ların 5-6'sını satışa çıkardık. Sakarya,
Tekirdağ, Lüleburgaz, Çanakkale, Balıke-
sir ve İzmir'in en cazip bölgelerinde pro-
jeler geliştirdik." ifadelerini kullandı.
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), geçen yıl hastalık, analık, iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle yaşanan gelir
kaybının telafisi için sigortalılara toplam 8,2 milyar lira civarında geçici iş göremezlik (rapor) ödemesi yaptı

Savunma sanayi yüksek uçuyor

SAVUNMA, Havacılık ve Uzay
Kümelenmesi Derneği SAHA İs-
tanbul Yönetim Kurulu Başkanı

ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayrak-
tar, sektörün 2021 yılında sergilediği per-
formansı değerlendirdi. Türkiye'nin yıldan
yıla, adım adım millileşme vizyonunun
olumlu çıktıları ile karşılaştığını ifade eden
Bayraktar, sektörün bu yılki en büyük ba-
şarısının bu vizyon ile gerçekleştirilen ihra-
cat artışı olduğunu vurguladı. Savunma ve
havacılık sanayisinin, 2021’de ilk kez 3 mil-
yar doları aşarak rekor kırdığına ve 3,22
milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğine
dikkati çeken Bayraktar, şöyle konuştu:

"Burada önemli olan husus ihracat kom-
pozisyonunda yerli katma değerin yıldan
yıla artan bir mahiyette gelişmesidir. Tür-
kiye için güçlü ve bağımsız bir savunma
sanayisi nasıl olmazsa olmaz ise aynı şe-
kilde dost ve müttefik ülkeler ile stratejik
ilişki kurduğumuz coğrafyalarda savunma
ve havacılık ihracatını güçlü kılması önemli
bir hedeftir. Savunma ihracatı ekonomik
bir kazanım sağlamasının çok ötesinde ih-
racat yaptığınız ülkelerle stratejik ilişki
kurma ve bu ülkeler ile her türlü ticari ve
sosyal faaliyetlerin gelişmesi için de elve-
rişli bir zemin teşkil ediyor. Bu nedenle sek-
törün ihracat hacminin etkin ve

sürdürülebilir olması kritik öneme haiz bir
konudur."

Odak ihracat, hedef ilk 10

Son 15 yılda sektör ihracatının dolar ba-
zında katlanarak arttığını dile getiren Bay-
raktar, "2006'dan 2021'e savunma ve
havacılık sektöründe ihracat hacmimiz
dolar bazında yaklaşık 7 kat büyüdü. Bu
gerçekten büyük bir başarı. Türkiye’nin sa-
vunma ve havacılık ihracatının toplamı
dünya savunma ihracatının yüzde 1’i mer-
tebesinde gerçekleşiyor. Halen bu alanda
toplam ihracatın yüzde 75’ini ABD,
Rusya, Fransa, Almanya ve Çin gerçekleş-

tiriyor." dedi. Sektörün ana hedefinin,
dünya ölçeğinde pazar payını artırmak ve
en çok ihracat yapan 10 ülke arasına gir-
mek olduğunu belirtti.

İhracat performansını son yıllarda artıran, 5 yıl içinde dünyada ilk 10'a girmeyi hedefleyen Türk savunma sanayisi,
en yeni ürünlerden Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) ilk ihracat sözleşmesini de imzaladı

İstanbul Gayrimenkul Değerleme Yönetici Ortağı Ahmet Büyükduman,
yaptığı açıklamada, geçen yıl tarla satışlarının 722 bin adede yükseldi-
ğini, 480 bin arsanın, 124 bin iş yerinin el değiştirdiğini bildirdi. 

Türkiye genelinde arsa, tarla ve iş yeri gibi konut dışı gayrimenkul satışları 2021'de önceki yıla
göre yüzde 29,6 artarak 1 milyon 528 bin adede ulaştı ve tüm zamanların rekorunu kırdı

Kurumsal arsa
yatırımları artacak
Helmann Yapı Yönetim Kurulu Başkanı
Selman Özgün ise Türkiye'de son yıllarda
arsa ve tarla yatırımlarına artan ilgiye de-
ğinerek, özellikle salgın sonrası kırsala
yönelik ilginin arttığını söyledi.Büyük yatı-
rımcıların gözdesinin her zaman doğru
yerdeki arsa ve araziler olduğunu belirten
Özgün, şunları kaydetti: "Biliyorsunuz hep
vatandaşlar kendi aralarında bahseder;
'Zamanında buralar boştu, şu bölgeye ya-
tırım yapsaydık zengin olmuştuk' şeklinde
konuşulur. Konut fiyatlarındaki artışla bir-
likte arsa ve tarla yatırımlarına ilgi de
yükseldi. Arsa yatırımları artık daha ku-
rumsal hale gelecek. Bu nedenle hemen
harekete geçtik. Doğru bölgelerde hayata
geçirdiğimiz arsa projelerimizi her bütçeye
uygun şekilde satışa sunuyoruz. Arsa pro-
jelerimizi kurumsal bir çatı altında topla-
dık. Afyonkarahisar, Didim ve Antalya gibi
önemli bölgelerde projelerimiz satışta.
Amacımız, Türkiye'nin yatırıma uygun bir-
çok bölgesinde markalı arsalarımızı her
bütçeden yatırımcı ile buluşturmak."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Va-
rank, "2021'de devam eden Kovid-19 sal-
gınına rağmen yerli başvuru ve tescillerde
kaydettiğimiz artışlarla birçok ülkeden
pozitif yönde ayrışmayı başardık." dedi

ArsA sAtıslArı 
rekor kırdı
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İŞ BANKASI FARKI
Banka, Birleşmiş Mil-
letler tarafından, üye 
bankaların portföylerini 

2050 yılına kadar Paris İklim An-
laşması doğrultusunda net-sıfır 
emisyon hedefleriyle uyumlu 
hale getirmelerini sağlamak için 
kurulan Net-Sıfır Bankacılık Birli-
ği’ne (Net-Zero Banking Alliance 
-NZBA)  üye oldu. Geçtiğimiz yıl 
Nisan ayında 43 kurucu üyenin 
katılımıyla ilan edilen Net-Sıfır 
Bankacılık Birliği, şu anda 40 

ülkeden 100’den fazla üyesiy-
le küresel bankacılık aktifinin 
neredeyse yüzde 40’ını temsil 
ediyor. Birlik, finans sektörünün 
iklim için seferber edilmesinde 
kritik bir önem taşıyor. Birlik 
üyelerinin taahhüdü şunları içe-
riyor: “Portföylerini 2050 yılına 
kadar net sıfır emisyon hedef-
leri ile uyumlu hale getirmeyi, 
2030 veya öncesi için öncelikli 
sektörlerde senaryo bazlı ara 
hedefler belirlemeyi. Hedef 

belirlerken en önemli etkiyi ya-
ratan karbon yoğun sektörleri 
önceliklendirmeyi. Yıllık bazda 
emisyon verilerini raporlamayı. 
En güncel bilimsel bilgiler ışığın-
da çalışmalarını yürütmeyi. Üye 
olduktan sonra 18 ay içinde ilk 
hedefleri belirlemeyi ve hedefle-
rin belirlenmesinden sonraki bir 
yıl içinde üst düzeyde belir-
lenmiş geçiş stratejisine ilişkin 
ilerlemeyi açıklamayı taahhüt 
ediyor.”

2020 yılının Nisan ayında hayata ge-
çirilen ve bu yıl dördüncü döneminin 
gerçekleşeceği girişimcilik platformu 

ile Turkcell; girişimci ruhlu çalışanlarını 
desteklerken, onlara hayallerini gerçekleştir-
me fırsatı sunmayı amaçlıyor. Konuyla ilgili 
açıklama yapan Turkcell Stratejiden Sorum-
lu Genel Müdür Yardımcısı M. Akif Konar, 
“Turkcell olarak, inovasyon kültürünün 
gelişmesinde start-up ekosisteminin etkisi-
nin büyük olduğuna inanıyoruz. Bu konuda 
kurumsal firmaların desteklerinin önemli 
olduğunu düşünüyoruz. Sürdürdüğümüz bu 
proje ile kurum içi girişimciliği ve inovasyo-
nu destekleyen öncü şirketlerden biriyiz. Bu 
projemizle Turkcell içindeki girişimci ruhlu 
çalışanlarımıza, ‘Senin de bir hayalin varsa 
ekibini kurarak projeni geliştir, Turkcell’in 
desteğiyle hayallerini gerçekleştir! Büyük 
ödülün de sahibi ol!’ diyoruz. Böylece onla-
rın Turkcell gibi büyük bir yapının içerisinde 
start-up kültürüne uygun hareket etmelerini 
sağlamayı ve parlak iş fikirlerinin Turkcell 
know how’ı ve desteği ile hayata geçirilme-
sine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Çalı-
şanların ve kurumun çeviklik değerine de 
katkı açısından bu projenin önemli olduğuna 
inanıyoruz” dedi.   

Başvuru süreci
Bir aylık başvuru süresince girişimci ruhlu 
çalışanlar, fikirlerini bir iş modeli taslağı ve 
video yoluyla detaylandırarak başvuruda 
bulunacak. Başvuru odak alanları ise Turk-
cell’in stratejik odak alanları olan B2C dijital 
çözümler, B2B dijital çözümler ve techfin 
çözümleri ile Turkcell’in mevcut stratejik 
odak alanlarıyla sinerji oluşturabilecek yeni 
iş alanları olacak. Başvuru süresi sonunda, 
ön eleme sürecinden geçen fikirlerin sahip-
lerinden tıpkı bir girişimci gibi ekiplerini 
kurmaları, iş planı ve fizibilitelerini hazır-
lamaları istenecek. Tıpkı bir start-up okulu 
gibi geçecek bu süreçte, kendilerine mentor 
direktörler de destek olacak. Ayrıca, Turk-
cell Akademi’nin de desteği ile iş planı ve fi-
zibilite hazırlama eğitimleri, asansör konuş-
ması eğitimi ve birebir koçluk da verilecek.  

Turkcell’in kurum içi girişimciliği ve inovasyo-
nu desteklemek amacıyla iki yıl önce hayata 
geçirdiği girişimcilik platformunun dördüncü 
dönemi için başvurular başladı. Platform ile gi-
rişimci ruhlu çalışanların sunacağı iş fikirlerinin 
desteklenerek hayata geçirilmesi hedefleniyor. 
Finali başarıyla geçen ve iş fikirlerini hayata 
geçiren proje ekiplerine ödül verilecek 

İş Bankası, sürdürülebilirlik vizyonu çerçevesindeki inisiyatiflerine bir yenisini daha 
ekleyerek, karbonsuz ekonomiye geçişi desteklemeyi uluslararası alanda taahhüt etti

TBB Başkanı Çakar, bankalar ile reel sek-
törün aynı ekosistemin parçaları olduğunu 
belirterek, “Bizim kazandığımız ancak sizin 
kaybettiğiniz bir ekosisteminin ne ülkeye 
ne de kimseye faydası var. Bankalar çok kar 
elde etmiş ancak reel sektör sıkıntıdaysa be-
nim için hiçbir değer ifade etmiyor. Hepimi-
zin kazanıyor olması lazım.” açıklamasında 
bulundu. Bankacılığın reel sektörle büyüye-
bileceğine işaret eden Çakar, sözlerini şöyle 
sonlandırdı: “Ülke olarak yatırım, üretim 
ve ihracat yapmak, katma değer yaratmak, 
büyümek ve bunun sonucunda da istihdam 
sağlamak zorundayız. Çocuklarımızın gele-
ceği için bunu yapmak zorundayız. Bütün 
bunları yaparken tabii ki çevre ve iklim 
risklerini de göze alacağız. Bizim sermaye 
yeterlilik rasyolarımız çok iyi. İşlem yapabil-
me kabiliyeti ve dijitalizasyonda 
iyiyiz. Dijitalizasyon konusunda 
Avrupa’nın birçok ülkesinden 
birkaç seviye öndeyiz. Banka-
cılık sektörü olarak büyümeye 
katkı verme ve sizin yanınızda 
olmaya devam ediyor olacağız. 
Hep beraber kazanacağız, hep 
beraber ülkemizi büyütüyor 
olacağız.”

Reel sektörün 
yanında olacağız

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, 
Türkiye’nin, dünyadaki negatif konjonktürden pozitif ayrışacak potansiyele sahip oldu-
ğunu belirterek, “Bu yıl da pozitif ayrışarak yüzde 5’in üzerinde büyüyeceğiz” dedi

Çakar, Tekirdağ İş İnsanları ve 
Bankacılık Sektörü İstişare 
Toplantısı’nın açılışında 

yaptığı konuşmada, bu toplantılarda 
bankacılık sektörü ile reel sektörü 
bir araya getirmek için yaptıklarını, 
bugün beşincisini düzenlediklerini 
söyledi. Çok verimli sonuçlar aldık-
ları toplantılara devam edeceklerini 
dile getiren Çakar, bankacılık sek-
törü ile reel sektörün iş birliğinden 
doğan olumlu sonuçlardan bahsetti. 
Çakar, Kovid-19 nedeniyle küresel 
ekonomide, tedarik zincirlerin-
de, gıdada, enerjide, ulaşımda ve 
turizmde yaşanan olumsuzluklara 
değinerek, 2021’de kısmen normal-
leşmenin başlamasıyla dünyanın 
yüzde 5,9 büyüdüğünü anımsattı. 
Bu yıla gelindiğinde Rusya-Ukray-
na savaşı ile karşı karşıya kaldıkları-
na değinen Çakar, savaşın olumsuz 
etkilerini anlattı. Çakar, Türki-
ye’nin 1980’den bu yana her zaman 
gelişmekte olan ve gelişmiş ülke-
lerin ortalamasından daha yüksek 
büyüdüğünü belirterek, gelişmekte 
olan ülkeler için büyümenin hayati 
önem arz ettiğini bildirdi. Türki-
ye’nin enerji ithalatının yol açtığı 
cari açıktan bahseden Çakar, “Ülke 
olarak, iş insanları olarak ve tabii 
ki finans sektörü olarak hepimizin 
temel hedefi bu dış ticaret açığını 
azaltacak üretimi, yatırımı, katma 
değeri, ihracatı, dış pazarı sağlıyor 
olmak. Kaliteli ürünü üretip katma 
değerle satmak zorundayız.” diye 
konuştu. Alpaslan Çakar, Türki-

ye’nin üretim kalite ve kapasitesinin 
çok iyi durumda olduğunu belir-
terek, şöyle devam etti: “Sanayide 
kapasite kullanım oranı yüzde 75-76 
civarında. Pandemi sonrası dünya 
ticaret hacmine bakıldığında teda-
rik zincirinin ülkemize kaydığını 
net olarak görüyoruz. Biz 1 milyar 
doların üzerinde 48 adet ürün 
üretiyoruz ve bunu 46 farklı ülkeye 
satıyoruz. Çok sayıda ürünü çok 
sayıda pazara satıyoruz. Ülkemiz, 
dünyadaki negatif konjonktürden 
pozitif ayrışacak potansiyele sahip. 
Bu yıl da pozitif ayrışarak yüzde 
5’in üzerinde büyüyeceğiz.”

Aktif büyüklüğe bulaşıldı
TBB Başkanı Çakar, Türk bankacı-
lık sektörünün 9 trilyon 483 milyar 
TL’lik aktif büyüklüğe ulaştığını, 
bunun 5,5 trilyon lirasının gerçek 
veya tüzel kişilerden toplanan mev-
duat olduğunu belirterek, özkaynak 
büyüklüğünün ise 801 milyar TL’ye 
yükseldiğini söyledi. Çakar, “Bu 
paranın 5,2 trilyon TL’sini, yani top-
ladığımız kaynağın tamamını gerçek 
veya tüzel kişilere kredi olarak 
kullandırmışız. Ayrıca bunun 1,6 
TL’sini de menkul kıymetler olarak 
devlete vermiş durumdayız. Kredi-
lerimizin yüzde 81’ini reel sektöre, 
ticarete vermiş durumdayız. Yüzde 
59’u kurumsal sektör, yüzde 22’sini 
KOBİ’lere, yüzde 19’unu da gerçek 
kişilere vermişiz.” şeklinde konuştu. 
“Burada en sevindirici durum ima-
lat sanayisinin yüzde 28’lik pazar 

payına sahip olması.” diyen Çakar, 
şubat ayı itibarıyla oranın 1 puan 
arttığını, bu rakamın doğrudan 
üretime gittiğini bildirdi.

Projeleri kredilendireceğiz
Alpaslan Çakar, Türkiye’nin 
2021’de yurt dışından 51,5 milyar 
dolarlık enerji ithal ettiğini belir-
terek, şu açıklamalarda bulundu: 
“Dolayısıyla gerek yenilenebilir 
enerji, gerek hidroelektrik sant-
ralleri (HES), gerek güneş enerjisi 
santralleri, gerek rüzgar enerji 
santralleri (RES) gibi yatırımları 
mutlaka artırmamız ve özendirme-
miz gerekiyor. Organize sanayilere 
yönelik olarak dün yasal bir düzen-
leme yapıldı. Artık çatılara GES 
yapılması olanağı sağlandı. Diğer 
bankadaki arkadaşlarım da muhte-
melen o desteği vereceklerdir, ben 
en azından Ziraat Bankası adına 
söyleyeyim, TBB adına da söyleye-
bilirim. Bankacılık sektörü olarak 
enerji projelerinin finansmanından 
çok keyif alırız. Bu konuda da enerji 
projesi olanlar lütfen fizibilitelerini 
bizimle paylaşsınlar. Biz onları mut-
laka kredilendiriyor olacağız.”

Proaktif olacağız
TBB Başkanı Çakar, tarıma çok 
önem verdiklerini kaydederek, sal-
gının gıda ve tarımın milli ve strate-
jik bir mesele olduğunu gösterdiğini 
söyledi. “Coğrafyamız ve ülkemiz 
sadece bizi değil Avrupa kıtasını 
da besleyebilecek kapasiteye sahip. 

Bunu doğru işlemek zorundayız.” 
diyen Çakar, bir karış toprağın dahi 
nadasa bırakılmaması gerektiğini 
vurguladı. Çakar, “Ziraat Bankası 
olarak tarımda bu sene de proaktif 
olacağız. Sektörde 165 milyar TL 
tarımsal kredi kullanılmış durumda. 
120 milyar TL civarında krediyi biz 
kullandırdık. Bu arada yüzde 81’i 
sübvansiyonlu kredi olarak geçiyor. 
30 milyar TL’si sıfır faizle.” açıkla-
masında bulundu. Kullandırdıkları 
tarımsal kredilerinin yüzde 99’unun 
faiz oranının yüzde 10’dan düşük 
olduğuna dikkati çeken Çakar, hay-
vancılıktan depoculuğa kadar tüm 
alanlarda tarımsal kesime destek 
vermek zorunda olduklarını aktardı.

Alacak oranı yüzde 3
Alpaslan Çakar, tüm olumsuz-
luklara rağmen kredilerde tahsili 
gecikmiş alacak oranının yüzde 3 
olduğunu, bu oranın çok makul 
bulunduğunu bildirdi. Tekirdağ’a 
ilişkin veriler paylaşan Çakar, bu ilin 
90 milyar TL’lik GSYH ürettiğini, 
kentte 133 banka şubesinin bulun-
duğunu bildirdi. Çakar, geçen yıl 2,7 
milyar dolarlık ihracat yapan Tekir-
dağ’ın 270 milyon dolar dış ticaret 
fazlası verdiğini, İSO 500’de 7, İSO 
İkinci 500’de 12 firmasının bulundu-
ğunu kaydederek, “Ancak borsaya 2 
firması kote. Borsa imkanlarını kul-
lanmanızı öneriyorum. Bankacılık 
sektörü olarak Tekirdağ’a toplam 36 
milyar TL nakdi kredi kullandırmı-
şız.” ifadelerini kullandı. 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

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

Şehitlere rahmet

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

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

Bir dönüm noktası

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

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

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

Yüzde 80 karşı koyuyor

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

yöntemiyle gerçekleştir-
diği araştırmaya Türkiye
genelini temsil eden
NUTS-2 istatistiksel böl-
geleme sistemine göre se-
çilmiş 26 ilde cinsiyet, yaş,
eğitim ve SES (Sosyo-
ekonomik statü) grupları
dikkate alınarak toplam
2201 kişi katıldı. DHA
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Başkonsolosu Seniha
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Türk halkının çektiği
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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
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önemli ve özel bir iş yapıyoruz" dedi

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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Hiç kimse tehdit edemez!

Savaş istemiyoruz!
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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

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde, 
basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle ilgili 
konuşan Ersoy, “Bu bölgede artık savaş olmasını istemiyoruz. Bu savaşın konuşan Ersoy, “Bu bölgede artık savaş olmasını istemiyoruz. Bu savaşın 
bitmesi için en üst seviyede en büyük çabaları gösteriyoruz” diye konuştubitmesi için en üst seviyede en büyük çabaları gösteriyoruz” diye konuştu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 
Ankara’nın Mamak ilçesinde 
düzenlenen mahalle iftarına 

katıldı. Mamak Belediye Başka-
nı Murat Köse’nin ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen programda, AK Parti 
Sözcüsü Çelik, vatandaşlara seslendi. 
27 Nisan e- Muhtırası’nın yıl dönümü 
olduğuna değinen Çelik, “Her zaman 
hükümetler, muhtıra yedikle-
rinde, gereğini yapacaklarını 
söyler bir kenara çekilirlerdi. 
O 27 Nisan günü verilmeye 
çalışılan muhtıraya karşı 
Cumhurbaşkanımızın başba-
kanlığı döneminde ilk defa 
hükümetimiz bu muhtırayı 
kabul etmedi. Bu muhtıraya 
direndi ve işte o gün 
sizlerin de des-
teğiyle muhtıra 
teşebbüsü bir 
kağıt parçasına 
çevrildi” ifade-
lerini kullandı.

Karşılarına 
dikiliriz
Gezi olay-
larıyla 
ilgili davanın 

ardından mahkemenin verdiği karara 
ilişkin eleştirilere yanıt veren Ömer 
Çelik, şöyle konuştu: “En son birisi 
çıktı Sayın Cumhurbaşkanımızı tehdit 
etmeye kalktı. ‘Erdoğan’ı mahkum 
ettireceğiz’ diyor. Bu hadsizin söyle-
diği sözlerin aynısını onun selefleri 
rahmetli Menderes’e karşı da söyle-
mişti. Bu Yassıada zihniyeti milleti-

mizin demokrasi kararnamesiyle 
tarihe gömülmüştür. Bir daha 
asla dirilmeyecektir. Hiç 

kimse Cumhurbaşkanı-
mızı tehdit edemez, hiç 
kimse Cumhurbaşka-
nımıza karşı tehdit 
dili kullanamaz. 

Cumhurbaşkanımı-
zı tehdit edenlerin 

karşısında dikil-
meye hazırız. 

Cumhurbaş-
kanımızla 

yürümeye 
devam 
ediyoruz. 
Bütün bu 
tehditleri 

bertaraf 
etmeye devam edece-
ğiz.” DHA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Gezi olaylarıyla ilgili mahkemenin verdiği 
kararın ardından yapılan eleştirilerle ilgili “Hiç kimse Cumhurbaşkanımızı 
tehdit edemez, hiç kimse Cumhurbaşkanımıza karşı tehdit dili kullanamaz. 
Cumhurbaşkanımızı tehdit edenlerin karşısında dikilmeye hazırız” dedi

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, 
Demokrat Parti, Demokrasi 
ve Atılım (DEVA) Partisi ve 

Gelecek Partisi’nin genel başkanla-
rının ortak kararıyla kurulan “Seçim 
Komisyonu”, “Seçim Süreci ve Seçim 
Güvenliği Komisyonu” ve “Anayasal 
ve Yasal Çerçeve Hazırlık Komis-
yonu”, bugün Gelecek Partisi Genel 
Merkezi’nde ilk toplantılarını yaparak 
çalışmalara başladı.  “Seçim Güvenliği 
Komisyonu” toplantısına; CHP Genel 
Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, 
DEVA Partisi Genel Başkan Yardım-
cısı İdris Şahin, Demokrat Parti adına 
Göç ve Sosyal Politikalar Başkanı İlay 
Aksoy, Gelecek Partisi Seçim ve Hu-
kuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün, 
İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol 
Sunat ve Saadet Partisi Mahalli İdare-
ler Başkanı Hasan Bitmez katıldı. İlk 
toplantıda yapılacak çalışmanın usul 
ve esasları, konu başlıkları ve çerçe-
vesi görüşüldü. Toplantının ardından 
yapılan ve altı siyasi parti genel başkan 
yardımcısı tarafından imza atılan 

açıklamada, seçimlerin güvenliği ko-
nusunda oluşan kaygıya dikkat çekildi. 
Açıklamada, “Seçimlerin adil, serbest, 
eşit, şeffaf, düzen ve dürüstlük ilkeleri 
içinde gerçekleşmesi için her türlü 
tedbirin alınmasına yönelik olarak 
milletimizle iş birliği ve güç birliği için-
de olacağımız teyit edilmiştir” denildi.

Kaygılar var
Yapılan ortak yazılı açıklama şöyle: 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve 
mevcut seçim kanunlarına göre seçim-
lerin serbest, eşit, gizli oy, şeffaf, açık 
sayım ve döküm esaslarına göre, dü-
zen ve dürüstlük içinde yürümesi için; 
yargı yönetimi ve denetimi altında 
yapılacağı açık ve net şekilde belirtil-
miştir.  Türkiye’nin seçim tecrübesi ve 
geleneği uzun yıllara dayanmaktadır. 
Son yıllarda seçim bürokrasisine ve 
seçimleri yöneten yargı mensuplarına 
karşı yapılan baskılar, ardından seçim 
kanunlarında siyasi mühendislik ve 
siyasi çıkar amacıyla yapılan değişik-
likler başta siyasi partiler, sivil toplum 

örgütleri ve vatandaşlarımız üzerinde, 
seçimlerin adil bir ortamda yapılıp 
yapılmayacağı hususunda büyük kaygı-
lar oluşturmuştur. Altı siyasi partinin 
liderleri bu kaygıları dikkate alarak, 
‘Seçim Güvenliği Komisyonu’nun’ 
kurulmasına karar vermişlerdir.

Her türlü tedbir alınacak
Komisyonumuz bugün toplanarak ça-
lışmalarına başlamıştır. Bu çerçevede 
öncelikle çalışmanın usul ve esasları, 
konu başlıkları, çerçevesi müzakere 
edilmiştir. Seçimlerin adil, serbest, 
eşit, şeffaf, düzen ve dürüstlük ilkeleri 
içinde gerçekleşmesi için her türlü 
tedbirin alınmasına yönelik olarak 
milletimizle iş birliği ve güç birliği 
içinde olacağımız teyit edilmiştir. Va-
tandaşlarımız müsterih olsunlar milli 
iradenin tecellisi için; YSK tarafından 
resmi sonuçların ilanına kadar tek bir 
oy dahi zayi olmayacak, adil bir seçim 
sürecinin geçirilmesi için gece gündüz 
çalışılacak, tüm imkânlar seferber edi-
lecek ve her türlü tedbir alınacaktır.

VATANDASVATANDAS  
MUSTERMUSTERiiH OLSUN!H OLSUN!
Altı muhalefet partisinin kurmaylarının bir araya gelerek oluşturduğu ‘Seçim Güvenliği 
Komisyonu’ bugün Gelecek Partisi ev sahipliğinde toplandı. Toplantı sonrası altı partiden 
yapılan ortak açıklamada, “Vatandaşlarımız müsterih olsunlar milli iradenin tecellisi için; 
YSK tarafından resmi sonuçların ilanına kadar tek bir oy dahi zayi olmayacak” denildi

SANAYI ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa Varank, 
Yalova Valiliği’ni ziyare-

tinin ardından Altınova Tersa-
neler Bölgesi’ne gelerek burada 
SANMAR Denizcilik tarafından 
üretilen 2 römorkörün teslimi 
ve 1 römorkörün denize indi-
rilmesi törenine katıldı. Burada 
konuşan Bakan Varank, römor-
körlerin küçük görünseler de 
çok büyük tonajlı gemileri çe-
kebilen, oldukça önemli işlevler 
görebilen, yangın söndürmeye, 
kurtarma çalışmalarına katı-
labilen çok yüksek teknolojili 
gemiler olduğunu söyledi. Bu 
gemilerin Yalova’da üretilip 
tüm dünyaya ihraç ediliyor 

olmasının gurur verici olduğu-
nu belirten Varank, “Bizde de 
zamanında siyaset yapmış bir 
arkadaş, eskiden tersanecileri 
toplar ve derdi ki ‘Artık tersane 
sektöründe iş yapmak, gerekli 
değil. Bizim, yüksek teknolojili 
alanlara taşımamız lazım ken-
dimizi. Bırakın bu tersanecilik 
işlerini, kapatın bu tesisleri, 
başka sektörlere geçin.’ Bu 
arkadaş, şimdi bir partinin 
genel başkanı. Şimdi geldiğimiz 
noktada görüyoruz ki dünyanın 
en teknolojik gemilerini bizim 
tersanelerimiz, mühendisleri-
miz, teknisyenlerimiz, vefakar 
ve cefakar emekçi kardeşlerimiz 
üretebiliyor” dedi.

Gemi üretimi sürecek

TURIZM hedeflerine deği-
nen Bakan Ersoy, “Turizm 
sezonuyla ilgili olarak açık-

çası biliyorsunuz yılbaşında bir hedef 
açıklamıştık. 42 milyon turist, 35 milyar 
dolar gelir hedefimiz vardı. Bu tarz 
krizler geçmişte de vardı. Günümüzde 
de var, gelecekte de olacak. Önemli 
olan krizlere karşı bağışıklık elde 
etmek. Krizlere karşı bağışıklık elde 
etmeninde en önemli aşısı pazar 
çeşitliliği. Bununla ilgili önlemleri 
Türkiye çok yoğun bir şekilde 
alıyor. Türkiye 140’dan fazla 
ülkede yoğun tanıtım yapıyor. 
Rakiplerimizle kıyaslandığında 
açık ara dünyada yoğun ve en 
etkili tanıtım yapan ülke-
yiz. Pazar çeşitle-
mesi konusunda 
yaptığımız 
çalışmaların 
meyvesini 
topluyoruz. 
Başta Batı 
olmak 
üzere 
mevcut 
pazar-

larımızdan geçen seneyle kıyaslanma-
yacak oranda hatta bazı bölgelerde 
2019’un bile üzerinde rezervasyon 
akışı var. Ben bu bağlamda özellikle 
bu seneki hedefimizi koruduğumuzu 
belirtmek istiyorum. Yılbaşında açık-
ladığımız 42 milyon turist, 35 milyar 
dolar hedefimize sadığız” ifadelerini 
kullandı.

Bahanelere sığınmak yok
Kapadokya’nın önemli turizm 

merkezi olduğunu kaydeden 
Ersoy, “Kapadokya bölgesi 
Türkiye’nin de üzerinde gelir 
elde edecek diye düşünü-
yorum. Şu anda ilk veriler 
o yönde gözüküyor. İnşallah 

bu krizden de en az hasar-
la çıkmayı başaran ülke 

Türkiye olacak. Biz artık 
bahanelere sığınmıyo-

ruz. Hedeflerimize 
konsantreyiz. Hedef-
lerimiz yıl sonunda 
turizm sektörüyle el 

ele vererek elde 
edeceğiz” dedi. 
                DHA



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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Bu nedenle sağlığımız olumsuz yönde 
etkilenir” ifadelerini kullandı. 

40’TAN SONRA 
PROSTATA DIKKAT 
40’TAN SONRA 
PROSTATA DIKKAT 
40’TAN SONRA 
PROSTATA DIKKAT 
40’TAN SONRA 
PROSTATA DIKKAT 
40’TAN SONRA 
PROSTATA DIKKAT 
40’TAN SONRA 
PROSTATA DIKKAT 
40’TAN SONRA
PROSTATA DIKKAT 
P rostat büyüdüğünde yaşanan

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

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

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

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

İdrar sıkıntısı belirti

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

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

Son teknolojik tedaviler 

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

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

SERTLEŞME
PROBLEMİ 

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

60-80 yaş aralığındaki 247
katılımcıyı gözlemleyen yeni
bir çalışma, yürüme gibi fizik-
sel aktivitelere katılmanın,
beyni olumlu bir şekilde
etkileyebileceğini buldu.
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COLORADO Eyalet Üniversitesi’nden
(CSU) araştırmacılar, fiziksel aktivitenin
beyindeki hücreleri birbirine bağlayan

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

Hafızada iyileşme gözlendi  

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

Beyaz cevheri küçülttü

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

Gençlerde henüz denenmedi

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

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

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

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

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

Protein kaçağına dikkat

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

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

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

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

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

İdrar sıkıntısı belirti

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

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

Son teknolojik tedaviler 

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

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

SERTLEŞME
PROBLEMİ 

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

60-80 yaş aralığındaki 247
katılımcıyı gözlemleyen yeni
bir çalışma, yürüme gibi fizik-
sel aktivitelere katılmanın,
beyni olumlu bir şekilde
etkileyebileceğini buldu.
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Yaklaşık 16 yüzyıl boyunca dünya-
nın en önemli şehirlerinden biri 
olan İstanbul, birçok farklı me-

deniyetin hakimiyeti altında yönetilmiş. 
Topraklarında ev sahipliği yaptığı tüm 
medeniyetlerin izlerini taşıyan şehirde 
bulunan onlarca tarihi eser, İstanbul’u 
başlı başına bir müzeye dönüştürmüş. 
Her semtinde ayrı bir güzellikle karşıla-
şabileceğin İstanbul’da gezilecek yerler 
saymakla bitmez. Saraylar, camiler, 
müzeler, parklar, bahçeler başta olmak 
üzere doğal ve tarihi birçok destinas-
yon mutlaka görülmesi gereken yerler 
arasında.

1- Topkapı Sarayı
İstanbul’un en turistik bölgesi olan 
Tarihi Yarımada’da bulunan Topkapı 
Sarayı, İstanbul’da gezilecek yerler 
listesinin ilk sıralarında olmalı elbette. 
Fatih semtine bağlı Sarayburnu’nda 
bulunan Topkapı Sarayı, İstanbul 
fethedildikten sonra inşa edilmiş ve 400 
yıl süreyle Osmanlı İmparatorluğu’nun 
idare merkezi olarak hizmet vermiş. 
Osmanlı Dönemi’nin ihtişamlı tarihi-
ne tanıklık eden sarayda entrikalar ve 
hüzünlü zamanlar da yaşanmış. 3 Nisan 
1924’te müze haline getirilen Topkapı 
Sarayı, aynı zamanda Türkiye Cumhuri-
yeti’nin ilk müzesi. 300.000 metrekarelik 
bir alanı kapladığı ve yaklaşık 300.000 
tane arşiv belgesine ev sahipliği yaptığı 
için dünyada bulunan saray müzelerinin 
en büyüklerinden biri. Müzeyi gezmeye 
gittiğinde Harem bölümü, Hırka-ı Saa-
det Dairesi, Has Oda, Babü’s Saade ve 
Köşkler Bahçesi’ni görebilirsin. Ayrıca 
padişahların portrelerine, kıyafetlerine 
ve silahlarına ev sahipliği yapan İstanbul 
Kitaplığı’nı da mutlaka ziyaret etmeli-
sin. Sarayı Salı günleri dışında hafta için 
10:00 ile 17:30, hafta sonu ise 10:30 ile 
17:30 arasında gezebilirsin.

2- Sultanahmet Meydanı
Sultanahmet Meydanı, İstanbul’da yapı-
lan turistik gezilerin başlangıç noktası. 
Aynı zamanda turistik Sultanahmet 
otelleri de bu meydanın çevresinde 
konumlanıyor. Roma İmparatorlu-
ğu’nun bölgede hüküm sürdüğü yıllarda 
hipodrom olarak kullanılan meydan, 
Bizans İmparatorluğu’nun hakimiyetin-
deyken de hipodrommuş. Bu yüzden At 
Meydanı olarak bilinirmiş. O dönemler-
de yerli halk, hep bu meydanda toplanıp 
eğlenirmiş. Günümüzde kalıntıları hala 
görülebilen Obelisk, Yılanlı Sütun ve 
Örme Dikilitaş gibi dikilitaşlar hipodro-
mu ikiye bölmek için kullanılırmış. Şim-
dilerde ise Sultanahmet Meydanı’nda 
çekilen fotoğrafların en önemli öğeleri 
arasındalar. Meydan günümüzdeki adı-
nı, İstanbul’da gezilecek yerler deyince 
ilk akla gelen camilerden olan Sulta-
nahmet Camii 1616 yılında yapıldıktan 
sonra almış. Meydanı gördükten sonra 
camiyi de mutlaka gezmelisin. 

3- Sultanahmet Camii
İstanbul’un en meşhur camisi olan Sul-
tanahmet Camii, sadece yerli turistler 
arasında değil yabancı turistler arasın-
da da oldukça ünlü. Yabancı turistler 
camiyi Mavi Camii anlamına gelen 
Blue Mosque adıyla tanıyorlar. Bunun 
en önemli nedeni ise caminin içinin 21 
bin 43 tane İznik çinisiyle döşenmesi ve 
masmavi bir görüntüye sahip olması. 
Sultan I. Ahmet’in emri üzerine 17. yüz-

yılda Mimar Sinan’ın öğrencilerinden 
olan Sedefkar Mehmet Ağa tarafından 
inşa edilen cami, Ayasofya’nın tam 
karşısında konumlanıyor. Sultanahmet 
Camii’nin 16 tane şerefesi bulunuyor ve 
bu 16 şerefe, Sultan I. Ahmet’in Osman-
lı İmparatorluğu’nun 16. hükümdarı 
oluşunu simgeliyor. 43 metre yükseklik-
teki kubbesinin çapı ise 23,5 metre. Tüm 
bunlar ve caminin külliyesi bir araya gel-
diğinde Sultanahmet Camii, İstanbul’da 
bulunan en büyük yapılar arasında yer 
alıyor. Cami ibadete açık olduğu için 
Cuma günleri ve dini bayramlarda çok 
kalabalık olabiliyor.  

4- Yerebatan Sarnıcı
Bizans İmparatorluğu döneminden 
İstanbul’da kalan en değerli yapılar-
dan Yerebatan Sarnıcı. 532 yılında 
İmparator Justinianus’un emri üzerine 
inşa edilen sarnıç, o yıllarda sarayın 
ve halkın su ihtiyacı için kullanılırmış. 
Hatta İstanbul’un fethinden sonra da 
bir süre boyunca su kaynağı olarak 
kullanımı devam etmiş. Geçmişte sarnıç 
üzerinde Stoa Bazilikası bulunduğu 
için Bazilika Sarnıcı ve suyun içinden 
çıkan sütunlar yüzünden Yerebatan 
Sarayı olarak da bilinirmiş. 140 metre 
uzunlukta ve 70 metre genişlikte olan 
Yerebatan Sarnıcı’ndaki en gizemli eser 
ise Medusa Başı. Sarnıcın kuzeybatısın-
daki konumlanan iki sütunun altında 
bulunan heykel, Roma Dönemi’nin en 
önemli eserlerinden biri ama buraya 
nasıl geldiği bilinmiyor. Yerebatan 
Sarnıcı, turistik güzelliğinin yanında 
kültürel anlamda da önemli bir yer. 
Burada yerli ve yabancı sanatçıların 
konserleri ve resitalleri düzenleniyor. 
Özellikle bu konserler esnasında yapılan 
ışıklandırma düzenlemeleri ile etkinlik-
ler çok etkileyici hale geliyor. Yerebatan 
Sarnıcı’nı haftanın tüm günleri ziyaret 
edebilirsin. Kışın 09:00-17:30, yazın 
09:00-18:30 saatleri arasında 15 TL giriş 
ücreti ödeyerek gezebilirsin. MüzeKart 
burada geçerli değil ama öğrenci ya da 
öğretmensen giriş ücreti sadece 5 TL. 

5- Ayasofya
İstanbul’da gezilecek yerler listesinin ilk 
sırasına koyabileceğimiz çok sayıda yer 
var ve seçim yapmak çok zor ama Aya-
sofya da ilk sıralarda olmayı hak ediyor. 
Doğu Roma İmparatoru Konstantios’un 
360 yılında inşa ettirdiği Ayasofya, 
dünyanın en eski katedrallerinden biri. 
O dönemlerde Megale Ekklesia adıyla 
anıldığı bilinen Ayasofya, günümüzdeki 
görünümüne en yakın halini İmparator 
Justinianos’un görevlendirdiği Trallesli 
Anthemios ve Miletoslu İsidoros’un 
çalışmaları sonunda kazanmış. İki mi-
marın çalışmalarıyla 5 yıl 10 ayda yapımı 
tamamlanan Ayasofya, o zamanın diğer 
yapılarına kıyasla dünyanın en kısa sü-
rede inşa edilen katedrali olmuş. 5. yüz-
yılda yapıya Hagia Sophia adı verilmiş 
ve 1453’te İstanbul fethedilene kadar bu 
adı taşımış. Fatih Sultan Mehmet, İstan-
bul’u aldıktan sonra Ayasofya’nın cami 
olmasını emretmiş ve yapının minareleri 
Mimar Sinan tarafından inşa edilmiş. 
1935 yılında müze olan Ayasofya, 2020 
yılında ise tekrar ibadete açıldı. Ayasof-
ya Müzesi’ni gezmek istersen Pazartesi 
günleri dışında yazın 09:00-19:00, kışın 
ise 09:00-17:00 saatleri arasında ziyaret 
edebilirsin.

6- Kapalı Çarşı (Grand Bazaar)
İstanbul’da gezilecek yerler arasında 
Türkiye’nin tüm dokularını bir arada 
bulabileceğin yer Kapalı Çarşı. Beya-
zıt’ta bulunan çarşı, yabancı turistler ta-
rafından Grand Bazaar olarak tanınıyor. 
Kapalı Çarşı Fatih Sultan Mehmet’in 
padişah olduğu yıllarda inşa edilmiş 
ve yaklaşık 550 yıldır varlığını sağlam 
bir şekilde sürdürüyor. İlk açıldığında 
Osmanlı İmparatorluğu’nun gelirini 

artırmak amacını taşıyan çarşı, zaman 
içerisinde büyümüş ve bölgedeki en 
önemli ticaret merkezi haline gelmiş. 
Dünyadaki en eski alışveriş merkezi 
olan Kapalı Çarşı, 45.000 metrekarelik 
bir alana kurulu olmasıyla aynı zamanda 
dünyanın en büyük alışveriş merkezle-
rinden. Kapalı Çarşı’nın adı Evliya Çe-
lebi’nin Seyahatnamesi’nde de geçiyor. 
Bunun dışında başka seyahat kitapla-
rında da büyüklüğünden ve içindeki 
dükkanlardan bahsedilmiş. Neredeyse 
4000 tane dükkana ev sahipliği yapan 
Kapalı Çarşı, kuyumcularıyla ünlü. 
Kuyumcularının yanında baharatlar, ha-
lılar, kilimler ve kumaşlar da bulunuyor. 
Kapalı Çarşı’dan hiçbir şey almayacak 
olsan bile dükkanlar arasında mutlaka 
gezinmelisin çünkü eski İstanbul’un o 
nostaljik atmosferini hissetmeden geri 
dönmek olmaz.

7- Galata Kulesi
İstanbul’un siluetini oluşturan yapılar-
dan biri olan Galata Kulesi, o kadar 
çok turist ağırlıyor ki her daim önünde 
upuzun kuyruklar oluşuyor. Dünyadaki 
en eski kuleler arasında yer alan Galata 
Kulesi, Bizans İmparatoru Justinia-
nos’un isteğiyle 500’lü yıllarda inşa 
edilmiş. Günümüzdeki görünümünü 
ise 1340’lı yıllarda kazanmış. Yangın ve 
depremler yüzünden harap olan kulenin 
en son onarımı 1967 yılında yapılmış. En 
tepesine çıktığında harika bir İstanbul 
manzarası sunan kuleye yaz aylarında 
10:00-22:00, kış aylarında 10:00-19:00 
saatleri arasında girebilirsin. Kuleyi 
girmek için ödemen gereken ücret ise 
30 TL.

8- Kız Kulesi
İstanbul siluetini oluşturan bir diğer 
yapı ise Kız Kulesi. İstanbul’un en 
romantik adreslerinden biri olan kule, 
Üsküdar ilçesinin Salacak açıklarında 
konumlanıyor. Kız Kulesi’nin tam 
olarak ne zaman inşa edildiğine dair 
net bir kaynak bulunmuyor ama bazı 
kaynaklarda milattan önce 341 yılında 
yapılaşma sürecinin başladığı söyleni-
yor. Birçok farklı efsaneye konu olan 
Kız Kulesi, geçmiş zamanlarda Damalis 
ve Leandros isimleri ile de anılmış. 
Damalis, Atina Kralı Kharis’in karısı-
nın adından gelen bir isimmiş. Damalis 
öldüğünde bu sahillerde gömüldüğü 
için kuleye bu isim verilmiş. Bizans 
İmparatorluğu yıllarında ise küçük kale 
anlamındaki Arcla ismiyle de tanınmış. 
İstanbul fethedildikten sonra adada 
bulunan kule yıkılmış ve yerine ahşap 
bir kule yaptırılmış. Ahşap olması 
yüzünden yangına dayanamayan kule 
1725 yılında yeniden inşa edilmiş. Tarih 
boyunca gemilerden vergi toplama, 
savunma, karantina hastanesi, radyo 
istasyonu gibi amaçlarla kullanılan Kız 
Kulesi, günümüzde romantik yemekler 
ve evlilik teklifleri için ilk akla gelen 
yerlerden biri. Salacak’tan 15 dakikada 
bir kalkan teknelere binerek Kız Kule-
si’ne kolayca ulaşabilirsin.

9- Taksim Meydanı
Sultanahmet Meydanı’ndan sonra 
İstanbul denilince akla Taksim Meyda-
nı geliyor. Şehrin en hareketli noktala-
rından biri olan Taksim Meydanı daire 
şeklinde ve hemen ortasında Cum-
huriyet Anıtı bulunuyor. 1928 yılında 
yapılan bu anıtın bir tarafı Kurtuluş Sa-
vaşı, diğer tarafı ise Cumhuriyet’in ilan 
edilmesinden sonra Türkiye’yi anlatı-

yor. Savaşın anlatıldığı tarafta Atatürk, 
askerlerinin yanındayken diğer tarafta 
İsmet İnönü ve Fevzi Çakmak’ın yanın-
da sivil kıyafetleriyle duruyor. Günün 
her saati canlı olan meydanda kutlama-
lar da düzenleniyor. Özellikle yeni yılın 
gelişini kutladığımız ilk dakikalarda 
Taksim Meydanı aşırı derecede kala-
balık oluyor. Tabii meydan yıllar içinde 
çok fazla değişikliğe uğradı. Hatta 
önümüzdeki yıllarda da meydanda yeni 
düzenlemeler yapılacak ama ne kadar 
değişirse değişsin Taksim, her zaman 
İstanbul’a gelenlerin ilk geldiği yerler-
den biri olarak kalıyor. Hatta birçok 
gezilecek noktaya yakınlığı sebebiyle 
Taksim otelleri, en çok tercih edilen 
konaklama seçenekleri oluyor.

10- İstiklal Caddesi
İstanbul’da gezilecek yerler arasında en 
popüler ve en ikonik olan yer, İstiklal 
Caddesi. İstanbul’un en eski semtlerin-
den biri olan Beyoğlu’nda konumlanan 
cadde, Taksim Meydanı’nda başlıyor ve 
tünelde son buluyor. İstiklal Caddesi, 
modern görünümünü 19. yüzyılda 
kazanmış. Sultan Abdülaziz’in hü-
küm sürdüğü yıllarda Paris’in meşhur 
sokaklarına benzerliğiyle dikkatleri 
üzerine toplayan caddeye “Grande 
Rue de Pera”, “Büyük Cadde” ve 
“Cadde-i Kebir” gibi isimler verilmiş. 
İstiklal Caddesi adını ise 20. yüzyılda 
Cumhuriyet’in ilanının ardından almış. 
Üzerinde konumlanan sinemalar, 
kültürel etkinlik alanları, sanat gale-
rileri ve otellerle en görkemli yıllarını 
20. yüzyılda yaşamış. Günümüzde 
her gün ve her saat canlı olan İstiklal 
Caddesi’nde gezerken Suriye Pasajı, 
Galatasaray Lisesi, Yapı Kredi Kültür 
Merkezi, Madame Tussauds İstanbul 
ve eski Emek Sineması’nı görebilirsin.

11- Süleymaniye Camii
Mimar Sinan’ın kalfalık eseri olan Sü-
leymaniye Camii, İstanbul’da gezilecek 
yerler arasında en hayranlık uyandıran-
lardan biri. Beyazıt ilçesinde bulunan 
camii, adından da anlaşılabileceği üzeri 
Osmanlı’nın ünü dünyalara ulaşan 
padişahı Muhteşem Süleyman’ın 
emriyle inşa edilmiş. 1551-1557 yılları 
arasında inşası tamamlanan caminin 
her bir detayı ince düşünülmüş ve çok 
iyi hesaplanmış. Mimar Sinan, haftalar 
boyu boş küpleri kullanarak akustiği 
en iyi şekilde ayarlamak için deneme-
ler yapmış. Yağ kandillerinden çıkan 
isleri mürekkep üretiminde kullan-
mak için fikirler geliştirmiş. Camide 
böcek ve akrep istilası yaşanmaması 
için de devekuşu yumurtası kullanmış. 
Süleymaniye Camii’nin konumlandığı 
Süleymaniye Külliyesi oldukça geniş bir 
alana yayılmış. 15 bölümü olan külliye; 
medreseler, hazire, hastane, kütüp-
hane, hamam, sıbyan mektebi gibi 
alanlara da sahip. 

12- Mısır Çarşısı
Kapalı Çarşı’dan sonra o eski İstanbul 
atmosferini en iyi yansıtan yer, Mısır 
Çarşısı. 17. yüzyılda inşa edildiği zaman 
Osmanlı Devleti’nde ticaretin kalbi-
nin attığı noktalardan biriymiş. Yeni 
Camii’nin bir parçası gibi inşa edildiği 
için ilk yıllarda ismine Yeni Çarşı ve 
Valide Çarşısı da denirmiş. Sonraları 
Mısır’dan gelen baharatlar ve çayların 
satışıyla birlikte bugünkü adı veril-
miş. Eminönü’nde, yani İstanbul’un 
en hareketli noktalarından birinde 
konumlandığı için ulaşımı çok kolay. 
Mısır Çarşısı, zaten İstanbul turlarının 
olmazsa olması ama İstanbul’da yaşa-
yan insanların çoğu da Mısır Çarşısı’na 
alışveriş amacıyla mutlaka uğruyorlar. 
Eğer sen de İstanbul’da yaşıyorsan ve 
bir turist gibi alışveriş yapmak istiyor-
san doğruca Mısır Çarşısı’na! “Yok 
ben İstanbul’a gidip gezilecek yerlerini 

görmek istiyorum” diyorsan hemen 
bir İstanbul uçak bileti alarak planlara 
başla.

13- Dolmabahçe Sarayı
Mustafa Kemal Atatürk’ün hayata 
gözlerini yumduğu bu sarayın hepimi-
zin kalbindeki yeri büyük. Bu nedenle 
de Dolmabahçe Sarayı, İstanbul’da 
gezilecek yerler listesinin belki de en 
duygusal maddelerinden biri. Dol-
mabahçe Sarayı, 1856 yılında Sultan 
Abdülmecit’in emretmesi üzerine inşa 
edilmiş. Abdülmecit, bu sarayın Avru-
pai bir tarza sahip olmasını ve sadece 
güzelliklerden oluşmasını istemiş. 285 
tane oda, 26 adet salon, 6 hamam ve 
68 tuvaletin bulunduğu sarayın yapımı 
padişaha oldukça pahalıya olmuş ve 
padişah o kadar özenerek yaptırdığı 
İstanbul’un 3. en büyük sarayında 
sadece 5 yıl oturabilmiş. Abdülme-
cit’ten sonra gelen padişahlar tara-
fından da farklı şekillerde kullanılan 
saray, Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu 
zaman da yeni devletin modern yüzü 
olarak hizmet etmiş. 10 Kasım 1938’de 
Mustafa Kemal Atatürk 71 numaralı 
odada son nefesini verdi. Günümüzde 
Dolmabahçe Sarayı’na gittiğinde bu 
odayı ve Atatürk’e ait kişisel eşyaları 
görebilirsin. Pazartesi günleri kapalı 
olan saray hafta içi 10:00-17:30, hafta 
sonu da 10:30-17:30 saatleri arasında 
ziyaretçilerini ağırlıyor.

14- İstanbul Boğazı
İstanbul denilince ilk akla gelen yerler-
den biri İstanbul Boğazı. İstanbul’a tüm 
o güzelliğini katan yer bile diyebiliriz 
hatta. Marmara Denizi ve Karadeniz’in 
birleştiği nokta olan İstanbul Boğazı’nı 
düz bir çizgi haline getirirsek 32 kilo-
metre uzunluğa sahip oluyor. Anadolu 
Hisarı ve Rumeli Hisarı arasında uza-
nan İstanbul Boğazı’nda turlamak ister-
sen Şehir Hatları tarafından gidiş-dönüş 
düzenlenen boğaz turlarına katılabilir-
sin. Uzun ve kısa olmak üzere iki çeşit 
tur düzenlendiğini de belirtelim. Ayrıca 
tek yön olarak da boğaz turu seferleri 
yapılıyor. Hatta boğazın akşam saatle-
rinde güzelliğini de görebilmemiz için 
mehtap turları da düzenliyorlar.

15- Eminönü
İstanbul atmosferini en iyi şekilde dene-
yimleyebileceğin yere geldi sıra. Emi-
nönü, şehrin en meşhur semtlerinden 
biri. Her daim bir koşuşturmaca, her 
daim bir turist kalabalığı görebileceğin 
Eminönü, Rüstem Paşa Camii ve Süley-
maniye Camisi tarafından çevreleniyor. 
Tarihi Yarımada sınırları içerisinde 
bulunan semt, İstanbul’da gezilecek 
yerler listemize eklediğimiz birçok yere 
de ev sahipliği yapıyor. Eminönü’ne 
geldiğinde mutlaka yapman gereken 
bazı şeyler de var tabii. İlk olarak Haliç 
Köprüsü üzerinde sıralanmış restoran-
ların taburelerinde oturup balık ekmek 
yemeden asla dönmemelisin. Eğer 
yemezsen İstanbul’a gelmiş sayılmazsın. 
Aynı zamanda Haliç’te durup manzara-
yı izlerken martılar için simit alıp onları 
beslemelisin. Bir İstanbul klasiğini daha 
yerine getirdikten sonra Eminönü’nde 
aradığın her şeyi bulabileceğin dükkan-
larda alışverişe çıkabilirsin. Özellikle 
düğün, nişan gibi özel gün ya da gece-
lerde lazım olabilecek aklına gelen her 
şey Eminönü’nde satılıyor.

SEMANUR POLAT



Halihazırda bir bayram daha 
gelip geçti diyebiliriz.

Peki hayatımızda ne değişti?
Pahalılık devam ediyor. Ekonomik 

kriz olanca ağırlığıyla beraber varlığını 
sürdürüyor. Kavurucu sıcaklar kapıda. 
Siyaset dünyasındaki gerilim giderek 
yükseliyor. Yani Türkiye’de değişen pek 
bir şey yok. 

Ama tabii bayram mutlaka bir miktar 
da olsa yüzümüzü güldürmüştür. Şimdi 
o gülüşe sığınarak her bayram düzenli 
olarak paylaştığım gibi bir Aziz Nesin 
hikayesi daha paylaşarak bu yazıyı 
noktalayacağım;

Keyifli günlerinize gelsin...

HHH

DAYANIN YURTTAŞLARIM
“Çook eskiden, bu kavanoz dipli koca 

dünyanın bir yerinde, dört bir yanı 
dağ, ortası bağ, suları şınl şml, gökleri 
pırıl pırol bir ülke varmış. Dünyanın 
her yerinde olduğu gibi, burada da, 
insanlardan başka yaratıklar da varmış. 
Bunların arasında sürüngenler, zehirli 
böcekler, örümcekler de elbet bulu-
nurmuş. Ama bunlar, başka yerlerde-
kinden ne çok, ne az olduklarından hiç 
kimsenin gözüne batmazmış.

Bu ülkenin başında bir kişi bulu-
nurmuş. Buna “Başbay” denirmiş. 
O ülkede başbaylık seçimle olurmuş. 
Başbay olmak isteyenler, adaylıklarını 
koyarlar, seçmenler de bunların için-
den beğendiklerini Başbay seçerlermiş. 
Hangi adayın aldığı oy çoksa o, Başbay 
olurmuş.

Gel zaman git zaman, o ülkede bir 
şaşılası değişme olmuş. Sürüngenler, 
zehirli böcekler günden güne çoğalma-
ya başlamış. Yılanlar, çıyanlar, kırka-
yaklar, akrepler, örümcekler, kertenke-
leler, hem her gün biraz daha çoğalıyor, 
hem de her gün biraz daha büyüyüp 
irileşiyorlarmış. Yılanlar, kavak kadar 
uzayıp boylanmış, kavak gövdesi kadar 
en almış. örümcekler büyüye büyüye ev 
kadar olmuşlar. İrileşen kertenkelelerin 
yeni doğan yavrulan bile timsahtan 
büyük olurmuş. Kırkayaklar, yolcu 
trenleri gibi uzamış. Yarasaların kanat-
ları çadır kadar genişlemiş.

Aklı ergin, derin bilgin, erdemli 
kişiler, bu işin nedeni üstünde kafa 
patlatmışlar, düşünmüşler, ama bitürlü 
bu zararlı yaratıkların neden günden-
güne büyüyüp çoğaldıklarını anlaya-
mamışlar.

İş bu kadarla da kalmamış. Bu zararlı 
yaratıklar, insanları sokmaya, ısırmaya, 
zehirlemeye de başlamışlar. Daha bir 
şaşılacak yanı, bunların ısırıp zehirle-
diği kişiler ölmüyorlarmış. Ölmedikten 
başka, bu zehirler insanın beynini 
uyuşturuyor, tatlı bir yarı uyku veri-
yormuş. Bu öyle bir keyifmiş ki, kanına 
bir kere bu zehirden karışan, hemen bu 
zehire alışırmış. Artık bu kişi kendi-
sini yılanlara, akreplere ısırtmadan, 
kırkayaklara örümceklere sokturma-
dan, kertenkelelere, yarasalara kanını 
emdirtmeden duramazmış. Hem de bu 
zehirin verdiği keyfin sonu yokmuş. 
Bikere bu zehire alışanlar, onun verdiği 
keyfi hiçbir zaman yeter bulmazlar, 
hergün daha çok, daha çok isterlermiş. 
Haftada bir kendilerini zehirletenler, 
giderek iki günde bir, hergün, daha 

sonra da günde bikaç öğün kendilerini 
zehirletmeye başlamışlar.

Beyinlerinin düşünmeye yaradığını 
bilen, kafası önce, yüreği yüce kişiler, 
nasıl etsek de insanoğlunu şu yılan 
çıyan zehirinden kurtarsak diye bir yol 
aramışlar. Ama öbür yandan, ken-
dilerini ille zehirleterek keyiflenmek 
isteyenler böyle düşünenlere karşı 
dururlarmış. Bu yüzden o ülkedeki 
insanlar ikiye ayrılmışlar. Aralarında 
başka ayrılıklar da varmış elbet ama, 
çoğunlukla iki belli ayrım varmış. Yılan 
çıyan zehirine alışanlar, bu zehirin çok 
iyi yararlı bir şey olduğunu savunanlar-
la, bunun tersini söyleyenler.

Yarasalar, .örümcekler, akrepler, kır-
kayaklar durmadan insanları sokmaya 
hız verdiklerinden, zehire alışanlar 
gündengüne çoğalıyor, öbürleri hergün 
biraz daha azınlıkta kalıyorlarmış.

Gel zaman git zaman, bu zehire 
ahşanlar o kadar çok zehirlenmeye 
başlamışlar ki, gitgide yüzleri gözleri, 
elleri ayaklan değişmeye başlamış. 
Kendilerini yılanlara sokturanların, her 
gün birer parça, birer parça derilerinin 
rengi yeşile kaçıyor, vücutları uzuyor, 
kafaları küçülüyor, bir zaman sonra 
büsbütün yılan olup çıkıyorlarmış. O 
zaman yılandan hiç ayrımsız, yerde 
sürünmeye başlıyorlar, başkalarını sok-
maya, zehirlemeye çalışıyorlarmış. Bi-
takımlarının da parmaklan, tırnaklan, 
elleri, ayaklan gitgide inceliyor, uzuyor, 
yeniden eller ayaklar çıkıyor, yavaş 
yavaş derken günün birinde iri bir 
örümcek oluyorlarmış. Ondan sonra 
başka insanların üzerine atılıyorlarmış. 
Böyle böyle derken, zehirlenen insanlar 
da, kanlarına karışan zehirin etkisiyle 
gündengüne yılanlaşmaya, çıyanlaş-
maya, yarasalaşmaya, solucanlaşmaya, 
sürüngenleşmeye başlamışlar.

Ötekiler, insan kalmak için direnir-
lerken, her elveren yerde dillerinin 
döndüğü kadar,

- Yurttaşlar!.. İnsanlığınızı koruyun, 
örümcekleşmeyin, akrepleşmeyin!.. 
diye bağırırlar, söylerler, ama dinlete-
mezlermiş.

Zehirlenip değişenler gitgide çoğal-
dıklarından, böyle söyleyenlere,

- Hainler, alçaklar!.. diye bağırır, üze-
rine yürürlermiş.

İnsanlığını koruyanlar gitgide o denli 
azınlıkta kalmışlar ki, günün birinde o 
ülkede büsbütün insan kalmamasından 
korkmaya başlamışlar. Başbay seçimi 
zamanı gelince, kamuoyu da onlardan 
yana olduğu için, yılan, çıyan, yarasa, 
örümcek biçimine girmiş olanlar kimi 
seçerlerse, o ülkeye Başbay olurmuş.

O ülkede aydın kişiler de varmış. 
“Başımıza gelenler nedir? Bundan yurt-
taşlarımızı nasıl kurtarırız, koruruz?” 
diye düşünmeye başlamışlar. Her aydın 
kendi kafasına göre buna bir yol bul-
muş. Kimi,

- Zehire alışa alışa sürüngenleşenler, 
örümcekleşenler, artık insan sayıl-
mazlar. Onlarda insanlığın ne biçimi 
kalmış, ne özü... Bunun için de Başbay 
seçimine katılmasınlar!.. demiş.

Her ne kadar biçimleri insan değilse 
de, ilk gelişleri, doğuşları insan. Çünkü, 
bunların çocukları yine insan doğar-
mış. Kanlarına zehir katılmazsa, hep 
insan kalırlarmış.

O ülkedeki aydınların kimisi de,
- İnsan kalmak için, çatalla yemek 

yensin!.. demiş.
“Ütülü pantolon giymeli” diyen, 

“Hergün tıraş olmalı” diyen doluy-
muş. Ama bunların hiçbiri, insanların 
insanlığını korumaya yetmezmiş.

O zaman, o ülkenin aydınları, “Bir de 
başka ülkelere bakalım. Oralarda da 
biçimini, kalıbını, içini, özünü değişti-
renler var mı? Varsa, neler yapıyorlar? 
Bunu nasıl önlüyorlar, gidip görelim!” 
demeye başlamışlar. Dedikleri gibi 
de, başka ülkelere gidip, oralardaki 
insanları incelemişler. Sonra, oralarda 
görüp öğrendiklerini, kendi ülkelerine 
uygulayıp, yurttaşlarına yararlı olmak 
için, evlerine, çocuklarına dönmüşler. 
Yine eskisi gibi herkes kendince bir 
düşünce sürmüş ileri. Kimisi,

- Evlere daha geniş pencereler aça-
lım!.. demiş.

Kimisi,
- Başka ülkelerden örnek insanlar 

getirelim!.. demiş.
Kimisi de,
- Bizimkileri başka ülkelere gönde-

relim, oralardaki insanları görsünler!.. 
demiş.

“Günde üç kere zıplamak gerek.” 
“Yatakta sol yana yatmalı.” diyenler 
bile varmış. Yalnız bunların aralarında 
kafası işleyen biri çıkmış.

- Beni dinleyin, demiş, ben sürün-
genlerin, böceklerin neden çoğalıp 
geliştiklerini anladım. Yeryüzünün baş-
ka ülkelerine bakıp, bunu öğrendim. 
Bir hava esiyor, bu hava sürüngenlere, 
böceklere o kadar yarıyor ki büyüyor-
lar, çoğalıyorlar. Şimdi iş, bu havanın 
esmesine engel olmakta. Bu hava da, 
doğu yönünden esiyor. Gezip dolaştı-
ğım yerlerde gördüm. Doğudan esen 
bu havayı kesen dağ dibinde kurul-
muş ülkelerde, bizde olanlar olmuyor. 
Aklımızı başımıza toplayıp, büsbütün 
iş işten geçmeden, doğudan esen hava 

yolunu kapamalıyız. Yoksa 
hepimiz, günün birinde 
değişip insanlıktan çıkacağız, 
yılan çıyan olacağız.

Bu sözlere inananlar da olmuş, 
inanmayanlar da, gülüp geçenler de.. 
Ama inananlar işi sıkı tutup, zehirli 
sürüngen, örümcek, kertenkele, yarasa 
biçimindekilerle savaşa girmişler. Bu 
ölüm kalım savaşı çok kanlı olmuş. 
Çünkü o zamanın Başbayı da, çoğun-
luktan yanaymış.

O, ülke düşmanlardan korunmak 
için çepçevre kale duvarlarıyla çevri-
liymiş, Bu kalın duvarların her biyana 
kapıları varmış. Ülkenin insanları, 
doğu kapısını kapamaya çalışırlarken, 
öbürleri de kapatmamaya çalışırlarmış. 
İnsanlar kapıyı içerden itmeye, öbürleri 
dışardan dayanıp kapatmamaya uğra-
şırlarken seller gibi kanlar akmış. Ama 
sonunda içerdekiler başarı kazanımış-
lar, doğu kapısını sıkıca kapamışlar. 
Öbürleri de kapının dışında kalmış-
lar. Bu düşünceyi ileri sürüp başarı 
kazanan kişi, o ülkeye Başbay olmuş. 
Yurttaşlarına,

- Sakın, demiş, bu kapıyı aralamayın! 
Bir kere aralarsanız, sonunu alamazsı-
nız. Bu böyle bir kapıdır ki, bir parmak 
aralansa, günün birinde ardına kadar 
açılır.

Bir zaman sonra bu akıllı kişi ölmüş. 
Onun yerine başkaları seçile seçile 
Başbay olmuşlar.

Yine eskiden, her yerde, her zaman 
olduğu gibi o ülkede de sürüngenlerle 
öteki böcekler varmış ama, doğu kapısı 
kapalı olduğundan, doğudan hava gir-
mediği için, bunlar olduklarından daha 
çok büyüyemez, üreyemezlermiş.

Gel zaman git zaman, Başbay adayları 
arasında, sen seçileceksin, ben seçilece-
ğim, diye çatışmalar başlamış. Doğrusu 
bu Başbay adaylarının hiçbiri, yeniden 
insanların örümcekleşmesini, akrep-
leşmesini istemiyorlarmış. İstemiyor-
larmış ama, ne yapsınlar, oy kazanmak 
gerek. O zamanın Başbayı, düşünmüş 
taşınmış, öbür adaydan üç oy daha çok 
alsa seçimi kazanacak.

- Ben şu kapıyı üç oyluk aralarım!.. 
demiş.

Dediği gibi de yapıp, Başbaylığı baş-
kasına bırakmamış.

Bunu gören öbür adaylar, kapıyı daha 
da açıp, kendilerine oy verecekleri içeri 
sokmaya başlamışlar. Onlar da, kapının 
büsbütün açılıp hepsinin dolmasını 
istemiyorlarmış. Bunun için de ken-
dilerine gerekli on oyluk kadar kapıyı 
aralamışlar. Biyandan da kapı temelli 
açılmasın diye, kendi adamlarına, kapı-
yı ardından ittirirlermiş. Kapı on oyluk, 
yüz oyluk, bin oyluk aralana aralana, 
gün gelmiş, ardına kadar açılmış.

Gelgelelim Başbaylar, ka-
pının hepten açık kalmasını 
istemediklerinden,

- Dayanın, içerden itin! diye 
de kendi adamlarına emirler 
verirlermiş.

İçerden ite, dışardan ite, kapı 
kendi ekseni üstünde fır fır 
dönmeye başlamış.

İşte o zamandan beri o 
ülkede doğu kapısı fır fır 
döner, ama Başbaylar da, hiç 
durmadan,

- Dayanın yurttaşlarım, 

dayanın!.. diye bağırırlarmış.”
Aziz Nesin’in az evvel okuduğunuz 

yahut okuğunuzu farz ettiğim güldü-
rürken düşündüren hikayesi üstüne bir 
de bugüne şiir bırakmak isterim. Ataol 
Behramoğlu ağabeyin en sevdiğim 
şiirlerinden birisi;

HHH

YAŞADIKLARIMDAN 
ÖĞRENDIĞIM BIR ŞEY VAR

“Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey 
var:

Yaşadın mı, yoğunluğuna yaşayacak-
sın bir şeyi

Sevgilin bitkin kalmalı öpülmekten
Sen bitkin düşmelisin koklamaktan 

bir çiçeği
İnsan saatlerce bakabilir gökyüzüne
Denize saatlerce bakabilir, bir kuşa, 

bir çocuğa
Yaşamak yeryüzünde, onunla karış-

maktır
Kopmaz kökler salmaktır oraya
Kucakladın mı sımsıkı kucaklayacak-

sın arkadaşını
Kavgaya tüm kaslarınla, gövdenle, 

tutkunla gireceksin
Ve uzandın mı bir kez sımsıcak 

kumlara
Bir kum tanesi gibi, bir yaprak gibi, 

bir taş gibi dinleneceksin
İnsan bütün güzel müzikleri dinleme-

li alabildiğine
Hem de tüm benliği seslerle, ezgilerle 

dolarcasına
İnsan balıklama dalmalı içine hayatın
Bir kayadan zümrüt bir denize dalar-

casına
Uzak ülkeler çekmeli seni, tanımadı-

ğın insanlar
Bütün kitapları okumak, bütün hayat-

ları tanımak arzusuyla yanmalısın
Değişmemelisin hiç bir şeyle bir bar-

dak su içmenin mutluluğunu
Fakat ne kadar sevinç varsa yaşamak 

özlemiyle dolmalısın
Ve kederi de yaşamalısın, namusluca, 

bütün benliğinle
Çünkü acılar da, sevinçler gibi olgun-

laştırır insanı
Kanın karışmalı hayatın 

büyük dolaşımına
Dolaşmalı damarlarında 

hayatın sonsuz taze kanı
Yaşadıklarımdan öğrendiğim 

bir şey var:
Yaşadın mı büyük yaşaya-

caksın, ırmaklara,göğe,bütün 
evrene karışırcasına

Çünkü ömür dediğimiz şey, 
hayata sunulmuş bir arma-
ğandır

Ve hayat, sunulmuş bir 
armağandır insana...”

9GÜNDEM 15 TEMMUZ 2021 PERŞEMBEwww.gazetedamga.com.tr

beylİkdüzü Belediyesi, hiz-
mette fırsat eşitliği ilkesiyle
projelendirdiği Gezici Hizmet

Otobüsleri’nden birini daha ilçeye ka-
zandırdı. 7’den 70’e tüm vatandaşların
kitaba ulaşabilmesi için hayata geçirilen
Gezici Kütüphane’nin ardından Mobil
Sağlık Aracı da yola çıktı. Beylik Pazar
Alanı’nda gerçekleşen açılış törenine,
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık’ın yanı sıra projenin hayata
geçmesine katkıda bulunan Muya Ano-
nim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı
Özkan Acar, siyasi parti temsilcileri,
muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Tören
kapsamında, Florya Medikal Park Has-
tanesi’nin katkılarıyla 13 yaşındaki Se-
rebral Palsi hastası İbrahim Demir için
özel hazırlanmış bisiklet ile 6 yaşındaki
özel gereksinimli Emirhan Akıncı’ya
sağlanan medikal malzeme desteğini
Başkan Çalık takdim etti. 

Ayağına götüreceğiz

Açılışta konuşma yapan Belediye Baş-
kanı Çalık, “Beylikdüzü’nde mutluluğu

planlarken çok değerli sanayici dostları-
mız da bizleri destekliyor. Bu noktada
Özkan Bey ve ailesine destekleri için çok
teşekkür ediyoruz. Mobil Sağlık Aracı

ile birlikte Beylikdüzü’nün daha deza-
vantajlı mahalle ve sokaklarında hizmeti
vatandaşın ayağına götüreceğiz. Bu
proje inşallah erken tanı ve teşhiste va-

tandaşlarımızın işine yarayacak. Yaptı-
ğımız her iş bugüne nefes yarınlara
umut olmaya devam edecek.” ifadelerini
kullandı. Başkan Çalık, açılış kurdelesi-
nin kesilmesinin ardından otobüsü de-
taylıca gezdi. 

Çözüm üretilecek

Açılışı yapılan Mobil Sağlık Aracı, bele-
diye bünyesinde verilen sağlık hizmetle-
rine çeşitli nedenlerle erişemeyen
vatandaşlara hizmet götürecek. Farklı
lokasyonlarda belirli sürelerde buluna-
cak hizmet otobüsünde, pek çok sağlık
hizmetinin yanı sıra Sağlık İşleri Mü-
dürlüğü’nün verdiği hizmetlere yönelik
bilgilendirmeler de yapılacak. Mobil
Sağlık Aracı içinde verilmesi mümkün
olmayan hizmetler ise gerekli yönlendir-
meler ve vatandaşlardan alınan talepler
doğrultusunda Sağlık İşleri Müdürlüğü
hizmet binasında yerine getirilecek. Aynı
zamanda ilçedeki özel sağlık kuruluşları
ile yapılacak anlaşmalar sonucunda va-
tandaşların farklı tür ve nitelikteki sağlık
ihtiyaçlarına da çözümler üretilecek. 

Beylikdüzü Belediyesi,  Gezici Hizmet Otobüsleri’nden biri olan Mobil Sağlık Aracı’nı hizmete açtı. Proje ile Beylikdüzü’nde
yaşayan tüm vatandaşların sağlık hizmetlerine kolayca erişebilmesini hedeflediklerini belirten Beylikdüzü Belediye
Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Mobil Sağlık Aracı ile birlikte hizmeti vatandaşın ayağına götüreceğiz" dedi. 

Mobil araç yola çıktı
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Kaymakamlığı İlçe Gıda Tarım ve Hayvanlık Müdürlüğü
işlet kayıt belgesi kaybettim. Hükümsüzdür.

E senler Belediyesi, geçmişe özlem
duyan vatandaşları, Dörtyol
Meydanı’nda nostaljik bir yolcu-

luğa çıkardı. Klasik otomobil sevdalıları-
nın beğenisini toplayan Açık Hava
Klasik Otomobil Sergisi ve Grup Retro-
büs konseri ile devam etti. Sergiye ilgi
bir hayli fazlaydı. 70'e yakın klasik oto-
mobilin sergilendiği etkinlikte vatandaş-
lar araçlarla fotoğraf çektirmek için
birbirleriyle yarıştı.

Büyük bir zevk

Sergiye otomobiliyle katılan klasik oto-
mobil tutkunu Ömer Faruk Kaleli, “Kla-
sik otomobillere 13-14 yaşımdan bu
yana ilgim var. Her aracı nostaljiye çe-
virmeye çalışıyorum ama olmuyordu. 6
ay önce aracımı aldım ve şu an kullanı-
yorum. Yolda kaldığım zamanlar oldu,
çok uğraştım ama yolda aldığım keyfi ve
zevki en kaliteli bir araçta bile alamıyo-
rum. Bu aracı kullanırken aldığım zevki
hiçbir şeye değişmem. Bazen bu araca
bu masraf yapılır mı? Bu kadar uğraşılır
mı? Diyorlar ama ben bu araçla ilgilen-
mekten zevk alıyorum. Vatandaşın da il-
gisi çok fazla yolda durduran, otoyolda
korna çalan, sağa çekip fotoğraf çekin-
mek isteyenler oluyor” dedi. 1980 yı-
lında gelin arabası olarak kullandığı

aracın farklı bir rengi ile sergide karşılaş-
tığını ve çok duygulandığını belirten
Hacer Hanım ise “Çok güzel ve mü-
kemmel bir sergi. Bugün bizler eski gün-
leri yeniden yaşıyoruz. Arkamdaki sarı
aracın mavi renklisi benim gelin ara-
bamdı. 1980 yılında o araçla gelin ol-
muştum. Şimdi o günleri yad ettim”
diye konuştu. 1957 model chevrolet be-
lair model aracıyla sergide yer alan
Kemal Çobanoğlu da “Çocukluğumdan
bu yana otomobillere ilgim var. Bu araç-
ların içerisinde büyüdük, seviyoruz. Bu
başka bir duygu ancak bu araçları kul-
landığınızda onu anlarsınız” dedi. Yeşil-
çam’ın unutulmaz filmlerinden
Sultan’da kullanılan aracın aynısı olan
1976 model minibüsüyle sergiye katılan
Ümit Aktaş, “Yaklaşık 9 sene önce bu
işe başladım. Bu ilk klasik aracım ve ilk
göz ağrım. Aracım Sultan filminde kul-
lanılan aracın aynısı, 1976 model bir
araç. İçerisinde bulunan aksesuarlar bile

o filmde kullanılan aksesuarlarla aynı”
ifadelerini kullandı.

Sadece 7 tane var

Türkiye’de 7 tane bulunduğunu belirten
klasik minibüsünün vatandaş tarafından
yoğun ilgi gördüğünü anlatan Levent
Dikbaş ise “Bu araçlardan bir tanesi
bizde bulunuyor. Bu araca gözümüz gibi
bakıyoruz. Bu tür etkinliklere katılıp ar-
dından otoparka çekiyoruz. Herkes yolda
bu araca selam veriyor ben de selamlara
karşılık vermekten iki kere korna yaktım.
Trafikte seyir halindeyken çok fazla ilgi
var. Vatandaşın ilgisi gayet yoğun” ifade-
lerini kullandı. Sergiyi gezen Sevim Yıl-
dırım da “Benim zamanımın otomobilleri
hepsi çok güzel. Torunumla birlikte gezi-
yoruz hepsini çok sevdik. Eskileri hatırla-
dım bugün ve hala o devri istiyorum. O
devri çok seviyorum. Şu araçların güzelli-
ğine bakar mısınız? Görünüşleri bile çok
hoş” açıklamalarında bulundu. DHA

Barış KIŞ
barısgercek1@gmail.com 

SON SAYFA

15 TEMMUZ;
Bir kahramanlık hikayesi

15 Temmuz 2016'da Fethullahçı
Terör Örgütü (FETÖ) / Paralel
Devlet Yapılanması (PDY) tara-

fından düzenlenen hain darbe girişiminin üzerin-
den bugün 5n yıl geçti. Hain darbe girişiminin
üzerinden 5 yıl geçti ancak 251 vatandaşın şehit
olduğu, 2196 vatandaşın da gazi olduğu karan-
lık gecede yaşananlar hafızalardaki tazeliğini ko-
ruyor. Bu kara günde Şehit Ömer Halisdemir'in
yazdığı gibi onlarca kahramanlık öyküsü ortaya
çıktı ve darbe girişimi durduruldu. 

Hain darbe girişimi büyük bir mücadele ve di-
reniş ile engellendi. Halkın öncülüğü ve güvenlik
güçlerinin desteğiyle FETÖ/PDY tarafından dü-
zenlenen darbe girişimi saatler içerisinde berta-
raf edildi. Darbe girişimi ileri boyutlara
ulaşmadan engellendi ancak 15 Temmuz gece-
sinde onlarca şehit verildi. Vatandaşların tankla-
rın önünde dimdik durduğu ve birçok
kahramanlık hikayesinin yazıldığı 15 Temmuz'da
hayatınıkaybeden şehitlerimize bir kez daha Al-
lah'tan rahmet diliyoruz. 

15 Temmuz'un en büyük kahramanı hiç kuşku-
suz milletimizdir. Bu nedendle 15 Temmuz'un iyi
anlatılıp değerlendirilmesi gerekir. Bir daha bu
tür ihanetlerin yaşanmaması için uyanık olma
zorundayız. 15 Temnmuz'u siyasetin kısır alanın-
dan kurtarıp, geleceğimize ışık tutan bir fener
gibi algılamalıyız. 

FETÖ

FETÖ dünya tarihinde başka bir benzeri olma-
yan bir terör örgütü. Her ne kadar Haşhaşilere
benzetilsede çok daha aktif ve kapsamlı olduğu
bir gerçek. Böyle bir örgüte karşı savunma me-
kanizmanızı çok güçlü olması gerekir. Bir kere
Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü savunan her-
kes bu örgütü iyi anlamalı, operasyonlarına karşı
teyakkuz halinde olması gerekir. 

NOSTALJI RUZGARINOSTALJI RUZGARINOSTALJI RUZGARINOSTALJI RUZGARINOSTALJI RUZGARINOSTALJI RUZGARI
Tarihe tanıklık eden 

klasik otomobiller, Esen-
ler Dörtyol Meydanı’nda

vatandaşları nostaljik bir
yolculuğa çıkardı. Mo-

deli, 1950’lerden 80’lere
kadar uzanan araçlardan
oluşan Açık Hava Klasik
Otomobil Sergisi yoğun

ilgi gördü. Sergi alanında
gerçekleştirilen Retrobüs

konseri ise vatandaşa
keyif dolu anlar yaşattı.

HER DÖNEME AİT
ARAÇLAR YER ALDI

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürü
Hüseyin Cerrahoğlu ise vatandaşın mut-
luluğuna tanıklık ettiklerini anlatarak,
“Bugün burada gülen yüzleri gördükçe
bizler de çok mutlu olduk. Vatandaşımız
mutlu bizler de mutluyuz. Her döneme
ait araç var. Bizim davet ettiğimiz araçla-
rın yanı sıra bir de etkinliği duyup gelen-
ler oldu” değerlendirmesinde bulundu.
Sergiyi ziyaret eden vatandaşlar Grup
Retrobüs konseri ile Yeşilçam’ın unutul-
maz şarkılarına eşlik etti.

MarMaraDenizi Koruma Eylem Planı Ko-
ordinasyon Kurulu'nun ikinci toplantısı Çevre
ve Şehircik Bakanı Murat Kurum başkanlı-

ğında tamamlandı. Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkan-
lığı Çalışma ofisindeki toplantı basına kapalı olarak 3
saat sürdü. Bakan Kurum, Marmara Denizi Koruma
Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'ndan sonra düzenle-
diği basın toplantısında, "Bugün de yine; kendilerinin im-
zalarıyla oluşturulan Koordinasyon Kurulu'muzun ikinci
toplantısını gerçekleştirdik. Hep birlikte Marmara Denizi
Eylem Planı kapsamında yürüttüğümüz çalışmaları, kat
ettiğimiz aşamaları ve geldiğimiz noktayı müzakere ettik,
yeni kararlar aldık" dedi.  Marmara deniz yüzeyindeki
müsilajın kapladığı alan 3,5 hektara düştüğünü söyleyen 

Bakan Kurum, "Marmara Denizi'ndeki küçük ölçekli ba-
lıkçılara verilecek desteği bir önceki yıla göre iki katına 2
bin -2 bin 900 liraya çıkardık. Bu kapsamda, Tarım ve
Orman Bakanlığımızla birlikte, ilave olarak 4,2 milyon
lira ödeme yapacağız. Sağlık Bakanlığı tarafından bu-
güne kadar yüzme suyu alanlarında herhangi bir sorun
tespit edilmedi. Yüzme suyu alanlarındaki müsilaja yöne-
lik toksikolojik ve patolojik analizleri yaptık ve olumsuz
herhangi bir duruma rastlamadık. Yani vatandaşlarımız
gönül rahatlığıyla denize girebilirler, güven içerisinde balık
yiyebilirler" diye konuştu. Bakan Kurum, sözlerine şu şe-
kilde devam etti: "Mart-Temmuz ayları arasında yapılan
uydu gözlemlerinde müsilajın alan büyüklüklerini çıkar-
dık. Yaptığımız denetimlerle 175 işletme ve 11 gemiye
toplamda 23.5 milyon lira ceza uyguladık. 52 işletmeyi de
çevre mevzuatına aykırı fiilleri nedeniyle faaliyetten men
ettik."

500 km'lik tarama

Gemi Atıklarının Yönetimi Yönetmeliği'ni Ağustos ayı

sonuna kadar yayınlayacaklarını söyleyen Bakan Kurum,
"Yüzer sistem atık kabul tesisleri oluşturacağız. Böylece
gemi atıklarının geri kazanımını sağlayacak ve daha sıkı
takip altına alacağız. Şu anda müsilajı tetikleyen faktörleri
izlediğimiz nokta sayımızı 150 istasyona çıkardık. Araş-
tırma alanımızı daha da genişlettik. Müsilaj problemi
başladığı günden bu yana 234 istasyonda 40 gün bo-
yunca, çeşitli derinliklerde 500 kilometre tarama ve araş-
tırma yaptık. Bu çalışmalar sonucunda müsilajı sadece
deniz yüzeyinden temizlemedik. İlk 20 metre derinlikte
artık müsilaj yok. Sonraki 10 metrede var. Yine dipten yü-
zeye doğru gidildiğinde ilk 30 metrede müsilaj kalmadı.
Yani orta bölümde sıkışmış durumda olduğu için artık fi-
ziksel olarak toplama yapılamayacak durumda. Sevindi-
rici bir gelişme olarak ifade edeyim. Bilim insanlarımıza
göre Marmara denizinde yeni bir müsilaj oluşumu bek-
lenmiyor. İnşallah çalışmalarımızla ve doğal yollarla or-
tada sıkışan müsilaj da parçalanacak ve dağılacak.
Özellikle kentsel kirliliği kestiğimizde müsilaj tamamen
yok olacak ve bir daha geri gelmeyecek" dedi.  DHA

Çevre ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum, "İlk 20
metre derinlikte artık

müsilaj yok. Sonraki 10
metrede var. Yine dipten

yüzeye doğru gidildiğinde
ilk 30 metrede müsilaj

kalmadı" dedi

İlk 20 metrede müsilaj yok!

İBB görevini
bize devretsin
İstanbulBüyükşehir Belediyesinin (İBB) 2021 yılı Tem-
muz ayı meclis toplantısının 2. oturumunda söz alan İBB
MHP Grup Başkanvekili ve Silivri Belediye Başkanı Vol-
kan Yılmaz, havaların ısınmasıyla birlikte artan sivrisinek
ve uçkun şikayetlerini İBB meclis gündemine taşıdı. Sivri-
sinek ve uçkunla mücadelede İBB’nin yetersiz kaldığına
dikkat çeken Başkan Yılmaz, “Geçtiğimiz Mart ayında
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesinin Cumhuriyet Halk Partili yönetimine bir
takım uyarılarım olmuştu. Asfalt programını çok geç yap-
tınız, önümüzdeki yıl buna dikkat edin. Mezarlıklarda te-
mizlik noktasında bayram hazırlıklarının yapılamamasına
ile ilgili uyarılarımız olmuştu. Ama en önemlisi uyarımızda
larva ve uçkunla mücadele konusunda geçen yıl sınıfta
kaldıkları ama pandemi yoğunluğu dolayısıyla bu konuya
odaklanamadıkları için bunu tolere ettiğimizi söylemiştik.
Silivri Belediyesi olarak biz geçen yıl mecbur kalıp davetiye
usulüyle bir ihale yapıp Silivri Belediyesinin bütçesine
İBB’nin görev ve sorunluluğundaki bir alana girerek har-
cama yapmıştık.” dedi.

Sinek problemi ne olacak?

Konuşmasında sorunun çözümü için
öneride bulunan Başkan Yılmaz şu ifa-
delere yer verdi: “İstanbul’da vatandaş-
larımızla bir araya geldiğimde bana en
çok sorulan, ‘Bu sinek problemi ne ola-
cak?’ Sorusu oluyor. CHP komisyon
üyemize şunu söylemek istiyorum.
CHP’li belediyelerin çağrı merkezlerine
gelen şikâyetleri lütfen belediye başkanlarından istesinler.
Çağrı merkezlerine gelen 10 şikâyetten 5-6’sı sinek ve uç-
kunlarla alakalı şikâyetler. Bu sorun ortada dururken ra-
kamlar üzerinden gidersek yanılırız arkadaşlar. Ortada çok
ciddi bir sorun var. Özellikle İstanbul’un çeperinde deresi,
göleti, ormanı ağaçlığı olan ilçeler şuan sinekten sivrisinek-
ten geçilmiyor. Ben buradan bir öneride bulunmak istiyo-
rum. İBB Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu bu
görevi, yetkiyi, sorumluluğu bu işin bütçesiyle birlikte 39
ilçe belediye başkanına devretsin. Çünkü ilçe belediyeleri-
nin bu mücadeleyi yapmak için araç, gereç, teçhizat ve
personeli yok. Eğer önümüzdeki yıl bu bütçeyi bizlere dev-
reder ve bizde buna göre aksiyon alırsak İstanbul’u daha
sineksiz daha güzel günler bekler diye düşünüyorum.”  
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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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İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı
Ekrem İmamoğlu, “1-7 Ekim Camiler ve Din
Görevlileri Haftası” kapsamında, din görevlisi

ve cami çalışanıyla bir araya geldi. Florya Sosyal
Tesisleri’nde gerçekleştirilen yemekli toplantı,
Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İBB, toplantı için
İstanbul genelinde görev yapan toplam 3 bin 574
din görevlisine davetiye gönderdi. Davete katılan
yaklaşık 700 din görevlisiyle bir araya gelen İma-
moğlu, “Bu özel haftanın bu yıl, ‘Cami, din görevli-
leri ve vefa’ temasıyla kutlanmasını çok değerli
buluyorum. Çünkü vefa gerçekten de insanı insan
yapan en önemli hasletlerden biri” dedi. Vefa duy-
gusunun, insani ve toplumsal olarak ihtiyaç duyu-
lan özelliklerden biri olduğunu vurgulayan
İmamoğlu, “Hep birlikte kıbleye yöneldiğimiz, sec-
deye durduğumuz camilerimiz de bir anlamda, in-
sandaki vefa hissinin simgeleridir. Kâinatı en
kusursuz, insanı en güzel şekliyle yaratan Allah’a
duyduğumuz şükran ve vefa hislerimizi en yoğun
yaşadığımız, en güçlü ifade ettiğimiz yerlerdir ca-
miler” diye konuştu.

Kibirle dolan benlikler yanlış yapar

“Kendimizi başkalarından üstün görmeye başladı-
ğımızda, önümüze açılan yol bizi ancak düşman-
lığa ve çatışmaya götürür” diyen İmamoğlu,
şunları söyledi:  “Kibirle dolan benlikler yalnız et-
raflarına ve kendilerine değil, temsil ettikleri inanç
ve değerlere de zarar verirler. Bir insanın, insan ola-
rak yaratılmış olma vasfını geri plana atarak, onu
sahip olduğu fiziksel özellikleri, sosyal kimlikleri,
düşünce ve inançları dolayısıyla kendimizden farklı,
kendimizden aşağı görmek, inançlı bir kalbin yapa-
cağı şey olamaz. Yalnız insanlara değil, tüm canlı-
lara, tüm kâinata aynı sevgi ve saygı dolu
yaklaşımla muamele etmek zorundayız. İyiliği em-
redip, kötülüklerden uzak tutan, güzel ahlaklı olma
yollarını gösteren, toplumda eşitlik ve adalete
büyük değer veren dinimizin bu insancıl, bu er-
demli özünü daha çok anlayıp daha fazla hissede-
bilmeli ve hissettirebilmeliyiz.” 

Din hizmeti büyük sorumluluk

Bütün din ve inançlarda, din üzerinden menfaat
elde etme hevesine kapılanlar olduğuna vurgu
yapan İmamoğlu, “Din istismarcılığı maalesef
dünya barışının, toplumsal güvenliğin ve bireylerin
iç huzurunun önünde önemli bir engel oluşturuyor.
İnançlı olmayı; manası ve kıymeti üzerinde düşü-
nülmeden, hissedilmeden yerine getirilen ibadetler-
den ibaret gören bir din anlayışı da bu tabloyu
ağırlaştırıyor” saptamalarında bulundu. Bu nok-
tada, din görevlilerinin çok önemli bir görev üstlen-
diğine inandığının altını çizen İmamoğlu, “Çünkü
din görevlileri, büyüklerimizin ifadesiyle, ‘Hademe-
i hayrat’tırlar. Yani hayır için hizmet edenlerdir, ha-
yatlarını hayır yoluna adamışlardır. Din hizmetinde
olmak çok büyük bir sorumluluktur ve en yüksek
seviyede hassasiyet gerektirir. Çünkü din görevlileri
dini konuşarak, anlatarak değil, bizzat yaşayarak
öğretirler. Ülkemizin ve İslam aleminin bütün din
görevlilerinin, vazifelerini en ideal şekliyle yerine ge-
tirecek şartlara kavuşmalarını diliyorum.  Bu yolda
sarf ettiğiniz gayret için sizleri tebrik ediyorum.
Görevinizi en doğru şekliyle yapma hassasiyetiniz
için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

MURAT PALAVAR
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İ stanbul mu?  Şöyle anlatayım….
Ben inanmıyorum. Ne İstanbul’u parlarken gö-
receğim ne de sorunsuz bir şehir şeklinde. Her

şey doğru düzgün olsa yaşanmaz ki bu hayat burada.
Düşünün, ne şarkılar eşlik eder dertli rakı sofrasına.
Ne gözyaşlarınıza ortak olurlar. Boğaza bakmadan
nasıl yaşanır. Yazılara nasıl ilham alınır? Yaşam bo-
yunca hepimizin problemlerin çözümleri büyütür.
Herkesin hayal kurmaya hakkı vardır ya hani, işte
ben bu hakkınızı bu yazı boyunca elinizden alacağım.
İstanbul sorunu ne benim yazdıklarımla çözülür nede
benim anlattıklarımla. Ama unutmamanız için, hep
hatırlamanız için yazıyorum.

 İstanbul mu? Şöyle anlatayım… Gelişmemiş bir
metropol İstanbul. Yüzlerce yıllık medeniyetin, mede-
niyetlerin başkenti. Ama hiç kimse görevini yerine ge-
tiremedi bugüne kadar. İstanbul Asya ile Avrupa
arasında 3 bacaklı bir köprü kaldı. Asfaltı çarpık,
çizgileri silik bir yol oldu durdu İstanbul. Bundan beş
yıl sonra da on yıl sonra da İstanbul yine aynı İstan-
bul olacak gene “asfaltı” hala bozuk ama “çizgileri”
boyanmış bir metropol olarak… seçimlerde “beyaza”
boyanan, gün geçtikçe “grileşen” İstanbul’umuz.
Malzeme yapılacak siyasilerin elinde umutsuzların
yalan umudu, taşı yaprağı “sarıya özenle boyanmış”
İstanbul. Milyon dolarlıklarla, milyon liralıkların
komşu olduğu yegâne mekân İstanbul. Güneşin ça-
murla kapatılacağına inanılan. Haksızların haklı ol-
duğu canım İstanbul um. Sakatların
“yaşayamamaya” mahkûm edildiği tek dünya kenti
İstanbul. Her sokağında ayrı bir medeniyet kokladı-
ğın, her görüntüsünden ayrı zevk aldığın, gündüzleri
yaşatan, akşamları hüzünlendiren, boğazında kendi
kaybettiğin tek kent İstanbul. Çiçeklerin, ağaçların
şehri içinde olmaması gerektiğine inanılan bir metro-
pol İstanbul. 

Sana sesleniyorum; ey tarihin eskitemediği İstan-
bul artık uykudan uyanma, silkinme zamanı gelmiştir,
at üstünde birikmiş kirleri, seni kullanmak isteyenlere
ve yıllarca meydanı boş bulup sırtından geçinenlere
izin verme, işte bu şehir Türkiye’nin kalbidir, her ne
kadar beyni Ankara’da olsa da kalp “temiz” kan
pompalamazsa beyin ne yapsın ey İstanbullu.? 

Büyük insan; yaptığı şeylerin arkasında bas bas ba-
ğıran değil, komplekslerini yenmiş başarısı için bağı-
ranları izleyen insandır.

İstanbul’un kurtuluşu
farklı bir bakışla...
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MAHMUT HOCA DİYOR Kİ

Mahmut OYMAN
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘1-7 Ekim Camiler ve Din
Görevlileri Haftası’ kapsamında, İstanbul’da görev yapan 
700 din görevlisiyle bir araya geldi. “Kibirle dolan benlikler
yalnız etraflarına ve kendilerine değil, temsil ettikleri inanç
ve değerlere de zarar verirler” diyen İmamoğlu, “Bütün din
ve inançlarda, din üzerinden menfaat elde etme hevesine
kapılanlar olabiliyor. Din istismarcılığı, maalesef 
dünya barışının önünde önemli bir engel 
oluşturuyor” ifadelerini kullandı

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da etkinlikte yaptığı konuşmasında,
camilere yönelik yaptıkları çalışmaları detaylarıyla anlattı. Bu çalışmaların
devam edeceğini vurgulayan Polat, “Din görevlilerinin bir kentin yaşamında, bir
ülkenin yaşantısında çok büyük bir toplumsal bağlayıcı olduğunu unutmamak
gerekir” dedi. İmamoğlu’nun talimatıyla kurdukları “Dinler Masası”nın camiler
ve cemaatlerinin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve gerekli yanıtların verilmesi nok-
tasında önemine dikkat çeken Polat, “Camiler ve din adamlarına yönelik hizmet
çalışmaları artarak devam edecektir” şeklinde konuştu. İmamoğlu, konuşmala-
rın ardından katılımcıları masalarında ziyaret etti. 

DIN ISTISMARCILIGI
BARISA ENGEL 
OLUR!

Din görevlileri bağlayıcıdır

Hayvanlara özel zabıta 
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Hayvanları Koruma Günü'nde yaptığı konuşmada,
“Sadece hayvan hakları ve hayvanlar ile ilgili çalışmalar yapacak zabıtamız olacak” dedi

ESENYURT Belediyesi, 4
Ekim Hayvanları Koruma
Günü kapsamında can dost-

larımızın yaşam hakları konusunda far-
kındalık etkinliği düzenledi. Veteriner
İşleri Müdürlüğü Modern Hayvan Ba-
kımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde
gerçekleştirilen etkinliğe, Esenyurt Bele-
diye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt,
Belediye Başkan Yardımcısı Halis Şim-
şek, belediye birim müdürleri ve yüz-
lerce Esenyurtlu çocuk katıldı. 

Zabıta birimini oluşturduk

Yeryüzünde bütün canlıların yaşama
hakkı olduğunu ve insanların önemli
görevlerinden bir tanesinin de hayvan
haklarını korumak olduğunu vurgula-
yan Başkan Bozkurt, bu anlamlı günde
can dostlarımızın haklarını korumak ve
onları yaşatmak için farkındalık yaratan
önemli bir hizmetin açılışını yaptı. Baş-
kan Bozkurt, “Bu dünya sadece insan-
lara ait bir yer değil. Sadece insanların
yaşadığı durumda da bu dengede kal-
ması mümkün değil. Dünya üzerindeki
bütün canlıların yaşama hakkı var. Bu
güzellik de ancak öyle ortaya çıkıyor,
dolayısıyla hayvan haklarını korumak,
o dengeyi sağlamak da biz insanların
önemli görevlerinden bir tanesi. Bele-
diye olarak tabi bunu ancak bunu icra
edebiliriz. Biz de arkadaşlarımızla bera-
ber göreve geldiğimizden beri hayvan-
ların yaşamış olduğu beslenme,
barınma ve şiddet sorunlarına dair bir-
çok çalışma yapıldı. Hayvanların sahip-
lendirilmesi için ve diğer sağlık
sorunlarının giderilmesi için çalışmalar
yapıldı. Bunun daha yerinden incelen-
mesi ve daha nitelikli hale getirilmesi
için de arkadaşlarımız bir zabıta birimi
oluşturdu. Bu, sadece hayvan hakları ve
hayvanlar ile ilgili çalışma yapacak bir
zabıta olacak. Hukuk çerçevesinde hak-
larının korunması sağlanacak. Onların
daha sağlıklı, huzurlu olması için ça-
lışma yürütecekler” dedi. 
ZEHRA ÇELİK

Kartal sanatseverleri
beklİyor
Kartal Belediyesi fuaye alanı, fotoğraf
sanatçısı Barış Kerim Cesur’un ‘insan’ temalı
sergisi “Yansımalar”a ev sahipliği yapıyor

KÜLTÜR ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün
kültür sanat etkinlikleri kapsamında açılı-
şını gerçekleştirdiği sergide, Türkiye Fo-

toğrafçılar ve Gezi Kulübü Başkanlığı görevinin yanı
sıra, fotoğrafçılık, kameramanlık, oyunculuk ve bel-
gesel alanında çalışmalar yaparak etkinlikler düzen-
leyen sanatçının, üç yıllık birikimin ürünleri olan
fotoğraflar, meraklıları ile buluşuyor. Fotoğrafladığı
insanların; beden dillerini, psikolojilerini yansıtarak
2017 yılında başlattığı “Yansımalar” adlı sergiyi,
Kartal Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı etkinlik ile
2021 yılında sonlandırmış olacağını söyleyen sokak
fotoğrafları sanatçısı Cesur, “Fotoğraflar İstanbul
başta olmak üzere Anadolu’nun çeşitli yerlerinde
çekildi. Tamamı siyah beyaz fotoğraflardan oluşu-
yor. Yaşamı; hem zorluğu hem de kolay olduğu
denklemi üzerinden inşa ederken, hayatın insanlar-
dan neleri getirip neleri götürdüğünü ve bu psikolo-
jik durumun yüzümüzde nasıl izler bıraktığını
bazılarımızda görebiliyoruz. İşte ben bu izlerin fo-
toğraflarını çekmeye çalıştım.” Diyerek Kartal Bele-
diye Başkanı Gökhan Yüksel’e ve Kartal Belediyesi
ailesine destekleri için teşekkür etti. Serginin so-
nunda sanatçıya Kartal Belediyesi Başkan Yardım-
cısı Cengiz Türkmen tarafından Kartal heykelciği
takdim edildi. Meraklıları, sergiyi 18 Ekim 2021 tari-
hine kadar Kartal Belediyesi fuaye alanında ziyaret
edebilecek.

Çekmeköy’den okullara destek
ÇEKMEKÖY Belediyesi yeni eği-
tim öğretim dönemi öncesinde
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile

koordineli şeklide gerçekleştirdiği çalışma-
larla okulların birçok ihtiyacını karşılamış,
bakım ve onarımlarını ger-
çekleştirmişti. Eğitim öğre-
tim döneminde de devam
eden çalışmalarla ilçedeki
devlet okullarına temizlik
malzemesi desteğinde bu-
lunuldu. Okullara teslim
edilen temizlik malzemesi
yardım kitlerinin içinde;
Sıvı El Sabunu , Çamaşır
Suyu , Oto Yıkama Fırçası,
Çöp Torbası Büyük Boy,

Çek Çek Sil,  Mikrofiber Temizlik Bezi, As-
kılı Wc Koku Giderici, Sıvı  Ovma Maddesi ,
Arap Sabunu, Yüzey Temizlik Maddesi ,
Fotoselli Kağıt Havlu , Jumbo  Mini Tuvalet
Kağıdı  ve Faraş Fırça Takımı yer alıyor.

Şehit Öğretmen İzzet Yüksel Ortaokulu’nda
malzeme teslim törenine katılan Çekmeköy
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz,” 2021-
2022  Eğitim öğretim döneminde de okulla-
rımızın temizlik malzemesi ihtiyacını

belediye olarak
karşılıyoruz. Gele-
ceğimizin teminatı
gençlerimiz ve ço-
cuklarımızın daha
hijyenik ve daha
kaliteli ortamlarda
eğitimlerini sür-
dürmeleri için var
gücümüzle çalış-
malarımıza devam
edeceğiz, ” dedi.

İBB Başkanı
Ekrem 

İmamoğlu

STATİK FİKİR

Anıl BODUÇ
anilboduc@gmail.com

Bir bayram daha geldi geçti

Mahalle bakkallarından veresiye 
olarak alışveriş yapan, borcu-
nu ödeyemeyecek durumda 

olan vatandaşların borçları Eyüpsultan 
Belediyesi tarafından veresiye defte-
rinden silindi. Uygulamanın hayata 
geçirilmesi ile 112 bakkalda, 260 kişinin, 
toplam 112 bin 595 TL veresiye borcu 
kapatıldı. Yaklaşık 27 yıldır Düğmeciler 
Mahallesi’nde esnaflık yapan İsa Aydın, 
uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek şunları söyledi: “Çok güzel 
bir uygulama, Allah, başkanımız Deniz 
Köken’den de razı olsun. Bu geleneğin 

devam etmesini dileriz. En azından üç 
dört kişinin yarasına merhem olmaya 
çalışıyorlar. Borcunun kapandığını söyle-
diğim bir vatandaş çok sevindi. Allah razı 
olsun dedi” Güzeltepe Mahallesi’nde 28 
yıldır esnaflık yapan Sevgi Tanrıverdi ise 
borçları silinen vatandaşın dua ettiği-
ni belirterek, “Bu uygulamadan esnaf 
olarak bizler de memnunuz çünkü bende 
zorlanıyorum. Yapılan bu destek benim 
elimi de rahatlattı. Belediyenin desteğiy-
le veresiye defterinden dört kişinin borcu 
silindi. Öğrendikleri zaman çok sevindi-
ler, dua ettiler” diye konuştu.

İhtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi ve market kartı 
dağıtımı yapan Eyüpsultan Belediyesi bu defa da 
ilçede bulunan mahalle bakkallarına veresiye borcu 
olan ihtiyaç sahibi vatandaşların borçlarını ödedi

BELEDIYEBELEDIYE  
BORCLARI SILDI!BORCLARI SILDI!

SAKARYA Mahallesi’nde 25 
yıldır bakkal dükkanı işleten 
Muzaffer Demirdoğan ise bu 
uygulamadan ihtiyaç sahipleri-
nin çok memnun kaldığını söy-
leyerek sözlerine şöyle devam 
ediyor: “Belediyemiz bu uygula-
mayı daha öncede yapmıştı. Bu 

kez de 3 kişinin borcu silindi. 
Borcunun ödendiğini öğrenen 
vatandaşlar önce şaşırıyorlar 
sonra memnuniyetlerini dile ge-
tirip dualarını esirgemiyorlar.” 
Düğmeciler Mahallesi’nde dört 
yıldır esnaflık yapan Canan 
Çelik ise insanların marketle-

re veresiye yazdıramadığını, 
bakkalların ise hala yazdığını 
vurgulayarak şu açıklamaları 
yaptı: “Belediyemiz şu dönem-
de yapılabilecek güzel bir uy-
gulamayı hayata geçirdi. Allah 
belediyemizden razı olsun. Bor-
cu kapanan 5 vatandaşımızdan 
birisi de engelliydi. Borcunun 
kapandığını öğrendiğinde çok 
memnun kaldı.”

Vatandaşlar çok sevindi
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GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

PPaannddeemmii nedeniyle 2 yıldır evlerde ve kısıtlı etkinlik-

lerle kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve

Çocuk Bayramı coşkusu, salgının etkisini azaltmasıyla

yeniden sokaklara taştı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop

başkanlığındaki devlet erkanı Aslanlı Yol'dan yürüyerek

Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Şentop, “Emaneti-

niz olan Cumhuriyetimiz güvenli ellerdedir; devletimize

yönelik her türlü tehdide karşı milletimiz, yek vücut olarak

mücadele etme azim ve kararlığındadır” dedi. Milli Eğitim

Bakanı Mahmut Özer de 81 ilden gelen binlerce çocukla

birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir'de oldukları için

çok sevinçli olduğunu söyleyen çocuklar, “Bugünü bize

armağan eden Atatürk'e teşekkür etmeye geldik” diye

konuştu.
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ANITKABiR’E AKIN ETTiLER
TTüümm yurtta coşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal

Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İstanbul'da da birbi-

rinden güzel etkinliklerle kutlandı. Ellerine bayrağını alan

çockular ve vatandaşlar İstanbul'un sokaklarını kırmızı

beyaza bürüdü. Taksim'de çelenk koyma töreni ile 

başlayan kutlamalar; Kadıköy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Şişli,

Avcılar, Büyükçekmece gibi bütün ilçelerde coşkuyla

devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 

Başakşehir'de düzenlenen etkinlikte çocuklarla bir araya

gelirken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem

İmamoğlu ise makamını ilkokul dördüncü sınıf öğrencisi

Arif Kabasakal'a devretti. Türk Hava Yolları da bu 

bayram daha önce hiç uçağa binmeyen çocukları uçakla

tanıştırarak örnek bir etkinliğe imza attı. 

�

iSTANBUL KIRMIZI BEYAZ

23
NİSAN

COŞKUSU
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23 Nisan Ulusal 

Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı tüm yurtta büyük 

bir coşkuyla kutlandı. Binlerce 

çocuk ellerinde Türk bayrakları ve 

balonlarla Anıtkabir'de Ulu Önder

Mustafa Kemal Atatürk'ü ziyaret 

ederken; İstanbul'da da bütün 
ilçelerde 23 Nisan sevinci 

hakimdi

Başakşehir'de katıldığı Çocuk Şenliği'nde

konuşan Erdoğan, çocukların çok kıymetli

olduğunu söyledi. Erdoğan, “Güzelleştirirse dün-

yayı çocuklar güzelleştirir diye ifade etmek lazım.

Dünyayı çocuklara verdiğimiz gün her şeyin daha

vicdanlı, sevecen olduğunu göreceğiz. Bugünün

çocukları yarın hayatın farklı alanlarına söz sahibi

olduğunuzda sakın ola kirlenmeyin. Ailenize, arka-

daşlarınıza, okulunuza sıkı sıkıya sarılın. En iyi öğ-

retici hayattır. Hayatla bağlarınızı asla koparmayın.

Salgın döneminde aylarca evden çıkamadığınızı bi-

liyorum. Artık bu günler geride kaldığına göre artık

imkan olan her yerde temiz havayla, arkadaşları-

nızla buluşun” ifadelerini kullandı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip

Erdoğan, Başakşehir Millet 
Bahçesi'nde düzenlenen TRT 23 Nisan

Çocuk Şenliği'nde konuştu. Erdoğan,

“Dünyayı çocuklara verdiğimiz gün

her şeyin daha vicdanlı, sevecen

olduğunu göreceğiz” dedi

DÜNYAYI ONLAR
GÜZELLEŞTiRiR

23 Nisan nedeniyle çok sayıda çocuğu CHP

Genel Merkezi'nde ağırlayan CHP Genel

Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çocukların Türkiye'ye

dair umut verdiğini söyledi. “Türkiye sizinle daha

iyi yerlere gelecektir” diyen Kılıçdaroğlu, “Bugün

sizlerin gülüşleriyle aydınlandık. Yarın da icraatleri-

nizle ülkemiz aydınlanacak. Ülkemiz sizlerle güzel.

İyi ki varsınız, çok güzelsiniz Türkiye'nin evlatları”

ifadelerini kullandı.
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İyi ki varsınız!
CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu da 23 Nisan Ulusal 

Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda

çocukları, parti genel merkezinde

ağırladı. Kılıçdaroğlu, “Türkiye 

sizlerle güzel. İyi ki varsınız” dedi

KOLTUGUNU
İBB Başkanı Ekrem

İmamoğlu, 23 Nisan 

Ulusal Egemenlik ve 

Çocuk Bayramı’nın 

102’nci yıldönümünde

koltuğunu, 4.Sınıf

öğrencisi Arif Yiğit

Kabasakal’a devretti

BBaaşşkkaann Kabasakal, ilk talimatını,

okullarının sert zeminin yumuşak

malzemeyle değiştirilmesini yönünde verdi.

Devir-teslim törenine katılan öğrencilerin

kente ve kendilerine yönelik isteklerini alan

İmamoğlu, Mustafa Kemal Atatürk’ün,

‘Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir” söz-

lerinin önemine dikkat çekti. Egemenliğin bir

kişinin, ailenin ya da zümrenin değil, millete

ait olduğunu hatırlatan İmamoğlu, “Vatan-

daşları dinleyen bir yönetici, onun fikrini

alan, ondan öğrenen bir yönetici her zaman

en iyi işleri yapar. Her şeyi bir insan bilebilir

mi? Mümkün değil; bilemez” dedi. I SAYFA 9
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İLK TALİMATI

DİKKAT
ÇEKTİ

Beylikdüzü’nü
neșeleri sarsın

İstanbul’a 
kız çocuğu vali

BBeeyylliikkddüüzzüü Belediyesi,
23 Nisan Ulusal Ege-

menlik ve Çocuk Bayramı 

nedeniyle Yaşam Vadisi'nde

Çocuk Festivali düzenledi.

Rengarenk görüntülerin ortaya

çıktığı coşkulu etkinlikte Dam-

ga'ya konuşan Beylikdüzü Be-

lediye Başkanı Mehmet Murat

Çalık, “Biz çocuklarımızı çok

seviyoruz. Onların bugün 

buradaki neşesi, kahkahaları

bütün Beylikdüzü'nü sarsın 

istiyoruz” dedi. I SAYFA 9
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Emir büyük yerden!
EEsseennyyuurrtt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt,

23 Nisan'da koltuğunu Elisa'ya verdi. Konuya ilişkin

sosyal medya hesabından paylaşım da yapan Bozkurt, 

“23 Nisan vesilesiyle, 
Başkanlık koltuğumu Elisa

kızımıza verdim. Elisa Baş-

kanım göreve gelir gelmez,

Belediyemizce hayvanlara

daha fazla yiyecek veril-

mesi ve daha fazla yeşil

alan oluşturulması talimatı

verdi. Emir büyük yerden,

yapmasak olmaz” 
ifadelerini kullandı.

�

İİssttaannbbuull Valisi Ali Yerlikaya, 23 Nisan Ulusal Ege-

menlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında

Valilik makamında öğrencileri kabul etti. Vali Yerlikaya, ye-

rini temsili olarak, Ataköy Atatürk Ortaokulu 8. sınıf öğren-

cisi Yağmur Zeynep Öztemel'e bıraktı. Programda konuşan

Vali Yerlikaya, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bugünü çok

sevdiği, geleceğim dediği, göz aydınlığım dediği sizler bizim

yaşam enerjimizsiniz de-

diği çocuklara armağan

etti. O günden bugüne,

coşkuyla, heyecanla bu
bayramı hep birlitke 
kutlamanın mutluluğunu

yaşıyoruz” dedi.

�
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23 Nisan
Ulusal

Egemenlik
ve Çocuk

Bayramı’nda
Atatürk’e

teşekkür eden
çocuklar,

“Bizlere bugünü
armağan
ettiği için,
Ata’mıza

minnettarız. 
Çok çalışıp,
ülkemize

layık olacağız”
diye konuştu.

COCUKLAR
ATA’YA KOŞTU

gazetedamga

gazetedamga

damgaweb



Polonya Başbakanı Morawiecki, ülkesindeki Ukraynalı Polonya Başbakanı Morawiecki, ülkesindeki Ukraynalı 
sığınmacılar için AB’den maddi destek istedi. Morawiecki sığınmacılar için AB’den maddi destek istedi. Morawiecki 
“Türkiye son sığınmacı dalgasında milyarlarla desteklen-“Türkiye son sığınmacı dalgasında milyarlarla desteklen-

di. Şimdi biz de AB yardımlarını hak ettik” dedidi. Şimdi biz de AB yardımlarını hak ettik” dedi

 
 

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 
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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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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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Polonya, Ukrayna’daki savaştan 
kaçan yaklaşık 2,5 milyon Ukray-
nalı sığınmacı için Avrupa Birli-

ği’nden maddi destek istedi. Alman Bild 
gazetesine bir mülakat veren Mateusz 
Morawiecki ülkesinin durumunu 2015 
yılındaki sığınmacı krizinde Türkiye’nin 
durumuna benzetti. Polonya’nın Uk-
rayna’dan yaralı askerlerin tedavisini 
üstlendiğini ve 2,5 milyondan fazla 
sığınmacıya “kapılarını ve kalplerini aç-
tıklarını” söyledi. “Bunun için paraya ih-
tiyacımız var” diyen Morawiecki Avrupa 
Birliği’nin sığınmacılar için kullanılmak 
üzere şimdiye kadar “tek bir sent” dahi 
ödemediğini ve bunun adil olmadığını 
belirtti. Morawiecki “Türkiye son sığın-
macı dalgasında milyarlarla desteklendi. 
Şimdi biz de Avrupa Birliği yardımlarını 
hak ettik diye düşünüyorum” dedi.

Schröder ile tokalaşmam
Polonya Başbakanı Morawiecki, eski 
Almanya Başbakanı Gerhard Schrö-

der’e de öfkeli olduğunu ifade etti. 
Schröder ile tokalaşıp tokalaşmayacağı 
sorusuna Morawiecki “Asla hiç bir şekil-
de” yanıtını verdi ve şöyle devam etti: 
“(Schröder’in) Son yaptığı açıklamalar 
hiçbir şey öğrenmediğini gösteriyor. 
Utanması yok, en ufak bir vicdan azabı 
bile duymuyor. Hepimiz Buça’dan, Hos-
tomel’den ve başka yerlerden gelen fo-
toğrafları gördük. Bu, bir kişinin fikrini 
değiştirmeye yetmiyorsa onun terbiyesi 
yoktur.” Rusya Devlet Başkanı Vladimir 
Putin’in yakın dostu olan Schröder, Rus 
enerji şirketlerinin çeşitli kurullarında 
yaptığı görevlerden Ukrayna savaşı 
başladıktan sonra da ayrılmamıştı. Bu 
tutumu nedeniyle Schröder’in Alman-
ya’da da yaptırım uygulanan kişiler 
listesine konması ve yaklaşık 60 yıldır 
üyesi olduğu Sosyal Demokrat Parti’den 
ihraç edilmesi isteniyor.

Özür beklemiyoruz
Polonya Başbakanı Morawiecki, Rusya 

ile doğal gaz boru hattı kurmamala-
rı yönünde Almanya’yı uyardıklarını 
ancak Alman siyasetçilerin buna kulak 
asmadığını belirterek bu konuda bir 
özür beklemediklerini söyledi. “Alman 
siyasetindeki U dönüşü fazla gecik-
meli oldu. Unutmayın ki Kuzey Akım 
2 doğal gaz boru hattı projesi Kırım’a 
ve Doğu Ukrayna’ya saldırı olduktan 
sonra kararlaştırıldı” diyen Morawiecki 
“Biz bu konuda ve Kremlin’in izledi-
ği siyasetin sonuçları üzerinde hiçbir 
zaman yanılsamaya kapılmadık. Diyo-
rum ki geç olmaması hiç olmamasından 
yeğdir” ifadelerini kullandı. Avrupa 
Birliği ile Türkiye arasında 2016 yılında 
varılan mutabakat gereği, Türkiye’de 
yaşayan 3,7 milyon Suriyeli sığınmacı-
nın bakımına harcanmak üzere 2021 yı-
lına kadar 6 milyar euro maddi kaynak 
aktarıldı. Avrupa Birliği’nin Haziran 
2021’deki zirvesinde de liderler Türki-
ye’ye 3 milyar euroluk paket tasarısını 
kabul etmişti.

HEDEFTE ESKI BASBAKAN VAR

ALMANYA’DA Hür Demokrat 
Parti (FDP), Yeşiller ve Hris-
tiyan Demokrat Birlik (CDU) 

partili siyasetçiler eski Başbakan Ger-
hard Schröder’e yaptırım uygulanması 
istedi. FDP Başkanlık Üyesi Moritz 
Körner Handelsblatt gazetesine verdiği 
demeçte “Putin iktidarından kazanç 
sağlayanların yer aldığı yaptırım liste-
sine bir an evvel dahil edilmeli” dedi. 
Schröder’i, Putin’in Almanya’daki en 
önemli adamı olarak niteleyen Kör-
ner “Artık Alman iç siyasetinin değil 
Kremlin’in kaymak tabakasına dahil” 
diye konuştu.

Hâlâ Rusya ve Putin’in hizmetinde
CDU’nun dış siyasetten sorumlu 

Federal Milletvekili Roderich Kie-
sewetter de yaptırımdan yana olduğu-
nu açıkladı. Kiesewetter “Schröder’in 
hâlâ Putin ve Rusya ile arasına mesafe 
koymaması, onların ne kadar yakın-
dan hizmetinde olduğunu gösteriyor” 
dedi. Kiesewetter “O nedenle, Putin’in 
kliğini hedef alan bir yaptırımın yanın-
da olmak gerekir. Schröder de buna 
dahil” diye konuştu.

Emeklilik maaşı kesilmeli
Avrupa Parlamentosu’nun Yeşiller 

partili üyesi Reinhard Bütikofer de 
Schröder ve “Putin’in satın aldığı” 
diğer Avrupalı siyasetçilere yaptırım 
uygulanıp uygulanmayacağının ince-
lenmesini istedi. Bütikofer Handeslb-
latt’a yaptığı açıklamada Schröder’in 

eski başbakan olarak aldığı emeklilik 
maaşının geri alınması ve üyesi oldu-
ğu Sosyal Demokrat Parti’den (SPD) 
ihraç edilmesi gerektiğini söyledi.

İhraç edilmesi gündemde
Nord Stream ve Rosneft gibi Rus 

şirketlerinin yönetim kurullarında 
görev alan Schröder Rusya’nın Ukray-
na’ya saldırısından sonra da bu görev-
lerinden ayrılmamıştı. SPD Eşbaşkanı 
Saskia Esken, Schröder’den yaklaşık 60 
yıldır üyesi olduğu SPD’den ayrılmasını 
istemişti. Schröder hakkında partiden 
ihraç edilmesiyle sonuçlanabilecek 
bir inceleme süreci başlatıldı. Federal 
Meclis Başkan Yardımcısı Wolfgang 
Kubicki de Almanya’nın hayatta olan 
iki eski başbakanı Gerhard Schröder ve 
Angela Merkel’in Federal Meclis’teki 
bürolarını tartışmaya açtı. Kubicki 
“Başbakanların görev dönemi sonrası 
açık olan bürolarında on yıllar bo-
yunca personel istihdam edilmesiyle 
ilgili bir prensip tartışması yapılmasını 
zaruri görüyorum” dedi. Almanya’da 
cumhurbaşkanları ve bakanlar kurulu 
üyelerinin emeklilik maaşları yasay-
la düzenleniyor. Ancak bürolarında 
istihdam edilen personelin maaşı 

Federal Meclis’in bütçesinden ödeni-
yor. Federal Meclis’in verdiği bilgilere 
göre Gerhard Schröder’in meclisteki 
bürosuna geçen yıl devletin kasasından 
ödenen miktar yaklaşık 407 bin euro. 
Ancak büronun Ukrayna’daki savaşın 
başlamasından sonra personelin istifa 
etmesi ve yerlerine çalışacak kimsenin 
bulunmaması nedeniyle boş olduğu 
belirtiliyor. Bütçe komisyonu o neden-
le 2023 bütçesinde ödenekte kesintiye 
gitmenin yollarını arıyor.

Bütçe Komisyonu durumu inceliyor
Yeşiller Partisi Milletvekili Irene 

Mihalic Federal Meclis Bütçe Komis-
yonu’nun eski başbakanların ayrı-
calıklarının kestintiye uğratılmasını 
incelemeye aldığını söyledi. Almanya 
Yazı İşleri Ağı’na (RND) bağlı gaze-
telere bir açıklama yapan Mihalic “Bu 
reform böylelikle eski başbakan Ger-
hard Schröder’i de kapsayacak” dedi. 
“Burada söz konusu olan, keyfi olarak 
gelirlerin kesilmesi değil; bir hukuk 
devletinde bu, bir seçenek değil” diyen 
Mihalic “Schröder’in davranışlarını ve 
Putin rejimiyle olan yakın temaslarını 
bundan bağımsız olarak en sert dille 
kınıyoruz” dedi.

AB Bölgeler Komitesi, 
Brüksel’de 149’uncu 
Genel Kurul toplantısı-

nı düzenledi. İki gün sürecek 
toplantının ilk oturumunda AB 
Komisyonunun kriz yönetimin-
den sorumlu üyesi Janez La-
nercic, Komisyonun Ukrayna 
halkının yanında durduğunu, 
Türkiye, Norveç ve AB üyesi 
ülkelerin barınak, gıda, ilaç, 
tıbbi ekipman, mobil hastane-
ler, ambulanslar, itfaiye araçla-

rı, yangınla mücadele ekipmanı 
ve diğer pek çok kalemin dahil 
olduğu 23 bin tonluk yardım 
sağladığını vurguladı. Komis-
yon üyesi, sivillerin tahliyesi ve 
yardımların ulaştırılması için 
güvenli koridorlar oluşturul-
ması çağrısını yineledi. Uk-
rayna’nın çeşitli kentlerinden 
belediye başkanları da prog-
rama video konferans yönte-
miyle bağlandı, AB kentleriyle 
Ukrayna şehirlerinin eşleştiril-
mesini önerdi.

Mariupol Belediye Başkanı 
Vadym Boychenko, kentin 
yüzde 90’ının yıkıldığını, altya-
pı, hastaneler, parklar, kiliseler 
ve okulların zarar gördüğünü 

belirterek Avrupalı uzmanların 
Ukraynalı uzmanlar ile çalı-
şarak başta Mariupol olmak 
üzere tüm şehirlerin yeniden 
inşası için plan yapılması ge-
rektiğini dile getirdi.

AB Konseyi Başkanı Charles 
Michel de “Ukrayna Devlet 
Başkanı Vladimir Zelenskiy, 
AB şehirlerini ve bölgelerini 
Ukrayna şehirleri ve yeniden 
yapılanmaya ihtiyaç duyan böl-
gelerle eşleştirme konseptini 
benimle paylaştı. Bunun savaş 
nedeniyle tahrip ve travmatize 
edilmiş şehirleri canlandırma-
ya yardımcı olmak için iyi bir 
fikir olduğuna inanıyorum” 
ifadesini kullandı.

AB Komisyonu, Birlik ülkelerine yasal göç sürecini kolaylaştır-
mayı amaçlayan önlemler paketini tanıttı. Buna göre adaylar, 
oturum ve çalışma iznine tek başvuru ile müracaat edebilecek

AVRUPA Birliği (AB) 
Komisyonu, Avrupa’ya 
yasal göçü kolaylaş-

tırmayı amaçlayan önlemler 
paketi açıkladı. Tasarı, AB 
sınırları içinde birleşik otu-
rum ve çalışma izni ile uzun 
vadeli oturum hakkı sahip-
lerinin statüsünde değişik-
likler içeriyor. Tasarının ana 
hatları, hem göçmenler hem 
de iş verenler için bürokratik 
sürecin, dijitalleşmenin de 
katkısıyla kolaylaştırılmasını 
ve işlemlerin hızlandırılma-
sını öngörüyor. AB Komis-
yonu’nun Başkan Yardımcısı 
ve Göçten Sorumlu üyesi 
Margaritis Schinas, bugün-
lerde Ukrayna’dan gelen 
sığınmacılardan bağımsız, 
AB’nin kendi sınırları içinde-
ki kalifiye eleman açığını ka-
patmak için, iş gücü göçüne 
dair uzun vadeli bir planının 
olması gerektiğini belirtti. 
Yasal göçün bir yandan 
insanlara hayat standartlarını 
yükseltme imkanı sunar-
ken diğer yandan göç alan 
ülkelerde eğitimli iş gücü 
endişesini giderdiğini vurgu-
layan Schinas, bu durumun 
da ekonomiye ivme kazan-
dırdığını dile getirdi. AB 
Komisyonu’nun İçişlerinden 
Sorumlu Üyesi Ylva Johans-
son da, AB ülkelerine yasal 
yollarla her sene yaklaşık 
üç milyon göçmen geldiğini, 
buna karşılık yasa dışı göç ile 

Birlik ülkelerine gelenlerin 
sayısının 125 bin ile 200 bin 
arasında değiştiğini aktar-
dı. Johansson ayrıca, yasal 
göçün, Avrupa ekonomisinin 
iyileşmesi ve hem dijital, hem 
de yeşil dönüşüm için çok 
önemli olduğunu ifade etti.

Çalışmalar yapılıyor
Komisyon’un hazırladığı 
önlemler paketiyle, hem 
çalışma hem de oturum izni 
için birleştirilmiş bir başvuru 
sürecinin hayata geçirilmesi 
planlanıyor. Ayrıca farklı 
Avrupa ülkelerinde çeşitli 
sürelerde yaşayan göçmenle-
rin uzun vadeli oturum izni 
almasının da kolaylaştırılma-
sı hedefleniyor. Bunun yanı 
sıra göçmenlerin ailelerini 
yanlarına alabilmeleri ve AB 
içindeki seyahatler konula-
rında da iyileştirmeler, tasa-
rıda yer alan diğer maddeler. 
Komisyon’un tasarısında 
dikkat çekici bir diğer başlık 
AB çapında geçerli olacak 
bir yetenek platformu oluş-
turulması ile ilgili. Bu sayede 
iş arayanlar için Avrupa’nin 
daha çekici kılınması ve şir-
ketlere, aradıkları elemanları 
bulmalarının kolaylaştırılma-
sı amaçlanıyor. Çalışanların 
eşit muamele görmemesi ve 
sömürülmesi gibi durumların 
önüne geçmeyi hedefleyen 
maddeler de yine tasarıda 
yer alıyor.

AVRUPA’YA GOC 
KOLAYLASACAK

Almanya’da Hür Demokrat Parti Almanya’da Hür Demokrat Parti 
(FDP), Yeşiller ve Hristiyan Demok-(FDP), Yeşiller ve Hristiyan Demok-
rat Birlik (CDU) partili siyasetçiler rat Birlik (CDU) partili siyasetçiler 
eski Başbakan Gerhard Schröder’in eski Başbakan Gerhard Schröder’in 
yaptırım listesine alınmasını istediyaptırım listesine alınmasını istedi

AB yara saracak

UKRAYNA’DAKI son 
gelişmeleri değerlendir-
mek amacıyla açıklama 

yapan Garibaşvili, aynı za-
manda Ukrayna’da uzun yıllar 
boyunca bulunan ve geçen yıl 
ülkesine dönerek gözaltına 
alınan eski Cumhurbaşkanı Mi-
hail Saakaşvili hakkına da ko-
nuştu. Rusya’ya karşı yaptırım 
uygulamayan Gürcistan’dan 
Ukrayna’nın Tiflis Büyükelçisi-
nin geri çağrıldığını hatırlatan 
Garibaşvili, Kiev tarafının 
daha sonra da Gürcistan’a 
yönelik asılsız suçlamalarda 
bulunduğunu söyledi. Ukrayna 
hükûmetin üst düzey yetkilile-
rinin amacının Rusya’ya karşı 
Moldova ile Gürcistan’da yeni 
cephelerin açılması olduğunu 
iddia eden Garibaşvili şunları 
kaydetti: “Büyükelçiyi geri 
çağırma konusundaki kesinlikle 
haksız kararı hatırlıyor musu-
nuz? Sonra süt, peynir hak-
kında bazı suçlamalar, şimdi 
buğday hakkında bir şeyler 
duyduk. Üstelik bu duruma üst 
düzey Ukraynalı yetkililerin 
arzu ve görevlerinin Moldo-
va ve Gürcistan’da ikinci bir 
cephenin açılması olması ve 
olacağının açık bir şekilde ilan 
edilmesi eklendi.” Garibaşvi-
li, geçen yıl ekimde ülkesine 
dönünce gözaltına alınan eski 
Cumhurbaşkanı Mihail Saakaş-
vili’nin gelme amacının Gür-
cistan’ın Rusya’yla bir savaşa 
sürüklemesi olduğunu savundu. 
Saakaşvili’nin dönme amacının 
ülkede istikrarsızlık yaratması, 

burada 
yasa dışı 
eylemlerin 
düzenle-
mesi ve 
hükûmetin 
devrilmesi 
olduğunu 
iddia eden 
Garibaşvili, “Bu, elbette doğru-
dan işgal edilen ülkede yeni bir 
savaşın başlaması anlamına ge-
liyordu. Herkesi ne kadar kirli 
bir provokasyondan kurtardık, 
anlıyor musunuz?” ifadesini 
kullandı. Bazı “sözde” dostların 
Gürcistan’da yeni bir cephenin 
açılması çabasında olduğunu 
savunan Garibaşvili, “Gürcis-
tan’da ikinci bir cephe ve ikinci 
bir savaş olmayacak.” dedi.

Bunlar benim için üzücü
Garibaşvili şöyle devam etti: 
“Halkımıza ve size söyledikle-
rimden ben sorumluyum, ikinci 
bir cephe açma niyeti vardı. 
Savaşın Ukrayna’da kasım 
veya aralıkta başlayabileceğine 
dair belirli raporlar vardı ve 
Saakaşvili bu amaçla ikinci bir 
cephenin açılmasını hazırla-
mak için geldi. Bunu maalesef 
bizim Ukraynalı dostlarımız da 
onayladı ve bu benim için çok 
üzücü.” Saakaşvili’nin 2008’de 
Rusya’nın provokasyonların-
dan ülkeyi kurtaramadığını 
savunan Garibaşvili, “Bugün 
size garanti veriyorum ki eğer 
Saakaşvili hâlâ iktidarda olsay-
dı burada ikinci savaş olurdu” 
diye konuştu.

Gürcistan tetikte!

POLONYAPOLONYA  
YARDIM YARDIM 
ISTIYORISTIYOR

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili Ukraynalı üst düzey yetkililerin ama-
cının Gürcistan ile Moldova’da yeni cephelerin açılması olduğunu iddia etti

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı 
Charles Michel, Ukrayna Devlet 
Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin 
ülkesindeki şehirleri AB’dekilerle 
eşleştirerek savaşın hasarını onar-
ma teklifini desteklediğini duyurdu
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Beylikdüzü 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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KıbrısBarış 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

AvcılArGümüşpala 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

ArAştırmAşirketi 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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Beylikdüzü 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.
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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 dindirdiler Acılarımızı dindirdiler Acılarımızı dindirdiler Acılarımızı dindirdiler Acılarımızı dindirdiler Acılarımızı dindirdiler Acılarımızı dindirdiler
KıbrısBarış 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

AvcılArGümüşpala 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

ArAştırmAşirketi 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'deormanlık 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.

Ankara'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'ndafarklı 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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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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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Kitap okumanın hayatımızı 
bir disiplin içerisine sokma 
hususunda ciddi bir etkisi var. 

Ne zaman, nerede ne yapacağımızı 
bilmek bize iyi bir zaman yönetimi 
sağladığı gibi kendimizi de iyi hisset-
tirir. Söze Ahmet Hamdi Tanpınar’ın 
cümleleriyle devam edersek: “Çalışan 
insan kendi varlığında hüküm süren 
bir ahengi bütün kainata nakleder.” 
Bu ahengi kazanmak için yapabile-
ceğimiz en iyi şeylerden birinin kitap 
okumak olduğunu söyleyerek içeriği-
mize başlayalım. Bu listedekiler iyi bir 
okur olma yolunda size çok yardımcı 
olacaktır. İşte geniş bir yelpazedeki 
derlememizden okunması gereken 
kitaplar!

Otomatik Portakal 
(Anthony Burgess)

Okunması gereken kitaplar liste-
mize distopik bir eserle başlıyoruz. 
Filme de çevrilen Otomatik Porta-
kal, İngiliz yazar Anthony Burgess’e 
tümör teşhisi konup 1 yıllık ömrü 
kaldığı söylendiğinde yazılır. Şiddete 
eğilimli bir grup gencin lideri Alex, 
modern toplumu şiddete başvurarak 
ve çok sert bir dille eleştirir. Distop-
ya edebiyatta yeni bir soluk olarak 
edebiyat tarihine geçmiş bir eserdir. 
Kitabı incelemek ve satın almak için 
buraya tıklayabilirsiniz.

Martin Eden 
(Jack London)

Yazdıklarıyla çağdaş edebiyatının 
en kıymetli temsilcilerinden biri 
olan Jack London, Martin Eden 
ile ölmeyen bir eser meydana ge-
tirmiştir. Yazar olma tutkusuyla 
tüm zorluklara, yoksulluklara göğüs 
geren, içine girdiği ortamların kültür 
seviyesine yetişmek için durmadan 
okuyan, sonra da aslında o çevrelerin 
sahtekârlıklarına tanık olan Martin, 
büyük oranda Jack London’un kendi-
sidir. Tek farkla ki; Jack London işçi 
sınıfı yazınında önemli bir edebiyatçı 
iken, yarattığı Martin Eden karakteri 
bireyci bir tiptir ve bu bireyciliği onu 
kötü bir sona götürmektedir. Kitabı 
incelemek ve satın almak için buraya 
tıklayabilirsiniz.

Simyacı 
(Paulo Coelho)

Kitap tavsiyeleri denilince usta 
yazardan bahsetmesek olmazdı. 1947 
doğumlu Coelho, o ‘’eski dünya’’yı 
yaşayıp da günümüzde hayatını 
sürdüren nadir isimlerden biridir. En 
meşhur eseri Simyacı’yı Mevlana’nın 
Mesnevi’sinden ilham alarak yazan 
Coelho yarattığı karakteriyle bir 
dış ve iç yolculuğu beraber anlatır. 
Simyacı, İspanya’dan kendi hazinesini 
bulmak için Mısır piramitlerine giden 
bir çobanın masalsı öyküsüdür. Bu 
hazine kişinin kendi kaderini nasıl çi-
zebileceği, mutluluğa nasıl kavuşacağı 
gibi sorulardan teşekkül eder. Kitabı 
incelemek ve satın almak için buraya 
tıklayabilirsiniz.

Fareler ve İnsanlar 
(John Steinbeck)

Eğer henüz okumadıysanız, bu 
kitabı mutlaka okunacak kitaplar 
listenize eklemelisiniz! Nobel ve 
Pulitzer Edebiyat Ödülü’ne layık 
görülen yazarın başyapıtı Fare-
ler ve İnsanlar olarak bilinir. 
Sırf bu nedenle de okunması 
gereken kitaplar listenizde yer 
alabilir. Eserlerinde işçi sınıfı-
nın koşullarına, örgütlenme 
biçimlerine sıkça yer 
veren John Steinbeck 
burada da iki gezgin 
çiftçiyi konu alır. Kendisi 
de bir dönem çiftçilik yapan 
yazarın romanlarındaki ka-
rakterlerin oldukça gerçekçi 
olması da biyografik unsur-
lar taşımalarındandır. Kitabı 

incelemek ve satın almak için buraya 
tıklayabilirsiniz.

1984 
(George Orwell)

Çağdaş klasiklerin ve distopya 
edebiyatın en çok konuşulan, en sık 
atıf yapılan eserlerinden biri 1984’tür. 
Klasik olduğu için okuyanlar daha 
sonra tekrar okumalı, ilk kez okuya-
caklar da bir ön araştırma yapmalıdır. 
Stalin’e bir eleştiri olarak değerlendi-
rilen 1984 aslında bir yandan da tüm 
baskıcı rejimlere, tüm otoritelere kar-
şı bir çığlıktır. Büyük Birader karak-
teri her şeyi gözetleyen, herkesin nasıl 
düşüneceği ve yaşayacağına karar 
veren ve bu maksatla işbirlikçilerini 
yanında bulunduran otoritedir. Wins-
ton adlı karakterse, bu sıkışmışlığa 
bir çözüm bulmak isteyen insanların 
biridir, ancak kendi hükümleri adına 
işkenceyi hoş gören Büyük Birader, 
muhalifleri de itaatkar vatandaşlara 
dönüştürür. 1984, ölmeden önce 
okunması gereken kitaplar arasında. 
Kitabı incelemek ve satın almak için 
buraya tıklayabilirsiniz.

Dört Anlaşma 
(Don Miguel Ruiz)

Yazar Deepak Chopra, “Don 
Miguel Ruiz’in Dört Anlaşma kitabı, 
aydınlanma ve özgürlüğe giden bir 
yol haritasıdır.” der. 1997 yılında 
yayınlanan 10 milyon fazla satış yapan 
Dört Anlaşma, “yaptığımız her şey, 
kendimizle, diğer insanlarla, Tanrı’y-
la, yaşamla yaptığımız anlaşmalara 
dayanır. Ama en önemli anlaşmalar 
kendimizle yaptığımız anlaşmalardır” 
fikriyle hareket eder. Dört Anlaş-
ma’da Don Miguel Ruiz, bizi neşeden 
mahrum eden ve gereksiz ıstırap 
yaratan kendi kendini sınırlayan 
inançların kaynağını ortaya koyuyor. 
Kadim Toltek bilgeliğine dayanan 
Dört Anlaşma, hayatımızı hızla yeni 
bir özgürlük, gerçek mutluluk ve sevgi 
deneyimine dönüştürebilecek güçlü 
bir davranış kuralları sunar. Kitabı 
incelemek ve satın almak için buraya 
tıklayabilirsiniz.

Kürk Mantolu Madonna 
(Sabahattin Ali)

Modern Türk edebiyatının en çok 
konuşulan eserlerinden biri Kürk 
Mantolu Madonna’dır. Mutlaka 
okunması gereken kitaplar arasında 
yer alan bu eser, kitap tavsiyesi deni-
lince akla ilk gelen yapıtlardan biri. 
Bahsedilmesine oranla eser yeterin-
ce hazmedilebilmiş midir tartışılır. 
Başkarakter Raif Efendi sessiz, içe 
kapanık, sıradan biri olarak tanı-
nır. Ancak gençliğinde Almanya’da 
yaşadığı bir aşk hikâyesi ömrünün bir 
kısmının film gibi geçtiğinin ispatıdır. 
Bu aşk hikayesinden hareketle Raif 
Efendi ve aşkı Maria Puder Sabahat-
tin Ali’nin güçlü kalemiyle anlatılır. 
Kitabı incelemek ve satın almak için 
buraya tıklayabilirsiniz.

Uçurtma 
Avcısı 

(Halit Hüseyni)
Okunması gereken 

romanlar listemizde 
yer alan eser, sınıf farkları 
içinde birlikte büyüyen Emir 
ve Hasan adlı çocukların dostlu-
ğundan hareketle öğrenebileceğimiz 
birçok şey barındırır. Emir zengin bir 
iş adamının oğlu, Hasan ise o adamın 
yanında çalışan hizmetkâr bir baba-
nın çocuğu. Sovyet işgalinde Emir ve 
babası ülkeyi terk eder ancak Emir 
çocukluk arkadaşını unutamaz. Ço-
cukluktan saflığa, ihanetten sadakate, 
babalardan oğullara pek çok mefhu-
mu anlatan eser zengin toprakların 
yok edilişini de arka fonda verir. 
Kitabı incelemek ve satın almak için 
buraya tıklayabilirsiniz.

Kurtlarla Koşan Kadınlar 
(Clarissa Pinkola Estes)

Özellikle son zamanların en çok 
konuşulan eserlerinden biridir. Ka-
dınların yaratıcı iç seslerine dönmeleri 
gerektiğini anlatan eser, bu açıdan 
kurtlarla kadınların benzer yönle-
ri olduğunu savlıyor. Duygularıyla 
hareket eden kadınlar farklı kültür-
lerin masallarıyla anlatılıyor. Kitabı 
incelemek ve satın almak için buraya 
tıklayabilirsiniz.

Mutluluğun Mimarisi 
(Alain de Botton)

Hem mutluluğun hem de sefaletin 
en büyük ama sıklıkla dile getirilme-
yen nedenlerinden biri çevremizin 
kalitesidir: bizi çevreleyen duvarlar, 
sandalyeler, binalar ve sokaklar. Yine 
de mimari ve tasarım kaygısı, çoğu 
zaman uçarı, hatta rahatına düş-
kün olarak tanımlanır. Mutluluğun 
Mimarisi, nerede olduğumuzun kim 
olabileceğimizi büyük ölçüde etkile-
diği fikrinden başlar ve mimarlığın 
görevinin, tam potansiyelimizi anlamlı 
bir şekilde hatırlatmak olduğunu 
savunur. Pek çok mimar güzellik 
kelimesini açıkça tartışmaktan çeki-
nirken, bu kitabın merkezinde büyük 
ve naif bir soru var: Güzel bir bina 
nedir? Evlerimiz, sokaklarımız ve 
kendimiz hakkında düşünme biçimi-
mizi değiştirmeyi amaçlayan mimarlık 
felsefesi ve psikolojisinde bir gezinti 
yapmamıza olanak sağlayan muhte-
şem bir eser Mutluluğun Mimarisi. 
Kitabı incelemek ve satın almak için 
buraya tıklayabilirsiniz.

Aşkımız Eski Bir Roman 
(Ahmet Ümit)

Yerli edebiyat sevenlerin okunması 
gereken kitaplar listesine ekleyebile-
cekleri bir eser. Polisiye edebiyatının 
Türkiye’deki en önemli temsilcile-
rinden Ahmet Ümit’in son çıkan 
kitabıdır. Yazarın diğer eserlerinde de 
görülen Başkomser Nevzat cinayet-
leri çözmek için yine iş başındadır. 
Tanıtımdan alıntı: ‘’Aşk hiçbir zaman 
masum değildir. Petersburg’un soğu-
ğundan, İstanbul’un sıcağına gelen bir 

Rus bilim insanı. İstihbarat servis-
lerini birbirine düşürecek kadar 

gizemli bir kayboluş. Mutlulu-
ğu ararken kendini ölümün 

kıyısında bulan çaresiz bir 
âşık…’’. Kitabı incelemek 
ve satın almak için buraya 
tıklayabilirsiniz.

Bülbülü Öldürmek 
(Harper Lee)

Pulitzer Edebiyat Ödü-
lü’nü kazanan eser, Ame-

rika’da yaşanan ırkçılığı bir 
çocuğun
 saf dünyasının gözünden 

anlatıyor. Yayımlandığı 1960 yı-
lından bu yana en çok konuşulan, 

ses getiren eserlerden biri olarak 
yolcuğunu sürdürüyor. Bülbülü Öl-

dürmek, okunması gereken klasikler 

arasında. 
Kitabı incelemek ve satın almak için 
buraya tıklayabilirsiniz.

Tutunamayanlar 
(Oğuz Atay)

Yazıldıktan sonra yıllarca önem 
verilmeyen Tutunamayanlar Oğuz 
Atay’ın başyapıtıdır. Bugün artık yurt 
dışında da oldukça ilgi görmektedir. 
İntihar eden bir arkadaşının izlerini 
süren Turgut Özben, hayatını sonlan-
dıran arkadaşının modern topluma 
neden ayak uyduramadığını araştır-
maktadır. Tutunamayanlar, genel 
kültür için okunması gereken kitaplar 
arasında yer alıyor. Kitabı incelemek 
ve satın almak için buraya tıklayabi-
lirsiniz.

Yaşamak 
(Yu Hua)

Yayınlandığı ilk dönemlerde 
Çin’de yasaklanmış, ancak daha 
sonra ulusun en etkili kitaplarından 
birisi olarak adlandırılan Yaşamak, 
Çin edebiyatının çağdaş klasikle-
rinden sayılmaktadır ve ünlü Çinli 
yönetmen Zhang Yimou tarafından 
1994 yılında beyaz perdeye uyar-
lanmıştır. Bir adamın bir toprak 
sahibinin şımarık oğlundan iyi kalpli 
bir köylüye dönüşümünü anlatan 
bu yakıcı roman, ailesinin servetini 
kumarhanelerde ve genelevlerde 
çarçur ettikten sonra, derinden tövbe 
eden Fugui, bir çiftçinin dürüst işini 
yapmaya karar verir. Milliyetçi Ordu 
tarafından ailesini geride bırakmaya 
zorlanan Fugui, İç Savaşın dehşet 
ve yoksunluklarına tanık olur, ancak 
yıllar sonra Kültür Devrimi’nin 
yıkımlarının getirdiği bir dizi zor-
lukla yüzleşmek için geri döner. Son 
yıllarının yoldaşı olarak bir öküzle 
bırakılan Fugui, bu alçakgönüllü güç 
anlatısında hayata duyduğu takdirle 
cesur bir özgünlük modeli olarak 
duruyor. Kitabı incelemek ve satın 
almak için buraya tıklayabilrsiniz.

Fahrenheit 451 
(Ray Bradbury)

Yazarına dünyaca ünlü dört ödül 
kazandıran eser de okunması gereken 
kitaplar listesi için önemli bir roman. 
‘’Aptal kutusu’’ denilen televizyonun 
ve hayatımızı kolaylaştıran teknolo-
jinin bizi okumaktan nasıl uzaklaş-
tırdığı anlatılıyor. Guy Montag adlı 
itfaiyecinin işi de, bu topluma hiç de 
uymayan şeyleri, kitapları yakmaktır. 
Kitabı incelemek ve satın almak için 
buraya tıklayabilirsiniz.

Aylak Adam 
(Yusuf Atılgan)

Bugün Türk edebiyatının en çok 
konuşulan eserlerinden biridir. 
Özellikle yirminci yüzyılın ikinci 
yarısında başlayan ‘’kentteki aylak-
lar’’ meselesi, eserde Türkiye’ye özgü 
işlenir. O günün aydınlarının yaşadığı 
ve eserde de geçen sorunlarsa bugün 
hala tazeliğini korumaktadır. Kitabı 
incelemek ve satın almak için buraya 
tıklayabilirsiniz.

Varolmanın Daynılmaz 
Hafifliği (Milan Kundera)

Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği’n-
de, Milan Kundera, kendisine olan 
aşkı ve düzeltilemez kadınlaştırması 
ve metreslerinden biri ile alçakgönül-
lü sadık sevgilisi arasında kalan bir 
adama aşık genç bir kadının hika-
yesini anlatır. Bu muhteşem roman, 
coğrafi olarak uzak yerleri, parlak ve 
eğlenceli yansımaları ve çeşitli tarzları 
yan yana getirerek belki de dünyanın 
gerçekten büyük yazarlarından birinin 
en büyük başarısı olarak okunması 
gereken kitaplar listesinde yerini 
alıyor. Kundera, hayat hakkındaki 
felsefesini açıklamak için olay örgüsü-
nü ve karakterleri yalnızca araç veya 
örnek olarak kullanır ve Varolmanın 
Dayanılmaz Hafifliği de Kundera’nın 
bu tarzının yoğun olarak hissedildiği 
eserlerdendir. Varolmanın Dayanıl-
maz Hafifliği’nde karakterler, hayatta 
sonsuza kadar yaşamak isteyecekleri 
o mükemmel yeri bulmaya çalışan, 
anlaşılması zor bir şey arıyor gibi gö-
rünen, kararlar ve ikilimler arasında 
sıkışıp kalmış hayatlara sahip kişiler-
dir.Kitabı incelemek ve satın almak 
için buraya tıklayabilirsiniz.

Nietzsche Ağladığında 
(Irvin D. Yalom)

Yazarın en sükse yapan eserlerin-
den biri olup filme de çevrilmiştir. 
Eserde felsefe, psikanaliz ve tıbbın 
en önemli ve gerçek isimleri vardır: 
Nietzsche, Freud, Bruer. Tabii bu 
üç erkeği de etkisi altına alan Lou 
Salome de çarpıcı bir biçimde işlenir. 
Üçlünün 19. asır Viyana’sındaki ente-
lektüel, felsefik yaşamları, ümitsizlik 
teması altında anlatılır. Mutlaka 
okunması gereken kitaplar arasında 
yer alan eser, oldukça dikkat çekici. 
Kitabı incelemek ve satın almak için 
buraya tıklayabilirsiniz.

Bir Ömür Nasıl Yaşanır 
(İlber Ortaylı)

Çok yer gezen, gören, çok kitap 
okuyan, çok yemek tadan, çokça kül-
türü bilen ve içlerinde yaşamış olan 
İlber Ortaylı’dan bir hayat rehberi. 
Dil öğrenmekten gezilecek yerlere, 
dinlenilecek müziklerden okunması 
gereken eserlere kadar bu kitap çok 
önemli bir pusula. Ara ara dönüp ba-
kılması gerekir ve mutlaka okunması 
gereken kitapların en önemlilerinden 
biridir. Kitabı incelemek ve satın 
almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Suç ve Ceza 
(Dostoyevski)

Okunması gereken dünya klasik-
leri arasında yer alan Suç ve Ceza 
yazarın Rus toplumundan çekip 
çıkardığı ve yarattığı bir karakterdir. 
Konuyu direkt tanıtımdan aktaralım: 
‘’ ‘Eski’ öğrenci Raskolnikov, “kira-
cıdan” kiraladığı daracık odasında 
beş parasız günler geçirmektedir. 
Modern zamanların, çağdaş bilimin 
ve edebiyatın bu yaratıcı, akıllı genci, 
toplumun gerici bir canavara dönüş-
müş karanlık avucunda ezilip un ufak 
mı olacaktır yoksa? Bir gün oturdu-
ğu bir kafede, anarşist düşüncelere 
sahip gençlerin konuşmalarına kulak 
misafiri olur ve aklına tüm dertlerine 
son verecek bir şey gelir. İlk iş olarak 
da kapıcının kulübesindeki baltayı 
kestirir gözüne. Dünya edebiyatının 
en ünlü baltasını…’’ Kitabı incelemek 
ve satın almak için buraya tıklayabi-
lirsiniz.
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Y urt dışında çalışma, yerleşim ve
aile vizesi başvurularında popü-
lerliği katlanarak artan ülkelerin

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

30 saatte açıklanıyor

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

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

Çok daha ekonomik

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

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

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

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

Okuryazarlık artacak 

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

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak 

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

DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM

Son bir yılda Türkiye’den 35 bin kişi İngiltere’de çalışma vize-
sine başvurdu. Bu süreçte İngilizce dil yeterliliğinin belirleyici

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

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

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

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

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

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

Pekiştirmek istiyoruz 

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

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

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

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30 saatte açıklanıyor

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

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

Çok daha ekonomik

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

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

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

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

Okuryazarlık artacak 

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

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak 

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

DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM
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YENI COZUM
DIL SORUNUNA
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Son bir yılda Türkiye’den 35 bin kişi İngiltere’de çalışma vize-
sine başvurdu. Bu süreçte İngilizce dil yeterliliğinin belirleyici

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

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

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

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

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

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

Pekiştirmek istiyoruz 

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

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

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

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

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

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

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

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

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

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

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

‘Da Vinci Kids’ Tiktok YazFest’de 
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SÜPER Lig’de son 14 se-
zon Türk teknik adamların 
çalıştırdığı takımlar şampi-

yon oldu. Yabancı teknik adamlar 
adına son olarak 2006-2007 sezo-
nunda Fenerbahçe’nin başında 
Brezilyalı Arthur Zico şampi-
yonluk yaşadı. O sezondan sonra 
tüm şampiyonlukları Türk teknik 
direktörlerin çalıştırdığı takımlar 
elde etti. Ligde 2007-2008 sezo-
nunda Karl Heniz Feldkamp’tan 
devraldığı Galatasaray’ı son 
haftalarda şampiyonluğa taşıyan 

Cevat Güler’le başlayan seride, 
2008-2009 sezonunda Mustafa 
Denizli yönetimindeki Beşiktaş, 
2009-2010 sezonunda Ertuğrul 
Sağlam yönetimindeki Bursaspor, 
2010-2011 sezonunda Aykut Ko-
caman idaresindeki Fenerbahçe, 
2011-2012 ile 2012-2013 sezonla-
rında Fatih Terim yönetimindeki 
Galatasaray, 2013-2014 sezonun-
da Ersun Yanal yönetimindeki 
Fenerbahçe, 2014-2015 sezonunda 
Hamza Hamzaoğlu idaresindeki 
Galatasaray, 2015-2016 ve 2016-

2017 sezonlarında Şenol Güneş 
yönetimindeki Beşiktaş, 2017-2018 
ve 2018-2019 sezonlarında yine 
Fatih Terim idaresindeki Galata-
saray, 2019-2020 sezonunda Okan 
Buruk yönetimindeki Medipol 
Başakşehir, 2020-2021 sezonun-
da Sergen Yalçın yönetimindeki 
Beşiktaş, şampiyonluğa ulaştı.

Terim zirvede
Süper Lig’de 8 kez şampiyonluk 
yaşayan teknik direktör Fatih 
Terim, bu alanda rekoru elinde 

bulunduruyor. Tecrübeli teknik 
adam, dördüncü dönemini geçir-
diği Galatasaray’da 1996-1997, 
1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 
2011-2012, 2012-2013, 2017-2018 
ve 2018-2019’da şampiyonluk 
sevinci yaşadı. Ligde Terim’in 
ardından en fazla şampiyonluk 
yaşayan ikinci isim ise 4 kez ile 
Ahmet Suat Özyazıcı oldu. Özya-
zıcı, Trabzonspor ile 1975-1976, 
1976-1977, 1979-1980 ve 1983-
1984 sezonlarında şampiyonluk 
ipini göğüsledi.

Spor Toto Süper Lig’de en çok şampiyonluk yaşayan hocalar yerli isimler olarak dikkat çekiyor

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 

BAŞARI YERLI HOCALARLA GELIYOR

Yüzme esnasında dikkat!

4 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA

Erken yaşta evliliğin yaygın olduğu Ağrı’da, “Kızlarımız erken yaşta 
gelinlik yerine forma giysin” sloganıyla kurulan futbol kulübünde 
top koşturan kızlar, Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Lig N 
Grubu’nda namağlup olarak şampiyonluğa ilerliyor

ADETA PERI 
MASALI GIBI
Ağrı’da küçük yaşta evli-

likleri önlemek amacıyla 
2016 yılında kurulan ve 

çoğunluğu köylerden gelen kız 
sporculardan oluşan Aile ve 
Sosyal Politikalar (ASP) Gençlik 
ve Spor Kulübü Kadın Futbol 
Takımı, başarılarıyla dikkati 
çekiyor. Nüfusun büyük bölümü 
kırsalda yaşayan kentte, köy-
lerinden gelip il merkezindeki 
okullarda eğitimlerine devam 
eden kızlar, takımda oynadıkları 
başarılı futbolla, önceden çeşitli 
sebeplerden futbol oynamala-
rına karşı çıkan ailelerinin de 
desteğini aldı. Dört yıl önce da-
vet edildikleri Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’dan 
başarı plaketi alarak herkesi 
gururlandıran futbolcular, TFF 
Kadınlar 3. Lig N Grubu’nda 
mücadele ediyor. Yaşıtlarına 
örnek olup adeta “futbol erkek 
sporudur” algısını yıkan kız 
futbolcuların kentteki maçlarını 
artık tribünden izleyen anne ve 
babalar da çocuklarına destek 
oluyor. Ligde son olarak kendi 
evinde karşılaştığı Muş Alpaslan 
Spor’u 4-0 yenen ASP Gençlik 
ve Spor Kulübü Kadın Futbol 

Takımı, 7 maçta 6 galibiyet ve 
bir beraberlik alarak 19 puanla 
gruplarında namağlup liderlikle-
rini sürdürüyor.

Gelinlik yerine forma giysinler
Ağrı Gençlik ve Spor İl Mü-
dürlüğü antrenörü Halit Çelen, 
6 yıldır kadın futbol takımını 
çalıştırdığını söyledi. Kulübün 
“Kızlarımız erken yaşta gelinlik 
yerine forma giysin” sloganıyla 
kurulduğuna işaret eden Çelen, 
şunları kaydetti: “Kızlarımızla 
iyi çalışıyoruz. Ağrı’daki iklim 
şartları ve imkanları da göz 
önünde bulundurduğumuzda ka-
dın futbol takımının bu dereceye 
kadar ilerlemesine katkı sağla-
mışsak ne mutlu bize. Şimdilik 
20 sporcumuz var ve 6 yılda 
100’den fazla sporcu yetiştirdik. 
Sporcularımızın bir kısmı diğer 
takımlara transfer oldu. Bizimle 
futbol oynamaya devam edenler 
ve üniversite okuyanlar da var. 
Aileler konusunda ilk başlarda 
biraz sıkıntılar yaşadık ama artık 
aileler de bize destek vermeye 
çalışıyor. Bazı futbolcularımı-
zın ailelerinin gelip tribünde 
bizi desteklemelerinden gurur 
duyuyoruz.” Çelen, adım adım 
şampiyonluğa gittiklerini ve 
seneye bir üst ligde mücadele 
etmek istediklerini dile getire-
rek, takımın kuruluş amacının 
erken yaşta evliliği önlemek ve 
çocukları spora kazandırmak 
olduğunu anımsattı.

Güzel yerlere gelsinler
Futbolculardan Tülin Oğur’un 
babası Alaeddin Oğur ise ilk 
başta futbol oynamasına karşı 
çıktığı kızına artık ailece destek 
olduklarını belirterek, şunla-

rı kaydetti: “İlk başta kızımın 
futbol oynamasını istemedim. 
Kızımda ısrarla ‘baba ben futbol 
oynayacağım’ dedi. Sonrasında 
annesi de kızına destek verin-
ce ben de kızımın arkasında 
durdum. Kızıma destek veriyo-
rum, inşallah daha güzel yerlere 
gelir. Birkaç defadır stadyuma 
gelip kızımın maçlarını izliyorum 
ve bugün de kızımı mutlulukla 
izledim. Ülkemizde ve Ağrı’da 
bu tür kadın futbol kulüplerine 
ihtiyaç var. Her zaman kızların 
özgür olmasını istiyorum. Kızlar 
neden futbolda da iyi bir yere 
gelmesin. Erkek futbolcu oluyor-
sa kız neden olmasın? Kızımla 
gurur duyuyorum.”

Kızlar halinden mutlu
Futbolcu Tülin Oğur ise aile-
sinin kendisine destek verme-
sinden mutlu olduğunu belir-
terek, kızlara daha çok spora 
yönelmeleri çağrısında bulundu. 
Sporculardan Sakine Acar, 
küçükken köylerinde hayvan-
larının bakımını üstlendikle-
rini ve boş zamanlarını futbol 
oynamakla geçirdiklerini anlattı. 
Reyhan Kahraman da futbolu 
çok sevdiğini dile getirerek, 
“İkizim Rezan ile aynı takımda 
oynuyoruz. Küçükken köyde de 
çok futbol oynardık. Futbola 
olan ilgimizden dolayı Ağrı Spor 
Lisesini kazandık. 8 yıldır futbol 
oynuyorum. 2. Lig’e çıkmayı 
hedefliyoruz. Milletin söylediği 
sözlerle baş ederek takımımızla 
namağlup ilerliyoruz. Kadın Mili 
Takımı’na gitmek istiyorum. 
Alex Morgan ve Türkiye’de Be-
şiktaş’ta oynayan Yağmur Uraz’ı 
örnek alıyorum.” dedi.
� HABER�MERKEZİ

UKRAYNA Premier Lig üyeleri, 
video konferans yöntemiyle bir 
genel kurul toplantısı gerçekleş-

tirdi. Toplantıda Ukrayna Premier Lig 
ve Ukrayna Gençler Şampiyonası’nın 
2021/2022 yılındaki durum değerlendir-
mesi yapıldı. Ukrayna Premier Ligi’nde 
yer alan takımlar, 2021/2022 sezonunun 
sona erdirilme teklifini destekledi. Buna 
göre, son olarak 10-12 Aralık 2021 tari-
hinde oynanan 18’inci hafta karşılaşma-
larının ardından kış arasına giren ligde, 
şampiyon belirlenmemesine karar verildi. 
Ukrayna Premier Lig’de 18 hafta sonun-
da Shakhtar Donetsk 47 puanla lider, 
Dinamo Kiev ise 45 puanla 2’nci sırada 
yer alıyordu. Ukrayna Premier Lig üyele-
rinin aldığı ve takımların da desteklediği 
bu karar, Ukrayna Futbol Federasyonu 
Yönetim Kurulu’nun onayına sunuldu.

Avrupa kupalarına katılım
Öte yandan Rusya’nın Ukrayna’yı işgali-
nin önümüzdeki sezon da devam etmesi 
durumunda Ukrayna takımlarının Av-
rupa kupalarına katılabilme durumunun 
nasıl olacağı belirsizliğini sürdürüyor. 
Lig yönetiminin haziran ayı başına kadar 
UEFA’ya Avrupa kupalarına katılma 
hakkı elde eden takımları bildirmesi ge-

rekiyor. Ukrayna Ligi şampiyonu, Ağus-
tos ayındaki Şampiyonlar Ligi Playoff 
eleme turlarına girecek ve grup aşama-
sına geçmek için bir tur geçmesi gereki-
yor. Bununla birlikte konuşulan olası bir 
senaryo ise lig lideri Shakhtar’ın şu anda 
Zenit St. Petersburg olması beklenen 
Rusya Ligi şampiyonu için korunan 
doğrudan giriş hakkını alması. UEFA, 
savaş nedeniyle tüm Rus takımlarını 
müsabakalardan men etti ve bu yaptırı-
mın gelecek sezon da sürüp sürmeyeceği 
belirsizliğini koruyor. Ukrayna, UEFA 
ülkeler sıralamasında 12’nci sırada yer 
aldığı için Rusya takımlarının organizas-
yona alınmaması durumunda doğrudan 
giriş hakkına sahip.

UKRAYNA’DA ŞAMPIYON YOK
Ukrayna Premier Ligi’nde sezo-
nun şampiyon belirlenmeden 
sona erdirilmesine karar verildi

İÇİŞLERİ�Bakanlığı Afet 
ve Acil Durum Yönetimi 
Başkanlığı (AFAD) çeken 

akıntı ve boğulmalara karşı uya-
rıların yer aldığı rehber hazırladı. 
Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla 
vatandaşların güvenli bir şekilde 
yüzebilmeleri için AFAD tarafın-
dan rehber hazırlandı. AFAD’ın 
internet sitesinden ulaşılabilen 
rehberde yüzerken dikkat edilmesi 
gerekenler madde madde anlatıldı, 
“çeken akıntı” hakkında uyarıla-
ra yer verildi. “Çeken akıntı” bir 
videoyla da anlatıldı. Buna göre, 
Türkiye’de özellikle Karadeniz 
sahillerinde görülen ve “sinsi teh-
like” olarak nitelendirilen çeken 
akıntı, “deniz dip yapısının kum 
tepeciği-yarık-kum tepeciği şeklin-
de olduğu bölgelerde görülen ve 
sığ sudan derin suya hareket eden 
oldukça kuvvetli akıntı” olarak ta-
nımlanıyor. Profesyonel yüzücüle-

rin bile karşı koyamayacağı güçteki 
çeken akıntı her yıl yüzlerce kişiyi 
boğulma tehlikesiyle karşı karşıya 
bırakıyor ya da hayatını kaybetme-
sine neden oluyor. 

Rüzgarlı havalara dikkat
Rehberde, çeken akıntıya kapılma-
mak için rüzgarlı havalarda denize 
girilmemesi, cankurtaran ve sağlık 
ekibi bulunan sahil ve plajların ter-
cih edilmesi, can yeleği veya simidi 
gibi malzemeler bulundurulması, 
deniz kıyafeti kullanılması uyarı-
larında bulunuldu. Çeken akıntıya 
kapılanların sakinliğini koruması-
nın önemli olduğu vurgulanan reh-
berde, sahile doğru değil, yanlara 
doğru yüzerek akıntıdan kurtulu-
nabileceği anlatıldı. Yüzey akıntısı 
az gibi görünse bile akarsuların da 
tehlikeli olduğu belirtilen rehber-
de sulama kanallarında, barajlarda 
veya göletlerde yüzülmemesi, 

deniz, göl, gölet, sulama kanalı 
ve akarsulara yalnız girilmemesi 
gerektiğinin altı çizildi.

Dikkat edilmesi gerekenler
Paniğe kapılmanın boğulmalarda 
en önemli etken olduğu belirtilen 
rehberde, panik nedeniyle kontro-
lünü kaybeden kişinin boğulması-
nın kaçınılmaz olduğu vurgulandı. 
Yüzerken dikkat edilmesi gereken-
ler rehberde şöyle sıralandı: “Tok 
karnına suya girilmemeli, ani bir 
şekilde suya atlanmamalı, derinliği 
hakkında fikir sahibi olunmayan 
suya balıklama atlanmamalı, suya 
girmeden önce ısınma egzersizleri 
yapılmalı ve su içinde tehlikeli 
şakalar yapmaktan kaçınılmalı.”

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca, yaz mevsiminin yaklaşmasıyla 
vatandaşların güvenli bir şekilde yüzebilmeleri için rehber hazırlandı

RODRIGUEZ için 
Türkiye iddiası!

Katar ekibi Al-Rayyan’dan 
ayrılacağı konuşulan 
Rodriguez’in maaşında 
düşüşü kabul ederek Av-
rupa’ya dönmek istediği 
belirtildi. Kolombiyalı yıl-
dıza Türkiye’den talipler 
olduğu kaydedildi

DÜNYACA ünlü 
yıldız James Rod-
riguez’in yolu 

Türkiye’ye düşebilir... 
Son günlerde Güney 
Amerika basınında 
James Rodriguez’in 
Al-Rayyan’da mutsuz 
olduğu ve takımdan 
ayrılacağı haberleri 
gündem oldu. Sezon 
başında transfer ol-
duğu Katar ekibinden 
ayrılmak isteyen James 
Rodriguez’in maaşında 
düşüşü kabul ederek 
Avrupa’da oynamak 
istediği belirtildi. 30 
yaşındaki oyuncuya 
Türkiye’den talipler 
olduğu aktarıldı. James 
Rodriguez, bu sezon 
Al-Rayyan formasıyla 14 
maça çıkarken 5 gol attı 
ve 7 asist yaptı. Avrupa 

fut-
boluna 

Porto for-
masıyla merhaba diyen 
Rodriguez, Monaco, 
Real Madrid, Bayern 
Münih ve Everton 
formalarını giydikten 
sonra Al-Rayyan’ın 
yolunu tutmuştu.



Üsküdar Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Fizyo-
terapi ve Rehabilitasyon 

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Deniz 
Demirci, yaralanmalar sonrasında 
sporcu rehabilitasyonunun önemi 
hakkında görüşlerini paylaştı. Spor 
veya fiziksel aktiviteye bağlı olarak 
ortaya çıkan ve ertesi gün kişinin 
spora, fiziksel aktiviteye veya yarış-
maya katılmasına engel olan, aynı 
zamanda tıbbi bakım gerektiren 
yaralanmaların spor yaralanması 
olarak tanımlandığını belirten 
Prof. Dr. Deniz Demirci, “Sporcu-
nun yeniden aktif spor yaşantısına 
devam edebilmesi için yaralanma 
sonrası uygun sportif rehabilitas-
yon programının uygulanması ge-
rekiyor. Bu programın kişiye özgü 
olması, rehabilitasyon kurallarına 
uyularak planlanması ve rehabili-
tasyonun tüm aşamalarını içermesi 
spora dönüşü sağlayan en önemli 
etkenlerdir. Bu bakımdan sportif 
rehabilitasyon önemlidir.” dedi. 
Rehabilitasyonun genelde olduk-
ça uzun bir uygulama olduğunu 
ve ekip çalışmasını gerektirdiğini 

belirten Prof. Dr. Deniz Demirci, 
“Bu ekibin içinde doktor ve fizyo-
terapist anahtar rol oynarken spor-
tif rehabilitasyonda tedavi pro-
tokolünü geliştiren ve uygulayan 
fizyoterapistin sporu ve sporcuyu 
tanıması açısından antrenör ile iş 
birliği içine girmesi de önemlidir. 
Bu nedenle sportif rehabilitasyon-
da rehabilitasyon ekibine antre-
nör de dahil ediliyor.” ifadelerini 
kullandı. Prof. Dr. Deniz Demirci, 
normal rehabilitasyonda kullanılan 
yöntem ve yaklaşımların sporcula-
ra uygulandığında hızlı ve güvenli 
bir şekilde aktiviteye dönüşü sağla-
mayabileceğini söyledi ve sözlerine 
şöyle devam etti: “Sportif ortamın 
yarışmacı doğası, rehabilitasyona 
da agresif bir yaklaşımla bakılması-
nı gerektiriyor. Bu nedenle sportif 
yaralanmaların rehabilitasyonun-
da, aktiviteye dönüşü hızlandır-
mak için spora özgü fonksiyonel 
egzersizler içeren bireyselleştiril-
miş rehabilitasyon protokolü ile 
klasik, klinik temelli rehabilitasyon 
teknikleri birleştiriliyor. Klinik 
temelli bir rehabilitasyon programı 

bireye özgü olup, çok aşamalı-
dır. Rehabilitasyon programının 
ilerletilmesinde her bir bölüm 
bir önceki bölümün üzerine inşa 
edilmeli ve protokoller sporcunun 
tüm vücudunun başarılı bir şekilde 
aktiviteye dönüşünü hazırlayacak 
şekilde olmalı. Ayrıca, kapsamlı 
bir rehabilitasyon programını 
düzenlerken sakatlığın yeri, spor 
branşının niteliği, sporcunun yaşı, 
performans düzeyi ve yaralan-
madan sonra ortaya çıkabilecek 
fiziksel kondisyon kaybı gibi öğeler 
de detaylarıyla dikkate alınmalı.”

Sağlık bilgisi ve eğitimi önemli
Spor yaralanmalarının ortaya 
çıkışında bilgi eksikliğinin de etkin 
bir faktör olduğunu vurgulayan 
Prof. Dr. Deniz Demirci, “Sa-
katlıklara karşı önemli bir genel 
önlem olarak önceden bilgilendir-
me yani eğitim gerekiyor. Sporcu 
sağlığı ile ilgilenen profesyonel-
lerin olası spor sakatlıklarının 
önlenmesi amacıyla sağlık bilgisi 
ve eğitimi almaları çok önemlidir. 
Spor rehabilitasyonunda da etkin 

yöntemlerin belirlenerek uygulan-
ması için terapistin alanı ile ilgili 
uzmanlığa sahip olması gerekiyor. 
Bu da ancak donanımlı bir eğitim 
ile gerçekleşiyor. Örneğin bir spor 
fizyoterapisti, kas-iskelet siste-
mi yaralanmalarının anatomi ve 
patofizyolojisine ait yeterli bilgisi, 
modern rehabilitasyon işlemleri 
hakkındaki eğitimi ile spor yara-
lanmaları tedavisinde etkili role 
sahiptir.” dedi.

Kariyer imkânı sunuyor
Sporcunun rehabilitasyon prog-
ramının gelişimi ve ilerlemesinin 
fizyoterapistlerin klinik karar 
verme ve problem çözme bece-
rilerine bağlı olduğunu belirten 
Üsküdar Üniversitesi Fizyoterapi 
ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Deniz Demirci, “Spor re-
habilitasyonu, günümüzde olduğu 
gibi gelecekte de spor sakatlıkları 
tedavisi ve sporcu performans 
değerlendirmesi açısından kıy-
metli olacak. Bu alanda çalışmak 
isteyenlere iş imkânı sunacaktır.” 
diye konuştu.

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

*

4 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA

Şu sıralar İngiltere’de Manchester United formasıyla dünya futbolunun gündemine oturan 
Cristiano Ronaldo’nun sonu zirveye uzanan, uzun ve engebeli yolunu sizin içi derledik

Türkiye’de “spor” denilince akla ilk 
futbol, “spor kulübü” denilince de 
sırasıyla Fenerbahçe, Galatasaray, 
Beşiktaş ve Trabzonspor geliyor

TARAFTAR 
HARiTASI

TÜRKIYE’NIN ilk çev-
rim içi bahis platformu 
Bilyoner, DORinsight 

araştırma şirketi aracılığıy-
la Türkiye’deki taraftarlığın 
haritasını çıkarmak üzere bir araştırma 
yaptı. Araştırma kapsamında, ilgilenilen 
spor dalları, taraftarı olunan spor kulüp-
leri, taraftarlık düzeyleri gibi başlıklar 
incelendi. Türkiye’de 600’ü kadın toplam 
bin 200 kişinin katılımıyla yapılan araştır-
maya göre, en çok ilgilenilen spor dalında 
yüzde 86 ile futbol ilk sıraya yerleşirken, 
yüzde 62 ile basketbol ikinci, yüzde 51 ile 
voleybol ise üçüncü sırada yer alıyor. Bu 
üç branşı tenis, masa tenisi, hentbol, buz 
hokeyi, snooker ile diğer spor branşları 
takip ediyor. “Spor kulübü” denilince akla 
gelen ilk kulüp yüzde 32 ile Fenerbahçe 
olurken, sarı-lacivertli kulübün ardından 
yüzde 29 ile Galatasaray, yüzde 22 ile 
Beşiktaş, yüzde 3 ile Trabzonspor geliyor. 
Araştırmada “Süper Lig’de en beğendiği-
niz futbol takımı hangisidir?” sorusunun 
cevabı sırayla Galatasaray (yüzde 27), 
Fenerbahçe (yüzde 25), Beşiktaş (yüzde 
21) ve Trabzonspor (yüzde 12) oldu.

BAŞARI UZUN BIR YOLCULUK BIÇIMIDIR

IHMALE 
GELMEZ
SPORCU SAGLIGI

Spor yaralanmalarının ortaya çı-
kışında bilgi eksikliğinin de etkin 
bir faktör olduğunu vurgulayan 
uzmanlar, normal rehabilitasyon-
da kullanılan yöntem ve yakla-
şımların sporculara uygulandı-
ğında hızlı ve güvenli bir şekilde 
aktiviteye dönüşü sağlamayabile-
ceğini ifade ediyor

SANTO Antonio olarak bilinen 
dağlık bir bölgede dünyaya gelen Ro-
naldo’nun çocukluğu çok zor geçti. 

Ailenin dördüncü çocuğu olarak, planlan-
mayan bir şekilde dünyaya gelen Ronal-
do’nun aşçılık yapan annesi ve belediyede 
bahçıvanlık yapan, 2005 yılında da alkolle 
olan uzun süreli savaşını kaybeden babası 
evi geçindirmekte oldukça güçlük çekiyor-
du. Annesi tarafından Cristiano, bir Ronald 
Reagan (Eski aktör ve ABD Başkanı) hay-
ranı olan babasından da Ronaldo adını alan 
bu genç çocuk, kısa süre içersinde futbol 
sahalarının aranılan ismi olacaktı. Babası 
tarafından henüz 7 yaşındayken amatör bir 
takım olan Andorinha’ya götürülen Ronal-
do, burada kuzeni Nuno ile birlikte futbol 
hayatındaki ilk adımlarını atacak, ve bir 
daha asla arkasına bakmayacaktı. Ronal-
do’nun ilk antrenörlerinden olan Francisco 
Afonso, Ronaldo’yu Goal’e şöyle anlatmış-
tı: “Başından beri onda özel bir şeyler vardı, 
bunu görebiliyordunuz. Küçüktü ama çok 
azimliydi. Defans olarak başladı ama kısa 
süre içinde farklı yerlere geldi. İki ayağını 
da çok etkili kullanabiliyordu. Tek-
nik ve çok hızlıydı. En önemlisi de, 
antrenmanları asla aksatmadı. Her 
zaman topu isteyen oydu. Futbol 
onun her şeyiydi ve eğer oynayamı-
yorsa çılgına dönüyordu.”

Her yere topla giderdi
Ronaldo’nun halen yakının-
da olan çocukluk arkadaşı 
Rui Alves’in anlattıkları 
ise onun futbol aşkını en iyi 
şekilde özetliyor: “Dışarı çı-
kar, tüm gün oyun oynardık. 
Ama Ronaldo’nun tercihi hep 
futboldan yana oluyordu. Onu 
başka oyunlara da çağırıyordum, 
ama o hep futbol oynamak isti-
yordu. Gittiğimiz her yere topunu 
da götürürdü.” Beş kez Ballon 
d’Or sahibi olan Ronaldo, Ando-
rinha’da kısa süre içersinde ismini 
duyuracaktı. Portekizli yıldızın o 
dönemden takım arkadaşı olan 
ve halen kulüpte çalışan Ricardo, 
onun rekabetçi duygularını anlatır-
ken pek de zorlanmıyor: “Sokakta 
her zaman ön planda o olurdu. 
Genç yaşında bile bunu görebilir-

diniz. İstediği topları alamazsa çok üzülür-
dü. Hatta kaybettiğimiz zaman ağladığı bile 
oluyordu.” Ronaldo’nun performansı kısa 
süre içersinde dikkatleri çeker ve adanın en 
büyük takımı, Nacional onu takip etmeye 
başlar. 12 yaşında bu takımın altyapısına 
transfer olan bu çelimsiz yetenek için 
Madeira’nın önde gelen hakimlerinden 
Joao Marques de Freitas, Sporting Lizbon 
gözlemcilerinden olan Aurelio Pereira ile 
temasa geçerek bu genç yeteneği denemeye 
almaları için ısrar eder.

Alçakgönüllü bir insan
De Freitas, o günleri Goal’e şöyle anlat-
mıştı: “Ronaldo ile o 11 yaşındayken tanış-
tım. Beni onunla büyükbabası tanıştırdı ve 
çok iyi bir futbolcu olduğunu anlattı. Çok 
küçük, zayıf ve çelimsiz bir görüntüsü var-
dı. Ben de o dönem Sporting’in gözlem-
cilerinden birisiyle konuşarak ona, ‘Çok 
yetenekli olduğunu duyduğum bir çocuk 
var.’ dedim. Yaşını öğrendiğinde ise bana, 
‘Henüz çok genç.’ diyerek çocuğu Liz-
bon’a gönderemeyeceğimizi söyledi. Daha 
sonra Cristiano’nun çok yoksul olduğunu 

bildiğim, alçakgönüllü bir insan olan 
annesiyle konuştum. Buna izin verdi. 
Hemen Lizbon’a bir bilet ayarladık 

ve Cristiano’nun boynuna kendi-
sini tanıtan bir karton asarak 

onu gönderdik. Bay Aure-
lio onu orada karşıladı ve 
Cristiano orada dört gün 
geçirdi.”  Sporting’in 
gözlemcileri, bu genç 
Madeiralı çocuktan çok 
etkilendi ve kısa süre 

içersinde anlaşma da 
yapıldı. Bu transfer, Naci-

onal’in Sporting Lizbon’a 
daha önceden bulunan 25 
bin euro’luk borcunun silin-
mesi karşılığında gerçekleşti. 
Bu para, her şeye rağmen 
11 yaşındaki bir çocuk için 
çok olduğu için, iki takım 
da uzun süre boyunca bu 
anlaşmanın detaylarını 
açıklamayacaktı. Sporting 
taraftarı olan annesinden 

de onay çıkınca, Ronaldo 
henüz 12 yaşında Lizbon’a 
göçtü.

O BiR DUNYA YILDIZI



1. Fethiye
Yazın Türkiye’de denize girile-
bilecek en güzel yerlerden biri 
olan Fethiye deniz, kum ve güneş 
üçlüsünden vazgeçemeyenlerin 
mutlaka uğraması gereken bir 
güzellik. Kelebekler Vadisi, 
Ölüdeniz gibi birbirinden güzel 
noktaları ile burada unutulmaz 
bir yaz tatili geçireceğinizden 
emin olabilirsiniz.
2. Bodrum
Birbirinden harika plajlara sahip 
olan Bodrum’da yaz ayları bir 
başka renkli geçiyor. Çok gözde 
bir tatil beldesi olan Bodrum 
ünlülerin en çok tercih ettiği tatil 
beldeleri arasında ilk sıralarda 
yer alıyor. Ünlülerle iç içe tatil 
yapmak isterseniz Bodrum sizi 
bekler.
3. Marmaris
Yabancı turistler tarafından ol-
dukça fazla tercih edilen yaz tatili 
beldelerinin başında Marmaris 
geliyor. Özellikle yaz mevsiminin 
pek sıcak geçmediği Rusya’dan 
birçok ziyaretçi tatillerini geçir-
mek için bu bölgeyi tercih ediyor.
4. Bozburun
Adeta cennetten bir köşe olan 
Bozburun muhteşem denizi ile 
özellikle dalış meraklıları için 
en yaz tatili mekanları arasında 
bulunuyor. Hem kafa dinlemek 
hem de denizin ve tatilin tadını 
çıkarmak isterseniz Marmaris’in 
eşsiz beldesi Bozburun çok iyi bir 
seçim olabilir.
5. Selimiye
Marmaris’in en huzur veren bel-
delerinden olan Selimiye huzur 
arayanlar için birebir. Aşıklar 
Adası, Akkum, Turgut Şelalesi 
gibi yerleri ile burada yoğun iş 
döneminin yorgunluğunu kolay 
bir şekilde üzerinizden atabilir-
siniz.
6. Datça
Muğla’nın Datça bölgesi özellikle 
antik dünyanın gizemleri arasın-
da bir tatil geçirmek isteyenlerin 
yaz aylarında gitmesi gereken 
yerlerin başında geliyor. Bölge 
özellikle son yıllarda birçok turist 
tarafından tercih ediliyor.
7. Dalyan
İztuzu Plajı’nda denizin keyfini 

çıkarmak, Kaunos Antik Ken-
ti ile şehrin etkileyici tarihine 
tanıklık etmek isterseniz Dalyan’ı 
tercih edebilirsiniz. Güneşin 
yansımalarıyla daha bir etkileyici 
görünen kumsalları ve doğanın 
muhteşem havası ile Dalyan 
kesinlikle görülmeye değer. 
Dalyan’daki birbirinden lezzetli 
deniz ürünleri ise midenize bay-
ram ettirecek.
8. Kaş
Antalya’nın en güzel tatil bel-
delerinden olan Kaş Türkiye’de 
yaz tatiline çıkılabilecek en güzel 
yerler arasında bulunuyor. Kaş’ta 
bulunan Kaputaş Plajı ise hemen 
herkesin bu bölgedeki en favori 
mekanlarının başında geliyor.
9. Çeşme
İzmir zaten başlı başına muhte-
şem bir şehir. Çeşme ise Tür-
kiye’de deniz tatili için gidile-
bilecek en güzel noktalardan 
biri. Belde oldukça popüler bir 
destinasyon olduğu için biraz ka-
labalık oluyor. Bu nedenle burayı 
tatil için planlayanların kalabalığı 
seviyor olması tatilin çok daha 
eğlenceli geçmesini sağlayacaktır.
10. Çıralı
Ülkemizin henüz bakir kalma-
yı başarabilmiş noktalarından 
olan Çıralı sakinliği ve doğası ile 
Türkiye’de kamp yapılacak en iyi 
yerler arasında bulunuyor. Eğer 
doğayı ve kamp yapmayı seviyor-
sanız Çıralı’nın size istediğiniz 
her şeyi vereceğinden emin 
olabilirsiniz.
11. Kuşadası
Aydın’da bulunan ve İzmir’e 
yakınlığı nedeniyle de ulaşım ko-
nusunda oldukça avantajlı bir ko-
numda bulunan Kuşadası, antik 
kentlere olan mesafesi, Kadınlar 
Plajı gibi çok keyifli sahilleri ile 
uzun yıllardır tatilciler tarafından 
tercih ediliyor.
12. Didim
Ege’nin en güzel tatil beldele-
rinden biri de kuşkusuz Didim. 
Yaz aylarında çok daha canlı 
bir hale bürünen Didim gece 
hayatı ile akşamları çok keyifli 
zamanlar geçirirken gündüz 
saatlerinde Didim gezilecek 
yerler listesindeki yerleri geze-
rek zamanınızı en güzel şekilde 
değerlendirebilir ya da deniz 
keyfi yapabilirsiniz.

13. Gökçeada
Muhteşem Rum evlerine ev 
sahipliği yapan Gökçeada güney 
sahillerindeki en güzel adaların 
başında geliyor. Ada gelenleri 
bakirliği ve huzur verici ortamı 
ile kendisine hayran bırakmakta 
hayli başarılı.
14. Ayvalık
Balıkesir’in bu sevimli tatil belde-
si özellikle çocuklu aileler tara-
fından sıklıkla tercih edilmekte-
dir. Ayvalık Adası Tabiat Parkı, 
Saatli Camii beldedeki görülmesi 
gereken yerlerin başında geliyor. 
Eğer siz de ailenizde kafanız 
rahat bir tatil hayal ediyorsanız 
Ayvalık tam size göre olabilir.
15. Bozcaada
Çanakkale deyince ilk akla gelen 
yerlerden olan Bozcaada Tür-
kiye’deki yaz tatili beldeleri de 
arasında da oldukça beğenilen 
seçenekler arasında bulunuyor. 
Tabi ki buraya gelenler için 
Bozcaada’nın eski sakinliğinden 
ve bakirliğinden uzak olduğunu 
belirtmemizde fayda olacaktır.
16. Alanya
Yaz mevsiminde denize giri-
lebilecek en güzel yerlerden 
olan Alanya’ya gelerek pişman 
olmayacağınız bir tatil geçirme 
fırsatını yakalayabilirsiniz. Muh-
teşem Alanya plajlarında denize 
girerek serinleyebilir, Alanya Ka-
lesi’nden manzaranın Alanya’nın 
tadını çıkarabilirsiniz.
17. Şile
Özellikle İstanbul’dan fazla 
ayrılamayanlar için Şile muhte-
şem bir yaz tatili fırsatı sunuyor. 
Biz de İstanbul’dan uzaklaşa-
mayanlar için tatil 
alternatifi arayan-
lara Şile’ye doğru 
yola çıkmalarını 
ve buranın tadını 
çıkarmalarını öne-
riyoruz.
18. Ağva
İstanbul-Şile yolu-
nu takip ettikten 
sonra ulaşabileceği-
niz bu tatil beldesi 
kış aylarında sakin 
bir tatil arayanlar 
için, yaz aylarında 
ise hareketli bir 
bölgede deniz keyfi 
yapmak isteyenler 

için tercih edilebilecek yerler 
arasında bulunuyor. Siz de İstan-
bul’un gizli kalmış güzellikleri 
arasında bulunan Ağva’ya gitmek 
için çantanızı hazırlayın ve yola 
koyulun. Yalnız Ağva’nın uzun 
soluklu tatillerden ziyade birkaç 
günlük tatiller için daha iyi bir 
seçim olduğunu söylemeliyiz.
19. Atakum
Karadeniz’in en güzel ilçe-
lerinden biri olan Atakum, 
Karadeniz’de yaz tatili için en 
ideal yerler arasında bulunuyor. 
Bölge son dönemlerde daha fazla 
popüler olmaya başlayan Ata-
kum artık çok daha fazla turist 
tarafından ziyaret ediliyor.
20. Foça
Fokların vatanı Foça İzmir’in her 
mevsim ziyaretçisi eksik olmayan 
yerlerinden biri. Buraya gelen-
ler muhteşem Ege mutfağının 
tadını çıkararak, dalış yaparak, 
yat turlarına katılarak keyif dolu 
zamanlar geçirebilir. Foça’nın so-
kakları ise adeta bir sanat sergisi 
edasıyla ziyaretçilerine zamanın 
nasıl geçtiğini anlamayacakları 
bir gezinti yapma fırsatı sunuyor.
21. Kemer
Antalya’nın ilgi gören bir diğer 
destinasyonu ise Kemer. İlçede 
bulunan plajlar, antik kentler 
ve daha birçok doğal güzellikler 
burayı Türkiye’nin vazgeçilmez 
tatil beldelerinden biri yapmaya 
yetiyor. Beldeye geldiğinizde 
nereleri görmeniz gerektiğini 
merak ediyorsanız Kemer gezile-
cek yerler yazımıza göz atmanızı 
öneriyoruz.

TAYLAN DAŞDÖĞEN
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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 Sultan Mehmet 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 ve Milli Birlik günü dolayı-
sıyla düzenlediği anma programı
Saraçhane Parkı'da gerçekleşti. Fatih
Belediye Başkanı M. Ergün Turan'ın
ev sahipliğinde gerçekleşen anma
programına İstanbul Milletvekilleri
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 İmam Hatibi 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 Temmuz marşlarının 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 müjdesiyle müze statüsünden
tekrar cami hüviyetine kavuşan Ayasofya hakkında; yayım-

lanmış yazı, yorum ve şiirlerle, gazete manşetlerine yansı-
yan haberlerden derlenen muhteşem mabedin 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 İlan Kurumu Yönetim Kurulu Baş-
kanı Prof. Dr. M. Zahid Sobacı, eser hak-
kında “İstanbul’un fethi nasıl tüm insanlık
için bir dönüm noktası olmuş ise
Fethiye Camii olarak anılan Ayasof-
ya’nın 10 Temmuz 2020 tarihinde
yeniden ibadete açılarak, aslına rücu
etmesi de tarihin kırılma anlarından
biri olarak kayıtlara geçmiştir. Basın
İlan Kurumumuzca hazırlanan bu
kitap, Ayasofya Camii’nin tarihine
basının gözünden bakmanızı sağla-
yacak. Nitekim Ayasofya Camii her

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

lar yayımlanmıştır. Konuyla ilgili
atılan manşetlerin, 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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Muhteşem bir coğrafyada bulunan Türkiye’de yaz mevsimi yaklaşır-
ken tatil yapılacak en güzel yerler konusunda hem yurt içindeki hem 
de yurt dışındaki tatilciler için pek çok seçenek var. Siz de “Yaz tatilinde Türkiye’de en iyi tatil nerede 
tatil yapılır?” sorusunun yanıtını arıyorsanız hazırladığımız bu listeye mutlaka göz atmanızı öneriyoruz

22. Kalkan
Kaputaş Plajı, Patara Plajı 
gibi gibi dünyaca ünlü 
plajlara sahip olan Kaş’ın 
en güzel noktalarından 
Kalkan özellikle deniz, 
kum ve güneşten vazge-
çemeyenler için mutlaka 
tercih edilmesi gereken 
yerler arasında bulunuyor. 
Türkiye’nin en güzel tatil 
yerleri arasında bulunan 
belde dalış sporuyla ilgi-
lenenler için de pek çok 
ideal dalış noktasına ev 
sahipliği yapıyor.
23. Altınoluk
Serin sularıyla yaz ayların-
da içinizi buz gibi yapacak 
Altınoluk, zeytinleri ve 
görülmesi gereken tarihi 
noktaları ile “yaz tatilinde 
nereye gitmeli?” diye me-
rak edenler için en güzel 
cevaplardan biri.
24. Cunda
Ayvalık’a geldiyseniz 
mutlaka Cunda’ya uğraya-
rak tarihi evlerin arasında 
gezmeli, Aşıklar Tepesi’n-
den manzaranın tadını çı-
karmalısınız. Huzur kokan 
bir yer olan Cunda Adası 
kısa süreli yaz tatilleri için 
oldukça keyif veren bir 
destinasyon.
25. Assos
Çanakkale’nin adeta saklı 
cenneti Assos, sakin bir 
ortamda denize girmek 
isteyenler için çok iyi bir 
seçim. Eğer hem antik 
dünyada gezintiye çık-
mak hem de deniz sefası 
yapmak isterseniz Assos’a 
gitmenizi öneriyoruz.
26. Akyaka
Akyaka, Muğla’nın Ula 
şehrine bağlı küçük bir 
belde aslında. Yazın sıcak 
havalardan bunaldığı-
nızda kaçabileceğiniz, 
ülkemizde deniz ve doğa-
nın buluştuğu benzersiz 
yerlerden biri diyebiliriz. 
Bu şirin kasaba, genel-
likle sakin bir tatil tercih 
edenlerin uğrak noktası 
haline gelmiş. Ancak ünü 
ve güzelliği dilden dile 
dolaşmaya devam ediyor. 
Muğla ve Marmaris’e 
yakınlığı ile de gezginle-
rin rotasına giren şehir-
de gezilecek büyüleyici 
yerler, görülecek tarihi 
mekanlar ve nefis lezzet-
lerle karşılaşacaksınız. 
Huzurun tatlı esintisi ve 
balıkçıların dingin sesle-
riyle keyifli bir tatil için 
bu kasaba mutlaka bir 
şansı hak ediyor.

27. Dikili
İzmir’in gizli cennetle-
rinden biri olan Dikili, 
farklı tarihi ve dinlendirici 
doğasıyla dikkat çekiyor. 
Yaz aylarında artan bir 
nüfusa sahip şehirde, 
turizm de bu aylarda 
oldukça canlanıyor. Son 
yıllarda şehre olan ilginin 
artması ile günden güne 
gelişen Dikili, sakinliğini ve 
doğallığını henüz kaybet-
memiş şehirlerden biri. 
Şehir, İzmir’in kuzeyinin 
tatil simgesi olmayı yıllar-
dır korumayı başarmış. 
Daha sakin ve doğayla iç 
içe bir tatil peşindeyseniz 
ve bunu Ege’nin berrak 
sularında arıyorsanız; Di-
kili’yi seyahat listenizin en 
üstüne ekleyin.
28. Urla
Büyük şehirlerin karmaşası 
ve gürültüsünden sıkılan-
ların bavullarını toplayıp 
kaçtığı tatlı Ege kasabası 
Urla, son yılların göz tatil 
mekanlarından biri haline 
geldi. Tüm yorgunluğu ve 
stresinizi serin sularında 
bırakacağınız kumsalları ile 
göz alıcı bir doğaya sahip 
olan kasabada, nefis balık 
lokantalarında tıka basa 
karnınızı da doyurabilir-
siniz. İzmir merkezinden 
yola çıkıp sahil şeridinden 
ilerleyen harika bir yolu 
takip ederek ulaşacağınız 
Urla’da, unutulmaz bir 
tatil geçirmek için acele 
etmeye bakın.
29. Faralya
Ulaşmak için zorlu yolar-
dan geçmeniz gerekse 
de sonunda sizi bekleyen 
kusursuz deniz manzara-
sıyla büyüleyecek Faralya, 
Muğla’nın Fethiye ilçesine 
bağlı ufacık bir köy. Asıl 
adı Uzunyurt olan köy Fa-
ralya adını Yunanca sahil 
anlamına gelen “paralia” 
kelimesinden almış. Ünlü 
Likya Yolu üzerinde yer 
alan köy, doğal güzelliği 
yanında tarihi değerleriyle 
de göz dolduruyor. Sakin 
ve huzurlu bir tatil için 
Faralya’nın sonsuz deniz 
manzaralı butik otellerini 
araştırabilirsiniz.
30. Salda Gölü/
Burdur
Son yıllarda ülkemizdeki 
popülaritesi git gide artan 
Salda Gölü, her yıl yaz 
aylarında binlerce ziyaretçi 
ağırlıyor. Burdur ili sınırları 
içerisinde bulunan göl, ko-
numu nedeniyle Denizli ve 
Antalya gibi komşu iller-
den de çok sayıda konuk 
ağırlıyor. Türkiye’nin Mal-
divler’i olarak nam salmış 
gölün muhteşem güzelliği 
ve sakin suyu, gören her-
kesi büyülüyor. Ulaşım için 
şu an için özel araç dışında 
farklı bir alternatif bulun-
maması, gölün gizemini ve 
doğallığını daha da perçin-
lemiş. Kamp yapmaktan 
keyif alanların çevresinde 
buluştuğu Salda Gölü, 
hem doğayla yakınlaşmak 
hem de yeni insanlarla 
tanışmak için harika bir 
yol sunuyor.
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