
EN AĞIR CEZAYI ALSIN

Eski sevgilisi tarafından 2020
yılında öldürülen Pınar Gülte-

kin'in annesi Şefika Gültekin, “Biz
Anneler Günü'nü unuttuk artık. Çok
acı, kimse yaşamasın. Büyüt, üniver-
site okut, bir cani gelsin diri diri yak-
sın. 2 senedir bu mahkeme sürüyor.
O en ağır ceza almazsa biz ölürüz.

Adalet yerini bul-
sun” dedi. Acılı
anne, “Kadınları
öldürenler bu
davalardan cesa-
ret alıyor. Bu 
Anneler Günü en
büyük hediyem
en ağır cezayı al-
ması” diye dert
yandı. I SAYFA 5

ç

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Anneler Günü nedeniyle Edirnekapı 
Şehitliği'nde çocuklarının mezarlarını ziya-

ret eden şehit anneleri, duygusal anlar yaşadı.
Edirnekapı Şehitliği'nde yatan en küçük şehidi
olduğu belirtilen 19 yaşındaki Piyade Onbaşı
Enes Koç'un annesi Emine Koç, “Buraya 4 aydır
her gün geliyorum yaklaşık 3 saat mezarlıkta du-
ruyorum. Diğer şehitlerle de konuşuyorum. 
Kendimi avutuyorum" diye konuştu. I SAYFA 8

ç

Anneler Günü’nü 
unuttuk artık!

Esenler'de 19 yaşındaki Asiye
Nur Atalay 5 Mayıs günü

sokak ortasında başından silahla 
vurularak öldürüldü. Asiye Nur 
Atalay'ı öldürdüğü belirlenen Ümit
Karakoyun yakalandı. Atalay'ın an-
nesi Rahşan Atalay, Anneler Gü-
nü'ne kızının kıyafetlerine sarılarak
girdi. Gözyaşlarına hakim olamayan
acılı anne, yaşadığı acıyı güçlükle
ifade etti. Atalay, “Ben katilin müeb-

bet almasını istiyorum. Asiye'nin son
olmasını istiyorum. İçeride her gün
ölsün istiyorum” dedi. “Beş dakika
geçiyor, beş dakika sonra yeniden
başlıyor acım” diyen Atalay, “Her
Anneler Günü'nde hediye alırdı.
Biraz asabiydi ama öper, severdi. Bir
hayali vardı. Ehliyet sınavına gidi-
yordu kızım. Anne seni gezdirece-
ğim diyordu. Hayallerinin hepsi
yarım kaldı” şeklinde konuştu. 
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O KATiLiN MÜEBBET 
ALMASINI iSTiYORUM

Şüpheli Ümit Karakoyun'un
16 dosyası bulunmasına rağ-

men serbest dolaşmasına tepki 
gösteren Rahşan Atalay, “Kızımın
doğum gününde dışarı salıveriyor-
lar. Bugün kızımın mezarına gittim.
Çok konuştum ama gelmedi. 
Asiye'm dedim çok süslüydün, ken-
dini çok seviyordun. Çok meşhur
oldun, herkes arkandan seni konu-
şuyor dedim. Ama o beni görüyor

mu bilmiyorum. Benim duru-
mumda olan anneler bana destek
versin” diye konuştu. Atalay, “Bu ka-
tilin aftan falan yararlanmasını iste-
miyorum. Ağırlaştırılmış müebbet
caza almasını istiyorum. Benim
kızım beyaz kefenle yatıyor, o da
orada her gün ölsün istiyorum. 
Sensiz ilk anneler günü yalnızım.
19 sene bak büyüt, birisi gelsin, kızı-
mın canını alsın” ifadelerini kullandı.
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19 SENE BAK BÜYÜT; 
BiRiSi GELSiN CANINI ALSIN!
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Esenler'de sokak ortasında vurularak öldürülen 
19 yaşındaki Asiye Nur Atalay’ın annesi Rahşan
Atalay, Asiye’siz ‘Anneler Günü’nde gözyaşlarına
boğuldu. Kızı Asiye’nin her Anneler Günü’nde 
kendisine hediye aldığını ve öptüğünü söyleyen
Atalay, “Hayalleri vardı, yarım kaldı” dedi

Dikilitaş'ta 1926 yılından itibaren bulunan 
Hamidiye Çeşmesi, 1970'lerde yer değişikliği ile

Hora Sokak'a taşındı. Hayırseverler tarafından yaptırılan
ve yarım asırdır aynı yerde bulunan çeşme, arkasındaki
binanın kentsel dönüşüme girmesiyle 17 Nisan'da izinsiz
yıkıldı. Çeşmenin yıkılmasına, çevre sakinleri tepki gös-
terdi. Anıt Koruma ve Bakım Uzmanı Doç. Dr. Gamze
Kaymak Heinz, çeşmenin yıkılmasıyla çevredekilerin 
hafızasının silindiğini belirtirken, müteahhitlerin de 
koruma eğitimi almaları gerektiğini söyledi. İnşaatın 
şantiye şefi Kaan Kürşat Kocaoğlu ise “Bu çeşme bizim
inşaat sahamızın içerisindeydi” dedi. I SAYFA 5

ç

Beşiktaş'ta bulunan Hamidiye Çeşmesi,  izinsiz olarak yıkıldı. Anıt Koruma ve Bakım Uzmanı
Doç. Dr. Gamze Kaymak Heinz, "Bu çevrede yaşayan insanların hafızası yok edildi" dedi
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Pınar Gültekin

EVLATLARINA KAVUŞSUNLAR

Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Derya Yanık, Anneler

günü nedeniyle düzenlenen prog-
ramda, Diyarbakır annelerine selam
gönderdi. Yanık, “Diyarbakır'da
çocuklarını terör örgütlerinin elinden
alan ve almak için çabalayan anne-

lere buradan 
bir kez daha
selam gönderiyo-
rum. Dilerim 
her birinin bekle-
yişi evlatlarına
kavuşmanın 
verdiği mutlu-
lukla sonuçlanır”
açıklamasını
yaptı.  I SAYFA 7
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O annelere 
selam olsun!

Derya Yanık

İSTANBUL’DA ÇOK MUTLUYUM

Lig'in 36'ncı haftasında deplas-
manda Medipol Başakşehir ile

0-0 berabere kalan Galatasaray'da
teknik direktör Domenec Torrent, 
müsabakanın ardından önemli açıkla-
malarda bulundu. İstanbul'da  çok
mutlu olduğunu belirten Torrent, 

“Yeni seçilen baş-
kan olsaydı, ken-
disi ile devam eder
miydi?” sorusuna,
“Bu konuda daha
fazla yorum 
yapmayacağım.
Benim de elimde
olan bir şey 
değil” cevabını
verdi. I SAYFA 14
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Elimde olan 
bir şey değil!

Domenec Torrent

EDiRNEKAPI’DA 
ANNELER GUNU!

Hıdrellez kutlamalarına katılan
Esenyurt Belediye Başkanı

Kemal Deniz Bozkurt, oynayanlara
eşlik etti. Bozkurt, “Çok şanslı bir
topluluğuz. Bu coğrafya çok özel bir
coğrafya. Hıdırellez, zorlukların bit-

mesi ve zorluklara karşı beraber mü-
cadele etmek demek. Dolayısıyla biz-
ler Türkiye’nin her tarafında coşkuyla
kutlanan bu bayramı kutluyoruz. 
İstanbul’a da Türkiye’ye de örnek
olacağız. İyi ki varsınız” dedi. I SAYFA 4
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SOKAK ORTASINDA YOLUNU KESTİ
Asiye Atalay, Esenler'de yaşıyordu. İddiaya göre Atalay, saplantılı bir kişi tarafından
rahatsız ediliyordu. O kişi, 5 Mayıs'ta Asiye Atalay'ın yolunu kesti. İkili arasında bir
süre tartışma yaşandı. Silahını çeken saldırgan, kaçmaya çalışan Asiye Atalay'ı 
başından vurdu. 19 yaşındaki genç kadın sokak ortasında hayatını kaybetti. 

YAZARAK
ÖZÜMLE

BULUŞUYORUM!
Yazar Orçun 
Oğlakçıoğlu Dam-

ga'ya konuştu. Kitapların-
dan elde ettiği tüm gelirini
bağışlayan Oğlakçıoğlu,
“Yazmak özümle buluşmak
benim için. Arayışlarımın
cevabı, yolumun ışığı, sev-
gide kalıp beni olmak istedi-
ğim bana dönüştüren bir
büyülü bahçe” dedi. Oğlak-
çıoğlu, yazarlık serüvenini,
“Gelir olarak 
düşünmeden,
maddi dünyanın
zedelemediği bir
düş kurduk” şek-
linde tanımladı. 
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DİLEK BOZKURT SÖYLEŞİ 13’TE 

Anne sevgisi karşılıksızdır
Beylikdüzü Belediyesi,
Anneler Günü kapsa-

mında “Anne Çocuk Kampı”
düzenledi. Kampın kapanış tö-
renine katılan Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, “Karşı-
lıksız sevgi dendiğinde aklıma
anne sevgisi geliyor. Bir insan
çocukluğunu anne sevgisi ve
baba şefkatiyle yaşamışsa
memlekete çok faydalı işler
yapar” diye konuştu. I SAYFA 9
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Kadınlara 
özel proje

Bağcılar Belediyesi tarafın-
dan düzenlenen Anneler

Günü pikniğinde anne ve anne
adayları bir araya geldi. Belediye
Başkanı Abdullah Özdemir, “Bize
müthiş bir enerji yüklediniz. Bütün
yorgunluklarımızı aldınız. Yeni dö-
nemde çocuklarımıza, gençlerimize
ve kadınlarımıza çok özel projeler
geliştireceğiz” dedi. I SAYFA 9
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MUTLULUKTA 3A FORMÜLÜ!
21’inci yüzyılın cevabını aradığı soruların
belki de en başında mutluluk geliyor. 

Bununla ilgili her geçen gün yeni araştırmalar
kamuoyuyla paylaşılırken psikiyatrist Prof. Dr.
Nevzat Tarhan’ın mutluluğu elde etmeyle ilgili
önerdiği 3A formülü dikkat çekiyor. Mutlu-
lukta ‘Anlam, Amaç, Arkadaş’ın önemini 
vurgulayan Tarhan, mantıksal, duygusal ve
sosyal zekânın mutlulukta dengeli kullanıl-
ması gerektiğinin altını çiziyor. I SAYFA 2

ç
Sarıyer'de bir kadın, kıskançlık nedeniyle 
tartıştığı eltisini tabancayla ağzından vurdu.

Yaralı kadın hastanede tedavi altına alınırken, 
saldırgan elti gözaltına alındı. Vurulan kadın, 
“Elindeki silahı alınca sinirlenerek bana saldırdı.
Saçlarımı çekti, kollarımı ısırdı. Kaçmak isterken
suratıma doğru ateş etti” diye konuştu. I SAYFA 3
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ELTi SAVAŞI!

Ya kin ve kibir
ya da özgürlük!

HABERİN DEVAMI SAYFA 9’DA

KURTLARINI DÖKTÜ!KURTLARINI DÖKTÜ!KURTLARINI DÖKTÜ!KURTLARINI DÖKTÜ!KURTLARINI DÖKTÜ!KURTLARINI DÖKTÜ!KURTLARINI DÖKTÜ!KURTLARINI DÖKTÜ!KURTLARINI DÖKTÜ!

DEV DERBİDE
KAZANAN YOK!
Süper Lig'de 36. hafta dev bir derbiye
ev sahipliği yaptı, karşılaşmada her
türlü aksiyon yaşandı. Vodafone
Park'taki mücadelede yüksek gerilim,
tempolu oyun ve goller vardı ancak 
kazanan çıkmadı. Batshuayi penaltı 
kaçırdı, Fenerbahçe'de Filip Novak'ın
golüne, Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal 
karşılık verdi, derbi 1-1 sona erdi. 
Bu sonuçla Fenerbahçe, Devler Ligi 
yolundaki avantajını kaybetti, Kartal ise
Avrupa şansını mucizelere bıraktı. 
Beşiktaş bu sonuçla puanını 55'e 
çıkarırken 7. sırada yer aldı. 7 maçlık
galibiyet serisi sona eren Fenerbahçe
ise puanını 69 yaptı.
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COLORADO Eyalet Üniversitesi’nden
(CSU) araştırmacılar, fiziksel aktivitenin
beyindeki hücreleri birbirine bağlayan

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

Hafızada iyileşme gözlendi  

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

Beyaz cevheri küçülttü

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

Gençlerde henüz denenmedi

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

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

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

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

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

Protein kaçağına dikkat

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

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

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

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

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

İdrar sıkıntısı belirti

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

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

Son teknolojik tedaviler 

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

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

SERTLEŞME
PROBLEMİ 

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

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

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

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

Hafızada iyileşme gözlendi  

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

Beyaz cevheri küçülttü

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

Gençlerde henüz denenmedi

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

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

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

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

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

Protein kaçağına dikkat

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

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

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

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

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

İdrar sıkıntısı belirti

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

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

Son teknolojik tedaviler 

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

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

SERTLEŞME
PROBLEMİ 

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

60-80 yaş aralığındaki 247
katılımcıyı gözlemleyen yeni
bir çalışma, yürüme gibi fizik-
sel aktivitelere katılmanın,
beyni olumlu bir şekilde
etkileyebileceğini buldu.
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Üsküdar Üniversitesi Ku-
rucu Rektörü, Psikiyatrist 
Prof. Dr. Nevzat Tarhan, 6 

Mayıs Radyo Günü’nün önemine 
işaret ederek Türk radyo yayıncı-
lığının 6 Mayıs 1927’de başladığını 
hatırlattı. Bu sene Türkiye’de rad-
yo yayıncılığının 95’inci yıldönü-
münü kutladığını kaydeden Prof. 
Dr. Nevzat Tarhan, “Türkiye’nin 
modernleşmesinin önemli teknik 
başarılarından biri gerçekleşti-
rilmiş oldu. Yeni kuşaklar radyo 
dendiği zaman basite alıyor. Ama 
o zamanlar için radyo yayınını 
bulmak, onu çeşitli vericilerle, 
yansıtıcılarla yapabilmek, şu an da 
uzaya ülke kurmak gibi önemi bir 
olaydı.” dedi. 

Daha ileriye götürmeli
Prof. Dr. Nevzat Tarhan, her 

yeni gelişmenin üzerine yeni bir 
şeyin eklenmesi gerektiğini de 
belirterek özellikle gelecek kuşak-
lara önemli görevler düştüğünü 
söyledi. Prof. Dr. Nevzat Tarhan, 
“Yeni kuşakların bunu daha ileriye 
götürmesi gerektiğini ve daha iyi 
geliştirmesi gerektiğini düşünü-
yorum. Bizim hedefimiz olmalı. 
Bizim hedefimiz olmuşla yetinmek 
değil, yeni bir şeyler katmak olma-
lı” dedi. TRT Radyo1’de yayın-
lanan Ailece programına katılan 
Prof. Dr. Nevzat Tarhan, hastalık-
ların tedavisindeki gibi mutluluğun 
da bir reçetesi olduğunu söyledi. 
Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “İnsan-
larda mutluluk arayışı ve mutsuz-
luk derdi var. Baktığımız zaman 
Sokrates’e, Aristo’ya, Platon’a 
kadar gidiyor. Tartıştıkları konular 
mutluluk konuları. Asıl fikir babası 
Sokrates. Aristoteles ise bunu yazı 
haline getirmiş” diye konuştu. 

Mutluluk bir süreçtir
Aristoteles’in mutluluğu ikiye 

ayırdığını, birincisinin hedonist 
mutluluk yani haz peşinde koşmak, 
hazları eylem halinde yaşayabil-
mek olduğunu kaydeden Prof. Dr. 
Nevzat Tarhan, “Aristoteles, bu 
mutluluğu geçici mutluluk olarak 
görüyor. Asıl insanı mutlu eden 
mutluluğun Eudaimonia mutluluk 
olduğunu söylüyor. Eudaimonia 
mutluluğun bir anlam peşinde, ide-
al peşinde koşmak olduğunu söylü-
yor. Eudaimonia mutluluk, anlamlı 
ideallere bağlı eylemlerin toplamı 
olarak geçiyor. Bu insanda kalıcı 
mutluluk yapıyor, diğeri geçici 
mutluluk sağlıyor” diye konuştu. 
Geçici mutluluklarda kişinin bir 
süre sonra onu mutlu eden şeyin 

bitmesiyle hüzne kapıldığını kay-
deden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, 
“Güzel günler geçince, onun bitişi 
bile insana hüzün verir. Hüznün 
bitmesi ise insana haz verir. Mutlu-
luk durumsal değil, mutluluk bir 
süreçtir. Bu süreci yönetmek gere-
kiyor. Mutlulukta süreç yönetimini 
doğru yapabilmek önemlidir” 
ifadelerini kullandı. 

Kazan, harca, eğlen!
Mutlulukta süreç yönetiminin 

doğru yapılması için mutlulukla 
ilgili bir yaşam felsefesine sahip 
olunması gerektiğini vurgulayan 
Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Mut-
luluk, amansız yaşamak, canının 
her istediğini yapmak, duvarları 
yıkmak, zincirleri kırmak, kafana 
göre yaşamak değildir. Bu aldatıcı 
mutluluktur. Kapitalist sistem ve 
popüler kültür, tüketimi artırmak 
için bu mutluluğu teşvik ediyor. 
Kazan tüket çarkı içerisinde 
yaşamaya zorluyor. ‘Kazan, harca, 
eğlen, 5 gün çalış 2 gün eğlen’ 
diyor. Şu an ABD’de ortalama 
insanın hayatındaki yaşam felse-
fesi bu. Hafta sonu eğlenemezse, 
çocuğu hasta olursa ya da olumsuz 
bir şey olursa çok kötü hissediyor 
kendini.” dedi. 

Kaliforniya Sendromu!
Hedonist mutluluğun insanı 

mutlu etmediğini vurgulayan Prof. 
Dr. Nevzat Tarhan, “Hatta bu 
mutluluğu amaçlayıp da edineme-
yenler için bir sendromdan bahse-
diliyor. Adı Kaliforniya sendromu. 
Kaliforniya Sendromu Kaliforni-
ya’da çok yaygın olduğu için orada 
mutluluk araştırmaları da çok 
yapılıyor. Bizim için Antalya neyse, 
ABD için de Kaliforniya öyle, eğ-
lence açısından. Oradaki insanlar 
birçok şeye sahipler, eğleniyorlar, 
çok hızlı yaşıyorlar. Bütün bunlar 
var ama insanlar yine mutlu değil-
ler.” dedi.

Her mevsim bir bahçe
Her yaşın mutluluğu yakalaya-

cak boyutu olduğunu vurgulayan 
Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “18-20 
yaşında gibi yaşamak istiyorsanız 
bu gerçekçi değil, mümkün değil. 
O halde ne yapılacak? Her mevsim 
bir bahçen olacak, o bahçede her 
mevsim çiçek açan bir ağaç olacak. 
Hayatı böyle görürseniz, çocukluk-
ta da ergenlikte de orta yaşta da 
ileri yaşta da mutlu olmayı başarır-
sınız, mutlu olacak bir şey bulursu-
nuz. 92 yaşında bir hanımefendiye 
soruyorlar: ‘Nasıl mutlu olabili-
yorsunuz, birçok hastalığınız var?’ 
Hanımefendi diyor ki ‘Çalışmayan 

uzuvlarımı değil, çalışan uzuvları-
mı düşünüyorum.’ Bu da bir bakış 
açısı. Hayatın bu insanlara kattığı 
anlam oluyor. Bu da anlam mut-
luluğu dediğimiz mutluluk. Anlam 
mutluluğunda kişinin, öyle ideal-
leri olacak ki içinde anlam olan 
idealler olacak. O anlama katkı 
sağladıkça mutlu olacak.” dedi.

Kıymet bilen mutlu olur
“Mutluluk beklentilerimizle 

elde ettiklerimiz arasında sağlıklı 
ilişkiyi kurmayı başarmaktır” diyen 
Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Her in-
sanın hayatında beklentileri vardır: 
Şuyum olsun, buyum olsun, şöyle 
bir hayata sahip olayım gibi. Onun 
dışında elde ettikleri ve edemedik-
leri var. Bunlar arasındaki dengeli 
ilişkiyi kurabilen mutlu olabiliyor. 
Elde edemediğine takılırsa mutsuz 
oluyor. Elde ettiklerinin, sahip 
olduklarının kıymetini bilse mutlu 
olabiliyor. Kişinin bu dengeyi 
sağlaması gerekiyor. Mutluluk, 
hareket halinde mutluluktur. Mut-
luluk, kovalandıkça, yakalanacak 
bir şey değildir. Mutluluk gölge 
gibidir. İnsan gölgesini yakalamaya 
çalıştıkça kaçar, yakalayamaz. Siz 
hedefinize giderseniz, renkli gölge 
arkanızdan gelir. Onu yakalamak 
istemeyeceğiz, hedefimize odakla-
nacağız, doğru yola doğru adım-
larla gideceğiz” açıklamasını yaptı. 
Sıradan şeylerden mutlu olmayı 
başarabilmenin önemli olduğunu 
kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tar-
han, “Çocuklarınla bir arada otu-
rabilmek, bir çay içebilmek, sahip 
olduğun şeylerden mutlu olabil-
mek gibi şeylerin kıymetini bilmek 
mutlulukta çok önemli. Mutlu 
olabilmek için şükran duygusunun 
olması gerekiyor. Küçük şeylerden 
mutlu olabilmek gerekiyor” dedi.

3 A’ya sahip olmalı
İnsanı mutluluktan uzak-

laştıran üç kavram olduğunu 
kaydeden Prof. Dr. Nevzat 
Tarhan, bunları açgözlülük, 
duygusuzluk ve hırs olarak 
sıraladı. “Doyumsuz, açgözlü ve 
bencil olan bir kimsenin mut-
lu olması mümkün değil” diyen 
Prof. Dr. Nev-
zat Tarhan, 
“Bu kişiler 
yetinemi-
yorlar. 
Daha fazla 
diledikleri 
için zalim-
leşiyorlar. 
Başka-
larının 
haklarını 

da yemeye başlıyorlar. Zalim bir 
zengin oluyorlar ama yalnızlaşıyor 
ve mutsuz oluyorlar. Bu kimseler 
mutlu olamaz. Bunun için insanın 
yaşam felsefesini doğru oluşturma-
sı önemli. Kişi mutluluğu arıyorsa 
3 A dediğimiz, anlam, amaç ve 
arkadaşının olması gerekir. Haya-
tın anlamı, amacı ve arkadaşının 
olması gerekir. İnsan ilişkisel bir 
varlık, tek başına yaşamaya göre 
programlanmamış. Sosyal bir var-
lık. Sosyal zekasını da geliştirmesi 
gerek dediğimiz, sosyal yapının 
bir parçası olmayı hedeflemesi 
gerekiyor. Benmerkezci bir insan 
oldukları için mutlu olamıyorlar. 
Başarılı, zengin oluyorlar ama 
mutlu olamıyorlar ve hayatlarının 
sonuna kadar yalnız kalıyorlar” 
diye konuştu.

TAYLAN DAŞDÖĞEN

MUTLULUK ASLA 
SATIN ALINMAZ

Bencilliğin krallığında 
Mutluluk sahte oluyor

FORMULU!3A MUTLULUKTA MUTLULUKTA 

YAŞAM felsefesinin mutlu olmada çok önemli 
olduğunu da vurgulayan Prof. Dr. Nevzat Tar-
han, “Yaşam felsefesi doğru şekilde yapılan-
dırılırsa, bir insanın mutlu olmaması mümkün 
değil. ABD’de yapılan en son mutluluk araştır-
masında, kişi başı gayrisafi milli hasıla, 1950 ile 
2000 yılları arasında 20 bin dolardan 35 bin do-
lara çıkmış. Ama aynı tarihlerde yapılan mutlu-
luk araştırmalarında çok mutluyum diyenlerin 
oranı yüzde 30’larda kalıyor. Hiç artmıyor. 
Onun üzerine ‘Para, mutluluğu satın almaz’ sö-
zünü söylüyorlar. Maddi gücün olması, mutlu-
luğu satın almıyor. Mutluluğu satın almak için 
muhakkak başka sermayeye ihtiyacın var. Bu 
da sosyal sermaye, duygusal sermayedir” dedi. 
Mantıksal zekanın, kişiyi zengin edebildiğini 
ancak sosyal ve duygusal zeka geliştirilmezse 
mutlu olunamayacağını kaydeden Prof. Dr. 
Nevzat Tarhan, “Mutluluğun formülü, üç zeka 
alanını da güçlendirmek gerekiyor. Mantıksal 
zeka, duygusal zeka ve sosyal zeka. Kaliforni-
ya sendromunun üçüncü belirtisine de dikkat 
çekmek gerekiyor o da yalnızlık. En sonunda 
mutsuzluk ortaya çıkıyor. Büyük depresyon, 
intihar olayları artıyor. Özellikle stres altında 
ve kriz durumlarında daha çok ortaya çıkıyor” 
bilgisini verdi. 

 21’inci yüzyılın cevabını aradığı soruların belki de en başında mutluluk geliyor. Bununla ilgili her geçen gün 
yeni araştırmalar kamuoyuyla paylaşılırken psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın mutluluğu elde etmeyle 
ilgili önerdiği 3A formülü dikkat çekiyor. Mutlulukta ‘Anlam, Amaç, Arkadaş’ın önemini vurgulayan Tarhan, 
mantıksal, duygusal ve sosyal zekânın mutlulukta dengeli kullanılması gerektiğinin altını çiziyor MUTLU olmayan insanlar-

da ikinci bir özellik olduğu-
nu, bunun da egosantrizm 
olarak isimlendirildiğini 
kaydeden Prof. Dr. Nevzat 
Tarhan, “Bencilliğin krallı-
ğındaki mutluluk sahte olu-
yor. Bencilce bir mutluluk 
arayışı, sahte bir mutluluk 
arayışı oluyor. Bencilliğin 
krallığında yaşıyorsanız 
mutlu olamazsınız. O an 

mutlu olursunuz ama sürdüremediğiniz ve 
kontrol edemediğiniz için elinizden kayıp 
gittiği zaman daha kötü olursunuz. Ünlü 
bir Amerikalı aktör var, açıklama yaptı, 
‘Bu yaşlılık çok berbat bir şey, ötenazi isti-
yorum.’ dedi. Ötenazi Kanada’da serbest. 
Ötenazi için doktora başvuruyorsun. Bir 
çeşit intihar. Kişi hızlı yaşamış ama yaş 
ilerledikten sonra aynı şeyi devam ettire-
miyor. Halbuki onun mutluluk felsefesi 
doğru olsa” diye konuştu. 

Prof. Prof. Dr. Dr. 
Nevzat Nevzat 
TarhanTarhan

MUTLULUK üzerine 
Kuzey Karolina Üniver-
sitesinin yaptığı hedonik 
ve eudaimonic eylemlerin 
hücresel düzeydeki etki-
lerini inceleyen ilginç bir 
çalışma olduğunu belir-
ten Tarhan, insan mutlu-
luğu üzerine işlevsel bir 
genomik bakış başlığı ile 
yayınlanan ve genomik 
tabanlı analizler içeren 
bu çalışmada CTRA 
Stres genlerine dikkat 
çekildiğini kaydetti ve 
ekledi: “Kişide haz veren 
eylemler değil de bir anlam peşinde 

koştuğu zaman kişinin stres genle-
ri anlamlı bir şekilde azalıyor. 

Bu da bağışıklık siteminin 
güçlenmesine sebep oluyor. 
Stres yönetiminde de çok 
önemli. Haz peşinde koşan, 
mutluluğu hazları tatmin 
etmeye indirgeyen kişiler-
deki stresi yöneten CTRA 

stres genlerimiz, 

anlamlı bir şekilde haz peşinde koşan-
larda daha hızlı çalışıyor. Ama anlam 
peşinde koşanlarda, bugün hayat yo-
lunda ‘bir anlama gitmek için bir basa-
mak geçtim’ dediği zaman stresi tetik-
leyen CTRA stres genlerimiz anlamlı 
bir biçimde daha dengeli çalışıyor. 
Vücudun savunma sistemi demektir 
bu. Onun için anlık tatminler tavsiye 
edilmiyor ama orta ve uzun vadeli tat-
minler hedeflenmesi gerekiyor. Bunun 
için de kişinin hedefi olması, gelecekle 
ilgili idealinin olması gerekir. O ideale 
giderken bir basamak atlamış olmak, 

kişinin kalıcı mutluluğuna sebep 
oluyor. Bu da mantıksal zekânın, 
duygusal zekanın ve sosyal zeka-
nın dengeli kullanılması anlamına 
geliyor. Arkadaş, aile, yakın çevre, 
iş ilişkilerini dengeli tutabilmenin 
de mutlulukta payı var. Doğru bir 
yaşam felsefesi, doğru bir niyet ve 

gaye çok işe yarayabilir.”
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lunda ‘bir anlama gitmek için bir basa-
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leyen CTRA stres genlerimiz anlamlı 
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Vücudun savunma sistemi demektir 
bu. Onun için anlık tatminler tavsiye 
edilmiyor ama orta ve uzun vadeli tat-
minler hedeflenmesi gerekiyor. Bunun 
için de kişinin hedefi olması, gelecekle 
ilgili idealinin olması gerekir. O ideale 
giderken bir basamak atlamış olmak, 

kişinin kalıcı mutluluğuna sebep 
oluyor. Bu da mantıksal zekânın, 
duygusal zekanın ve sosyal zeka-
nın dengeli kullanılması anlamına 
geliyor. Arkadaş, aile, yakın çevre, 
iş ilişkilerini dengeli tutabilmenin 
de mutlulukta payı var. Doğru bir 
yaşam felsefesi, doğru bir niyet ve 
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KüçüKçeKmece'de ormanlık alanda
ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu.
Üzerinden kimlik çıkmayan 25 yaşların-

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

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

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

Hastaneye beni almadılar

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

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

Eve girmek istemiyorum

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

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

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

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

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

arası anma sürüşü yapıldı.

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

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

Umut'la hiç tanışamadı

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

Mücadele edeceğiz

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

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

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

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

BISIKLETLI
PROTESTO

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

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

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

Kendimi kenara attım

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

Maganda dehşeti

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

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

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

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

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

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

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

Hastaneye beni almadılar

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

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

Eve girmek istemiyorum

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

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

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

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

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

arası anma sürüşü yapıldı.

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

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

Umut'la hiç tanışamadı

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

Mücadele edeceğiz

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

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

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

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

BISIKLETLI
PROTESTO

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

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

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

Kendimi kenara attım

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

Maganda dehşeti

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

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

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

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

İETT Otobüsü refüje çıktı

ELTi SAVASI!ELTi SAVASI!

GAZIOSMANPAŞA’DA IETT oto-
büsünün çarptığı otomobil refü-
je çıktı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 15.15 sıralarında 
Yenimahalle Galericiler Caddesi’nde 
meydana geldi. Iddiaya göre, Cebeci 
Caddesi’nden Sultangazi istikametine 
giden M.T. yönetimindeki 34 ZB 1254 
plakalı IETT otobüsü, Galericiler Cad-
desinde seyreden 34 RL 0662 plakalı 
otomobile kavşakta yandan çarptı. 
Çarpmanın etkisiyle ters dönen otomo-
bil refüje çıktı. Ihbar verilmesi üzerine 
olay yerine ambulans ve polis ekipleri 
sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobil 
içinde yaralanan üç kişiyi hastaneye 
kaldırdı. 36ES hatlı otobüsün yolcuları 

başka otobüslere bindirilirken, polis 
kazayla ilgili çalışma başlattı. 

Kadıköy’de dört yol ağzında bir otomobille çarpışan cip metre-
lerce savruldu. Cip sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, alkollü 
olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü gözaltına alındı

Şişede durduğu 
GiBi DURMADI!

KAZA saat 08.30 
sıralarında Kadıköy 
Göztepe Mahallesi 

Şair Arşi Caddesi üzerinde 
meydana geldi. İddiaya göre 
Özgür Doğan yönetimindeki 
61 ACM 802 plakalı otomo-
bil, Ressam Salih Erimez 
Caddesi’nden hareket halin-
deyken, Şair Arşi Caddesi’n-
de seyreden Hüseyin Demir 
yönetimindeki 34 ENR 586 
plakalı cipe çarptı. Çarpma-
nın etkisiyle cip metrelerce 
savruldu. Kazada hafif 
şekilde yaralanan cip sürü-
cüsü ambulansla hastaneye 
kaldırıldı. Yapılan kontroller 
sırasında 1.49 promil alkollü 
olduğu belirlenen otomobil 
sürücüsü gözaltına alındı. 
Kaza yapan araçlar çekici 
yardımıyla kaldırıldı.

Çok sık kaza oluyor
Mahalle sakini Turan 
Ateş, “Burada sık sık kaza 
olur. Ben 22 yıldır burada 
oturuyorum. Burada sık 
sık kaza olma nedeni dört 
yol ağzı olarak adlandırı-
lan iki yolun kesiştiği yer 
olması. İleride pastane, 
fırın, sağlık kurumu var. 

Işıklar var ancak, buraya 
gelen boş bulan, bir işi 
olan araçlarını park ediyor. 
Dolayısıyla buradaki gelen 
aracı göremiyor. Yukarıdaki 
geleni göremiyor. Kazaların 
oluş nedeni buradaki gereksiz 
parklar. Belki kırmızı ışığı 
göremeyebilir, o da olabilir 
bilmiyorum. Kırmızı ışık 
ihlali var mı yok mu onu 
görmedim. Ama sabahın bu 
saatinde alkollü olması biraz 
şaşırtıcı. Emekli hakimim, 
avukatlık yapıyorum. Meslek 
alışkanlığı olarak hep biz tek-
nik bilirkişilerin hazırladığı 
kusurlara bakarız. Kim fazla 
kusurlu, tabii alkol olmak 
büyük kusur” dedi. DHA

OLAY 6 Mayıs’ı 7 
Mayıs’a bağlayan gece 
Bağcılar’ın çeşitli 

mahallelerinde meydana 
geldi. İnşaat ve tesisat işleriyle 
uğraşan esnafı hedef alan şe-
beke, daha önceden yerlerini 
belirledikleri çok sayıda aracı 
bir gecede soydu. Matkap gibi 
hırdavat ve el aletlerinin ol-
duğu araçları elleriyle koymuş 
gibi bulan şebeke, kısa sürede 
kapısını açtıkları araçlarda 
değerli gördükleri malzeme-
leri çaldı.

3 saniyede kapıyı açtı
Demirkapı Mahallesi’nde ya-
şanan hırsızlık anları güvenlik 
kamerası tarafından kayde-
dildi. Saat 05.55 sıralarında 
hafif ticari araçla sokağa giren 
hırsızlar, park halindeki hafif 
ticari aracın yanında durdu. 
Esnafın içinde iş makinele-
rinin bulunduğu hafif ticari 
aracın arka kapısını 3 saniye-
de açan hırsız, iş makinelerini 
geldikleri araca taşıdı. Daha 
sonra sokaktaki başka bir 
hafif ticari aracın yanında 
duran hırsızlar aynı yöntemle 
arka kapısını açtıkları araçta 
bulunan malzemeleri çalarak 

olay yerinden uzaklaştı.

20 mağdur daha var
Polis merkezine gittiğinde çok 
sayıda mağdur olduğunu belir-
ten Erkan Dağlar, “Biz inşaat 
işleri yapıyoruz, bu aracımıza 
malzemelerimizi bırakıyoruz. 
Sabah kalktığımızda aracı-
mızın kapısı açıktı. Güvenlik 
kameralarını inceleyince 
malzemelerimizin çalınmış ol-
duğunu gördük. Ben anahtar-
la o kadar kolay açamıyorum. 
İki dakika sürmüyor, adam 
tornavidayı sokup kilidi açıyor 
sonra arka kapıyı açıp tüm 
malzemelerimizi çalıyor. De-
ğerli malzemelerimiz vardı, 20 
bin lira masrafımız var. İfade 
vermek için karakola gittik, 
bizim gibi orada 20 mağdur 
daha vardı. Bu insanların da 
aynı şekilde aynı saatlerde 
araçlarını soymuşlar. Bu olay 
Bağcılar’ın kanayan yarası, 
hırsızlık dediğiniz zaman akla 
Bağcılar geliyor. Sabah işe 
gidecektik gidemedik” diye 
konuştu. Bağcılar İlçe Emni-
yet Müdürlüğü ekipleri de seri 
hırsızlık olayını gerçekleştiren 
çeteyi tespit ve yakalamaya 
yönelik çalışma başlattı. DHA

Bağcılar’da inşaat ve tesisat işleriyle uğraşan esnafı hedef alan hırsızlar 
bir gecede çok sayıda aracı soydu. Hırsızlık şebekesi elleriyle koymuş 
gibi buldukları araçlardan binlerce liralık matkap gibi malzemeleri çaldı

Olay, Sarıyer Çayırbaşı Mahalle-
si’nde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, gece saatlerinde 

eltiler Ece Erdoğan (38) ve Sevtap G. 
(25) arasında kıskançlık nedeniyle tartış-
ma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya 
dönüşmesi üzerine Sevtap G. belinden 
tabanca çıkartıp Ece Erdoğan’ın ağzına 
soktu. Saniyeler sonra silahı ateşleyen 
Sevtap G., eltisini vurduktan sonra taban-
cayı yere atarak hızla koşarak kayıplara 
karıştı.

Hastaneye kaldırıldı
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 
sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. İhbar 
üzerine olay kısa sürede olay yerine gelen 
Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiple-
ri, toplanan kalabalığı dağıttıktan sonra 
çevrede güvenlik önlemi aldı. Ardından 
ağır yaralı kadın sağlık ekiplerinin ilk mü-
dahalesinin ardından ambulansla Seyran-
tepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma 
Hastanesine kaldırılarak tedavi altına 
alındı. Yaralı Ece Erdoğan’ın ameliyat 
edildiği ve hayati tehlikeyi atlattığı öğre-
nildi.
Erdoğan’ın polise verdiği ifadesinde 
“Bunların hepsi ben ondan daha güzelim 
diye oldu. Hem beni kıskanıyor, hem de 
öldürmek istedi. Bana küfür ve hakaret 
ederek silah çekti. Silahı almak istediğim-
de ateş açtı. Kurşun yanağıma saplandı. 
Beni kıskandığı için sürekli bana saldırı-
yordu” dediği öğrenildi.

Saldırgan yakalandı
Öte yandan, olay yerinde çalışma yapan 
polis ekipleri, olayda kullanılan tabancayı 
yapılan inceleme sonrasında ele geçirdi. 

Kovanın da delil torbasına konulması 
sonrasında çalışmaları sürdüren Sarıyer 
polisi, eltisini vuran Sevtap G.’yi Kağıtha-
ne’de kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan 
kadın, ifadesinin alınmasının ardından 
“kasten yaralama” suçundan adli işlem 
yapılarak adliyeye sevk edildi. Saldırgan 
elti, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Kaçmak istedim
Hastanede tedavisi süren Ece Erdoğan 
yaşananları anlattı. Ece Erdoğan, bir 
süre sonra evleneceği Sercan G.’nin tey-
zesi ile kavga edip yaralanması üzerine 
Çayırbaşı Mahallesi’ne geldiğini anlattı. 
Yolda karşılaştığı erkek arkadaşının 
abisinin eşi Sevtap G. ile aralarında 
tartışma çıktığını belirten Ece Erdoğan, 
“Elinde silah vardı, silahı elinden aldım. 
Elindeki silah erkek arkadaşıma aitti. 
Onu aldıktan sonra belindeki diğer 
silahla yüzüme ateş açtı. Sonrasında 
saldırmaya devam etti” dedi.

Daha önce de Sevtap G. ve ailesinin 
saldırılarına maruz kaldığını belirten Ece 
Erdoğan, “Elindeki silahı alınca sinirle-
nerek bana saldırdı. Saçlarımı çekti, kol-
larımı ısırdı. Kaçmak isterken suratıma 
doğru ateş etti” diye konuştu. Düştükten 
sonra Sevtap G.’nin vurmaya devam etti-
ğini belirten Erdoğan, “Bunu yapabilece-
ği hiç aklıma gelmezdi” şeklinde konuştu.

Demirle vurdular
Ece Erdoğan’ın bir süre sonra evleneceği 
Sercan G. ise “Teyzemle kavga ettim. 
Evin içinde kafama demirle vurdular. 
Sonra Ece gelmiş. Ona saldırmışlar. 
Bunu yapan abimin karısı. Sonuna kadar 
şikayetçiyiz” diye konuştu. Bu arada 
Sevtap G. yakalanarak gözaltına alındı. 
İfadesinin alınmasının ardından “kasten 
yaralama” suçundan adli işlem yapılan 
Sevtap G. adliyeye sevk edildi. Sevtap G., 
tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DHA

Sarıyer’de bir kadın, kıskançlık nedeniyle tartıştığı eltisini tabancayla ağzından 
vurdu. Yaralı kadın hastanede tedavi altına alınırken, saldırgan elti gözaltına alındı. 
Vurulan kadın, “Elindeki silahı alınca sinirlenerek bana saldırdı. Saçlarımı çekti, 
kollarımı ısırdı. Kaçmak isterken suratıma doğru ateş etti” diye konuştu

ASAYIŞ Şube Müdürlüğü, Do-
landırıcılık Büro Amirliği ekipleri 
tarafından yaptıkları çalışmada, 

telefonda kendilerini hakim, savcı polis 
gibi kamu kurumunda çalışan kişiler olarak 
tanıtarak dolandırıcılık yapan bir şebeke 
ortaya çıkardı. Şüphelilerin kurbanlarını te-
lefonla aradıkları, sözde hesaplarının terör 
örgütü tarafından ele geçirildiğini söyleyip 
para ve ziynet eşyalarını daha sonra geri 
vereceklerini söyleyerek istedikleri tespit 
edildi. Şüphelilerin kurbanlarının otur-
dukları evlerin önünde, hatta kapılarına 
giderek para ve ziynet eşyalarını aldıktan 
sonra ortadan kayboldukları belirlendi.
Polis delillerin toplanmasının ardından 

şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 
Operasyonda Mehmet C.K.(23) ile Cihan 
P. (22) gözaltına alındı. Şüphelilerin daha 
önceden de benzer suçlardan polisle geliş 
kayıtları olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin 
5 farklı olayda dolandırdıkları yaklaşık 1 
buçuk milyon lirayı Fatih’te bir döviz büro-
su aracılığı ile transfer ettikleri belirlendi. 
Polis bu işyerine yaptığı baskında dolandı-
rıcılıktan elde edilen para olduğu değer-
lendirilen 18 bin lira, 24 bin 871 dolar ile 2 
bin 555 Euro ele geçirdi. Poliste işlemleri 
tamamlanan şüpheliler adliye sevk edildi. 
İki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönde-
rilirken, polis şebekenin diğer üyeleriniı 
yakalamak için operasyonları sürdürüyor.

İstanbul’da kendilerini telefonda hakim yada savcı olarak ta-
nıtarak mağdurların para ve ziynet eşyalarını çaldıkları iddia 
edilen 2 kişi yakalandı. Şüphelilerin 5 farklı olayda toplam 1 
buçuk milyon liralık para ve ziynet eşyası aldıkları tespit edildi

Şişli’de, Cenk Çağın Ünlü (38), 
evinin terasında, 21 bıçak 
darbesiyle öldürülmüş olarak 
bulundu. Ramazan Bayramı’n-
da öldürülmüş olabileceği 
düşünülen Ünlü, Gölcük’te 
toprağa verildi

OLAY, Feriköy Paşa Mahal-
lesi Kurşun Sokak’ta, geçen 
Cuma günü meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, bir firma-
da satış temsilcisi olarak çalıştığı 
öğrenilen Cenk Çağın Ünlü’nün, 
işe gelmemesi üzerine mesai arka-
daşları kendisine ulaşmaya çalıştı. 
Ünlü’nün telefona cevap vermemesi 
üzerine polise haber verildi. Polis, 
kontrol amacıyla Cenk Çağın Ün-
lü’nün oturduğu binaya gitti. Daire 
ziline basılmasına rağmen kapıyı 
açan olmayınca çilingir çağrıldı. 
Çilingirin kapıyı açmasıyla içeri 
giren polis, teras katına çıktığında 
Ünlü’yü kan gölü içinde hareketsiz 
şekilde buldu. Yapılan incelemede 
Cenk Çağın Ünlü’nün, vücudunun 
çeşitli yerlerinden 21 kez bıçak-
lanarak öldürüldüğü tespit edil-
di.  Çevredeki kamera görüntülerini 
incelemeye alan polis, Ünlü’nün 
yakınları, arkadaşları ve komşuları-
nın da bilgisine başvurdu. Bir görgü 
tanığı polise, Ramazan Bayramı’nda 
bir kişinin evden elinde bir valizle 
çıktığını gördüğünü söyledi. Polisin 
incelemelerinin ardından Ünlü’nün 
cesedi, Adli Tıp Kurumu Morgu’na 
kaldırıldı. Buradaki işlemlerin ta-
mamlanması sonrası cesedi ailesine 
teslim edilen Cenk Çağın Ünlü, Göl-
cük’te toprağa verildi. DHA

TERASTA 
ÖLDÜRÜLDÜ

AVCILAR’DA sokaktaki metal çöp konteyne-
rini, iki kişinin yardımı ile çaldığı belirlenen 
şüpheli yakalandı. Ambarlı Mahallesi’nde 
sokaktaki metal çöp konteyneri, ‘çek çek’ ola-
rak bilinen motosiklete bağlı el arabasındaki 
çuvala yerleştirilerek çalındı. Avcılar Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri güvenlik kamerası kayıtla-
rını inceledi. Araştırmalar sonucunda çöp kon-
teynerinin 17 yaşındaki Pakistan uyruklu R.A. 

tarafından 
çalındığı 
belirlendi. 
Çaldığı çöp 
konteynerini hurda olarak sattığı anlaşılan şüp-
heli polis ekipleri tarafından yakalanarak Ço-
cuk Büro Amirliği’ne götürüldü. Şüphelinin, 
işlemlerin ardından Göç İdaresi Müdürlüğü’ne 
teslim edilerek sınır dışı edileceği belirtildi.

KÖŞEYİ DÖNMÜŞLER!KÖŞEYİ DÖNMÜŞLER!

Çöplük hırsızı!
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F ransa, Haziran’daki seçime odaklan-
mış durumda… Önümüzdeki beş yıl ül-
keyi yönetecek  Emmanuel Macron,

Nisan ayındaki ikinci turda yüzde 58,54 oy
alarak ikinci kez cumhurbaşkanlığı koltuğuna
oturdu… Şimdi sıra 577 üyeli Ulusal Meclis
seçiminde… Siyasette ‘üçüncü tur‘ denilen se-
çimler 12 ve 19 Haziran’da yapılacak… Dar
bölge sistemli seçimler iki turlu… Birinci
turda hiçbir aday salt çoğunluğu elde ede-
mezse en yüksek oyu alan iki aday arasında
ikinci tur yapılıyor…

* * * *
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde uzlaşmaz

bir tavır sergileyen Fransız solu şimdi tüm ak-
törleriyle meclis için güç birliği yapıyor…
Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği (Nupes)

adıyla sol ittifak kuruldu… 70 yaşındaki
Jean-Luc Melenchon liderliğindeki (La
France Insoumise) Boyun Eğmeyen Fransa
Hareketi (LFİ), önce (Europe Ecologie-Les
Verts), Yeşiller Partisi (EEVL) ardından
Fransız Komünist Partisi (PCF) ile anlaştığını
duyurmuştu… Kökeni Paris Komünü’ne daya-
nan, 1969‘da kurulan Fransız Sosyalist Parti
(PS)  son olarak ittifaka katıldı.

* * * *
İttifaka katılanlar birbirleriyle yarışmak

yerine tek adayla ortak hareket edecekler…
Kuvvetli oldukları bölgelere göre, LFI'nin
350, Yeşiller'in 100, PS'nin 70 ve PCF'nin 50
milletvekili adayı göstereceği söyleniyor… İt-
tifakın lideri Jean-Luc Melenchon Fransız si-
yasetinde eski bir isim… Radikal sol çizgide

siyaset yapıyor… Eski Troçkist,
aşırı solcu La France İnsoumise Partisi‘nin li-
deriydi…

* * * *
Anti-NATO, anti-AB ve anti-ABD'ci... Üç

kez cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday
oldu… İlki 2012’de ‘Sol Cephe‘ adına, son
ikisi Şubat 2016’da kurulan LFİ hareketi
adına… 2012’de yüzde 11,1 oranında,
2017’de yüzde 19,58 ve Nisan’da yüzde
21,95 oy almış, Le Pen’in yerine ikinci turu
kıl payı kaçırmıştı… Melenchon, ‘Macron'un
adaletsiz ve acımasız politikasını sürdürme-

sini engellemek ve aşırı sağı yenmek‘ için ça-
renin bir araya gelmek olduğunu söylüyor…

* * * *
Fransa Cumhurbaşkanı ‘seçilmiş monark‘

olarak yönetir ülkeyi adeta… Mecliste kendi
partisinden bir çoğunluk varsa yasama günde-
mine de hakim olur… Ama yoksa belli du-
rumlarda yetkileri son derece sınırlı
olabiliyor… Dolayısıyla Fransız yarı başkan-
lık sistemi parlamentarizm ile süper başkanlık
arasında salınan bir sistem görünümünde…

* * * *
İşte sol ittifak bu yüzden mecliste çoğun-

luğu sağlamak istiyor… Macron, başbakanı
atarken meclis çoğunluğunu dikkate almak
zorunda… Sol ittifak çoğunluğu sağladığı
takdirde başbakan adayı şimdiden belli… O
da ittifakın lideri Jean-Luc Melenchon…
Fransa‘da ikinci kez başkan olan Macron, bu
durumun farkında… Bu yüzden zafer konuş-

masında “biliyorum ki birçok yurttaş beni
desteklediği için değil, aşırı sağa karşı olduğu
için bana oy verdi… ben herhangi bir kampın
adayı değilim, bütün Fransızların başkanı-
yım” diyordu…

* * * *
Sol ittifak başarı sağlarsa Melenchon’un

başbakan olması, Macron’u  ‘cohabitation‘a
(ortak yaşamaya) zorlayarak Fransız soluna
bir yükselme hattı açabilir…  Haziran seçim-
leri bu anlamda Fransız solu için çok
önemli… Dolayısıyla ‘üçüncü tur‘dan, bitme-
miş bir seçim süreci olarak bahsetmek müm-
kün… ‘Front populaire‘ yani Halk Cephesi
adıyla 1936'da bir araya gelen Fransız solu
ülkenin ilk solcu başbakanı Leon Blum'un
seçim zaferi elde etmesini sağlamıştı…
Fransa solu şimdi Jean-Luc Melenchon ile
yeni bir Mitterrand veya başka bir Leon Blum
çıkarabilir mi? Bekleyip göreceğiz…

Fransa'da sol ittifak

BARIŞ KIŞ

B ereketin simgesi ve baharın müjde-
cisi olan Hıdırellez, Esenyurt Bele-
diyesi’nin düzenlediği şenlik ile

birlikte coşkuyla karşılandı. Fatih Mahallesi
Roman Kültür Evi önünde Roman müzik
grubunun çalgısı ile başlayan Hıdırellez
Şenliği'ne Esenyurt Belediye Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt, Belediye Başkan Yardımcı-
ları Selçuk Günerhan ve Hayrettin Baba-
han, İstanbul Roman Dernekleri
Federasyonu Başkanı Semih Makaracı,
Esenyurt Romanlar Derneği Başkanı Özcan
Makaracı ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

Kadınlara çiçek verdi

Mahalledeki esnafları ziyaret edip vatandaş-
ların sorunlarını dinleyen Belediye Başkanı
Bozkurt, Anneler Günü'nü de unutmayarak
kadınlara çiçek takdim etti. Yakılan Hıdırel-
lez ateşinin üzerinden atlayan Başkan Boz-
kurt, romanlarla birlikte mani söyleyip dans
ederek Esenyurtluların neşesine ortak oldu.
Şenlik, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda
devam etti. Kuştepe Roman Dans Gru-
bu’nun gösterisinin ardından gerçekleşen
Kibariye konseri ile yüzlerce Esenyurtlu ke-
yifli anlar yaşadı. Hıdırellez coşkusunu taç-
landıran konserin ardından Belediye
Başkanı Kemal Deniz Bozkurt sahneye çı-
karak Kibariye’ye çiçek takdim etti. 

Örnek olacağız

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz
Bozkurt, Roman mahallesindeki canlılıktan
dolayı mutluluk duyduğunu belirtti. Kültür
zenginliğinin önemini vurgulayarak birlik ve
beraberlik çağrısı yapan Başkan Bozkurt,
“Romanlar, bu ülkenin rengi ve neşesi. O
kadar güzel bir coğrafyanın çocuklarıyız ki
Karadeniz’de başka bir güzellik var, Anado-
lu’da başka bir güzellik var, Güneydoğu’da
başka bir güzellik var, Trakya’da Rumeli’de
bambaşka bir güzellik var. Oranın havası
başka, rengi başka. Biz Anadolu coğrafyası-
nın bütün renklerini taşıyan bir toplumuz.
Doğanın yeniden yeşillenmesini, hayatın ye-
niden başlamasını hep beraber kutlayaca-
ğız. Türkiye’nin her yerinden gelen
rengarenk insanlar nasıl bir arada yaşıyorsa,
İstanbul’a da Türkiye’ye de örnek olacağız.
İyi ki varsınız. Öyle eğlenelim ki dertler ken-
dilerine dert edinsinler” dedi. 

Anneler gününü kutladı

Cumhuriyet Meydanı’nda devam eden şen-
liğe de katılan Belediye Başkanı, Hıdırellez
coşkusunun hissedildiği konser sonunda
sahneye çıkarak sevilen sanatçı Kibariye’ye
çiçek takdim etti. Yaşadığı coğrafyadan
gurur duyduğunu söyleyen Bozkurt, “Çok
şanslı bir topluluğuz. Bu coğrafya çok özel
bir coğrafya. Hıdırellez, zorlukların bitmesi
ve zorluklara karşı beraber mücadele etmek
demek. Dolayısıyla bizler Türkiye’nin her
tarafında coşkuyla kutlanan bu bayramı
kutluyoruz. Esenyurtlu olmak başka, özel
bir şey diye düşünüyorum” ifadelerini kul-
landı. Başkan Bozkurt, 8 Mayıs Anneler
Günü dolayısıyla tüm annelerin gününü
kutladı.

Hıdrellez kutlamalarına
katılan Esenyurt Belediye
Başkanı Kemal Deniz
Bozkurt, oynayanlara eşlik
etti. Bozkurt, “Çok şanslı bir
topluluğuz. Bu coğrafya çok
özel bir coğrafya. Hıdırellez,
zorlukların bitmesi ve
zorluklara karşı beraber
mücadele etmek demek.
Dolayısıyla bizler
Türkiye’nin her tarafında
coşkuyla kutlanan bu
bayramı kutluyoruz” dedi

Halit Çelİkbudak
damgaweb@gmail.com

hcelikbudak@gmail.com

Kurtarma
operasyonu

Sinanoba Mahallesi Bozdoğan So-
kak'ta bir evde beslenen köpek, yakın-
daki 3 metre derinlikteki kuyuya düştü.

Köpek, kuyuda bulduğu dehlizden ilerlerken
yolun altına kadar geldi. Sabinin aramaları ve de-
rinden duyduğu havlama sesleri üzerine köpeğin
kuyuya düşerek burada mahsur kaldığı anlaşıldı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine
sevk edilen itfaiye ekibi, yolun 3 metre kadar de-
rinliğinde sıkışan köpeğin yerini tespit ederken,
onu kurtarabilmek için seferber oldu. Ekipler, kö-
peği kurtarabilmek için yolun kazılmasına karar
verdi. Bunun üzerine belediyeden iş makinesi is-
tendi. Getirilen iş makinesi ile yol kazılırken, belli
bir noktadan sonra köpeğe zarar verilebileceği
göz önüne alınarak çekiç ile dikkatle toprağın ka-
zılması kararlaştırıldı. Kepçe ile açılan çukura
inen bir itfaiye eri çekiç ile kazdığı toprak altında
yaklaşık 3 saat mahsur kalan sevimli köpeği kur-
tarırken, herkes rahat bir soluk aldı. Hiçbir yarası
olmadığı belirlenen köpek sahibine teslim edildi.

Kedi de kurtarıldı

Bu arada Avcılar Denizköşkler Mahallesi Er Çık-
mazı Sokak'ta bir binanın merdivenlerinin altın-
daki dar alanda boşluğa giren ve patileri buradaki
iplere dolanan kedi hareket edemez oldu. Sürekli
miyavlaması üzerine fark edilen ve kediyi fark
eden çevredekiler yardım etmek istedi. Ancak,
gebe olduğu anlaşılan kedi yanına kimseyi yaklaş-
tırmadı. Bunun üzerine itfaiyeden yardım istendi.
Gelen itfaiye ekibi dar alana ucunda file olan ya-
kalama aparatını geçirerek kedinin görevlileri en-
gellemesinin önüne geçtikten sonra makasla
patilerine dolanan ipler tek tek kesildi. Kurtulmak
için çırpınırken çeşitli yerlerinde yaralar oluştuğu
belirlenen kedi kurtarıldıktan sonra veterinere
götürüldü.  DHA

COK SANSLI BIR 
TOPLULUGUZ!

BOZKURT 

KURTLARINI 

DÖKTÜ

Annelere özel 
SARDUNYA
Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Anneler Günü için ilçede yaşayan
80 yaş üstü annelere sardaunya çiçeği gönderdi. Belediye personeli tarafından 
annelere ulaştırılan çiçekler, ilçede yaşayan anneleri bu özel günde mutlu etti

KadıKöy Belediye Başkanı
Şerdil Dara Odabaşı Anneler
Günü’nde ilçede yaşayan 80

yaş üstü annelere geçen yıl olduğu gibi
bu yıl da çiçek gönderdi. Kadıköy Beledi-
yesi Park Bahçeler Müdürlüğü tarafın-
dan hazırlanan renk renk sardunyalar,
belediye personeli tarafından annelere
ulaştırıldı. Hediye sardunya çiçeği gön-
derilen annelere bir kutlama  mesajı da
yazan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil
Dara Odabaşı, şu ifadeleri kullandı: “Ay-
dınlık, güzel günlerin müjdecisi olsun bu
çiçek. Sağlıklı,
mutlu günler

dilerim. Anneler Gününüz kutlu olsun.” 

Çok memnun oldum

İki gün süren çiçek dağıtımı sırasında
Kadıköylü anneler de belediye başkanı
Odabaşı’na selam söyleyerek teşekkürle-
rini iletti.  Kadıköylü annelerden biri,
“Çok memnun oldum. Çiçekleri görünce
ne yapacağımı şaşırdım canlarım. Geçen
sene aldığım çiçek de kıpkırmızı açtı, o
da duruyor” diyerek mutluluğunu dile
getirdi. Başka bir Kadıköylü anne ise
“Başkanımıza çok selamlar söyleyin onu
gözlerinden öpüyorum. Bu özel günde
bizleri hatırladıkları için teşekkür diyo-

rum” diyerek, Kadıköy Belediye Başkanı
Şerdil Dara Odabaşı’na teşekkür etti.
Geçen sene de çiçeğini alan bir başka
anne ise “Kadıköy Belediyesi’nden aldı-
ğım en güzel hediyelerden ikincisi. Geçen
sene de gelmişti. Çok çok teşekkür ediyo-
rum. Sağ olun” dedi.

Büyükçekmece'de bir kuyuya düşerek
bulduğu boşluktan yol altına kadar 
ilerleyerek mahsur kalan köpek itfaiye
saatler süren operasyon ile kurtarılabildi.

İlk öğretmen
annemizdir

Silivri Belediye Başkanı volkan Yıl-
maz, Anneler Günü nedeniyle bir mesaj
yayınladı. Başkan Yılmaz, mesajında şu

ifadeleri kullandı: “Karşılıksız sevgi, saygı, merha-
met ve fedakârlık sembolü olan annelerimiz; şefkat
dolu yürekleriyle, mutlu, huzurlu ve barış içinde bir
toplumun oluşmasının baş mimarlarıdır. Hayatımı-
zın her evresinde kanatları altına sığınmaktan huzur
bulduğumuz, mutlu olduğumuz annelerimiz, bizle-
rin ilk öğretmenleridir. Peygamber Efendimiz’in
‘Cennet annelerin ayakları altındadır’ diyerek önem-
lerine özellikle vurgu yaptığı annelerimizin en büyük
mutluluğu ise evlatlarının gülen yüzü, mutluluğu ve
başarılarıdır. Dünyaya getirdiği yavrusunu hayatı
boyunca sevgisiyle, yol göstericiliği ve
dualarıyla destekleyen annelerimizin
haklarını ödeyebilmemiz mümkün
değildir. Bizler annelerimize layık ol-
duğumuz müddetçe, onları her
zaman baş tacı yaptığımız ve gönülle-
rini hoş tuttuğumuz sürece aşamaya-
cağımız hiçbir engel yoktur. Bir
belediye başkanı olarak kentimizdeki
tüm annelerin hizmetinde olmaktan
büyük bir onur duyuyorum.” 

Anneler Günü nedeniyle mesaj yayınlayan
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz,
“Hayatımızın her evresinde kanatları altına
sığınmaktan huzur bulduğumuz, mutlu
olduğumuz annelerimiz, bizlerin ilk
öğretmenleridir” dedi



D ikilitaş'ta 1926 yılından itibaren
bulunan Hamidiye Çeşmesi,
1970'lerde yer değişikliği ile Hora

Sokak'a taşındı. Hayırseverler tarafından
yaptırılan ve yarım asırdır aynı yerde bulu-
nan çeşme, arkasındaki binanın kentsel dö-
nüşüme girmesiyle 17 Nisan'da izinsiz
yıkıldı. Çeşmenin yıkılmasına, çevre sakin-
leri tepki gösterdi. Çeşmenin kendileri için
tarihi değer taşıdığını söyleyen bölge halkı,
yeniden yapılmasını istiyor. Yerinde şu an
demir yığınlarının bulunduğu çeşmeye iliş-
kin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi izinsiz
yapılan yıkımla ilgili gerekli yasal sürecin
başlatıldığını açıkladı.  

Önce o belgeyi alsın

Beykent Üniversitesi'nden Anıt Koruma ve
Bakım Uzmanı Doç. Dr. Gamze Kaymak
Heinz, çeşmenin yıkılmasıyla çevredekilerin
hafızasının silindiğini belirtirken, müteah-
hitlerin de koruma eğitimi almaları gerekti-
ğini söyledi. Çeşmelerin kamusal alanın
önemli bir parçası olduğunu belirten
Heinz, "Halkın zaman içinde ona atfettiği
bir değer vardır ve anıt kavramı bir değerdir.
Birtakım kağıtlar üzerinde anıt olarak gö-

züküp gözükmemesi bir argüman olamaz.
Bu toplumda bir koruma bilincinin yerleş-
mesi gerekiyor. Karar verici pozisyonda
olan herkes bir koruma eğitiminden geç-
meli. Bu işin içinde müteahhitler de var.
Müteahhitlik belgesi alacak kişi koruma ile

ilgili bir eğitim yapsın, önce onun belgesini
alsın. Burada, bu çevrede yaşayan insanla-
rın hafızası yok edildi" diye konuştu. 

Tescilli çeşme değil!

Öte yandan şantiye şefi Kaan Kürşat Ko-
caoğlu çeşmenin yıkımına ilişkin "Bu çeşme
bizim inşaat sahamızın içerisindeydi, biz bu
çeşmeyi yıktık ve şu an zemin güçlendir-
mesi yapıyoruz. Tescilli olan bir çeşme de-
ğildi. İnşaat bittikten sonra zaten biz bu
çeşmenin daha güzelini yapıp mahallenin
hizmetine sunacağız. İnşaat alanımızın
içinde olduğu için yıkmak zorundaydık.
Arsa çekme paylarımız da ona göre ayar-
lanmış" dedi. 

Yeniden yapılsın

Çevre sakinlerinden Bekir Can, "Bu çeşme-
mizin tekrar yerine konulmasını istiyoruz.
Bu çeşme devamlı vardı. Şu an yıkılmış,
tekrar yerine konulmasını istiyoruz. Böyle

değerleri kaybetmememiz, her zaman hatır-
lamamız lazım. Yeniden yapılmasını istiyo-
ruz" diye konuştu.  62 yaşındaki Kemal
Yıldız ise "Ben geldiğimden beri bu çeşme
vardı. Bunu rastgele inşaat yapılıyor diye
yıktılar. Bu çeşmenin suyu bile akıyordu.
Yenisi yapılsın, insanlar ondan şu an bile su
alıyordu. Tarihi bir çeşmeydi, kime sorsanız
bilirdi. Durağın adı da 'Çeşme Durağı' idi.
Olay bu kadar basit" dedi. Bir başka vatan-
daş da "Burada o suya çok ihtiyacı olan in-
sanlar var. İçilecekse yeniden yapılmasını
isteriz" diye konuştu. Arif Paslanmaz ise,
"Tarihi eser bu çeşme. 82 yaşındayım üzül-
mez olur muyum oradan su içiyorduk"
dedi. Bir başka çevre sakini de, "Yılların
Hamidiye Çeşmesi. Anıtsal şey, o tarihi bir
çeşmeydi neden yıkılıyor. Yerine yenisini ya-
parlarsa iyi olur" ifadelerini kullandı. Neza-
hat Özkaya da, "Suyumuz kesildiği zaman
buradan alıyorduk, yeniden olmasını iste-
riz. Kaldırılmasın" dedi. DHA

Mehmet Remzi TANIŞ
MEMLEKET MESELESİ

remzi.tanis@gmail.com
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Demirin tuncu
insanın piçi...

Y aştan mı? Hayat mücadelesinin zorluğundan
mı?  bilmiyorum ama gittikçe yozlaşan insani
duyguları, kaybolan örf, adet, gelenek ve 

göreneklerimizi, gördükçe çocukluğumuza sığınmaya
başladık. geçmişi özler olduk…

Gerçekten eskiden her şey güzeldi miydi? 
Sapanlarımız vardı, çelik çomak, birdirbir 

oynardık. Soba başında kestane pişirmeyenimiz, 
hikaye dinlemeyenimiz yoktu. Korkularımız vardı 
büyüklerimizden saygı dolu korkulardı bunlar. Ve
ayıplardan sakınırdık kendimizi. Komşularımız, 
abilerimiz korur kollardı. 

Ne odunlar kömürler taşırdık kışa hazırlık diye.
Elimiz yüzümüz kararırdı kömürden. Şimdi yürekler
zihinler karamış kimin umurunda. Kapı önü süpürür-
dük, yaz kış komşu hakkı geçmesin diye… Ocakta
pişen bir çok yemeği komşuyla paylaşırdık burnuna
tütmüştür diye… Şimdi komşular mı kaldı, kapılar
çelikten duvar… Aramızda, çıkarlar, korkular var…

Her şey sıcak, çok sıcaktı. En soğuk mevsimde bile
sokaklar sıcak, caddeler, kahveler sımsıcaktı…

Biz eskiden sımsıcak bir dünyada yaşardık…
Ne oldu şimdi bilmiyorum, önce elimizden masal-

larımızı, destanlarımızı aldılar… Kaf Dağının yerine,
kof dağları koydular.

Köroğlu’nun, Dadaloğlu’nun, leyla ile mecnunun
yerine kartondan Pokemonları, Himenleri koydular.

Kına gecelerimizle alay edenler oldu yerine bekar-
lığa veda partileri koyarak. 

Çocuk mevlitlerini beğenmeyenler baby shower-
ler’le modernleştiler!! Akıllarınca..

Çocuk gelinlere karşıydık hepimiz. Modernleştik
etrafımız 13 yaşından büyük çocuk kadınlarla doldu.
Üstelik ar adap demeden her şeyi ulu orta yaşayan…

Tv dizilerinde izlediği türlü ahlaksızlıkları güncel
modernizm adı altında kendine uyarlayan, sosyal
medyada orda burda, orasını burasını açarak kendini
teşhir eden bir toplum ürettik hep birlikte mutlu
muyuz?   

Bence hayır…
Üşüyoruz hepimiz… çoğumuz içimizin 

donduğunun bile farkına varmadan üşüyoruz….
Gelin, dönün bizim çocukluğumuzdaki saf ve 

insancıl duygularla örf ve adetlerle yaşamaya… 
İnanın orada siz de  bizim gibi mutlu olacaksınız…

Ne güzel demiş Yaşar Kemal. ”O iyi insanlar, 
o güzel atlara binip çekip gittiler. Demirin tuncuna,
insanın piçine kaldık.”

"Zaman, zaman  hepsi gitmemiştir, geride kalanlar
vardır belki.." diye e umutlanmıyor değilim hani…

Ama  durup geçmişe bakınca aslında büyük bir
hüsranla algılıyorum ki....hiç geri gelmeyecekler, 
aslında hiç olmamışlar, yokmuşlar o güzel insanlar,
inandığımız; kendi yüreğimizin berraklığında, kendi
yansımamızmış... Gerisi de yalanmış diyor bir
yanım…

İnşallah yaşamışlardır o güzel insanlar… 
İnşallah kalanları da vardır. Bizi demirin tuncuna

insanın piçine bırakıp gitmemişlerdir hepsi demek
düşer bize ve inşallah kalbi güzel onurlu  insanlarla
yaşarız ömrümüzü insanca  ve aşkla …..

VESSELAM.

Beşiktaş Dikilitaş'ta bulunan Hamidiye
Çeşmesi'nin, arkasında kalan binanın kentsel
dönüşüme girmesiyle birlikte izinsiz olarak
yıkıldığı iddia edildi. Mahalle sakinleri
çeşmenin yıkılmasına tepki gösterirken, İBB
yasal sürecin başlatıldığını açıkladı. Anıt 
Koruma ve Bakım Uzmanı Doç. Dr. Gamze
Kaymak Heinz, "Burada, bu çevrede yaşayan
insanların hafızası yok edildi" diye konuştu

46 yıldır Dikilitaş'ta yaşayan
Ramiz Öztel çeşmenin yıkıl-
masıyla ilgili, "Yıllar önceden

beri su taşıdığımız çeşmeydi. Yıkılmasına çok
üzüldük. Yıkılmasına tepki gösterdik. Beledi-
yeden buranın tapulu olduğunu ispatladık ve
sözünü aldık, inşaat bittikten sonra çeşmemiz
yeniden yapılacak. Ciddi anlamda yaşı olan
bir çeşme. 3 kuşaktır bu çeşme vardı, yerini
değiştirdiler o kadar. Çeşmeye sahip çıkama-

dılar. Kullanılabilir bir haldeydi. En son bele-
diye çeşmeyi düzenlemişti ama inşaat için yı-
kıldı. Bu çeşmeden aile olarak babamlar su
taşımış, ben su taşıdım. Bu çeşmenin ken-
dimce ve büyüklerim olarak anılarına ve tari-
hine inanıyorum. Anılarına inandığımdan
dolayı da çeşmeyi çocuklarımın da görmesini
istiyorum. Dikilitaş için bir semboldü. Çeşme-
nin yanında bir durak vardı ve adı Çeşme Du-
rağı idi. Çeşmemizi istiyoruz" diye konuştu.

Hayırseverler tarafından 
yaptırılan ve yarım asırdır aynı

yerde bulunan Hamidiye 
Çeşmesi, arkasındaki binanın
kentsel dönüşüme girmesiyle

17 Nisan'da izinsiz olarak 
yıkıldı.  

YIKIlmAsInA 
ÇOK üzülDüK

İNSANLARIN 
HAFIZASI 
YOK EDİLDİ

İNSANLARIN 
HAFIZASI 
YOK EDİLDİ

İNSANLARIN 
HAFIZASI 
YOK EDİLDİ

İNSANLARIN 
HAFIZASI 
YOK EDİLDİ

İNSANLARIN 
HAFIZASI 
YOK EDİLDİ

İNSANLARIN 
HAFIZASI 
YOK EDİLDİ

İNSANLARIN 
HAFIZASI 
YOK EDİLDİ

İNSANLARIN 
HAFIZASI 
YOK EDİLDİ

İNSANLARIN 
HAFIZASI 
YOK EDİLDİ

İNSANLARIN 
HAFIZASI 
YOK EDİLDİ

İNSANLARIN 
HAFIZASI 
YOK EDİLDİ

İNSANLARIN 
HAFIZASI 
YOK EDİLDİ

İNSANLARIN 
HAFIZASI 
YOK EDİLDİ

İNSANLARIN 
HAFIZASI 
YOK EDİLDİ

Anneler Günü’nü unuttuk artık!
Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin, "Biz Anneler Günü'nü unuttuk artık. Çok acı,
kimse yaşamasın. Büyüt, üniversite okut, bir cani gelsin diri diri yaksın. 2 senedir bu
mahkeme sürüyor. O en ağır ceza almazsa biz ölürüz. Adalet yerini bulsun" dedi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İk-
tisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat
Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16

Temmuz 2020'de kayboldu. Soruşturma kapsa-
mında 5 gün sonra gözaltına alınan eski sevgilisi
Cemal Metin Avcı, çıkan kavgada Gültekin'i bo-
ğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile
koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü iti-
raf etti. Şefika Gültekin, kızı Pınar Gültekin'siz
ikinci kez Anneler Günü'ne girecek.

Çok zor bir duygu

Şefika Gültekin, "Pınar, Anneler Günü'nde gelirdi,
çiçek de gönderirdi. Çok zor bir duygu. Günler
zor geçiyor. Biz Anneler Günü'nü unuttuk artık.
Çok acı, kimse yaşamasın. Mesela Pınar ile aynı

yaşta bir kız beni nişanına çağırdı. Rahatsızlık
duydum bu durumdan. Pınar yaşasaydı, o da
belki evlenirdi. Büyüt, üniversite okut, bir cani
gelsin diri diri yaksın. 2 senedir bu mahkeme sü-
rüyor. O en ağır ceza almazsa biz ölürüz. Gerçek-
ten adalet yerini bulsun. Kadınları öldürenler bu
davalardan cesaret alıyor. Bu Anneler Günü en
büyük hediyem en ağır cezayı alması" dedi.

Öldüğüne inanmıyorum

Cemal Metin Avcı'ya 14 Şubat'ta görülen dava-
nın 10'uncu duruşmasında hakaret ettiği gerekçe-
siyle savcılık tarafından hakkında iddianame
hazırlanan ve 4 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandı-
rılması istenen Şefika Gültekin, "Annesi, babası,
kardeşi, ortağı hepsi birlikte işin içinde. Hepsi dı-

şarıda ama bana dava açılıyor. Ben hala Pınar'ın
öldüğüne inanmıyorum. Mahkemede de Cemal
Metin Avcı pişkin pişkin kızıma hakaret etti.
Bizim acımız kendimize yetiyor zaten. Ben de
dedim ki 'Kimsede kalmasın, ben seni öldürece-
ğim' böyle söyledim. Bir sinirle söyledim. Far-
kında da değilim ne dediysem hiç de bilmiyorum.
Ben iki davayı da kamuoyunun vicdanına bırakı-
yorum" diye konuştu. DHA

Gürsel ilGüz
İSTANBUL KARS - ARDAHAN - IĞDIR
DERNEKLER FEDERASYON BAŞKANI

DurmuŞ ŞAhin
CHP BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİS ÜYESİ

Ahmet ŞAhin
GELECEK PARTİSİ AVCILAR İLÇE BAŞKANI
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B akan Kirişci, Ankara'nın
Güdül ilçesinde AK Parti İlçe
Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bu-

rada konuşan Kirişci, "3 aylık dönem
ile ilgili söylüyorum, tarımsal ihracatı-
mız 7,2 milyar dolara çıktı. İthalatımız
da var elbette; ama ithalatımızın, ihra-
catımızın çok gerisinde olduğunu, ih-
racatımızın ithalatımızı karşılama
oranı konusunda yüzde 148 ile rekor
kırdığımızı belirtmek isterim" dedi.
Bakan Kirişci, Güdül Belediyesi ziyare-
tindeki konuşmasında ise, Türkiye'nin
geçen sene bir kuraklık sorunu yaşadı-
ğını hatırlatarak, bu senenin geçen se-
neye oranla daha iyi geçtiğini söyledi.
Bakan Kirişci, "Su zengini bir ülke de-
ğiliz, bunun altını çizmek istiyorum.
Devlet Su İşleri'nin temel görevi Türki-
ye'deki su kaynaklarını yönetmek. Dev-
let Su İşleri bu çalışmalarına hız
vermiş durumda" dedi.

Bizim için vazgeçilmez

Bakan Kirişci, esnaf ziyaretinin ardın-
dan da '2'nci Geleneksel Ankara Tiftik
Keçisi Festivali'ne katıldı. Kirişci, festi-
valde "Ankara keçisi ile ilgili söylenecek
çok şey var. Biz gerçekten kendi kültü-
rümüze yıllarca sırt dönmüş, hatta bu
kültürün izi kalmasın, diye bilerek veya
bilmeyerek bu eserleri yok etmiş, bu
tür varlıkları görmezden gelmiş bir sü-
reci geride bıraktık. AK Parti'nin iktidar
olmasıyla birlikte bir anda ülkemizin
dört bir yanında restore edilen tarihi
eserleri gördük. Tüm bunların gün yü-
züne çıkmasıyla fark ettik ki bunlar çok
anlamlı ve çok değerli eşsiz eserler.
Geç de olsa bunların kıymetini bilme-
nin gayreti içerisinde olduk. Pandemi
döneminde özellikle kırsalın önemi bir
kez daha ortaya çıktı. Kırsal sadece
yaşam için değil aynı zamanda üretim
için de bizim vazgeçilmezimiz. Unut-
mayalım ki bir ülkenin tarım ve orman
alanındaki gücü o ülkenin aynı za-
manda gücü olarak kendini göster-
meye başlıyor. Ülkemiz her şarta
rağmen üretmeye devam ediyor. Üreti-
cilerimiz her zaman başımızın tacı.
Bakanlığımız, özellikle bu üreticilerimi-
zin ihtiyacı olan her türlü desteği ver-
miş ve vermektedir" diye konuştu.

Yeniden hayat buldu

Bakan Kirişci, Türkiye'de Ankara keçi-
sinin yüzde 78'inin Ankara'da üretildi-
ğini kaydederek, "Ankara keçisi
yeniden hayat buldu. Keçimizle ilgili
inşallah bizde bakanlık olarak bu za-
mana kadar verdiklerimizin daha faz-
lasını vererek bu üretimi desteklemeyi
sürdüreceğiz. Oğlak tiftik desteğimiz
bilindiği gibi 35 lirayken, artık bugün
itibarıyla 70 lira olarak ilan ediyorum.
Aynı şekilde anaç tiftikle ilgili 30 lira
olan desteğimizi de 60 lira olarak ilan
ediyorum, hayırlı olsun. Böylece bir
önceki yıla göre yüzde 100 gibi bir des-
tek Ankara keçisi yetiştiricisi kardeşleri-
mize bakanlık olarak sağlamış
oluyoruz. Rabbim bu keçilerimizin sa-
yılarını artırsın" dedi. Bakan Kirişci ve
beraberindekiler daha sonra festival
alanındaki 'tiftik keçisi kırpma yarışma-
sı'nı izledi. Kirişci, yarışmanın ilk tu-
runda yer alan 3 üreticiyi de gayretleri
nedeniyle 1'inci ilan etti ve birer kırpma
aleti hediye etti. DHA

OGLAK TIFTIK 
DESTEGI 70 TL

Tarım ve Orman Bakanı 
Vahit Kirişci, '2'nci Geleneksel

Ankara Tiftik Keçisi 
Festivali'nde "Oğlak tiftik

desteğimiz 35 lirayken bugün
itibarıyla 70 lira olarak ilan
ediyorum. Aynı şekilde anaç

tiftikle ilgili 30 lira olan
desteğimizi de 60 lira olarak

ilan ediyorum, hayırlı 
olsun" dedi

Bir yılda 157
milyon ceza 
Tarım ve Orman Bakanlığı 
ekipleri, ülke genelinde geçen
yıl 1 milyon 378 bin 185 gıda
kontrolü gerçekleştirirken bu
denetimlerde 157 milyon 
71 bin 469 liralık ceza kesildi

tarım ve Orman Bakanlığından edinilen
bilgilere göre, gıda güvenilirliğine yönelik
denetim ve incelemeler, ithalat ve ihracatta

yapılan kontroller dahil olmak üzere birincil üretim
aşamasından tüketiciye kadar tüm süreçlerde işletme-
lerin onay/kayıtları ile şüphe, şikayet, izleme, izlenebi-
lirlik, gözetim ve denetim gibi farklı hizmet ve
tekniklerin tümünü içeriyor. Gerekli görülmesi halinde
numune alınarak analiz yapılmak üzere Gıda Kontrol
Laboratuvar Müdürlüklerine gönderiliyor. Yapılan
resmi kontroller ve analiz sonrası olumsuzluk tespiti
halinde gıda işletmelerine idari yaptırım uygulanıyor.
Geçen yıl 81 ilde gıda kontrol görevlileri tarafından
toplam 1 milyon 378 bin 185 gıda denetimi gerçekleş-
tirildi. Bu kontrollerin 14 bin 353'üne idari para cezası
uygulandı, 146'sı için Cumhuriyet savcılıklarına suç
duyurusunda bulunuldu. Para cezalarının toplam tu-
tarı 157 milyon 71 bin 469 liraya ulaştı.

Alo 174'e ihbar yağdı

Geçen yıl ALO 174 Gıda Hattına gelen toplam 175
bin 618 çağrıdan 84 bin 972'si sonuçlandırıldı.
Hattın faaliyete geçtiği 14 Şubat 2009'dan bugüne
kadar 2 milyon 687 bin 138 arama gerçekleştirildi. Bu
aramalardan 847 bin 397'si başvuru olarak alındı ve
845 bin 197'si neticelendirildi. ALO 174 WhatsApp
İhbar Hattına ise faaliyete geçtiği 8 Mart 2020'den
bugüne 51 bin 505 bildirim geldi. Bunların 11 bin 91'i
gıda ihbar ve şikayet kapsamında olduğu için kayıt al-
tına alındı ve 10 bin 759 başvuru sonuçlandırıldı.
2021'de ise söz konusu ihbar hattına gelen 5 bin 403
gıda ihbar ve şikayet başvurusu neticelendirildi.

Havada trafik!
Türkiye genelindeki 
havalimanlarında ocak-nisan 
döneminde hava yolunu tercih eden yolcuların 
sayısı 41 milyonu geçti. İstanbul Havalimanı'nda dört aylık sürede, iç hatlarda 28 bin 889, dış hatlarda 
84 bin 861 olmak üzere toplamda 113 bin 750 uçak, iç hatlarda 3 milyon 998 bin 848, dış hatlarda 
11 milyon 867 bin 523 olmak üzere toplamda 15 milyon 866 bin 371 yolcu trafiği gerçekleşti

UlaŞtırma ve Altyapı Bakan-
lığına bağlı Devlet Hava Mey-
danları İşletmesi (DHMİ)

Genel Müdürlüğü, nisan ayına ve ocak-
nisan dönemine ilişkin uçak, yolcu ve yük
istatistiklerini açıkladı. Buna göre, nisanda
hava yolunu tercih edenlerin sayısı 11 mil-
yon 616 bin 346 oldu. Ocak-nisan döne-
minde de 41 milyon 250 bin 184 yolcu
hava yolunu kullandı. Çevre ve yolcu dostu
havalimanlarında nisanda iniş-kalkış
yapan uçak sayısı iç hatlarda 61 bin 230'a,
dış hatlarda 47 bin 304'e ulaştı. Nisan
ayında üst geçişlerle toplam 139 bin 445
uçak trafiği gerçekleşti. Geçen yılın aynı
ayına göre iç hat uçak trafiğinde yüzde
26,2, dış hat uçak trafiğinde yüzde 89,5 ve
toplam uçak trafiğinde yüzde 54 artış gö-
rüldü.

Pandemi geride kaldı

Kovid-19 salgını sürecinde dünya gene-
linde ve ülkede büyük ölçüde azalan yolcu
trafiği, nisanda, 2019 yılının aynı dönemine
kıyasla eski seviyesine oldukça yaklaştı. Ni-
sanda, toplam yolcu trafiği gerçekleşmele-

rinde 2019'daki yolcu trafiğinin yüzde
73'üne ulaşıldı. Söz konusu ayda Türkiye
genelindeki hizmet veren havalimanlarında
iç hat yolcu trafiği 5 milyon 389 bin 967,
dış hat yolcu trafiği 6 milyon 196 bin 846
oldu. Böylece söz konusu ayda direkt tran-
sit yolcularla toplam 11 milyon 616 bin
346 yolcuya hizmet verildi. Havalimanları
yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği, nisanda
iç hatlarda 52 bin 876 ton, dış hatlarda 246
bin 953 ton, toplamda ise 299 bin 829 ton
oldu. Bu dönemde, 2021'in aynı ayına göre
iç hat yük trafiğinde yüzde 30,5, dış hat yük
trafiğinde yüzde 28,5 ve toplam yük trafiği
yüzde 28,8 artış yaşandı.

31 bin 874 uçak indi

İstanbul Havalimanı'nda nisanda 31 bin
874 uçak iniş-kalkış yaptı. İç hatlarda 7 bin
904, dış hatlarda 23 bin 970 uçuş gerçek-
leşti. Bu havalimanında nisanda iç hatlarda
1 milyon 75 bin 345, dış hatlarda 3 milyon
376 bin 796 olmak üzere toplamda 4 mil-
yon 452 bin 141 yolcuya hizmet verildi.
Genel havacılık faaliyetlerinin devam ettiği
İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ise ni-

sanda 2 bin 138 uçak iniş-kalkış yaptı. Böy-
lece bu iki havalimanında toplam 34 bin 12
uçak trafiği gerçekleşti. Dört aylık (ocak-
nisan) dönemde, havalimanlarına iniş-kal-
kış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 217 bin
143, dış hatlarda 152 bin 676 oldu. Böylece
üst geçişlerle birlikte toplam 477 bin 831
uçak trafiği gerçekleşti. Türkiye geneli ha-
valimanları iç hatta 21 milyon 343 bin 503,
dış hatta19 milyon 809 bin 479 olmak
üzere direkt transit yolcularla toplam 41
milyon 250 bin 184 yolcuya hizmet verildi.
Söz konusu dönemde havalimanları yük
(kargo, posta ve bagaj) trafiği, iç hatlarda
210 bin 141 ton, dış hatlarda 840 bin 274
ton olmak üzere toplamda 1 milyon 50 bin
415 tona ulaştı. İstanbul Havalimanı'nda
dört aylık sürede, iç hatlarda 28 bin 889,
dış hatlarda 84 bin 861 olmak üzere top-
lamda 113 bin 750 uçak, iç hatlarda 3 mil-
yon 998 bin 848, dış hatlarda 11 milyon
867 bin 523 olmak üzere toplamda 15 mil-
yon 866 bin 371 yolcu trafiği gerçekleşti. İs-
tanbul Atatürk Havalimanı ve İstanbul
Havalimanı'nda bu dönemde toplam 122
bin 500 uçak trafiği oldu.

Otellerde yer yok!
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, şu andaki rezervasyonlara
göre, mayıs ayında İstanbul'da otellerde yer bulunamadığını belirterek, "Birçok
otel şimdiden dolmuş durumda ve toplam doluluk oranı yüzde 98'lere vardı" dedi.

Şekib Avdagiç, kompozit
malzemeleri üreten sana-
yicileri Paris'te bir araya

getiren JEC World Fuarı kapsamında
gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ha-
vacılıktan kimyaya, tekstilden otomo-
tive, raylı taşımacılıktan rüzgar
enerjisine kadar birçok alan için
kompozitin çok büyük öneme sahip
olduğunu vurgulayan Avdagiç, Tür-
kiye'de sektörde 180 ila 220 arasında
firmanın faaliyet gösterdiğini, dolaylı
olarak bu rakamın 3 bini bulduğunu
söyledi. Avdagiç, sektörde yaklaşık
13 bin kişinin çalıştığını ve 4-6 milyar
dolarlık bir ihracat hacminin bulun-
duğunu ifade ederek, gelecek dö-

nemde sektörün potansiyelinin Milli
Sanayi Hamlesi'nde önemli bir rol
oynayacağını kaydetti.

Yüzde 98'i dolu

Şekib Avdagiç, İstanbul'da en ölü
sezon olarak nitelendirilen mart
ayında otellerin doluluk oranının
yüzde 92'yi bulduğunu, bu oranın
salgın öncesi dönemde bile yakalana-
madığını söyledi. Elde ettikleri verile-
rin, Suudi Arabistan'dan 250 bin
turist geleceğini gösterdiğini aktaran
Avdagiç, “Şu andaki rezervasyonlara
göre, mayıs ayında İstanbul'da otel-
lerde yer bulamayacaksınız. Birçok
otel şimdiden dolmuş durumda ve

toplam doluluk oranı yüzde 98'lere
vardı. Haziran ve temmuz ayı için de
bu ilginin devam ettiğini görüyoruz.
Sanayi tarafına baktığımızda, orada
zaten bir problem yok. Diğer taraftan
son dönemde herkesin gündeminde
iki konu var; elektrik ve doğal gaz fa-
turaları... Birim fiyatlar kısa sürede
birkaç katına çıktı ama bu bütün
dünyada bu şekilde gerçekleşti. Önü-
müzdeki iki çeyrek için petrolde 135
dolar seviyeleri konuşuluyor. Yapılan
çalışmalara da baktığımızda, Rusya-
Ukrayna savaşının da tetiklemesi ile
emtiada ulaşılan fiyatların kısa va-
dede geri gideceğine dair bir emare
yok" değerlendirmesini yaptı. 
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B eylikdüzü Belediye Başkanı Meh-
met Murat Çalık, Kurban Bay-
ramı öncesi Yakuplu

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

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

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

İşlemler tamamlandı

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

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

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

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

BARIŞ KIŞ

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

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

Şehitler için dua edildi

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

Şehitlere rahmet

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

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

Bir dönüm noktası

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

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

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

Yüzde 80 karşı koyuyor

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

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

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

deniyle Taksim
Cumhuriyet Anıtı'nda

tören düzenlendi.
KKTC İstanbul

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

şehitlerimizi saygı ve
rahmetle anıyorum"

diye konuştu.

Bayrak hassasiyeti

15 Temmuz 
algı araştırması
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B eylikdüzü Belediye Başkanı Meh-
met Murat Çalık, Kurban Bay-
ramı öncesi Yakuplu

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

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

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

İşlemler tamamlandı

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

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

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

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

BARIŞ KIŞ

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

Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında
yıkımı yapılan binanın bir duvarında
ayna ve üzerine asılı Türk bayrağı
olduğu görülünce yıkım durduruldu.
Yıkım firmasında görevli Yunus Çalı,
kepçe ile duvara ulaşarak "Bu hep-
imizin ortak değeri" dediği bayrağı aldı
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Atatürkçülük mücadelesinin dönüm noktasıdır. Kıb-
rıs'ta Türk halkının asırlık varoluş mücadelesi Ada'nın
1878'de İngiltere'ye kiralanmasıyla başlar. Merhum
Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş'ın,
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AvcılAr Gümüşpala Mahallesi'nde önceki gün saat
15.30 sıralarında 2 katlı binanın yarısını yıkımı yapıldı.
Kepçe operatörü yıkıma devam ederken, birinci katta
ortaya çıkan bir odanın duvarında asılı ayna ve üze-
rinde Türk bayrağı olduğu görüldü. Yıkım firmasının
yetkililerinden Yunus Çalı, operatöründen kepçeyi
yere indirmesini istedi. Kepçenin üzerine çıkan Çalı,
duvara ulaşarak buradaki ayna ve üzerindeki Türk
bayrağını aldı. Bayrak hassasiyeti cep telefonu kame-
rası ile görüntülendi. Yunus Çalı, indirdiği Türk bay-
rağını öperken, "İlk yıkımda bayrağımızı göremedik.
Sonraki yıkımda görünce, hemen aldık. Bayrak hepi-
mizin ortak değeri. Orada durmasına gönlümüz el
vermedi" dedi. Alışverişe gittiği sırada kepçe ile yıkılan
binanın duvarından Türk bayrağının alınmasını cep
telefonu ile görüntüleyen Halil Tuncer, "Kardeşimiz
duvardaki bayrağı görünce hızla kepçeye binerek onu
almaya gitti. Bayrağımızı inşallah her zaman göklerde
tutmaya devam edeceğiz. Bayrak, bizim her şeyimiz"
açıklamalarında bulundu. DHA

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

Yüzde 80 karşı koyuyor

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

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

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

deniyle Taksim
Cumhuriyet Anıtı'nda

tören düzenlendi.
KKTC İstanbul

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

şehitlerimizi saygı ve
rahmetle anıyorum"

diye konuştu.

Bayrak hassasiyeti

15 Temmuz 
algı araştırması
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KüçüKçeKmece'de ormanlık alanda
ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu.
Üzerinden kimlik çıkmayan 25 yaşların-

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

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

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

Hastaneye beni almadılar

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

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

Eve girmek istemiyorum

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

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

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

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

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

arası anma sürüşü yapıldı.

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

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

Umut'la hiç tanışamadı

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

Mücadele edeceğiz

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

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

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

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

BISIKLETLI
PROTESTO

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

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

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

Kendimi kenara attım

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

Maganda dehşeti

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

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

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

polise teslim oldu. Şüpheli Mehmet C.Ç. adliyeye
sevk edildi.  Öte yandan olay günü yaşananlar gü-
venlik kamerasına yansıdı. Olay 26 Haziran'da
Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana
geldi. Şüpheli Mehmet C.Ç ve eşi A.Ç.'nin, H. is-
mindeki kız arkadaşlarıyla, H.'nin babasına ait me-
kana gelip gitme konusunda aralarında
küfürleşmeye varan tartışma yaşandı. Bu olay üze-
rine H.'nin erkek arkadaşı Abdulkadir U.(21) Meh-
met C.Ç.'yi telefonla arayarak tehdit etti. Daha
sonra Mehmet C.Ç. ile olay yerinde buluşmak için
sözleşen Abdulkadir U. yanına arkadaşı Sinan K.'yı
da alarak gitti. Olay yerinde çıkan kavgada Sinan
K., Mehmet C.Ç. tarafından silahla ateş edilmesi
sonucu yaralandı. Mehmet C.Ç. olay yerinden
otomobille kaçarken, yaralanan Sinan K. kaldırıl-
dığı hastanede hayatını kaybetti. DHA
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, ekonomik krizle ilgili olarak, "Milli Kurtuluş Savaşı veriyoruz"
diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, “Millete gaz vermeyi bırak. Otur, görevini yap. Tüpün
fiyatı 170 TL'den 340 TL'ye çıkmış. Tüpün dış güçlerle ne alakası var?” tepkisini gösterdi

MİLLETE GAZ 
VERMEYİ BIRAK

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

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

Burnunuzdan getiririm!

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

Murat Açıl'ı unutmadı

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

Sileceksin kardeşim

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

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

Otur, görevini yap!

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

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

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

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

SİYASİ İKBALİN İÇİN NASIL MEZE YAPARSIN!

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

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

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

Sular gibi coşacağız

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

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

Bu ülke hepimizindir

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

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

Biz kayyum değiliz

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

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

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

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

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

Çizelge ve analiz sunmuş!

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

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

CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu

ESKI CHP İzmir Milletvekili 
Canan Arıtman için dün öğle 
vakti Bostanlı Hacı Mustafa 

Beşikçioğlu Camii’nde cenaze töreni 
düzenlendi. Törene Arıtman’ın oğlu 
Mehmet Arıtman, torunu Yetkin 
Arıtman, kızı Melis Arıtman Alp, eşi 
Yetkin Arıtman, CHP İzmir millet-
vekilleri Atilla Sertel, Ednan Arslan, 
Özcan Purçu, Memleket Partisi 
Genel Başkanı Muharrem İnce, ilçe 
belediye başkanları katıldı. Taziyeleri 
aile yakınları kabul etti. Arıtman’ın 
cenazesi, öğle namazının ardından 
kılınan cenaze namazı sonrası Bayrak-
lı ilçesindeki Doğançay Mezarlığı’nda 
toprağa verildi.

Cenaze törenine katılan Memleket 
Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 

ise “Canan hanımla birlikte millet-
vekilliği yaptık. İlkeli, duruşu olan, 
yurtsever, Atatürkçü bir Türk kadınıy-
dı. Allah rahmet eylesin. Sevenlerinin 
başı sağ olsun” dedi.

Arıtman kimdir?
Canan Arıtman, 01.01.1950 tarihinde 
Ankara’da dünyaya geldi. Ege Üni-
versitesi Tıp Fakültesi’nden mezun 
oldu. Serbest doktorluk yapan ve iki 
çocuk annesi Arıtman, TBMM 22. 
ve 23. Dönem İzmir Milletvekilliği 
yaptı. Aynı zamanda İzmir Karşıya-
ka Belediye Meclis Üyeliği, İzmir 
Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği 
ve Meclis Başkan Vekilliği ile Sağlık 
Komisyonu Başkanlığı görevlerinde 
bulundu. DHA

İzmir’de yaklaşık 1,5 yıldır akciğer kanseri tedavisi gören ve dün yaşamını yitiren CHP 
22’nci ve 23’üncü dönem İzmir Milletvekili Canan Arıtman (72), son yolculuğuna uğurlandı

Bakan Yanık, Anneler Günü 
nedeniyle Ankara’daki Gele-
neksel Sporlar Gençlik ve Spor 

Kulübü’nde düzenlenen programda, 
bakanlığa bağlı sosyal hizmet kuru-
luşlarında çalışan kadınlarla bir araya 
geldi. Burada konuşan Bakan Yanık, 
vatandaşlara bir annenin şefkati ve 
bir babanın koruyuculuğuyla hizmet 
sunduklarını ifade ederek, “Bu özenli 
çaba ile sosyal adaletin güçlenmesini 
ve birlik beraberliğimizin pekişmesini 
hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda 
insan odaklı politikalar oluşturuyoruz. 
Bu politikaların halkımıza ulaşmasının 
ancak insana hak ettiği saygıyı göste-
ren erdemli yol arkadaşlarıyla müm-
kün olduğunun da farkındayız. Bu 
anlamda devletimizin himaye ettiği, 
gerek çocuklarımıza, gerek kadınlara, 
gerek yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza 
bakım hizmeti veren personelimizin, 
iş tanımlarının ötesinde sevgi dolu 
yürekleriyle çalıştıklarını bilmek bizi 

son derece mutlu ediyor” dedi.

Bakıcılara zam yaptık
Bakanlık olarak çalışma arkadaşla-

rının emeklerinin karşılığını vermeye 
gayret ettiklerini belirten Bakan 
Yanık, “Onlar için mümkün olanın 
en iyisini yapmak üzere çalışıyoruz. 
Bu doğrultuda aldığımız kararla 2022 
Nisan ayında aldığımız kararla bakım 
elemanlarımıza ekstra yüzde 7 prim 
ve yüzde 2 gece zammı yaptık. Yeni 
düzenlemelerle birlikte bu iyileştirme 
oranı ücretlere yüzde 47’nin üzerinde 
bir artışla inşallah yansımış olacak. 
Ayrıca sorumluluk tazminatı ile yürür-
lük süresine ilişkin iyileştirmeler de 
netleşmiş olacak” diye konuştu.

Şefkat elini uzatıyor
Aile odaklı hizmet anlayışı ile de-

zavantajlı çocuk, genç, yaşlı ve engelli 
vatandaşların evlerinde desteklendi-
ğini kaydeden Yanık, “Hükümetimiz, 

özel desteğe ihtiyacı olan yakınları-
na evlerinde bakan ailelerimizi de 
yalnız bırakmıyor, onlara şefkat elini 
uzatıyor. Bu bakış açısı doğrultusunda 
koruyucu aile olmayı da teşvik ediyo-
ruz. Yüzlerce çocuğu, onları hasret-
le kucaklamayı bekleyen ailelerle 
buluşturuyoruz. Çocuklara doğdukları 
ailenin dışında yuva olan bu insanlar, 
yalnızca onların hayatına sahip çık-
makla kalmıyorlar, insani değerlerimiz 
ve manevi kültürümüzün yeni nesille-
re aktarılmasına da hizmet ediyor ve 
milli bütünlüğümüzün korunmasına 
önemli bir katkı sağlamış oluyorlar” 
ifadelerini kullandı.

Hayat kolaylaşacak
Yanık, bakanlık olarak iş yaşam 

dengesini sağlamaya yönelik dü-
zenlemelerle, çalışan kadınların ve 
annelerin hayatını kolaylaştırmayı 
hedeflediklerini belirterek, şunları 
söyledi: “Kadınlar ve anneler, iş haya-

tından uzaklaşmadan ve devletimizin 
sağladığı farklı imkanlarla meslekleri-
ne veda etmeden daha mutlu bir aile 
hayatı yaşayabiliyorlar. Bu süreçte, 
ülkemiz çeşitli esnek düzenlemelerle 
kadın istihdamından ödün vermeden 
iş gücüne katılım oranlarını arttırabili-
yor. Bu vesileyle ülkemizin bütünlüğü 
ve devletimizin bekası için canından 
geçen ve şehit olan vatan evlatlarının 
annelerine, sevgi ve saygılarımı bir kez 
daha ifade etmek istiyorum. Göster-
dikleri üstün hassasiyet ile Diyarba-
kır’da çocuklarını terör örgütlerinin 
elinden alan ve almak için çabalayan 
annelere buradan bir kez daha selam 
gönderiyorum. Dilerim her birinin 
bekleyişi evlatlarına kavuşmanın 
verdiği mutlulukla sonuçlanır. Yeryü-
zünde herhangi bir canlının hayatı için 
özveride bulunan bütün kadınların 
anne yüreği taşıdığına inanıyor ve bu 
inançla Anneler Günü’nüzü, günümü-
zü tebrik ediyorum.” DHA

O ANNELERE SELAM OLSUN!O ANNELERE SELAM OLSUN!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Anneler günü nedeniyle düzenlenen programda, Diyarbakır annelerine selam 
gönderdi. Yanık, “Diyarbakır’da çocuklarını terör örgütlerinin elinden alan ve almak için çabalayan annelere buradan bir 
kez daha selam gönderiyorum. Dilerim her birinin bekleyişi evlatlarına kavuşmanın verdiği mutlulukla sonuçlanır” dedi

DEVA Partisi Genel Baş-
kanı Ali Babacan Balıke-
sir’de emekli bir vatan-

daşla sohbet etti. Vatandaş, 
“3 bin 100 lira emekli maaşı. 
Bana ‘Şükret’ diyorlar. 30 sene 
prim ödedim, vergi ödedim. ‘Bu 
kadar da alıyorsun ya, şükret 
diyorlar” sözleriyle ekonomiyi 
Babacan’a şikâyet etti. DEVA 
Partisi Genel Başkanı Ali Baba-
can Balıkesir’de vatandaşlar ile 
sohbet etti sorunlarını dinledi.

Babacan “Vatandaşımız daha 
iyisine layık. Ama öyle olma-
sı için devletin güçlü olması 
lazım. Ekonominin iyi olması 
lazım. Bunlar ekonomiyi batır-
dı. Kaynakları da kuruttu” diye 
karşılık verdi.

Babacan, vatandaşın “Fırıncı 
arkadaşlar, ‘İlk defa ekmek 
satış sayım düştü’ diyorlar. 
İnsanlar etten, sütten, balıktan 
değil, ekmekten tasarruf etme-
ye çalışıyorlar” ifadelerini “20 
yıldır böyle bir dönem görme-
dik” diye yanıtladı.

Bana şükret 
DiYORLAR!

Bir ateş sönüyor diğeri başlıyor!
AK Parti Genel Başkan Vekili 
Binali Yıldırım ile Tarım ve 
Orman Bakanı Vahit Kiriş-

ci, her yıl geleneksel olarak yapılan 
18’inci Uluslararası Çukurova Yörük 
Türkmen ve Sanat Şenliği’ne katılmak 
üzere Adana’ya gitti. Adana Valili-
ği’ni ziyaret eden Yıldırım ile Bakan 
Kirişci’ye, AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu eşlik 
etti. Adana’nın Türkiye’nin, dünya-
nın en önemli ülkesi olduğunu ve 
bölgede bir teminat görevi 
yerine getirdiğini kaydeden 
Yıldırım, “Güneyimizde, 
kuzeyimizde, doğu ve batı-
mızda bir ateş çemberiyle 
kuşatılmış durumdayız. Bir 
ateş sönüyor, diğeri başlıyor. 
Bize düşen bu topraklarda 
dimdik durmak, güçlü ol-

mak, etrafımızdaki masum ve mağdur 
insanlara da destek olmaktır. Bunun 
için de var gücümüzle çalışacağız. Ku-
zeyde Ukrayna ile Rusya arasındaki 
meselede Batı’nın ne kadar iki yüzlü 
olduğunu gördük. Suriye’de, Irak’ta, 
Yemen’de ve Libya’da insanlar iç 
savaşta, iç karışıklıklarda hayatlarını 
kaybederken sesleri çıkmıyordu. Ateş 
o tarafa sıçrayınca, nasıl farklı bir tu-
tum içerisine girdiklerini gördük. Biz 
farklı dil konuşsak da farklı renkte, 

kültürde olsak da yardıma 
koştuk. Hepimiz Allah’ın 
yarattığı kullarız ve gözle-
rimizden akan damlaların 
rengi aynıdır. Nerede bir acı, 
mağduriyet varsa, Türkiye 
her zaman farklılık gözet-
meksizin insanlığın hizmetin-
de olmuştur” dedi. 



A nneler günü dolayısıyla Edirnekapı Şehitli-
ği'nde çocuklarının mezarlarını ziyaret eden
şehit anneleri, duygusal anlar yaşadı. Şehit

oğullarının mezarlarını temizleyerek dualar eden
anneler, mezar taşındaki fotoğrafları uzun süre
öperek hasret giderdi. Duygusal anlar yaşayan şehit
anneleri, zaman zaman gözyaşlarına da hakim ola-
madı. Şehitlerin anneleri ve yakınları mezarların ba-
şında Kuran-ı Kerim okudu, dualar etti.

Gece uyumadım

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında el

yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 9
Ocak'ta şehit olan Piyade Onbaşı Enes Koç'un an-
nesi Emine Koç, aylardır mezarlıkta saatler geçir-
diğini belirtti. Emine Koç, “Gece uyumadım.
Sabah kalktığımda oğlumun arayacağını sandım
ama aramadı. Bu şehitliğin en küçük şehidi henüz
19 yaşında. Enes Koç, adı da kendi de güzel. Şehit
olmadan 1 gün önce görüntülü konuşmuştuk.
Şehit olduktan önceki hayatımla şehit olmadan
önceki hayatım aynı değil. Biz ailece her şeyi o
gün toprağın altına gömdük. Buraya 4 aydır her
gün geliyorum yaklaşık 3 saat mezarının başında

duruyorum. Diğer şehitlerle de konuşuyorum. On-
lara, 'Enes en küçüğünüz' diyorum. Kendimi avu-
tuyorum" dedi.

Cevap vermiyor!

Hakkari Şemdinli'de mayın patlaması sonucu 8
Ekim 2011 tarihinde 21 yaşında şehit olan Piyade
Er Ercan Doğrukartal'ın annesi Mayizer Doğru-
kartal ise, 4 yıl önce lenf kanserine yakalandığını
ifade ederek, “Oğlum askerdi. Tezkeresine 3 ay
vardı. 20 gün izne çıkmıştı gelip gittikten 1 ay
sonra şehit oldu. Yıllardır Anneler Günü'nde bu-
raya geliyorum çünkü oğlum gelmiyor. İçim
buruk, içim yanık, Anneler gününü yaşayamıyo-
rum. Ercan'sız günlerim geçmiyor. Allah bana da-
yanma gücü versin. Mermere baka baka
dalıyorum. Acısı çok derin. Keşke oğlum gelseydi,
elimi öpseydi, hediye getirseydi. Ona baka baka
dalıyorum. Ona sesleniyorum ama bana cevap
vermiyor. Benim gecem gündüzüm Ercan oldu.
Ne olacak böyle? Eskiden gelir hediye alırdı, kut-
lardı" diye konuştu.

Çok üzgünüz

2018 yılında Suriye'de şehit olan Topçu Üsteğmen
Muhammet Ali Kalo'nun annesi Gülay Kalo de
oğluyla geçirdiği Anneler Günü'nü anlatarak,“Ev-
ladımız hayatta değil çok üzgünüz. Aklımızdan
çıkmıyor ancak gururluyuz. Böyle güzel bir
makam nasip olmuş. Oğlum Anneler günümde
bana kıyafet almıştı, çiçek almıştı. Hayatımda ilk
çiçeğimi ondan almıştım. Beni mutlu etmek için
elinden geleni yapardı" şeklinde konuştu. DHA
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Anneler Günü nedeniyle Edirnekapı Şehitliği'nde çocuklarının
mezarlarını ziyaret eden şehit anneleri, duygusal anlar yaşadı.

Edirnekapı Şehitliği'nde yatan en küçük şehidi olduğu belirtilen 
19 yaşındaki Piyade Onbaşı Enes Koç'un annesi Emine Koç, “Buraya 

4 aydır her gün geliyorum yaklaşık 3 saat mezarlıkta duruyorum. Diğer
şehitlerle de konuşuyorum. Kendimi avutuyorum" diye konuştu

EDIRNEKAPI’DA 
ANNELER GUNU!

ilyas yılMaz
cHP BEylikdüzü BElEdiyE mEclis üyEsi

ufuK inan
cHP isTAnBUl il BAşkAn 

yArdımcısı

ayTeKin 
DuriÇ
cHP BEylikdüzü 
BElEdiyE mEclis üyEsi

ozan Ceylan
Oc GrOUP inşAAT A.ş. 

yÖnETim kUrUlU BAşkAnı

MuraT ÇeliK
Ak PArTi BüyükÇEkmEcE 

ilÇE BAşkAnı

MülayiM 
DeMirTaş
BEylikdüzü BElEdiyE 
BAşkAn yArdımcısı

ANNELER
GÜNÜNÜZ
KUTLU OLSUN

KUTLAMA
Mamalı  

Esenyurt Belediyesi, sokakta yaşayan can
dostlarımızı sahiplenen hayvansever kadınların
Anneler Günü’nü karanfil ve yaş mama 
vererek kutladı. Hayvanseverler anneliğin
sadece doğurmak olmadığını söyledi

esenyurt Belediyesi,
sokak hayvanları ile ilgili
çalışma yapan ve bulun-

dukları yerlerde sokak hayvanla-
rını koruyan kadınların Anneler
Günü’nü unutmadı. Ekipler, an-
nelerin kapısını tek tek çalarak ka-
ranfil ve yaş mama hediye etti.
Bulundukları sokaklarda can
dostlarımızı koruyup annelik
yapan kadınlar, bu anlamlı günde
kendilerini unutmayan Başkan
Kemal Deniz Bozkurt’a 
teşekkür etti.

Gurur duyuyoruz

Anneler Günü'nde unutulmadık-
ları için “Çok mutlu olduk” diyen
hayvansever Yeşim Nurdağı, “Bu
ince düşüncesinden dolayı Bele-
diye Başkanımıza teşekkür ederiz.

Annelik sadece doğurmak demek
değil. Dışarıdaki hayvanlara;
köpek, kedi hiç fark etmez, onlara
da annelik yapmaktan gurur du-
yuyoruz. Sonuna kadar da annelik
yapmaya devam edeceğiz. Bah-
çede de evimizde de baktığımız bir
sürü canlarımız var” dedi. Bulun-
duğu yerde sokak hayvanlarıyla il-
gili çalışma yapan hayvansever
Seda Gökmen ise şöyle konuştu:
“Umudun Şehri Esenyurt Bele-
diye Başkanımız Kemal Deniz
Bozkurt’a, patili can dostlarımız
için gösterdiği bu ince düşüncesi
ve hassasiyeti için teşekkür ederim.
Darısı diğer belediye ve belediye
başkanlarının başına. Sayın Baş-
kanımıza, böyle bir günde bizleri
unutmadığı için de ayrıca çok te-
şekkür ederim, minnettarız.”

Jandarmadan 
özel karanfil

İstanbul İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri,
Anneler Günü dolayısı

ile Sarıyer’de durdurdukları
araçlarda bulunan vatandaşların
anneler gününü kutladı, karanfil
verdi. Jandarma, araçlarda bulu-
nan çocuklara da hediye oyun-
caklar verdi. Jandarmanın

karanfil verdiği Elif Keleş, “Anne-
ler Günü çok özel bir gün tabii ki,
emek veren her bir annenin her
bir emek tanesine sevgiyle say-
gıyla teşekkür ediyoruz" şeklinde
konuştu. Banu Hasırcıoğlu ise
“Annesi hayatta olan olmayan
herkesin, bütün annelerin anne-
ler gününü kutluyorum" dedi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yılın
ilk turfanda kiraz hasadı yapıldı.
Ürünlerin kilosu 800-1000 TL

arasında satılıyor. Ziraat Mühendisleri
Kemal Karaoğlu ve Deniz Gürbüz tarafın-
dan Ulaş Mahallesi'nde ilk etapta 8 çeşit
üzerinden adaptasyon çalışması yapıldı. 30
dönüm alanda yetiştirilen 3 çeşit turfanda
kirazın hasadına başlandı. Dönümde 700
kilo verim alınan ürünler, erkenci olması se-
bebiyle 800-1000 TL arası fiyatla satışa su-
nuldu. Deniz Gürbüz, yaklaşık 8 yıldır
bölgede adaptasyon çalışmasını yaptıklarını 

belirterek, "Turfanda kirazda amaç, bölgeye
daha fazla kiraz üretimi yaptırmak ve daha
fazla kazanç sağlamaktır. Daha karlı kazanç
ve ihracat yönüne yönelik, daha tonajlı mik-
tarlar almamız lazım. Kirazın şu an tanesi
4-5 liraya denk geliyor. Erken olduğu için
fiyat yüksek ancak normal sezonda bu fiyat-
lar çok düşer" dedi. Ziraat Mühendisi
Kemal Karaoğlu ise bölgedeki üreticinin
farklı ürünleri deneyimleyerek daha iyi ka-
zançlar elde etmeleri için destek olduklarını
söyledi. Karaoğlu, "Öncelikle sert çekirdekli
meyveleri bölgeye adapte etmiştik. Şu anda
ise bölgeye kirazı adapte etmeye çalıştık ve
bunda da başarılı olduk" diye konuştu.

Kilosu bin Tl!



A nneler Günü sebebiyle Bağcı-
lar Belediyesi, özel bir piknik
düzenledi. Bağcılar Beledi-

yesi’nin hizmete sunduğu nostalji bah-
çelerinden Sancaktepe Mahallesi'nde
bulunan Üzüm Bağı'nda gerçekleşen
etkinliğe ilçenin dört bir yanından katı-
lım oldu. Üzüm ağaçlarının altına seri-
len hasırlarda oturan anne adayları ve
anneler sohbet edip komşuluk ilişkile-
rini pekiştirdi. Yüzlerini boyayan ço-
cuklar ise kendi aralarında oynayıp
güzel havanın tadını çıkardılar. Bağcılar
Belediyesi Bilgi Evleri çocukları da halk
oyunları gösterisi sundu. Çalan müziğe
eşlik eden kadınlardan kimi dans ede-
rek kimi de halay çekerek gönüllerince
eğlendi.

Bize enerji verdiniz

Renkli görüntülerin yaşandığı pik-
nikte belediye tarafından davetli-

lere yiyecek ve içecek
ikramında bulundu. Bağcı-

lar Belediye Başkanı Ab-
dullah Özdemir de

bu özel günde ilçe
sakinlerini yal-

nız bırak-
madı.

Bütün annelerin Anneler Günü’nü kut-
layan Özdemir, “Annelerimiz bizlerin
yetişmesinde, ülkenin gelişmesinde, ev-
latların şekillenmesinde özellikle mer-
hametin kazanılmasında çok büyük
emekler sarf ediyor. Anneler bizim için
çok değerli. Bugün bir arada olmaktan
dolayı çok mutluyuz. Burada çok güzel,
anlamlı ve coşkulu bir birliktelik var.
Muazzam bir enerji kazandık sizlerden.
Bize müthiş bir enerji yüklediniz. Bütün
yorgunluklarımızı aldınız. Allah hepi-
nizden razı olsun. Şimdiye kadar Bağ-
cılarımızda kadınlara yönelik çok
kıymet verildi ve çok hizmetler yapıldı.

Yeni dönemde çocuklarımıza, gençleri-
mize ve kadınlarımıza çok özel projeler
geliştireceğiz. Çok özel programlar
yapma gayreti içerisinde olacağız. Bu-
güne kadar yapılmış olan bütün çalış-
maları daha da ilerilere götüreceğiz”
dedi. Daha sonra Özdemir, İlçe Milli
Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ve
AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı
Emine Ayşe Şakar ile birlikte annelere
gül dağıttı. Etkinlik, Anneler Günü için
öğrenciler arasında düzenlenen “An-
neme Mektup” yarışmasında başarılı
olanlara ödüllerinin takdim edilmesiyle
sona erdi.

Hüseyin ADALAN
AZoT ARASı

damgaweb@gmail.com
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S avcı ya da tam adıyla Cumhuriyet savcısı…
Eski adı müddeiumumi…
Savcı şikâyet üzerine kamu adına şikâyet 

olunan hakkında işlemler yapar; soruşturur, deliller
toplar, ifadeler alır. Sonunda delilleri yeterli bulursa
dava açar. Yani üç aşağı beş yukarı tam ifade edeme-
sem de savcının görevi bu şekildedir. 

Ama bir şey, yani bir görevi daha var ki belki de en
önemlisidir. O da şudur: 

Savcı hiç kimse şikâyette bulunmasa bile kamu
adına bir olayı, bir iddiayı ihbar kabul ederek 
soruşturma başlatır. 

Bu ikinci görevi aslında birincisinden bile 
önemlidir. Kamu düzeninin sağlanması, kamu düzeni-
nin sağlanmasında gecikilmemesi için oldukça önem
arz etmektedir.

Ama bu durumla ilgili aslında oldukça sıkıntımız
ve şikâyetimiz var.

Mesela televizyonda gördük, okul duvarının arka-
sında duran bir adamın, kız öğrencilerle taciz olarak
nitelendirilecek görüntüleri var. Bu görüntülere bir
veli şahit olup cep telefonuna kaydediyor. Adam ise
gidip şikâyetçi oluyor, “Benim görüntülerimi bu
kadın çekti, özel hayatımın gizliliğini ihlal etti” diye.
Olaya çok da vakıf değiliz, ama bu kişinin görüntüleri
çekildi diye şikâyeti değerlendirilirken ilgili şahıs hak-
kında aynı anda taciz iddiasına dair bir soruşturma
da başlatılmış mıdır?  

Başlatması gerekirdi…

Birçok kimse, gazeteci 15 Temmuz’dan önce 
FETÖ’nün darbe girişiminde bulunacağını yazdı çizdi.
Ben dahi söyledim. Hatta ben daha ileri gidip dört
kez Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade verip
FETÖ’nün darbe yapacağını söyledim. 

Peki, Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı bu konuyu
ihbar kabul edip soruşturma başlatmış mıdır?

Başlatmadı…
Adam sosyal medya hesabından birisi hakkında

“FETÖ'cüdür” diye yazıyor.  O birisi hemen soluğu
savcılıkta alıyor. “Sayın savcım, bana hakaret ediyor
şu sosyal medya hesabı sahibi; lütfen onu cezalandı-
rın, hakkında Kamu Davası açın…” diyor. Savcı in-
celiyor ve genelde de davayı acıyor, açmaktalar.
Meseleye bu şekilde bakınca savcının hakaret, iftira
suçlarından dava açması gayet doğal, ama doğal ol-
mayan şey şu; savcı, bu hakaret ya da iftira denilen
iddianın doğruluğunu araştırıp araştırmamasıdır.

Yavuz hırsız ev sahibini bastırır…
Müddei iddiasını ispatla mükelleftir; ama müdde-

iumumi de iddiayı aynı zamanda ihbar kabul edip
soruşturma başlatmak zorundadır.

Sosyal medyada ya da başka bir yerde bir kişi hak-
kında FETÖ'cü, PKK'lı ne bileyim tefeci denildiğinde,
yazıldığında savcı bir soruşturma başlatsın, yazan,
söyleyen kişiyi bir dinlesin, tanık yapsın bakalım neler
söyleyecektir?

Savcı bunu yapmazsa ne olur?
“Bana ne” diyeceğim…
Ben 15 Temmuz'dan önce vazifemi yaptım; savcı

yapmadı… 

Müddei iddiasını ispat 
edecek ama müddeiumumi

de ihbar kabul edecek

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen Anneler Günü
pikniğinde anne ve anne adayları bir araya geldi. Belediye 
Başkanı Abdullah Özdemir, “Bize müthiş bir enerji yüklediniz. 
Bütün yorgunluklarımızı aldınız. Yeni dönemde çocuklarımıza,
gençlerimize ve kadınlarımıza çok özel projeler geliştireceğiz” dedi

Kadınlara 
özel projeAnne sevgisi 

karşılıksızdır
Beylikdüzü Belediyesi, Anneler Günü
kapsamında “Anne Çocuk Kampı” düzenledi.
Kampın kapanış törenine katılan Belediye
Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Karşılıksız
sevgi dendiğinde aklıma anne sevgisi geliyor.
Anneler bizler için çok kıymetli” dedi

Beylikdüzü Belediyesi bu yıl ki An-
neler Günü’nde de ilçede yaşayan an-
neleri unutmadı. Gençlik ve Spor

Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen
Anne Çocuk Kampı’nda anneler, çocuklarıyla
birlikte doğayla iç içe ve macera dolu bir hafta
sonu geçirdi. Cumhuriyet Doğa ve İzcilik Kam-
pı’nda gerçekleşen ve iki gün boyunca süren et-
kinlikte; kampçılık ve çadır kurma, gece
yürüyüşü ve yıldızlarla yön bulma gibi eğitimle-
rin yanı sıra çeşitli atölye çalışmaları da yapıldı.
Macera parkurları ve izci oyunlarıyla eğlence
dolu geçen kampta düzenlenen resim atölye-
sinde ise çocuklar, annelerine olan duygularını
tuvallere yansıttı. Kapanış törenine katılan Bey-
likdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık
ve eşi Zehra Çalık miniklere madalya, annele-
rine ise çiçekler takdim etti. 

Bizim için çok kıymetli

Kampın kapanış töreninde konuşan Belediye
Başkanı Çalık, “Karşılıksız sevgi dendiğinde ak-
lıma anne sevgisi geliyor. Bir insan çocukluğunu
anne sevgisi ve baba şefkatiyle yaşamışsa mem-
lekete çok faydalı işler yapar. Evlatlarınıza doku-
nuşunuz ve sevginiz toplumun geleceğini
şekillendiriyor. Anneler bizler için çok kıymetli.”
ifadelerini kullandı. Belediye tarafından ayrıca,
ilçenin üç ayrı noktasında anneler için binlerce
çiçek dağıtıldı. Çiçek dağıtımlarına katılan Baş-
kan Çalık tüm annelerin gününü kutladı. 

Annelere özel iki proje

Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü
ise Anneler Günü kapsamında iki önemli projeyi
hayata geçirdi. Annelerin gülüşündeki engelleri
kaldırmak amacıyla başlatılan “Hayata Sağlıkla
Gülümse” projesi ile onlarca annenin ağız ve diş
tedavileri ücretsiz olarak yapıldı. Öte yandan,
meme kanseri farkındalığı oluşturmak ve erken
teşhisin önemini ortaya koymak amacıyla
“Korkma! Farkında ol! Geç kalma! Hayatı Er-
telememeli” projesi başlatıldı. Proje ile Beylikdü-
zü’nde ikamet eden ve başvuru yapan 40 yaş
üstü kadınların genel cerrahi muayeneleri ve
mamografi çekimleri yapılacak. ANIL BODUÇ

Viyana yolunda 
Büyükçekmece Hay-
riye Duruk Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi

öğrencileri, Ulusal Ajans önder-
liğinde Ersmus + kapsamında
Avusturya’nın Viyana şehrine 20
öğrenci ve 4 öğretmen ile 2
hafta sürecek iki hareketlilik ger-
çekleştirecekler. Öğrenciler 2
hafta boyunca Viyana’da bulu-
nan 2 ayrı anaokulunda staja

yapacaklar. Erken Çocuk-
luk Döneminde

kodlama

üzerine ülkemizde aldıkları ön
becerileri, yurt dışında staj ya-
parak pekiştirecek, yeni teknik-
leri yerinde gözlemleyecek ve
uygulayacaklar. Döndüklerinde
ise edindikleri bilgi ve becerileri
öncelikle okullarının bünyele-
rinde bulunan Uygulama Ana-
okulu öğrencilerine daha sonra
Büyükçekmece ilçesinde bulu-
nan anaokulu öğrencilerine
Erken Çocukluk Dönemi Kod-
lama Eğitimi verecekler. 
İLKE DUYAN

Ya kin ve 
kibir ya da 

ÖZGÜRLÜK!
Gezi Davası'nda tutuklu bulunanlar ortak bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Ya kin ve kibir
baskın olacak ya da kardeşlik, eşitlik, özgürlük ve demokrasi kazanacak" ifadelerine yer verildi

Gezi Davası'ndan tutuklu bulu-
nan Can Atalay, Çiğdem
Mater, Hakan Altınay, Mine

Özerden, Mücella Yapıcı, Osman Kavala
ve Tayfun Kahraman, ortak mesajlarını
içeren bir açıklama yaptı.
Başta polis şiddetiyle evlatlarını yitiren
Gezi anneleri olmak üzere tüm annelerin

"Anneler Günü'nü" kutlayan Gezi davası
tutukluları, "Konu bizler değiliz! Asıl me-
sele güzel ülkemizde insanlık, vicdan, ada-
let ve hukuktan en asgari düzeyde dahi
bahsedip bahsedilmeyeceğidir" dedi. 

Demokrasi kazanacak

Açıklamada, “25 Nisandan beri sesle-

rini seslerimize katan; adaletsizliğe,
kuyruklu yalanlara, hukuk tanımazlığa
itiraz eden milyonlarca insanımız umu-
dumuza umut, gücümüze güç kattı.
Başta amansız polis şiddetiyle evlatla-
rını yitiren Gezi Anneleri olmak üzere
tüm annelerin ve canımız annelerimizin
Anneler Günü'nü canı gönülden kutla-
rız. Önceki dönem cumhurbaşkanların-
dan, kendi elleriyle poster yapan
gençlere; siyasal parti genel başkanla-
rından, sosyal medyada itirazlarını dil-
lendirenlere; konuyu gündemde tutan
basın emekçilerinden, meslek odaları ve
demokratik kitle örgütlerine; aydın, sa-
natçı ve yazarlardan konuya kulak ka-
bartan tüm insanlara selam ve teşekkür
ederiz. Konu bizler değiliz! Asıl mesele
güzel ülkemizde insanlık, vicdan, adalet
ve hukuktan en asgari düzeyde dahi
bahsedip bahsedilmeyeceğidir. 
Ya kin ve kibir baskın olacak ya da kar-
deşlik, eşitlik, özgürlük ve demokrasi
kazanacak. Biz adaleti, kardeşliği, vic-
danı, özgürlüğü ve tabii ki Gezi’yi savu-
nacağız” denildi. 



C ovid-19 salgını, ülkemizi ekonomik
açıdan çok da parlak olmadığı bir za-
manda vurdu. Halk zaten yoksuldu,

salgın sürecinde iyice dibe vurdu. “Derin yok-
sulluk” kavramı “dipsiz yoksulluğa” dönüştü.
Bu Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerinin fer-
yatları âdeta Arş-ı âlâ’ ya yükseldi. Bizzat
şahit olduğumuz yoksulluklar karşısında
üzüntümüz katlandı. İnsanlara yetişme çaba-
mız sonucunda bizler de yorgun düştük. 

Böyle durumlarda aklıma hep Ebu Zer

gelir. Bugün o Kur’an erini yazmak istedim.
Biraz uzun oldu ama bu muhteşem insanı
daha kısa yazmak mümkün olmadı.

İslam’ın dört halifesinden biri olan Hz.
Osman, halifeliği döneminde devlet katındaki
yönetimlere akrabalarını yerleştirmiştir.
Örnek; Kûfe valisi olarak kardeşi Velid Bin
Ukbe’yi, Mısır valisi olarak sütkardeşi Abdul-
lah bin Sa’d bin Ebi Serh’i, Basra valisi olarak
dayısının oğlu Abdullah bin Amir’i, Devlet kâ-
tipliği görevine amcasının oğlu Mervan bin
Hakem’i atamış, neredeyse tüm devlet kade-
melerine kendi soyunu yerleştirmiştir. Hz.
Ebubekir zamanında oluşturulan istişare ku-
rulunu ise aile meclisi haline getirmiştir. Am-
casına, kardeşine, damadına, devlet
hazinesinden (beytülmal) para/maaş sağla-
mıştır. Oysaki kendisinden önceki halifeler Hz.
Ebubekir ve Hz. Ömer, akrabalarını devlet yö-

netimlerine sokmamıştı. Onların döneminde
âdil ve hakça paylaşım söz konusuydu.

Hz. Osman’ın bu uygulamaları İslam’ın
sosyal devlet anlayışını yerle bir ediyordu. 
Hz. Osman, halifeliğini akrabaları lehine kul-
lanıp halkın varlıklarını dağıtmakta bir 
sakınca görmüyordu.

Bu durum giderek tepkilere neden olmakta-
dır. Sonunda yüksek sesle haykıracak biri
çıkar; Ebu Zer. Asıl adı Cundup bin Cunade
bin Sekan’dır. İslam dünyası onu “Ebu Zer el
Gifari” olarak tanır. Kinane kabilesinin yoksul
bir kolu olan Beni Gifar kabilesindendir..

Ebu Zer zamanla Hz. Osman’ın uygula-
malarından rahatsız olmaya başlar. Ona göre
Medine’nin manevi havası hızla değişmekte-
dir. İnsanların birbirini kolladığı, âdeta birbiri
için yaşadığı Asr-ı saadet şehri, o güne kadar
gayet rahatlıkla uygulayıp içine sindirdiği top-

lumsal refahını bazı yönetsel kişilerin sulta-
sına terk etmeye başlamıştır. Hele Halife Os-
man’ın; El-Hakem’e beş Afrika bölgesinin
vergisini, Haris bin Ebi’l As’a 300 bin, Zeyd
bin Sabit’e de 100 bin dirhem verdiğini duy-
duğu gün; “Kur’an her hâlükârda; hak eşitli-
ğini emrediyor, kimin kimden ne farkı var ki,
onlara ayrıcalıklı muamele ediliyor. Hem dev-
let sırtında şaşaalı yaşamak külliyen haram
değil mi? Resul ve ilk iki halifesi Ebu Bekir ile
Ömer; Hakk’a riayetin misalini vermediler
mi? Ahzap suresine göre; devleti yönetenlerin
devletin sırtından kazanılmış servetlerinin ol-
mayacağını bilmiyorlar mı?” diye feryat
etmeye başlar.

Bununla da yetinmez, mescide gidip adı
geçenlerin gözlerinin içine baka baka “Altın ve
gümüş biriktirip, onları Allah yolunda harca-
mayanlara can yakıcı bir azabı müjdele!” bu-
yuran istifçilik (kenz) ayetini okur hem de
defalarca, bıkmadan usanmadan! Sonra
halka dönüp; “İdarecilik Allah rızası için yapı-
lır, dünyalık temini için değil. Öldükleri
zaman; Resulullah’ın, Ebu Bekir ve Ömer’in
mirası var mıydı? Neden onlardan ibret almı-
yor şimdikiler? Devlet, halkı yağmalama ocağı
mı? Toplum hakkı kutsaldır. Hz. Muhammed,
kamu hakkına tasallutta bulunmuş olanların
cenaze namazını dahi kılmamıştır, ne çabuk
unuttunuz bunları?” diye sorar.

Halk arasında çok saygın bir yere sahip
olan bu yaşlı adamın tüm yapılanları açık açık
halka anlatması, halkın önünde itibar yitiren-
lerce rahatsızlık yaratmaya başlar. Ebu Zer’i
halifeye, “sana da muhalefet ediyor” diyerek
şikâyet ederler. Hz. Osman, Ebu Zer’i huzu-
runa çağırır ve “İnsanları bana karşı kışkırtı-
yormuşsun. Hep aynı ayetleri okuyormuşsun,
hani şu altın ve gümüş biriktirenlerle ilgili
olanları; Ahzap suresi 28 ve 29. ayetleri.” diye
çıkışır. Ebu Zer çok kızmıştır ve sesini yüksel-
terek: “Okuduklarım Allah’ın kitabındandır!
Ortada hesaba çekilmesi gereken bir kusur
varsa, o da Allah’ın emrini terk etmektir. Ey
Halife, şunu aklına koy ki; Allah’ın rızası 
Osman’ın gazabından benim için daha 
hayırlıdır.” der.

Ne var ki uyarıların halife ve akrabaları
üzerinde bir etkisi olmamaktadır. Ebu Zer,
toplumsal birlikteliği bozacak en temel unsura
dikkat çeken bir konuşma yapar; “Beleş parayı
emek ve gayrete musallat ettiniz; alın terinin
değerini yok ediyorsunuz, İslam’ı yozlaştırma-
yın!” diyerek uyarıda bulunur. Bir süre sonra
da kurnazca bir ayarlamayla Şam’a, sürgüne
gönderilir.

Şam’a geldiğinde gözüne ilk çarpan şey
Şam valisi Muaviye’nin kendisine inşa ettir-
diği muhteşem sarayın inşaatı olur. Tabi Ebu
Zer bu, durur mu? “Ey Muaviye!” der “Müs-
lümanların malıyla kendine saray yaptırarak,
sende emanet olarak bulunan insanların hak-
larına ihanet ediyorsun!”

Muaviye bu çıkış karşısında afallamıştır
ama kendini toparlayıp; “Ben kendi paramla
yaptırıyorum; kime ne?” diye sertçe cevap
verir. Ebu Zer’den karşı cevap gecikmez:
“Büyük israf!”

Ebu Zer, Şam’da Muaviye’nin uygulama-
larına karşı çıkmaya, mal ve servet biriktiren-
lere, işçilerin emeğini tam olarak
vermeyenlere, ellerindekini yoksullarla bölüş-
meyenlere Kur’an ayetleri ile karşı çıkmaya
devam etmektedir. Sonunda Muaviye daya-
namaz ve Ebu Zer’i cihat bahanesiyle Kıb-
rıs’ın fethine gönderir. Ebu Zer, gider ve sapa
sağlam geri döner; kaldığı yerden devam eder.
Muaviye’ye, “Ganimet malı Müslümanların
hakkıdır tümüyle. Onları ahaliye hemen dağıt!
Halife de olsa, vali de olsa o mallardan pay
çıkarmaya kimsenin hakkı yoktur! Gördüğüm
ve işittiğim kadarıyla kendin için ve Ümeyyeo-
ğulları için para biriktiriyorsun!” der ve dana-
nın kuyruğu kopar. Muaviye çok
sinirlenmiştir. Ebu Zer’i; “Böyle devam eder-
sen bu işin sonunu sadece Allah bilir!” diye-
rek tehdit eder.

Ebu Zer; “Sevgili Resul’üm, ‘Haksızlık kar-
şısında susan dilsiz şeytandır!’ buyurdu. Val-
lahi yöneticiler ıslah olmadıkça ve zenginler
Allah’ın emrine uymadıkça ben bu işlerden
asla vazgeçmem!” diye cevap verir ve arkasını
dönerek çıkar gider.

Muaviye gönlünü almak için hediye gönde-
rir. Ebu Zer gelen kişiye; “Şayet bu getirdiğin,
halka eşit olarak dağıtılması gereken ganimet
parası olsaydı alırdım, ama hediye ise
almam!” der. Hediye olduğunu öğrenince de
geri götürmesini ister.

Ebu Zer’in uğraşı netice verir. Şam bölgesi-
nin toplumsal yaşamı kısmen de olsa değiştir.
Çarşıyı, pazarı dolduran dilenciler ortadan
kaybolur. Varlık sahiplerinin gözü doyunca
garibanların da karnı doyar. Ancak Ebu Zer,
İslam adına Müslümanları yönetenlerin hâlâ
feci durumda olduklarını düşünmektedir. İhti-
şamlı yaşantılarına canı sıkılmaktadır. Kur’an
ayetleriyle uyarmaya devam eder, tabi Mua-
viye de tehditlerine…

Bir Cuma günü Muaviye, “Sana dikkatli ol
diyorum Ebu Zer, beni dinlemiyor musun?”
der. Ebu Zer’in cevabı ağır olur: “Ey cirmi ve
cismi küçük, ayıpları, cürmü ve ulmü büyük
biçare insan! Allah’ın hiddetinden, Kur’an’ın
nefretinden, halkın öfkesinden kurtulmak is-
tersen, sana tavsiyemdir; keyfince yürüttüğün

zevzek idareciliği bı-
rakıp, Kur’an-ı Ha-
kim’in kutsal
dairesine gir. Resulü
Ekrem’in sünneti-i
seniyyesine ittiba
et!” der ve arkasını
dönerek namaz için

abdest almaya gider.
Muaviye’nin tehditleri ağır-

laşmıştır ancak Ebu Zer’in
zerre umurunda değildir.
Muaviye artık dayanamaz ve
Ebu Zer’i Medine’ye geri gön-
derir. Medine’ye ulaştığında
gördüğü ilk manzara, evsizle-

rin şehir varoşlarına kurduğu derme çatma
çadırlar olur. “Göründüğü kadarıyla düzen
kavgamıza Medine’de de devam edeceğe ben-
ziyor.” der hayıflanarak; “İnsanlar arasındaki
gelir farkı bir hayli fazlalaşmışa benziyor, 
Medine’de!”

Ebu Zer, Halife Osman’ın huzuruna çıkar.
Biraz sohbet ve tartışmanın ardından Halife
Osman, sırtını sıvazlayarak dostça uğurlar-
ken; “Şimdi git evine çekil dostum; tefekkürle
meşgul ol ve züht hayatını kendi kendine
yaşa! Halkla içli dışlı olma ve hele hiç kim-
seye, siyaset ve toplumsal konularda ahkâm
kesme, fıkıh konularında fetva verme!” der.

Ebu Zer; “Konuşma yasağı koyuyorsun
bana; öyle mi?” diye sorunca Halife Osman,
“Söylediğim konularda olursa, evet!” diye
cevaplar.

Ebu Zer bu yasağı elbette dinlemez; halkın,
esnafın arasında dolaşmaya ve konuşmaya
başlar. Bir dost kişi şöyle dert yanar: “Şu an
devletin bütün imkânları Ümeyyeoğullarının
hizmetine sunuluyor. Onlardan 10 yaşındaki
çocuk ile 80 yaşındaki ihtiyar bile birkaç işin
ve mutat gelirin sahibiyken, diğer insanlar
işsiz ve ekmeksiz. Ümeyyeoğullarının gözünü
doyurabilmek için garibanların karnını doyur-
maya vakit ve imkân bulamıyor idareciler…
Kur’an’ın emrettiği insanca ve hakça düzen
gün geçtikçe bozuluyor. Eşitlik ve adaletin ol-
madığı yerde insanlık da olmaz.”

Bir başka dost ise: “Sağda solda, öksüz ve
yetimlerin bile itilip kakıldığını duyuyordum
da inanasım gelmiyordu.” diye üzüntüsünü
dile getirir. İnsanlar Ebu Zer’i gördükçe dert-
lerini anlatmaya devam etmektedirler. O ise
Maun Suresi’ni okumaktadır: “Dini yalanla-
yan adamı gördün mü? İşte o, öksüzü iter
kakar. Yoksulu doyurmaya özen göstermez.
Şu namaz kılanların vay haline! Ki, namazla-
rından gaflet içindedir onlar. Riyaya sapandır
onlar/gösteriş yaparlar. Ve onlar, yardıma/ze-
kâta/iyiliğe engel olurlar.”

Ne zaman susmaya karar verse öyle olay-
larla karşılaşmaktadır ki, uzun süre sessiz ka-
lamamakta, konuşmaya/uyarmaya devam
etmektedir. Halife dayanamaz ve iki hilafet
görevlisini gönderip Ebu Zer’i zorla maka-
mına getirtir ve “Yettin artık sen! Sakın bana
yol, iz öğretmeye kalkma. Bugünden tezi yok!
Hemen ülkemizden ve komşuluğumuzdan
uzaklaş!” diyerek azarlar. Ebu Zer’in nereye
gitmemi istersiniz sorusuna da “nereye ister-
sen oraya git” diye cevap verir. Ebu Zer, Mek-
ke’ye gitmek ister. Halife buna yanaşmaz.
Mekke’ye gitmesi hiç işine gelmemektedir.
Ebu Zer ne kadar ısrar etse de izin vermez.
Ebu Zer gitmek istediği yerleri sayar ancak
Halife Osman bunlara da izin vermez, çünkü
o nereye göndereceğine zaten karar vermiştir:

-Seni Rebeze’ye sürgün ediyorum!
-Issız bir çöle ha!
-Evet! Senin layığın orası, hadi güle güle…

İtiraz etmez Ebu Zer ve Rebeze yollarına
düşer. Bu kez ölmeye gitmektedir. Kur’an ile
uyarmanın, hakça ve adilce paylaşımı savun-
manın mükâfatı olmuştur Rebeze çölü ve Ebu
Zer’e mezar olacaktır.

***
Masumun ve mağdurun simgesidir 

Ebu Zer, zalimin ve zulmün simgesi ise 
Rebeze çölü…

Firavunları sadece Mısır’da aramamak ge-
rekmektedir. Zalim ve zulüm firavunun kişili-
ğinde hayat bulmuştur. Adı her ne olursa
olsun bu durum değişmez. Her dönemde ve
yerde cinsi, cismi, şekli, konumu değişse de
zulmü ve zalimliği değişmez.

Ebu Zer’e ve Ebu Zerlere selam ve rahmet
olsun. Onlara çok ihtiyacımız var!

İnsanca ve hakça bir düzenin gerçekleştiği
bayramlarda buluşmak dileğiyle…

Kaynak: Hasan Basri Bilgin, “Hak ve halk
adamı Ebu Zer” Hayat yayınları. 
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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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Daha önce ABD’yi 
vurabilecek kapasite-
deki nükleer füzeler 

hakkında yaptığı açıklama ile 
dikkatleri üzerine çeken Ros-
cosmos uzay ajansı başkanı 
Dmitry Rogozin, NATO’ya 
‘nükleer savaş’ uyarısında 
bulundu. İngiliz Mirror 
gazetesinde yer alan habere 
göre, NATO’nun Rusya’ya 
karşı bir savaş yürüttüğünü 
öne süren Rogozin, “Nükleer 
bir savaşta NATO ülkeleri 
bizim tarafımızdan yarım saat 
içinde yok edilecek” dedi.

Sonuçları çok ağır olur
Kısa sürede Dünya gün-

demine birinci sıradan giriş 
yapan Rogozin sözlerine 
şöyle devam etti;

“Ancak buna izin vermeme-
liyiz, çünkü karşılıklı nükleer 
saldırıların sonuçları dünya-
mız için çok ağır olur. Dola-
yısıyla, ekonomik ve askeri 
olarak daha güçlü olan bu 
düşmanı konvansiyonel yön-

temlerle yenmemiz gereke-
cek.” Sanayinin derhal askeri 
hedeflere hizmet edecek şe-
kilde dizayn edilmesi gerekti-
ğini belirten Rogozin, “Böyle 
bir zafer, tüm ülkenin orduyla 
tam dayanışması, devlet eko-
nomisinin seferber edilmesiy-
le mümkündür” dedi. Satan 
2’nin ABD’nin İkinci Dünya 
Savaşı’nda Japonya’nın Hiro-
şima ve Nagazaki kentlerine 
attığı atom bombalarından 
2 bin kat daha güçlü olduğu 
belirtiliyor. Füzenin en az 10 
nükleer başlığa ev sahipliği 
yapabileceği de gelen bilgiler 
arasında. Rogozin, geçtiği-
miz haftalarda Satan 2 adı 
verilen füzelerin Moskova’nın 
yaklaşık 3 bin kilometre 
doğusundaki Krasnoyarsk 
bölgesindeki Sibirya kasabası 
Uzhur’da konuşlandırılacağı-
nı açıklamıştı.

Başkentler menzil içinde
Rusya Devlet Başkanı 

Vladimir Putin’in gözü gibi 

koruduğu ‘Satan 2’ füzeleri 
Rusya’nın başkenti Mos-
kova’dan fırlatıldığında 
İngiltere’nin başkenti Lond-
ra’ya ulaşabilecek menzile 
de sahip. Başka bir deyişle 
Rusya, caydırıcı güç çerçe-
vesinde söz konusu füzeyle 
Avrupa’nın tüm başkentlerini 
vurma kapasitesine ulaşıyor. 
ABD basınına göre, füzenin 
menzili içerisinde ABD’de de 
yer alıyor. Söz konusu füze, 
Rusya Devlet Başkanı Vladi-
mir Putin tarafından övülen 
yeni nesil Rus silah tekno-
lojisinin bir parçası. Putin, 
2018’de yaptığı konuşmasın-
da hipersonik füzelerin bin 
kilometre menzilde denizde 
ve karadaki hedefleri vura-
bildiğini açıklamıştı. Füzeyi 
‘Durdurulamaz’ ve ‘yenilmez’ 
olarak tanımlayan Putin yeni 
silahları ile dünyanın nere-
deyse her noktasını vurabi-
lecekleri ve ABD yapımı bir 
füze kalkanından kurtulabile-
cekleri konusunda ısrarlı.

Rusya’nın işgali ile başlayan Ukrayna savaşı devam ederken Mosko-
va’dan gerilimi zirveye çıkaran bir açıklama geldi. NATO’ya ‘nükleer 
savaş’ uyarısı yapıldı ve ‘Nükleer bir savaşta NATO ülkeleri bizim tarafı-
mızdan yarım saat içinde yok edilecek’ sözleri ile adeta gözdağı verildi

30 DAK30 DAKiiKADAKADA
YOK EDERYOK EDERiiZ!Z!

Ukrayna, Rus ordusunun işgal ettiğini açıkladığı 
Azovstal Demir Çelik Fabrikası’nda mahsur kalanlarla 
ilgili yeni bir gelişmeyi duyurdu. Ukrayna Başbakan 
Yardımcısı İrina Vereşuk, “Bütün kadınlar, çocuklar ve 
yaşlılar Azovstal fabrikasından tahliye edildi” dedi

Tüm siviller
tahliye edildi

RUSYA Devlet Baş-
kanı Putin’in emri 
ile başlayan savaş 

haftalardır devam ediyor. 
Savaşın ilk gününden beri 
sembolik bir öneme sahip 
olan adada flaş bir gelişme 
yaşandı. Ukrayna adaya bir 
saldırı düzenlendi. Su-27 
Flankers savaş uçakları ile 
gerçekleştirilen saldırıda 
adadaki birden fazla Rus 
hedefinin vurulduğu belirtili-
yor. Saldırıya ait yayınlanan 
görüntülerde ilk saldırılar-
dan sonra en az iki büyük 
patlama olduğu görülüyor. 
İngiliz Daily Mail gazetesin-
de yer alan habere göre, 
bu bombaların bir mühim-
mat deposunu hedef aldığı 

anlamına gelebilir. Savaşın 
ilk günlerinde Yılan Adası’nı 
çevreleyen Rus askerleri, 
adada görevli 13 Ukraynalı 
askere “teslim olun” çağrısı 
yapmış, askerleri ise bu tekli-
fi geri çevirmişti.

Rusya’dan açıklama
Rusya Savunma Bakanlığı ise 
hava savunma sistemlerinin 
Karadeniz’deki Yılan adası 
üzerinde iki Ukraynalı SU-24 
bombardıman uçağını ve 
bir helikopteri düşürdüğünü 
açıkladı. Açıklamada, son 
24 saat içinde toplam dört 
Ukrayna savaş uçağı, dört 
helikopter ve bir hücumbo-
tun imha edildiği belirtildi. 
Rusya’nın askerlere yaptığı 

uyarı ve Ukraynalı muha-
fızların verdiği cevapların 
ses kaydı sosyal medyaya 
düşmüş, ses kaydında, Uk-
raynalı askerlerin Rusya’nın 
‘teslim olun’ çağrısına ‘Defol 
git’ diyerek cevap verdiği 
duyulmuştu.

Zelenski açıklamıştı
Geçtiğimiz günlerde Rus-
ya’nın Ukrayna operasyonla-
rının ilk gününde Yılan Adası 
saldırılarında tüm Ukraynalı 
askerlerin öldürüldüğünün 
duyurduğu fakat daha sonra 
bu askerlerin yaşadığının 
ortaya çıkmasıyla ilgili soru-
ya yanıt veren Zelenski, şu 
ifadeleri kullanmıştı; “Bazı-
ları öldü bazıları esir alındı. 
Rusya bazı mahkumlar için 
takas teklifi sundu. Tereddüt 
etmeden onları değiştirdik. 
Ölenler kahraman oldu 
hayatta kalanlar ise takasta 
kullanıldı hepsi bu.” Ukrayna 
geçtiğimiz haftalarda Yılan 
Adası’nı kuşatan Moskva 
isimli savaş gemisine füze ile 
saldırmış ve gemi Karade-
niz’in soğuk sularına gömül-
müştü.

Yılan Adası’nın intikamı alındı
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sürerken, Kiev’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Ukrayna 
savaşın ilk günlerinden beri gündemde olan Yılan Adası’na saldırı düzenledi. Ülke basını bu geliş-
meyi, “Yılan Adası’nın intikamı alındı” şeklinde yorumlarken saldırıya ait görüntüler ortaya çıktı

RUSYA’NIN Uk-
rayna’ya saldırıları 
sürerken, Ukrayna’nın 

Mariupol kentindeki Azovstal 
çelik fabrikasında bulunan si-
villerin tahliyesine ilişkin yeni 
bir açıklama yapıldı. Ukrayna 
Başbakan Yardımcısı İrina 
Vereşuk sosyal medya hesa-
bından yaptığı açıklamasında, 
“Azovstal çelik fabrikasından 
tüm kadın, çocuk ve yaşlılar 
Tahliye edildi. Cumhurbaş-
kanının emri yerine getirildi. 
Mariupol insani operasyonu-
nun bu kısmı tamamlandı” 
ifadelerini kullandı. Ukrayna 
Devlet Başkanı Vladimir Ze-
lenski, Azovstal çelik fabrika-
sındaki tahliyelerin ilk aşama-
sının sona erdiğini belirterek, 
“Azovstal çelik fabrikasından 
300’den fazla sivil kurtarıldı. 
Uluslararası Kızılhaç Komitesi 
ve Birleşmiş Milletler ekiple-
rine Azovstal tahliye misyonu-
nun ilk aşamasını gerçekleştir-
memize yardım ettikleri için 
minnettarım” dedi. Zelenski 
ayrıca, dün Rus ordusunun 
yaklaşık 200 kültürel miras 
alanına zarar verdiğini ifade 
etti. Yetkililer ise Azovstal 
çelik fabrikasındaki sağlık çalı-
şanları ve askerler için tahli-
yenin ikinci aşamasının devam 

ettiğini açıkladı.

Teslim ol çağrısı
Ukrayna, Birleşmiş Millet-
ler’in (BM) öncülük ettiği ope-
rasyonla dün ülkenin güney-
doğusundaki Mariupol’den, 
Rus ordusunun işgal ettiğini 
açıkladığı Azovstal Demir Çe-
lik Fabrika-
sı’nda mahsur 
kalanlar da 
dahil 500 sivi-
lin daha tah-
liye edildiğini 
duyurmuştu. 
Dün üçüncü 
bir sivil tahli-
ye operasyo-
nu yapılacağı 
açıklanmıştı. 
Ukrayna Baş-
bakan Yar-
dımcısı Irina 
Vereshchuk, 
operasyonun 
Azovstal Demir Çelik Fabri-
kası içinde mahsur kalanlara 
odaklanacağını söylemişti. 
Rusya Devlet Başkanı Vladi-
mir Putin ise, Rusya güçlerinin 
tüm sivillere güvenli bir tahliye 
koridoru sağlamaya hazır 
olduğunu ancak askerlerin 
teslim olması gerektiğini ifade 
etmişti.

ABD Başkanı Joe 
Biden’ın eşi First Lady 
Jill Biden Romanya’ya 

geldi. First Lady Biden, Ro-
manya First Lady’si Carmen 
Iohannis ile Romanya’daki bir 
okulu ziyaret ederek, Ukray-
nalı sığınmacılar ve Roman-
yalı öğretmenlerle bir araya 
geldi. First Lady Biden’ın okul 
ziyareti, öğrencilerin Romanya 
milli marşı ve Ukrayna askeri 
marşını söylemesinin ardın-
dan sona erdi. Daha sonra 
Biden düzenlenen ziyaret 
hakkında yaptığı açıklamada, 
“Bu çocukların gerçekten acı 
çektiğini görebilirsiniz. Ukray-
nalılar yanlarında olduğumuzu 
biliyorlar. Öğretmenler ise bu 
çocukların travmalarıyla başa 
çıkmalarına ve onların psiko-
lojisini düzeltme konusunda 

yardımcı oluyorlar” dedi. First 
Lady Biden’ın ayrıca Slovak-
ya’ya düzenleyeceği ziyareti 
nedeniyle yola çıktığı ve ziya-
rette Slovakya Cumhurbaşkanı 
Zuzana Caputova ile bir araya 
geleceği öğrenildi.

First Lady Romanya’da

Rusya- Ukrayna savaşı devam 
ederken, Ukrayna’nın Harkov 
şehrinde çıkan çatışmalarda 
bir gazetecinin öldürüldüğü 
açıklandı. Ukrayna’nın Odessa 
bölgesine bağlı Bolh-
rad Belediye Meclisi 
yaptığı açıklamada, 
gazeteci ve Ukrayna 
ordusunda görev 
alan teğmen Mak-
sim Medinsky’nin, 
Rus ordusu ile çıkan 
çatışmalarda hayatını 
kaybettiğini bildirdi. 
Bolhrad Belediye 

Meclisi tarafından yapılan 
açıklamada, “Hemşehrimiz 
hiç tereddüt etmeden Ukray-
na’yı savunmaya, Ukrayna’nın 
gerçek bağımsızlığı için savaş-

maya 2014’te başladı. 
Askerlik ve kamu gö-
revini yerine getirdi. 
Hiçbir teselli sözü onu 
bir oğul, koca ve baba 
olarak geri getiremez. 
Ailesine söylenecek 
hiçbir söz, hissettikleri 
acıyı ve çaresizliği 
gölgede bırakamaz” 
denildi.

Gazeteci öldürüldü

RUSYA Devlet Baş-
kanı Vladimir Putin, 
9 Mayıs Zafer Günü 
nedeniyle eski Sovyet 
ülkeleri liderlerine tebrik 
mesajı gönderdi. Putin 
mesajında “Bugün ortak 
görevimiz, farklı ülke 
halklarına bu kadar acı 
veren Nazizm’in yeni-
den canlanmasına engel 
olmaktır” ifadesine yer 
verdi. Ukrayna’daki 
savaş son sürat devam 
ederken Putin’in merakla 
beklenen 9 Mayıs mesajı 
yayınlandı. Kremlin’in 
sitesinde yer alan açıkla-
maya göre Sovyet Zaferi-
nin 77’nci yıldönümünde 
Putin tarafından kaleme 
alınan mesaj eski Sovyet 
ülkelerinin liderlerine 
gönderildi. Avrupa’da 
İkinci Dünya Savaşı’nın 
sonunda ‘Nazi Alman-
yası’nın kayıtsız şartsız 
teslimiyetini imzaladığı 
tarih olan 9 Mayıs, Rus-
ya’da Zafer Günü olarak 
kutlanıyor. Mesajından 
‘Bugün ortak görevimiz, 
farklı ülke halklarına bu 
kadar acı veren Na-
zizm’in yeniden canlan-
masına engel olmaktır’ 
ifadesine yer veren Putin, 
bu savaşta mağlup olan-
ların ideolojik takipçile-
rinin intikam almalarının 
kabul edilemez olduğunu 
vurguladı. Putin, ikisi de 
eski Sovyet Cumhuriyeti 
olan Ukrayna ve Gür-
cistan halklarının zafer 
gününü de kutladı.

Zafer bizim olacak
Rus lider, Donetsk ve 
Lugansk halk cumhuri-
yetlerinin başkanlarına 
gönderdiği mesajlarda 
ise bugün askeri perso-
nelin ataları gibi, anava-
tanlarının Nazi’lerden 
kurtarılması için omuz 
omuza savaştığını kay-
detti ve,’1945’te olduğu 
gibi zafer bizim olacaktır’ 
dedi Nazi Almanyası’na 
karşı zaferini kutlamaya 
hazırlanan Rusya’da 
hazırlıklar son sürat 
devam ediyor. Önceki 
gün Moskova’da askeri 
geçit töreninin kostümlü 
provası yapıldı. Askeri 
uçaklar, Rus bayrağının 
renklerinde duman püs-
kürterek gösteri uçuşu 
yaparken Moskova yö-
netimi binlerce asker ve 
kıtalararası Balistik Füze 
gibi ağır silahlarla gövde 

Ukrayna’ya 
tebrik mesajı

ABD Başkanı Joe Biden’ın eşi First Lady Jill Biden, 
Romanya’ya düzenlediği ziyarette Ukraynalı sığınma-
cılar ve Romanyalı öğretmenlerle bir araya geldi
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n Yazmak isteyen, cesaret 
edemeyenlere neler söyler-
siniz? 

Bu soruya sadece yazmak 
isteyenler için değil sanatın, 
edebiyatın, müziğin her alanı 
için veya kendisini iyi hissetti-
ği bambaşka herhangi bir şey 
için cevaplamam daha doğru 
olur. Düzenin, sistemin hatta 
ailelerimizden, çevremizden 
gelenin yönlendirmesi ile 
değil gerçekten bile isteye 
gönül verdiğimiz ve kendi-

mizi bulduğumuzu düşün-
düğümüz, bize iyi geldiğini 
hissettiğimiz her konuda onu 
yapmak için cesarete değil 
koşulsuz sevgiye ve teslimi-
yete ihtiyacımız olduğunu 
göreceğiz. Çünkü birilerine 
bir şey ispat etmek, para 
kazanmak, takdir toplamak, 
birilerinin tanımladığı başarı 
veya başarısızlığı yaşamak, 
öne çıkmak veya geride kal-
mamak için değil kendimiz 
için yapacağız. İşte o zaman 

kendimizle buluşacağımız 
o anın doyumsuzluğu ka-
çınılmaz olacak. Yunus 
Emre’nin dediği gibi; 

“Hiç hata yapma-
yan insan, 
hiçbir şey yapma-
yan insandır. 
Ve hayatta en 
büyük hata, 
kendini 
hatasız 
sanmak-
tır.” 

Kitapları çok okunan-
lar listesine giren 
yazar Orçun Oğlak-

çıoğlu ile keyifli bir söyleşi 
gerçekleştirdik. İş insanı 
Oğlakçıoğlu, “40’lı yaşların 
başı itibariyle biriktirdiğim kelime-
ler kalemle, kalem kağıtla buluştu 
ve şiirlerimiz kitaplara dönüştü” 
dedi. “Şiirlerimin ana teması aşk ve 
sevgi üzerine olsa da yaşadığımız 
toplumsal olaylar ve duyguları da 
kalemim yettiğince dile getirmeye 
çalışıyorum” diyen Oğlakçıoğlu, 
“Kitaplarımın amacı dünyanın en 
değerli ve temiz varlıkları çocukla-
ra daha iyi, daha aydınlık yarınlar 
bırakmak için küçük de olsa bir 
farkındalık yaratmak. Her insanın 
karanlık yönlerinden arınıp içindeki 
ışığa kavuşması umuduyla hepimiz 
görevliyiz” ifadelerini kullandı. 

n Orçun Bey şiir yazmaya ne 
zaman başladınız? 

Şiir yazmaya ilkokul yıllarında 
başladım diyebilirim. Lisede ve 
üniversitede devam etti. Ama iş 
hayatına girip, 40’lı yaşlara gelince-
ye kadar geçen sürede uzunca bir 
dönem yazmadım. 40’lı yaşların başı 
itibariyle biriktirdiğim kelimeler 
kalemle, kalem kağıtla buluştu ve 
şiirlerimiz kitaplara dönüştü. 

n İlk kitabınızın serüvenini 
sizden dinleyebilir miyiz? 

İlk kitabım “Hayal et”, adından 
da anlaşılacağı üzere hayallerimizin 
peşine düşüp kurduğumuz hayalleri 
gerçek kılmak adına attığımız ilk 
adımdı. Sevgili eşim ki kalbimde 
kayıtlı olduğu haliyle “Nefesim”, 
çoğunluğu kendisine yazılmış şiir-
leri bir araya getirip, kitap olarak 
bastırıp doğum günümde hediye 
olarak verdi. Bu hediye sayesinde 
bir hayal kurduk; yazdığım şiir ve 
denemeleri kitap olarak basıp, elde 
edilecek tüm geliriyle de özellikle 

eğitim ve sağlıkta fırsat eşit-
liği yakalayamamış kimsesiz 
çocuklarımıza destek olarak 
kullanmak üzere Martı Yayı-
nevi ile yola çıktık. 

n Sizin iş insanı yö-
nünüz var, sadece yazar 
olarak mı hayatınızı idame 

ediyorsunuz yoksa iş insanı kim-
liğinizle mi? 

Yazarlık, şairlik, müzisyenlik, 
sanatçılık vb insan ruhuna dönük, 
ruha gıda olan meslekler maalesef 
ülkemizde hayatını idame etmekte 
güçlük çekiyor. Bizim yola çıkış 
amacımız tamamen farkındalık 
oluşturmak, dokunabildiğimiz 
kadar çok kişiye dokunmak, şiirle, 
aşkla, sevgiyle beslenen aydınlık 
yönlerimize eşlik etmekti. Gelir 
olarak düşünmeden, maddi dünya-
nın zedelemediği bir düş kurduk. İş 
insanı olarak zaten çeşitli sorum-
luluk projeleri ve paylaşımlarda 
bulunmama rağmen, manevi yönü 
çok daha kuvvetli ve bana gelen-
leri aktarmam gerektiği bilinciyle 
yazdığım her kelimeyi okuyucuları-
ma emanet ederek onlarla beraber 
daha aydınlık hayaller kurabilmenin 
zenginliğidir yaşadığım. Daha sonra 
yayınladığımız ve bundan sonra ya-
yınlayacağımız her kitapta da aynı 
anlayışla devam edip, kitaplarımın 
tüm gelirini bağış olarak en doğru 
şekilde kullanmaya çalışacağız. 

n Yoğun iş temposu içerisinde 
yazmak zor olmuyor mu? 

Bu soruyu çok sık duyuyorum. 
Hangi ara yazmaya vakit buluyor-
sun? Ben insanların sevdiği ve hele 
ki başkalarına da dokunduğunu, 
fayda sağladığını düşündüğü bir 
şeyi yapmak için vakit sıkıntısı yaşa-
yacaklarını düşünmüyorum. Günü-
müzde en sık duyduğumuz serzeniş 
“yetişemiyorum” olsa da aslında 
yetişecek bir yer olmadığı bilinciyle, 
yetişmeye değil yaşamaya odaklana-
bilirsek, mutsuz olmak yerine mutlu 

olmayı seçeceğimiz yolların farkı-
na varabilirsek sevdiğimiz şeyleri 
yapacak ruhsal bütünlüğümüz de 
kendimize inancımız da zamanımız 
da bollaşacak. Ben böyle düşünüyor 
ve hale dökmeye çalışıyorum. 

n Yazmak sizin için ne ifade 
ediyor? 

Yazmak özümle buluşmak benim 
için. Arayışlarımın cevabı, yolumun 
ışığı, sevgide kalıp beni olmak iste-
diğim bana dönüştüren bir büyülü 
bahçe. 

n Orçun Bey ilk kitabınız 
çıkınca İnşaat Mühendisi ‘nden 
şiir kitabı şeklinde haberler 
oldu. Bu başlığın sizde negatif 
etkisi oldu mu? 

Hayır olmadı. Beni yazma konu-
sunda cesaretlendiren, bana rehber-
lik eden kitaplarıyla değerli üstat 
Oğuz Atay’ın da İnşaat Mühendisi 
olması gururuyla karşıladım. Mes-
leğiniz, eğitiminiz veya geldiğiniz 
yere geliş öykünüz ne olursa olsun 
özünüzde yatandır asıl olan. Ve 
hepimize hediye olarak sunulmuş 
onca yetenek arasında kendine ait 
hissettiğin yeri bulup, ortaya çıkar-
tıp, sonra da onu paylaşmanın ne 
kadar eşsiz olduğunu fark etmekle 
başlıyor her şey. 

n Şiir yazmak zor değil mi? 
Duygunun yanı sıra bazı ölçüleri 
bilmek de gerekmiyor mu? 

Şiir yazma teknikleri ile ilgili 
kurallar olsa da, Garip akımının 
ayrı 2. yeni hareketinin ayrı soluklar 
getirmesi gibi Şiirin özgür tarafı 
çok güçlü. Şiir sadece duyguların 
yansıtılması olarak da tanımlanma-
malı. Ben kelimelerin oyun bahçesi 
olarak görüyorum. İmza günleri 
veya okuyucu söyleşilerinde çok net 
gördüm ki bir şiirde herkes kendi 
yaşanmışlıkları ve o anki duygula-
rına göre fark şeyler hissedip farklı 
Dünyalar kurabiliyorlar. Şiirin kati 
bir matematiğinin olmayışı özgürce 
kanat çırpmasını sağlıyor. Önemli 

olan beraber yolculuğa çıkacağınız 
ruhları davet edecek zenginlikte 
olması. Hiç kaybolmayan büyüsü de 
burada sanırım.

n Şiir ve müzik dinletilerinin 
birlikte olması ile ilgili sizin 
görüşünüz nedir? 

Şiir ve müzik, müzik ve tiyatro, ti-
yatro ve şiir gibi çeşitli sanat dalları 
beraber uyum içinde icra edilebilir. 
Önemli olan bence birinin diğerinin 
önünde olma mücadelesine gir-
meyeceği birliktelikler olması. Ya 
da dümende biri olsa bile hepsinin 
layıkıyla yapıldığı çalışmalar olması. 
Şiir yazmakla okumak birbirin-
den çok farklı zanaatlar bence. O 
yüzden her Şairin iyi şiir okumasını 
beklememek gerekir ki sevgili Üs-
tat rahmetli Tuncel Kurtiz gibi bir 
usta şiir okuduğunda o zaman 
bir dinletiden bahsedebiliriz. 

n “İnsanı en çok zan-
ları ötekileştirir

İnsanı en çok vazge-
çemedikleri tüketir

İnsanı en çok 
elde ettikleri fakir-
leştirir

İnsanı en çok 
kendini bilmezli-
ği yabancılaştırır

Yine de bitmez 
yolculuk”

Bu dizelerde 
büyük bir yaşan-
mışlık var. Tecrü-
belerin ağır öğreti-
leri olduğuna ilişkin 
neler söylersiniz? 

Yazmak için benzer 
durumları yaşamış olmak 
gerektiğini düşünmüyorum. 
Yazmak işi bir hediyeyse ve bu 
hediye ile kanallık yapıyorsanız 
aklınıza, kalbinize düşeni yazarsı-
nız. Empati yeteneğinizin gelişmiş 
olması, yaşananların, anın farkında 
olmanız bir olayı yaşamasanız da 
yazmanıza olanak sağlar. Tabii 

ki bunca yaşadığım yılların bir kat-
kısı ve etkisi mutlaka vardır. Ama 
özellikle vurgulamak istediğim, 
bugüne kadar sevgisini benden esir-
gemeyen çok mutlu ve huzurlu bir 
ailede büyümüş olmama rağmen, 
kimsesiz çocukların yaşamlarından 
kesitlere dokunabilirim, ya da ezi-
len, şiddet gören biri olmasam da 
ezilen, dayak yiyen, hor görülen bir 
kadının, bir köpeğin veya bir ağacın 
sesi olabilirim. Anlayışımın özü Ta-
savvuf felsefesinin yapı taşlarından-
dır. Mevlana Celaleddin Rumi’nin 
dediği gibi; “Aynalar türlü türlüdür. 
Yüzünü görmek isteyen cam’a 
bakar, Özünü görmek isteyen can’a 
bakar...”
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B eylikdüzü Belediye Başkanı Meh-
met Murat Çalık, Kurban Bay-
ramı öncesi Yakuplu

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

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

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

İşlemler tamamlandı

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

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

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

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

BARIŞ KIŞ

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

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

Şehitler için dua edildi

OZEL BIR IS
YAPIYORUZ

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

Şehitlere rahmet

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

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

Bir dönüm noktası

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

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

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

Yüzde 80 karşı koyuyor

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

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

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

deniyle Taksim
Cumhuriyet Anıtı'nda

tören düzenlendi.
KKTC İstanbul

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

şehitlerimizi saygı ve
rahmetle anıyorum"

diye konuştu.

Bayrak hassasiyeti

15 Temmuz 
algı araştırması
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KüçüKçeKmece'de ormanlık alanda
ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu.
Üzerinden kimlik çıkmayan 25 yaşların-

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

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

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

Hastaneye beni almadılar

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

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

Eve girmek istemiyorum

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

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

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

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

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

arası anma sürüşü yapıldı.

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

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

Umut'la hiç tanışamadı

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

Mücadele edeceğiz

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

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

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

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

BISIKLETLI
PROTESTO

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

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

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

Kendimi kenara attım

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

Maganda dehşeti

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

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

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

polise teslim oldu. Şüpheli Mehmet C.Ç. adliyeye
sevk edildi.  Öte yandan olay günü yaşananlar gü-
venlik kamerasına yansıdı. Olay 26 Haziran'da
Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana
geldi. Şüpheli Mehmet C.Ç ve eşi A.Ç.'nin, H. is-
mindeki kız arkadaşlarıyla, H.'nin babasına ait me-
kana gelip gitme konusunda aralarında
küfürleşmeye varan tartışma yaşandı. Bu olay üze-
rine H.'nin erkek arkadaşı Abdulkadir U.(21) Meh-
met C.Ç.'yi telefonla arayarak tehdit etti. Daha
sonra Mehmet C.Ç. ile olay yerinde buluşmak için
sözleşen Abdulkadir U. yanına arkadaşı Sinan K.'yı
da alarak gitti. Olay yerinde çıkan kavgada Sinan
K., Mehmet C.Ç. tarafından silahla ateş edilmesi
sonucu yaralandı. Mehmet C.Ç. olay yerinden
otomobille kaçarken, yaralanan Sinan K. kaldırıl-
dığı hastanede hayatını kaybetti. DHA
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Yazar Orçun Oğlakçıoğlu Damga’ya konuştu. Kitaplarından elde 
ettiği tüm geliri bağışlayan Oğlakçıoğlu, “Yazmak özümle buluş-
mak benim için. Arayışlarımın cevabı, yolumun ışığı, sevgide kalıp beni olmak istediğim bana dönüştüren bir büyülü bahçe” dedi. 
Oğlakçıoğlu, yazarlık serüvenini, “Gelir olarak düşünmeden, maddi dünyanın zedelemediği bir düş kurduk” şeklinde tanımladı
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B eylikdüzü Belediye Başkanı Meh-
met Murat Çalık, Kurban Bay-
ramı öncesi Yakuplu

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

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

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

İşlemler tamamlandı

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

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

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

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

BARIŞ KIŞ

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

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

Şehitler için dua edildi

OZEL BIR IS
YAPIYORUZ

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

Şehitlere rahmet

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

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

Bir dönüm noktası

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

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

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

Yüzde 80 karşı koyuyor

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

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

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

deniyle Taksim
Cumhuriyet Anıtı'nda

tören düzenlendi.
KKTC İstanbul

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

şehitlerimizi saygı ve
rahmetle anıyorum"

diye konuştu.

Bayrak hassasiyeti

15 Temmuz 
algı araştırması
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B eylikdüzü Belediye Başkanı Meh-
met Murat Çalık, Kurban Bay-
ramı öncesi Yakuplu

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

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

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

İşlemler tamamlandı

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

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

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

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

BARIŞ KIŞ

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

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

Şehitler için dua edildi

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

Şehitlere rahmet

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

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

Bir dönüm noktası

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

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

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

Yüzde 80 karşı koyuyor

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

yöntemiyle gerçekleştir-
diği araştırmaya Türkiye
genelini temsil eden
NUTS-2 istatistiksel böl-
geleme sistemine göre se-
çilmiş 26 ilde cinsiyet, yaş,
eğitim ve SES (Sosyo-
ekonomik statü) grupları
dikkate alınarak toplam
2201 kişi katıldı. DHA
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yaç sahibi vatandaşlarımız için kenti-
mizde Kurban Bayramı’nda et
bağışlarını komşularımıza ulaştırmaya
devam ediyoruz. Geçen sene yaklaşık
20 tonun üstünde bir kurban bağışı al-
mıştık. Beylikdüzü Belediyesi olarak çok
önemli ve özel bir iş yapıyoruz" dedi

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

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

deniyle Taksim
Cumhuriyet Anıtı'nda

tören düzenlendi.
KKTC İstanbul

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

şehitlerimizi saygı ve
rahmetle anıyorum"

diye konuştu.

Bayrak hassasiyeti

15 Temmuz 
algı araştırması

n Hancının Seyir Defte-
ri’ni sizden dinleyebilir 
miyiz? 
“Hancının Seyir Defteri” 
üçüncü ve son kitabımız. 
İkinci kitabımız “Yolcu-
luk”. Her bir kitabımız 
ismiyle, kapak tasarımıyla 
birbirlerinin tamamlayıcısı. 
Hayal ederek bir yola çık-
tık. Büyük keşiflerimiz için 

kaybolduğumuz anlar oldu. 
İyiyi ararken kötüyü öteki-
leştirdiğimiz oldu. Yolculu-
ğumuz ‘bize’ varmak içindi. 
Oysa bazen kendimizi unut-
tuğumuz oldu. Durmadan, 
dinlenmeden, dinlemeden 
yol aldığımız oldu. Bir han-
da soluklanma zamanının 
geldiğini fark edip girdik 
Handan içeri. Olduğu 

yerden hiç ayrılmayan 
ve herkese kapısı açık 
olan hancının içsel 
yolculuğundan kesit-
lerle, bize ayna olan 
insanlarla tanıştığımız 
son kitabımızın şiir ve 
denemeleri arasında gö-
rüyoruz ki; Şimdi aslımızla 
barışma zamanı 
gelmiş... 

YAZARAK OZUMLEYAZARAK OZUMLE
BULUSUYORUM!BULUSUYORUM!

ORÇUN 
Oğlakcıoğlu 1974 yılında De-

nizli’de doğmuştur. Lise öğreni-
mini Denizli Anadolu Lisesi’nde, 

üniversite eğitimini ise Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendis-

liği bölümünde tamamlamıştır. Hayata 
dair umut aşılamak amacıyla yazdığı ilk 

şiir kitabı “Hayal Et”, 2017 yılında Martı 
Yayınları etiketiyle yayınlanmıştır. Kitabın 

satışından elde edilen tüm gelir ise Çağdaş ve 
Bağımsız Yardımlaşma Derneği’ne (ÇABA) ba-

ğışlanmıştır. İkinci kitabı “Yolculuk” 2018 yılında 
yine Martı Yayınları etiketiyle yayınlanmıştır. Geliri 

eşit şartlarda büyüme şansı yakalayamayan ihtiyaç 
sahibi çocukların sağlık ve eğitim giderleri için harcan-

mıştır. Orçun Oğlakcıoğlu’nun “Hayallerimizin peşinde 
düştük yollara, dedik yolculuğumuz hep aşkla… Soluk alma 

vakti geldiğinde bir handa, boyası dökülmüş duvar kazıların-
da bulduk “Hancının seyir defterini” koyduk kalp ucumuza…” 

diyerek başladığı son kitabı “Hancının Seyir Defteri” Martı 
Yayınları etiketiyle 2021 yılında okuyucusuyla buluşmuştur. İş 

hayatının dışında toplumsal farkındalık ve yarar sağlamak üzere yazı 
ve şiirleri ile iyilik arayışına devam etmektedir.

HAYAL EDEREK 
BİR YOLA ÇIKTIK

CESARET DEGİL KOSULSUZ SEVGİ



Lig’in 36’ncı haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalan 
Galatasaray’da teknik direktör Domenec Torrent, müsabakanın ardından önemli 

açıklamalarda bulundu. İstanbul’da  çok mutlu olduğunu belirten Torrent, 
“Yeni seçilen başkan olsaydı, kendisi ile devam eder miydi?” sorusuna, “Bu 

konuda daha fazla yorum yapmayacağım. Benim de elimde olan bir şey 
değil. Önümüzdeki 2 maça odaklanacağım” cevabını verdiS 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 

Spor Toto Süper Lig’in 36’ncı 
haftasında Medipol Başakşehir ile 
Galatasaray, 0-0 berabere kaldı. Bu 

sonuçla Medipol Başakşehir 61 pua-
na, Galatasaray ise 48 puana yükseldi. 
Karşılaşmanın ardından Galatasaray 
Teknik Direktör’ü Domenec Torrent, 

önemli açıklamalarda bulundu. İlk 
yarı özelinde dengeli bir maç ol-

duğunu kaydeden Torrent, 
“Rakip kalenin önünde 
pozisyonlar yakaladık. 
Yakaladığımız kontra 

atakları net bir şekilde bitiremiyorduk. 
Orada sıkıntımız vardı. Gerçekten 
formda olan, çok güzel, net bir oyun stili 
olan bir takım. Antrenörleri Emre’yi 
tebrik ederim. Oyunlarını çok beğendim. 
İkinci yarı biraz onlar domine etmeye 
başladılar maçı. Geri çekilmedik. Onlar 
geri çekilmeye zorladı gibi oldu. 4-2-3-1 
formasyonunda değişiklik yapınca iki ön 
libero ile biraz daha efektif bir şekilde 
oynayabildik. Özellikle onların son 10 
dakika net pozisyonları oldu. Bizim de 
son 5 dakika içinde oldu. Karışık bir 
dönemden geçiyor takım. Bu dönemde 
gösterdikleri performanstan dolayı oyun-
cularımı tebrik ederim” dedi.

İstanbul’da mutluyum
“Yeni seçilen başkan olsaydı, kendisi 
ile devam eder miydi?” sorusuna yanıt 
veren deneyimli çalıştırıcı, “Bu konuda 
daha fazla yorum yapmayacağım. Benim 
de elimde olan bir şey değil. Önümüzde-
ki 2 maça odaklanacağım. Geçen hafta 
üzerine konuşmuştuk. Ben olduğum 
yerden çok memnunum. İstanbul’da çok 
mutluyum. Daha mutlu olduğum şey Ga-
latasaray’da çalışıyor olmak. Şanslıyım, 
gazeteleri okumuyorum, sosyal medyaya 
bakmıyorum. Ama gerçekten olmayan 
şeyler okudum, çok ilginçler. Normalde 
profesyonel ekiplerde antrenör değişik-
liği olabilir, üst üste kaybettiğiniz zaman. 
Eğer evde hata yapıldıysa bazen kovulur. 
Tekrardan kontrat yapılmaz. Doğru ol-
mayan şeyleri duyuyorum. Televizyonda 
bazı şeyler yayınlanıyormuş. Neden olu-
yor anlamıyorum” ifadelerini kullandı.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile 

dün yaptıkları görüşmeden bahseden 
Torrent, “Takım nasıl gidiyor, genel 
konular üzerine konuştuk. Dışarı yazılan 
konuşmalar üzerine konuşma geçmedi. 
Biz kalan iki maçta Galatasaray hoca-
ları olarak mücadele etmeye devam 
edeceğiz. 1 senemiz daha var. Onun 
üzerine konuştuk. İsmi Galatasaray olan 
çok önemli bir kulübü temsil ediyoruz. 
Bunun altını çizdik” şeklinde konuştu. 
Kaleci Fernando Muslera’nın güzel bir 
maç çıkardığının altını çizen Torrent, 
“Ben gerçekten ona güveniyorum. Ant-
renörlerin de oyuncuların da iyi günleri 
var, daha kötü günleri var. Fernando’yu 
çok beğeniyorum. Muslera’ya aşığım. 
Inaki oynamıyor. Hak etmediği için 
değil. Şu an sakat. Çok büyük ihtimalle 
gelecek sene Barcelona’nın ikinci kalecisi 
olacak. Bizim önümüzdeki sene için 
Galatasaray’da kalecimiz Muslera. Inaki 
ile konuştuk, sportif bir karar değil bu 
dedim. Kulübün antrenörü olarak kulü-
bün çıkarlarını gözetmem gerekiyor. Asıl 
kaleci o olduğu için, onunla oynamamız 
gerektiğini söyledik” dedi.

Çalışmayı durdurmadı
Sportif direktör Pasquale Sensibile’nin 
çalışmalarına devam ettiğini söyleyen 
Torrent, şöyle konuştu: “Orada odak-
landığımız şey daha çok yasal olarak 
neler yapabiliyor seçim süreci içerisinde, 
bunlardı. Çünkü çok çalışan bir sportif 
direktör. Bir oyuncu ile görüşme yapaca-
ğınız zaman neyi yapıp, neyi yapmayaca-
ğını bilmesi lazım. Ona göre konuşsun. O 
zaten birçok oyuncu ile kontakt kurdu. O 
çalışmayı durdurmadı. Her gün çalış-
maya devam etti. Genel kuruldan sonra 
seçim süreci içerisinde var olan kontrat-
lar tabii ki de korunacak, onunla ilgili 
değişiklik olmadığını biliyorum ama yeni 
bir kontrat yapabilir mi, yeni bir trans-
fer için imza atılabilir mi onun üzerine 
çekinceler vardı. Çok çalışıyor. Bütün 
hazırlıklarını yapmaya devam ediyor. Biz 
çalışmaya devam ediyoruz. Dışarıdan 
kendimizi izole etmek durumundayız. 
Yeni bir başkan gelirse onunla çalışacak-
lar mı, çalışmayacaklar mı bunu bile-
mem.” DHA

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan kurul üyelerinden Engin Turan, eski divan 
kurulu başkanı Vefa Küçük’e hakaret ettiği iddiasıyla konuşması yarıda kesilerek salondan çıkarıldı

DIVAN’DA GERGINLIK
“BURADA kimse 8 sene bu görevi 
yapmış, 32 yıllı kulüp üyesi olan ve 
kulüpte çeşitli dönemlerde yönetim 
kurulu üyeliği yapmış Vefa Küçük’e 
dil uzatamaz” diyen Küçük, “Dün 
kulüp başkanımızın ve bugün divan 
başkanımızın yaptığı birlik ve bera-
berlik içinde olmamızı gereken ortamı 
provoke eden, birliğimize gölge 
düşüren, kulübe hizmet etmiş bizler 
gibi insanlara leke sürmeye yeltenen 
o şahsın konuşmasını yok sayıyorum. 
Birileri çıkıp burada herkesin huzu-
runda birlik beraberliğimize kasteder 
şekilde, görev yapmış bir kişiyi, yani 
beni tenkit ederse, sizlerin tepkisiyle, 
sizlerin alkışlı protestosuyla karşılaşıp 
bu salondan kaça kaça gider ve gitti. 
Bugünün muhabbetine ve önemine, 
28 kupamızın nasıl Türk kamuoyunda 
kabul göreceği birlik beraberliğini 
sergilerken, ne olduğu belirsiz birinin 
çıkıp benim şahsımı hedef alan, 
kulübümüzü bölen beyanlarını kabul 
etmiyorum” ifadelerini kullandı. Öte 
yandan Vefa Küçük’ün, konuşmasın-
da Engin Turan’a yönelik “şerefsiz” 
ifadesini kullanması da izleyicilerden 
tepki gördü. Uğur Dündar, Küçük’ten 
o ifadeyi geri alması yönünde telkinde 
bulundu. Küçük de Dündar’ın uyarısını 
dikkate aldığını belirterek, o ifadesini 
geri aldığını söyledi.

ELIMDE OLAN ELIMDE OLAN 
BIR SEY DEGILBIR SEY DEGIL

HAKEM Fırat Aydınus, Me-
dipol Başakşehir - Galatasaray 
maçında düdük çalarak 85 
günlük aranın ardından sahalara 
döndü. Türkiye Futbol Fede-
rasyonu (TFF) Merkez Hakem 
Kurulu (MHK) tarafından 
alınan kararla 8 Mart’ta liste 
dışı bırakılan hakemler arasında 
yer alan, sonrasında Tahkim 
Kurulu’nun kararıyla görevine 
dönen Fırat Aydınus, Medi-
pol Başakşehir - Galatasaray 

karşılaşmasına atandı. Galata-
saray Başkanı Burak Elmas ile 
Medipol Başakşehir Başkanı 
Göksel Gümüşdağ, karşılaş-
ma öncesinde Fırat Aydınus’a 
çiçek takdim etti. Türkiye A 
Milli Futbol Takımı’nın teknik 
direktörü Stefan Kuntz, Medi-
pol Başakşehir - Galatasaray 
karşılaşmasını tribünden takip 
etti. Alman çalıştırıcının yardım-
cısı Kenan Koçak da Kuntz ile 
birlikte tribünde yer aldı. 

4-0 Kazanmamız gerekiyordu!
MEDIPOL Başakşehir’de teknik 
sorumlu Erdinç Sözer, müsaba-
kanın ardından düzenlenen basın 
toplantısına katıldı. Oyundan 
genel olarak memnun olduğunu 
dile getiren Sözer, “Oyun felse-
femizi sahaya yansıttık. Takımı 
o yönden tebrik etmek lazım. 
İstediğimiz neticeyi bulamadık. 
Öne doğru oynadığımız zaman 
pozisyon çıkardık. Galatasaray 
çok büyük bir takım, saygı duyu-
yoruz. Ama bizim maçı 3-0, 4-0 
kazanmamız gerekiyordu. Oyunu 
kazandık, netice olarak 0-0 bera-
bere kaldık. Kendi oyunumuzdan 
zevk alıyoruz. İstediğimiz oyun 
için haftalarca, aylarca çalışıyo-
ruz. Bizim oyuncularımızı tebrik 

etmek gerekiyor. Her takıma 
karşı istediğimiz oyunu sahaya 
yansıtıyoruz. Bugün de pozisyon-
ları değerlendirebilseydik maçı 
rahat kazanabilirdik. Galatasaray 
her zaman tehlikeli bir takım. 
Son anlarda pozisyona da girdi. 
Galatasaray’da güzel bir kaleci 
var. Onu tebrik etmek lazım. 
Çok zor pozisyonları çıkardı. 
Her zaman iyi ve tecrübeli bir 
kaleci. Bizim gol pozisyonları-
mızı kurtardı” dedi. Galatasaray 
karşısında ilk 11’de görev alan 
genç stoper Efe Arda Koyuncu 
ile ilgili konuşan Sözer, “Çok 
genç bir oyuncuyu oynattık, 
Efe Arda’yı. Son 5, 6, 7 haftada 
bizimle idmandaydı. Bugün nasip 

oldu. Efe Arda’yı takıma koyduk. 
Yolu açık olsun. Elimizden gelen 
yardımı etmeye çalışacağız. Des-
tek olmaya çalışacağız. Bugün 
soğukkanlı oynadı. Efe Arda’yı 
tebrik etmek lazım” diyerek 
sözlerini noktaladı.
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İfadesini geri aldıYÜKSEK divan kurulu 
üyelerinden Engin Turan’ın, 
konuşması sırasında eski 

divan kurulu başkanı Vefa Kü-
çük’e yönelik bazı sözler söylemesi, 
kurulu izleyenler arasında tepki-
ye neden oldu. Turan, tepkilere 
neden olan konuşmasında, 1998 
yılı seçimlerinde Vefa Küçük aday 
olduğu zaman, sevdiği dayısının bir 
arkadaşı, ortağı olmasına rağmen 
ona oy vermediğini Aziz Yıldı-
rım’a oy verdiğini belirterek, “En 
son yapılan yüksek divan kurulu 
seçiminde çıkan 3 adaydan kime 
oy vereceğimi bilemiyordum. Vefa 
Küçük hariç tabii. Uğur bey aday 
olduğunda çok sevindim ve oyumu 
kendisine verdim. Ki bu arada da 
saygıdeğer Ferruh Manav’ı da rah-
metle anıyorum. Vefa Küçük’ün, 
ona yaptığı yüksek divan kurulun-
daki uygulamalarını da şiddetle 
reddediyorum. Çünkü konuştur-
mamıştı. Ve hangi ruh haliyle 
burada oturduğuna şaşırıyorum. Ki 
size (Uğur Dündar) söylediği ağır 
hakaretlere rağmen.”

Konuşmayı kesiyorum!
Bu sözler üzerine tepki alan Turan, 
“Hayır, konuşurum mahkemeye 
verirsin beyefendi, Ferruh Ma-
nav’a rahmet bile dilememiştir, 

burada konuşan kızı anlattı” dedi. 
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu 
Başkanı Uğur Dündar da araya gi-
rerek, “Çok özür diliyorum burada 
kesmek zorunda kalacağım. Belli 
bir adap ölçüsü, nezaket içeri-
sinde her türlü eleştiri yapılabilir 
ama etik değerlere saygılı olmak 
ve bu kulübe uzun süre hizmet 
etmiş olan değerli bir yüksek divan 
kurulu başkanına burada, kamera-
ların önünde hakaret edilmesine 
ben asla izin vermem” şeklinde 
konuştu. Dündar’a dönerek, “Fe-
nerbahçe Kulübü kabadayıların 
yeri değildir” diye bağıran Turan’a 
cevap veren Dündar, “Mikrofonu 
kapattırdık. Konuşmayı kesiyo-
rum” dedi. Daha sonra Turan’ın 
yanına geçti ve kürsüden inmesini 
rica etti. Tepkilerin artması üzerine 
kürsüye gelen Fenerbahçe Spor 
Kulübü Başkanı Ali Koç da, Engin 
Turan’dan kürsüden inmesini rica 
etti.

Hiçbir sorun yoktur
Tepkilerinden ardından konuşması 
yarıda kesilerek kürsüden indirilen 
ve salondan çıkarılan Engin Turan 
ile bazı izleyiciler arasında arbede 
yaşandı. Üzerine yürünen Turan, 
güvenlik görevlileri tarafından 
terasa çıkarıldı. Arbedenin ardın-

dan tekrar konuşan Uğur Dündar, 
“Seçim sürecinde bazı kırıcı sözler 
telaffuz edilebilir. Bunun helalleş-
mesini biz yaptık, kendi aramızda 
değerlendirdik. Hiçbir sorun yok-
tur. Ben bir kez daha sayın Vefa 
Küçük’e bu kulübe yaptığı bütün 
hizmetleri adına gönül dolusu 
teşekkürlerimi sunuyorum. Biz bir 
bütün olacağız arkadaşlar” ifadele-
rini kullandı.
Toplantıda sataşma üzerine söz 
alan Vefa Küçük ise 9 Nisan’da bir 

seçim yarışı yaptıklarını belirterek, 
“8 sene şerefle taşıdığım yüksek di-
van kurulu başkanlığını, 9 Nisan’da 
sizlerin oylarıyla Uğur Dündar ve 
arkadaşları kazandı. Divan kurulu-
nu 2 sene Uğur Dündar ve arka-
daşları yönetecek. Ben aday olarak 
buna saygı duydum. O günde seçim 
sonucunda kendisini kürsüde teb-
rik ettim ve sizlere teşekkür ettim. 
Benim bu kulübe yaptığım hizmet-
leri tamamını bazıları inkar etse de 
Allah biliyor” dedi.



TRABZONSPORLU 
Hukukçular Derneği’nden 
yapılan yazılı açıklamada, 

“Fenerbahçe Kulübü Başkanı 
Ali Koç’un basın toplantısında 
sarf ettiği tahkir ve tahrik edici, 
kutuplaştırıcı sözlerin kaçınılmaz 
sonucu olarak, bugün yaşanan 
ve ileride yaşanması muhtemel 
menfi eylemler nedeniyle ilgili 
şahıs hakkında halkı kin ve düş-
manlığa tahrik suçu yönünden 
pazartesi günü suç duyurusunda 
bulunulacaktır. Değerli taraftar-
larımızın tahriklere kapılmadan 
şampiyonluğun tadını çıkarmaya 

devam etmelerini, sürecin ta-
kipçisi olunduğunun bilinmesini 
isteriz” ifadelerine yer verildi.

Başarısızlığını örtüyor
Bordo Mavi Gönüller Platfor-
mu’ndan yapılan açıklamada ise 
“Ali Koç, birkaç ay önce Trab-
zonspor’un başarısının tesadüf 
olmadığını, hakemlere bağlı 
olmadığını söylemiş fakat şimdi 
kendi başarısızlığını örtmek ve 
Trabzonspor’un görkemli şampi-
yonluğunu itibarsızlaştırmak için 
kendi taraftarlarını kandırarak 
Trabzonspor üzerinde sosyolojik 

kırılmalara sebep olacak bir öfke 
oluşturmaya çalışıyor. Futbol 
üzerinden kardeşliği bozan, 
hezeyanlarını siyasi bir he-
saplaşmaya çevirip ülkede 
beka meselesi oluşturma-
ya çalışan Fenerbahçe 
başkanı hakkında 
Bordo Mavi Gönül-
ler olarak savcılığa 
suç duyurusunda 
bulunacağız” 
denildi.

SÜPER Lig ‘in 36. 
haftasında küme 
düşmesi kesinle-

şen Altay ile Giresunspor 
1-1 berabere kaldı. Gire-
sunspor’un golünü Umut 
atarken Altay’ın golünü 
Kappel attı. 13. dakikada 
Poko’nun ara pasında ceza 
sahasında topla buluşan 
Kappel’in şutunu kaleci 
Onurcan iki hamlede kont-
rol etti.

Kappel boş geçmedi
29. dakikada Altay kale-
sinde yaşanan karambolde 
Muhammed’in kafa vuru-
şunu kaleci Cihan güç-
lükle çeldi ancak top yine 
Giresunlu futbolcularda 
kaldı. Flavio’nun son olarak 
çevirdiği topa Umut Nayir 
dokundu, kaleci Cihan yine 
çıkardı ancak Giresunlu 
oyuncular topun çizgiyi geç-
tiğini iddia etti. Daha sonra 
VAR’ın kararıyla Cüneyt 
Çakır orta sahayı gösterdi 
ve Giresunspor deplasman-
da 1-0 öne geçti. 36. daki-
kada Martin Rodriguez’in 
pasında ceza sahası dışında 
topla buluşan Rayan’ın 
uzak kale direğine yapmış 
olduğu vuruş direğe çarpa-
rak auta gitti. İlk yarı 1-0 

sona erdi. 49’da Şilili orta 
saha Martin Rodriguez’in 
ceza sahasına ortasında 
Kappel’in gelişine şutunu 
kaleci Onurcan çıkardı. Po-
zisyonun ardından Cüneyt 
çakır ofsayt kararı verdi. 
İkinci yarıda Altay gol 
için ataklarını artırdı. 54. 
dakikada Rodriguez çizgi 
üzerinde rakibine şık bir ça-
lım attı ve sonrasında ceza 
sahasına girerken Zeki’ye 
pas verdi ancak deneyimli 
futbolcunun şutu dışarı git-
ti. 59. dakikada Cebrail’in 
sol kanattan ceza sahasına 
yaptığı ortaya Kappel kafa 
ile vurdu ve topu ağalara 
gönderdi. Geçen hafta da 
golle buluşan Surinamlı fut-
bolcu serisine devam etti: 
1-1. 71. dakikada Perez’in 
hatası sonrası Poko’nun 
savunma arkasına pasın-
da topla buluşan Kappel 
ceza sahasına girdi, şutu-
nu çekti ancak Onurcan 
başarılı oldu. 87. dakikada 
Thaciano’nun kafa vuru-
şu direkten oyun alanına 
geri döndü. Giresunspor 
90+2’de golü buldu ancak 
ofsayt gerekçesiyle iptal 
edildi. Kalan dakikalarda 
gol olmadı ve maç 1-1 sona 
erdi.

Portekiz basınından Fenerbahçe’nin uzun zamandır takımın başına getirmek istediği Jor-
ge Jesus için flaş bir iddia ortaya atıldı. Portekiz basını, Jorge Jesus’un yeni adresinin 

Türkiye olacağını ve Fenerbahçe ile anlaşmaya çok yakın olduğunu savundu. 

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

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

13 maçlk seri bitti 

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi 

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

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

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

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

İlk yar 1-0 

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

Net skor 

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

Ankaragücü 
3’te 3 yaptı

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

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

Önemli bir golcü 

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

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

Hatayspor açklamşt 

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

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

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

2021 YILINDA  
TEK YENILGI 

TRABZONSPOR’DA 
her geçen sezon yükse-
len performansyla alkş 

toplayan Uğurcan Çakr, Avru-
pa’nn dev kulüpleri tarafndan iz-
leniyor. Son dönemde ise en ciddi 
takip İtalyan devi Juventus tara-
fndan başlatld. Juve’nin scout 
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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 
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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Fenerbahçe 
‘de gelecek 
sezonun 

başlamasına 
kısa bir süre 
kala artık 
teknik direktör 
konusunda geri 
sayıma geçildi. 

Sarı-lacivert-
lilerde Joachim 

Löw’ün uzun süredir 
resmi hamlelerde bulun-

maması, Jorge Jesus’la Ali 
Koç’u bir araya getirmişti. 

Sarı-lacivertliler, Portekiz’de 
Lizbon’da Jorge Jesus’la bire 

bir görüşmelerini gerçekleştir-
mişti. Başkan Ali Koç’un katıldı-

ğı görüşmelerde Jorge Jesus ile 
birlikte Portekiz Cumhurbaşkanı 

Marcelo Rebelo de Sousa da bulun-
muş, bu haber Türkiye’nin gündemine 
oturmuştu.

Resmiyete bağlanacak
Yeni teknik direktör konusunun merak-
la beklendiği Fenerbahçe’de Portekiz 
basınında yer alan gelişmeler öne çıktı. 

Portekiz basını, Jorge Jesus’un yeni ad-
resinin Türkiye olacağını ve Fenerbahçe 
ile anlaşmaya çok yakın olduğunu savun-
du. Çıkan haberlerde Jesus’un Brezilya 
seyahatini bitirip Portekiz’e döneceğini, 
Flamengo ile herhangi bir görüşme 
yapılmayacağını vurguladı. 67 yaşındaki 
teknik direktörün kısa süre içerisinde 
Fenerbahçe ile görüşüp işi resmiyete 
bağlayacağı dile getirildi.

Öne çıkaran kriterler
Fenerbahçe’de Jorge Jesus’u hoca 
adayları arasında öne çıkaran kriterler: 
“Anahtar teslim hoca olduğu düşünülü-
yor. Hem Portekiz’de Benfica’da hem 
de Brezilya’da Flamengo’da şampiyon-
lukları var. Lig şampiyonluğu konusunda 
çok tecrübeli bir isim. Jorge Jesus güçlü 
bir teknik ekibe sahip. Ekibiyle beraber 
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde 
hep belirli seviyelere ulaştı. Fenerbah-
çe bu sezon ligde ikinci olursa takımı 
Şampiyonlar Ligi’nde gruplara taşıma 
adına tecrübeleri fazlasıyla var. Jorge 
Jesus tam anlamıyla lider ve güçlü bir 
karakter. Uzun bir sezon maratonuna 
hakim olabilecek bir isim. Duygulardan 
çok mantığıyla ve deneyimleriyle hareket 

ediyor. Jorge Jesus kariyerini Avrupa’da 
sürdürmek istiyor. Ekibiyle beraber iyi 
bir projeye sıcak bakıyor. Fenerbahçe ve 
İstanbul tercihi Jorge Jesus için iyi bir şık 
olarak göze çarpıyor. Daha önce Suudi 
Arabistan’dan gelen pahalı kontratları 
bile kabul etmedi. Fenerbahçe’yi iyi 
tanıyor. Özellikle 2013’te UEFA Avrupa 
Ligi yarı final aşamasındaki eşleşmede 
Kadıköy’deki atmosferden çok etkilen-
mişti. Taraftarın ön planda olduğu bir 
kulüpte çalışmak istiyor.”

Jorge Jesus kimdir?
Jorge Fernando Pinheiro Jesus 24 Tem-
muz 1954’te Portekiz’de dünyaya geldi. 
Pofesyonel futbol kariyerine 1973’te 
başlayan Jesus; Sporting CP, Belenenses, 
Farense, Benfica Castelo Branco gibi 
ekiplerin formasını giydi. Jesus teknik di-
rektörlük kariyerine 1989’da Amora ta-
kımıylabaşladı. Jergus teknik direktörlük 
kariyerinde; Vitória Guimarães, Braga, 
Benfica, Sporting CP, Flamengo takım-
larını çalıştırdı. Jorge Jesus, Benfica’dan 
28 Aralık 2021’de ayrıldı. Jorge Jesus’un 
3 Portekiz şampiyonluğu, 6 Portekiz Lig 
Kupası, Brezilya Şampiyonluğu ve Bre-
zilya Süper Kupası başarısı bulunuyor. 

Şampiyonluk kutlaması

ALI KOÇ’A SUÇ DUYURUSU
Trabzonsporlu Hukukçular Derneği ve Bordo Mavi Gönüller Platformu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un 
Trabzonspor’a yönelik açıklamaları nedeniyle Koç hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı

Trabzonspor, 38 yıl aradan sonra gelen şampiyonluğu İstanbul’da bulunan Yenikapı Etkin-
lik Alanı’nda kutladı. Bordo-maviye gönül veren taraftarların sevinci görülmeye değerdi

Süper Lig’in 36. haftasında küme düşmesi kesinleşen Al-
tay ile Giresunspor 1-1 berabere kaldı. Giresunspor’un 
golünü Umut atarken Altay’ın golünü Kappel attı

38 yıl aradan sonra Süper Lig’de 
bu sezonun bitimine 3 hafta kala 
mutlu sona ulaşan Trabzonspor’da 

taraftarlar şampiyonluğu kutlamaya devam 
ediyor. Bordo mavili taraftarlar, Gurbetçi 
Gençler ile Trabzon Dernekler Federas-
yonu ve bünyesindeki sivil toplum kuru-
luşlarının katılımıyla Yenikapı Etkinlik 
Alanı’nda toplandı. Sanatçıların da sahne 
aldığı Yenikapı Etkinlik Alanı’na formasını 
giyerek gelen 7’den 70’e Trabzonsporlular 
arasında yurt dışından katılanlar, ailesi ile 

gelenler ve engelliler de yer aldı. İstan-
bul Yenikapı’da şampiyonluğu kutlayan 
taraftarlar mutluluklarını dile getirirken, 
bundan sonra Trabzonspor’dan daha 
sıklıkla şampiyonluk beklediklerini, bunun 
için artık önlerinin açık olduğunu ifade 
etti. DHA’nın aktardığına göre bordo-mavi 
renklere gönül verenler, “Fenerbahçe, Be-
şiktaş, Galatasaray şampiyon olursa onlar 
da Trabzon’da kutlayabilir. Buyursunlar 
gelsinler. Hepimiz biriz, kardeşiz, biz ayrım 
yapmıyoruz” şeklinde konuştu. 

JORGE JESUS JORGE JESUS 
FENERBAHCE’DEFENERBAHCE’DE

PUANLAR 
PAYLAŞILDI

SÜPER Lig ‘de 36. hafta 
maçında düşmesi kesinleşen iki 
takımın mücadelesinde Yeni 
Malatyaspor sahasında Çaykur 
Rizespor’u konuk etti. Karade-
niz ekibi deplasmanda rakibini 
3-1’le geçerek 3 puanı hanesine 
yazdırdı. Ev sahibi takımın tek 
golünü 45. dakikada Buğra 
Çağıran atarken, Rizespor’un 
gollerini 7. dakikada Umar 
Aminu, 11. dakikada Yusuf Sarı 
ve 64. dakikada Joel Pohjan-
palo kaydetti. Joel Pohjanpalo 
bugün attığı golle toplamda 16 
gole ulaştı. Çaykur Rizespor 
bu sonucun ardından 36 puana 
yükselirken Yeni Malatyaspor 
20 puanda kaldı.

ÜÇ PUAN 
Rizespor’un
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