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İmamoğlu’na
yüklendi

İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun

Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur
Dündar'ı bordo-mavili kravatla ziya-
ret etmesini ve hediye ettiği kitabı
eleştiren Fenerbahçe Kulübü Baş-
kanı Ali Koç, sert ifadeler kullandı.
Koç, “İnşallah Fenerbahçelilerin, İs-
tanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
İmamoğlu'na hangi şehrin belediye

başkanı olduğunu ha-
tırlatma günleri gel-
mez. Benim için her
şeyden öncesi niyettir.
Uğur bey, 61 numara-
ları forma verdi, ben
olsam vermem ama
niyeti iyi. Ziyaretçisi-
nin niyetinin 
muhasebesini size 
bırakıyorum” dedi.
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GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Ali Koç

PROVOKASYON PEŞİNDE

Özdağ çirkin
bir yola girdi

Zafer Partisi Genel Başkanı
Ümit Özdağ ve İçişleri Bakanı

Süleyman Soylu arasındaki gerilim,
siyasetin ana gündem maddesi ol-
mayı sürdürüyor. Son olarak konuya
ilişkin açıklama yapan AK Parti
Sözcüsü Ömer Çelik, “Devlet ku-

rumlarına, İçişleri Ba-
kanımıza ve İçişleri
Bakanlığımıza dönük
kasıtlı gerilim politika-
ları ve yürütülen iftira
kampanyaları açık
provokasyondur. Bu
yolu tercih edenler bil-
sin ki çirkin ve yanlış
bir yola girmişlerdir”
diye konuştu.
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Ömer Çelik

OPSİYONLARA AÇIĞIZ

Kendi logomuzla
seçime gireceğiz

Maltepe Belediyesi tara-
fından düzenlenen Hıdı-

rellez etkinliğinde doğanın
dönüşümü danslarla, şarkı-
larla kutlandı I SAYFA 4
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Türkiye'de doktorlar geç-
tiğimiz aylarda dile getir-

dikleri taleplerin karşılanmadığı
gerekçesiyle bu ay yeniden
eylem yapacak. Sağlıkta şiddet,
düşük ücretler, tıbbi yanlış uy-
gulama, kısa randevu süre-
leri… Doktorlar bu şikayetlerle
Mayıs ayında önceki aylarda
olduğu gibi greve gidecek.

Hekim-Sen, 17-18 ve 26-27
Mayıs’ta iş bırakacak. Tabip-
Sen ve Hekim Birliği Sendikası
ise 17-18 ve 26-27 Mayıs’ta
grev yapacak. Konuya ilişkin
açıklama yapan sendikalar,
“Bugüne kadar taleplerimiz
karşılık bulmadığı için bu ay
içinde de hekimler olarak grev-
lerimizi sürdüreceğiz” dedi.
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Bugün Anneler Günü. Ancak çiçek 
fiyatlarının geldiği seviye dudak

uçuklatıyor. Anneler Günü’nde vatandaşla-
rın en çok rağbet gösterdiği gülün adeti 25
TL'den satılacakken, saksı çiçekleri 25
TL’den başlıyor. Buket fiyatları ise 100 TL.

Çiçek satıcısı Candan Erdem, “Anneler
Günü'nde en çok gül, saksı çiçeği ve buket
alınıyor. Kaliteli güllerin tanesi 25 TL'den
başlıyor. 15 TL'den de gül bulunuyor ama
bunlara müşteriler rağbet göstermiyor”
açıklamasında bulundu. I SAYFA 6
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1 gülün fiyatı 25 lira

Maltepe
renklendi

Hem şarkıcı
hem yazarDOKTORLAR YINE

GREVE GIDECEK!

www.gazetedamga.com.tr

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu, Karadeniz gezisi sıra-

sında tartışma konusu olan fotoğraf karesi için
yaptığı açıklama hakkında özür diledi. Önceki 
gün eleştiriler için “Bu kardeşiniz için vız gelir tırıs
gider. Hiç umurumda değil” diyen İmamoğlu, ko-
nuyla ilgili dün şunları söyledi; “Ben çifti çocuğu-
yum, benden kibir doğmaz. Ben üreten bir ailenin
çocuğuyum. Bu yakıştırmaları yapan arkadaşlar-
dan sadece ve sadece dün bir konuşmada yaptı-
ğım ‘vız gelir tırıs gider’ lafından ötürü özür
diliyorum. Onun ötesinde yapılan bütün konuş-
malarımın ve eylemlerimin arkasındayım.”
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BENDEN ASLA KİBİR
DOĞMAZ

Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı’nın tamamlanan tünel kazılarının törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Adil Karaismailoğlu katıldı. Törende konuşan Bakan Karaismailoğlu İBB'yi hedef alarak, “İstiyoruz
ki herkes millete hizmette yarışsın ama maalesef ortada adam akıllı bir çalışma yok. Milletimizin 
terazisi hassastır, İstanbul'daki beceriksizliği izlemektedir. Gerekli yanıtı sandıkta verecektir” dedi

İstanbul Büyükşehir Belediye-
si'ni eleştiren Karaismailoğlu,

“Bizler ise 2023 yılına kadar İstan-
bul'da devam eden 103 kilometre
metro inşaatının tamamını bitirip İs-
tanbullular'ın hizmetine sunacağız.
Pendik Tavşantepe-Sabiha Gökçen
Havalimanı Metro Hattını, İBB yap-
madığı için 2 yıl önce bakanlık olarak
devraldığımız Başakşehir metrokent -

Çam ve Sakura Şehir Hastanesi -
Kayaşehir Metro Hattını, Kağıthane-
İstanbul Havalimanı Metro hattını
bu yaz bitmeden hizmete açacağız.
İstiyoruz ki herkes millete hizmette
yarışsın ama maalesef ortada adam
akıllı bir çalışma yok. Milletimizin te-
razisi hassastır, İstanbul'daki becerik-
sizliği izlemektedir. Gerekli yanıtı
sandıkta verecektir” dedi. I SAYFA 9

ç

Kadıköy Belediyesi, 1968 öğrenci
gençlik hareketi liderlerinden Deniz

Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ı
idam edilmelerinin 50’inci yılında “Bir
Avuçtular... Deniz oldular” isimli sergiyle
andı. Açılışta konuşan Kadıköy Belediye
Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Bu sergi-
nin öznesi de yüklemi de vatan. Deniz
Gezmiş’in babasına yazdığı mektubun
son cümlesi ile sözlerimi bitireceğim: 
Ya vatan ya ölüm” dedi. I SAYFA 5
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BECERİKSİZLİĞİ İZLİYORUZ

Söz yazarı, besteci, yorumcu ve
dansçı Burcu Aslan, geçtiğimiz

akşam İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi'nin

düzenlediği et-
kinlikler kapsa-

mında İdris
Güllüce Kül-

tür Merkezinde
sahne aldı. Hıdrel-
lez gününde

sahne alan
sanatçı,
sahneden
izleyicilere
müjdesini

verdi.  Ka-
natlarım Kül

isimli ilk şiir ki-
tabını Mayıs

ayında yayınlaya-
cağını ve yine aynı
ay yayımlayacağı
yepyeni teklisinin
olduğunu dile geti-
ren Burcu Aslan,

heyecanla gün
saydığını söy-

ledi. I SAYFA 2
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Yeni iktidarın kurulması,
hemen seçim olması gerekti-

ğini söyleyen Gelecek Partisi Lideri
Ahmet Davutoğlu, “Cumhurbaş-
kanlığı seçiminde 6 siyasi partinin
genel başkanı ortak bir aday konu-
sunda mutabık. Günü geldiğinde
adaylık konusunda çalışmalarımızı
nihayetlendireceğiz. Türkiye Büyük
Millet Meclisi’ne girmekle ilgili yeni
seçim yasasına göre ittifak içinde
olmak ya da ayrı ayrı girmek gibi
bir fark kalmadı. Bu bağlamda
kendi logomuz, kendi ismimizle gir-
meye öncelik veriyoruz. Ancak her
opsiyona açığız” dedi. I SAYFA 7
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VIZ GELMEDI
TIRIS GITMEDI!
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ÖZÜR 
DİLEDİ

Zaman zaman yanlış laf kullanabildiğini de
anlatan İmamoğlu, “Ben 51 yaşına kadar

Allah sizi inandırsın, kimseyle kavga etmedim. Ya
çocukken de mi etmedim? Vallahi de billahi de et-
medim. Bunu bir tek şeye bağlıyorum; uzlaşmacı-
yım, tolerans sahibiyim. Elbette bir fotoğrafla linç
edilen, yok sayılan,  tabiri caizse kaptanlığını yaptı-
ğım gemiden inilen ya da otobüsünden
inilen, artık yok sayılan, ‘oy vermem,
şunu yapmam' denilen bir kişi duru-
muna düşülürse insanın kalbi kırılıyor,
canı yanıyor. Birkaç cümle de yanlış laf
kurabiliyorum. O yanlış kurduğum
cümleler için özür diliyorum sadece.
Onun altını çizeyim” diye konuştu.
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YANLIŞ LAF 
KULLANABİLİYORUM

HABER
ANIL BODUÇ

İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, Karadeniz 

gezisinde gazetecilerle 
çekilen ve eleştirilen 

fotoğrafla ilgili önceki gün
"Bu kardeşiniz için vız

gelir tırıs gider. Hiç 
umurumda değil" 

demişti. İmamoğlu, dün bu 
ifadesi için özür diledi

Küçükçekmece’de
kentsel dönüşüm

kapsamında boşaltıldık-
tan sonra bağımların
adeta mekanı haline
gelen Yunus Emre İlk-
okulu'nun yıkımına 
başlandı. Yıkımla ilgili
konuşan Küçükçekmece
Kaymakamı Turan Bedir-
hanoğlu, "Mayıs ayında
temelini atıp inşallah
öğrencilerimize ve Ka-
narya Mahallesi'ne güzel
bir okulu kazandırmış
olacağız" dedi. I SAYFA 4
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Ya vatan
ya ölüm!

Poliklinik için sayılı gün

Çaldığı kediyi
geri gönderdi

Esenyurt'ta zemin kattaki evin
penceresinde oturan Okan Al-

tıntaş'a ait kediyi çalan hırsız, arandı-
ğını duyunca hayvanı taksi ile geri
gönderdi. Hırsızlık anları güvenlik 
kamerasına yansıdı. I SAYFA 3
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Nihayet yıkılıyor!

KENDİMİ ANLATACAĞIM
Kendisini her fırsatta anlatacağını vurgulayan 
İmamoğlu, “ Beni anlamamışsa da ısrarla bıkmadan, 
yılmadan anlatmaya çalışırım. Bu kişiliğimden ve kimli-
ğimden asla vazgeçmeyeceğim. Beni bu kişiliğimin 
nereye götüreceği, nereye götürmeyeceği umurumda
değil. Çünkü esas olan insanın kendi kişiliğidir” dedi.



Aşırı halsizlik, çarpıntı, ça-
buk yorulma, deride koyu-
laşma, gelişme geriliği… 

Halk arasında ‘Akdeniz anemisi’ 
olarak bilinen talasemi hastalığı-
nın en sık görülen belirtilerinden 
birkaçı… Acıbadem Maslak Has-
tanesi Hematoloji Uzmanı Prof. 
Dr. Ahmet Öztürk, ülkemizde en 
sık görülen kalıtımsal hastalıklar 
arasında yer alan talaseminin, 
çocuğa anne ve babasından bozuk 
genler nedeniyle geçtiğini söylü-
yor. Dünyada ve ülkemizde bu 
kalıtsal kan hastalığına yönelik 
toplumsal farkındalık çok az 
olduğu için her yıl 8 Mayıs Dünya 
Talasemi Günü kapsamında bi-
linçlendirici etkinlikler yapılıyor. 
Günümüzde tıp ve teknolojideki 
gelişmeler, genetik tanı sayesinde 
sağlıklı bebek dünyaya getirme-
nin mümkün olabildiğine dikkat 
çeken Prof. Dr. Ahmet Öztürk, 
hastalığın kök hücre nakli ile de 
tedavi edilebildiğini söylüyor. He-
matoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet 
Öztürk, 8 Mayıs Dünya Talase-
mi Günü kapsamında, talasemi 
hakkında en çok merak edilen 7 
soruyu sıraladı, önemli uyarılar ve 
önerilerde bulundu.  

Hastalığının belirtileri nelerdir?
Anne ve babadan gelen bozuk 

genlerin yol açtığı, genetik bir kan 
hastalığı olan talasemi;  ciddi kan-
sızlık ve buna bağlı olarak aşırı 
halsizlik, çabuk yorulma, etrafa il-
gisizlik, renkte solgunluk, çarpıntı 
ve gelişme geriliği gibi belirtilerle 
kendini gösteriyor. Deri rengin-
de ve idrar renginde koyulaşma, 
safra kesesinde taş, karaciğer 

büyüklüğü, kalp yetmezliği ve 
iskelet sisteminde bozukluklarla 
da ortaya çıkabiliyor. 

Hastalığın risk unsurları nelerdir?
Talasemi kalıtsal bir hastalık 

olduğu için çevresel faktörler risk 
oluşturmuyor. Talasemi hastalığı 
açısından anne ve babası taşıyıcı 
olan çocukların risk altında ol-
duğunu belirten Prof. Dr. Ahmet 
Öztürk şöyle konuşuyor: “Yapı-
lan bilimsel çalışmalar; iki taşı-
yıcının evlenmesi sonucunda her 
bir çocuğun yüzde 25 hastalıklı 
doğma, yüzde 50 taşıyıcı olma ve 
yüzde 25 normal doğma ihtimali 
olduğunu gösteriyor” diyor. 

Talasemi taşıyıcısından farkı nedir?
Talasemi hastaları, talasemi 

taşıyıcılarından farklı olarak 
bir ömür boyu sürekli yeni kan 
nakline ihtiyaç duyuyorlar. Öyle 
ki, üç-dört haftada bir yeni kan 
almadan hayatlarını sürdürmeleri 
imkansız oluyor, ancak bu sayede 
erişkinliğe ulaşabiliyorlar. Ta-
lasemi taşıyıcısı olan kişilere ise 
kan nakli gerekmiyor. Talasemi 
taşıyıcılarında hafif düzeyde bir 
kansızlık ve buna bağlı olarak hal-
sizlik görülebiliyor. Çoğu taşıyı-
cıda hiç bir bulgu olmayıp, ancak 
tesadüfen yaptırdıkları tahlil 
sonrası talasemi taşıyıcısı oldukla-
rını öğreniyorlar. 

Çocuklarda risk yaratır mı?
Ülkemizde en yaygın görülen 

genetik hastalıklar arasında ilk 
sırada yer alan talaseminin ortaya 
çıkması için; anne ve babanın her 
ikisinin de taşıyıcı olması gereki-
yor. Bir beta talasemi taşıyıcısı, 
taşıyıcı olmayan bir kişi ile evle-

nirse doğacak her bir çocuk için 
yüzde 50 taşıyıcı, yüzde 50 sağlıklı 
olma olasılığı vardır. Taşıyıcı-
lık durumunda hastalık ortaya 
çıkmaz. Ancak anne veya baba-
nın birinde taşıyıcılık var diğeri 
normal ise çocuklarda hastalık 
değil ama taşıyıcılık görülebilir. 
Özellikle akraba evliliklerinde 
çocuğun hastalıklı dünyaya gelme 
riski yüksek olduğundan bu kişile-
rin evlilik öncesi mutlaka gerekli 
tetkikleri yaptırmaları gerekir. 
Talasemi taşıyıcıları riskleri 
bilmek kaydı ile normal veya tüp 
bebek yöntemi ile çocuk sahibi 
olabilirler.” 

Talasemi hastalığı önlenebilir mi? 
Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. 

Ahmet Öztürk “Günümüzde 
teknoloji ve tıptaki hızlı gelişme-
ler sayesinde talasemi hastalığını 
engellemek mümkün olabiliyor. 
Genetik bilimsel gelişmeler ışı-
ğında geliştirilen yöntemle taşıyıcı 
çiftlerin bebeklerinin sağlıklı 
doğması da mümkün olabiliyor. 
Ancak bunun için çiftlerin evlen-
meden önce talasemi taşıyıcılığı 
açısından mutlaka test yapılarak  
taranması gerekiyor. Genetik 
tanı ile çiftlerin Akdeniz anemisi 
hastalığına yol açabilecek taşıyıcı 
genlere sahip olduğu saptanırsa 
doğacak çocuklarının da taşıyıcı 
ya da hasta olma ihtimalleri de 
hesaplanabiliyor” diyor. 

Yaşam tarzı nasıl olmalı?
Talasemi hastalarının tıpkı her 

insanın yapması gerektiği gibi 
sağlıklı beslenmesi önemli. Ancak 
özel bir diyet uygulamaları gerek-
miyor. Yılda bir kez kan kontrolü 
yaptırılması şart. Bununla birlikte 
vitamin ve özellikle demir ilacını 
hekim önerisi olmadan kesinlikle 
kullanmamak gerekiyor. 

SEMANUR POLAT
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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NEDNEDiiRR??
TALASEMTALASEMii HASTALIGI HASTALIGI

Mariana - Nikolova Matarova çifti tam 15 yıl boyunca çocuk sahibi 
olmanın hayalini kurdu. Bulgaristan’da 6 kez tüp bebek tedavisi görüp 2 
defa da operasyon geçirmelerine rağmen tüm çabaları hayal kırıklığı ile 
sonuçlandı. Son çare olarak Türkiye’de tedavi olma kararı alan çift kişiye 
özel olarak uygulanan tüp bebek tedavisiyle oğulları Vladimir’e kavuştu

Virüsten kurtulmuş değiliz!
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğre-
tim Üyesi Doç. Dr. Nilüfer Tuğut, son zamanlarda koronavirüse karşı duyulan korkunun 

azaldığını ve insanların tepkisizleştiğini belirterek, “Ama biraz daha sabır gerekiyor 
diye düşünüyorum. Henüz tam anlamıyla kurtulmuş değiliz” dedi

Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Öztürk, 8 
Mayıs Dünya Talasemi Günü kapsamında, talasemi 
hakkında en çok merak edilen 7 soruyu sıraladı, 
önemli uyarılar ve önerilerde bulundu

COCUK OZLEMLERI
ISTANBUL’DA BITTI

44 yaşında anne olan Matarova, 
“Bu benim son umudumdu. An-
neliği tek kelime ile aşk olarak 

ifade edebilirim. Tarifi olmayan mut-
lulukmuş. En büyük hayalimiz Türki-
ye’de gerçekleşti. Kendi ülkemizde hiç 
şansımızın olmadığını söylemişlerdi, 
Türkiye’ye geldiğimizde ise dokto-
rumuzun bize verdiği güven tedaviye 
umutla başlamamızı sağladı. Çok çaba 
sarf ettik, ülkeler arası mekik doku-
duk ama emeklerimizin karşılığını 
aldık. Türk hekimlerine minnettarım” 
dedi.  Bulgaristanlı Mariana- Nikolova 
Matarova çifti 15 yıl yıldır süren evli-
likleri boyunca çocuk sahibi olabilmek 
için çeşitli tedavi yollarına başvurdu. 
Ülkelerinde yapılan değerlendirmele-
rin sonucunda çocuk sahibi olmalarını 
engelleyen problemin yumurta rezer-
vinde azalma olduğu öğrenildi. Çiftin 
doğal yollarla elde edilen bir gebeliği 
de dış gebelik olarak sonuçlandı. Buna 
bağlı olarak Mariana Matarova arka 
arkaya iki kez tüpleriyle ilgili operas-
yon geçirmek zorunda kaldı.  

Hayallerinizin peşinden gidin
Bulgaristan’da gördükleri 6 tüp be-

bek tedavisi de her seferinde hüsranla 
sonuçlandı. Türkiye’ye gelerek tedavi 
olan ve çocuklarını kucağına alan 
arkadaşlarını görünce kendilerine bir 
şans daha vermek isteyen aile İstan-
bul’a geldi. İstanbul’daki tedavi sürci 
ve sonrasında yaşadıklarını anlatan 
Mariana Matarova, “Bulgaristan’daki 
doktorlar yaşıma bağlı olarak azalan 

yumurta rezervimden dolayı hiçbir 
tedavinin başarılı sonuçlanmayacağını 
söyledi ama Türkiye’ye geldiğimizde 
doktorumuzun bize olan yaklaşımı ha-
yalimize kavuşmamıza olan umudumu-
zu artırdı ve Türkiye’deki ilk tüp bebek 
denememizde oğlumuzu kucağımıza 
aldık. Doktorumuza olan minnettarlı-
ğımızı anlatacak bir kelime yok. Teda-
vinin başından doğuma kadar olan tüm 
süreçte gün gün takip etti. Kendimizi 
Türk doktorlara emanet ettik ve en 
büyük hayalimize Türkiye’de kavuştuk. 
Dilerim bu mutluluğa ulaşmak isteyen 
herkes en kısa zamanda çocuk sahibi 
olur, hayallerinin peşinde koşsunlar, 
asla vazgeçmesinler” diye konuştu. 

En güzel hediye evlat
Anneliğin her aşamada çok güzel bir 

duygu olduğunu söyleyen Matarova, 
“İlk tedaviden pozitif sonuç alacağı-
mızı hiç ummuyorduk. Tüm annelerin 
Anneler Gününü kutluyorum. Anne 
olmak isteyen kadınların bir gün bu 
hayaline kavuşmasını diliyorum. Uma-
rım bizim çocuğumuz gibi bir hediye-
leri olur. Sonucun pozitif olduğunu 
öğrendiğimde dünyanın en mutlu insa-
nıydım, inanamadım. Gebeliğim geçti 
çocuğumu kucağıma aldım hala anne 
olduğuma inanamıyordum. Mutlulu-
ğum tarif edilemez. Hamile olduğumu 
öğrenince mağaza müdürü olarak 
çalıştığım iş yerinden ayrıldım. Hami-
leliğimin her anını dolu dolu yaşamak 
istedim. Çocuğumuz olmadan hayatı-
mızın bir anlamı yoktu. Sabah gözleri-
mi açıp onu görünce tekrar tekrar aş-
kım büyüyor” ifadelerini kullandı. Çift, 
başarılı geçen hamilelik ve doğumdan 
sonra tedavilerini yapan Bahçeci Tüp 
Bebek Merkezi doktorlarından Op. 
Dr. Güvenç Karlıkaya’yı ziyarete 
geldi. Ziyaret sırasında duygusal anlar 
yaşandı. Anne Matarova, Karlıkaya’ya 
teşekkür ederek hamilelik sürecini ve 
sonrasını anlattı. Aile çocuk umut-
larını yeşerten Op. Dr. Karlıkaya’ya 
ziyaret sırasında el izlerinin basıldığı 
bir tabla ve adının yazılı olduğu kalem 
hediye etti. DHA

SCÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Hemşirelik Bölümü Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Nilüfer Tuğut, 

zamanla koronavirüse duyulan korkulun 
son zamanda azaldığını belirterek, vaka 
sayılarındaki azalışın tehlikenin geçti-
ği anlamını taşımadığını söyledi. Doç. 
Dr. Tuğut, “Koronavirüs dünyada hala 
insan öldürmeye devam eden bir pan-
demi olarak kendini gösteriyor. Uzun 
bir süreçten geçtik. Aynı zamanda artık 
bilinmezlik korkusu pek çok çalışmalar 
ve açıklamalarla bilinir hale geldi. Bu 
sürece hem alıştık hem de çok sıkıldık. 
Ama biraz daha sabır gerekiyor diye 
düşünüyorum. Henüz tam anlamıyla 
kurtulmuş değiliz. Sürekli çeşitli var-
yantlarla karşılaşıyoruz ve pandeminin 
tamamen endemiye dönüşmesi için, 
dünya ülkelerinin gündeminden çıkması 
gerekir” dedi.

Hatırlatma dozu yaptırılmalı
Kalabalık ve kapalı ortamlarda kuralla-
ra özellikle dikkat edilmesi gerektiğini 

belirten Doç. Dr. Tuğut, şöyle devam 
etti: “Dünyadan gelen haberlere baktığı-
mızda bazı ülkelerde tekrar kapanmalar 
ve yasaklar var. Ülkemiz umarım başa 
dönmez ve bu durumu yaşamaz. Salgın 
dünyada etkisini sürdürüyor ve vaka sa-
yılarının düşüşte olması, riskin olmadığı 
anlamına gelmiyor. Koronavirüs dünya-
da halen insan öldürmeye devam eden 
bir pandemi olarak kendini gösteriyor. 
Bu dönemde maske, mesafe ve hijyen 
kurallarını göz ardı edemeyiz. Özellikle 
kapalı alanlarda maske kullanmamak 
kendimizi riske atmak demektir. Maske 
konusunda rahatlama sağlayan ülkelere 
baktığımızda hatırlatma dozu da dahil 
olmak üzere aşılanma oranın yüzde 
80-90 civarında olduğunu görüyoruz. 
Türkiye’de en az iki doz aşı olmuş 18 yaş 
üzerini kapsayan verilere göre aşıla-
ma ortalaması yüzde 85 ve birinci doz 
uygulamasında yüzde 93’lerde. Özellikle 
riskli gruplar, yaşlılar, kronik hastalar, 
emziren anneler ve gebeler hatırlatma 
dozlarını bir an önce yaptırmalı.”  DHA

SÖZ yazarı, besteci, 
yorumcu ve dansçı Burcu 
Aslan, geçtiğimiz akşam 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
düzenlediği etkinlikler kapsamın-
da İdris Güllüce Kültür Merkezin-
de sahne aldı. Hıdrellez gününde 
sahne alan sanatçı,  sahneden 
izleyicilere müjdesini verdi.  Ka-
natlarım Kül isimli ilk şiir kitabını 

Mayıs ayında yayınlayacağını ve 
yine aynı ay yayımlayacağı yepyeni 
teklisinin olduğunu dile getiren 
Burcu Aslan, heyecanla gün 
saydığını söyledi. Sanatın birçok 
dalında üretmeye devam eden 
yetenekli isim, geniş ve eğlenceli 
repertuvarı ile hıdrellez gecesini 
taçlandırarak gelenlere unutulmaz 
bir gece yaşattı.

Burcu Aslan alkış aldı

TALASEMI 
hastalığı kalıtsal 
bir hastalık ol-
duğu için ilaç ile 

tedavisinin olmadığını belirten 
Prof. Dr. Ahmet Öztürk şöyle 
konuşuyor: “Kök Hücre Nakli 
bugün için talaseminin kesin 
tedavisidir. Başarılı bir nakil 
gerçekleşirse, hasta yaşamına 
kan desteği ve onun getirdiği 
yan etkiler olmadan devam 
edebilir. Talasemili bir hasta-
nın doku grubu uygun bir kar-
deşi varsa kardeşinden kemik 
iliği nakli ile yapılabilir. Gü-
nümüzde araştırmalara devam 
edilen gen nakli tedavisi henüz 
hastalara uygulanmıyor.”

Prof. Prof. Dr. Dr. 
Ahmet Ahmet 
ÖztürkÖztürk

Kesin 
tedavisi 
var mı?
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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
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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
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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
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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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KAZA geçtiğimiz 
günlerde Zümrütevler 
Mahallesi’nde meydana 

geldi. İddiaya göre bir binanın 
önündeki boş alanda bisiklet 
süren 10 yaşındaki çocuk, bisik-
letiyle sokağa doğru yöneldi. O 
sırada yoldan geçen taksi, bisik-
letli çocuğa çarptı. Çarpmanın 
etkisiyle çocuk yere düşerek 
hafif şekilde yaralandı. Kazayı 
görenler yaralı çocuğun yanına 
koştu. İhbar edilmesi üzeri-

ne olay yerine sağlık ve polis 
ekipleri sevk edildi. Olay yerine 
gelen sağlık ekipleri yaralanan 
çocuğu ambulansla hastaneye 
götürdü. Hastaneye kaldırı-
lan çocuğun hayati tehlikesi 
olmadığı, tedavisinin ardından 
taburcu olduğu öğrenildi. 
Polis kazayla ilgili soruşturma 
başlattı. Görgü tanığı Okan 
Karakurt, “ Çocuk bisikletiyle 
sokakta oynarken, önünde park 
halinde panelvan araç vardı. 

Yola çıkarken bakmadı etra-
fına. Yoldan da taksi geliyor-
du. Ben yukarıdan gördüm. 
Çocuk taksiyle çarpıştı. Taksici 
manevra yaparak kurtarmaya 
çalıştı ama çocuk yere düştü. 
Ağzından kan geldi. Durumu 
kötü değildi. Çevredekilerde 
koşarak yardım etmek istedi” 
dedi.  Bisikletli çocuğun taksiy-
le çarpıştığı anlar bir iş yerinin 
güvenlik kamera görüntüsüne 
yansıdı. DHA

Bisikletli çocuğa taksi çarptı

KAZA, saat 16.00 sıralarında, 
Terazidere Mahallesi 29 Ekim 
Caddesi’nde meydana geldi. 

34 GN 233 plakalı kamyonun şoförü 
Adil Üstün, aracının arka kapağını 
kapatmak için indi. Sürücüsü Bayram 
Akcan’ın geri geri kullandığı ekmek 
dolu 34 FS 5218 plakalı hafif ticari 
araç, kamyon şoförü Adil Üstün’e 
çarptı. Üstün, hafif ticari araç ile 
kamyon arasına sıkıştırdı. Bildirilme-
si üzerine olay yerine polis, itfaiye 
ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık 
ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları Üs-
tün’ü ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaburgaları kırılmıştı
Yaşananları anlatan Mustafa Al-
demir, “Kamyon şoförü arkadaş, 
kamyonun arkasında kapağı kapatı-
yordu. O esnada fırıncı arkadaş da 
belirsiz bir sebeple bir anda kamyon-
cu ağabeyi araya sıkıştırdı. O da baya 
bir kötü duruma geldi. Birden geri 
gelmeye başladı. İşte orada kam-
yoncu ağabey sıkıştı. Durumu pekiyi 
değildi, vücudunda yaralar falan 
vardı. Kaburgaları kırılmıştı büyük 
ihtimalle” dedi. DHA

Şoför İki aracın 
arasında sıkıştı

OLAY, 28 Nisan Perşembe 
akşam saatlerinde İncirtepe 
Mahallesi’nde bulunan sitede 

yaşandı. Zemin kattaki evinin salo-
nunda oturan Okan Altıntaş televiz-
yon izlediği sırada başka bir odadan 
ses duydu. Sesin geldiği odaya koşan 
Altıntaş, pencereden dışarıyı izleyen 
Oscar isimli kedisini göremeyince 
panikledi. 2 yıldır baktığı kedinin kaç-
tığını düşünen Altıntaş, hemen sitenin 
güvenliğine gitti. Kedisinin kaçtığını 
söyledikten sonra güvenlik görevlileri 
ile kamera kayıtlarını izleyen Altıntaş, 
kedisinin bir kişi tarafından çalındığını 
ve çalan kişinin Oscar ile yürürken, 
kendisinin izlediğini gördü. Altıntaş 
hemen ağabeyine haber vererek, site-
nin çevresinde hırsızı aramaya başladı. 
Altıntaş ve ağabeyi hırsızı bulama-
maları üzere durumu sitedeki tüm 
komşularına duyurup, polis merkezine 
şikayetçi olmaya gitti.

Taksiyle gönderdi
Polis merkezinde ifade verdiği sırada 
sitenin güvenlik görevlileri Okan Al-
tıntaş’ı aradı. Güvenlik personeli, “Bir 
taksi geldi. Şoförü içinde size ait bir 
kedi olduğunu söylüyor” dedi. Bunun 
üzerine siteye dönen Altıntaş, taksinin 
bagajında Oscar’ı gördü. Kedisinin bir 
şekilde kendisine geri dönmesi üze-
rine Altıntaş, şikayetinden vazgeçti. 
Oscar’ın kimliği belirsiz kişi tarafından 
çalındığı anlar ise güvenlik kamerasına 
yansıdı.

Kapıya kadar bıraktı
Başından geçen tuhaf hırsızlık olayını 
anlatan Oscar’ın sahibi Okan Altındaş, 
“Biz televizyon izliyorduk. Bu sırada 
içeriden bir ses geldi. Ben sinekli-
ğin yırtıldığını sandım, hemen cama 

koştum. Ben, Oscar’ın başka bir kedi 
ile kavga ettiğini düşündüm. Baktığım 
da etrafta kedi göremedim. Daha önce 
kaçmıştı. Ben yine kaçtığını düşündüm. 
Hemen sitenin güvenlik görevlilerine 
gidip, durumu bildirdim. Kameralara 
baktık. Bir güvenlik görevlisi birinin 
kedi ile geçtiğini söyledi. Kayıtlarda 
gördük. İfade veriyorduk. Nasıl oldu 
bilmiyoruz, arkadaş kediyi taksi ile 
kapıya bırakmış. Biz de bunun üzerine 
şikayetimizi geri çektik” dedi.

Göz göze gelebilirdik
Camı çıktığı sırada hırsıza seslense 
durumu anlayacağını söyleyen Altın-
taş, “Ben kedinin, başka bir kedi ile 
dalaştığını sanıyordum. Adamı hiç fark 
etmedim bile. Birinin geçtiğini gör-
düm. Seslensem, baksa durum ortaya 
çıkacak. Çalan kişiyi fark edemedik. 
Adam dönse göz göze geleceğiz. Os-
car’ın çalınacağı hiç aklıma gelmezdi. 
O anda da gelmedi” ifadelerini kullan-
dı. DHA

CALDIGI KEDİYİ 
GERİ GONDERDİ
Esenyurt’ta zemin kattaki evin penceresinde oturan Okan Altın-
taş’a ait kediyi çalan hırsız, arandığını duyunca hayvanı taksi ile 
geri gönderdi. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı

KADINI TAKKADINI TAKiiP EDP EDiiPP  
SALDIRDI!SALDIRDI!

Bahçelievler’de marketten çıktıktan sonra evine giden 
Tülay Kara (57), tanımadığı Abdullah D. (32)’nın saldırısı-
na uğradı. Taciz etmeye çalıştığı öne sürülen Abdullah D., 
kadın bağırmaya başlayınca boynundan bıçaklayıp kaçtı

Maltepe’de taksinin çarptığı 10 yaşındaki bisikletli çocuk yaralandı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Olay, Çarşamba akşamı saat 
20.50’de Bahçelievler Siyavuşpaşa 
Caddesi’nde meydana geldi. Mar-

ket alışverişini tamamlayan Tülay Kara, 
aynı cadde üzerindeki evinin yolunu 
tuttu. Kara, apartman girişine geldiğinde 
daha önce tanımadığı biri arkasından koş-
tu ve saldırdı. Kara, birinin kendisini taciz 
etmeye çalıştığını fark edince bağırmaya 
başladı. Saldırgan Kara’yı bir süre yerde 
sürükledikten sonra boynundan bıçak-
layıp kaçtı. Olaydan sonra Tülay Kara, 
yakınlarının ve komşularının yardımıyla 
hastaneye kaldırılırken, saldırgandan 
şikayetçi oldu. Şikayet üzerine olayla ilgili 
inceleme başlatan polis ekipleri, çevre-
deki işyerlerine ait güvenlik kameralarını 
inceledi. Görüntülerden eşkali belirlenen 
Abdullah D.  Bahçelievler İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan 
çalışmayla yakalanarak gözaltına alındı. 
Abdullah D. işlemlerinin ardından adliye-

ye sevk edildi.

Önce oyalıyor sonra gidiyor
Tülay Kara’nın alışveriş yaptığı marketin sa-
hibi Serkan Doğan “Tanıdığımız, sevdiğimiz 
bir ablamız. Buraya geldi alışverişini yaptı 
ve evine gitti. Kameradan izledik, kadın 
çıktıktan sonra saldırgan dükkanın önüne 
geliyor, oyalanıyor. Sonra abla eve doğru 
giderken peşine düşüyor. Aabla apartmana 
girdikten sonra da saldırıyor” dedi.

Kameralar kaydetti
Öte yandan şüphelinin Tülay Kara’yı 
takip ettiği anlar ise güvenlik kameraları-
na anbean yansıdı. Görüntülerde şüpheli 
Abdullah D.’nin önce kadının nereye 
gideceğini gözlemlediği, daha sonra 
kadının marketten çıkmak için bir süre 
oyalandığı, Kara marketten çıkıp binaya 
yöneldiğinde ise peşinden gittiği görülü-
yor. DHA

Bayrampaşa’da geri geri gelen hafif 
ticari araç, arka kapağı kapattığı sırada 
kamyon şoförüne çarptı. Şoför, hafif 
ticari araç ile kamyon arasına sıkıştı

Çöp konteynerini götürdüler!
Avcılar’da ‘Çek çek’ ola-
rak bilinen motosiklete 
bağlı el arabası ile gele-

rek sokaktaki metal çöp kon-
teynerini çalan üç kişi kayıplara 
karıştı. Polis, kaçan şüphelileri 
aramaya başladı. Olay, Ambarlı 
Mahallesi’nde meydana geldi. 
Bir kadın, motosikletle gelen üç 
kişinin çöp konteynerini güçlük-
le kaldırarak ‘Çek çek’ olarak 
bilinen el arabasındaki çuvala 
yerleştirdikten sonra kaçtıkları-
nı söyledi. Görgü tanığı kadın, 
bu kişilere “Ne yapıyorsunuz?” 
diye seslendiğini, bunun üzeri-
ne “Çöp konteynerini ilerideki 
sokağa götüreceğiz” yanıtı 

verdiğini anlattı. Kadının bu 
sözleri üzerine ikinci el eşya 
alım-satışı yaptığı iş yerinin 
önündeki Avcılar Belediyesi’ne 
ait iki çöp konteynerinden 
birinin olmadığını gören Deniz 
Tekgöz, güvenlik kamerası ka-
yıtlarını inceledi. Görüntülerde, 
üç kişinin en az 50 kilo ağırlı-
ğındaki metal çöp konteynerini 
güçlükle yerinden kaldırarak 
‘çek çek’ çuvalına yerleştirmeye 
çalıştığını, bunu düşürdüklerini, 
ikinci denemeden sonra moto-
siklete binerek hızla uzaklaş-
tıklarını gördü. Tekgöz, polisi 
arayarak hırsızlık ihbarında 
bulunduklarını söyledi. DHA

BARiYERE ok 
gibi saplandı!

Beylikdüzü’nde yolda süratle ilerlerken sürücüsünün di-
reksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyere çarptı. 

Bariyerin ok gibi saplandığı otomobilin sürücü yaralandı
KAZA, saat 21.30 sıralarında 
Yakuplu Mahallesi bağlan-
tı yolunda meydana geldi. 

Yolda hızla ilerlerken sürücüsünün 
direksiyon hakimiyetini kaybettiği 
34 MM 7071 plakalı otomobil, bari-
yerlere çarptı. Bariyerler otomobilin 
ön camından girerek arka camına 
kadar girdi. Sürücüsünün yaralan-
dığı otomobil araç metal yığınına 
döndü. Kazanın bildirilmesi üzerine 
itfaiye, polis ve acil sağlık ekibi sevk 

edildi. Yaralı sürücü, metal yığınının 
arasından güçlükle çıkarılarak am-
bulansta ilk müdahalesi yapıldıktan 
sonra hastaneye kaldırıldı. İncele-
melerin ardından araç çekiciyle kal-
dırıldı. Kazanın hemen yakınındaki 
bir şirketin güvenlik görevlisi Veli 
Parasır, “Çok büyük bir ses duydum. 
Sese bakarak büyük bir araç kaza 
yaptı diye düşündüm. Sanırım hızlı 
geliyordu ve bir anlık dalgınlık sonu-
cu kaza oldu” dedi. DHA

ESENYURT’TA bir kişi, 
husumetlisini sokak ortasında 
öldürdü. Olay, gece saatlerinde 

Esenyurt Yunus Emre Mahallesi 441 
sokakta meydana geldi. İddialara göre 
Orhan Arti, daha önceden husumet-
li olduğu kişiyle sokakta karşılaştı. 
İkili arasında çıkan tartışma kısa 
sürede silahlı kavgaya döndü. İsmi 
öğrenilemeyen kişi yanında bulunan 
silahla Arti’ye doğru art arda ateş etti. 
Vücudunun çeşitli yerlerine isabet 

eden kurşunlar sonucunda Arti kanlar 
içerisinde yere yığıldı. Şüpheli ise olay 
yerinden kaçtıktan sonra polislere 
teslim oldu. Kavganın bildirilmesi üze-
rine olay yerine polis ve sağlık ekipleri 
geldi. Polis ekipleri çevrede güvenlik 
önlemleri alırken, sağlık ekipleri 
yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde 
yaptıktan sonra ağır yaralı şekilde 
ambulansla hastaneye kaldırdı. Arti, 
hastanede yapılan tüm müdahalelere 
rağmen hayatını kaybetti.

Husumetlisine kurşun yağdırdı
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Poliklinik için
sayılı gün

Deniz çöplüğe döndü

Anneler kıymetlidir

BaşaKşehir Çam ve Sakura Şehir Hasta-
nesi ile sağlığın merkez noktalarından biri
haline dönüşen Başakşehir'de, sağlık yatı-

rımlarına yenileri ekleniyor. Başakşehirlilerin sağlık
hizmetlerine rahat bir şekilde ulaşmasını hedefleyen
Başakşehir Belediyesi, Güvercintepe Mahallesi'nde
tam donanımlı bir semt polikliniği inşa ediyor. 2 bin
700 metrekare alan üzerine inşa edilen Güvercintepe
Semt Polikliniği'nde hafriyat çalışmaları aralıksız
devam ediyor. Bünyesinde birçok kliniğin de yer ala-
cağı Güvercintepe Semt Polikliniği tamamlandığında
mahalle sakinleri ikinci basamak sağlık hizmetlerine
hastaneye gitmeden kolaylıkla ulaşabilecek. Ekiplerin
yoğun mesai harcadığı Güvercintepe Semt Poliklini-
ği'nin 18 ayda tamamlanması hedefleniyor. 
YAKUP TEZCAN

Silivri Sahili'nde deniz atıklar ve yosunlar
nedeniyle adeta çöplüğe döndü. Bayram
sonrası ısınan havanın etkisiyle sahilde yü-

rümek isteyenler, rahatsız edici manzarayla karşılaştı.
Şikayetler üzerine çöpleri toplamak için ekipler hare-
kete geçti. Saatlerce yapılan çalışma sonrası 300 torba
çöp çıkarıldığı belirtildi. Silivri Sahili'nde deniz çöp-
lüğe döndü. Atıklar ve yosunlar nedeniyle ortaya
çıkan görüntü sahile yürüyüş için gelenlerin tepkisini
çekti. Yürüyüş yapanların şikayeti üzerine İBB ekipleri
çalışma başlattı. Saatler süren çalışma sonrası yakla-
şık 300 torba çöp çıktığı öğrenildi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel,
Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayım-
ladı.Mesajında Yüksel, 'Büyük Kartal Ailesi'

olarak kadınları her alanda desteklediklerini ifade ederek
sevgi ve emek veren annelerin ve içinde annelik duygusu
taşıyan tüm kadınların Anneler Günü’nü kutladı.Yüksel
mesajında şu ifadelere yer verdi: "Anne şefkati bizi biz
yapan, bugünlere getiren ve minnettar olduğumuz yüce
bir duygudur. Annelerin emeği, bireyleri ve toplumları ay-
dınlığa taşır. Tam da bu yüzden, annelerimize minneti-
mizi tek bir günle sınırlamamız mümkün değil. Onlardan
aldığımız sevgi; komşumuzun derdine koşarken, ihtiyaç
sahibine el uzatırken, birbirimize derman olurken bizleri
yönlendiren pusuladır. Bizi sevgi ve özveriyle yetiştiren
annelerimizin elbette hakkı ödenemez. Kartal Belediyesi
olarak, annelerin emeklerine ancak 'Büyük Kartal Aile-
miz' için çalışarak, kadınları her alanda destekleyen proje-
ler üreterek teşekkür edebileceğimizi biliyoruz. Evlatlarına
sevgi ve emek veren tüm annelerin, içinde annelik duy-
gusu taşıyan tüm kadınların Anneler Günü kutlu olsun."

“ Her şeyi olanlar, hiçbir şeyi olmayan-
larla neden ilgilensinler ki!”
Bu söz, Kolombiyalı uyuşturucu ba-

ronu Pablo Escobar’a ait. Escobar, ilk ve en
ünlü “narko-terörist” olarak tanımlanıyor.
Uyuşturucu ticaretinin en parlak döneminde
dünyanın yedinci en zengin insanı olarak ün-
lenen Escobar’ın çocukluğu ağır yoksulluk
içinde geçmiş. Escobar, bir yandan binlerce
insanın uyuşturucu ile zehirlenmesine, ölme-
sine neden oluyor, diğer yandan da Kolombi-
ya’nın fakir halkı için “Robin
Hood” elbisesi giyiyor. Fakir halk için has-
tane, stadyum ve konutlar inşa ettiriyor;
spor takımlarına ve kurumlara sponsor olu-
yor. Escobar aynı zamanda düzeni değiştir-
mek istiyor. Kolombiya Liberal Partisi’nin
adayı olarak, halkın oylarıyla Kolombiya
Meclisi’ne seçiliyor fakat seçildikten iki yıl
sonra, işlediği suçlar ifşa ediliyor ve istifa
etmek zorunda kalıyor. Hikâyesi gerçekten
büyük ve bir o kadar da kanlı ve acımasız.

Bu ilginç örneği seçmemin nedeni, son
zamanlarda ülkemizde siyaset adına yaşa-

nanlar; ortaya dökülen çirkin çıkar ilişkileri,
pervasız hesaplaşmalar, devlet-hükümet-işa-
damıgiller üçgeninin kapalı kapılar ardın-
daki bağları, birliktelikleri! İlişkiler
ağındaki kişiler aynanın karşısına geçip ken-
dimize bir bakalım demek yerine, aynanın
arkasını sıvazlayan “sır” içinde kalıp iş
üretmeyi fıtratları olarak görüyorlar.

Hikâyeler bir yönüyle hep aynı. Fakir
başlayan bir hayat, düzeni değiştirme isteği,
halkı yanına almak -ki bizim ülkemizde kul-
lanılan temel unsur dindir ve Atatürk düş-
manlığıdır- iktidara gelmek! Sonrası,
sonradır!

Başta icraatlar iyi gibi görünse de güç
arttıkça, çarklar farklı dönmeye başlıyor!
Çarkın dönmesini sağlayanların her birinin
elinde bir kaşık var; ama küçük ama
büyük!  Çark döndükçe herkes kendi kaşı-
ğını dolduruyor. Bu kaşık tutanların hepsi
bir süre sonra “gözleri var görmez, kulak-
ları var duymaz çünkü kalpleri mühürlü-
dür” durumuna geliyorlar.

Son kertede, aç karınları doyurmak da

zül sayılıyor. Benden bu kadar, aç
varsa onu da sen doyur diyorlar, yoksullukla
alay ediyorlar. Yetmiyor, tıpkı
Escobar’ın; “Her şeyi olanlar, hiçbir şeyi ol-
mayanlarla neden ilgilensinler ki!” sözünde
olduğu gibi “açız” diyenler bir anda “nan-
kör” konumuna düşüyorlar.

Yine son kertede, gücü elinde tutan kişi ya
da kurumlar gittikçe varlık nedenlerinden
kendilerini soyutlamaya başlıyorlar! Mevkiler
anlamsızlaşıyor, değersizleşiyor, edep unutulu-
yor, ağızlar bozuluyor. Kurumlar ise işlevini
yitiriyor; hepsi o kaşık tutanları doyuran çar-
kın kulu haline geliyor.

Soyutlama arttıkça kimi kalın duvarları
arasına çekiliyor, kimi izini kaybettiriyor, kimi
de kamera-tripod elde, o mekân bu mekân
dolanıp duruyor. Tüm terör örgütleriyle bir-
likte yol yürüyenler, ne istedilerse verenler bir
bakıyorsunuz “sütten çıkmış ak kaşık” rolü
ile racon kesmeye başlıyor; gerçekleri hatırla-

tanları suçluyor, zeytinyağı misali hep suyun
üzerinde kalmaya çalışıyorlar. O su
artık “salya” larla iyice kirlendi. Ancak o
suyu temizlemek yerine yeni kanal açmanın
yollarını büyük bir vurdumduymazlıkla, ben-
den sonrası tufan mantığı ile ve de “inat” la
sürdürüyorlar ve toplumu da buna “alıştırı-
yorlar”.

Açlığı gerçekten hissedenlerin, ekmeğine el
konanların, çoluk çocuğunun geleceğinin ka-
rartıldığını düşünenlerin; siyasetçilerin teker-
lemeleriyle esnafın, çiftçinin, öğretmenin,
sağlıkçının, işçinin, emekçinin yani halkın,
bu “açın halinden anlamayan toklara” san-
dıkta vereceği cevap ise merakla bekleniyor.
Tabi kalan demokrasi kırıntıları adına sandık
gelirse… Bu da ayrı bir yazı konusu…

Neden bu kadar ağır bedel 
ödüyoruz?

Tüm bunların kökünde yatan neden, şehit
kanıyla kurulan Cumhuriyet’in değerlerini
hiçe saymak ve nankörlük etmektir.

Tüm bunların kökünde yatan neden, “5
kuruş olan ekmek 7 kuruş” olduğunda Vali’ye
hesap soran Cumhurbaşkanı Atatürk’ün 
yolundan sapmaktır.

Tüm bunların kökünde yatan neden, 

“Biz İstiklâl Savaşı’nı Halil Ağa’nın öküzünü
icra yoluyla satalım diye yapmadık.” diyerek
Başbakan ve İçişleri Bakanı’nı sertçe uya-
ran Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ün aklını, basiretini ve dirayetini bir
türlü anlayamamak ve anlatamamaktır.

Tüm bunların kökünde yatan neden, Cum-
huriyet’in ilk devirlerini “zulüm” olarak nite-
leyenleri baş tacı etmek, onları yönetimlere
getirmektir.

Bunlar kimlerdir?
Bunlar; dininden bihaber ve kula kul olmuş

Allah ile aldatılanlar, yedi kuşak sonrasına ye-
tecek servetine servet katma peşine düşenler,
ikinci Cumhuriyet naraları atan çarpık zihni-
yet sahipleri, devrimleri anlatmakta yetersiz
kalan sözde Cumhuriyet aydınları, aklını ça-
lıştırmaktan uzak, adam sendeci, kendini kur-
tarmak yerine kurtarıcı peşine düşen kitleler
ve karanlık senaryolardan beslenen politikacı-
lardır.

Siyaseti, vatan sevgisiyle yapacak olanları
işbaşına getirmek Türk Milleti’nin Cumhuri-
yet’e borcudur.

Yazımızı Kutadgu Bilig’den bir beyitle son-
landıralım.

“Beylerin etrafını kötüler çevirirse,memle-
kete tamamen kötüler hâkim olur.”

Siyasetin açlığı / açlığın siyaseti

İ stanbul Büyükşehir Belediyesi tara-
fından kentsel dönüşüm kapsa-
mında boşaltılan ve bağımlıların

mekanı haline gelen Küçükçekmece'deki
Yunus Emre İlkokulu'nun yıkımına baş-
landı. Kanarya Mahallesinde bulunan ve
bin 500'e yakın öğrenciye eğitim-öğretim
faaliyeti veren Yunus Emre İlkokulu'nun
yıkım işlemlerine başlandı.2021-2022
eğitimi ve öğretim yılında öğrencileri
farklı okulla gönderilerek boşaltılan bina-
nın yıkımını Küçükçekmece Kaymakamı
Turan Bedirhanoğlu, Küçükçekmece Be-
lediye Başkanı Kemal Çebi ve İlçe Emni-
yet Müdürü Murat Bayhan yerinde
inceledi. İncelemenin ardından Kayma-
kam Bedirhanoğlu, kameraların karşı-

sında basın mensuplarına süreçle ilgili
bilgi verdi. İstanbul'daki Sismik Riskin
Azaltılması projesi kapsamında, eğitim
kurumlarının depreme dayanıklı hale ge-
tirilmesi için modern okulların yapımına
başlandığını kaydeden Bedirhanoğlu,
okulun yapım ruhsatının alınmasıyla bir-
likte yıkıma başlandığını ve Mayıs ayında
ihale sürecinin tamamlanacağını aktardı.

Mayıs ayında temelini atacağız

1999 depreminde önce yapıldığı içinde
depreme dayanıklı olmadığını bin 500'e
yakın öğrencinin burada okuduğunu an-
latan İlçe Kaymakamı Turan Bedirha-
noğlu, “İSMEP projesi kapsamında
okulumuzun yeniden yapılmasıyla ala-
kalı süreci tamamladık. Yapı ruhsatını
aldık ve şuanda yıkımına başlayıp Mayıs

ayında da ihaleyi tamamlayıp, Kanarya
Mahallemize yaklaşık bin 500 öğrenci-
mize modern, depreme dayanıklı eğitim
faaliyetlerini yapmalarını sağlayacağız”
diye anlattı.

Uyuşturucuya engel olacağız

İlçede uyuşturucuya zemin hazırlayan
her ortama engel olacaklarını ve metruk
hale gelecek hiçbir alanı bırakmayacak-
larını anlatan Kaymakam Bedirhanoğlu,
“Bizler, İç İşleri Bakanımız Süleyman
Soylu'nun talimatlarıyla özellikle uyuş-
turucu ile mücadele noktasında çok
ciddi çalışmalar yapıyoruz. Şuana kadar
Küçükçekmece ilçemizde hiçbir metruk
binayı bırakmadık. Tespit ettiğimiz tüm
binaları yıktık. Bu okulumuzda da ruh-
satlandırma işlemi tamamlanana kadar

bir süreç devam etti. bizler hem bu nok-
tada metruk binalarının tamamının yı-
kılması hem de uyuşturucu ile mücadele
noktasında kararlılığımız her zaman dile
getiriyoruz. Bu anlamda da bu süreç ta-
mamlamadan metruk hale gelmesini
önlemek için bugün yıkım işlemini hız-
lım bir şekilde tamamladık. İnşallah
Mayıs ayında da temelimizi atıp öğren-
cilerimize, Kanarya mahallemizin sakin-
lerine güzel bir okulu kazandırmış
olacağız. Bizler özellikle Küçükçekmece
ilçemizde metruk bina bırakma konu-
sunda bir zafiyet göstermiyoruz. Bu ko-
nuda kararlıyız, hiçbir alanı metruk
halde bırakmayacağız. Hem de uyuştu-
rucuya zemin açacak nereler varsa,
hangi kapılar varsa kararlığımızı ortaya
kayacağız” diye konuştu.

NIhayet
yIkIlIyor!

İnfo@gazetedamga.com.tr

cananmurtezaoglu@gmail.com

Canan Murtezaoğlu

Kanarya Mahallesinde bulunan
ve bin 500'e yakın öğrenciye
eğitim-öğretim faaliyeti veren
Yunus Emre İlkokulu'nun yıkım
işlemlerine başlandı.

FATİH POLAT

Baharın getirdiği
dönüşümü, doğa-
nın uyanışını ve be-

reketi simgeleyen Hıdırellez
Maltepe Belediyesi tarafın-
dan düzenlenen renkli bir et-
kinlikle kutlandı. Cevizli
Mahallesi Cumhuriyet Par-
kı'nda düzenlenen kutlama
etkinliğinde Maltepeliler
Roman Star İsmet ve Orkes-
trası'nın müzikleri ile eğlenir-
ken Kuştepe Roman Dans
Grubu da danslarıyla geceye
renk kattı. Etkinlik alanında
'Hıdırellez Hatırası' fotoğrafı
çektirmek için özel bir köşe
yapılırken bir diğer köşede de

dilek ağacı kuruldu. Maltepe-
liler, renkli kâğıtlara dilekle-
rini yazdı, dilek ağacına astı.
Hıdırellez ateşi de unutul-
madı. Etkinlik alanının orta-
sında yakılan Hıdırellez ateşi
ile gelenek Maltepe'de de sür-
dürüldü. Ateşten atlayanlar
hem doğanın dönüşümünü
kutladı hem de hatıra fotoğ-
rafı çekti.İçinde kuğuların, ör-
deklerin yüzdüğü
Cumhuriyet Parkı'nda doğa-
nın dönüşümü ve getirdiği
bereket, coşku ile selamlandı.
Maltepeliler Hıdırellez'i dans-
larla, şarkılarla ve hep birlikte
kutladı. ARİF ELMAS

Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen Hıdırellez etkinliğinde
doğanın dönüşümü danslarla, şarkılarla kutlandı

Maltepe renklendi
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C anım annem! Tek bir hücreyle başlattın haya-
tımı. Bir iki, dört, sekiz derken dokuz ay on
gün sonra dünyaya getirdin beni. Önce hayatın

kuralını öğrendim. Doğmak, yaşamak ve ölüm hepsi
bu kadar. Bugün var olan can, yarın olmayacak. 
Allah’ın verdiği emanet bu, kimse bilemez ki ne
zaman alacak.

Canım annem! Şu kısacık hayatta “Anneler 
Gününü” usulca kutlayayım diyorum. Kimseyi İncit-
meden sade ve sessizce. Kimsenin gözüne sokmadan
gizlice baş ucuna bırakmak istiyorum çiçekleri. 
Sadece sen bil sen kokla istiyorum o rengarenk 
buketleri.

Canım annem! Hiçbir annenin, boy boy evlatla-
rıyla resimlerini atmasını da istemiyorum. Hiçbir 
annenin önünde dağ yığını gibi duran hediyeleriyle
kahkahalar atarak pozlar vermesini de istemiyorum.

Öksüzleri yetimleri düşünüyorum canım annem.
Annesinin mezarı dahi olmayan minicik yavruları 
düşünüyorum. Anne kokusunu hiç bilmeyen, annesini
hiç tanımayan, görmeyen evlatları düşünüyorum.
Evlat sahibi olamayan ama kalbinde annelik 
duygusuyla yanıp tutuşan aileleri düşünüyorum.

Canım annem! Her anneler gününde kendi günle-
rini unutup, evlatları için içi yanan ve gözyaşlarına
boğulan anneleri düşünüyorum. Vatan uğuruna şehit
olan, evlatlarını toprağa veren şehit analarımızı dü-
şünüyorum.

İdeolojisi, nedeni, sebebi her ne olursa olsun bir
annenin, evladının ölümünü yaşaması kadar daha
büyük bir acı yoktur dünyada. Bunu en iyi yüreği
yangın yerine dönmüş annelerden başka kim 
bilebilir ki?

Emniyet güçleri ile PKK üyeleri arasında yaşanan
çatışmada PKK'lıların saldırısı sonucu hayatını 
kaybeden Eren Bülbül’ün annesini düşünüyorum.

İETT otobüsüne molotofkokteyli atılması sonucu
yanarak yaralanan ve 29 gün komada kalıp Melek
olan lise son sınıf öğrencisi Serap Eser’in annesini
düşünüyorum. "Çok acı çekmiştir kızım, keşke kur-
şunla öldürselerdi." Diye feryat eden Özgecan Aslanın
annesini düşünüyorum.

Canım annem! Onları düşünerek kutlamak 
istiyorum senin “Anneler Gününü” kimseler bilmeden
sessizce…Gelin siz de öyle yapın. İçinize çekin anne-
nizin kokusunu ama kimse duymasın, kimse bilmesin
olmaz mı? İncitmeyin daha fazla kimseyi. Pencere-
den anne diye bağırmayın mesela. Düşünün annesi 
olmayanın neler hissedeceğini. Düşünün evladını 
kaybeden annelerin hislerini. Anneler! sahi bir 
güne sığar mı ki?

Annesi sağ olanlara her gün anneler günü değil
midir ki?

Bu anneler gününde, siz yine de sessizce kutlayın
annenizin en güzel gününü. Nasıl olsa 364 gününüz
daha var. Unutmayın! Onlar bizim en kıymetlimiz en
değerlimiz onlar bizim herbişeyimiz. Sağlıcakla…

İ stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
Yayınları; 6 Mayıs 1972 tarihinde
idam edilen Türkiye devrimci hare-

ketinin lider isimleri Deniz Gezmiş, Hü-
seyin İnan ve Yusuf Aslan’ı vefatlarının
50’nci yıldönümlerinde yayınlanan bir ki-
tapla andı. “Türkiye’nin 68’i: Denizlere
Çıkan Sokaklar” kitabının tanıtımı,
Deniz Gezmiş Bağımsızlık ve Özgürlük
Vakfı’nın Harbiye’deki Cemal Reşit Rey
(CRR) Konser Salonu’nda düzenlediği
“Tam Bağımsız Türkiye Yolunda Deniz-
lerin Sonsuzluğa Uzanışının 50. Yıldö-
nümü Anma Programı” sırasında
gerçekleştirildi.

Ali İsmail'in ailesi de katıldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek
Kaya İmamoğlu, CHP milletvekili Turan
Aydoğan ve CHP İBB Meclis Grup Baş-
kanvekili Doğan Subaşı her iki etkinlikte
de yer aldı. Gezi direnişinde polisin ve es-
nafın darbeleriyle yaşamını yitiren Ali İs-
mail Korkmaz’ın annesi Emel Korkmaz
ve ağabeyi Gürkan Korkmaz da Deniz-
leri Anma gecesine katıldı. Moderatörlü-
ğünü şair, yazar, gazeteci, araştırmacı ve
tiyatro oyuncusu Sunay Akın’ın yaptığı
anma gecesi, Deniz Gezmiş’in idam edil-
meden önceki son isteği olan Rodri-
go'nun gitar konçertosunun çalınmasıyla
başladı. 

İmamoğlu'na teşekkür

Deniz Gezmiş’in ağabeyi Deniz Gezmiş
Bağımsızlık ve Özgürlük Vakfı Başkanı
Bora Gezmiş de etkşlikte bir konuşma
yaptı. Ağabey Gezmiş, duygularını, “8 ay
önce 50’nci yıl için anma programı etkin-
liğine başlamıştık. Ben bir daha 50’nci
yılı göremeyeceğime göre, bu 50. yılı o
gençlerin anılarına saygıyla, layık olduğu
şekilde analım demiştik. Biz program ha-
zırladık ama Sayın Ekrem İmamoğlu
Başkanımız müdahale etti, ‘Bunu geniş-
letelim, daha açalım’ dedi. Bize destek
oldu. Sağ olsunlar. Bugün burada sizlerle
buluşmamıza, o gençleri anmamıza
sebep olduğu için Sayın Ekrem Başkan’a
çok teşekkür ediyorum. İki paragrafıyla

bitirmek istiyorum. Bunlar, 68 kuşağını
sizlere en iyi şekilde ifade edecek para-
graflar. ‘Vatan, onu parsel parsel satanla-
rın değil; uğrunda dar ağacına gidenlerin
vatanıdır’ diyor. ‘Ben, 24 yaşında kendimi
Türkiye’nin bağımsızlığına armağan et-
mekten gurur duyuyorum’ diyor” sözle-
riyle dile getirdi. 

Helalleşmemiz gerek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da etkin-
likte yaptığı konuşmasında Gezmiş,
Aslan ve İnan’ın, 12 Mart 1971 askeri
darbesi sonrasında oluşan “intikamcı”

duyguyla ve vicdanları rahatsız edecek
bir kararla idam edildiklerini vurguladı.
“Çok yakın geçmişte yaşanan bu olaylar,
bize toplumsal kutuplaşmanın ne kadar
zararlı olduğunu her zaman hatırlatmalı”
diyen İmamoğlu, “Bu vatanın sorumlu-
luk sahibi her ferdi kutuplaşma değil, ba-
rışma adına mesajları vermekte cesur
davranmalı, cömert davranmalı. Kutup-
laşmadan beslenenlerin karşısında
durup, farklı görüşten de olsa komşu-
suna, hemşehrisine, yurttaşına, tanıdığı
her insana daha sıkı sarılmalı. Hepimiz,
bu ülkenin iyiliğini asla unutmadan fikir-
lerimizi yarıştırabilmeliyiz. İntikamı değil,
helalleşmeyi öne çıkarmalıyız. Ülkemizi
daha huzurlu yarınlara taşıyacak olan
budur” şeklinde konuştu. 

Gezi vurgusu

68 kuşağı sürecinde hayatını kaybeden
çok insan olduğunu belirten İmamoğlu,
“Acılarını geçmişten bugüne paylaştığı-
mız başka gençlerimiz ve onların yaşa-
dıkları var. Daha dün Gezi Parkı'nda
kaybettiğimiz gencecik evlatlarımız var.
Herkesin ideali bu ülkenin iyi olması,
mutlu olmaları, huzurlu olmaları adı-
naydı. Gencecik çocuklar hayatını kay-
betti” dedi. İmamoğlu, konuşmasında,
Ali İsmail Korkmaz’ın salonda bulunan
annesi Emel Korkmaz’ın anneler gününü
kutladı. Gelecekte, “tam bağımsız Tür-
kiye” ideallerinin gerçekleştiği bir or-
tamda Gezmiş ve arkadaşlarını anmak
istediğini kaydeden İmamoğlu, şunları
söyledi: 

Yiğit ve mert gençlerdi

“Bu gencecik, pırlanta gibi, ‘Tam bağım-
sız Türkiye’ diyen insanlar, bu ülkede
milyonlarca vatandaşımız tarafından
hain olarak biliniyor, düşman olarak bili-
niyor; bunu biliyor musunuz? Bununla
yüzleşmeye ve ‘Bu niçin böyle biliniyor’
diye bunun mücadelesini vermeye hep
birlikte varır elbette. Anlatmalıyız. Bun-
lar, onu düşman bilen insanların, milli-
yetçilik naraları atan insanlar başka
oyunlar peşindeyken, bu vatanın satılma-
ması için, peşkeş çekilmemesi için, ‘Tam
bağımsız Türkiye’ diyecek kadar yiğit,

mert, 20’li yaşlarındaki gençlerdi. Bunu
anlatmamız lazım. 50 senedir anlatama-
dıysak, oturup aynaya bakmamız lazım.
Ama ben, her yerde bu doğruları anlat-
maya hazırım. Bu doğruları Diyarba-
kır'da da aynı dille anlatacağım,
Edirne'de de Trabzon'da da Van'da da
aynı duygularla anlatacağım. Hiçbir
yerde farklı dilim olmayacak.”

Onları hiç unutmamalıyız

Demokrasinin, özgürlüğün ve barışın
hakkını vermeye çalışanları dikkatli ol-
maya çağıran İmamoğlu, şu ifadeleri
kullandı:  “Önlerinde bu büyük mücade-
lenin olduğunu ve büyük süreçte başa-
rıya kavuşmanın şart olduğunu
unutmasınlar. Küçük detaylarla, küçük
işlerle, küçük insanlar uğraşır. Biz, 85
milyon insan olarak büyük insanlar ol-
malı ve bu büyük idealin, Cumhuriyet’in
seneye kutlayacağımız 100. yılında yüz-
leri gülen, birbirleriyle barışmış, ön yargı-
larını yıkmış, birbirleriyle konuşabilen,
uzlaşabilen devletimiz, o devletin korku
yerine sıcak şefkat elini uzattığı, herkesi
vatandaşı olduğu için eşit kıldığı bir sü-
reci bu ülkeyle buluşturmak ve yaşatma-
nın boynumuzun borcu olduğunu
unutmayalım, unutmasınlar, unutmayın,
unutmayacağım. Ve inşallah hep birlikte
gerçekten anlamlı bir şekilde her şeyin
çok güzel olduğu bir süreci yaşatırsak,
evet işte ben de bu akşam Deniz Gezmiş
ve arkadaşlarını hakkıyla anmış bir kar-
deşiniz, hemşehriniz olarak buradan hu-
zurla eve gitmiş olurum. Ruhları şad
olsun, mekanları cennet olsun. Bu güzel
insanların, o ‘Tam bağımsız Türkiye’
diyen dillerine kurban olayım.”  Etkin-
likte sırasıyla; sanatçılar Özgür Kıyat,
Cengiz Özkan, Yasemin Göksu, Bulut-
suzluk Özlemi, Hüseyin Turan ve Mo-
ğollar sahne aldı. Şair Ataol
Behramoğlu, “Türkiye’nin 68’i: Deniz-
lere Çıkan Sokaklar” kitabı koordinatörü
Rıdvan Akar, Deniz Gezmiş’in arkadaş-
ları Hacı Tonak ve Hasan Ataol ile Deniz
Gezmiş Bağımsızlık ve Özgürlük Vakfı
yönetim kurulu üyesi Damla Gezmiş de
anma gecesinde birer konuşma yaparak,
“Denizlerle” olan anılarını paylaştı. 

Canım annem

DEniz Gezmiş, Hüseyin İnan,
Yusuf Aslan ve 68 kuşağının tüm
devrim şehitleri anısına düzenlenen

"Bir Avuçular... Deniz oldular” isimli sergi Ka-
dıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Mer-
kezi’nde açıldı. Serginin açılışını Kadıköy
Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı yaptı.
Açılışa CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz
Kaan Salıcı, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftan-
cıoğlu’nun yanı sıra Deniz Gezmiş’in ağabeyi
Bora Gezmiş, Hüseyin İnan’ın kardeşleri İrfan
İnan ve Kamil İnan, avukatları Mükerrem Er-
doğan, yoldaşları ve arkadaşları Hacı Tonak,
Sarp Kuray, Celal Doğan, CHP İstanbul eski
milletvekili ve il başkanı Berhan Şimşek, yazar-
belgesel yönetmeni Nebil Özgentürk, ressam
Bedri Baykam ile birlikte çok sayıda gazeteci
katıldı. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara
Odabaşı, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve
Yusuf Arslan'ın idam edilişlerinin 50'ncı yıldö-

nümünde konuştu. Odabaşı, "50 yıl önce ne
vardıysa bugün de aynısı var" dedi. Deniz Gez-
miş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın 50 yıl ön-
ceki mücadelelerine dikkat çeken Odabaşı,
“68’lerde niçin mücadele ediyorlardı? Emper-
yalizme karşı mücadele ediyorlardı. 50 yıl önce
ne için mücadele ediyorlardı? Çevre için müca-
dele ediyorlardı, doğa için mücadele ediyor-
lardı. Mustafa Kemal için mücadele
ediyorlardı” ifadelerini kullandı. Bugün de ben-
zer mücadelenin sürdüğünü söyleyen Odabaşı,
"Bugün de bu mücadele farklı bir şekilde ama
aynı amaçla aynı ideallerle devam ediyor. 50 yıl
önce ne vardıysa bugün de aynısı var. Biz bu
mücadeleyi bırakmayacağız sonuna kadar gö-
türeceğiz. Ben Kadıköy Belediye Başkanı olarak
tüm Kadıköylüler adına şu sözü verebilirim;
Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda gitmeye ve
Kadıköy’de bu değerlere sahip çıkmaya devam
edeceğiz. Kadıköylüler olarak bu mücadeleyi

bıraktıkları yerden götürmeye söz veriyoruz.
Onlar nasıl emperyalizme karşı çıkıp vatanı
kimseye bırakmadılarsa biz de bu mücadeleyi
bırakmayacağız. Bugün buradaki  serginin öz-
nesi de yüklemi de vatan. Deniz Gezmiş’in ba-
basına yazdığı mektubun son cümlesi ile
sözlerimi bitireceğim: Ya vatan ya ölüm”

İlgi giderek artıyor

Törene katılan Deniz Gezmiş’in ağabeyi Bora
Gezmiş de “Bu serginin önemi, şurada gördü-
ğünüz kalabalıktır. İnsanların ilgi duyup gelme-
leridir, heyecanla bu sergiyi gezmeleridir.
Demek ki 50 sene geçmesine rağmen ilgi arta-
rak devam ediyor. Yani hakikaten bizim acıları-
mızı azaltıyor, moralimizi yükseltiyor” diye
konuştu.  “İçimizdeki öfke bitmiyor” diyen
Gezmiş, “Ne istediniz o üç çocuktan idam et-
meniz şart mıydı, ceza veremez miydiniz yani
ama kendi güçlerini kudretleri göstermek için

onları katlettiler” dedi. 

Mücadele devam edecek

Sergiyi gezen CHP Genel Başkan Yardımcısı
Oğuz Kaan Salıcı ise Deniz Gezmiş ve arka-
daşlarının idam edilme kararının hukuki olma-
dığının altını çizerken, geçtiğimiz günlerde
tartışmalı bir karar çıkan Gezi Parkı davasını
hatırlatarak şunları söyledi:  “Bir mahkeme ku-
ruldu, o mahkeme kararını zaten daha önceden
vermişti. Bugün de maalesef o mahkemeler var.
Kararlarını daha önceden vermiş hatta delille-
rini uydurmuş, ayarlamış mahkemeler. Tıpkı
Gezi Davası’nda olduğu gibi. Bugün de o mah-
kemeler var ve o zulüm devam ediyor. O mah-
kemeler devam ediyor ama Denizlerin
başlatmış olduğu, Denizlerin bizlere öğretmiş
olduğu mücadele de devam ediyor. Biz var ol-
dukça, genç kuşaklar, yeni insanlar, Gezi’de ilk
defa toplumsal mücadeleyi öğrenen genç kar-

deşlerimiz olduğu sürece bu mücadele devam
edecek.”

Belleğimizi tazeliyor

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu
da “Bugün ben Kadıköy Belediye Başkanımız
Şerdil Dara Odabaşı’na ve üç fidanın ailelerine
özel olarak teşekkür ediyorum. Bize geçmişi ha-
tırlatıp, geleceğe daha sağlam adımlarla bak-
mamızı ve geçmişte yaşananlar ile bugün
yaşadığımız durumlara dair mücadelede biz-
lere hatırlatarak ışık olmasını sağladığı için. O
nedenle bu sergiyi toplumların belleğini taze-
leme anlamında çok kıymetli buluyorum” dedi.
Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın
arkadaşı Hacı Tonak ise “Çok değerli bir şey
var. O değerli şey Denizleri de aşan haksızlığa,
zulme karşı koyma daha adil daha yaşanılabilir
daha insancıl bir dünya kurmak” diye konuştu.
TAYLAN DAŞDÖĞEN

Ya vatan ya ölüm sergisi!
Kadıköy Belediyesi, 1968 öğrenci gençlik hareketi liderlerinden Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ı idam edilmelerinin 50’inci
yılında “Bir Avuçtular... Deniz oldular” isimli sergiyle andı. Açılışta konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Bu serginin
öznesi de yüklemi de vatan. Deniz Gezmiş’in babasına yazdığı mektubun son cümlesi ile sözlerimi bitireceğim: Ya vatan ya ölüm” dedi

68 kitabı değerli

İBB Yayınları’ndan çıkan “Türkiye’nin 68’i:
Denizlere Çıkan Sokaklar kitabı, tüm dün-
yada özgürleşme ve değişim talebinin so-
kağa taştığı 1968 dönemini anlatıyor.
Araştırmacı gazeteci Rıdvan Akar’ın koordi-
natörlüğünde hazırlanan kitap; Tül Akbal,
İsmet Akça, Nazım Alpman, Gökhan Atılgan,
Şükrü Aslan, Erdoğan Aydın, Zafer Aydın,
Oya Baydar, Nihat Behram, Derya Bengi,
İnci Beşpınar, Mehdi Beşpınar, Tanıl Bora,
Faik Bulut, Tuncay Çelen, Aydın Çubukçu,
Metin Çulhaoğlu, İlkay Demir, Mustafa Eren,
Çimen Günay Erkol, Bora Gürdaş, Uluç Gür-
kan, Orhan Kahyaoğlu, Yıldırım Koç, Doğan
Özgüden, Faruk Pekin, Vecdi Sayar, Feryal
Saygılıgil, Mustafa Sönmez, Ergin Yıldızoğlu
gibi dönemin gençlik liderlerinin, uzman
araştırmacıların, yazarların ve tarihçilerin
yazılarından oluşuyor. Titizlikle seçilmiş oriji-
nal fotoğraf, afiş ve görselleri de içinde ba-
rındıran kitap, bugüne kadar hazırlanmış en
kapsamlı eser olma özelliğini taşıyor.

SELVİ SARITAÇ
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KURBAN
OLAYIM

DILLERINE
KURBAN
OLAYIM

DILLERINE
KURBAN
OLAYIM

info@gazetedamga.com.tr

Osman KÖSE
osmankose@hotmail.fr

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Deniz Gezmiş 
Bağımsızlık ve Özgürlük Vakfı’nın düzenlediği

‘Denizleri Anma Gecesi’nde konuştu. Deniz Gezmiş ve 
arkadaşlarının, vatanın peşkeş çekilmemesi için ‘Tam

bağımsız Türkiye’ diyen yiğit, mert gençler olduklarını
vurgulayan İmamoğlu, “Bunu 50 senedir anlatamadıy-
sak, oturup aynaya bakmamız lazım. Ruhları şad olsun,

mekanları cennet olsun. Bu güzel insanların, o ‘Tam 
bağımsız Türkiye’ diyen dillerine kurban olayım” dedi

Anne eserleri
görücüye çıktı

EsEnyurtlu
kadınlara hem
ekonomik an-

lamda hem de mesleki eği-
tim konusunda desteklerini
sürdüren Esenyurt Beledi-
yesi, kültür merkezlerinde
eğitim gören kursiyerler ve Güçlü Kadınlar Kooperati-
fi’ndeki kursiyerlerin el emeği ürünlerini Anneler Gü-
nü’ne özel bir organizasyonla sergiledi. Kadınlar,
onlarca el emeği ürünlerinin olduğu serginin açılışını Ak-
batı AVM’de Belediye Başkan Yardımcısı Hayrettin Ba-
bahan ile birlikte gerçekleştirdi. Sergiyi ziyaret eden
Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, kursiyerler ve
öğretmenler ile sohbet ederek ürünler hakkında bilgi aldı.
Titizlikle üretilen bu ürünlerin çok değerli olduğunu
ifade eden Başkan Bozkurt, ürünlerin satılması için çalış-
malara devam edeceklerini söyledi. TÜRKAN ERVAN
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Ne-
bati, Twitter hesabından açıklamada bu-
lundu. Enflasyona ilişkin değerlendirme

yapan Bakan Nebati, şu ifadeleri kullandı: “En-
flasyon hepimizin ortak meselesidir. Ancak bu
durum ihracat, istihdam, yatırım ve üretimdeki ar-
tışlarla Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırdığı-
mız gerçeğini asla gölgeleyemez. Pandeminin
neden olduğu tedarik zincirlerindeki aksamalara
ilaveten Rusya- Ukrayna savaşının küresel enerji,
gıda ve diğer emtia fiyatlarını daha da yükseltmesi
tüm dünyada enflasyonu körüklemiştir. Örneğin
ABD’de enflasyon son 41 yılın zirvesinde seyreder-
ken Almanya ve Fransa son 40 yılın en yüksek en-
flasyonunu yaşıyor. Diğer Avrupa ülkelerinde de
durum bundan farksız. Bu küresel olumsuzluklara
ilaveten ülkemizde döviz kuru gelişmelerine bağlı
olarak enflasyonun yüksek seyretmeye devam et-
tiği de bir gerçektir. Ancak kur korumalı mevduat
ürünleri başta olmak üzere aralık ayından bu yana
aldığımız tüm tedbirlerle birlikte finansal piyasa-
larda istikrarı sağlayarak döviz kurundaki oynak-
lığı önemli ölçüde kontrol altına aldık.”

Tekirdağ Bölge Temsilcisi
İrfan DEMİR

Reklam Koordinatörü
Yasemin GÖREN

0532 231 68 40

Enflasyon meselesi
gölge edemez

Cep telefonları
yenileniyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin
Nebati, "Enflasyon hepimizin ortak
meselesidir. Ancak bu durum ihra-
cat, istihdam, yatırım ve üretim-
deki artışlarla Cumhuriyet
tarihimizin rekorlarını kırdığımız
gerçeğini asla gölgeleyemez" dedi

E konomi anketinde sonuç: Seç-
men, hükümetin ekonomiyi dü-
zelteceğine inanmıyor.

MetroPOLL Araştırma’nın kurucusu
ve yöneticisi Özer Sencar, Türkiye'nin
Nabzı Nisan 2022 araştırmasından so-
nuçlar paylaştı. Söz konusu araştırma-
nın “Hükümet ekonomiyi düzeltebilir
mi?” başlıklı anketinde, seçmenlerin
3'te 2'sinin seçime kadar hükümetin
ekonomiyi düzeltebileceğini düşünme-
diği sonucu çıktı. AK Parti ve MHP'li
seçmenlerin de kayda değer bir kısmı-
nın hükümete ekonomi konusunda 
güvenmediği sonucuna varıldı. “Hükü-
metin seçime kadar ekonomiyi düzelte-
bileceğini düşünüyor musunuz?”

sorusunun sorulduğu ankette “Evet
düşünüyorum” diyenlerin oranı yüzde
31, “Hayır düşünmüyorum” diyenlerin
oranıysa yüzde 66,2 oldu.AK Parti'lile-
rin yüzde 21,5'i, MHP'lilerin ise yüzde
28,2'si, “Hükümetin ekonomiyi düzel-
tebileceğine inanmıyorum” dedi. Diğer
siyasi partiler ve kararsızların da
büyük bölümünün “Hükümetin eko-
nomiyi düzeltebileceğine inanmıyo-

rum” demesi dikkat çekti.

Erdoğan sorun çözebilir mi?

Türkiye'nin Nabzı Nisan 2022 araştır-
masından “Ekonomik sorunları Erdo-
ğan'ın çözebileceğini düşünüyor
musunuz” sorusuna seçmenlerin
yüzde 59’u “Hayır” yanıtı verdi. Aynı
araştırmada seçmene “Ekonomik so-
runları muhalefet partilerinin çözebile-

ceğine inanıyor musunuz?” sorusu da
soruldu. Buna göre seçmenin yüzde
42’si ekonomik sorunları muhalefet
partilerinin çözebileceğini düşünüyor.
Bu oran CHP tabanında %78, İYİ
Parti tabanında %69 ve HDP taba-
nında %64 oranında. Muhalefet parti-
lerinin ekonomiyi çözebileceğine dair
inanç AK Parti ve MHP’de %11-17
bandında.

Çiftçi maliyet yorgunu
cHP Niğde Milletvekili
Ömer Fethi Gürer, Altun-
hisar ilçesinde hayvancı-

lıkla uğraşan vatandaşın sorunlarını
dinledi. Gürer’e yaşadıkları sorunları
anlatan küçükbaş hayvan yetiştiricisi
Hacı Hüseyin Doygun, maliyetlerin
giderek arttığı için damızlık hayvan-
ların bile kesime gönderildiğini, çok
sayıda yetiştiricinin bu işi bırakma
noktasına geldiğini belirtti. Hayvan-
cılıkla uğrayan kesimlerin yaşadığı
sorunları ve taleplerini aktaran
Gürer, olumsuz tablonun ileride
Türkiye’ye hem süt hem et ve her iki
ürünün türevlerinden elde edilen
ürünler noktasında ciddi sorunların
yaşanmasına neden olabileceği uya-
rısında bulundu ve siyasi iktidarın bu
soruna mutlak surette çözüm ara-
ması gerektiğine dikkat çekti. Aynı

zamanda çiftçilik yaptığını, yoncayı
kendi üretmesine rağmen diğer yem
türlerindeki maliyet artışlarından
büyük oranda olumsuz etkilendiğini
anlatan Hacı Hüseyin Doygun,
“Hayvan başına yıllık 35 lira destek
alıyoruz. Yılda aldığımız 35 liralık
destek bir hayvanın bir günlük yem
parası bile etmiyor” dedi. Şeker fab-
rikasına geçen yıl tonu 420 liradan
şeker pancarı verdiklerini söyleyen
Doygun, aynı fabrikadan hayvan
yemi olarak geri satın aldıkları şeker
pancarı küspesine ise 800 lira öde-
diklerini belirterek, şeker pancarı üre-
ticilerinin yaşadığı trajikomik
duruma dikkat çekti.

Borcuma yetmiyor

Bu maliyet artışlarıyla hayvancılık
yapmanın mümkün görünmediğine

işaret eden küçükbaş hayvan yetişti-
ricisi Doygun, bankalara 400 bin TL
borcunun olduğunu, hayvanları sat-
tığında elde ettiği parayla banka
borçlarını ödeyip ödemeyeceği konu-
sunda kuşku duyduğunu kaydetti.
Küçükbaşlarda damızlık hayvanla-
rın, büyük başlarda ise gebe süt inek-
lerinin bile artık bakımlarının
yapılamadığı için kesime gönderildi-
ğine dikkat çeken Doygun, “Ben aynı
zamanda çiftçilik yaptığım için yon-
cayı kendim üretiyorum, buna rağ-
men yem konusunda büyük sıkıntı
yaşıyorum” dedi. “Geçen yıl 3 bin
600 lira olan gübre bugün 13 bin li-
rayı geçti” diyen Doygun, “Maliyet
artışlarından şikâyetçiyiz. Bu sis-
temle hayvancılık yapmamız çok
zor” ifadelerini kullandı. 
HABER MERKEZİ
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Davacı BÜŞRA KAPLAN aleyhine mahkememizde
açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) 
davasının yapılan açık yargılaması sonunda;  
Davanın kabulü ile, Tokat İli, Erbaa  İlçesi, 
Gaziosmanpaşa Mahallesi, Cilt No: 6, Hane 
No:163 Bsn :49' da nüfusa kayıtlı Mehmet ve 
Muradiye kızı, 06/10/2000 Tokat Doğumlu,
11891978576 T.C. Kimlik Numaralı Büşra Kaplan’ın,
Büşra olan isminin “Aysel” olarak, Kaplan olan soyis-
minin “Berkin” olarak değiştirilerek nüfusa " Aysel 
Berkin " Şekilinde kayıt ve tesciline karar verildiği 
ilan olunur.  20/02/2022

Maliyet artışlarından dert yanan küçükbaş hayvan yetiştiricileri, geçen yıl 95 liraya aldıkları yemin bu yıl 330 liraya çıktığını, 800
lira olan bir ton samanın ise 2 bin liraya yükseldiğini anlattı. Hayvancılıktaki bu sorunlar et ve süt fiyatlarını doğrudan etkiliyor

Anneler Günü'nde 
vatandaşların en çok

rağbet gösterdiği gülün
adeti 25 TL'den satılacak-

ken, buket fiyatları 
ise 100 TL olacak. 

Vatandaşın fiyatlardan
dolayı kaktüs, saksı 

çiçeği gibi alternatif çiçek-
lere yöneldiği belirtildi

Bu pazar Anneler Günü. Ancak çiçek fi-
yatlarının geldiği seviye dudak uçuklatı-
yor. Anneler Günü’nde vatandaşların en
çok rağbet gösterdiği gülün adeti 25
TL'den satılacakken, saksı çiçekleri 25
TL’den başlıyor. Buket fiyatları ise 100
TL. Çiçek satıcısı Candan Erdem, “Anne-
ler Günü'nde en çok gül, saksı çiçeği ve
buket alınıyor. Kaliteli güllerin tanesi 25
TL'den başlıyor. 15 TL'den de gül bulu-

nuyor ama bunlara müşteriler rağbet gös-
termiyor. Buket fiyatları ise 100 TL'den
başlayıp limitsiz bir şekilde isteğe bağlı
olarak çıkabilir” dedi.

Vatandaş alternatif arıyor

Bunların yanı sıra saksı çiçekleri ve terar-
yum almayı tercih edenlerin de olduğunu
ifade eden Erdem, “Teraryum fiyatları 150
TL'den başlıyor, kaktüsler ise 25 TL'den

başlar isteğe bağlı olarak fiyat artabilir”
diye konuştu. “Biz çiçekçiler en yoğun me-
saiyi Sevgililer Günü'nde yaşıyoruz” diyen
Erdem, şöyle devam etti: “Onun ardından
gelen en yoğun gün ise Anneler Günü. Bu
günleri Kadınlar Günü, Öğretmenler Günü
gibi günler takip ediyor.” Öte yandan, son
yıllarda vatandaşların güle alternatif olarak
saksı çiçekleri, kaktüs, saksı çiçekleri ve te-
raryuma yöneldiği ifade edildi. 

1gül 25 lira

MetroPOLL Araştırma'nın
ekonomi anketinde 

seçmenin yüzde 66'sı 
"Hükümetin ekonomiyi

düzelteceğine inanmıyo-
rum" dedi. Bu oranın AK
Parti ve MHP'liler ara-

sında yüzde 20'den fazla
olması dikkat çekti

SECMEN HUKUMETE
INANMIYOR

TicareT Bakanlığının, kullanılmış cep te-
lefonu ve tabletlerin yenilenmesi ve garan-
tili şekilde satışa sunulması için yetki

belgesi verdiği yenilenmiş ürün merkezi sayısı, yakla-
şık 1 yılda 18'e ulaştı.Yapılan derlemeye göre, yeni-
lenmiş ürünlerin satışına ilişkin yasal altyapıyı
oluşturmak amacıyla hazırlanan yönetmelik, 22
Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe girdi. Uygulama ile kullanılmış cep tele-
fonu ve tabletlerin Bakanlıkça yetkilendirilen merkez-
ler tarafından belirlenen standartlara uygun şekilde
yenilenmesi sağlanırken bu ürünlerin sertifikaya bağ-
lanarak garantili şekilde "yenilenmiş ürün" olarak sa-
tışa sunulması imkanı getirildi. Bakanlık tarafından
Haziran 2021'de 3 firma "yenileme merkezi" olarak
yetkilendirildi. Bu yılın nisan ayı itibarıyla yetkilendi-
rilen yenileme merkezleri sayısı 18'e ulaştı. Söz ko-
nusu merkezlere ilişkin bilgilere, Bakanlığın internet
sitesindeki "https://tuketici.ticaret.gov.tr/yayinlar"
sayfasından ulaşılabiliyor.

İnternet kullanımı arttı
Vodafone, Ra-
mazan Bayramı’na
ilişkin verileri açık-

ladı.  Buna göre kullanıcılar 4
günde 1 milyar dakika ko-
nuştu, 84 milyon SMS attı ve
yaklaşık 40 milyon GB mobil
internet kullandı. Vodafo-
ne’luların toplam mobil in-
ternet kullanımı 5 yıl önceki
Ramazan Bayramı mobil in-
ternet kullanımına göre 5 kat
arttı. Türkiye genelinde 24,2
milyon mobil abonesi bulu-
nan Vodafone’un Ramazan
Bayramı süresince gerçekle-
şen GSM trafiğine ilişkin

açıkladığı verilere göre, kulla-
nıcılar arife günü ve bayramı
kapsayan toplam 4 günde 1
milyar dakika konuştu, 84
milyon SMS attı ve yaklaşık
40 milyon GB mobil internet
kullandı. Vodafone’luların
mobil internet kullanımı
geçen yıla göre yüzde 20, 5
yıl önceki Ramazan Bayramı
mobil internet kullanımına
göre ise 5 kat arttı. Voda-
fone’un Yapay Zekâ tabanlı
kişisel dijital asistanı TOBi 4
günde toplam 753 bin tekil
kullanıcıyla 1 milyonu aşkın
sohbet gerçekleştirdi. 
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G elecek Partisi Genel Baş-
kanı Ahmet Davutoğlu,
Antalya Büyükşehir Bele-

diyesi’nin düzenlemiş olduğu
Uluslararası Yörük Türkmen Fes-
tivali’nin açılışına katılmak üzere
Antalya’ya geldi. Başkan Muhittin
Böcek’in daveti üzerine geldiğini
aktaran Ahmet Davutoğlu, Gele-
cek Partisi İl Başkanlığı’ndaki gö-
rüşme sonrasında Antalya
Gazeteciler Cemiyeti’ni (AGC) zi-
yaret etti. Davutoğlu, burada gün-
deme dair soruları yanıtladı.

Siyasi ahlakla bağdaşmıyor

Gündemdeki mülteci konusuna
değinen Ahmet Davutoğlu, Türki-
ye’nin son dönemde ve önümüz-
deki günlerdeki en önemli
sorunlardan biri olduğunu vurgu-
ladı. Davutoğlu, "Son olarak İçiş-
leri Bakanı Süleyman Soylu ile
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit
Özdağ arasında yaşanan tartış-
mada açık bir şekilde ortaya çıktığı
gibi mülteciler sorunu Türkiye’de
sosyal bir problem, bir gerilim ha-
line dönüştürmek veya var olabile-
cek bir gerilimin içinde otoriterliği
pekiştirmeye yönelik bir yakla-
şımda görüyoruz. Her şeyden
önce Süleyman Soylu’nun açıkla-

malarını siyasi nezaket kuralları
açısından, devlet tecrübesi ve açı-
sından da son derece sakıncalı, si-
yasi ahlakla bağdaşmayan
açıklamaları var diye değerlendiri-
yorum. İçişleri Bakanı'nın televiz-
yon ekranlarında argoya kadar
varan ifadelerle gündeme gelmesi
doğru değil. Yapması gereken
önemli bir suç ithamı olduğu için
hukuki bir süreci başlatmasıdır"
diye konuştu.

Mülteci sorununa çözüm
önerisi

Mülteci sorunun körüklenerek çö-
zülmeyeceğini vurgulayan Davu-
toğlu, "Kimi zaman ‘sessiz istila’
diyerek Türkiye’de böyle bir istila-
nın varlığı üzerinden kitlesel kitle-
leri karşı karşıya getirebilecek,
sosyal gerilimlere sebebiyet verebi-
lecek bir dil de doğru değil. Önce-
likle mültecilerin kategorilerinin
tasnifini doğru yapmak, her birisi
için özel politika geliştirmek lazım.
Suriye’den gelen mültecilerin son
yıllarda artmasının temel sebeple-
rinden birisi özellikle Halep’in
düşmesinden sonra İdlib’den
gelen göçler bir takım mülteci
akınları olduğu gibi Birleşmiş Mil-
letler Genel Konseyi’nin 18 Aralık

2015 yılında karar aldığı çözüm sü-
recinin işlememesidir. Yani 7 yıl
önce Suriye’de Birleşmiş Milletler
Konseyi teminatıyla geçiş hükümeti
kurulması karar altına alınmıştı. Bu
hayata geçirilerek Türkiye buna ön-
cülük ederek Suriye’de yeni bir dö-
nemin başlamasını öncülük etmeli.
Böyle bir dönemle birlikte bir barış
ortamı içinde Suriyeliler ancak geri
dönebilir. Ayrıca 2016’da Avrupa
Birliği ile yaptığımız vize muafiyeti
görüşmelerinde 1 milyon mültecinin
Avrupa’ya gitmesi taahhüdü vardı.
Başbakanlıktan ayrıldıktan sonra
bunun gereği yapılmadı" dedi. DHA

T.C.
GAZİOSMANPAŞA
6. İCRA DAİRESİ

2019/13354 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
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Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :  İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi, Küçükköy Mah, Poligon Mevkii, 10062 ada 8423 parsel
sayılı 227,00m2 yüzölçümlü  dokuz bağımsız bölümlü kargir nitelikli taşınmazda  40/227 arsa paylı dördüncü
kat, 9 BB Nolu Mesken. Dairenin Net; 123,00m2 kullanım alanlı, 3 oda + salon +antre + hol + mutfak + banyo
+ tuvalet ve balkon mahallerini ihtiva ettiği, daireye çelik kapı girişli, iç mekan kapıları ahşap doğramalı, pen-
cereler pvc plastik doğramalı, salon ve odalarda yerler parke kaplı, duvarlar sıvalı, boyalı, asma tavanlı, mut-
fakta sabir tezgah ve tezgah alt/üst hazır mutfak dolap üniteli,banyoda klozet, duşa kabin ve dolaplı lavabolu,
sıhhi tesisat ve armatürleri hazır halde, ıslak hacimlerde fayans ve seramik döşeli, ısınma doğal gazlı kombi/
petek sistemlidir. Ana taşınmazın bodrum kat, zemin kat, 4 normal kat ve çatı katından ibaret betonarme kar-
kas tarzda inşa edildiği, alüminyum doğrama giriş kapılı, sahanlıklar paladyen, merdivenler mozaik kaplı, ka-
tında 1 'er dairelidir. Bulunduğu yer itibariyle belediye hizmetlerinden ( yol, su, elektrik, kanal gibi ) azami
derecede istifade eder durumdadır.
Adresi : Barbaros Hayrettinpaşa Mah, Hoca Ali Aslan Cad. No: 11 K:4 D:9 

Gaziosmanpaşa / İSTANBUL
Arsa Payı : 40/227
İmar Durumu : Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı'nın 08/09/2020 tarih, 8195 sayılı 

yazı cevabında 8423 parsel 07.08.2006 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli TEM Güneyi 
Revizyon Uygulama İmar Planında ( UİP- 6963 ) kısmen bitişik nizam 4 katlı ( B-4) 
konut alanında, kısmen de yol alanında kalmaktadır. 

Kıymeti : 550.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı gibidir.
1. Satış Günü : 25/07/2022 günü 11:30 - 11:35 arası
2. Satış Günü : 22/08/2022 günü 11:30 - 11:35 arası
Satış Yeri : Gaziosmanpaşa Adliyesi Ek Hizmet Binası Mezat Salonu, Yeni Mah. 542. Sok.
No: 1 Küçükköy, Gaziosmanpaşa/İstanbul
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma tarihin-

den önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu 
artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini
geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırma-
dan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif veri-
lebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları
toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa
satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek
üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, 
taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı
üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve
akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin 
feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer
zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca
hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca
bilgi almak isteyenlerin 2019/13354 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan
olunur.05/05/2022
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir. 

HER OPSIYONA
ACIGIZ!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet 
Davutoğlu, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne

girmekle ilgili yeni seçim yasasına göre 
ittifak içinde olmak ya da ayrı ayrı girmek
gibi bir fark kalmadı. Bu bağlamda kendi
logomuz, kendi ismimizle girmeye öncelik
veriyoruz. Ancak her opsiyona açığız" dedi

Meclis'e girmek önceliğimiz
Yeni iktidarın kurulması, hemen
seçim olması gerektiğini söyle-
yen Ahmet Davutoğlu, 6 parti
genel başkanı olarak iş birliği
mutabakatı imzaladıklarını be-
lirterek, 29 Mayıs’ta yapılacak
yeni toplantıda ev sahibi olacak-
larını belirtti. Davutoğlu, "Cum-
hurbaşkanlığı seçiminde 6 siyasi
partinin genel başkanı ortak bir
aday konusunda mutabık.
Günü geldiğinde adaylık konu-
sunda çalışmalarımızı nihayet-
lendireceğiz. Türkiye Büyük
Millet Meclisi’ne girmekle ilgili
yeni seçim yasasına göre ittifak
içinde olmak ya da ayrı ayrı gir-
mek gibi bir fark kalmadı. " dedi.

AK PArti Genel Başkan
Vekili Binali Yıldırım, Tun-
celi AK Parti İl Başkanlığı

ile Memur-Sen il binasının açılışı için
Tunceli’ye geldi. Açılışların ardından
AK Parti İl Başkanlığı tarafından dü-
zenlenen teşkilat buluşması progra-
mına da katılan Binali Yıldırım,
göçmen ve mültecilerle ilgili olarak,
“Can ve mal güvenliğinden
daha önemli bir şey var
mı kardeşlerim? Yok.
Biz bunu görüyoruz.
Efendim neden göç-
menler, sığınmacılar
burada. Durup du-
rurken rahatını boz-
mak için mi geldi
insanlar buraya. Kim
vatanını, evini barkını ve
hatıralarını terk edip başka
yere gider. Ancak can güvenliği olma-
yanlar gider. Dolayısıyla sığınmacılar,
mülteciler deyince insafla hareket
etmek lazım. Biz biliyoruz ki şartlar
iyileştiğinde orada can ve mal güven-
liği tam sağlandığında burada geçici
korumayla bulunan bütün yabancılar
kendi topraklarına dönecek, dönmeye
de başladı. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı
ve Barış Pınarı Harekatını bunun için
yaptık. Sınırlarımızın güneyinde 900
kilometrelik bir alanda terör odaklarını
daha sınırlarımıza gelmeden temizle-
dik. Şimdi oralara Suriye’deki iç sa-
vaştan, canını kurtarmak için ülkemize
gelen sığınmacılara evler, okullar yapı-
yoruz ve oraya yerleştiriyoruz. Güvenli
bir şekilde hayatlarının devam etme-
sini sağlıyoruz” diye konuştu. Her

şeyin siyaset olmadığını ifade eden Bi-
nali Yıldırım, “Bugün işinize geldiği
zaman böyle konuşacaksınız yarın işi-
nize gelmediğinde tersini söyleyeceksi-
niz. Örnek mi istiyorsunuz
Türkiye’nin birinci muhalefet partisi
CHP, 2016 yılında bir rapor hazırlat-
mış kendi milletvekillerine, uzun
boylu. Raporda, bu mülteciler ve sı-

ğınmacılar mağdur oluyor,
hakları verilmiyor, bunlara

hükümetin şaşı baktığını
söylüyorlar. Göç bakan-
lığı kurulsun, bunların
meselesi halledilsin,
daha iyi koşullarda eği-
tim, sağlık hizmetleri

sağlansın diyorlardı.
2016 yılında böyle dersin

yıl gelir 2022’ye çevir kazı
yanmasın. Bu sefer de bunlar

derhal gitsin. Yemezler. Tabi ki gidecek-
ler. Bülbülü altın kafese koymuşlar ille
de vatanım demiş. Bunlar gidecekler
ama bu büyük ülkeden iyi hatıralarla
ayrılmaları bizim için çok önemlidir.
Biz asil bir milletiz, biz ölümle burun
buruna gelen insana komşularımızın
yaptığı gibi botlarını şişleyerek denizin
derinliklerinde yok olmasına izin ver-
meyiz. İnsanlık öldü mü deriz. Bugün
Ukraynalılara da yardım ediyoruz.
Mağdur ve mazlum kim varsa ona
yardım ediyoruz ama şunu herkes bil-
meli; bu ülkenin huzurunu kim bo-
zarsa, bu ülkenin asli vatandaşlarına
herhangi bir yanlışta bulunursa bulun-
sun bir saniye bile gözünün yaşına
bakmadan dışarıya hak ettikleri 
yere göndeririz” dedi. DHA

Mülteciler ülkelerine
dönüş yapacak
AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Tunceli’de partisinin yeni il
binasının açılışına katıldı. Yıldırım, “Sığınmacılar, mülteciler deyince insafla
hareket etmek lazım. Biz biliyoruz ki şartlar iyileştiğinde orada can ve mal
güvenliği tam sağlandığında burada geçici korumayla bulunan bütün 
yabancılar kendi topraklarına dönecek, dönmeye de başladı” dedi
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İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
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T uzla Belediyesi, Ramazan ayının
yardımlaşma, dayanışma ve bir-
lik, beraberlik ayı olması sebe-

biyle ilçe genelinde yardımlaşma
seferberliği başlattı. Tuzla Belediye Baş-
kanı Dr. Şadi Yazıcı’nın bizzat yürüttüğü
çalışmalar kapsamında Gönül Elleri Çar-
şısı aracılığı ile Tuzla’da evlerine girilme-
dik ihtiyaç sahibi aile kalmadı. Bu
kapsamda Türkiye’nin dört bir yanında
alan el ile veren eli buluşturan Tuzla Bele-
diyesi Gönül Elleri Çarşısı, Ramazan ayı
başlamadan önce, Tuzla’da takibi yapılan
ailelere yemek kartı dağıtımını tamam-
ladı. Ramazan ayı içerisinde ise takipleri
yapılan ailelere, gıda kolisi, gıda çeki, kı-
yafet çeki, bayramlık kıyafet, oyuncak gibi
malzemeleri dağıttı. Bağışçıların destek-
leri ile Tuzla’da 12 milyon lira değerinde
yardım dağıtımı yapıldı.

Yardımlaşma kampanyası

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı,
maddi ve manevi yardımlaşmanın en çok
arttığı ay olan Ramazan ayında özel bir
sosyal sorumluluk projesi başlattı. ‘Evden
Eve İyilik’ ismiyle başlatılan komşudan
komşuya dayanışma hareketinde, Tuzla
sınırlarında oturan vatandaşlar, evdene-
veiyilik.com web sitesi üzerinden, ihtiyaç
sahibi komşuları için; gıda kolisi, ev mo-
bilyası, elektronik eşya, beyaz eşya, kıya-
fet ve oyuncak bağışı yapmaları sağlandı.

Komşudan komşuya başlatılan bu daya-
nışma harekatı, Tuzla Belediyesi Gönül
Elleri Çarşısı, koordinasyonuyla bağış ya-
pılan komşuların evlerine teslim edildi.

Sokak sokak iyilik dağıtıyoruz

İyilik Şampiyonası’nda 4 bin genç kur-
duğu bin takım ile her hafta tanımlı gö-
revlerde yarışıyor. Haftalık olarak ilan
edilen görevleri yerine getiren gençler,
gösterdikleri performans doğrultusunda
puanlar alıyor. Bu kapsamda ilk görev
olan ‘Gülümseten Fotoğraf’ yarışma-
sında bir hafta gibi kısa bir sürede 300
bin fotoğraf çekildi. İkincisi “Gülümse-
ten Kutu” görevinde içerisinde çocuk
oyuncağı, kıyafet ve çeşitli hediyelerden
oluşan 2200 koli ihtiyaç sahibi ailelerin
çocuklarıyla buluşturuluyor. Üçüncü gö-
revde ise ülkemizde bulunan yabancı tu-
ristlere 23 Nisan’ı anlatan kitaplardan
oluşan bir seti kendi ülkelerinde bir ço-
cuğa hediye etmeleri istendi. Dördüncü
hafta verilen görev ise Ramazan Bayra-
mı’nda Toplu Mesaj yerine birebir bay-
ramlaşma çalışması oldu. 3 ay sürecek
yarışmada en çok puanı alan takımlar
birincilik ödülünü almaya hak kazana-
caklar. Kazanılan her puan sonrasında
dereceye giren takımların yarışmacıları
yurt dışı seyahatleri başta olmak 
üzere yüzlerce farklı ödülden 
yararlanabilecekler. DHA

Tuzla Belediyesi Ramazan ayı boyunca 12 milyon lira değerinde gıda kolisi, gıda çeki, bayramlık kıyafet ve oyuncaktan
oluşsan destek paketlerini ihtiyaç sahibi ailelerle buluşturdu. Ayrıca Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından Rama-
zan ayının ilk günü dijital sadaka taşı modeliyle, ‘Evden eve iyilik, komşudan komşuya dayanışma’ projesini hayata geçirdi

SOYADI-ADI(UNVANI) VERGİ K.NO ADRES VERGİ DÖNEMİ     VERGİNİN NEVİ    CEZANIN NEVİ   VERGİ MİKTARI   CEZA MİKTARI
BÜNYAMİN ALTUN 0670981483 ABDURRAHMANGAZİ MAH. BOSNA BLV. NO:9/9 01/2017-03/2017 VZCZ 42.943,99

1070033659 AHMET YESEVİ MAH. MÜCAHİT CAD. NO:45B /1 04/2016-06/2016    KGV VZCZ 5.891,57 17.674,71

1070033659 AHMET YESEVİ MAH. MÜCAHİT CAD. NO:45B /1 07/2016-09/2016    KGV VZCZ 10.238,98 30.716,94

1070033659 AHMET YESEVİ MAH. MÜCAHİT CAD. NO:45B /1 10/2016-12/2016     KGV VZCZ 11.704,71 35.114,13

1070033659 AHMET YESEVİ MAH. MÜCAHİT CAD. NO:45B /1 10/2018-12/2018     KGV VZCZ 10.008.67 31.684.04

1070033659 AHMET YESEVİ MAH. MÜCAHİT CAD. NO:45B /1 01/2018-12/2018     KV VZCZ 10.008.67 31.684.04

1070033659 AHMET YESEVİ MAH. MÜCAHİT CAD. NO:45B /1 01/2016-12/2016     KV VZCZ 31.949.17 95.847.51

1070033659 AHMET YESEVİ MAH. MÜCAHİT CAD. NO:45B /1 10/2018-10/2018     KDV VZCZ 5.191.62 15.574.86

1070033659 AHMET YESEVİ MAH. MÜCAHİT CAD. NO:45B /1 08/2016-08/2016     KDV   VZCZ 5.322.97 15.968.91

1070033659 AHMET YESEVİ MAH. MÜCAHİT CAD. NO:45B /1 12/2016-12/2016     KDV VZCZ 5.506.14 16.518.42

4190767940 MERVE MAH.BAHÇELİEVLER CAD.NO:63/19 02/2018-02/2018      KDV VZCZ 5.619,87 16.859,61

4190767940 MERVE MAH.BAHÇELİEVLER CAD.NO:63/19 04/2018-04/2018     KDV VZCZ 10.132,14 30.774,99

4190767940 MERVE MAH.BAHÇELİEVLER CAD.NO:63/19 06/2018-06/2018     KDV VZCZ 12.909,55 40.829,21

4190767940 MERVE MAH.BAHÇELİEVLER CAD.NO:63/19 03/2018-03/2018     KDV VZCZ 14.483,44 43.450,32

4190767940 MERVE MAH.BAHÇELİEVLER CAD.NO:63/19 05/2018-05/2018     KDV VZCZ 20.257,49 61.151,04

4190767940 MERVE MAH.BAHÇELİEVLER CAD.NO:63/19 01/2018-03/2018    KGV VZCZ 28.225,65 85.055,52

4190767940 MERVE MAH.BAHÇELİEVLER CAD.NO:63/19 04/2018-06/2018    KGV VZCZ 52.921,22 160.864,22

4190767940 MERVE MAH.BAHÇELİEVLER CAD.NO:63/19 01/2017-12/2017    KV VZCZ 81.146,87 245.541,17

8140486160 TURGUT REİS MAH.FATİH BLV. NO:241/A-1 01/2016-01/2016    KDV VZCZ 26.175,30 78.525,90

8140486160 TURGUT REİS MAH.FATİH BLV. NO:241/A-1 01/2016-03/2016   KGV VZCZ 29.083,67 87.251,01

8140486160 TURGUT REİS MAH.FATİH BLV. NO:241/A-1 01/2016-12/2016     KV VZCZ 29.083,67 87.251,01

Sultanbeyli Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı veya  unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeni ile tanzim olunan ihbarnameler, 
bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106.maddelerine istinaden  ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde vergi dairesine 
bizzat ve bilvekale müracaatta bulunmaları veya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerini süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı bir ayın sonunda müracaatta
bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ  yapılmış sayılacağı ilan olunur.

SULTANBEYLİ/İST
KARTAL ORMAN ÜRN İNŞ.
METAL OTOMOTİV NAK.
SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

SULTANBEYLİ/İST.

KARTAL ORMAN ÜRN İNŞ.
METAL OTOMOTİV NAK.
SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

SULTANBEYLİ/İST.

KARTAL ORMAN ÜRN İNŞ.
METAL OTOMOTİV NAK.
SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

SULTANBEYLİ/İST.

KARTAL ORMAN ÜRN İNŞ.
METAL OTOMOTİV NAK.
SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

SULTANBEYLİ/İST.

KARTAL ORMAN ÜRN İNŞ.
METAL OTOMOTİV NAK.
SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

SULTANBEYLİ/İST.

KARTAL ORMAN ÜRN İNŞ.
METAL OTOMOTİV NAK.
SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

SULTANBEYLİ/İST.

KARTAL ORMAN ÜRN İNŞ.
METAL OTOMOTİV NAK.
SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

SULTANBEYLİ/İST.

KARTAL ORMAN ÜRN İNŞ.
METAL OTOMOTİV NAK.
SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

SULTANBEYLİ/İST.

KARTAL ORMAN ÜRN İNŞ.
METAL OTOMOTİV NAK.
SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

SULTANBEYLİ/İST.

T.H.GÜLFEMLER TEM.
MED. REK. İNŞ. ORMAN
ÜRÜN. SA. VE Tİ.LTD.ŞTİ.

SANCAKTEPE/İSTANBUL

T.H.GÜLFEMLER TEM.
MED. REK. İNŞ. ORMAN
ÜRÜN. SA. VE Tİ.LTD.ŞTİ.

SANCAKTEPE/İSTANBUL

T.H.GÜLFEMLER TEM.
MED. REK. İNŞ. ORMAN
ÜRÜN. SA. VE Tİ.LTD.ŞTİ.

SANCAKTEPE/İSTANBUL

T.H.GÜLFEMLER TEM.
MED. REK. İNŞ. ORMAN
ÜRÜN. SA. VE Tİ.LTD.ŞTİ.

SANCAKTEPE/İSTANBUL

T.H.GÜLFEMLER TEM.
MED. REK. İNŞ. ORMAN
ÜRÜN. SA. VE Tİ.LTD.ŞTİ.

SANCAKTEPE/İSTANBUL
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Ramazan’da 12 
milyonluk yaRdim

Önemli organizasyonlar yapıldı
Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşı, üni-

versiteler ve sivil toplum kuruluşları işbirliği
ile ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi yardımı

yapıldı. Üniversite öğrencilerinin kendi harç-
lıkları ile aldıkları temel gıda malzemeleri,
takipleri yapılan ailelere tek tek dağıtıldı.

192 Afgan gönderildi

Eğlence mekanları denetlendi

Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren ve İstan-
bul'da yakalanan Afgan uyruklu 192 düzensiz
göçmen, sınır dışı edilerek İstanbul Havalima-
nı'ndan uçakla ülkelerine gönderildi

İstanBul gene-
linde düzensiz
göçün önlen-

mesi ve kayıt dışı göçmen-
lerin sınır dışı edilmesi
çalışmaları aralıksız devam
ediyor. Bu kapsamda farklı
tarihlerde İstanbul'da ya-
kalanan 192 Afgan, İl Göç
İdaresi ekiplerinin koordi-
nesinde, jandarma eşli-
ğinde akşam saatlerinde
İstanbul Havalimanı'na
getirildi. D Terminali'ne alı-
nan göçmenler, polis ve
jandarma ekiplerince gü-
venlik noktasından geçi-
rildi. Sınır dışı işlemlerinin
ardından uçağa alınan

Afgan göçmenler,  saat
00.30'da Ariana Afgan Ha-
vayolları'nın tarifesiz sefe-
riyle Kabil'e gönderildi.
Düzensiz göçmenlere işle-
mÖte yandan il genelinde,
1 Ocak - 06 Mayıs tarihleri
arasında toplam 27 bin
296 düzensiz göçmene
işlem yapıldığı, bunlardan
8 bin 964'ünün doğrudan
İstanbul'dan ülkelerine
sınır dışı edildiği; 14 bin
169 düzensiz göçmenin ise
sınır dışı işlemlerinin yürü-
tülmesi amacıyla diğer il-
lerdeki geri gönderme
merkezlerine sevk edildiği
belirtildi. DHA

Beyoğlu'nda bulunan eğlence mekanlarına yö-
nelik yapılan denetimlerde, mekanlarda bulun-
ması gereken evraklar tek tek kontrol edildi.

Yapılan denetimlerde bazı mekanlara, kapalı alanlarda si-
gara içilmesi nedeniyle cezai işlem uygulandı. İstanbul Em-
niyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler,
Beyoğlu’nda eğlence mekanlarına yönelik denetim yaptı.
Asmalı Mescit Caddesi’nde bulunan eğlence mekanlarına
yönelik yapılan denetimde, işyerlerinde bulunması gereken
evraklar polis ekipleri tarafından tek tek denetlendi. DHA

Yayalar
için trafik
denetimi
İçişleri Bakanlığı 7-13 Mayıs
Trafik Haftası dolayısıyla tra-
fik güvenliği konusunda halkı
bilinçlendirmek için çalışma
başlattı. Avcılar'da  bakanlık
genelgesi doğrultusunda, 
yayalar için güvenlikli geçiş
konusunda bilgilendirme
çalışması yapıldı

Bakanlık ta-
rafından 81 il
valiliğine gön-

derilen genelgede bugün
saat 11.00’de eş zamanlı
olarak 'Yayalar İçin 5
Adımda Güvenli Trafik'
mottosunun etkin ola-
rak kullanılması ve tanı-
tılması amacıyla
çalışma yapıldı. Avcı-
lar’daki Namık Kemal
Caddesi üzerindeki ça-
lışmaya Kaymakam
Kemal İnan ve Emniyet
Müdürü Murat Çakır
da katılarak, yayalara
broşür dağıtırken, yaya
geçitlerinde önceliğin
her zaman yayalara ait
olduğunu hatırlattı. Ya-
yalardan öncelikle yaya
yolu ve geçidini kullan-
maları istenirken karan-
lıkta açık renk elbise
giyilmesi veya ışık taşın-
ması, trafik lambalarına
uyulması, geçiş sıra-
sında sadece yola odak-
lanılmasını öğütleyen
broşürler dağıtıldı.Avcı-
lar’daki polislerin sür-
dürdüğü uygulama
sırasında bir kadın, yaya
geçidini kullanırken bir
araç sürücüsünün üze-
rine doğru gelmesine
tepki gösterdi. Yayalar,
motorlu araç sürücüleri-
nin genellikle yaya geçiş-
lerinde kendilerine
öncelik tanıdığını,
ancak, bazı sürücülerin
ise önceliğin kendile-
rinde olduğunu düşüne-
rek durmadıklarını
söyledi. DHA

İYİLİK
TAŞIYORLAR



GÜNDEM tek aslında o da 
bence EKONOMİ, açlık, se-
falet, yokluk. Bunun getirdiği 

dayattığı “Göçmenler”, bir yanda ezilen 
milyonlar diğer yanda faizle geçinen 
bir avuç tefeci ve yandaşlar. Sonra da 
bu kara düzeni savunmak için yola 
çıkanlar ortamdan mutludur. Ama 
hani diyelim onların deyimiyle “Kahir 
ekseriyet” gidişattan mutsuz hatta daha 
ötesi UMUTSUZ. Bu arada tebrikler 
TÜİK! Kuyumcu hassasiyetiyle tüketici 
enflasyonunu %70’e değdirmemişsin. 
Peki milletin çarşıda, pazarda yaşadığı 
yüzde 150 enflasyonu ne yapacaksınız? 
Tabi onu da küresel barışın sağlanması-
na, Ve baz etkisine havale edince hiçbir 
sorununuz kalmadı.TÜİK ‘in “hassas” 
terazisi enflasyonu %70’e değdirmese 
de; Nisan’da %69,97 tüketici enflas-
yonu, 2002 Şubatından bu yana en 
yüksek enflasyon.Üretici enflasyonu ise 
%121,82 ile 1995 Martından bu yana 
en yüksek seviyede.Tüketici ve üretici 
enflasyonu arasındaki fark ise 52 puan. 
Yani anlayacağınız doktor ne yerse 
yesin demiş. 

Yazık oluyor bu ülkeye ve bizlere...
Gerçekte memleketimizin sorunu 

pahalılık falan değil DOSTLAR ! En 
esaslı sorun yolsuzluk,yağma, iltimas, 
ötekileştirme, adam yerine konmama, 
adaletin beklentileri verememesi VE  
dolayısıyla güven duygusunun yiti-
rilmesidir. Sonuç olarak pahalılık ve 
diğer sorunalar tabii göçmenler başta 
olmak üzere saydıklarımın kaçınılmaz 
sonucu.

BAYRAM bitti. Dertler bitmedi. 
Üzerine yeni dertler de eklendi. Bu 
gidişle de gün yüzü göreceğimize 
olan inancımı da yitirmeye başladım. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan son günlerde 
artan eleştirilere karşı  “Hayat pahalılı-
ğı nedeniyle alım gücümüz bir miktar 
düşmüş olabilir. Bazı kesimlerde bir 
şükürsüzlük hali var. Elimizdekilere 
şükredelim!” dedi. Biliyorsunuz Bu 
sözlere  benim diyeceğim tek laf “Ağam 
bizimle eğlenir.” Nasıl eğlenmez ki 
. Torun torba sahibi olmuş adamlar 
televizyonların karşısında hergün yalan 
konuşuyor. Milletten utanmıyorsunuz 
onu anladık ,kendi aile ve torunları-
nızdan da mı utanmıyorsunuz .Millete 
gelince kaşık bile yok kendinize gelince 
bol kepçe. Seçen biz seçilen siz ezilen 
yine biz nerede Hak Hukuk Adalet .

DOSTLAR; Ülkemde işçi ve memur 
aldığı maaş aybaşını getirmesine yet-
medi çaresiz kaldı. Zamlar karşısında 
ezildik tükendik Mutfakta, faturalar 
da yakıt ta, ulaşımda yangın var. Kaç 
bayram geldi geçti .Kaç müjde verildi 
gerçekleşmedi. Mağduriyetler bitmedi. 
Emekliye 1 Mayıs’da  süprizimiz var 

diyorlardı. Sürpriz oldu tabi hiç bir şey 
söylemeyerek sürpriz yaptılar bize ! 
Emekli akşam ne yemek yapacağını dü-
şünüyor.Hayâldi gerçek oldu. Dediler 
ki “ Yaparsa Akp yapar” vallahi yaptılar. 
Nasıl mı? Bakın görün; “Yaşa gelince 
Avrupa .Maaşa gelince Afrika Emekliye  
1 Mayıs sürprizi ? Noldu açıklama ? 
Açıklandı da Bizim haberimizmi yok 
.Yoksa sürprizimi kaçırdık ? Şaşırma-
dık elbette” Ekonomiyi neden kurtuluş 
savaşı na soktunuz ? diye soran olursa 
biz sadece kitabını yazdık sorumlulu-
ğumuz  yok, diye cevap verirlerse kim-
se şaşırmasın. Ülke nasıl yönetiliyor  
diye soran  olursa da selam ve dua  ile 
dersiniz. Artık bakın burası çok önemli 
! Avrupa bizi kıskanmıyor.. AKP 
sayesinde biz savaştan kaçan Suriyeli-
leri, Afganları, Pakistanlıları  kıskanır 
olduk..Yarın birgün ; Sizi biz doyurduk 
derlerse şaşırmayız Devletin yapması 
gerekeni; sığınmacılar yapıyorsa,şapka-
nızı önünüze koyup düşünün artık.

Enflasyon şaşırtmadı
ÜLKEMDE  enflasyonda rakam-

lar yangını işaret ediyor. Ancak AKP 
iktidarı toz pembe tablolar çizmeye 
hatta daha ileri giderek vatandaşları 
şükretmeye davet ediyor Türkiye İsta-
tistik Kurumu’nun (TÜİK) yıllık yüzde 
69.97, aylık yüzde 7.25 artış olarak 
açıkladı.Üretici enflasyonu ise yüzde 
121,82 ile 1995 Martından bu yana en 
yüksek seviyede gerçekleşti. TÜİK’in 
verilerine göre; enflasyon yıllık yüzde 
69.97, aylık yüzde 7.25 arttı. Bağımsız 
akademisyenlerin ve ekonomistlerin 
oluşturduğu Enflasyon Araştırma 
Grubu’na (ENAG) göre, Nisan 2022’de 
enflasyon yüzde 8.68 olurken yıllık 
enflasyon yüzde 156.86’ya yükseldi.

TÜİK’i tebrik ediyoruz.TÜİK! Ku-
yumcu hassasiyetiyle tüketici enflasyo-
nunu yüzde 70’e değdirmedi.Peki mil-
letin çarşıda, pazarda yaşadığı yüzde 
150 enflasyonu ne yapacaksınız? Tabii 
onu da küresel barışın sağlanmasına 
ve baz etkisine havale edince hiçbir 
sorununuz kalmadı” TÜİK ‘in ‘hassas’ 
terazisi enflasyonu yüzde 70’e değdir-
mese de nisanda yüzde 69,97 tüketici 
enflasyonu, 2002 Şubatından bu yana 
en yüksek enflasyon. Üretici enflasyonu 
ise yüzde 121,82 ile 1995 Martından bu 
yana en yüksek seviyede.

Bir kez daha Nebati’nin ve ekonomi 
yönetiminin söylediklerinin doğru 
olmadığı ve toplumu yanıltmaya çalış-
tıkları ortaya çıktı.  Şu anda enflasyon 
TÜİK’in verdiği son rakamlara göre 
yüzde 69,97. Bu tüketici fiyatları için 
böyle. Üretici fiyatlarına göre ise yüzde 
121. Tabii bunlar Tayyip Erdoğan’ı 
üzmeyen istatistik kurumunun mak-
yajlanmış ve oldukça düşük tutulmuş 

rakamları.  ENAG verilerine göre yıllık 
enflasyon yüzde 156.

Verdik yetkiyi gördük etkiyi
Her ürünün fiyatı iki, üç kat arttı. 

Bugün ‘Verin yetkiyi kardeşime, dö-
vizle, faizle, enflasyonla nasıl mücadele 
edilir, görün’ diyen tek adam rejimi, 
enflasyonu yüzde 29’dan almıştı, bugün 
enflasyon yüzde 70’e geldi. Bu rakam-
lar tüketici fiyatları açısından son 20 
yılın, üretici fiyatları açısından son 35 
yılın en yüksek rakamları. Enflasyonda 
Tansu Çiller’e denk geldik. Düşür-
dük dedikleri enflasyonu yüzde 70’e 
çıkardılar. Ki bu rakamlar, kendilerinin 
başkanını sürekli değiştirdikleri, ra-
kamlarına müdahale ettikleri, emekliye 
ve asgari ücretliye az zam vermek için 
düşük gösterdikleri TÜİK’in rakamları. 
Gerçek rakamlar, yangını işaret ediyor. 
TÜİK verilerine göre son bir ayda kuru 
soğan yüzde 69, kıvırcık yüzde 45, 
domates yüzde 42, patates yüzde 41, 
doğalgaz yüzde 27, tavuk eti yüzde 27 
zamlandı.

Bir yılda olan bir ayda gerçekleşti
BUNLAR 1 yılda olduğunda baş edil-

mesi güç zamlar son bir ayda oldu. Son 
bir ayda emeklinin maaşına, çalışanın 
maaşına zam gelmedi. Enflasyona göre 
her ay asgari ücretin ve emekli maaşla-
rının yeniden belirlenmesi gerekmek-
tedir. Sendikalar, işçinin ve emeklinin 
talebini dile getirsinler. Her ay enflas-
yona göre farkın üzerine eklenmeyen 
maaşlar, vatandaşlarımızı açlığın 
pençesine bırakmış durumdadırlar. 
Son 1 ayda emekliye zam yapmayanlar, 
asgari ücrete zam yapmayanlar, Türk 
Hava Yolları yönetim kurulu üyelerinin 
huzur haklarına, Borsa İstanbul yöne-
tim kurulu üyelerinin huzur haklarına, 
Kızılay yöneticilerine zam yaptılar.  Va-
tandaşına zam vermeyenler kendilerine 
yüzde 190 zam vermekten sıkılmadılar. 
Çalışma Bakanı, Kadir Gecesi’nde Bay-
burt’ta 1 Mayıs’ta Cumhurbaşkanının 
müjde vereceğini söyledi. Hala daha 
haber yok. Bir an önce bir müjde varsa 
verilmelidir.

Yıkım yaşıyoruz
ÜLKEMDE  ne olduğu belirsiz 

tacizci, sapık, hırsızların elini kolunu 
sallayarak dolaşmasına karşı Çalışarak 
para kazanan insanların alım gücü-
nün yok olduğu bir yıkım yaşıyoruz.
Bağımsız araştırmacılara göre %156’ya, 
TÜİK’e göre %70’e yükselen enflasyon 
oranları bunun ispatı.Cumhurbaşka-
nı’nın “faiz sebep enflasyon sonuç” 
inadından dolayı enflasyon hız kesmi-
yor. On milyonlarca insanımız günden 
güne yoksullaşıyor. “Nisan ayında yıllık 
enflasyon;

ENAG’a göre %156’ya, 
TÜİK’e göre %70’e çıktı.Nasıl 
uçuyoruz değil mi?

✔ 2020de 180 bin olan ev 730 bin 
olmuş

✔ 2020de 32 bin olan araba 140 bin 
olmuş

✔ 2020 de 24 TL olan yağ 180 TL 
olmuş

Yeni açıklanan ve TÜİK’in bile daha 
fazla küçültemediği oranlar enflas-
yonun tamamen kontrolden çıktığını 
gösteriyor. Yakında Bankalar;Sebze, 
Meyve ve Sigara kredisi vermeye baş-
larsa şaşırmam. Zamlara bir bakarsak 
eğer; “ Şekere: %340 zam. Motorine: 
%280 zam.Benzine: %270 zam. Otoga-
za: %230 zam.Ayçiçekyağı: %210 zam.
Elektriğe: %170 zam.Ete, süte: %160 
zam.Mutfak tüpü: %150 zam.Ulaşıma: 
%135 zam”

Göze soka soka gösterilmiş oldu
Nisan ayı enflasyon verilerini değer-

lendiren Ekonomist Prof. Dr. Özgür De-
mirtaş, “Geçmiş olsun! Yıllık enflasyon 
yüzde 156. Faizi indirince enflasyona ne 
olduğu göze soka soka gösterilmiş oldu” 
dedi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 
(TÜİK) bugün nisan ayına ilişkin 
açıkladığı enflasyon rakamlarına ilişkin 
birçok ekonomistten değerlendirme gel-
di.Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, 
ENAG’ın açıkladığı verileri baz alarak, 
“Geçmiş olsun! Yıllık enflasyon yüzde 
156. Yanlış okumadınız yüzde 156! Faizi 
indirince enflasyona ne olduğu göze 
soka soka gösterilmiş oldu” değerlendir-
mesinde bulundu.

Deneyimli bankacı Kerim Rota ise, 
Türkiye’nin dünya enflasyon liginde 6. 
sıraya yükseldiğine dikkat çekti. Yük-
sek enflasyonda Venezüela’nın yüzde 
284 ile birinci, Sudan’ın yüzde 260 ile 
ikinci, Lübnan’ın yüzde 208 ile üçün-
cü olduğunu aktaran Rota, dördüncü 
sırada yüzde 139 ile Suriye’nin, beşinci 
sırada da yüzde 96,4 ile Zimbabve’nin 
geldiğini, hemen peşi sıra ise yüzde 
70 ile Türkiye’nin yer aldığını ifade 
etti.“Yüzde 30 üstünde sadece 10 ülke 
var” diyen Rota, “Kredi kullanabilene 
servet transferi sağlayan negatif faizde 
ise -yüzde 49 ile lideriz” diye konuştu.

Otobüs yolcuları
ÖNCELİKLE  yine bir yapay gün-

demle günlerimizi geçirdiğimize dikkat 
çekmek isterim. Uzatmaya gerek yok 
kısadan girelim. Herkes ama ayrımsız 
herkes bir konuda birleşti. İBB Başka-
nı Ekrem İmamoğlu’nun otobüsünde 
“Sözde” gazeteci özünde “Yandaş,ya-
laka” kadronun önemli elemanlarıyla 
verdiği görüntü. Özellkle “Gazeteci” 
olsalar, gördüklerini yazan, eleştiren, 
gerçekleri saptırmayan, algı oluştur-

mayan kişiler olsaydı. Kimsenin gıkı 
çıkmazdı. Ayrıca o  otobüse kim biner 
kim iner seçmekde haddimiz olma-
makla “Her fırsatta Atatürk’e dil uzatan, 
bizlere hakaret eden, aşağılayan, iktidar 
yandaşı yalakası, AK hayranları” 
kucaklamak en azından bence İma-
moğlu’nun kendisine saygısızlık etmesi 
olmuştur. Geris laf-u güzaftır. Boştur.  
Bu konu uzatılmamalıdır. İBB 25 yıl 
sonra CHP’nin oldu ise bunda aday 
edilen İmamoğlu’nun payı kadar; O’nu 
kendi siyasi kaygıları ve  hatalarıyla 
“Hit” yapan Cumhurbaşkanı ve

 AKP Genel Başkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ile yöneticilerinin de katkı-
sı son derece büyüktür. İstanbul’da 
AKP’ye atılan 805 bin oy farkına da bir 
de böyle bakmakta fayda vardır.

Şimdi gelelim bu konudaki son sözle-
rimize . DOSTLAR ! Biz ne o “aynı 
gemideyiz’cilerden” ne de “o otobüste-
kilerdeniz” Öncelikle bu konuda ilk ve 
son kez yazacağım net olmalı insanlar: 
Herkes ben dahil o fotoğraftan çok 
rahatsız..Kozmik bir şaka gibi!!! Ve de 
öcelikle eleştirebiliyorken ELEŞTİRE-
LİM.....

DAVET doğrudur yanlıştır o ayrı 
bir konu... Ancak “Yanlış anlaşıldık... 
özür dileriz” demek yerine “vız gelir... 
tırıs gider...” diyerek kullanılan dil son 
derece üslupsuz ve kibir dolu. Söyleye-
ceklerim bu kadar...Dedikten sonra da 
“Özür” açıklaması geldi o’da şu şekilde 
DOSTLAR!

İBB Başkanı İmamoğlu’ndan  “Vız 
gelir tırs gider “ sözleriyle ilgili açıkla-
ma da geldi. Ne demiş o’nu da bura-
ya ekleyelim..İmamoğlu “ Ben çiftçi 
çocuğuyum, benden kibir doğmaz. 
Bu açıklamaları yapan arkadaşlardan, 
sadece ve sadece bir konuşmada kullan-
dığım ‘vız gelir tırıs gider’ sözlerimden 
dolayı özür diliyorum. Ben dostluk-
larımı, yıllardır beraber olduğum 
arkadaşlarımı bir fotoğrafla terk edilsin 
diye edinmedim. Bu dostlukları bir 
fotoğrafla düşmanlığa çevirmek gibi bir 
niyetle yola çıkmadığım gibi hayatımda 
kimseyi de düşman niyetine koymadım 
koymayacağım. Beni bu kişiliğimin ne-
reye götürüp götürmeyeceği umrumda 
değil. Esas olan insanın kendi kişiliği-
dir. Siz onu öyle kabul edersiniz. Elbette 
bir fotoğrafla yok sayılan, oy vermem, 
şunu yapmam denilen bir kişi durumu-
na düşürülürse insanın canı yanıyor.”

HHH

SON SÖZ: Nefret ettiğin insanla 
iyi geçinme çabasına siz medeniyet 
diyorsunuz, ben sahtekarlık diyorum. 
O yüzden anlaşamıyoruz.’ - Charles 
Bukowski
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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

ZAYİ
Tr- 34- K17 8686 yeni mağazacılık AŞ.T.C. Şişli

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. 
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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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Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı’nın tamamlanan tünel kazılarının törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu katıldı. 
Törende konuşan Bakan Karaismailoğlu İBB’yi hedef alarak, “İstiyoruz ki herkes millete hizmette yarışsın ama maalesef ortada adam 
akıllı bir çalışma yok. Milletimizin terazisi hassastır, İstanbul’daki beceriksizliği izlemektedir. Gerekli yanıtı sandıkta verecektir” dedi

Bakırköy - Kirazlı Metro 
Hattı Tünel Kazılarının 
Tamamlanması Töreni Bağ-

cılar’da düzenlendi. Törene gelen 
Bakan Adil Karaismailoğlu kazı 
alanında incelemelerde bulundu, 
kendisine Ak Parti İl Başkanı 
Osman Nuri Kabaktepe eşlik etti. 
İncelemelerin ardından Bakan 
Karaismailoğlu konuşma yaptı. 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil 
Karaismailoğlu “Bakanlık olarak 
ülke çapında 14 projede toplam 
185 km uzunluğunda kentiçi 
raylı sistem hattı inşaatına devam 
ediyoruz, Bakırköy (İdo)-Bahçe-
lievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı 
Metro Hattı’nın da dâhil olduğu 
tam 103,3 kilometre uzunluğunda 
7 ayrı güzergâhta İstanbul’da met-
ro çalışmalarımız devam ediyor. 
Büyük bir gururla milletimizin 
hizmetine sunduğumuz asrın en 
önemli projesi Marmaray ile Le-
vent-Hisarüstü Metrosu Toplam 

uzunluğu 80 kilometredir. İstan-
bul’da yapımı devam eden metro 
projelerimiz de tamamlandığında, 
263 kilometre olan İstanbul’un 
raylı sistem ağı, 366,3 kilometreye 
yükselecek. Böylece İstanbul’da 
raylı sistem ağının yüzde 50’sinden 
fazlasını bakanlığımız kazandır-
mış olacak. Bir arada olduğumuz, 
tünel kazı çalışmaları tamamlanan 
Bakırköy- Kirazlı Metro Hattımız 
8,4 km uzunluğunda…

Yüzde 70 ilerleme var
Hattımız, Bakırköy Sahil (İDO) - 

Özgürlük Meydanı, İncirli, Haz-
nedar, İlkyuva, Yıldıztepe, Molla 
Gürani olmak üzere 7 istasyonu 
katederek mevcut Bağcılar Kirazlı 
İstasyonu’nda son bulmaktadır. 
Kayaşehir-Bakırköy Sahil İDO 
arası seyahat süresi 39 dakika, Çam 
ve Sakura Şehir Hastanesi - İncir-
li arası seyahat süresi 31 dakika, 
Başakşehir (Metrokent)-Özgürlük 

meydanı arası seyahat süresi 30 
dakikaya inecek. Projemizin top-
lam ilerleme oranı bugün itibariyle 
yüzde 70’e ulaştı” dedi.

İstanbul için çalışan belli
Bakan Adil Karaismailoğlu 

“Önümüzdeki cumartesi günü de 
Türkiye’mizin 2., dünyanın ise 5. 
denize dolgu havalimanı olan Ri-
ze-Artvin Havalimanını milletimi-
zin  hizmetine sunacağız. 14 Ma-
yıs’ta Rize-Artvin Havalimanını 
Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 
açıyoruz. Bakırköy-Kirazlı Metro 
Hattımızın 25 yıllık projeksiyon-
daki ekonomik kazancı; Karayolu 
Bakım ve İşletme Kazancı: 2,4 
milyar dolar, zaman Kazancı: 3,6 
milyar dolar olmak üzere toplam 
6 milyar dolar olacak. Sadece bu 
ekonomik kazanç dahi gerçek 
anlamda kimin İstanbul için çalış-
tığının en güzel göstergesidir” diye 
konuştu. DHA

iiSTANBUL BECERSTANBUL BECERiiKSKSiiZLZLiiGGii  iiZLZLiiYOR!YOR!

Şükretmekle tencere kaynamıyor!
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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

BAKAN Karaismailoğlu “Şu anda İBB’nin 
de devam eden yaklaşık 100 kilometre 
raylı sistem hattı var.  Daha önce başlan-
mış hatlar, önceki dönemimizde başlattığı-
mız projeler... Maalesef 3 sene geçmesine 
rağmen kayda değer bir çalışma bulun-
mamaktadır. Bizler ise 2023 yılına kadar 
İstanbul’da devam eden 103 kilometre 
metro inşaatının tamamını bitirip İstan-
bullular’ın hizmetine sunacağız. Pendik 
Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı 

Metro Hattını, İBB yapmadığı için 2 
yıl önce bakanlık olarak devraldığımız 
Başakşehir metrokent - Çam ve Sakura 
Şehir hastanesi - Kayaşehir Metro Hattını, 
Kağıthane- İstanbul Havalimanı Metro 
hattını bu yaz bitmeden hizmete açacağız. 
İstiyoruzki herkes millete hizmette yarışsın 
ama maalesef ortada adam akıllı bir 
çalışma yok. Milletimizin terazisi hassastır, 
İstanbul’daki beceriksizliği izlemektedir. 
Gerekli yanıtı sandıkta verecektir” dedi.

Milletin terazisi hassastır

Laleleri ezdiler!
EMIRGAN Korusu’nda kartpostallık 
görüntü oluşturan lalelere fotoğraf 
çekilmek isteyenler tarafından zarar 
verildi. Ziyaretçilerin, fotoğraflarının 
daha güzel çıkması için ezilen lale-
lerin üzerine çiçek kasası koyduğu 
da görüldü. Fotoğraf stüdyosunu 
andıran korudaki laleler arasında 
fotoğraf çekilenler kendini “herkes 
basmış, ben de bastım” diyerek 
savundu. Bu yıl yaklaşık 3 milyon 
soğanlı bitkinin ekildiği Emirgan 
Korusu’ndaki laleler ziyaretçiler 
tarafından yoğun ilgi gördü. Bu ilgi, 
tıpkı Gülhane Parkı’nda olduğu gibi 
çiçeklerin zarar görmesine neden 
oldu ve lale manzarasının tadına 
gölge düşürdü. Koruyu ziyarete 
gelenlerin, fotoğraf çekilmek için 
laleleri ezerek kendilerine yol yaptı. 
Bazı ziyaretçilerin de çiçek kasalarını 
ezilen lalelerin üstüne koyduğu ve 
o şekilde bıraktığı görüldü. Laleler 
arasında fotoğraf çekilen bir kişi, 
“Herkes basmış, ben de bastım hak-
lısınız. Herkes bastığı için, sırf resim 
olsun diye bastım” dedi. Başka bir 
kişi ise, “Lalelere basmıyoruz, daha 
önce basılan yerdeyiz. Daha önce 
basılmasaydı, basmazdım” diyerek 
kendini savundu.  
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Tüketiciyi Koruma Haftas'nn bir 
frsat olduğunu ifade eden Büyük-
çekmece Tüketiciyi Koruma ve Bi-

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

yüzde 7,4 artş gerçekleşti 

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

Sevgi 
Emanet

 
 

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

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

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

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

yüzde 7,4 artş gerçekleşti 

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

Sevgi 
Emanet
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Milli Savunma Bakanı Hulusi 
Akar, beraberinde Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral Yaşar Güler 

ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral 
Adnan Özbal ile Akdeniz Bölge Komu-
tanlığına geldi. Komutanlığa gelişinde 
tören birliğini selamlayan Akar, faali-
yetlere ilişkin aldığı brifingin ardından 
liman bölgesine geçti. Akdeniz Bölge 
Komutanlığı Yeni Rıhtım ve İskele Açılış 
Töreni’nde konuşan Akar, Deniz Kuvvet-
leri Komutanlığının Çaka Bey, Barbaros 
Hayrettin Paşa, Gazi Hasan Paşa, Kılıç 
Ali Paşa, Mezamorta Hüseyin Paşa, Oruç 
Reis, Piri Reis ve Turgut Reis’ten aldığı 
ilhamla her geçen gün çok daha etkin, 
caydırıcı ve saygın bir şekilde çalışmala-
rını sürdürdüğünü söyledi. “Türk Deniz 
Kuvvetlerimiz, denizlerimizde hak, alaka 
ve menfaatlerimizi korumak için kendi-
sine verilen görevleri büyük bir başarıyla 
yerine getirmeye devam ediyor.” diyen 
Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 
Türk bayrağını tüm denizlerde dalgalan-
dırarak Türk milletinin gücünü, kuvvetini 
temsil görevini de büyük bir onurla yerine 
getirdiğini anlattı. Akar, “Türk Deniz 
Görev Grubu’nda görev yapan Gökçeada 
fırkateynimiz Libya’nın Misrata açıkla-
rında, içinde göçmenlerin bulunduğu bir 
tekneyi tespit etti. Yarı baygın haldeki 17 
düzensiz göçmene hemen sağlık perso-
nelimiz tarafından gerekli müdahaleler 
yapıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler, 
kurulan koordinasyon sonucunda Libya 
makamlarına teslim edildi. Bu ve benzeri 
faaliyetler TSK’nın çok çeşitli coğrafya-
larda barışa, istikrara ve huzura yaptığı 
insani katkıları göstermektedir.” ifadele-
rini kullandı.

Terörle mücadele
Terörle mücadele operasyonlarına 
dikkati çeken Akar, Türk Silahlı Kuv-
vetlerinin terörle mücadelesini artan bir 
tempoda devam ettirdiğini dile getirdi. 
Bakan Akar, konuşmasını şöyle sürdürdü. 
“Pençe Kilit Operasyonumuz planlandığı 
şekilde başarıyla devam ediyor. Bugüne 
kadar diğer alanlarda yapılan çalışmalar 
var. Bunların hepsinin tamamlanabilmesi 
için bu kilidi bağlamamız, bunu başarılı 
bir şekilde sonuçlandırmamız gerekli. 
Zorlu hava ve arazi koşullarında Meh-
metçik tarafından teröristlerin inlerine 
giriliyor, buralar alçakların başlarına 
yıkılıyor. Şu ana kadar 73 terörist etkisiz 
hale getirildi. Teröristlere ait 102 mağa-
ra, sığınak tahrip, 524 el yapımı patlayıcı 
imha edildi. Operasyonda 10 kahraman 
silah arkadaşımız şehit oldu. Şehitlerimi-
zin, gazilerimizin kanlarının ve onların 
kıymetli ailelerinin gözyaşlarının hesabını 
sorduk, sormaya devam ediyoruz. Meh-
metçik’in nefesi teröristlerin ensesinde. 
Teröristlerde ciddi bir korku, endişe, 
panik hakim. Terör örgütünde çöküş 

alametleri var. Asil milletimizi 40 yıldan 
beri başına musallat olan bu terör bela-
sından kurtarmakta azimli ve kararlıyız. 
Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale 
getirilinceye kadar kararlılıkla devam 
edecek.” Türk Silahlı Kuvvetlerinin ope-
rasyonlarındaki tek hedefinin teröristler 
olduğunu vurgulayan Akar, “Teröristler 
dışında bir hedefimiz yoktur. Ayrıca bir 
kez daha vurgulamak isterim ki binlerce 
yıldır bu coğrafyayı, ekmeği, suyu birlikte 
paylaştığımız Kürtler bizim kardeşimiz-
dir. Bunun en açık göstergesi şanlı bay-
rağımız ve sancağımız için canlarını feda 
eden ve şehitliklerimizde bir arada yatan 
kahramanlarımızdır. Faaliyetlerimizde 
dostumuz, komşumuz, kardeşimiz Irak’ın 
sınırlarına, egemenlik haklarına, bağım-
sızlığına, toprak bütünlüğüne son derece 
saygılıyız.” değerlendirmesinde bulundu.

Gerçekleri görmüyorlar
Sınır güvenliği konusunda alınan ted-
birlere de değinen Akar, “Mehmetçik, 
‘hudut namustur’ anlayışla gece gündüz 
demeden mücadelesini büyük bir feda-
karlık ve kahramanlıkla sürdürüyor.” diye 
konuştu. Sınırların güvenliğini milli bir 
mesele olarak nitelendiren Akar, şunları 
kaydetti:

“Yapılan tüm açıklamalara, bilgilen-
dirmelere rağmen maalesef bazıları 
gerçekleri anlamamakta, dinlememekte, 
görmemekte, duymamakta ısrar edi-
yorlar. Hudutların korunması milli bir 
meseledir. Bunun herkes tarafından 
anlaşılması lazım. Mehmetçik hudutlarda 
kendisine sağlanan imkanları en etkin 
şekilde kullanıyor. Yapılması gerekenleri 
başarılı şekilde yapıyor. Mehmetçik’in 
tek beklentisi hudutlarda kahramanca ve 
fedakarca yapılan faaliyetlere, emeğine 
saygı gösterilmesidir. Tek isteğimiz bu. 
Yalan haberler, sahte videolar, dezen-
formasyonla farklı bir algı oluşturul-
maya çalışılıyor. Bunlara karşı sağduyu 
sahipleri dikkatli, müteyakkız olmalı ve 
bunlara karşı gerçekleri görebilmeli.” 
“Yılbaşından bugüne kadar hudutları-
mızda 2 bin 65 kişi yakalandı, 132 bin 473 
kişi engellendi.” diyen Akar, hudutlarda 
birlik sayısı, altyapı, araç gereç, donanım 
bakımından Cumhuriyet tarihinin en 
yoğun tedbirlerinin alındığını vurguladı. 
Bazı basın yayın organlarında sınır güven-
liği tedbirlerine yönelik yer alan yorumla-
rı da eleştiren Akar, “Bazıları gerçekleri 
bilmeden, 20-30 sene önceki konulardan 
bahsediyor. Bu yanlıştır. Hudutlarımız-
da çok ileri teknolojiler kullanılıyor. Bu 
büyük ve gelişmiş imkanların sağlanma-
sından dolayı milletimize, devletimize 
şükranlarımızı sunuyoruz.” dedi.

Siyasi tartışma konusu yapılmamalı
Akar, Mart 2011’den bu yana Suriye’de 
devam eden iç savaşta 1 milyondan fazla 

Suriyelinin hayatını kaybettiğini belirte-
rek, 7 milyondan fazla kişinin evlerini, 
topraklarını terk ettiğini söyledi.
Bu insanların çevre ülkelere göç etmek 
zorunda kaldığını ifade eden Akar, şu 
açıklamalarda bulundu: “Suriye’nin, Türk 
Silahlı Kuvvetleri tarafından terörden, te-
röristten arındırılmış bölgesinde yaklaşık 
5 milyon Suriyeli bulunmakta. Türkiye’de 
daha önce 4 milyon civarında Suriyeli 
vardı. Dönüşlerle birlikte 3 milyon 700 
bin civarında Suriyeli, Türkiye’de bulun-
maktadır. Sığınmacıların Birleşmiş Mil-
letler kriterlerine uygun, güvenli, gönüllü 
ve saygın bir şekilde dönüşleri için gerekli 
şartların oluşmasına yönelik her türlü 
çaba da ülkemiz tarafından gösterilmek-
tedir. Bu, insani bir durumdur. Bunun 
siyasi tartışma konusu yapılmaması lazım. 
Türkiye tarih boyunca daima mazlumun, 
mağdurun yanında, onlarla birlikte ol-
muştur.”  n HABER MERKEZİ

Milli Savunma Bakanı Akar, “Hudutların korunması milli bir meseledir. Mehmetçik hudutlarda kendisine 
sağlanan imkanları en etkin şekilde kullanıyor, yapılması gerekenleri başarılı şekilde yapıyor.” dedi

Hudutların korunmasıHudutların korunması  
MMiiLLLLii MESELED MESELEDiiRR

Almanya’da yapılan bir ankete göre yüzde 90’lık kesim 
ülkede ırkçılık olduğunu düşünüyor. Hayatında hiç ırkçı-
lıkla karşılaşmadığını söyleyenlerin oranı yüzde 35

ALMANYA’DA yapılan 
bir araştırmaya göre, 
ülkede yaşayan insanların 

yüzde 90’ı Almanya’da ırkçılığın 
var olduğuna inanıyor. Ulusal 
Ayrımcılık ve Irkçılık Monitörü 
(Nadira) tarafından yapılan 
araştırmaya katılanların yüzde 
70’i, ırkçılığa karşı gösteriye, 
imza kampanyasına katılma ya 
da günlük hayatta ırkçı tutum-
lara karşı çıkma gibi eylemlere 
hazır olduğunu da belirtti. 
Araştırmada yüzde 65’lik kesim 
resmi kurumlarda, yüzde 61’lik 
kesim de günlük hayatta ırka 
dayalı ayrımcılık yapıldığına 
inandığını kaydetti. Araştırmaya 
katılanların sadece yüzde 35’i 
doğrudan ya da dolaylı olarak 
hayatında hiç ırkçılıkla karşılaş-
madığını belirtirken yüzde 22’lik 
kesim ırkçılığı bizzat yaşadığını 
ifade etti.

“Siyasi doğruculuk” eleştirisi
Diğer yandan katılımcıların 
yüzde 45’i ırkçılıkla ilgili eleşti-
rileri abartılı bulduğunu, “siyasi 
doğruculuk” adına düşünce 
özgürlüğünü kısıtlayan bir hal 
aldığını dile getirdi. Yüzde 
33’lük kesim ırkçılıktan şikayet 

eden kişilerden bazılarının “çok 
fazla hassas” olduğuna inanıyor, 
yüzde 52’lik kesim mağdurların 
“fazlaca ürkek olduğu” görüşün-
de. Almanya Aile Bakanı Lisa 
Paus, araştırma sonuçlarıyla ilgili 
olarak, Almanya’da çoğunluğun, 
ırkçılığın varlığını kabul ettiğini 
ve ırkçılığa karşı eyleme hazır 
olduğunu belirterek “İyi yolda-
yız” dedi.

Değişim için önemli bir adım
Alman hükümetinin ırkçılıkla 
mücadele sorumlusu Reem 
Alabali-Radovan da, çoğun-
luğun ırkçılık sorununun 
bilincinde olduğunu belirterek 
yüzde 90’lık oranın “değişim 
için önemli bir adım olduğunu” 
söyledi. Almanya’da Fede-
ral Meclis, 2020 yılında ülke 
çapında ayrımcılık ve ırkçılığın 
gözlenmesi kararı almış ve 
bunun için Alman Entegrasyon 
ve Göç Araştırmaları Merkezi-
ni (DeZIM) görevlendirmişti. 
Bu adımla Almanya’da ırk-
çılığın nedenleri, kapsamı ve 
sonuçlarının değerlendirilmesi 
ve gerekli önlemlerin güvenilir 
verilere dayanarak hayata geçi-
rilmesi hedefleniyor.

ALMANYA’DA
IRKÇILIK VAR!

RUSYA’NIN 9 Mayıs 1945 yılında 
Nazi Almanyası’na karşı kazan-
dığı zaferi kutlayan Rus ordusu, 

bu yılki kutlamalar için Kızıl Meydan’da 
kıyafetli prova gerçekleştirdi. Rusya 
Savunma Bakanlığı, tören provasına 
11 bin askerin, 131 adet modern askeri 
donanımın yanı sıra T-34-85 tanklarının 
katıldığını belirtti. Provaya Rus Hava 
Kuvvetleri, 77 uçak ve helikopterle 

katıldı. Batı basınında Rusya için tarihi 
bir öneme sahip 9 Mayıs’ta ya işgale 
son vereceği ya da tam bir savaş ilan 
edeceği iddiaları üzerine Zafer Günü, 
bu yıl ayrı bir önem kazandı. Rusya 
Savunma Bakanlığı açıklamasında 
“1941-1945 Büyük Vatanseverlik Savaşı 
Zaferi’nin 77. yıldönümü münasebe-
tiyle düzenlenen askeri geçit töreninin 
kostümlü provası bugün Moskova’nın 

Kızıl Meydanı’nda yapıldı” ifadelerini 
kullandı. Rusya Devlet Başkanı Vladi-
mir Putin’in ‘Kıyamet Uçağı veya Uçan 
Kremlin’ olarak adlandırılan Ilyushin 
II-80’de tören provasında yerini aldı. 
Ilyushin Il-80, bir nükleer savaş patlak 
verdiğinde Putin’in savaşı yönetme-
ye devam etmesine izin verecek acil 
durum stratejik ekipmanına sahip Rus 
yapımı bir uçak olarak biliniyor. DHA

Rusya’da Zafer Günü provasıRusya’da 9 Mayıs Zafer 
Günü askeri geçit töreni 
provası, başkent Mosko-
va’nın Kızıl Meydanı’nda 
bugün yapıldı. Rus Ordu-
su’nun birçok biriminin 
katıldığı tören provası, 

Rusya’nın askeri gücünün 
bir gösterisi oldu

MACRON IÇIN
TÖREN YAPILDI YUNANİSTAN’IN sığınmacılara 

yönelik insanlık dışı davranışlarına da 
değinen Akar, şu ifadeleri paylaştı: 
“Yıllardır Yunanistan’ın masum 
insanlara karşı uyguladığı zulüm ve 
insanlık dışı davranışlar ile her türlü 
rezalet dünya tarafından maalesef 
görmezden gelinmiştir. Ancak Yuna-
nistan, son FRONTEX olayıyla su-
çüstü yakalanmış ve nihayet Avrupa 
Birliği olayları sınırlı da olsa görmeye 
başlamıştır. Suçüstü yakalanan Yuna-
nistan dikkatleri başka yöne çekmek 
ve FRONTEX olayını karartmak 
için suni gündemler üretmektedir. 
Yunanistan Tiger Meet’in de yer 
aldığı bazı uluslararası tatbikatları 
da bu amaçla kullanmaktadır. Tiger 
Meet Tatbikatı sırasında FIR, Gayri 
Askeri Statüdeki Adalar ve personel 
kurtarma sahalarındaki bazı konuları 
bencilce istismar etmeye çalışması ve 
tatbikatı Türkiye’nin hak, alaka ve 
menfaatlerine karşı kullanma gayreti 
nedeniyle Hava Kuvvetlerimize tatbi-
kattan çekilme talimatı verdik. Hava 
Kuvvetlerimiz tatbikattan çekildi. 
Biz barıştan, iyi komşuluk ilişkilerin-
den uluslararası hukuktan yanayız. 
Bütün problemlerin görüşmeler 
yoluyla çözümün-
den yanayız. Ancak 
hiçbir oldubittiye izin 
vermeyeceğimizi, 
hakkımızı hukukumu-
zu çiğnetmeyeceği-
mizi herkesin bilmesi 
lazım. Hakkımızı, 
hukukumuzu koru-
makta azimli, kararlı 
ve buna muktediriz.”

TÖRENE, Macron’un 
ailesi ve yakın çevresinin 
yanı sıra, eski Fransa 

Cumhurbaşkanları Nicolas 
Sarkozy ve Francois Hollande’ın 
da aralarında olduğu çok sayıda 
siyasetçi dahil yaklaşık 500 
kişi katıldı. Anayasa Konseyi 
Başkanı Laurent Fabius, ülkeyi 
gelecek 5 yıl boyunca yönete-
ceği görevi Macron’a tevdi etti. 
Fabius, Macron’a yeni dönemi-
nin resmi olarak 14 
Mayıs Cumartesi 
başlayacağını 
ifade etti. 
İlk cum-
hurbaşkan-
lığı görev 
süresinde 
yaşanan 
farklı krizle-
re atıfta bulu-
nan Fabius, yeni 
döneminde 
Mac-

ron’a başarılar dileyerek onu 
tebrik etti.        Öte yandan Fabi-
us’un, tören sırasında Macron’a 
aldığı oy sayısını açıklarken 
yanlışlıkla hatalı rakam telaffuz 
etmesi dikkati çekti. Törende 
Macron’a, en büyük Fransa dev-
let nişanı olan, I. Napolyon’un 
taktığı Legion d’Honneur 
takdim edildi. Ayrıca Invalides 
Meydan’ında 21 top atışı ger-
çekleştirildi. Macron, törende 
yaptığı konuşmada, ülkenin ge-
leceğiyle ilgili temennilerinden 

bahsederek “daha yaşanabilir 
bir Dünya ve daha güçlü bir 
Fransa” sözü verdi.

Devir teslim töreni olmadı
44 yaşındaki Macron, ülkede 
ikinci kez cumhurbaşkanı gö-
revine seçilen üçüncü cum-

hurbaşkanı oldu. Bu 
nedenle, 2002 
yılından bu yana 

ilk defa cum-
hurbaşkan-
lığı devir 
teslim 
töreni 

yapıl-
madı.

Fransa’da ikinci kez cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel Macron’un 
yeni dönem görevi için Elysee Sarayı’nda tören düzenlendi

Hiçbir oldubittiye 
izin vermeyiz
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JAVA Adası (Java-eiland), Amsterdam’ın 
kuzeydoğu tarafında, gemilerin Endonezya’ya 
hareket ettiği IJ nehri üzerinde bir yarımada-
dır. 1990’larda Java-eiland ve komşu KNSM-e-
iland, Amsterdam’ın Doğu Liman Bölgesi’nin 
bir parçası olarak yerleşim alanlarına dönüş-
türüldü. Bölge, özellikle adayı kesen 4 kanallı 
caddede çok ilginç modern mimariye sahiptir. 
Bölgeye Jan Schaeferbrug köprüsünü geçerek 

ulaşılabilir.

Artık hepimiz Amsterdam’ın zaman zaman 
oldukça pahalı bir yer olabileceğini biliyo-
ruz. Hollanda’da paranızı tam anlamıyla 

‘harcamanız’ bekleniyor. Evet, dışarıdayken bura-
da tuvalete gitmek nadiren ücretsizdir. Hollandalı-
lar harika bir ticaret geçmişine sahiptir ve genellik-
le oldukça ticari fikirlidir. Aynı zamanda maliyet 
konusunda tutumludur. Bunun ziyaretçiler için 
anlamı, özellikle bir aile veya grup için maliyetle-
rin hızla artabilmesidir. İşte burada biz devreye 
giriyoruz. Herkes bedavaya bayılır ve bedava şeyler 
bulmak için şehri baştan başa dolaşarak zaman 
harcar. Özel olarak derlenmiş kılavuzumuzla, 
Amsterdam’ı para harcamadan keşfedebilirsiniz. 
Aşağıdaki liste, Amsterdam’da görülecek, yapıla-
cak ve ziyaret edilecek birçok şeyi içerir. İster ciddi 
bir cimri bütçeniz olsun, ister şurada burada biraz 
para biriktirmek isteyin, bu liste tam size göre 
olabilir. O yüzden şimdilik çantanızı veya cüzda-
nınızı bir kenara koyun ve okumaya devam edin. 
Amsterdam’a farklı bir açıdan bakarak, umarız 
kendinizi oyalamak ve eğlendirmek için yapacak 
çok sayıda şey bulacaksınız. Yolculuğumuz en iyi 
10 ücretsiz şeyle başlar, ardından geri kalanı gelir. 
İyi okumalar!

Ücretsiz GVB Amsterdam Feribotları
Amsterdam Merkez istasyonunun arkasından 

çalışan ücretsiz mavi ve beyaz GVB feribotların-
dan birine atlayın. Bilet gerekli değildir. EYE Film 
ve A’DAM Toren binasını bulacağınız Buikslo-
terweg’e (Amsterdam Kuzey) IJ nehrini geçin. 
Daha da iyisi, ilginç NDSM-iskele alanına 15 
dakikalık bir yolculuk yapın.

Amsterdam Merkez Kütüphanesi
Kütüphaneler, özellikle cimrilik bilenler için ha-

rika vakit geçirmek için harika yerlerdir. Amster-
dam Merkez Kütüphanesi, Avrupa’nın en büyük 2. 
kütüphanesidir ve Merkez İstasyonun doğusunda-
ki rıhtım geliştirme bölgesinde yer almaktadır. 10 
seviyeye yayılmış, kitaplara, uluslararası gazetelere 
ve dergilere göz atabilir, çocuk kütüphanesi-
ni ziyaret edebilir, sergileri görebilir, rahat bir 
koltukta rahatlayabilir veya en üst kattaki kafe ve 
seyir terasını ziyaret edebilirsiniz. Adres Ooster-
dokskade 143, her gün 1400-2200 (Pts), 0800-2200 
(Sa-Cum), 1000-2000 (Cts-Paz) açık.

NEMO Bilim Müzesi Çatı Terası
NEMO Bilim Müzesi, çatısında oturma alanı 

bulunan bir panorama terası, bir kafe-restoran ve 
yenilenebilir enerji üzerine interaktif bir kurulu-
ma sahiptir. Giriş ücretsizdir - doğu tarafındaki 
merdivenlerden yukarı çıkın veya müzenin merkez 
salonundan asansöre binin. Sıcak bir günde dinlen-
mek ve doğu rıhtım alanı ve çevresi olan Museum 
Haven (#46) manzarasının keyfini çıkarmak için 
hoş bir mekandır. Adres Oosterdok 2, açık 1000-
1730 (Sa-Paz).

Artisplein’de Artis Hayvanat Bahçesi
Artisplein, Artis Hayvanat Bahçesi’nde halka 

ücretsiz olarak açık olan ve her gün 0700-2330’a 
erişilebilen bir kamusal alandır. Hareketli sandal-
yeler, güzel ağaçlar, bir su çeşmesi ve flamingo 
göleti ve Hollanda polder kuş kafesi manzarası ile 
oturmak için hoş bir yerdir. Artis, merkezin hemen 
doğusunda Plantage Kerklaan 38-40’ta bulunabilir. 
Ayrıca Artis dinozor heykellerine de bakın (#50).

Amsterdam Şehir Arşivleri
Amsterdam şehir arşivleri, etkileyici bir tarihi 

belgeler koleksiyonuna sahiptir. Ana salon ve 
sergi salonlarında düzenli olarak ücretsiz sergi-
ler düzenlemektedir. Ayrıca Hollanda’daki tüm 
UNESCO Dünya Mirası alanlarını detaylandıran 
ücretsiz bir bilgi noktasına da ev sahipliği yapıyor. 
Bina 1920’lerden kalmadır ve eskiden banka kasası 
olarak kullanılan yeraltı hazine odasını ziyaret 

edebilirsiniz. Vijzelstraat 32 adresinde, 10.00-17.00 
(Sa-Cum), 12.00-17.00 (Cts-Paz) açık.

Rijksmuseum Bahçeleri
Museumplein’deki kapılı Rijksmuseum Bah-

çeleri, her gün 0900-1800 arasında halka ücretsiz 
olarak erişilebilir ve girmek için bir Rijksmuseum 
biletine ihtiyacınız yoktur. Bahçeler, özellikle 
rağbet gören büyük ağacın altındaki gölgelik 
alanları ile yaz aylarında keyifli bir sığınaktır. El 
değmemiş bakımlı bahçelerde koltuklar, banklar 
ve eğlenceli bir su çeşmesi vardır. Her yıl (normal-
de Haziran-Ekim arası) tanınmış bir sanatçının 
geçici bir heykel sergisi vardır. 2022’de bu Barbara 
Hepworth olacak (27 Mayıs - 23 Ekim 2022 arası).

NDSM İskelesi
#1’de önerildiği gibi, Amsterdam’ın merkezine 

tamamen farklı bir havası olan Amsterdam’ın 
kuzey batısındaki eski bir tersane iskelesi alanı 
olan NSDM-wharf’a giden 15 dakikalık ücretsiz 
feribota atlayın. Tersaneler 1980’lerde kapandı ve 
terk edilmiş depolar sanatçılar, gecekonducular 
ve patenciler için bir sığınak haline geldi. Bölge 
önemli bir yenilenme sürecinden geçiyor ve şimdi 
festivaller, aylık bit pazarı, sergiler, ofisler ve muh-
teşem STRAAT Müzesi (sokak sanatı ve gravür) 
için kullanılıyor.

Zuiderkerk manzarası
Amsterdam’daki en güzel kanal manzaraların-

dan biri, Groenburgwal kanalındaki Staalmees-
tersbrug köprüsünde bulunabilir. Kuzeye baktığı-
nızda Zuiderkerk kilise kulesinin güzel bir yansıtıcı 
panoramasını görürsünüz. Köprü ve kule manza-
rası, 1874’te Fransız izlenimci Claude Monet tara-
fından ölümsüzleştirildi - tablo şu anda ABD’deki 
Philadelphia Sanat Müzesi’nde sergileniyor.

Skinny Bridge
Amsterdam, 1.250’den fazla köprüden oluşan 

bir şehirdir ve en ünlüsü Magere Brug veya sıska 
köprüdür. Bu ahşap asma köprü, Keizersgracht ve 
Prinsengracht kanalları arasındaki Kerkstraat’taki 
Amstel nehrini kaplar. Köprü, 1871 ve 1934’te 
tamamen yeniden inşa edilmiş olmasına rağmen, 
1969’daki son büyük yenileme ile 17. yüzyıldan kal-
madır. Köprüden yalnızca bisikletçiler ve yayalar 
geçebilir. Maksimum çekicilik faktörü için geceleri 
1.000 ampulle aydınlatılan köprüyü görmek için 
buraya gelin.

Begijnhof
Begijnhof, Amsterdam’ın merkezinde, başlan-

gıçta Beguines kardeşliği için bir sığınak olan gizli 
bir iç bahçe avlusudur. Bir şapel, 15. yüzyıldan 
kalma bir İngiliz kilisesi, Amsterdam’ın en eski 
ahşap evi ve bazı güzel üçgen taşlara sahiptir. Üc-
retsiz giriş, Gedempte Beginensloot yan sokağın-
daki girişten sağlanmaktadır. Sessizlik rica olunur. 
Açık 11.00-16.00 (Pzt-Cum). Şimdi Amsterdam’ın 
ücretsiz olarak sunduğu en iyi şeylere göz atalım. 
Farklı ilgi alanlarına hitap eden çok çeşitli turis-
tik yerleri ve etkinlikleri listeledik. Herhangi bir 
sıralama ile yapılmadı.
Amsterdam’da bedava yapılabilecek 
90 şey daha!

Iamsterdam yazısı ile fotoğraf çekimi
2018 yılında, ikonik Iamsterdam tabelası, 

belediye meclisinin talebi üzerine Museumple-
in’den kaldırıldı. Bu, Amsterdam’ın resmi olmayan 
selfie başkentiydi ve burada ziyaretçilerin 2 m 
yüksekliğinde, 24 m genişliğinde yaşayan heykele 
tırmanabileceği yerdi. Her şey kaybolmadı, biri 
hala Amsterdam Schiphol havaalanında (varışlar) 
kalıyor ve mobil bir versiyon şehir etrafında ara 
sıra ortaya çıkıyor.

Melkweg EXPO Fotoğraf Sergisi
Melkweg, Leidseplein yakınlarında bulunan 

popüler bir müzik ve sanat mekanıdır. Köşeyi 
dönünce, Marnixstraat 409 adresindeki Milk Café, 

her ay çağdaş bir fotoğraf sergisine ev sahipliği 
yapan halka açık bir galeriye sahiptir. Melkweg 
EXPO’ya giriş ücretsizdir, atmosfer gayri resmidir 
ve açılış saatleri 12.00-19.00 (Sa-Paz).

Kedi Teknesi (Poezenboot)
Eğer bir kedi aşığıysanız, Amsterdam’da bir 

yüzen evdeki başıboş ve terk edilmiş kediler için 
yüzen bir sığınak olan Poezenboot’u ziyaret etme-
lisiniz. Bağışlar her zaman memnuniyetle karşı-
lansa da giriş ücretsizdir. Singel 38.G’de sadece 
1300-1500 (Sal/Cum/Cts) açın. Teknenin kapasi-
tesinin küçük olduğunu ve ziyaretçilerin gemiye 
binmek için bir süre beklemesi gerekebileceğini 
unutmayın.

Antrepo
Entrepotdok, Amsterdam’ın kuzey Plantage 

semtinde bir kanal ve caddedir. 18. ve 19. yüzyılda 
inşa edilmiş eski depolarla dolu eski bir rıhtım 
alanı ve gümrük tesisiydi. 1990’larda bazıları gece-
kondular tarafından işgal edilmiş olsa da, binalar 
şimdi modaya uygun apartmanlar ve ofisler. 1951 
tarihli dönüm noktası Entrepotdok vinci, gemileri 
yüklemek ve boşaltmak için kullanıldı. Köşedeki 
Kadijksplein’de büyük bir ağ geçidi girişi (Poort 
van het Entrepotdok) bulunur. Suyun karşısına 
bakarsanız Artis Hayvanat Bahçesi’nde filler ve 
zürafalar görebilirsiniz!

ARCAM Amsterdam Mimarlık Merkezi
Architecture Centre Amsterdam (ARCAM), 

şehrin mimarlık, kentsel tasarım ve peyzaj mimar-
lığı enstitüsüdür. Ziyaretçinin merkezi halka üc-
retsiz olarak açıktır. Geçici sergiler, Amsterdam’ın 
mimari tarihinin kronolojik bir gösterimi ve göz 
atabileceğiniz çeşitli modeller, kitaplar ve haritalar 
içerir. Bu çarpıcı derecede kompakt bina, Prins 
Hendrikkade 600’de yer almaktadır ve 13.00–17.00 
(Sa-Paz) açıktır.

Albert Cuyp Pazarı
Her türlü gıda ve gıda dışı ürünün satıldığı yak-

laşık 260 pazar tezgahıyla Hollanda’nın en büyük 
sokak pazarı. Son moda ve renkli De Pijp semtin-
de bulunan çarşı, yerel sakinlerin yanı sıra ziya-
retçilerin de uğrak yeri. Fiyatlar makul ve ortam 
dost canlısı. Albert Cuypstraat boyunca uzanır ve 
09.00-17.00 (Pzt-Cts) açıktır.

Max Euwe Merkezi (Satranç Müzesi)
Eski Hollandalı büyükusta Max Euwe’ye (1901-

1981) adanmış bu satranç temalı müzeye ücretsiz 
giriş. Max Euweplein’de (Leidseplein ve Von-
delpark arasında) bulunur ve burada genellikle 
bazı meraklılar tarafından oynanan büyük bir açık 
hava satranç tahtası da bulunur. Açık 1000-1600 
(Salı-Cuma), sergi panellerinin çevirisi çevrimiçi 
olarak mevcuttur.

Belediye Binasında Deniz 
Seviyesi Göstergesi

Hollanda’nın çoğu (Amsterdam dahil) deniz 
seviyesinin altında yer alır ve kum tepeleri ve bent-
lerle denizden korunur. Normaal Amsterdams Peil 
(NAP) veya Amsterdam Ordnance Datum, tüm 
Avrupa’da kullanılan önemli bir su seviyesi refe-
rans ölçümüdür. Amsterdam Belediye Binası’nda 
(Amstel 1), Ijmuiden ve Vlissingen limanlarındaki 
mevcut su seviyelerini gösteren büyük bir tüp 
ekran ve sergi vardır; Ayrıca 1953’teki feci sel sıra-
sındaki seviye de gösteriliyor. Halkın girişi geçici 
olarak kısıtlanmış olsa da pencerelerden hala bir 
göz atabilirsiniz. Dam Meydanı’nda resmi deniz 
seviyesi referans noktasını işaretleyen bir cıvatayı 
kapatan bir NAP taşı da bulabilirsiniz.

Scheltema Kitabevi
Kütüphaneler gibi kitapçılar da eğlenmek ve 

vakit geçirmek için harika yerler olabilir. Rokin 
9’daki (Dam Meydanı yakınında) 5 katlı Schel-
tema, Hollanda’nın en büyük kitapçısı olur. Esas 

olarak 
yerel Hollanda 

pazarına hizmet verirken, adil bir İngilizce kitap 
koleksiyonuna sahiptir. Bol miktarda rahat oturma 
yeri, küçük bir kafesi vardır ve düzenli yazar 
etkinliklerine ve yemek pişirme gösterilerine ev 
sahipliği yapar. Günlük 10.00-19.00 arası açık.

James Bond Evi ve Reguliersgracht
James Bond filmi Diamonds Are Forever (1971) 

kısmen Amsterdam’da çekildi. Filmde Bond (Sean 
Connery), Jill St John’un canlandırdığı Tiffany 
Case’in 3. kattaki dairesini unutulmaz bir şekilde 
ziyaret eder. Bu bina, Rembrandtplein’den çok 
uzak olmayan Reguliersgracht 36’da bulunabilir ve 
kanal evini yalnızca dışarıdan hayranlıkla izle-
mekte özgürsünüz. Bu, Connery’nin 1983’te resmi 
olmayan Thunderball yeniden çevrimi Never Say 
Never Again’de geri dönmesine rağmen Bond’u 
oynadığı son resmi çıkıştı. Güzel köprüler ve evler 
için Reguliersgracht kanalı gezmeye değer.

GÖZ Filmi
IJ’nin kuzey kıyısındaki bu çarpıcı beyaz bina, 

merkez istasyonun karşısında bir film müzesi ve si-
nemadır. Amsterdam’ın kuzey sahilinin bu mimari 
merkezine yakından bakmak için suyu geçmeye 
değer. Ücretsiz GVB feribotuna (#1) atlayın.

Pazar Pazarı
Sunday Market, Amsterdam’da 1200-1800 

arasında Westergas’ta her ayın ilk Pazar günü 
düzenlenen korkak bir serbest piyasa etkinliğidir. 
Tezgahlar yemek, moda, sanat, tasarım ve çocuk-
lara yönelik bazı canlı müziklerin bir karışımıdır. 
Şehirdeyseniz, Pazar öğleden sonrasını geçirmek 
için harika bir yoldur. Westergas, Amsterdam’ın 
batısındaki Haarlemmerweg’dedir.

De Nieuwe Ooster Mezarlığı
De Nieuwe Ooster, şehrin güneyinde yer alan 

anıtsal mezarlığa sahip büyük bir arboretum par-
kıdır. Büyüklüğü 33 hektardır ve 28.000 mezarlık 
alanı ve 500 ağaç türü içerir. Ağaçları ve çok çeşitli 
mezarları özgürce dolaşabilir ve hayranlıkla izle-
yebilirsiniz. Hollanda Cenaze Müzesi (Tot Zover) 
parkın girişinde yer almaktadır. Yer, Kruislaan 
126.

Fietsflat (Çok Katlı Bisiklet Otoparkı)
Bisiklete binme Hollanda ruhunun derinlerine 

işlemiş ve Amsterdam yaklaşık 900.000 bisiklete 
ev sahipliği yapıyor. Merkez İstasyonun hemen 
dışında, 2.500 bisiklet alabilen 3 katlı bir bisiklet 
park yeri olan fietsflat’ı bulacaksınız. Amsterdam 
bisiklet fotoğraf fırsatlarını sanatsal olarak doldur-
mak için rampalarda yürümekte özgürsünüz.

Red-Light District
Amsterdam’ın rezil Red-Light Bölgesi’ni ziyaret 

etmek isteyip istemediğiniz size kalmış. Bölge (De 
Wallen olarak bilinir), gürültülü bir eğlence düş-
künü kalabalığı, parti gruplarını ve birkaç karanlık 
karakteri çeken kırmızı ışıklı fahişe pencereleri, 
kahve dükkanları, gözetleme gösterileri vb. cenne-
tidir. Ziyaret ederseniz, sizin hakkınızda fikirlerini-
zi koruyun ve yankesicilere dikkat edin.

Enge Kerksteeg 3’teki Oudekerk kilisesinin 
yakınında Fahişe Bilgi Merkezi’ni (PIC) bula-
caksınız. Ücretsiz giriş ile 1200-1700 (Çar/Cum/
Cmt) açıktır ve bölge hakkında tarihi görüntüler 
ve bilgiler içerir. Kilise meydanında, kaldırım 
taşlarına gömülü ve anonim bir sanatçı tarafından 
şehre bağışlanmış bir göğse dokunan bir elin bronz 
bir büstü (cinas amaçlı) vardır.
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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
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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Dünyanın en önemli turizm başkentlerinden biri olan Amsterdam’a her yıl binlerce kişi 
uğruyor. Türkiye’den de çok sayıda kişi özellikle yaz aylarında Hollanda’ya uğrarken bura-
yı pas geçmiyor. Hazırladığımız rehberde Amsterdam’da yapılabilecek birçok şeyi sıraladık

AMSTERDAM 
GEZi REHBERi

GEZİ YAZISI: BURAK ZİHNİ

DAM Meydanı, şehrin 
kalbinde yer alan 
Amsterdam’ın ana 
meydanıdır ve Nieuwe 
Kerk kilisesi ile Kraliyet 
Sarayı’na ev sahipliği 
yapmaktadır. Doğu 
tarafında bir Dam 
Meydanı Keşfet (Ont-
dek de Barajı) bronz 
heykeli (2021) bulunur 
ve meydandaki ana 
binaları gösterir. Dam 
Meydanı’ndaki 15 
binanın tarihi hak-
kında bilgilendirici 
ücretsiz sesli tur 
burada mevcut-
tur. Ayrıca bkz. 
Dam Meydanı 
görünümü.

Dam Meydanı 
sesli turu

Java Adası 
mimarisi



TRABZONSPOR’A geçtiğimiz 
sezon Aytemiz Alanyaspor’dan 
transfer olan Anastasios Ba-

kasetas, şampiyonluk sevinci yaşadığı 
takımıyla Süper Lig’in ikinci yarısında 
gol suskunluğuna devam ediyor. Ligin 
10’uncu haftasında oynanan Göztepe 
karşılaşmasında sakatlanan ve son-
rasında gözle görülür bir performans 
düşüklüğü yaşayan golcü oyuncu, 13 
haftada gol kaydedememişti. Sessizli-
ğini ligin 23’üncü haftasında Galatasa-
ray maçında bozan ancak yeniden sus-
kunluğa bürünen oyuncu, kart cezalısı 
olduğu Gaziantep FK maçı haricinde 
son 12 haftada oynadığı müsabaka-
larda asist ve gol kaydedemedi. Dün 
akşam Atakaş Hatayspor karşısında 
kazanılan penaltı atışını da değerlendi-
remeyen oyuncu, ayağına gelen önemli 
fırsatı kaçırdı.

Yarısını atamadı
Bordo mavili formayla çıktığı 32 lig 
maçında 8 golü ve 4 asisti bulunan 
Bakasetas, bordo mavili formayla 
çıktığı tüm müsabakalarda bugüne 
kadar toplam 4 kez penaltıdan golü 
bulurken, 4 kez de başarısız oldu. 
Bakasetas, Trabzonspor formasıyla 
Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor, 
Demirgrup Sivasspor ve Aytemiz 
Alanyaspor karşılaşmalarında 1’er kez 
olmak üzere toplam 4 penaltı atışını 
gole çevirmişti.  

4 kez penaltı kaçırdı
28 yaşındaki orta saha oyuncusu, 5 
Ağustos 2021’de UEFA Avrupa Ligi 
3’üncü ön eleme turunda Molde kar-
şısında oynanan maçın uzatma daki-
kalarında kazanılan penaltı atışından 
yararlanamamıştı. Bakasetas, bu sezon 
ligin 22’nci haftasında oynanan GZT 
Giresunspor karşısında penaltı ka-
rarı sonrasında topun başına geçmiş, 
hakem kararıyla tekrarlanan 2 penaltı 
atışını da değerlendirememişti. Şanssız 
oyuncu son olarak dün akşam oyna-
nan Atakaş Hatayspor mücadelesinin 
12’nci dakikasında kazanılan penaltıyı 
da gole çeviremedi.

En fazla Trabzonspor kaçırdı
2020 yılında Yunanistan milli takı-
mının UEFA Uluslar Ligi C grubu 
karşılaşmasında Kosova karşısında da 
penaltı atışı kaçıran Bakasetas, 2020 
yılında Aytemiz Alanyaspor forması 
giydiği dönemde Gençlerbirliği’ne kar-
şı da penaltı atışını gole çevirememişti. 
Penaltı şanssızı oyuncu, kariyerinde en 
fazla penaltı vuruşunu Trabzonspor 
forması giyerken kaçırdı. DHA

S üper Lig'in ikinci devresine Trab-
zonspor yenilgisi ve Antalyaspor 
beraberliği ile başlayan Beşiktaş'ta 

Teknik Direktör Sergen Yalçn, 5 puan 
kaybnn ardndan “Bizim için savaş şimdi 
başlyor” demişti. Bu açklamadan sonra 
ligde 6 maça çkan Kara Kartal, 6 galibi-
yetle 18 puan toplad; 13 gol atp kale-
sinde 3 gol gördü. Sergen Yalçn'n 
öğrencileri bu periyotta Konyaspor'u da 
penaltlarla eleyerek Türkiye Kupas'nda 
yar finale yükseldi. Siyah-beyazllar halen 
2 kupaya aday tek takm. Bu sezon oyna-
dğ 28 maçn 20'sini kazanan Sergen Yal-
çn'n öğrencileri, 2.25 puan ortalamas 
yakalad. Beşiktaş, pek çok istatistikte de 
ligin en iyisi konumunda. 

Geçen sezonu sollad 

Beşiktaş, 2019-20 sezonunu 34 maçta 19 
galibiyet, 5 beraberlik ve 10 yenilgi alarak 
62 puanla üçüncü srada bitiren Beşiktaş, 
attğ 59 gole karşlk ağlarnda 40 gol 
görmüştü. Kartal, bu sezon 28 maçta 20 
galibiyet, 3 beraberlik elde ederek 63 
puana ulaşt; 62 gol atp 29 gol yedi. 

YAŞADIĞI uzun süreli sakatlğn ar-
dndan Sivasspor maçyla ilk 11'e 
giren ve 2 gol atan Falcao, Kayseris-
por ağlarn da boş geçmedi. Son 2 
maçta 3 kez fileleri havalandran Ko-
lombiyal forvet, kalan haftalarda Ga-
latasaray'n en önemli hücum 
silahlarndan biri olacağn ispatlad. 
Fatih Terim'in, Kayserispor karşsnda 
bu sezon ilk kez uyguladğ çift forvet 
sistemini devam ettireceği öğrenildi. 
Mostafa Mohamed-Falcao ikilisinin 
uyumu ve çalşkan görüntüsü, Terim'i 
gelecek adna ümitlendirdi. Tecrübeli 
hocann, hafta içindeki taktik antren-
manlarda bek oyuncularndan daha 
fazla orta yapmalarn isteyeceği  
öğrenildi. 

Onyekuru moral buldu 

Ocak ay transfer döneminde takma 
katlan Onyekuru, yedek kalp sonra-
dan oyuna girdiği Kayserispor müca-
delesinde attğ 2 golle hem moral 
buldu hem de 6 maçlk suskunluğunu 
bozdu. Bu sezon 5'inci kez ağlar sar-
san Nijeryal futbolcu, bu gollerin 
4'ünü deplasmanda kaydetti. DHA

GALATASARAY 
KRİZDEN ÇIKTI

TÜRKİYE Özel Sporcular Spor Fede-
rasyonu'ndan yaplan açklamaya 
göre, Fransa'nn Nantes kentinde ya-
plan şampiyonann son gününde ka-
dnlarda 200 metrede Muhsine Gezer 
ve yüksek atlamada Fatma Damla 
Altn gümüş madalya, erkeklerde ise 3 
bin metrede Oğuz Türker bronz ma-
dalya kazand. Bu sonuçla Türkiye 
şampiyonay 6 altn, 5 gümüş ve 2 
bronz madalya olmak üzere toplamda 
13 madalya ile tamamlarken, 32 puan 
toplayan Kadn Milli Takm ise Av-
rupa şampiyonu oldu. Ayrca, VIR-
TUS Avrupa Salon Atletizm 
Şampiyonas'nda uzun atlama ve 60 
metrede altn madalya kazanan Esra 
Bayrak ise en iyi kadn atlet seçildi. 

13 madalya kazandlar 

Milli takmn kafile başkan Ensar 
Kurt, şampiyonada 6 kez İstiklal Mar-
ş'n okutmann gururunu yaşadkla-
rn belirterek, "Ne mutlu bize ki 
İstiklal Marşmzn kabul edilişinin 
yüzüncü ylnda Fransa'da bunu ba-
şardk. Özel sporcularmz madalyala-
rn kahraman şehitlerimize armağan 
ettiler ve şehitlerimizi asker selam ile 
andlar. Özel sporcularmz şampiyo-
nada 13 madalya kazanarak da bir re-
kora imza attlar. Bu başarya destek 
olan başta Cumhurbaşkanmz Recep 
Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor 
Bakanmz Mehmet Muharrem Kasa-
poğlu'na, Spor Genel Müdürü Meh-
met Baylan'a, Spor Toto Teşkilat 
Başkan Bünyamin Bozgeyik'e  
teşekkür ediyorum" dedi. DHA

ÖZEL SPORCULARDAN 
ÇOK BÜYÜK BAŞARI

Şampiyonaya hazrlanyorlar

Beşiktaş Teknik Direktör  
Sergen Yalçn, ikinci devrenin 
başndaki 5 puanlk kaybn  
ardndan “Savaşmz şimdi 
başlyor” demişti. Bu sözler-
den sonra siyah-beyazllar 
ligde 6’da 6 yapt. Beşiktaş 
ligde 20 galibiyetle ligde  
en fazla kazanan takm  
durumunda. Sadece 
5 mağlubiyet alan siyah  
beyazllar 62 gol atarak  
bu alanda da lider durumda

YENİ sezon için motivasyonunun çok 
yüksek olduğunu dile getiren Japon 
pilot, "Benim için ilk sezon. Franz Tost 
da bana sürekli sürüşüme odaklan-
mam ve serinkanl davranmam söy-
lüyor. Ben de elimden gelenin en 
iyisini yaparak takmma olabildiğince 
fazla puan getirmek istiyorum" ifade-
sini kulland. Yuki Tsunoda yeni sezon 
hedefleri için ise şunlar söyledi: 
"Sezon öncesinde kendime büyük he-
defler koymay sevmiyorum. Yarş 
yarş ilerlemeyi tercih ediyorum. Bunu 
bir hedef olarak görmüyorum ama de-
diğim gibi takmma getirebildiğim 

kadar çok puan getirmek istiyorum. 
Bununla birlikte bir podyum görürsem 
bu inanlmaz olur.  
Fakat şimdilik planm hzlca takma 
ve araca adapte olup elimden gelenin 
en iyisini yapmak." 

Gasly çok hzl 

Takm arkadaş Pierre Gasly'nin çok iyi 
bir pilot olduğunu vurgulayan Tsu-
noda, "Pierre ile ilk olarak 2018'in so-
nunda Motegi'de karşlaştk. Ben o 
dönemde Red Bull Junior programna 
dahil olmuştum. Honda'nn bir hoş 
geldin partisine Pierre ve Franz Tost 

da katlmşt. El skşma ve 'Merhaba' 
deme şansna sahip olmuştum. Şimdi 
ise ayn takmdayz. Pierre Gasly'nin 
çok hzl olduğunu biliyorum. Ben de 
bir çaylak olarak aracm ve kendimi 
zorlayarak ona yardmc olacağm. 
Sonrasnda neler olacağn hep birlikte 
göreceğiz" diye konuştu.  

Gasly: çok objektifiz 

AlphaTauri'nin en iyi özelliğinin, güçlü 
ve zayf yönlerini çok iyi bilmek oldu-
ğunu dile getiren Gasly ise "Bu ko-
nuda çok objektifiz. Dolaysyla da 
herkes ayn amaç için çaba sarf ediyor. 
Bu sebeple takmn her yl çok önemli 
gelişmeler gösterdiğini söyleyebilirim. 
Takm içindeki ilişkimiz ve iş birlikteli-
ğimiz de çok iyi. Umarm bu bizi bu yl 
da iyi sonuçlara taşyacak" dedi. Yuki 
Tsunoda'nn takm için de kendisi için 
de yeni olduğunu belirten Fransz 
pilot, "Henüz onu tam olarak tand-
ğm söyleyemem. Ama bir pilot ola-
rak çok yetenekli olduğunu biliyorum. 
Geçen sene onu Formula 2 Dünya 
Şampiyonas'nda da izledim. Özellikle 
yl sonunda doğru çok etkileyici bir 
performans ortaya koydu. Çok tecrü-
besi olmamasna karşn kesinlikle çok 
hzl. Tabii ki daha öğreneceği şeyler 
var. Ama en önemli konu, birlikte bir 
takm olarak çalşabilmemiz, onun 
olabildiğince hzl bir şekilde arabaya 
adapte olmasn ve takmn ileri git-
mesi için katk vermesini sağlamamz" 
diye konuştu. 

Arac daha çok sevdim 

Gasly yeni araç için şunlar söyledi, 
"Yeni aracmz harika gözüküyor. 
Geçen ylki arac ve görüntüsünü sev-
miştim ama bu ylkini daha çok sev-
dim. Gelişme anlamnda kurallarn bu 
yl çok değişmediğini söyleyebilirim. 
Ama takmdan öğrendiğim kadaryla 
aracn gelişiminden oldukça memnun-
lar." AlphaTauri'nin ayn zamanda bir 
moda markas olduğunu söyleyen Pi-
erre Gasly, "Modaya da yarşmaya da 
fazlasyla ilgili biri olarak ikisini bir 
araya getiren bir takmda yer almak 
büyük mutluluk. Her yl tasarmlarn 
gelişmesini görmek ve bu projenin bir 
parças olmak beni çok heyecanland-
ryor" ifadesini kulland. DHA 

KARTAL HER  
ALANDA LIDER

Formula 1 ekiplerinden Scuderia AlphaTauri, yeni arac ve yeni pilotlaryla 2021 F1 Dünya 
Şampiyonas hazrlklarn sürdürüyor. Takmn iki genç pilotu Pierre Gasly ve Yuki Tsunoda, 
2021 Formula 1 Dünya Şampiyonas'nda ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarn söyledi
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İŞLER 
YOLUNDA

MUHTEŞEM İSTATİSTİK 

En çok galibiyet alan takm: 20 
En az yenilen takm: 5 
İçerde en başarl: 14 maç, 34 puan 
En çok gol atan takm: 62

İKİNCİ DEVREDE  
BEŞİKTAŞ

Beşiktaş - Trabzonspor  1-2 M

Antalyaspor - Beşiktaş 1-1 B

Beşiktaş - Konyaspor 1-0 G

Beşiktaş - Denizlispor 3-0 G

Beşiktaş - Gaziantep FK 2-1 G

Gençlerbirliği - Beşiktaş 0-3 G

Yeni Malatya - Beşiktaş 0-1 G

Başakşehir - Beşiktaş 2-3 G

SAĞLIK EKİBİNE  
ÇİÇEK

ZİRAAT Türkiye Kupas Yar Fina-
li’nde Başakşehir’i konuk edecek 
olan Beşiktaş, dün yaplan antren-
man öncesinde sağlk ekibine çiçek 
vererek 14 Mart Tp Bayram’n kut-
lad. Takm kaptanlar Necip Uysal 
ve Atiba Hutchinson, çiçek vererek 
Sağlk Kurulu Koordinatörü Tekin 
Kerem Ülkü, Doktor Murat Çevik, 
Fizyoterapist Zeki Çetin, Fizyotera-
pist Cumhur Erol, Fizyoterapist Ser-
dar Korkmaz, Fizyoterapist Hakk 
Can Bereceli, Diyetisyen Cenk Öz-
ylmaz, Masör Cemil Karataş, 
Masör Osman Doğru ve Masör 
Erkan Ulusoy’dan oluşan sağlk eki-
binin Tp Bayram’n kutlarken, an-
trenman öncesinde sağlk ekibi ve 
futbolcular birlikte fotoğraf çektirdi. 

MKE Ankaragücü ile Demir Grup 
Sivasspor karşsndaki puan kayp-

larnn ardndan Belhanda'nn 
gönderilişinin şokunu yaşayan  

Galatasaray, deplasmandaki Hes 
Kablo Kayserispor galibiyetiyle kriz 

ortamndan çkmay başard 

Türkiye Özel Sporcular Kadn Milli 
Takm, VIRTUS Avrupa Salon  

Atletizm Şampiyonas'nda Avrupa 
şampiyonluğuna ulaşt 

FIRTINA’NIN FIRTINA’NIN 
ILKLERIILKLERI

TRABZONSPOR’DA 
Djaniny Semedo, ligin 36’ncı 
hafta müsabakası olan 

Atakaş Hatayspor karşılaşmasının 
48’inci dakikasında takımının tek 
golünü kaydetti. 1-1 berabere biten 
karşılaşmayla Djaniny, Hatayspor 
karşısındaki golüyle bu sezon Süper 
Lig’de üst üste çıktığı üç deplasman 
maçında gol atan ilk Trabzonspor 

oyuncusu oldu. Djaniny, deplasman-
da oynanan ligin 30’uncu haftasında 
Çaykur Rizespor ve 34’üncü hafta-
sında Adana Demirspor müsabaka-
larında gol kaydetmiş, 32’nci haftada 
oynanan Gaziantep FK maçında 
kart cezası nedeniyle forma giye-
memişti. 31 yaşındaki santrfor daha 
önce Trabzonspor’un Süper Lig 
tarihindeki 2 bin 500’üncü golünü 

Çaykur Rizespor karşılaşmasında 
kaydederek tarihe geçmişti. Süper 
Lig şampiyonu Trabzonspor’un Ye-
şil Burun Adalı oyuncusu, bu sezon 
takımıyla çıktığı 28 karşılaşmada 10 
gol ve 3 asist kaydetti. Djaniny Se-
medo, Cornelius ve Nwakaeme’nin 
ardından bordo mavili takımın 
en golcü oyuncusu sıralamasında 
3’üncü sırada yer alıyor. DHA

Süper Lig 2021-22 sezonu şampiyonu Trabzonspor’un golcü oyuncusu Djaniny Semedo, 36’ncı hafta müsaba-
kası olan Atakaş Hatayspor maçında takımının tek golünü kaydetti. Djaniny, dün akşam attığı golle bu sezon 

Süper Lig’de üst üste çıktığı üç deplasman maçında gol atan ilk Trabzonsporlu oyuncu olarak tarihe geçti

Djaniny bir kez daha Trabzonspor tarihine geçti

Süper Lig’in 35’inci haftasın-
da oynanan Fraport TAV 
Antalyaspor mücadelesinde 

tarihindeki en erken şampiyon-
luğu ilan eden Trabzonspor, ligin 
36’ncı haftasında Atakaş Ha-
tayspor’a konuk oldu. Karşılaşma 
başlamadan önce Hataysporlu 
futbolcular ve teknik ekibi, 
sahaya çıkan şampiyon takımı 
alkışlarla karşıladı. Tribünlerde 
maçı izleyen Trabzonspor Baş-
kanı Ahmet Ağaoğlu, ev sahibi 
ekibin jesti karşısında gözyaşla-
rını tutamadı. Hatayspor’un jesti 
ve dostlukla başlayan karşılaşma, 
48’inci dakikada Trabzonsporlu 
Djaniny ve maçın uzatma daki-
kalarında Hataysporlu Adeku-
gbe’nin golleriyle 1-1 berabere 
bitti. Atakaş Hatayspor’la Süper 
Lig’de bugüne kadar 3 kez kar-
şılaşan ve mağlubiyet yaşamayan 
bordo mavililer, dün akşam oyna-
nan mücadele sonrasında rakibi 
karşısında yenilmezliğini 4 maça 
çıkardı. Şampiyonluğun ilan edil-
diği Fraport TAV Antalyaspor 
maçı sonrasında oyuncularını 
dinlendiren ve kadroda rotasyon 
yapan teknik direktör Abdullah 
Avcı, fazla forma şansı bulama-
yan ve gelecek sezon kadroda 
daha çok yer vermeyi planladığı 
oyuncularını Atakaş Hatayspor 
mücadelesinde oynattı.

Berat kariyerinde ilki yaşadı
Geçtiğimiz sezon devre arasın-
da Gençlerbirliği’nden transfer 
edilen Berat Özdemir, Hatayspor 

karşısında bordo mavili formayla 
kariyerinde bir ilki yaşadı. Genç-
lerbirliği’nde oynadığı dönemde 
5 gole imza atan, Trabzonspor’da 
ise gol şanssızlığını kıramayan 
milli oyuncu dün akşam bordo 
mavili takımı öne geçiren golün 
pasını verdi. Trabzonspor forma-
sıyla bugüne kadar 49 lig maçına 
çıkan genç oyuncu, kariyerinin 
ilk asistini dün akşam Hatayspor 
müsabakasında yaptı.

Serkan’ın 61’inci maçı
Trabzonspor’un altyapıdan yetişen 
oyuncularından Serkan Asan, 
Atakaş Hatayspor maçında Trab-
zonspor formasıyla 61’inci maçına 
çıktı. Şampiyonluğun garantilen-
mesiyle ilk 11’de şans bulan 23 
yaşındaki oyuncu, bu sezon 9 kez 
çıktığı Süper Lig karşılaşmasında 
sadece ligin 3’üncü haftasında oy-
nanan GZT Giresunspor maçında 
90 dakika forma giymişti. Sezon 
boyunca ikinci kez ilk 11’de şans 
bulan Asan, karşılaşma sonrası 
duygularını, “Benim için çok an-
lamlı bir geceydi. Sahaya şampiyon 
olarak çıkmak ve bu kutsal formayı 
61’inci kez giyiyor olmak hem gu-
rur, hem mutluluk verici” dedi.

İsmail Köybaşı ilk 11’de çıktı
Sezon başında Çaykur Ri-
zespor’dan transfer edilen İsmail 
Köybaşı, memleketi olan Hatay 
deplasmanında ilk 11’de yer ala-
rak 90 dakika sahada mücadele 
etti. Şampiyonluk sonrası kadro 
rotasyonu yapan teknik direktör 

Abdullah Avcı’nın 6 hafta sonra 
yeniden ilk 11’de şans verdiği 
sol bek, memleketinde ailesinin 
karşısında 90 dakika formasını 
terletti. Trabzonspor’da bugü-
ne kadar 11 lig müsabakasında 
forma giyen Köybaşı, şampiyon-
luk mücadelesi verilen stresli 
günlerde arkadaşlarına verdiği 
moral desteğiyle takımın sevilen 
oyuncuları arasında yer alıyor.

2 genç ilk kez kadroda
Trabzonspor’un devre arasında 
Alman ekibi Leverkusen’ten 
transfer ettiği Türk oyuncu Em-
rehan Gedikli, bu sezon ilk kez 
Süper Lig maçının kadrosunda 
yer aldı. Teknik direktör Abdul-
lah Avcı’nın kadro rotasyonuyla 
şans bulan Gedikli, Hatayspor 
mücadelesini yedek kulübesin-
de tamamladı. Trabzonspor’un 
devre arasında yaptığı genç 
transferlerinden Taha Altıkar-
deş de takım arkadaşı Emrehan 
gibi Trabzonspor’un Süper Lig 
kadrosunda ilk kez yer aldı. 
Bursaspor’dan transfer edilen 18 
yaşındaki stoper, Ziraat Türkiye 
Kupası son 16 turunda oynanan 
Altaş Denizlispor müsabaka-
sında kadroda yer almış ancak 
yedek kulübesinde beklemişti. 
Genç yıldızlarının, şampiyon olan 
bordo mavili takımda ilerleyen 
günlerde daha çok forma şansı 
bulması bekleniyor. Genç oyun-
cular Trabzonspor kariyerlerinin 
ilk deplasman deneyimini dün 
akşam yaşamış oldu. DHA

Süper Lig’in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğu-
nu ilan eden Trabzonspor, ‘şampiyon’ unvanıyla 

çıktığı ilk karşılaşma olan Atakaş Hatayspor karşı-
sında 1-1 berabere kalarak puanını 78’e yükseltti. 

Rakip takım oyuncularının alkışlarıyla sahaya 
çıkan futbolcularını izleyen Başkan Ahmet Ağa-
oğlu’nun gözyaşlarını tutamadığı karşılaşmada 

bordo mavililer için bir çok ilk gerçekleşti

TRABZONSPOR’DA fazla forma 
şansı bulamayan oyunculardan Murat 
Cem Akpınar da, Atakaş Hatayspor 
müsabakasında bordo mavili formayla 
ilk 11’de sahaya çıktı. Trabzonspor ile 
Süper Lig kariyerinde ligin ilk haf-
tasında oynanan Yeni Malatyaspor 
maçının bitimine 2 dakika kala sahaya 
çıkan 23 yaşındaki oyuncu, bordo ma-
vili formayla bir Süper Lig maçında en 
uzun süresini dün akşam geçirdi. Ak-
pınar, karşılaşmanın ikinci devresinde 
yerini Abdülkadir Ömür’e bıraktı. 
Murat Cem Akpınar daha önce Ziraat 
Türkiye Kupası müsabakaları olan Bo-
luspor ve Altaş Denizlispor maçlarında 
yeşil sahaya mücadele etmişti.  

Trabzonspor’un golcü oyuncusu Andreas Cornelius, şampiyonluğu yaşa-
dığı takımı ile ligde gol krallığına ulaşmayı hedefliyor. 15 golü bulunan 
tecrübeli oyuncu kalan 2 haftada gol krallığı için de mücadele edecek

SÜPER Lig’in 35’inci haftasın-
da Fraport TAV Antalyaspor 
müsabakasında tarihinin en 

erken şampiyonluğunu yakalayan 
Trabzonspor’un golcüsü Cornelius, 
ligin bitimine 3 hafta kala hanesine gol 
yazdıramadı. Süper Lig’de şampiyonluk-
la birlikte gol kralı olmayı da hayal eden 
Danimarkalı oyuncu, teknik direktör 
Abdullah Avcı’ya Atakaş Hatayspor 
maçında şansını denemek istediğini 
belirtmişti. Karşılaşmaya yedek kulübe-
sinde başlayan oyuncu, golsüz biten ilk 
yarı sonrasında Kouassi’nin yerine oyuna 
dahil oldu.

Münir’i geçemedi
‘Viking’ lakaplı Cornelius, ikinci yarı-
da bulduğu 2 net pozisyonda ev sahibi 
ekibin kalecisi Münir’i geçemedi. Gol 
yollarını denemesine rağmen Hatayspor 
savunmasını aşamayan Cornelius, kar-

şılaşmadan sonuç elde edemedi. Bordo 
mavili formayla kariyerinin en başarılı 
döneminlerinden birini yaşayan Dani-
markalı oyuncu, ligin bitimine 2 hafta 
kala 15 golde kaldı.

Gol krallığını paylaşıyorlar
Danimarka’nın Kopenhag takımında 
attığı 18 golün ardından kariyerindeki en 
parlak günlerini Trabzonspor’da yaşayan 
oyuncu, bordo mavili formayla çıktığı 
35 lig maçında 15 gol ve 5 asist kaydetti. 
Ligin son 5 haftasındaki maçlarda 2 golü 
bulunan ve tacına ulaşmayı ligin son 2 
haftasına erteleyen santrfor, 36’ncı hafta 
itibariyle gol krallığının ilk sırasını Ha-
taysporlu El Kaabi, Kasımpaşalı Umut 
Bozok ve Çaykur Rizesporlu Pohjanpalo 
ile paylaşmayı sürdürüyor. Cornelius, lig 
bitmeden 18 gole ulaşması halinde Ko-
penhag’da elde ettiği kariyer rekorunu 
tekrarlayacak. DHA

İZMİR, omurilik felcinin 
tedavisine yönelik araştırmala-
ra fon sağlamak ve bu konuda 

farkındalık yaratmak amacıyla 2 kıta ve 
7 ülkede aynı anda başlayacak Wings 
For Life World Run 2022 koşusuna 
bugün 5’inci kez ev sahipliği yapacak. 
“Koşamayanlar için koşuyoruz” sloga-
nıyla organize edilen global etkinlikte 
8 bin kişi, “İyilik” için koşacak. Kültür-
park’tan saat 14.00’te startı verilecek 
koşuda engelli sporcular da tekerlekli 
sandalyeleri ile yarışabilecek. Yarış 
başladıktan 30 dakika sonra 15 kilo-
metre hızla hareket edecek Yakalama 
Aracı’na yakalanan koşucular için yarış 
sona erecek. Pandemi nedeniyle 2 yıldır 
ara verilen koşu dünyada ve Türkiye’de 
7’nci kez düzenlenecek.

İyilik için
koşacaklar
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Murat Cem uzun 
süre oynadı

GOL KRALLIĞI HAYALIGOL KRALLIĞI HAYALI

Trabzonspor’un golcü oyun-Trabzonspor’un golcü oyun-
cusu Anastasios Bakasetas, cusu Anastasios Bakasetas, 
Atakaş Hatayspor karşısında Atakaş Hatayspor karşısında 
değerlendiremediği penaltı değerlendiremediği penaltı 
atışı ile, bordo mavili formayla atışı ile, bordo mavili formayla 
kaçırdığı penaltı sayısı 4’e çıktıkaçırdığı penaltı sayısı 4’e çıktı

Bakasetas’ın Bakasetas’ın 
‘PENALTI’‘PENALTI’  
şanssızlığışanssızlığı



BEŞIKTAŞ ile Fenerbahçe’nin 
bir asra yaklaşan rekabetinde 

son dönemlerde üç karşı-
laşma hükmen sonuçlandı. 
Fenerbahçe Stadı’nda 
4 Mayıs 1983’te yapılan 
Türkiye Kupası çeyrek 
final ilk maçı 1-1 berabere 
sonuçlanmasına rağmen 
Beşiktaş oyuncusu Meh-
met Ekşi’nin çift sarı kartla 

oynadığının anlaşılması 
üzerine sarı-lacivertli ekip, 

karşılaşmada 3-0 hükmen 
galip sayıldı. Beşiktaş, rövanş 

maçını 2-1 kazandığı 
halde elenmekten 
kurtulamadı. İnönü 

Stadı’nda 16 Eylül 2000’de yapı-
lan lig maçında ise siyah-beyazlı 
ekip, Fenerbahçe’yi 3-0 yendi. 
Fenerbahçe’nin teknik direktörü 
Mustafa Denizli, yeni uygulamaya 
giren 5+1 kuralına uymayıp, 62. 
dakikada 6. yabancı oyuncuyu da 
sahaya sürünce Beşiktaş’ın 3-0’lık 
galibiyeti hükmen tescil edildi. 
İki takım arasında 2017-2018 
sezonunda oynanan karşılaşma 
da yaşanan saha olayları sebe-
biyle yarıda kaldı. Ziraat Türkiye 
Kupası yarı finalinde karşılaşma, 
57. dakikada skor 0-0’ken yaşanan 

olaylar nedeniyle hakem Mete 
Kalkavan tarafından tatil edildi. 
Türkiye Futbol Federasyo-
nu Yönetim Kurulu, rövanş 
maçının, yarıda kaldığı 
andaki şartlarla, seyircisiz 
oynanmasına karar 
verdi. Bunun üzerine 
Beşiktaş Kulübü, 
sahaya çıkma-
ma kararı aldı. 
Beşiktaş, 
sahaya 
çıkmayın-
ca 3-0 
hükmen 
mağlup 
sayıldı. 

Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında bu akşam karşılaşacak 
Beşiktaş ile Fenerbahçe, 355. randevuda karşı karşıya gele-

cek. Sarı lacivertliler kazanıp galibiyet serisini sürdürmek 
isterken, Beşiktaş’ta ezelini rakibini mağlup ederek Avru-
pa kupalarına bilet almak için mücadele edecek

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

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

13 maçlk seri bitti 

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi 

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

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

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

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

İlk yar 1-0 

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

Net skor 

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

Ankaragücü 
3’te 3 yaptı

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

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

Önemli bir golcü 

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

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

Hatayspor açklamşt 

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

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

Fraport TAV Antalyaspor'a 55 yllk kulüp tarihinde ilk kez 13 maçlk yenilmezlik  
serisi yakalatan teknik direktör Ersun Yanal ve takm, 2021 ylndaki ilk yenilgisini bir 
başka Antalya ekibi Aytemiz Alanyaspor karşsnda ald. Krmz beyazl takm, Yanal  
yönetiminde ligde çktğ 21 maçta 5 galibiyet, 12 beraberlik ve 4 yenilgi elde etti
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toplayan Uğurcan Çakr, Avru-
pa’nn dev kulüpleri tarafndan iz-
leniyor. Son dönemde ise en ciddi 
takip İtalyan devi Juventus tara-
fndan başlatld. Juve’nin scout 
ekibi, yeni ve gelecek vaat eden bir 
kaleci arayşnda olduğu için 24 
yaşndaki Uğurcan’ listeye dahil 
etti. Sene başndan beri sürekli 
performansn artran Uğurcan, 
Juve yetkilileri tarafndan beğenili-
yor. Serie A ekibinin mevcut kad-
rosunda efsane eldiven Gianluigi 
Buffon’un 43 yaşna gelmesi ve 
artk veda zamannn yaklaşmas, 
30 yaşn aşan Wojciech 
Szczesny’ye alternatif aranmas 
nedeniyle Uğurcan Çakr bir anda 
liste başna çkt. 

Ugurcan Çakır’a 
Juventus talip  

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

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

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

çnda 3. galibiyeti elde etti.

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

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

Hatayspor açklamşt 

Hatayspor Basn Sözcüsü Rahmi 
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ray da alabilir. Ama futbolcumuzun 
aklnda böyle bir şey yok. Açk söylü-
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tan sonra yurt dşna gitmek 
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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 
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artk veda zamannn yaklaşmas, 
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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 
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Kocaman ile birlikte Süper Lig'de 
500 maçta görev yapan 6 teknik di-
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Gençlerbirliği, Manisaspor, Eskişe-
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km çalştrrken, A Milli Takmn 
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Fenerbahçe, Spor 
Toto Süper Lig’in 
36. haftasının derbi 

mücadelesinde bu akşam 
deplasmanda Beşiktaş ile 

karşılaşacak. Vodafone 
Park’ta oynanacak ve saat 
19.00’da başlayacak müsaba-
kayı hakem Arda Kardeşler 
yönetecek. Ligde önemli bir 
çıkışa imza atan ve 11 maçlık 
yenilmezlik serisinde 31 puan 
toplayan sarı-lacivertliler, üst 
üste 7 maçını da kazanmayı bil-
di. Teknik direktör İsmail Kartal 
yönetimindeki Fenerbahçe, 
haftaya 3. sıradaki İttifak Holding 
Konyaspor’un 4 puan önünde 68 
puanla giriyor. Fenerbahçe, derbi-
yi kazanarak hem galibiyet serisini 
sürdürmeyi hem de lig ikinciliğinde 
yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Rekabette 355. randevu
İki ekip arasında 28 Kasım 1924’te 

Fenerbahçe’nin 4-0’lık galibiyetiyle 
başlayan 98 yıllık rekabette sarı-laci-
vertliler, rakibi karşısında galibiyet ve 
gol sayısı bakımından önde bulunuyor. 
Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 
133, Beşiktaş 126 galibiyet aldı, 95 
karşılaşmada ise taraflar birbirlerine 
üstünlük sağlayamadı. Rekabette 
Fenerbahçe’nin 491 golüne, Beşiktaş 
450 golle karşılık verdi.

İki takım arasındaki lig maçları
Beşiktaş ile Fenerbahçe, 1959 

yılından bu yana düzenlenen lig 
maçlarında ise 131 kez 
karşı karşıya geldi. Ligde 
geride kalan müsabaka-

larda Fenerbahçe 47, Beşiktaş 41 
galibiyet aldı. Bu iki takım arasındaki 
43 maç ise beraberlikle sonuçlandı. 
Her iki takımın lig maçlarındaki gol 
sayısı da geçen sezonun ilk yarısında 
Kadıköy’de Beşiktaş’ın 4-3 kazandığı 
maçla eşitlendi. İki ekip de birbirleri-
ne 150’şer gol attı.

Geçen sezon Beşiktaş yenilmedi
İki takım arasında geçen sezon 

oynanan maçları Beşiktaş mağlubiyet 
almadan tamamladı. Ligin ilk yarısın-
da Kadıköy’de oynanan derbide Cyle 
Larin’in kırmızı kart görmesiyle 10 
kişi kalan Beşiktaş, rakibini Vin-
cent Aboubakar (2), Necip Uysal ve 
Fabrice N’Sakala’nın golleriyle 4-3 
yendi. Siyah-beyazlı takım, bu sonuçla 
18 yıl sonra Kadıköy’den galibiyetle 
dönmeyi başardı. Sezonun ikinci 
yarısında Vodafone Park’ta oyna-
nan karşılaşma ise 1-1 beraberlikle 
tamamlandı. İki takım arasında bu 
sezonun ilk yarısında oynanan maç ise 
2-2 eşitlikle sona erdi.

Rekabetten ilginç notlar
İki takım birbirlerine karşı en farklı 

skorları yedişer gol atarak kazandı. 
Beşiktaş, 23 Mart 1941’deki özel kar-
şılaşmayı 7-1 kazandı. Siyah-beyazlı-
lar, 6 Ocak 1990’da Fenerbahçe’yi 5-1 
yenerek ligde rakibine karşı en farklı 
skorlu galibiyetine ulaştı. Fenerbah-

çe ise siyah-beyazlı rakibi karşısında 
en farklı skorlu galibiyetini 6 Aralık 
1958’de oynanan özel maçta 7-0’lık 
skorla aldı. Sarı-lacivertliler, Beşik-
taş’a karşı ligdeki en farklı skorlu 
galibiyetini 7 Mart 1976 ve 7 Ekim 
2012’de 3-0’lık sonuçlarla yaşadı.

En gollü maçlar
İki rakip arasında geride kalan 354 

maçta, penaltılar hariç en fazla golün 
atıldığı karşılaşmada sporseverler 9 
gol izledi. İnönü Stadı’nda 11 Ağustos 
1974’te yapılan TSYD Kupası maçı-
nı Beşiktaş 5-4 kazanırken, filelere 
giden 9 gol, 98 yıllık rekabette bir 
maçta atılan en fazla gol olarak tarihe 
geçti. Beşiktaş ile Fenerbahçe 19 
Mayıs 1955’te Atatürk Kupası’nda 
karşı karşıya gelirken, mücadele 4-4 
beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, 
1 Temmuz 1960’daki Cemal Gürsel 
Kupası karşılaşmasını ise 6-2 kazandı.

Golcüler de öne çıkıyor
Rekabette en fazla golü Beşiktaş’ın 

efsane kaptanı Hakkı Yeten attı. 
Fenerbahçe’ye karşı 58 kez Beşiktaş 
forması giyen “Baba” lakaplı Hakkı 
Yeten, 32 kez fileleri havalandırdı. 
Sarı-lacivertli ekip adına Beşiktaş’a 
en fazla golü ise 19 golle Cemil Turan 
kaydetti.

En çok forma giyenler
Beşiktaş-Fenerbahçe derbilerinde 

en çok forma giyen futbolcu unvanı 
Beşiktaşlı Rıza Çalımbay’a ait. Rıza 
Çalımbay, siyah-beyazlı formayla 
Fenerbahçe karşısında 64 maçta 
görev yaptı. Bu futbolcuyu 61 maçla 
Beşiktaşlı Şeref Görkey, 59’ar maçla 
da Beşiktaşlı Ulvi Güveneroğlu ile 
Fenerbahçeli Müjdat Yetkiner izliyor.

En erken gol Bolic’in
Beşiktaş-Fenerbahçe rekabetinde 

bilinen en erken golü Elvir Bolic attı. 
İki takım arasında 10 Mart 1996’da 
İnönü Stadı’nda yapılan lig maçının 
21. saniyesinde fileleri havalandıran 
Fenerbahçeli Bolic, rekabetin kayıtla-
ra geçen en erken golüne imza koydu. 
Fenerbahçe bu maçı 2-1 kazandı.

Ayrıca, 1991’de “Şifo” lakaplı Be-
şiktaşlı Mehmet Özdilek, Kadıköy’de 
2-2 sonuçlanan lig mücadelesinin 
37. saniyesinde sarı-lacivertli ekibin 
filelerini havalandırdı.

İki takımda da oynayanlar
Rekabetin 97 yıllık geçmişinde iki 

takım formasını da giyen pek çok 
futbolcu bulunuyor. Son dönemde 
iki takımda da oynayan futbolcular 
şunlar: Adem İbrahimoğlu, Ali Ke-
mal Denizci, Engin İpekoğlu, Tayfur 
Havutcu, Feyyaz Uçar, Saffet Sancak-
lı, Sergen Yalçın, Oktay Derelioğlu, 
Alpay Özalan, Ahmet Yıldırım, Emre 
Aşık, Ali Güneş, Tayfun Korkut, 
Murat Şahin, Mustafa Doğan, Mert 
Nobre, Fahri Tatan, Tümer Metin, 
Mehmet Yozgatlı, Rüştü Reçber, Bu-
rak Yılmaz, Mehmet Aurelio, Uğur 
Boral, Egemen Korkmaz, Mamadou 
Niang, Caner Erkin, Gökhan Gönül, 
İsmail Köybaşı, Jeremain Lens, Tol-
gay Arslan, Jose Sosa, Josef de Souza, 
Mehmet Topal, Salih Uçan.

Zeki Rıza Sporel detayı
Derbi rekabeti tarihinde bir maçta 

en fazla golü Zeki Rıza Spo-
rel kaydetti. Şimdiki Ülker 
Stadı’nın bulunduğu yerde, 
18 Haziran 1926’da yapılan 
rekabetteki ikinci randevuyu 
Fenerbahçe 4-1 kazanırken, bu 
özel müsabakada sarı-lacivert-
lilerin gollerinin tamamını Zeki 
Rıza Sporel attı.

İlk resmi maç berabere
Rakipler arasında ilk resmi maç, 

12 Kasım 1926’da oynandı. Taksim 
Stadı’ndaki İstanbul Ligi maçı 
golsüz eşitlikle tamamlandı.

Kendi kalesine gol atanlar
Beşiktaş-Fenerbahçe maçlarında 

bazı oyuncular kendi kalelerine gol 
atma şanssızlığını yaşadı. Son dönem-
de oynanan karşılaşmalarda, Beşik-
taş’tan Mehmet Ekşi, Recep Çetin, 
Ulvi Güveneroğlu, Ertuğrul Sağlam, 
Necip Uysal, Egemen Korkmaz, 
Dusko Tosic ve Marcelo Guedes, 
Fenerbahçe’den ise Nejat Barut, Piotr 
Soczynski, Saffet Akbaş, Dirk Kuyt ve 
Simon Kjaer kendi kalelerine gol attı.

İlk lig maçı
Beşiktaş ile Fenerbahçe, pro-

fesyonel lig tarihindeki 
ilk karşılaşmalarını 18 
Mart 1959’da yaptı. 
İnönü Stadı’ndaki ilk 
lig maçını Fenerbahçe 1-0 kazandı.

İki takımda da gol atanlar
Rekabetin 97 yıllık geçmişinde iki 

takımın da formasını giyen oyuncular-
dan bazıları, derbilerde farklı forma-
larla gol atma başarısına ulaştı. Şenol 
Birol, Ali Kemal Denizci, Tayfur 
Havutcu, Mert Nobre, Tümer Metin, 
Mamadou Niang ve Gökhan Gönül, 
hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe 
formalarıyla rekabette gol sevinci 
yaşadı. Ligin ilk yarısında oynanan 
ve 2-2 berabere biten karşılaşmada 
ise geçmiş sezonlarda Fenerbahçe’de 
oynayan Josef de Souza, şu an kadro-
sunda yer aldığı Beşiktaş formasıyla 
iki gol birden attı.

İlk gece maçı
İki takım arasındaki derbi müca-

delesinde ilk gece maçı 12 Haziran 
1960’ta, Ankara 19 Mayıs Stadı’nda 
yapıldı. Işıklar altında yapılan ilk kar-
şılaşma özelliğini taşıyan bu lig maçını 
Fenerbahçe 1-0 galip tamamladı.

En çok görülen sonuç: 1-0
Rakiplerin geride kalan 354 ma-

çında en çok görülen sonuç 1-0 oldu. 
Fenerbahçe, Beşiktaş’ı 40, Beşiktaş da 
Fenerbahçe’yi 37 kez 1-0’lık sonuçlar-
la yenerken, 98 yıllık derbi tarihindeki 
toplam 77 maçta sporseverler birer 
gol gördü. Toplam 13 ayrı statta kar-
şılaşan rakipler, ayrıca 29 kez de 0-0 
berabere kaldı.

Hasret maçları
Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında 

üst üste 17, Fenerbahçe ise çeşitli 
dönemlerde 3 kez 12 maç üst üste 
galip gelemeyerek, taraftarlarına 
derbi galibiyeti hasreti çektirdi. Öte 
yandan Beşiktaş 7, Fenerbahçe ise 6 
maç üst üste kazanarak, rakiplerine 
belirli dönemlerde üstünlük kurdu.
� n HABER MERKEZI

DOLMABAHCE’DE
DERBI AKSAMI

Hükmen galibiyetler

İki takım arasındaki ilginç 
notlardan biri de 2004-2005 
sezonunda Kadıköy’de oynanan 
derbi mücadelesinde yaşandı. 
Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu 
Stadı’nda 17 Nisan 2005’te 
yapılan maç adeta gol düellosu 
şeklinde geçerken, Beşiktaşlı fut-
bolcu Daniel Gabriel Pancu’nun 
kaleye geçmesi derbiye dam-
gasını vurdu. Beşiktaş kalecisi 
Oscar Cordoba, 80. dakikada 
kırmızı kart görerek takımını 10 
kişi bıraktı. Kırmızı kart öncesin-
de 3 oyuncu değiştirme hakkını 
kullanan siyah-beyazlı ekipte, 
Rumen futbolcu Daniel Pancu 
kalan bölümde kaleye geçti. 
Uzatma bölümüyle birlikte 18 
dakika kaleyi 
koruyan Rumen 
futbolcu, sadece 
penaltıdan bir 
gol yerken, 
Beşiktaş kar-
şılaşmayı 4-3 
kazandı. 

Bilica kazdı, penaltı kaçtı

Rakiplerin 2009-2010 sezonun-
daki randevusunda çok ilginç 
bir olay yaşandı. Fenerbahçe’nin 
Kadıköy’de Beşiktaş’ı 1-0 yendi-
ği 18 Nisan 2010’daki lig maçın-
da sarı-lacivertli takımın “Bilica” 
lakaplı Brezilyalı futbolcusu Fa-
bio Alves Da Silva, siyah-beyazlı 
takımın 64. dakikada kazandığı 
penaltı atışı öncesinde penaltı 
noktasını kramponuyla eşeledi. 
Daha sonra Beşiktaşlı Bobo’nun 
kullandığı penaltı atışını, kaleci 
Volkan Demirel kurtararak raki-
bine beraberlik şansı tanımadı. 
Bilica’nın futbol sahalarında çok 
ender yaşanan fair play dışı bu 
hareketi spor gündemini bir 
süre meşgul etti.

İki takım arasında İnönü Stadı’ndaki 
son derbiyi Beşiktaş kazandı. 3 Mart 
2013 tarihinde BJK İnönü Stadı’ndaki 
lig derbisi, tarihi stattaki son derbi maç 
olarak kayıtlara geçti. Gol düellosu 
şeklinde geçen maçı Beşiktaş 90+3. 
dakikada attığı golle 3-2 kazanırken, 
siyah-beyazlı takımdan Olcay Şahan da 
BJK İnönü Stadı’ndaki son derbi golünü 
atan isim oldu.

Fenerbahçe, 9 kişiyle yenilmedi
Fenerbahçe, Vodafone Park’ta 2016-

2017 sezonunda oynanan lig maçın-
da eksik kalmasına rağmen rakibine 
mağlup olmadı. Sarı-lacivertli ekip, 7 
Mayıs 2017’de Dolmabahçe’de oyna-
nan karşılaşmada 45. dakikada Vincent 
Aboubakar’ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 
geride kapadı. Mücadelede ikinci yarıda 
sayısal olarak da dezavantajlı konuma 
düşen Fenerbahçe, buna rağmen raki-
bine boyun eğmedi. Sarı-lacivertli ekip, 
88. dakikada Martin Skrtel ve 90+2. 
dakikada Josef de Souza’nın kırmızı 
kart görmesiyle 9 kişi kaldı. Fenerbahçe, 
kazandığı serbest vuruşta 90+4. dakika-
da Beşiktaşlı oyuncu Marcelo Guedes’in 
kendi kalesine attığı golle 9 kişi kaldığı 
karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrılma-
yı bildi.

Pancu kaleye geçti

İnönü’deki son 
derbi Beşiktaş’ın
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Annelİk yAşAmA sebebİm
Ünlü sanatçı Gülben Ergen,

yeni kozmetik markasının
tanıtımında ‘N Alaçatı

Dergisi’nin sorularını yanıtladı.
Sahne, televizyon ve sosyal so-
rumluluk projelerinde başarılı iş-
lere imza atmış Ergen, güzellik
formülünü ‘N Alaçatı Dergisi’ne
verdiği röportajda açıkladı: “Bede-
nime saygılıyım. Gece hayatı,
alkol, dedikodu, hayatımda hiç
tercihim olmadı. Anneliğim lütuf.
Anneliğim yaşama sebebim. Mes-
leğim özgürlüğüm ve kendimi
ifade edebildiğim bir alan.” Beden
ve ruh sağlığı için başkalarının ha-

yatlarıyla ilgilenmediğini ifade
eden güzel assolist, sağlıklı besle-
nerek, iyi niyetini besleyerek yaşa-
maya özen gösterdiğini
söyledi.Pamuk prenses gibiyimN
Alaçatı Dergisine verdiği röpor-
tajda, oğulları Atlas, Ares ve Gü-
ney’den  zaman zaman övgüler
aldığını belirten ünlü sanatçı “Pro-
vaya gidemediğim zamanlarda
sahne kostümlerim eve geliyor o
zaman evin içerisinde Pamuk
Prenses gibi dolaşıp onların fikrini
alıyorum. Genelde beğeniyorlar.
Markamızı seviyorlar. Vegan
ürünlere merakları arttı” dedi.


