
İYİ Parti Lideri Meral Akşener, 10 Kasım hakkında
yaptığı açıklamada, “Mavi gözlü Bozkurt’umuzu,

ebediyete uğurlayışımızın, 83’üncü yıldönümü. O büyük
iradenin lideri, bundan 83 yıl önce, aramızdan ayrıldı.
Yapılan her tür hakarete, izlerini silmek için gösterilen,
ahlaksız gayretlere rağmen, O büyük insanı, hayatını
vakfettiği bu aziz milletin kalbinden, silmeyi başaramadı-
lar. Biz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten razıyız. Allah
da, hem mavi gözlü Bozkurt’umuzdan, hem de tüm 
istiklal kahramanlarımızdan razı olsun” dedi.

çCHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Kasım ne-
deniyle bir mesaj yayımladıç. Kılıçdaroğlu,

“Bugün 10 Kasım. Büyük bir liderin, büyük bir dev-
let adamının, bütün dünyanın saygı duyduğu bir li-
derin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 83. ölüm yıl
dönümü. O bize dedi ki; Cumhuriyet bilhassa kim-
sesizlerin kimsesidir. Her CHP'li, kimsesiz hisseden-
lerin yanında olacak. Bize düşen görev Mustafa
Kemal ve arkadaşlarının bize bıraktığı cumhuriyeti
demokrasiyle taçlandırmaktır” açıklamasını yaptı.

ç
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Atatürk’ü milletin
kalbinden silmediler

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Bütün dünyanın
saygı duyduğu lider

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 10
Kasım’a ilişkin açıklama yaptı. Bahçeli, "Ölüm

raporunu imzalayan 9 tıp profesörünün aynen dediği
şuydu: '10 Kasım 1938 Perşembe sabahı saat 9'u 5
geçe muazzez ve büyük hasta terki hayat eylemiştir.'
Aziz Atatürk fani bir insandır. Ömrü hem sayılı hem
de sınırlıdır. Fakat geride bıraktığı muhteşem eserleri,
muazzam emanetleri, müstesna hizmetleri, muhte-
rem mücadeleleri mahşeri vicdanda, milli hafızada
ebediyen varlık hükmünü koruyacaktır" diye konuştu. 

ç

Ömrü hem sayılı
hem de sınırlıdır

Atatürk'ün aziz naaşının, önce 29 Ekim 1953'te, fakat hazırlıklar bitirilemediği için sonra 
10 Kasım 1953 tarihinde yapılacak büyük bir devlet töreni ile Etnografya Müzesi'ndeki “muvakkat 
-geçici- kabir”den alınarak; Anıtkabir'deki “ebedi istirahatgâhı”na tevdi edilmesine karar verildi.

Mustafa Kemal atatürk'ün sağlık sorunları 1937
yılından itibaren sıklaşmaya başladı. Ölüm yılı

olan 1938'in ilk zamanlarında Mustafa Kemal atatürk'e
siroz hastalığı teşhisi konuldu. türk doktorların yanı sıra
avrupa'da da alanında uzman doktorlar getirildi ve Mus-
tafa Kemal atatürk'e tedavi uygulanmaya başlandı.
Mustafa Kemal atatürk, 1 Kasım 1938 tarihinde,
tBMM'nin açılışına hastalığı sebebiyle katılamadı.

TBMM'NİN AÇILIŞINA KATILAMADI
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atatürK’ün vefatı sadece türkiye’de değil, bütün
dünyada hüzünle karşılandı 10 Kasım 1938'de.

Pek çok ülkede bayraklar yarıya indi, bir aylık ulusal yas
ilan edildi, hatta okullar tatil edildi. türk ve dünya bası-
nında geniş bir yankı uyandırdı. Gerek türk basını ge-
rekse dünya basını, atatürk’ün karakteristik özelliklerine,
liderlik vasıflarına, inkılâpçı ve yenilikçi ruhuna vurgu
yapan çok sayıda haber ve makale neşretti.

BÜTÜN DÜNYA HÜZÜNLE KARŞILADI
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faKat uygulanan tedavilere ne yazık ki cevap
veremeyen Mustafa Kemal atatürk, 10 Kasım

1938 Perşembe günü sabahı saat 09:05'te İstanbul'un
Beşiktaş ilçesi sınırlarında yer alan Dolmabahçe sara-
yı'nda son nefesini vererek hayata gözlerini yumdu. 16
Kasım 1938 tarihinde atatürk'ün tabutu, türk bayrağı
ile örtülmüş bir katafalk üzerine konuldu ve Dolma-
bahçe sarayı'ndaki büyük tören salonuna yerleştirildi.

SAAT 09:05’TE HAYATINI KAYBETTİ
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Mustafa Kemal atatürk'ün cenazesi 20 Kasım
1938 tarihinde çok büyük bir tören, acı ve hüzünle

başkent ankara'ya gönderildi. Mustafa Kemal atatürk'ün
cenazesi 21 Kasım 1938 günü ankara'da düzenlenen
görkemli bir tören eşliğinde geçici olarak ankara Etno-
grafya Müzesi'ne kaldırıldı. törende halkın ve önemli
türk isimlerin yanı sıra dünyanın dört bir yanından gelen
birçok yabancı askeri birlik de bulunuyordu.

20 KASIM'DA ANKARA'YA GÖNDERİLDİ
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Dünyanın ender yetiştirdiği eşsiz bir komutan ve dahi bir yönetici olan

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya milletlerine bıraktığı
bağımsızlık ve eşitlik düşüncesi, sonsuza değin takdirle tatbik edilecektir
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İLİŞKİLERİN de bu 
durumdan etkilendiği-
ni belirten Yakupoğlu, 
“Bazen kişiler yalnız 
kalamamaya başlıyorlar. 
Yakınlarından destek 
almaya çalışıyorlar. Evde 
tek başına kalamama, 
yanında birinin olmasını 
isteme gibi durumlar 
görülebiliyor. Aileden, 
eşten destek isteme du-
rumu bir noktadan sonra 
onların da hayatlarında 
kısıtlanmaya neden ola-
biliyor ve çevre ile sos-
yallikle aranın açılmasına 
neden olabiliyor. Dolayı-
sıyla bu yaşanan sıkıntılar 
kişilerin ilişkilerine de 
bozucu etki yapabiliyor.  
Bu sebeple panik atak 
durumu ilerlemeden des-
tek almak yeni sorunların 
eklenmesi ihtimalini 
azaltacağı için en tavsiye 
edilen tedavi yöntemidir. 
Sakin tempolu bir yaşam 

stili benimsemek, yürü-
yüş yapmak, stres kontro-
lü yapmayı öğrenmek, 
psikoterapiye başlamak 
ve baskılanmış bazı 
geçmiş olaylarla ilgili 
çalışmalar yapmak fayda 
sağlayacaktır. Panik atak 
bir anda ortaya çıkmaz, 
sıklıkla vücudun “sen 
streslisin, gör artık” diye 
bedeni uyarış şeklidir. Bu 
sebeple günlük yaşam-
daki stres faktörünün 
ne olduğu belirlenmeli 
ve nasıl giderilir, nasıl 
kontrol edilir terapi ile 
çalışılmalıdır. Panik atak-
ta yapılan araştırmalar 
gösteriyor ki son yıllarda 
ilaç ve psikoterapinin bir 
arada kullanıldığı yakla-
şımlarda yol alabilmek 
çok daha etkili oluyor. 
Terapilerle düşünceleri 
değiştirebilmek üzerine 
odaklanılmalıdır” şeklin-
de konuştu. 

ÖLÜM KORKUSU 
YAŞIYORLAR

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.
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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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Sadece bir kez geçirildiyse bu 
panik ataktır ancak sık sık 
atak geçirmeye başladıysa 

kişi o zaman panik bozukluktan 
söz edilebilir diyen Yakupoğlu 
belirtileri şöyle sıraladı, “Bazen 
danışanlarım ellerinin ayakları-
nın birbirine karıştığı panikle-
dikleri anların panik atak olduğu 
yanılgısına düşüyor. Panik atak 
toplumda çok sık endişelenmek, 
paniklemek gibi anlamlarda 
kullanılsa da aslında bir psikolo-
jik rahatsızlık ve bazı belirtileri 
var. En sık görülen belirti kalp 
atışının hızlanması, taşikardidir. 
Hatta bu hızlanmaya bağlı olarak 
kişilerin kalp krizi geçirdikle-
rine inanmaları bu sebepten 
de hastanenin acil servislerine 
koşmaları sıklıkla gözlenir. Nefes 

darlığı, nefes alamıyormuş gibi 
boğuluyormuş gibi hissetmek, el 
ayaklarda vücudun çeşitli yer-
lerinde uyuşma, karıncalanma, 
ateş basması, terleme, bulantı, 
bayılacakmış gibi hatta ölecek-
miş gibi hissetmek, kontrolü 
kaybettiğini, çevrenin yabancı-
laştığını hissetmek gibi belirtiler 
görülebilir. Ortalama olarak 5-20 
dakika arası sürer ancak kişiden 
kişiye değişkenlik gösterebilir. 
Bazı olumsuz kötü düşünceler 
atağın daha uzun atlatılmasına 
neden olabilir bu sebeple bazen 
kişilerde gün boyu süren ha-
reketli bir huzursuzluk hali ve 
kötü bir şeyler olacak beklentisi 
olabilir” 

Ölüm korkusu ile boğuşuyor
Tanı nasıl konulur sorusunu 
Yakuoğlu şöyle açıkladı, “Has-

taların fiziksel bütün muaye-
nelerden geçmeleri istenir ki 
herhangi başka bir hastalık 
durumunu seçenekler arasın-
dan elemek gerekir daha sonra 
herhangi bir bulgu gözlenmez-
se psikolojik durumdan söz 
edilir. Panik atak geçirenler 
bu rahatsızlığın fiziksel olarak 
zarar verdiği endişesi ile ölüm 
korkusu ile boğuşuyor. Oysa 
bu tamamen psikolojik bir 
rahatsızlık. Panik atağın her an 
gelebileceğini düşünüp günlük 
aktivitelerini kısıtlayabiliyorlar. 
Yaşamda yapmaları gereken iş-
leri aksatabiliyorlar. Bazıları yo-
ğun korku ve endişeden evden 
çıkamaz hale geliyor. Dışarıda, 
farklı alanlarda atak geçirebile-
ceklerinden korkup kendilerini 
güvenli alan olarak gördükleri 
eve hapsedebiliyorlar. Otobü-

se, minibüse binememe, kendi 
araçları ile trafiğe çıkamama, 
kalabalık alanlarda, alışveriş 
merkezleri gibi yerlere gireme-
me tarzı sorunlar görülebiliyor. 
Evlerinden uzaklaştıklarında 
kaygı başlıyor. Sürekli hastane 
yakınında olmaya çalışıyorlar ki 
herhangi bir durumda hemen 
hastaneye gidebilme tepkileri 
gösteriyorlar. Aslında etkili bir 
şekilde tedavi olduklarında, psi-
koterapi aldıklarında bunların 
hiç birinin yaşamlarını bozma-
sına izin vermeyecekleri hale 
gelebiliyorlar. Destek almadık-
larında ise gittikleri her ortam-
da atak geçirebilirim olasılığı 
yüzünden hayatın zorlaştığını 
düşünebiliyorlar. Bu endişe ve 
kaygı hali ilerlediğinde depresif 
durumlarında sorunun üzerine 
eklenmesine neden oluyor”

BURAK ZİHNİ

AFET ve acil 
durum çan-
tasının hazır 

olmasının oluşabilecek 
doğal afetler karşısın-
da hayat kurtarabile-
ceğini belirten İlk ve 
Acil Yardım Program 
Başkanı Öğr. Gör. Özlem 
Karagöl, çantanın içinde 
mutlaka acil ihtiyaçların ve 
değerli evrakların saklan-
ması gerektiğini belirte-
rek önerilerde bulundu. 
Yaşanan doğal afetler 
sonucunda oluşabi-
lecek maddi ve ma-
nevi kayıpları en aza 
indirmenin toplumu 
bilinçlendirmek ve 
eğitmekle mümkün 
olabileceğini belirten 
Altınbaş Üniversitesi 
İlk ve Acil Yardım 
Program Başkanı 
Öğr. Gör. Özlem Ka-

ragöl, afetlere hazır-
lıklı olmanın önemini 
vurguladı. Afet ve 
acil durum çantasının 
hazır olmasının hayat 
kurtarabileceğini ifade 
eden Karagöl, “Örne-

ğin deprem sonrası ilk 
72 saatte, yardım ekipleri 
ulaşana kadar acil ihtiyaç-
larınızı ve değerli evrakları-
nızı saklayacağınız bir Afet 
ve Acil Durum Çantası sizin 
ve sevdiklerinizin hayatını 
kurtarabilir” dedi.

PANPANiiK ATAKK ATAK
iiLLiiŞKŞKiiLERLERii DE DE

ETKETKiiLLiiYOR!YOR!
Yoğun iş temposu, şehir 

yaşantısı, gündelik hayat 
telaşeleri derken kaygıla-
nacak çok faktör olmaya 
başladı insan hayatında. 
Bunun getirmiş olduğu 

kaygı bazen panik atakları 
tetikleyebiliyor. Peki ama 

çağımızın hastalığı gibi çok 
sık rastlanılmaya başlanan 
panik atak gerçekte nedir, 
ne değildir hakkında Uzm. 
Kln. Psk. Melda Yakupoğlu 
bilgiler verdi. Yakupoğlu, 
panik atakın ilişkileri de 

olumsuz etkilediğini söyledi

TÜRKİYE, diş sağlığını ihmal 
etmeyi sürdürüyor. Dünya 
Sağlık Örgütü’ne göre diş çü-

rükleri ve diş eti hastalıkları dünyada 
görülen en yaygın diş sorunları ara-
sında yer alıyor. Türkiye’de de 35-44 
yaş arası yetişkinlerin yüzde 73,8’inde 
diş çürüklerine, yüzde 62’sinde 
diş eti hastalıklarına rastlanıyor. 
Ağız ve diş sağlığının pandemide 
daha da önem kazanan bağışık-
lığın güçlendirilmesinde büyük 
bir işlevi bulunduğunu belirten 
Novadent Mesul Müdürü Dt. 
Hüsnü Temel, “Diş problemleri mide 
ve kalp hastalıklarından kansere 
kadar çok sayıda sağlık sorununa 
yol açabiliyor. Ağız ve diş sağlığını 
korumak için 6 ayda bir diş kontrolü-
ne gitmek gerekiyor. Gelişmiş ülkeler 
bunu çok iyi başarabilirken, Türki-
ye’de hâlâ dişimiz çürümeden diş 
hekimine gitmiyoruz. Bu nedenle diş 
kayıpları artarken implant tedavisine 
daha çok ihtiyaç duyuluyor” dedi.

Hata payını sıfıra indiriyor
Novadent Ağız ve Diş Sağlığı Polikli-
niği bünyesinde kurulan laboratuvar 
aracılığıyla aylarca sürebilen implant 
tedavisini daha hızlı, pratik ve sancısız 
hale getirdiklerini söyleyen Dt. Hüsnü 
Temel, “İşleme başlanmadan önce 
hastalarımızın üç boyutlu çene filmini 
çekiyor ve buna uygun tedavi rehberi 
hazırlıyoruz. Bu rehberle implantların 
yerleştirileceği pozisyonu, implantların 
çap ve boylarını da belirleyebiliyoruz. 

Uygulama öncesinde de dijital ortamda 
hazırladığımız kaplamaları kullanarak 
deneme yapıyoruz. Böylece hata payını 
sıfıra indirerek tedavi sürecini 1 günde 
tamamlıyoruz” diye konuştu.

Dişimizi fırçalamıyoruz
Ağız ve diş sağlığında yaşanan 
sorunların temelinin diş fırçalama 
alışkanlığının yoksunluğuna dayan-
dığını belirten Dt. Hüsnü Temel, 
“Pandemi döneminde yaşamın 
evlerden sürdürülmesiyle diş 
temizliğimizi daha çok ihmal etik. 

Aşırı karbonhidrat, yağ ve şeker içeren 
beslenme alışkanlığı edinerek de dişle-
rimize yapılabilecek en büyük kötülüğü 
yaptık. Bu durum da diş kayıplarını 
artırdı. Belirli aralıklarla diş hekimine 
gitmeyi gerektiren implant ve protez 
tedavileri pandemi nedeniyle ertelendi. 
Ancak gelişen teknoloji sayesinde bu 
tür tedavilerin süresini 1 güne düşür-
meyi başardık” ifadelerini kullandı.

Sağlıklı diş etleri şart
İmplant tedavisinin fonksiyonel ve 
uzun ömürlü protez yapımına olanak 
sağladığını kaydeden Dt. Hüsnü 
Temel, “Yeterli ve nitelikli kemik 
miktarı ve sağlıklı diş etleri, implan-
tın başarısını etkiliyor. Bu nedenle 
tedavi öncesinde kemik miktarının 
yoğunluğu belirlenmeli. Aksi halde 
birden çok implant denemesi yapıl-
mak zorunda kalınıyor. Bu durumda 
hastalar için tedavi süreci oldukça 
sancılı bir hale gelebiliyor” dedi.

YÜZDE 73’Ü ÇÜRÜK!YÜZDE 73’Ü ÇÜRÜK!

Dt. Hüsnü 
Temel

Öğr. Gör. 
Özlem Karagöl

Türkiye’de her 4 yetişkinden üçünde diş çürüklerine rastlandığını belirten Novadent 
Mesul Müdürü Dt. Hüsnü Temel, “Diş kontrollerinin aksatılması, kalp rahatsızlıkların-
dan kansere kadar çok sayıda riskli hastalığa kapı aralıyor. Sağlıksız beslenme de diş 

kayıplarını artırıyor. Kaybedilen dişler için ayları bulan sancılı implant tedavisini, kurum 
bünyesindeki laboratuvarımız ve dijital teknolojilerle 1 güne indirmeyi başardık” dedi

İstanbul Kent Üniversitesi, ‘Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim, Uygu-
lama ve Araştırma Merkezi’ni’ açtı. Başhekim Prof. Dr. Hakkı 

Tanyeri, “Merkezimiz ile Türkiye’deki sağlık turizmine 
büyük katkı sağlanmış olacak” açıklamasında bulundu

TAKSİM Cihangir’de yer alan Kent Üniversitesi, 
bünyesine Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama 
ve Araştırma Merkezi’ni de kattığını duyurdu. Mer-

kezde toplam 50 ünitin bulunduğunu belirten Hastane 
Müdürü Gökhan Yüksel, hem hasta hem de öğrencileri 
için 4 bin beş yüz metrekare alanda 25 Ekim itibarıyla 
hasta kabulüne başladıklarını söyledi. 35 akademik öğre-
tim üyesi, 25 hekim yardımcısı, üç yüz yetmiş öğrencisi ve 
diğer tüm sağlık çalışanlarıyla diş hekimliğinin bütün ana 
bilim dallarına hizmet sunduklarını da belirten Yüksel, 
“Radyenoz, radyoloji, ağız diş ve çene cerrahisi, ortodon-
ti, endudonti, periodontoloji, protez, implant hizmetleri 
veriliyor. Ayrıca dijital diş hekimliği kliniğimiz de mevcut” 
dedi. Dijital diş hekimliği kliniğinde hastaların ölçülerinin 
tarayıcı kamerayla alındığını ifade eden Yüksel, bu sayede 
hastaların işlemlerinin çok hızlı yapılabildiğini ve labora-
tuvara gitmeden tedavilerinin yapılabildiğini vurguladı.

 20-25 hasta ile ilgilenebilecek
Genel anestezi ve sedasyon olmak üzere iki ayrı ameliyat-
hane bölümleri olduğunu da ifade eden Hastane Müdürü 
Gökhan Yüksel şunları söyledi: “Özellikle birden fazla 
20-25 randevusu olan hastalarımız, genel anesteziyle tek 
seferde bütün işlemlerini yaptırabilirler. Bu büyük avan-
taj. Onun dışında özellikle doktor korkusu olan çocukları-
mız, engelli hastalarımız ve yurt dışından gelip Türkiye’de 
de çok fazla randevusu, işleri olan hastalarımızın pek çok 
işini tek seansta genel anestezi ile iki üç saatlik uykuyla 
hallediyoruz. Yani siz uyurken biz işimizi yapmaya devam 
edeceğiz” şeklinde konuştu.

Hasta çeşitliliği artacak
Üniversitenin en önemli özelliğinden birinin kentin mer-
kezinde olması olduğunu ifade eden Ağız ve Diş Sağlığı 
Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi Prof. 
Dr. Hakkı Tanyeri, bu sayede her yerden ve her milletten 
hasta çeşitliliğine sahip olabileceklerini söyledi. Merkezin 
üniversiteye bağlı olmasının da ayrı bir avantaj olduğunu 
belirten Prof. Dr. Tanyeri, “Öğretim üyesi kalitesinin çok 
iyi olması öğrencilerimize bir artı getirdiği gibi hastaların 
da çeşitli branşlarda gayet iyi ve yüksek teknolojiye sahip 
olarak tedavi edilmesini sağlayacağız. Ayrıca yurt dışına 
gidip gelen, yabancı dili iyi ve tıbbi yetenekleri yüksek 
hekimlere de sahibiz. Bu yüzden yurt dışındaki insanlar 
burayı tercih edecek ve geldiklerinde herhangi bir zorluk 
çekmeyecekler. Merkezi yapımızla etrafta bulunan otel-
lerle merkezimiz Türkiye’deki sağlık turizmine de katkıda 
bulunacak” dedi.

TURiZME 
KATKI

AFET ÇANTASI 
nasıl hazırlanır?



PENDIK’TE ev, iş ve 
otomobillerden tele-
vizyon, tütün ürünleri, 

telefon ve kişisel eşyaların ça-
lınması üzerine polis harekete 
geçti. Güvenlik kameralarını 
inceleyen ve araştırma yapan 
ekipler, 7 ayrı hırsızlık olayına 
karışan şüphelinin kimliğini 
kısa sürede tespit etti. Şüpheli  
H.Ç. geçen cumartesi günü 
Pendik Dumlupınar Mahalle-
si’nde yakalanarak gözaltına 
alındı. Yapılan sorgusundan 

sonra benzer suçlardan kaydı 
olduğu ve “Belgede Sahteci-
lik” suçundan arandığı tespit 
edilen H.Ç. adliyeye sevk 
edildi. “İş yerinden hırsızlık”, 

“Otodan hırsızlık” ve “Evden 
hırsızlık” suçlarından hakkın-
da işlem yapılan H.Ç. geçen 
pazar günü sevk edildiği 
adliyede tutuklanarak ceza-
evine gönderildi. H.Ç.’nin 
karıştığı hırsızlık olayları ise 
güvenlik kamerası tarafından 
kaydedildi. Görüntülere, 
şüpheli H.Ç’nin bir minibüse 
giriş anı, bir evden televizyon 
çalması ve iş yerinden yaptığı 
hırsızlık anları güvenlik ka-
meralarına yansıdı.

7 AYRI ILÇEDE HIRSIZLIK
YAPAN KIŞI TUTUKLANDI
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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.
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çevresinde güvenlik kameralarını izlemeye aldı.
Cerrahi maskeli, kapüşonlu iki şüphelinin Kasım-
paşa ve Kalyoncu Kulluğu mahallelerinde ara so-
kaklarda keşif yaptığını belirledi. Hırsızlık
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narak örümcek adam gibi tırmandığını belirledi.
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polise teslim oldu. Şüpheli Mehmet C.Ç. adliyeye
sevk edildi.  Öte yandan olay günü yaşananlar gü-
venlik kamerasına yansıdı. Olay 26 Haziran'da
Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana
geldi. Şüpheli Mehmet C.Ç ve eşi A.Ç.'nin, H. is-
mindeki kız arkadaşlarıyla, H.'nin babasına ait me-
kana gelip gitme konusunda aralarında
küfürleşmeye varan tartışma yaşandı. Bu olay üze-
rine H.'nin erkek arkadaşı Abdulkadir U.(21) Meh-
met C.Ç.'yi telefonla arayarak tehdit etti. Daha
sonra Mehmet C.Ç. ile olay yerinde buluşmak için
sözleşen Abdulkadir U. yanına arkadaşı Sinan K.'yı
da alarak gitti. Olay yerinde çıkan kavgada Sinan
K., Mehmet C.Ç. tarafından silahla ateş edilmesi
sonucu yaralandı. Mehmet C.Ç. olay yerinden
otomobille kaçarken, yaralanan Sinan K. kaldırıl-
dığı hastanede hayatını kaybetti. DHA
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KAZA SONRASI ARABA 
IÇINDE SIKIŞTI

Pendik’te otomobil, ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen H.Ç. yakalanarak 
gözaltına alındı.  İlçede 7 ayrı hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen H.Ç., tutuklanarak 

cezaevine gönderildi. Şüphelinin hırsızlık anları da güvenlik kamerasına yansıdı
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Trafik magandalarına 
CEZA YAĞDI

Yangını vatandaş 
SÖNDÜRDÜ

İstanbul’da 2021 yılının Ekim ayında meydana 
gelen olay iddiaya göre şöyle oldu: İş arkada-
şının satış yaptıkça para kazandığını söyleme-

si üzerine Ergün S. da  e-ticaret uygulamasını cep 
telefonuna indirdi. Ergün S., uygulama üzerinden 
iletişime geçtiği kişilere, yatırım yapmak istediği-
ni söyleyerek, banka hesap numalarını istedi. İlk 
başlarda küçük miktarda paralar yatırıp kar eden 
Ergün S., ilerleyen günlerde uygulamaya yükle-
diği para miktarını artırdı. Başlarda bankadan 
para yollayan Ergün S.’ye daha sonra paraları, 
kripto para olarak göndermesi söylendi. Ergün S. 
da bu kişilere verdikleri linkten ulaşmak suretiyle 
hesaplarına para yolladı. Dolandırıcılık şüpheli-
lilerinin kampanya yaptıklarını söyleyip ‘Yatırdı-
ğınız miktarın komisyonunu yüzde 30 olarak size 
vereceğiz’ şeklindeki sözlerine güvenen Ergün 
S., tüm parasını uygulamaya yükledi. Daha sonra  
parasını geri çekmek istedi ancak sistemin hata 
verdiğini gören Ergün S., şüphelilerle iletişime 
geçti.  Karşısındaki kişiler, sistemsel hata olduğu-
nu sorunu çözeceklerini söyleyerek Ergün S.’ye 
beklemesi gerektiğini söyledi. Bir hafta sonrasın-
da uygulamanın kapanmasının ardından dolan-
dırıldığını anlayan Ergün S., Bakırköy Adalet 
Sarayı’na suç duyurusunda bulundu. Soruşturma 
savcısına da şikayetçi olarak ifade veren Ergün 
S., adliye çıkışında açıklamalarda bulundu.
Hiç kimseden ses çıkmamış
Ergün S. “Takashimaya diye bir 
uygulama iş yerinden arka-
daşlarım oynayıp para ka-
zandığını söyledi. Bana da 
tavsiye ettiler. Ben de bu 
uygulamaya girdim. Uy-
gulama birbirini davet 
ederek üye yapıyordu. 
Arkadaşım bizi davet 
ederek uygulamaya üye 
yaptı. İlk başta küçük 
küçük alışverişler yapı-
yorduk, burada bir sıkıntı 
olmuyordu. Kara geçtikten 
sonra bize komisyonları yüzde 
10’dan yüzde 30’lara çıkaracakları-
nı söylediler. 3-4 gün içinde ‘Bugünlerde 
kampanya var yatırdığınız paranın karını yüzde 
30 olarak alacaksınız’ dediler. Biz de güvendi-
ğimiz için paramızı yatırdık. Sonrasında parayı 
geri çekmek istedik ama 19 Ekim’den bu yana 
paramızı alamadık. Daha sonra da 10 gün içinde 
uygulama kapandı. Bende adliyeye gelerek şika-
yetçi oldum. Neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. 
Kimin ne yaptığını bilmiyoruz. Elimizde sadece 
uygulama vardı ama şu an uygulamada yok or-
tada. Benim gibi 1 milyon 300 bin tane üyesi var 
ama hiç kimseden ses çıkmamış” dedi.

Sonuç hüsran oldu
Diğer arkadaşlarının da kar ettiğini gördükten 
sonra güveninin arttığını belirten Ergün S., “İş 
yerinden 30-40 tane arkadaşım vardı. Hepsi de 
uygulamanın içindeydi, hepsinin kar ettiğine ken-
di gözlerimle şahit oldum. İlk başlarda kendimde 
uygulamayı kullanınca kar ettiğimi gördüm. Aynı 
saadet zinciri gibi sistemleri de vardı. Getirdiğin 
üye kadar sana ekstradan yüzde 10 komisyon ve-
riyordu. Altında kaç tane üye olursa o kadar çok 
komisyon alıyorsun. Bunun gibi şeyleri de vardı. 
Sattığın üründen yüzde 10 kazanma vaatleri de 
vardı onu da veriyorlardı. İnsanları böyle cezbet-
tiler. İnsanlar da kaptırdı kendini ama sonuçları 
hüsran oldu” ifadelerini kullandı.
Sürekli para istediler
Ergün S. “İlk başlarda küçükten 7 bin 500 liradan 
başladık, sonrasında zaman geçtikçe, güven 
geldikçe miktarı giderek artırdık. Sonra güveni-
miz tam olunca kampanyaya dahil olmak istedik. 
Tüm paramızı kripto paralar üzerinden gönder-
memizi istediler. Daha önce banka üzerinden 
gönderiyorduk. ‘Kripto para üzerinden gönderir-
seniz sizden yüzde 5 komisyon alacağız’ dedi-
ler. Bankadan gönderdiğimiz zaman yüzde 10  
aldıkları için kripto para üzerinden göndermek 
bize daha cazip, daha uygun geldiği için gönder-

dik. Şayet o gönderdiğimiz son para 75 bin 
liradan biraz daha fazlaydı bu parayı 

gönderdik ama geri alamadık ha-
lan daha bekliyoruz uygulama 

kapandı” diye konuştu.
Kime gönderdik bil-
miyoruz!
Dolandırıcıların son za-
manlarda paraları kripto 
para üzerinden istedik-
lerini söyleyen Ergün 

S. “İlk önce bankadan 
gönderiyorduk. Daha sonra 

bize, ‘Bankalar bloke oldu 
gönderemedik’... ‘Neden?’ diye 

sorduk. ‘Bir hata var, siz şimdilik 
kripto olarak gönderin oradan biz siz-

den yüzde 10 yerine yüzde 5  komisyon alacağız’ 
dediler. Bu da bizim daha çok işimize geldiği için 
bizde buradan gönderdik. Fakat nere gönderdi-
ğimizi, kime gönderdiğimizi bilmiyoruz. Kripto 
para hesabına gönderdiğimiz için orada isim 
yazmıyor. Daha önce bankadan gönderdiğimizde 
isim veya şirket ismi yazıyordu. Dolandırıcılara 
sadece kripto olarak gönderdiğimiz para 50 bin 
lira civarında. Daha önceden bankadan gönder-
diğimiz para 25 bin lira civarında. Ben aldığım 
karla birlikte hesaplayınca 110 bin lirayı geçiyor 
bu rakam” dedi. DHA

İstanbul’da iddiaya göre tekstil işiyle uğraşan Ergün S. (41) arkadaşının 
önerisiyle telefonuna e-ticaret yapan bir uygulama indirdi. Dolandırı-
cıların ‘Satış yaptıkça komisyon alacaksınız’ vaadiyle uygulamaya üye 
olan Ergün S. toplam 75 bin lira dolandırıldığı ve uygulamanın da ka-
pandığını öne sürerek, şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu

SON olarak bu tarz uygulama-
ların halen olduğunu ve yetkililerin 

bu tarz dolandırıcılık yöntemlerine bir 
çözüm bulmasını isteyen Ergün S. “Bu 
tip uygulamalar halen var. Bir takım in-
sanlar, buraya para yatırıp para kazan-

dığını söyleyerek, insanların aklını 
çeliyorlar. Benim demek istediğim 

yetkililerin bu işlere bir çözüm 
bulması lazım” diye 

konuştu.

İnsanın
aklını çeliyorlar

KAZA dün 
saat 18.00 
sıralarında, 

Kuzey Marmara Oto-
yolu Garipçe mevkii 
Ankara istikametinde 
meydana geldi. İddia-
ya göre, sürücü Emre 
Çelenk’in direksiyon 
hakimiyetini kay-
betttiği 77 AAH 857 
plakalı otomobil, yol 
kenarındaki bariyer-
lere çarptı, ardından 
yaklaşık 100 metre savrul-
duktan sonra tekrar bariyer-
lere vurarak durdu. Sürücü 
Çelenk, hurdaya dönen 
otomobilden kendi imkanları 
ile çıkarken, yan koltukta 
oturan Özbekistan uyruklu 
Dilrabo Rasulova ise araç 
içinde sıkıştı. İhbar üzerine 
olay yerine sağlık, itfaiye ve 
jandarma ekipleri sevk edildi.  
Kuzey Marmara Otoyolu ve 
Yavuz Sultan Selim Köprüsü 
bakım şantiyesinin hemen 
önünde meydana gelen ka-
zayı gören şantiye çalışanları 
yardıma koştu. Yola duba 
dizerek kazanın meydana 
geldiği iki şeridi trafiğe kapa-

tan görevliler, aynı noktada 
başka kazaların yaşanmaması 
için tedbir aldı. Sağlık ekip-
leri, araç içinde sıkışan yaralı 
kadına ilk müdahaleyi yaptı. 
İtfiaye ekipleri de  bariyerlere 
çarptığı için hurdaya yığınına 
dönen otomobilin açılmayan 
kapısını uzun uğraşlar sonu-
cunda açtı. Ardından sedye 
alınan Rasulova, ambulansla 
Sarıyer Hamidiye Etfal Eği-
tim ve Araştırma Hastane-
si’ne kaldırılarak tedavi altına 
alındı. Kazadan hafif sıyrık-
larla kurtulan sürücü Emre 
Çelenk de kontrol amacıyla 
hastaneye götürüldü. Hurda-
ya dönen otomobil de çekici 
yardımı ile kaldırıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu’nda sürücüsünün direksiyon hakimi-
yetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. 
Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla 

atlatırken, yan koltukta oturan kadın ise araç içinde sıkıştı. İt-
faiye ekipleri tarafından kurtarılan kadın hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL’DA son 11 
ayda trafikte makas atan 
ve tehlikeli araç kullanan 
sürücülere toplamda 
35 milyon lira ceza ke-
sildi.  Trafik Denetleme 
Şube Müdürlüğü ekipleri 
İstanbul’da 01.01.2021 
- 08.11.2021 tarihleri 
arasında makas atarak ve 
tehlikeli araç kullanarak 
trafik güvenliğini tehli-
keye düşüren sürücülere 
yönelik denetimler yaptı. 
Takipli ya da sabit yapılan 
denetimlerde, ‘Trafiği Teh-
likeye Düşürecek Şekilde 
Şerit Değiştirmek’ suçun-
dan 27 bin 388 sürücüye 
toplam 8 Milyon 599 bin 
832 lira, makas atarak tra-
fikte ilerleyen 19 bin 946 
sürücüye 26 milyon 707 
bin 694 lira ceza kesildi. 

GAZİOSMANPAŞA’DA 
otomobil, akaryakıt istas-
yonundan çıkacağı sırada 
alev aldı. O anlar güvenlik 
kamerasına da yansıdı. 
Yenimahalle Mahalle-
si’nde bulunan akaryakıt 
istasyonuna giren otomo-
bil, yakıt aldıktan sonra 
çıkışa yöneldi. Otomobili 
bir anda alev aldı. Sürücü 
ve yanındaki kişi, çevrede-
kilerin uyarısı ile araçtan 
indi. Yanan araca akarya-
kıt istasyonun çalışanları 
yangın tüpleri ile müda-
hale etti. Alevler büyüme-
den, kontrol altına aldı. 
Zaman zaman tekrardan 
dumanlar yükselen oto-
mobile çevredekiler yan-
gın tüpü ile müdahale etti, 
yangın tüpünün etkisiyle 
bazı anlarda göz gözü 
göremedi. İtfaiye gelerek 
son müdahaleyi yaptı. 
Kullanılamaz hale gelen 
otomobil, sahibi, tamirci 
ve çevredekiler tarafından 
itilerek yakındaki tamirha-
neye götürüldü.

KOCA FABRIKA 
KÜLE DÖNDÜ
YANGIN dün saat 18.20 sı-
ralarında, Firüzköy Bulvarı 
üzerinde bulunan iki katlı 
tekstil fabrikasında bilinme-
yen nedenle çıktı. Yükselen 
alev ve dumanlar birçok 
ilçeden görüldü. Alevler 
çevrede bulunan iki iş 
yerine de sıçradı. Yangının 
bildirilmesi üzerine Avcılar, 
Bakırköy, Beylikdüzü, Bü-
yükçekmece, Şişli, Seyrante-
pe, Kıraç, Bağcılar,  Başak-
şehir, Kemerburgaz, Silivri, 
Hadımköy, Arnavutköy, 
Bayrampaşa, Sultangazi, 
Değirmenköy, Hacıosman 
ve Fatih İtfaiye ve 112 Hızır 
Acil ambulans ekipleri sevk 

edildi. Kısa sürede olay 
yerine ulaşan ekipler 98 
personel ve 40 araç ile yü-
rüttükleri çalışmalar sonucu 
yangını 3 saatte kontrol 
altına alıp söndürdü. Tekstil 
fabrikasındaki yangının 
neden olduğu hasar gün 
ağarınca ortaya çıktı. Av-
cılar Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri fabrikada inceleme 
yaparken yangında demirle-
rin adeta eridiği tesisin bir 
bölümünün çöktüğü görül-
dü. Tamamen kullanılmaz 
hale gelen tesisteki yangının 
çıkış nedeni ve hasar tespit 
çalışmalarının devam ettiği 
açıklandı. DHA

ALIBEYKÖY’DE yaya geçidinden geçtikleri 
sırada, yük indirilen TIR’dan üzerlerine gıda 
malzemeleri düşen 1’i kadın 2’si çocuk 3 kişi 
yaralandı. Olay,  saat 17.00 sıralarında Alibey-
köy Vardar Bulvarı’nda meydana geldi. Emni-
yet şeridinde durdurulan 34 CTY 996 plakalı 
TIR’dan gazlı içecek gibi gıda maddelerinin 
olduğu koliler indirilmeye başlandı. TIR’dan 
düşen eşyalar yaya geçidinden yolun karşısına 
geçmeye çalışan Süheyla A.(33), kızı Eliza Naz 
A. ve Zeynep Dua D. adlı küçük kızın üzerine 
devrildi. Çevredekiler yardımına koşarak, 3 
kişinin üzerindeki malzemeleri kaldırdı. Bildi-
rilmesi üzerine sevk edilen sağlık ekipleri, 2’isi 

çocuk 1’ kadın 3 yaralıyı çevredeki hastanelere 
kaldırdı. Olaya ilişkin çalışma başlatan polis 
TIR’ın şoförü Burak Y.’yi ifadesini almak üze-
re Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü Alibeyköy 
Şehit Atıf Ödül Polis Merkezi’ne götürdü.

AZ DAHA ÖLECEKLERDİ!
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S evgili okurlar bir önceki yazımda
tarım ve hayvancılıkla ilgili yazacak-
larım var demiştim. Birçoğumuzun

bildiği gibi yanlış hatırlamıyorsam 2014 yı-
lında seçimlerin ardından bütün şehir yasa-
sıyla birlikte 30 büyük şehirdeki 16 bin
civarı köy tüzel kişilikleri kaldırılarak ma-
halleye dönüştürüldü. Beldeler kapatıldı.
Zaten can çekişen köylü bu yasayla birlikte
hayvanlarına ahır yapamaz, tarım yapamaz
önceden köy olan sonra mahalleye dönüştü-
rülen yaşadıkları bölgede artık yaşayamaz
duruma geldi. Birçok insan arazisini, trak-
törünü satarak ilçe merkezlerine yerleşti.
Fabrikalarda işe girdi. Bazıları sattıkları
arazilerde çalışır duruma bile geldi.

Mahallede tarım mı olur, mahallede hay-

van mı bakılır? İstanbul’un en lüks sem-
tinde su fiyatı neyse köylüden de bu para is-
tendi. İstanbul’un en lüks semtinde bina
yapmak için alınan imar harcı neyse, emlak
vergisi neyse daha düne kadar köylü olan
ama bir günde mahalleye dönüştürülen köy-
lüden de neredeyse aynı ücretler talep
edildi. Tabi gönül almak için bilmem kaç yıl
ödemeyin dediler ama sonra çatır çatır al-
dılar o paraları. Bir anda mağdur edilen
köylü için siyasiler de boş durmadı. Daha
düne kadar öyle veya böyle ayakta durmaya
çalışan köylüye yok su fiyatını o yükseltti
biz düşüreceğiz, yok sizin mahallenizde
hayvancılığı tarımı canlandıracağız söylem-
leriyle evinin yanına kümes yapmasına bile
izin verilmeyen köylüyü adeta yediler bitir-

diler. Ayakta daha fazla duramayan mille-
tin efendisi vazgeçti evini barkını, tarlasını
parası olanlara sattı.

Şimdi tarım diyorlar, hayvancılık diyor-
lar. Evini barkını terk eden köylünün gön-
lünü almak ya da satılan arazileri satın
alanlara güzellik yapmak için ‘Kırsal Ma-
halle Kanunu’ dedikleri bir yasayla tarımı
hayvancılığı tekrar canlandırmak istiyorlar.
Hatta biz evet dedik onlar hayır dedi söy-
lemleriyle yine köylü üzerinden siyaset yapı-
lıyor. Peki ben merak ediyorum bu köylerin
tüzel kişiliği kaldırılırken, kaçınız hayır

yapmayın dediniz. Kaçınız hayır bu köyler
mahalle olursa tarım biter hayvancılık biter
diye bu yasaya hayır dediniz? Dün köylünün
elinden aldığınız hakların bir kısmını bu
gün köylüye gıdım gıdım vererek kendinizi
affettirmeye çalışmayın. İktidarı muhalefeti
bal gibi hepiniz hata yaptınız. Şimdi aç kal-
dığınızda yaptığınız o yolları, o köprüleri, o
binaları öğütüp yersiniz. Sevgili okurlar, bu
yeni yasayla köylü; kırsal mahallede yaşa-
yan olacak su fiyatları düşecek, imar harç-
ları alınmayacak gibi birçok ayrıntı var.
Peki elektrik faturaları ne olacak, doğalgaz
faturaları ne olacak, traktörüne aldığı
mazot ne olacak, gübre fiyatı ne olacak,
sütün fiyatı ne olacak. Bu dediklerimi de
yapın millet nasıl köylere akın ediyor.

Sevgili okurlar birçoğumuzun babası,
annesi bilemedin dedesi köylüdür. Ama zi-
raat ama tarım ama hayvancılık yapmıştır.

Bizleri toprağı işleyerek kazandığı ile yetiş-
tirmiş bu günlere gelmemizi sağlamışlardır.
Anlayacağınız ne varsa toprakta var. Bir
ülkenin kalkınmasının tek yolu tarımdır,
hayvancılıktır. Öncelikle üretim olacak,
hammadde olacak ki sanayileşme olsun.
Başka ülkelerden ithal edilen hammaddeyi
işleyerek sanayileşme olmaz, olsa da gördü-
ğümüz gibi ülkenin kalkınmasında hiçbir
rolü olmaz. Köylü milletin efendisidir sözü
neden söylenmiş olabilir? Tüketicinin önüne
sunulan her ürünün üreticisi, yetiştiricisi
köydür de ondan. Yani adını mahalle, kırsal
ne yaparsanız yapın buradaki üreticiyi des-
teklemez, desteklemeyi de bıraktım yükledi-
ğiniz maliyetlerle, çıkarılan gereksiz
yasalarla köstek olmazsanız milletin efen-
disi üretmeye devam edecektir. Aksi tak-
dirde milletin efendisi köylü değil, ithal
ürünleri aldığınız ülkeler olacaktır.

Kepçeyle aldılar gıdım gıdım veriyorlar

Türkiye ve Almanya ara-
sında 30 Ekim 1961 tari-
hinde imzalanan “İşgücü
Göçü Anlaşması”nın 60.

yıldönümü nedeniyle
Gelsenkirchen’de düzen-

lenen “60 Jahre Mer-
haba Gelsenkirchen”

konulu etkinlikte göç sü-
reci tartışıldı. Hasan

Akgün, "Bugün Türkiye
de pek çok ülkeden göç

almaktadır. Ülke olarak,
zorunlu göç nedeniyle ül-
kemize gelenlerin tekrar

ülkelerine dönecekleri
zamana kadar bu insan-
lara kucak açıyoruz" dedi

bağcılar Belediyesi
Feyzullah Kıyıklık En-
gelliler Sarayı’nda eği-

tim gören kursiyerler, Esenyurt’ta
bulunan Snowpark’a gezi düzen-
ledi. Eğitmenlerin de eşlik ettiği
etkinlikte, katılımcılara bot, mont
ve eldiven gibi uygun kıyafet ve
ekipmanlar verildi. Sonrasında
görevliler kursiyerlere nasıl kayak
yapılacağı gösterdi. Engellilerden
bir kısmı kayak için kullanılan

platformda kızakla kayarken bir
kısmı da kar topu oynamayı ter-
cih etti. Etkinlikler kapsamında
duyu algı eğitimi alan minikler de
Başakşehir’de bir AVM’de keyifli
bir gün geçirdi. Hafta içinde son
olarak yapılan İllüzyon Oyuncak
Müzesi gezisinde de renkli gö-
rüntüler yaşandı. Engelliler, ken-
dilerine bu imkanı sağlayan
Bağcılar Belediye Başkanı Lok-
man Çağırıcı’ya teşekkür etti.

Engellilerin
kar keyfi
Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı,
eğitim verdiği kursiyerlere kar sevinci yaşattı. Snow-
park’a giden özel çocuklar gerek kartopu oynayarak
gerekse kızakla kayarak eğlenceli bir gün geçirdi

Savaş AtAk
KAPSAMA ALANI

savasatak@gmail.com

B aşkonsolos Ahmet Davaz, Gel-
senkirchen Büyükşehir Belediye
Başkanı Karin Welge, Büyükçek-

mece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün
ve Türkiye ve Uyum Araştırmalar Mer-
kezi Vakfı Direktörü Prof. Dr. Hacı Halil
Uslucan’ın konuşmacı olarak katıldığı pa-
nelde Almanya’da sayıları 3 milyonu aşan
Türk toplumun 60 yıl önce başlayan göç
serüveni ve her iki ülke açısından doğur-
duğu sonuçlar konuşuldu.

Almanya ikinci vatan

Türkiye Araştırmalar Merkezi ve Ruhr
Havzası Tarih Vakfı desteği ve Gelsenkirc-
hen Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipli-
ğinde yapılan panelde konuşan
Başkonsolos Ahmet Davaz, gerçekleştiri-
len etkinliğin 60 yıl önce Alman makam-
larının daveti üzerine Türkiye’den gelen
“misafir işçilerin” Almanya ve Gelsenkirc-
hen özelinde sundukları ekonomik, sos-
yal, kültürel ve beşeri katkılara verilen bir
değerin sonucu olduğuna dikkat çekti.
Başkonsolos Davas şöyle konuştu: “60 yıl
önce bu ülkeye gelerek Almanya’nın yeni-
den kalkınmasına ve zamanında ülkemize

gönderdikleri dövizlerle Türk ekonomi-
sine de önemli katkılarda bulunan bu in-
sanlara hem Almanya hem de Türkiye'nin
çok şey borçlu olduğunu düşünüyorum.
Bu nedenle, Almanya’ya gelen ilk nesil va-
tandaşlarımıza bu vesileyle bir kez daha
saygılarımı sunuyorum. Bugün Al-
manya’da sayıları 3 milyonu aşan Türk
toplumu içerisinde birçok başarılı akade-
misyen, biliminsanı, işinsanı, siyasetçi,
sporcu ve sanatçının yetişmesinden de
gurur duyuyoruz. Özetle 60 yıl önce “mi-
safir işçi” olarak gelen, sonra da bu ülkeye
yerleşip Almanya’yı ikinci vatan olarak
bilen insanlarımız, kimliğini kaybetmeden
yaşadığı topluma uyum sağlamanın başa-
rılı bir örneğini oluşturmuştur.”

İnişler çıkışlar var

Gelsenkirchen Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Karin Welge, Alman-Türk göç hika-
yesinin her zaman sadece coşkularla dolu
olmadığını, bu dönemin kolay olmadığın
ve hikayenin iniş-çıkışlar ve zorluklarla
dolu olduğunun kabul edilmesi gerekti-
ğini belirterek; “Hepiniz bu hikayenin ana
özünü biliyorsunuz, bir çoğunuz yine

bunu kendi deneyimlerinizle tecrübe etti-
niz ve hatta acı çektiniz. Bugün bakıldı-
ğında, 60’lı yıllarda çoğunluğunu genç
erkeklerin teşkil ettiği insanların tamamen
yabancı ve yine çoğunun istenmediği/red-
dedildiği bir ülkeye gelmenin, ne kadar
zor olduğunu yalnızca tahmin edebiliriz.
Türklere başlarda “Almancı” dendi ve za-
manla bu ülke artık bir göç ülkesi oldu-
ğunu anladı. Alman devletinin
göçmenlerin ihtiyaçlarını, özellikle de ço-
cukların ve gençlerin eğitim ihtiyaçlarını
karşılaması uzun zaman aldı. Bu kolay bir
yol değildi ve bugün göçmenlerin işini her
zaman kolaylaştırmadığımızı kabul etme-
liyiz. Ama şunu da söyleyebiliriz ki ülke-
miz ve bizler bu süreçte çok şey öğrendik!
Bugün artık göçmenlerin toplumumuz
için büyük önem taşıdığına dair şüphe
kalmadı. Bu özellikle okullarında göçmen
ailelerden gelen çocukların oranının ge-
nellikle yüzde 50'nin üzerinde olduğu ve
farklı kökene sahip olanlar arasında en
büyük grubun Türkler olduğu ilimizde ge-
çerlidir. Bu nedenle bugün artık bu yıldö-
nümünü Gelsenkirchen'de şehrimizde de
kutluyoruz. Bu aynı zamanda taşıdığımız

bir sorumluluk: Çünkü göç asla bitmez,
halen sonraki nesilleri etkileyecektir” ifa-
desini kullandı.

Ciddi katkı sundular

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün ise 60 yıl önce Türkiye’den
Almanya’ya “misafir işçi” statüsü ile
gelen Türklerin özellikle ilk dönemde
büyük zorluklar ve sıkıntılara yaşadıkla-
rını ancak zaman için yaşadıkları toplu-
mun bir parçası olduklarını belirterek
şöyle konuştu; "30 Ekim 1961 tarihinde
Alman makamlarının daveti üzerine bu-
raya çalışmak için gelen vatandaşlarımız
göç ve göçmenlik söyleminin ötesine ge-
çerek Alman toplumunun ayrılmaz bir
parçası haline gelmişlerdir.60 yıl önce
Türkiye’den Almanya’ya çalışmak için
gelen vatandaşlarımız her iki ülkenin kal-
kınması adına önemli bir görev üstlen-
mişler, bu anlamda ciddi katkılar
sunmuşlardır. Bugün Türkiye’de pek çok
ülkeden göç almaktadır. Ülke olarak, zo-
runlu göç nedeniyle ülkemize gelenlerin
tekrar ülkelerine dönecekleri zamana
kadar bu insanlara kucak açıyoruz."

GOCMENLERE
KUCAK ACTIK!

Ümranİye Belediyesi, Medipol
Eğitim ve Sağlık Grubu ile imzala-
dığı protokol çerçevesinde anne

adaylarının gebeliği sağlıklı bir şekilde geçir-
mesi için “Gebelik Okulu”nu faaliyete geçirdi.
Bu sayede anne adayları; anneliğe ve bebek ba-
kımına dair öğrenmek istediği her şeyi konu-
nun uzmanlarıyla konuşup, tüm detaylarıyla
öğrenme fırsatı bulacak. Anne adayları, beden-
lerinde meydana gelecek değişimleri önceden
öğrenip, hazırlık yapabilecek ve bebeklerinin
anne karnındaki yolculuğunu uzmanlarından
dinleyebilecek. Gebelik Okulu eğitimleri hem
pratik hem de teorik olarak yapılıyor.

Eğitimler 4 hafta sürüyor

4 hafta sürecek olan eğitimlerde; Gebelik ve

Doğum Süreci, Gebelikte ve Emzirme Dö-
neminde Beslenme, Gebelik ve Doğum Sü-
recinde Faydalı Egzersizler, Doğum
Çantasının Hazırlanması, Doğum Sonu
Hastane Odasındaki Süreç, Lohusalık Sü-
reci, Bebek Bakımı Uygulama ve Emzirme
gibi konular anlatılıyor. Eğitimin ardından
sertifikalarını alan katılımcılara, Medipol
Çamlıca Hastanesi’nin Kadın Doğum Po-
likliniği’nde geçerli olacak %5 indirim hakkı
veriliyor. “Gebelik Okulu”nda dersler, Necip
Fazıl Kültür Merkezi ve Mehmet Akif Kül-
tür Merkezi’nde gerçekleşiyor. Ayrıca Üm-
raniye Belediyesi tarafından, sertifikasını
almaya hak kazanan anne adaylarına fo-
toğraf çekimi yapılarak, bebek hediye 
seti veriliyor.

Gebelik okulu

Anne adayları, bedenlerinde meydana gelecek değişimleri önceden öğrenip, hazırlık 
yapabilecek ve bebeklerinin anne karnındaki yolculuğunu uzmanlarından dinleyebilecek. 

Minikler sordu
rehber cevapladı

Büyük Atam
ruhun şad olsun

Kartal Belediyesi kreşlerinde eğitim
gören minik öğrenciler, 10 Kasım nede-
niyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü

anmak ve saygılarını sunmak için Dolmabahçe
Sarayı’nı ziyaret etti. 15 kreşte eğitim gören minik-
ler, öğretmenlerinin eşliğinde unutulmaz bir tarihi
geziye çıktı. Kartal’da başlayan yolculuk Beşik-
taş’ta sona ererken, Dolmabahçe Sarayı bahçesine
gelindiğinde minik öğrencilerin heyecanı görül-
meye değerdi. Dolmabahçe Sarayı’nda ilk olarak
saray bahçesini, büyük salonu ve müze bölümü ile
sarayın çeşitli bölümlerini gezen öğrenciler, reh-
berlerden Dolmabahçe Sarayı’nın tarihi ile ilgili
bilgi aldı. Öğrencilerin en çok ilgi duyduğu ve duy-
gulandığı bölüm ise Ulu Önder Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ün çalışma odası ve hayata gözle-
rini yumduğu oda oldu. 10 Kasım öncesinde ger-
çekleşen gezide öğrenciler, Atatürk’ün ebediyete
intikal ettiği odada öğretmenlerini ve rehberleri
soru yağmuruna tuttu. Saray gezisinin sona erme-
siyle birlikte öğrenciler Kartal Belediyesi’ne ait
araçlarla kreşlerine geri döndü.

Her yerde eğitim

Sayısını 15’e çıkardıkları Kartal Belediyesi kreşle-
rinde çocuklara çağdaş eğitim vermenin yanı sıra
Atatürk sevgisini de aşılamayı kendilerine görev
edindiklerini belirten Kartal Belediye Başkanı
Gökhan Yüksel, eğitimin sadece dört duvar içeri-
sinde olmadığını, çocukların tarih, sanat ve kültür
değerlerini yerinde görmeleri amacıyla bu tarz ge-
zilere büyük önem verdiklerini söyledi. Başkan
Gökhan Yüksel, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ün ebediyete uğurlandığı gün olan 10
Kasım öncesinde böyle bir gezinin gerçekleştiril-
miş olmasının da ayrı bir öneme sahip olduğunu
belirterek, Kartal Belediyesi Kreşlerinde eğitim
gören öğrencilere Atatürk ilke ve inkılaplarına
bağlı bir anlayış ile eğitim verdiklerini söyledi.

İstanbul Gazeteciler Dernek (İGD)
Başkanı Mehmet Mert, 10 Kasım Ata-
türk’ü Anma Günü nedeniyle mesaj

yayınladı. ‘Büyük Atamızın kurduğu Cumhuriyet
bizlerin yolunu sonsuza kadar aydınlatacak ve
milletimizin en büyük serveti olacaktır’ diyen
Mert, "Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Mus-
tafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 83.Yı-
lında saygı, sevgi ve özlemle
anıyoruz. Bize açtığı yol, ışı-
ğımız olmayı sürdürüyor.
Türkiye basın dünyası
olarak Atatürk’ün bırak-
tığı “Cumhuriyet”e her
zamankinden daha çok ih-
tiyaç duyuyor ve sahip çıkı-
yoruz. Bugün üzerinde
yaşadığımız bu topraklar için, gele-
cek kuşaklarımız daha rahat, huzurlu ve özgür ya-
şayabilsin diye, canlarını ortaya koymaktan
çekinmeyen; Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah
arkadaşları ve aziz şehitlerimizi bir kez daha rah-
metle ve minnetle anıyoruz. Büyük Türkiye Cum-
huriyeti’ni sonraki nesillere emanet olarak
muhafaza ve müdafaa etmek her Türk vatandaşı-
nın, en öncelikli görevidir. Büyük Atam, ruhun
şad olsun" ifadelerini kullandı.



Mesut Kösedağı konuşma-
sının devamında, “İnanın 

vicdanım acıdı. Siz nerede 
yaşıyorsunuz başkan? Bağ-
cılar halkını gidin gezin. Bize 

en çok şikâyet gelen ilçelerin 
başında Bağcılar geliyor. 

Kreşleri kim açtı? 120 bin 
çocuğumuzun her ay sütlerini 

kim dağıtıyor? Koskoca İBB yurt 
açmış 600 kişilik. Beğenmediniz 600 kişilik yurdu. 
Yönettiğiniz 25 yıl içinde her sene 600 kişilik yurt 

açsanız bugün İstanbul’da 15 bin kişilik öğrenci yur-
du olurdu. Kaç kişiyle devraldık biliyor musunuz? 
Sıfır. Koca sıfır. Hiç yoktu. Niye yoktu başkan bili-
yor musunuz? Hepsini vakıflara, derneklere cema-
atlerinize peşkeş çektiniz. Hepsini geri alacağız. Hiç 
merak etmeyin. Kime vereceğiz biliyor musunuz? 
İstanbul halkının gençlerine, öğrencilerimize verece-
ğiz. Burası öyle konuşup konuşup gidilecek bir yer 
değil. Burada veri konuşur. Kimse kusura bakmasın 
25 yıllık Kurbağlı Dereyi niye göstermediniz şurada? 
Deminden beri gösterdiğimiz bütün projeler AKP 
yönetimindeki ilçelerdeki projeler” diye konuştu. 
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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-
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KKTC İstanbul

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

şehitlerimizi saygı ve
rahmetle anıyorum"

diye konuştu.

Bayrak hassasiyeti

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

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

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

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

İşlemler tamamlandı

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

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

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

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

BARIŞ KIŞ

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

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

Şehitler için dua edildi

OZEL BIR IS
YAPIYORUZ

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

Şehitlere rahmet

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

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

Bir dönüm noktası

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

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

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

Yüzde 80 karşı koyuyor

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

yöntemiyle gerçekleştir-
diği araştırmaya Türkiye
genelini temsil eden
NUTS-2 istatistiksel böl-
geleme sistemine göre se-
çilmiş 26 ilde cinsiyet, yaş,
eğitim ve SES (Sosyo-
ekonomik statü) grupları
dikkate alınarak toplam
2201 kişi katıldı. DHA
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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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Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, İBB Meclisi’nde yaptığı konuşmada, Ekrem İmamoğlu’nun 
göreve geldikten sonra Cumhur İttifakı’na bağlı 25 belediyede yarım bırakılan ve durdurulan projeleri 
anlattı. Çağırıcı, geride kalan 2 buçuk yıl için “Kocaman bir hiç” değerlendirmesini yaptı. CHP’li Mesut 
Kösedağı ise “Pisliklerinizi temizlemekten 2 buçuk yıldır kafamızı kaldıramıyoruz” çıkışında bulundu

2 BUCUK YIL2 BUCUK YIL
TARTISMASI!TARTISMASI!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi kasım 

ayı Meclis toplantısının ilk birleşimi 
AK Partili Zeynel Abidin Okul baş-

kanlığında Yenikapı’daki Dr. Mimar Ka-
dir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde 
gerçekleşti. Şehit yakınına küfreden 
İYİ Partili Lütfü Türkkan’la ilgili sözler 
nedeniyle mecliste zaman zaman gerginlik 
yaşandı. Toplantıda meclis üyeleri gün-
dem dışı söz aldı.

Partizanlık yapıyor
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağı-

rıcı da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 
2 buçuk yıllık görev sürecine yönelik 
değerlendirmelerde bulundu. İmamoğ-
lu’nun partizanlık yaptığını belirterek 
sözlerine başlayan Çağırıcı, “Seçimden 
önce 16 milyonu kucaklayacağını söyle-
yen sayın başkan, seçimden sonra sadece 
ve sadece kendi partilerini ve ortaklarını 
kucaklamayı tercih etmiştir. Sebepsiz yere 
13 bin 500 civarında kişiyi işten çıkartıp, 
44 bin 995 yandaşını İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nde işe alarak da nasıl parti-
zanlık yaptığını göstermiştir. Bir yandan 
partizanlık yaparak ehil kadroları kapı 
dışarı ederken, diğer yandan emek verile-
rek projeleri hazırlanmış, hatta ihaleleri 
bile yapılmış yüzlerce projeyi durdurdu. 
Hal böyle olunca şehrin işleyen sistemi de 
işlemez hale gelmiş oldu” dedi.

Biten projeniz var mı?
İmamoğlu’nun çalışmak yerine algı 

yaptığına dikkat çeken Çağırıcı, “Göreve 
gelmenizin üzerinden 2 buçuk yıl geçti. Biz-

zat kendi başlattığınız, projesini yaptığınız, 
inşaatına başladığınız ve tamamladığınız 
bir tane özgür projeniz var mı? Tabii ki 
yok. Sayın başkan seçim sonrasında bütün 
ilçeleri ziyaret etti. İlçeler için en önce-
likli projelerin hangileri olduğunu sordu. 
Bizler de tüm diğer belediye başkanları gibi 
Bağcılar’da yarım kalan ve tamamlanması 
gereken projeleri anlattık. Peki başkan 
ne yaptı? Kocaman bir hiç. Buradan şunu 
ifade etmek istiyorum. İBB’nin Bağcılar’da 
devam eden projelerin devrini bize gerçek-
leştirirse 6 ay içinde bütün projeleri hizme-
te açacağımı da buradan taahhüt ediyorum. 
Sayın başkan ve yönetimini İstanbullular 
adına son bir kez daha uyarmak istiyo-
rum. Eğer İstanbul’a hiçbir şey katmadan 
siyaset basamaklarını çıkmayı düşünü-
yorsanız bundan vazgeçin. Emanetini 
aldığınız insanlara verdiğiniz sözleri tutun. 
Ve İstanbul’u en azından geri gitmeyecek 
kadar hizmet edin” eleştirisinde bulundu.  
Çağırıcı konuşmasında İBB’nin Cumhur 
ittifakına bağlı 25 belediyede yarım bırak-
tığı projelerin görsel sunumunu da yaptı. 
Yarım bırakılan projelerin arasında 344 ya-
taklı öğrenci yurdunun bulunduğu Bağcılar 
Geçlik Merkezi de yer alıyor.

Kafamızı kaldıramıyoruz
CHP Grubu Sözcüsü Mesut Kösedağ ise 

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırı-
cı’nın, İBB’nin birçok projeyi durdurduğu 
iddiasına; “Sizin pisliklerinizi temizlemek-
ten. 2 buçuk yıldır kafamızı kaldıramıyoruz. 
On tane metroyu yarım bıraktınız, İstan-
bul’un kalbine dinamit döşediniz, sonra 

bıraktınız çökme tehlikesiyle” karşılığını 
verdi. “Aslında Bağcılar Belediye Başka-
nı Lokman Çağırıcı’nın yaptığı bir itiraf” 
diyen Kösedağı, “Dedi ki ‘Biz 2017-2019 
yılında her şeyi yarım bıraktık.’ Bize 
deminden beri aktardığı bütün işleri AKP 
döneminde yarım kalmış işler. Dedi ki, 
‘İBB’nin hiç projesi yok.’ Bütün İstanbul’da 
o kadar çok yarım bıraktığınız, fizibilite 
etmediğiniz, hesaplamadığınız proje var 
ki. Yani bakkaldan sakız alır gibi ihaleleri 
çıkıp sonra iş ödemeye geldiğinde tırnak 
içinde patladınız, müteahhitleri batırdınız, 
meydanları kapattınız, hiçbir iş yapmadınız. 
Kafamızı kaldıramıyoruz, sizin pisliklerinizi 
temizlemekten. Tamam bitti diyoruz bir 
şikâyet daha geliyor. Yine gidiyoruz. Bıra-
kılmış projeye” açıklamasında bulundu. 

Hepsini tek tek açıyoruz
“10 tane metroyu yarım bıraktınız. Bir 

belediye başkanısınız, bu cümleleri kul-
lanırken ben belediye başkanı olsam çok 
üzülürdüm” diyen Kösedağı, “10 tane İs-
tanbul’un kalbine dinamit döşediniz sonra 
bıraktınız çökme tehlikesiyle. O kararları 
aldığınızda Sayın Başkan baktınız mı? 
‘Biz buna nereden başlayacağız? Nerede 
bitireceğiz. Hangi istasyonu açacağız’ diye. 
Açtınız, Mevlüt Bey geldi ‘Böyle şey olmaz’ 
dedi. Bir baktık, 10 tane İstanbul’un metro 
ihalesi iptal edildi. Ne kadar süreyle? Bir ay 
süreyle mi? İki ay süreyle mi? İki yıl sürey-
le, 2-2,5 yıl süreyle. Geldik hepsini tek tek 
açıyoruz. Hepsi çalışıyor. HızRay’ı da bu 
görev süremiz bitmeden hizmete alacağız 
hiç merak etmeyin” ifadelerini kullandı. 

DERNEKLERE PEŞKEŞ ÇEKTİNİZ

MUSTAFA Kemal Atatürk’ün 29 Ekim 1923’de 
TBMM’den çıkarken giydiği pelerinli frakı, Ata-
türk Orman Çiftliği’nde giydiği beyaz keten takımı 

, 1935 yılında Türkkuşu Uçuş Okulu’nun açılışında giydiği 
mavi ceketli, papyonlu kıyafeti ve daha fazlası... Atatürk’ün 
1920’li yıllarda terzilik eğitimi alması için Paris’e gönder-
diği ve daha sonra kendi tasarladığı kıyafetlerini diktirdiği 
Levon Kordonciyan’ın aynı ismi taşıyan torunu tarafından 
yeniden aslına uygun olarak dikildi. O tarihlerde kullanılan 
kumaşlardan ve Atatürk’e ait beden ölçüleri ile kalıpla-
rından dikilen takımlara vatandaşların ilgisi yoğun oluyor. 
Levon Kordonciyan, “3 sene sürdü. Kolay bir çalışma değil 
çünkü Atatürkümüzün dönem içinde yaşadığı zamanlarda 
kilo alma verme durumlarıyla birlikte hazırlandı bunlar. 
İliklerine kadar elde açıldı, mendilleri o dönemdeki bayan-
ların ellerinde oya gibi işlediği mendiller gibi yapıldı. Kra-
vatlar, gömlekler hepsi o döneme göre bire bir uygulandı ki 
bugün bu kare birleşince bir hazine oldu” dedi.

Bir hazine oldu
Kıyafetler şimdilerde Kordonciyan ailesinin Harbiye’de 

bulunan dükkanında sergileniyor. Burada ayrıca kıyafetle-
rin ilk kez dikildiği dikiş makinesi ile Levon Usta ve Ata-
türk’ün fotoğraflarına da yer veriliyor. Dikiş makinesinin 
üzerini ise Atatürk’ün resimleri süslüyor. 1953 yılında 60 
yaşında hayatını kaybeden Levon Kordonciyan’ın torunu 
Atatürk’ün kıyafetlerini çevresinde gelen ısrarlar üzerine 
yeninden yapmaya karar verdiğini söylerken, “Dedelerim-
den kalma kumaşlarla birlikte yüzyılın en şık lideri Atatürk 
kıyafetlerini kurdum. 3 sene sürdü, kolay bir çalışma değil 
çünkü Atatürk’ümüzün dönem içinde yaşadığı zamanlarda 
kilo alma verme durumlarıyla birlikte hazırlandı bunlar. 
İliklerine kadar elde açıldı, mendilleri o dönemdeki bayan-
ların ellerinde oya gibi işlediği mendiller gibi yapıldı. Kra-
vatlar, gömlekler hepsi o döneme göre bire bir uygulandı ki 
bugün bu kare birleşince bir hazine oldu” dedi. 

Asıllarına uygun
TEKRAR DiKTi

Ulu önder Atatürk’ün 1920’li yıllarda terzilik eğitimi alması için 
Paris’e gönderdiği ve daha sonra kendi tasarladığı kıyafetlerini 

diktirdiği Levon Usta ile aynı adı taşıyan torunu Levon Kordonci-
yan, o kıyafetleri asıllarına uygun olarak tekrar yaptı

ÜMRANIYE’DE çalışma yapılan 
ancak uyarı levhası konulmadığı 
öne sürülen yola giren bir çok 

araçta hasar meydana geldi. Ümraniye 
Alemdağ Caddesi’nde İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi tarafından onarım ve asfaltla-
ma çalışması yapılan caddede tümsek ve 
çukurlar oluştu. Uyarı levhasının bulunma-
dığı öne sürülen caddeye giren sürücüler 
zor anlar yaşadı. Bazı araçlar tümseklerde 
havalandı, bazıları ise çukura düştü. Çı-
kıntılara altı vuran araçlarda hasar oluştu. 
Araçlardan bazıları da yolda kaldı. Sürücü-
ler o anları cep telefonuyla görüntülerken 

tepkilerini dile getirdi. Cadde, daha sonra 
yapılan çalışma ile asfaltlandı.

10 kere yaptılar yıktılar
Çevre sakinlerinden biri, “Bu yolu bir ay 
içerisinde 10 kere yaptılar, yıktılar. Biri 
gelip yapıyor, biri gelip yıkıyor. Tüm-
sekler var, işaret bile koymamışlar. İki 
tane duba koymuşlar köşeye başka bir 
şey yok” dedi. Başka bir çevre sakini ise, 
“Normalde yolu çift şeritli yapıyorlardı. 
Yapmadıkları için uyarı olmadı. Uyarı 
olmadığı için de araçlar altını vuruyor” 
diye konuştu. DHA

Bu yola giren hasarlı çıktı
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Bakan Bilgin, Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan
başkanlığında gerçekleştirilen

Kabine Toplantısının ardından gazeteci-
lere açıklamalarda bulundu. Bakan Bil-
gin, emeklilikte yaşa takılanlar, 3600 ek
gösterge ve asgari ücret konusunda ça-
lışmalarının olduğunu belirterek, "Karar
aşamasına gelince paylaşırız. Önü-
müzde olan konuların başında asgari
ücret geliyor. Diğer bakanlıklarla ve ku-
rumlarla bir araya gelip paylaşacağız.
Kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Mali-

yetleri ve diğer detayları çalışıp diğer ba-
kanlıklarla ve sendikalarla bir araya
gelip görüşeceğiz" diye konuştu.  

Bir hedef var

Bakan Bilgin, 3'lü Danışma Kurulu'nun
toplanması talimatı verdiğini ve önü-
müzdeki günlerde bu toplantının ger-
çekleştirileceğini belirtti. Bakan Bilgin,
asgari ücret tespitine ilişkin kamuoyu
araştırması yapıldığını belirterek, bu
kapsamda çalışan sayısına göre işve-
renler, profesyonel yöneticiler, çalışan

işçiler ve asgari ücret dışında maaşla
çalışan kişilerle anketler yapılacağını
anlattı. 2 bin 500 kişiyle anket yapılaca-
ğını söyleyen Bilgin, "Bu çalışma üni-
versiteler aracılığı ile yürütülüyor.
Asgari ücret için bir hedef var, çalışma
sürüyor. Aralıkta komisyon toplanacak.
Anket çalışmasına ilişkin de kamuo-
yuna bilgi verilecek. Hangi meslek gu-
rubu ne bekliyor, hayat standartları
neler, ücret durumları nasıl tüm bu
beklenti ve detaylar araştırmada var"
ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücret için bir hedef
var, çalışma sürüyor. Aralıkta komisyon toplanacak" ifadelerini kullandı

İstanbul’un pandemiyle değişen
turist profilinin, yeni yatırımlara
yön verdiğini söyleyen Samancı
Group Yönetim Kurulu Üyesi Mahir
Samancı, “Ağırlığı giderek artan
Arap turistler, şehrin Nişantaşı,
Şişli gibi kozmopolit bölgelerinde
ev konsepti tercih ediyor. Yeni
yatırımlarda rezidans ve lüks
apart oteller öne çıkıyor” dedi

Pandemide durma noktasına gelen tu-
rizm sektörü 2021’de yeniden hareket-
lendi. Türkiye’nin en çok turist çeken

illerinden İstanbul, İl Kültür ve Turizm Müdürlü-
ğü'nün verilerine göre 2021’in ilk 9 ayında önceki
yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 111,85 artışla 6
milyona yakın turisti ağırladı. İstanbul’da otel dolu-
luklarında Kurban Bay-ramı’ndan bu yana bir artış
yaşandığını belirten Samancı Group Yönetim Ku-
rulu Üyesi Mahir Samancı, “İstanbul 9 ayda 6 mil-
yona yakın ziyaretçiyle geçen yılki toplam turist
sayısını geçmeyi başardı. Eylül ayında İran, Irak gibi
Ortadoğu coğrafyasının yanı sıra Almanya başta
olmak üzere Avrupa’dan gelen yabancı turist ve gur-
betçilerin oranında bir artış yaşandı. Yeniden başla-
yan fuar ve kongrelerin de etkisiyle hareketliliğin yıl
sonuna kadar sürmesini bekliyoruz. Pandemide
dünyada çok sayıda destinasyonun kapalı olması,
İstanbul’a avantaj sağladı” diye konuştu.

Turist akışı hareketli

Irak, İran, Kuveyt, Ürdün gibi Arap ülkelerinden
gelen taleplerde dikkat çekici artışlar olduğuna dik-
kat çeken Mahir Samancı, “Pandemi İstanbul’un tu-
rist profilini değiştirdi. Pandemi öncesinde en çok
gelir getiren Avrupalı turistin yerini Araplar aldı. Biz
de bu dönemde İran, Ürdün, Kenya ve Yunanis-
tan’dan gelen gruplarla Avrupa’da yaşayan Türk va-
tandaşlarını ağırladık. Pandemi döneminde esnek
davranarak butik otel sistemine geçtik. Üst gelir gru-
buna hizmet verdiğimiz için hedeflediğimiz kârlılığı
yüzde 70 tutturduk. Pandemi nedeniyle talepler
erken rezervasyondan çok son dakika olarak gerçek-
leşse de turist akışı hareketli” diye belirtti.

Rekabet alevlenecek

İstanbul’da Nişantaşı, Şişli gibi alışveriş merkezle-
rine, Sultanahmet gibi tarihi mekanlara yakın ko-
numda yer alan otellerin turistlerin tercihinde ilk
sırada yer aldığını belirten Mahir Samancı, “Pan-
demi İstanbul’da yeni otel yatırımları için fırsat ya-
rattı. İstanbul’da Turizm İşletmesi Belgeli 653 tesis,
129 bin 096 yatak kapasitesi ile hizmet veriyor. Yatı-
rımı süren 72 tesisin tamamlanmasıyla da 145 bin
934 yatak kapasitesine ulaşılacak. İstanbul 2022’ye
çok sıkı hazırlanıyor. Yeni yatırımlarla rekabet de
alevlenecek. Bu dönemi yatırımla değerlendiren şir-
ketler, rekabette öne çıkacak” diye ifade etti.

İstanbul’un turist
profili değişti

BİR HEDEFİMİZ VAR

S özcü'nün haberine göre, Cumhuriyet
Halk Partisi (CHP) Adana Milletve-
kili, TBMM Tarım, Orman ve Köyiş-

leri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut,
Çukurova’da kilogram fiyatı 50 kuruşa dahi
satılmadığı için dalında bırakılan limonlara
dikkat çekti, iktidarı göreve çağırdı. Barut,
tüccarların limon bahçelerine gelerek para et-
meyen ürünü almak yerine daldaki limonu
toplayıp bahçeyi temizlemek için çiftçiden üs-
tüne para istediğine dikkat çekti. “Bakana ve
iktidara çağrı yapıyoruz. Gelin bu limonu de-
ğerlendirin” diyen Barut, “Meyve suyu fabri-
kalarıyla anlaşın. Fabrikaları sübvanse edin,
kilogramını 2 liradan çiftçiden alın. Çiftçinin
yüzünü güldürün ya da Tarım Kredi Koope-
ratifleri ve bunların tarım marketleriyle anla-
şın, bu limonları pazarlayın. Bu cenaze
ortadan kalksın” diye konuştu.

Reva görülen bu mu

Adana’nın Ali Hocalı Köyü’ndeki narenciye
bahçelerine giderek başta limon üreticileri
olmak üzere mandalina, portakal ve greyfurt
üreten çiftçilerle buluşan Ayhan Barut, sorun-
ları dinledi, isteklerini not aldı. Üreticilerin
narenciye fiyatlarının düşüklüğünden kay-
naklı tepkilerine kulak veren Barut, üretim
maliyetlerindeki artışa, gübreden mazota dek
her kalemdeki fahiş fiyat artışlarına yönelik
eleştirilerine de iktidarın kayıtsız kalmasına
tepki gösterdi. Çiftçi Fikret Demir, ağaçta
kalan limonları göstererek, “Şu meyvenin ha-
line bakın! 50 kuruştan bile satılmıyor. Buda-
yıp yere atıyoruz, çöpe gidiyoruz. Ben bunun
yüzünden ağlıyorum, öldüm, bittim, mahvol-
dum ben” diye feryat etti. Diğer çiftçiler de,
“Gübre fiyatları çok yüksek. Ne yapacağımızı
şaşırdık. Tüccar limon bahçesine geliyor.
Ürün para etmiyor ya, ‘Bana 15 bin lira para
verin, bu limondan temizleyeyim bahçenizi’
diyor. Bu reva mıdır, yazık değil mi bize” dedi.

Türkiye genelinde 4 milyon kişiye
elektrik hizmeti sunan Sepaş Enerji,
2021’deki ödüllerine bir yenisini

daha eklediğini duyurdu. Şirket, Great Place
to Work Enstitüsü’nün Türkiye’de ilk defa
gerçekleştirdiği ‘Kadınlar için Harika İşyer-
leri’ araştırmasında ödüle layık bulundu.
Great Place to Work Enstitüsü (GPTW),
Türkiye’de kadınlar için harika işyerlerini be-
lirledi. Türkiye’de ilk kez yapılan “Best
Workplaces for Women Turkey” araştırması
kapsamında, GPTW sertifikası almaya hak
kazanan ve en az yüzde 80 güven endeksine
sahip 91 şirket değerlendirmeye alındı. Bin
500’den fazla kadın çalışanın katıldığı anket
çalışmasıyla listeye giren 21 şirket belli olur-
ken Sepaş Enerji de ödülü kazananlar arasına
adını yazdırdı. Konutlardan ticarethane ve
büyük sanayi kuruluşlarına dek uzanan geniş
yelpazede, Türkiye genelinde hizmet veren
Sepaş Enerji “Kadınlar için Harika İşyerleri”
arasına girdi. Yüzde 85’lik güven endeksiyle
GPTW sertifikası ve En İyi İşveren ödülüne
sahip şirket, “Kadınlar için Türkiye’nin Ha-
rika İşyerleri” değerlendirmelerini de başa-
rıyla geçerek enerji sektöründe ödüle layık
görülen tek şirket oldu.

Kariyer fırsatı yaratacağız

Sepaş Enerji Genel Müdürü Çağrı Poyraz,
insan kaynakları uygulamalarının bir kez
daha ödüllendirilmesinden mutlu olduklarını
belirtti. Şirketin işe alım, kişisel gelişim ve terfi
gibi süreçlerde fırsat eşitliği politikasını be-
nimsediğini kaydeden Poyraz, “Kadın çalışan
sayımızı artırmak ve kadınlara kariyer fırsat-
ları sunabilmek en önemli stratejilerimizden
birisi” şeklinde konuştu.

Kilosu 50 kuruşa dahi satılamayan limonlar
dalında çürümeye terk edildi. CHP Adana

Milletvekili Ayhan Barut, "Meyve suyu fabri-
kalarıyla anlaşın. Kilogramını 2 liradan çiftçi-
den alın ya da Tarım Kredi Kooperatifleri ve

bunların tarım marketleriyle anlaşın, bu 
limonları pazarlayın" önerisinde bulundu

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de            Basın:(1481195)

2022 YILI YEM ALIMI
SULTANGAZİ BELEDİYESİ

2022 Yılı Yem Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile
ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2021/698701
1-İdarenin
a) Adresi :Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı No:54 

34265 SULTANGAZİ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2124593535 - 2124593539
c) Elektronik Posta Adresi :destekhizmetleri@sultangazi.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet 
adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :6 Kalem-Yem Alımı

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

b) Teslim yeri :Sultangazi/İSTANBUL
c) Teslim tarihi :03.01.2022 tarihinde başlayıp, 31.12.2022 tarihine 

kadar peyder pey alınacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Sultangazi Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü 

Uğur Mumcu Mah. Atatürk Bulvarı No.54 Kat:1 
Sultangazi/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati :22.11.2021 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel
kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen
hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı
istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli 
belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve 
açıklamaları içeren doküman:
1. İstekliler, teklif ettikleri malzemelere ait Teknik Şartname Madde 3' te belirtilen 1,2,3,4,5 nolu ürünlerin her
birinden 1 kiliogramı geçmeyecek şekilde numunelerini ihale teklif dosyası ile birlikte ihale tarih ve saatine
kadar kapalı bir karton kutu içerisinde istekli bilgileri, teklif edilen numune adı,miktarı  yazılı olduğu liste halinde
ihale komisyonuna sunmaları zorunludur.
2.İstekliler, numunelerini teknik şartnameye uygun şekilde  sunmaları zorunludur.
3. Numune verilmemesi veya eksik verilmesi veya verilen numunenin teknik şartnameyi karşılamaması veya
birden fazla numune verilmesi halinde teklif değerlendirme dışı bırakılır.
4. İhale komisyonunca numuneler teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre değerlendirilecektir.
5. İhale üzerinde kalan yükleniciye ait numune saklı tutulacak, diğer numuneler sahiplerine iade edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sultangazi Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Uğur Mumcu
Mah. Atatürk Bulvarı No.54 Kat:1 Sultangazi/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı 
adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.

LIMON DALDA
URETICI DARDA!

Kadınlar için
harika işyeri!

Vedat
Bilgin
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Hatayı mazur
görecek değiliz!

akşener, TBMM’de partisinin
grup toplantısında konuştu. Akşener,
İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü

Türkkan'ın Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Güm-
ren'e küfretmesiyle başlayan sürece değinerek,
"Geçtiğimiz cuma, AK Parti’nin, planlı bir provo-
kasyonu sonucunda, talihsiz bir olay yaşadık.
Malı bulan mağribiler, Cuma akşamından beri,
bu olay üzerinde tepindikçe tepiniyor. Normaldir,
elbette yadırgamıyoruz. Rakibinizin milletvekili
bir hata yapmışsa, siz de elbette bunun üzerine
yürüyeceksiniz. Evet, Lütfü Bey, bir hata yaptı.
Karşısındaki, genel başkanına, hem de kadın olan
genel başkanına, ağza alınmayacak küfürleri, ha-
karetleri etmiş, ahlaksız bir adam da olsa; ko-
ruma iç güdülerine, sinirlerine hakim olması
gerekirdi. Siyasi deneyimi ve konumu bunu ge-
rektirirdi. Ama maalesef olamadı ve hislerine
yenik düştü. Elbette bu hatayı, mazur görecek de-
ğiliz. Yalnız, benim asıl dikkatimi çeken, bu olay
vesilesiyle, başta Sayın Erdoğan olmak üzere, Ak
Parti mensuplarının, gönüllerindeki şehit, şehit
yakını ve hatta kadın hassasiyetini keşfetmeleri
oldu" ifadelerini kullandı. 

Kantarın topuzunu kaçırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, kabine toplantısı
sonrası yaptığı açıklamaları da hatırlatan Akşe-
ner, "Kantarın topuzunu kaçırıp, Lütfü Bey’in
kredi borcunu açıklayarak, kanunları bile çiğnedi”
dedi.  NERGİZ DEMİRKAYA

M HP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
partisinin grup toplantısında ko-
nuştu. 10 Kasım nedeniyle Ata-

türk'ü anan Bahçeli, “Aziz Atatürk fani bir
insandır, ömrü hem sayılı hem de sınırlıdır.
Fakat geride bıraktığı muhterem mücadele-
leri milli hafızada ebediyen varlık hükmünü
koruyacaktır. Atatürk, Türk milletinin varlı-
ğına kast edenlerin farkına vararak onları de-
şifre etmiş, milletin yolunu aydınlatmıştır.
Büyük Atatürk’ün de öngördüğü gibi gafille-
rin ihanetleriyle her zaman karşılaşması
mümkündür. Atatürk, milletin arasına nifak
sokan art niyetlilerle mücadeleye önem ver-
miştir. 57 yıllık bir hayata devasa bir tarihi
sığdırıp Rahman’a kavuşan Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ü Türk gençliği her zaman
hatırlayacaktır. O bir hilal gibi parlayan kur-
tuluşun öncü ismidir. İlk cumhurbaşkanımız
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla,
minnetle, rahmetle anıyorum. Türk milleti
hiçbir güce eğilmeyecek, şer odaklarının he-
veslerini kursaklarında bırakacaktır” dedi.

CHP'ye oy verenler şaşkın

CHP'ye ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğ-
lu'na yönelik de eleştirilerde bulunan Bahçeli,
“CHP ile yüzleşmek demek Türkiye’nin hu-
zursuzluk devirlerine ayna tutmak demektir.
Nerede bir travma varsa orada CHP suçüstü
yakalanmıştır. Kemal Kılıçdaroğlu bir sonuç-
tur, sebepler ise CHP’nin son 50 yıllık tari-
hinde yatmaktadır. Kılıçdaroğlu’nun bütün
yolları Kandil’e açılmıştır. PKK’nın eline avu-
cuna düşen CHP’nin hali utanç vesikasıdır.
Mehmetlerimize kurşun sıkan, polislerimize
pusu kuran, kadınlarımıza bebeklerimize
ölüm saçan teröristlerle mücadeleye karşı
çıkan CHP’dir ve bu güvenlik sorunu parti
tarafını şeytandan yana kullanmıştır. CHP’ye
oy veren kardeşlerimiz şaşkındır, şok halinde-
dir. İyice sıkışan, minderden kaçmak için ça-

reler arayan Kılıçdaroğlu soluğu bu defa da
Yozgat’ta almıştır. ‘Kadil’i yerle bir etmezsem
bana Kılıçdaroğlu demesinler’ demiştir. Ata-
larımız boşuna söylememiş, karga kekliği
taklit edeyim derken kendi yürüyüşünü şaşır-
mış. Gerçekten de Kılıçdaroğlu’nun hali tıp-
kısıyla budur. Atmaya niyeti olmayan korkak
taşın büyüğüne sarılırmış. Sayın Kılıçda-
roğlu, Kandil’de yuva değil mağara delikleri
vardır, teröristleri o deliklerde yerle bir edece-
ğiz. Sanıyorum bilmiyorsun çünkü ilgilenmi-
yor, takip etmiyorsun. Teröristler sadece
Kandil’de bulunmuyor. Senin meşru kabul
ettiğin HDP, Kandil’in hıyanet odağıdır. Bari
bunu kabullen, milletin huzuruna çıkarak af
ve merhamet dilen” dedi.

Kılıçdaroğlu demokrasiye leke sürdü

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun büyükelçilere
yazdığı mektupla demokrasiye leke sürdü-
ğünü ve bir rezalete imza attığını da belirten
Bahçeli, “Türkiye’de görev yapan 10 ülkenin
büyükelçisi tarafından açıklanan muhtıranın
külleri soğumadan, şimdi de Kılıçdaroğlu
karşımıza çıkmıştır. CHP Genel Başkanı,
Türkiye’de görev yapan yabancı devlet bü-
yükelçilerine bir mektup yollamıştır. Bu mek-
tup 5 Kasım skandalı olarak tarihe
geçecektir. Bahse konu mektupta diyor ki
“Ülkenizdeki yatırımcılar, Kanal İstanbul gibi
her yönüyle dünya iklimine karşı olan bu
projeyi desteklememelidir. Kanal İstanbul’un
uygulanmasının önlenmesi için mücadele et-
meye devam edeceğim.  Sizlere de dünyayı
korumak için çağrıda bulunuyorum Sayın
Kılıçdaroğlu ne hallere düştün? Türkiye’nin
bir meselesini hangi hakla şikayet ediyorsun.
Hiç mi utanmadın sıkılmadın? Derdin varsa
millete gidersin yabancı büyükelçilere ülke-
mizi nasıl ispiyonlarsın kötülersin? Kılıçda-
roğlu demokrasiye leke sürmüştür. Bu
mektup bir rezalettir” dedi. DHA

İYİ Partİ Genel Başkan
Yardımcısı Cihan Paçacı,
"Lütfü Türkkan için idam

sehpası kuranlar maalesef şehit ya-
kını olma özelliğini istismar ederek
bir partinin genel başkanına küfret-
meyi kendinde hak gören kişiyi kut-
sayamaz. Tek taraflı bir siyaset
doğru değildir" dedi. İYİ Partili
Cihan Paçacı, TBMM'de partisinin
grup toplantısı ardından gazetecile-
rin sorularını yanıtladı. İYİ Parti
Kocaeli Milletvekili Lütfü Türk-
kan'ın Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir
Gümren'e küfretmesiyle başlayan
sürecin sorulması üzerine Paçacı,
şimdiye kadar söyleyecek sözü ol-
mayanların, kutsal değerleri istismar
ederek siyaset yaptıklarını öne süre-
rek, "Maalesef şehitlerimiz ve yakın-

ları istismar edilerek siyaset yapılı-
yor. Lütfü Türkkan'ın yaptığı tabii ki
yanlıştır. Bir kızgınlık ve öfke anında
ağzından çıkmış bu küfür kabul edi-
lemez" dedi.

Neler olacak göreceğiz

Lütfü Türkkan'ın, profesyonel bir
provokatörün tuzağına düştüğünü
savunan Paçacı, "Lütfü Türkkan
için idam sehpası kuranlar maalesef
şehit yakını olma özelliğini istismar
ederek bir partinin genel başkanına
küfretmeyi kendinde hak gören ki-
şiyi kutsayamaz. Yani, tek taraflı bir
siyaset doğru değildir. Lütfü Türk-
kan özür dilemiştir, görevinden istifa
etmiştir. Ancak biyolojik olarak şehit
yakını olan bir kişinin, bir partinin
genel başkanına küfretme hakkı da

yoktur. Lütfü Türkkan ile ilgili karar
dün alınmıştır. 'Daha neler görecek-
siniz, neler' filminin bir sahnesi ya-
şanmıştır. Her geçen gün oyu
yükselen İYİ Parti'ye bakalım bun-
dan sonra daha neler yaşatmaya ça-
lışacaklar. Hep beraber göreceğiz"
ifadelerini kullandı.

Tek taraflı siyaset doğru değildir
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KANAL ISTANBUL
MEKTUBU REZALET!

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hedefinde CHP lideri Kılıçdaroğlu vardı. 
Kılıçdaroğlu'nun büyükelçilere hitaben yazdığı Kanal İstanbul mektubunu eleştiren Bahçeli, "Bu mektup bir rezalettir" dedi

Şehit bacısına 
küfretmek şerefsizlik
Şehit bacısına 
küfretmek şerefsizlik
Şehit bacısına 
küfretmek şerefsizlik
Şehit bacısına 
küfretmek şerefsizlik
Şehit bacısına 
küfretmek şerefsizlik
Şehit bacısına 
küfretmek şerefsizlik
Şehit bacısına 
küfretmek şerefsizlik
Şehit bacısına 
küfretmek şerefsizlik
Şehit bacısına 
küfretmek şerefsizlik
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın şehit yakını
olan kişinin bacısına küfrettiğini de
anımsatan Bahçeli,  “Şehit ailelerine
hakaret şehitlerimize ihanettir. Açık
açık söylüyorum, bir şehidimizin bacı-
sına küfretmek soysuzluktur, şerefsiz-
liktir, düşman dilidir. Bu kansızlık,
içinde insan sevgisi olan hepimizin yü-
reğini dağlamıştır. İP Başkanı yaptığını

bulacak, ettiğini çekecektir. Allah’tan
niyazım ne yaptılarsa aynısını yaşama-
larıdır. Bakınız şehidimizin bacısına
küfür eden alçağa CHP’den en küçük
itiraz gelmedi, gelemedi. CHP Sözcü-
leri size ne oldu, nereye kaçtınız? Şehit
hepimizin şehidi, şehit ailesi hepimizin
ailesidir. Bunlarla ilgili gereği mutlaka
yapılmalıdır” şeklinde konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Lütfü
Bey, bir hata yaptı. Karşısındaki, genel başkanına
hem de kadın olan genel başkanına, ağza
alınmayacak küfürleri, hakaretleri etmiş,
ahlaksız bir adam da olsa; koruma iç güdülerine,
sinirlerine hakim olması gerekirdi. Siyasi deney-
imi ve konumu bunu gerektirirdi. Ama maalesef
olamadı ve hislerine yenik düştü. Elbette bu
hatayı, mazur görecek değiliz" dedi

Cihan
Paçacı
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K üçükçekmece Adliyesi 8 Ekim
2021'de yeni binasına taşınmıştı.
Adliyenin yeni binası ilk kez görün-

tülendi. Toplam kapalı alanı 50 bin metre-
kare olan yeni binada 9'u ağır, 2'si çocuk ağır
olmak üzere 11 adet ağır ceza mahkemesi
bulunuyor. 104 adet mahkeme bulunan ad-
liye binasında hakimler, cumhuriyet savcıları

ve kalemlerin bulunduğu bölümlerde güven-
lik amacıyla kısıtlı alan uygulanıyor. Yeni ad-
liye binasında 160 araç kapasiteli kapalı
otopark ile 400 araçlık avukat, vatandaş ve
personelin kullanımına açık otopark bulu-
nuyor. Adliye binasında düşme ya da intihar
gibi olumsuzlukların yaşanmaması için ise
3. ve 6. katlara güvenlik ağı çekildi. Yeni ad-

liye binasında konuşan Küçükçekmece Adli-
yesi Başsavcı Vekili Hüseyin Öz, adliyenin
Avcılar Başakşehir ve Küçükçekmece ilçele-
rine hizmet verdiğini söyleyerek “Bu ilçelerin
nüfusu yaklaşık 2,5 milyona tekabül etmek-
tedir. İstanbul nüfusunun yüzde 5'inden faz-
lasına hizmet vermekteyiz. Adliyemizde
kurulmuş olan 63 tane mahkeme faaliyet

göstermektedir. 77 savcıyla hizmet sürdür-
mekteyiz. Adliyemizde 750'nin üzerinde per-
sonelimiz bulunmaktadır. Adliyede ayrıca
kısıtlı alan uygulanmaktadır. HSK'nın kararı
ile 6 tane ağır ceza mahkemesi kuruldu, en
son yetki kararnamesi ile 4 tanesi faaliyete
geçti. Ağır cezalık davalarımız adliyemizde
görülmeye başlanacak” ifadelerini kullandı.

Beykoz evlere
misafir oluyor

İstekler kayıt altına alınıyor

45 mahalle ziyaret edilecek

Başakşehir Belediyesi, gençlere yönelik
eğitim çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.
Gazeteciliğe gönül veren gençler için hayata
geçirilen Gazetecilik ve Yeni Medya Oku-
lu’nda ilk eğitim dönemi başladı. Yeni med-
yaya yeni bir soluk kazandıracak okulda,
gazetecilik ve editörlüğün tüm detaylarını ele
alınacak. Deneyimli gazetecilerden 6 hafta

boyunca eğitim alacak kursiyerler, birçok
alanda deneyim sahibi olacak.

Faydalı bir eğitim görecekler

alanında uzman gazetecilerden eğitim almak
için derslere katıldığını belirten abdullah re-
vaha kaman, “Süreç içerisinde tüm alan-
larda kendimi geliştirmeye ve öğrenebildiğim

kadar yeni bilgiyi öğrenmeye çalışacağız.”
dedi. Faydalı bir eğitim döneminin kendilerini
beklediğini söyleyen hasan Selçuk Turan da,
“Burada edineceğimiz her bilgi bize yeni yol
haritaları oluşturacak” ifadelerini kullandı.
Döne Deliktaş ise, gazetecilik eğitimini gaze-
tecilerden almaktan dolayı mutluluk duydu-
ğunu söyledi. YakUP TeZCaN

Başakşehir'de ilk ders zili çaldı
Başakşehir Belediyesi’nin gazeteciliğe gönül veren gençler için hayata geçirdiği Gazetecilik ve Yeni
Medya Okulu’nda ilk ders heyecanı yaşandı. Yeni nesil haberciliğin merkezi olacak okulda deneyimli
gazeteciler, muhabirlik ve editörlük alanındaki deneyimlerini kursiyerlere aktarmaya başladı

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de            Basın:(1485571)

TEİAŞ 1 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VELİEFENDİ, ALTINTEPE VE YENİKAPI TRAFO MERKEZLERİNDE GÜVENLİK KABİNİ(TEMEL, WC, MUTFAK
DAHİL) TEMİNİ/YAPIMI VE ALİBEYKÖY VE İKİTELLİ TRAFO MERKEZLERİNDE BETON KAİDE İMALATI YAPILMASI
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TEİAŞ) 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL / DAVUTPAŞA

TEİAŞ 1 Bölge Müdürlüğü Veliefendi, Altıntepe ve Yenikapı Trafo Merkezlerinde Güvenlik
Kabini(Temel, Wc, Mutfak dahil) Temini/Yapımı ve Alibeyköy ve İkitelli Trafo Merkezlerinde Beton
Kaide İmalatı Yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale
usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN :2021/719668
1-İdarenin
a) Adı :TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ(TEİAŞ) 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
İSTANBUL / DAVUTPAŞA

b) Adresi :ÇİFTE HAVUZLAR MAH. ESKI LONDRA ASFALTI CAD. 
NO: 149 34220 ESENLER/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası :2124491100 - 2124491105
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve 
e-imza kullanılarak indirilebileceği 
internet sayfası :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı :TEİAŞ 1 Bölge Müdürlüğü Veliefendi, Altıntepe ve 

Yenikapı Trafo Merkezlerinde Güvenlik Kabini(Temel, 
Wc, Mutfak dahil) Temini/Yapımı ve Alibeyköy ve İkitelli 
Trafo Merkezlerinde Beton Kaide İmalatı Yapılması

b) Niteliği, türü ve miktarı :3 Adet Güvenlik Kulübesi ve 2 Adet Beton Kaide
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı 
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :Altıntepe ve Yenikapı Tm Güvenlik Kulübesi - 
Alibeyköy ve İkitelli TMlere Beton Kaide

ç) Süresi/teslim tarihi :Yer tesliminden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :18.11.2021 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri 
(e-tekliflerin açılacağı adres) :Çiftehavuzlar Mh. Eski Londra Asfaltı Cad. No:149 

Esenler/İSTANBUL (Toplantı Salonu)
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara
ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına
(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 

yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla his-
sesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret
sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tari-
hinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın ko-
runduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen 
bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin 
iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
BIII Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-
imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-
anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapı-
lan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri,
Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
31.05.2017 tarih ve 30082 sayılı resmi gazetede yayınlandığı üzere; Kamu İhale Genel Tebliği'nin
45.1.1.2 nci maddesi uyarınca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ilgili kuruluşu Türkiye Elektrik
İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından 30/04/2017 tarihinden sonra 4734 sayılı Kamu İhale Ka-
nunu kapsamında yapılacak olan ve Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan " B-
Üstyapı (Bina) İşleri" grubundaki yapım işleri ile bu işlerle ilgili tamamlama, onarım, sondaj,
yıkma, güçlendirme ve montaj işlerinde (N) sınır değer katsayısının (1,0) olarak belirlendiği 
ilanen duyurulur.

KUCUKCeKmeCe’ye
yeni adliye binasi
KUCUKCeKmeCe’ye
yeni adliye binasi
KUCUKCeKmeCe’ye
yeni adliye binasi
KUCUKCeKmeCe’ye
yeni adliye binasi
KUCUKCeKmeCe’ye
yeni adliye binasi
KUCUKCeKmeCe’ye
yeni adliye binasi

Küçükçekmece Adliyesi'nin
yeni binası ilk kez 

görüntülendi. Yeni adliye 
binasında HSK kararı ile 6
tane ağır ceza mahkemesi

kuruldu, 4 adet ağır ceza
mahkemesi faaliyete geçti

Yeni adliye binasında 160 araç kapasiteli
kapalı otopark ile 400 araçlık avukat, vatan-

daş ve personelin kullanımına açık otopark
bulunuyor. Adliye binasında düşme ya da
intihar gibi olumsuzlukların yaşanmaması

için ise 3. ve 6. katlara güvenlik ağı çekildi.
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Gazi Mustafa
Kemal Atatürk...

U lu Önder Cumhurbaşkanı Ata-
türk, 29 Ekim 1936 tarihinde
Ankara Palas'ta düzenlenen 

toplantıda yabancı konuklarla konuşma 
sırasında şöyle demiştir: "Biz kimsenin
düşmanı değiliz; yalnız insanlığın düşmanı
olanların düşmanıyız!"

Ali Rıza Bey sen nasıl bir tohum attın
ki düşmanları için bile;  “Ben onları affe-
derim, çünkü kalbim vardır; onlar beni af-
fetmezler, çünkü kalpsizdirler” dedirttin.

Zübeyde Hanım öyle evlat doğurdun ki,
ölüsünden bile korkuyorlar.

Olmasa da naçiz vücudun yanımda, öğret-
tiklerinle mücadeleme devam ederim Paşam.

Olamasam da birlikte, fikirlerin yolumu
aydınlatır. Hiç istemeseler de anılarınla
yaşarım. Her yerde seni görür. Hayalinle
dans ederim. Bu da onlara yeter.

Üzülme Paşam yalnız değilim, senin
yoktan var ettiğin CUMHURİYET’i ilele-
bet yaşatacak, büyük Türkiye ailem var.
Onlarla asla mutsuz olmam, birlikte yaşar,
yaşatır daha da büyütürüz.

"Dostun üzüntüsüne acı duyabilirsin. Bu
kolaydır; Ama dostun başarısına sempati
duyabilmek sağlam bir karakter gerekti-
rir." Sayende karakterim de sağlamlaştı.
Ve hiç sana ihanet etmedim.

Yaptığın yollarda, fabrikalarda, denizimin
renginde gözlerini görürüm. Bulutumun be-
yazında tenini, buğdayın başağında saçlarını
görürüm. Gezdiğin bozkırlarda hayalinle
mutlu olur. Gökyüzünde hep seni bulurum.

Güneşimi kaybettiğimde, gözlerini gör-
mem yeter. Aydınlanır karanlıkta yolum,
hedefime koşarak giderim. Eğer bir gün
düşersem, biliyorum ki fikirleriyle ayağa
kaldıracak Atatürk’üm var. O zaman inle-
yerek değil, kükreyerek yeniden doğarım.

Seni siyasi görüş olarak görenler ne kadar
da yanılıyor. Oysaki bir yaşam biçimi, idolsün.

“Artık Türkiye, din ve şeriat oyunlarına
sahne olmaktan çok yüksektir. Bu gibi oyun-
cular varsa, kendilerine başka taraflar da
sahne arasınlar.” Tasalanma paşam, onlar
sadece dansözlük yapıyor. Bir orada, bir
gölge peşinde aslında hep aynı hamamdalar.
Kurna değiştirip duruyorlar.

Senin için çok içki içer diye söyleyenle-
rin dolaplarında şişeler eksik olmuyor. 
İçleri pislik tutmuş, yalan dolu dilleriyle
kötüleyerek sözüm ona seni sevdiklerini
söylüyor. Zinhar bunlara kanmadım.    

“Benim gözümde hiçbir şey yoktur; ben
yalnız liyakat âşığıyım” işte bu sözün 
mutluluktan uçuruyor, Paşam.

Seninle ilgili her yazılanı topluyor, oku-
dukça gelişiyor, geliştikçe insan oluyorum.

Hani demişsin ya, “Biz cahil dediğimiz
zaman, mektepte okumamış olanları kas-
tetmiyoruz. Kastettiğimiz ilim, hakikati
bilmektir.” Bunu dahi anlayamadılar.

Sanatçıya, zanaatkâra ne kadar değer
verdiğini devlet olmanın nasıl olduğunu
senden öğrendim. Üstat Neyzen Tevfik ile
diyaloğunda daha da iyi anladım.

Hani, Neyzen’le ayrılma vaktiniz 
geldiğinde, elini üstadın kalbinin üstüne
basarak dakikalarca tuttuktan sonra:

– Ne büyük, kuvvetli ruhun var?  
Diyerek sormuşsun.

– Neyzen, ne istersin söyle?
– Sayenizde her şeyim var. Teşekkür ederim.
– Bir şey iste canım!
– Bir nüfus tezkeresi versinler, emrediniz.
– Nüfus tezkeren yok mu, Neyzen?
– Hayır! Bundan evvel devlet yoktu ki,

nüfus teskerem olsun!
Sarı saçlımmm, Mustafa’mm, 

Kemal’imm, Atatürk’ümmm sen hiç 
ölmedin, sadece bedenin benden ayrıldı.

Seni suikastlarla, ihanetlerle yok et-
meye çalışanlar da, şimdi yalan ve iftira-
larla unutturacaklarını sanıyorlar. Lakin
asla başaramadılar, başaramayacaklar.
Onlar saldırdıkça büyüyor, yalancılar unut-
turmak istedikçe güçleniyorsun.  

Çünkü sen HAKLIYDIN, AHLAKLIYDIN,
NAMUSLUYDUN, ALDANMIYOR, ALDAT-
MIYORDUN, BİLİMİ REHBER EDİNMİŞ
KATIKSIZ BİR DEVRİMCİ İDİN! 
BUNLAR, YAŞADIĞININ KANITIDIR.

Hayvanları sevdiğin için kurban kestir-
mezmişsin. Hatta çiftlikte ruam hastalı-

ğına yakalanan tayı öldürecekleri zaman
çocuk gibi ağlamışsın, senin inci tanelerin
için bile ölürüm Paşam.

Dinsiz, imansız diyenler önce seni 
anlamalılar. İzninle, bilmeyenlere şunu 
aktardıktan sonra devam edeyim.  

Harbiye’de öğrenci iken, hafta tatille-
rinde Beykoz’a Yuşa Efendi Dergâhının
şeyhine konuk olurmuşsun. Şeyh’te yanı-
nızdaki arkadaşlarınızla size okulu bırak-
mamanız gerektiğini, okuyup büyük adam
olmanızı tembihlermiş. Siz bunu hiç unut-
mamışsınız ve bir gün şöyle demişsiniz,
“Eğer bize Şeyh Hazretleri okuma aşkını
vermese idi halimiz nice olurdu.”

Kurduğun Cumhuriyeti, ilke ve devrimle-
rini hedef aldılar, sonra anıtlarını, anılarını,
fotoğraflarını, hatta annenin iffetine laf söyle-
diler. Onları affetmeyeceğim. Şimdi o iffetsiz-
ler, düştükleri durumdan kurtulmak için seni
pis ağızlarına alarak kendilerini pazarlaya-
rak, barınacak mekân arıyorlar. 
BARINAMAYACAKLAR PAŞAM.

Keşke Yunan kazansaydı diyen meczup-
ların kuyruğuna takılanlar, Lozan’ı hezi-
met sayanlar da oldu, başları sıkıştığında
ise dev fotoğraflarının ardına sığındılar.

Ne yapsalar olmadı- olmayacak. Rüz-
gâr, kayadan ancak toz alıyor.

Dünya çok devrimci gördü, çok devrim
yaşadı. Zaman içinde devrimlerin birçoğu
tükendi, yapanlar kendi yurttaşları 
tarafından dahi unutuldu.

Oysa sen büyük ATATÜRK, milletinin
gönlündeki yerin daha da büyüyor, 
dünyadaki saygınlığın daha da artıyor.

Gittiğini sandıkları, o 10 Kasım 1938’
den bugüne pek çok kişi ve siyasi akım
kendi Atatürk’ünü üretmeye çalıştı. Çok
iyi tanıdığımız kimileri sahip çıkar gibi 
yaparak, en önemli özelliklerini gizleyip
sadece kendi çıkarlarına yarayacak
Atatürk’ler yarattıklarını sandılar. 
Ama çokkk yanıldılar Paşam çokkkk…

Askeri dehanı över gibi yaparken meclise
verdiğin önemi, antiemperyalist ve tam ba-
ğımsızlıkçı ATATÜRK’ ü anlatmadılar.

“Mustafa Kemal Paşa” dediler de, zorda
kalmadıkça “ATATÜRK” diyemediler.

Bir ağaç için köşkün yerini değiştirdi-
ğini söyleyenler, yurdumuzun haritası 
Sevr ile değiştirilmek istendiğinde neler
yaptığını söylemediler.

Sen Hatay’ı namusun olarak gördün.
Birileri para için namuslarını dahi sattı.

Sevdiğin iğde ağacı için ağladığını anla-
tanlar, kendi ellerinle var ettiğin Atatürk
Orman Çiftliği’nin yok edilişi karşısında
kıllarını kıpırdatmadılar.

Ülkesinin bağımsızlığını savunurken
zulüm gören yurtseverler, yoktan var edilen
güçlü sanayi tesisleri özelleştirilip kapatıldı-
ğında işçileri kapının önüne koydular.

“Milletin Efendisi” olmuşken maraba
haline getirilen köylüler seni daha iyi 
anlıyor, daha çok özlüyor artık.

Tasvip etmedikleri, saçı açık, mine
etekli, pantolon giyen, makyajlı kadınları
vitrin olarak kullananlar, İstanbul 
Sözleşmesine gık çıkartmadılar.  

Paşam söylenecek çok şey var ama edebi-
mizden susarız. Onlara artık sadece “o” diyor,
Allah’a havale ediyor sözü sana bırakıyorum.

“Temeli, büyük Türk milleti ve onun kah-
raman evlatları olan büyük ordumuzun 
vicdanında, akıl ve şuurunda kurulmuş bulu-
nan Cumhuriyetimiz’ in ve milletin ruhundan
ilham alan ilkelerimizin bir vücudun ortadan
kaldırılması ile bozulabileceğini sananlar
çok zayıf dimağlı bahtsızlardır…”

“Benim naçiz vücudum bir gün elbet
toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuri-
yeti ilelebet payidar kalacaktır. Ve Türk
milleti, güvenliğini ve mutluluğunu sağla-
yan ve koruyan ilkelerle uygarlık yolunda
durmaksızın yürüyecektir.”

İMZA, GAZİ MUSTAFA KEMAL
ATATÜRK.

Aramızdan ayrılışının 83. yılında tari-
hin kaydettiği en büyük devrimci Mustafa
Kemal ATATÜRK’ü saygı, minnet ve 
özlemle anıyor, ellerinden öpüyorum.

Büyükçekmece Mima-
roba Mahallesi'nde bulu-
nan Atatürk Parkı'nın

yanına, Büyükçekmece Belediyesi
tarafından nikah salonu inşa edili-
yor. Nikah salonuna ulaşım için ise
parka yol yapımına başlandı. Pla-
nın değiştirilerek evlerinin hemen
yanından düğün konvoylarının ge-
çişi için yol geçirilmesine ve ağaçla-
rın kesilmesine tepki gösteren
mahalle sakinleri eylem yaptı.
Ağaçlarımız kesildi

Mahalle sakinlerinden Çiğdem Tat-
lısu, "Biz 20 yıldır bu mahallede
huzur içinde yaşayan komşularız.
Parkımız yapıldığında çok mem-
nunduk. Parkımızın içine maalesef
düğün ve nikah salonu yapıldı.
Buna 'Tamam' demememiz gereki-
yorken, bir de yolu maalesef bura-
dan verildi. Burası çıkmaz sokak.
İnsanların parka giriş çıkış yaptığı
yerdir. Burası düğün konvoylarının
kaldırılabileceği bir yer değil. Bu
sokak buna uygun değil. Üstelik al-
ternatifi varken, buradan veriliyor.
Ağaçlarımız da kesildi. Meyve
ağaçlarımızdı. Biz mevsimsel bu-
dama sanıyorduk. Baktık ki kesili-
yor. Kökleri de çıkarılıp atıldı" dedi.

Yalvardık ama nafile

Sunay Akay ise, "Burayı yayalar
kullanıyor. Kediler köpekler kullanı-
yor. Burada yüzlerce kedi, köpek
barınağı var. Aşağıda yolları var.
Biz hem düğün salonuna karşıyız
hem de bu yola karşıyız. Burada
yüzlerce insan, çocuk var. İnsanla-
rın burada huzurunu bozmaya, sı-
kıntıya sokmaya ne gerek var. Hadi
bir nikah salonu yaptın, yanında bir
sergi salonu, tiyatro, sinema olsun.
Bu bölgede bir tane kütüphane yok.
Bu kadar güzel bir yeri kendi elle-
riyle… Yazık günah değil mi? Biz
dilekçelerimizi sunduk, gittik yal-
vardık ama yok" ifadelerini kul-
landı. Öte yandan mahalleli,
"Düğün konvoyu istemiyoruz", yaz-
dıkları kağıtları nikah salonu inşaa-
tını çevreleyen sac bariyerlere
yapıştırdı.

"10 Kasım
1938'den 

bugüne seni her 
zamankinden

daha çok özlüyor
ve daha 

iyi anlıyoruz.
Ruhun şad

olsun."
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İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu, 16 Eylül
2017’de inşasına başlanan, yüzde 40

ilerlemeyle yeni yönetim tarafından teslim
alınan Eyüpsultan Kemerburgaz Kısıkman-
dıra Mevkii’ndeki “Atık Yakma ve Biyometa-
nizasyon (organik atıklardan biyogaz
üretimi) Tesisleri”nin açılışını gerçekleştirdi.
Geçtiğimiz Cuma günü revize edilmiş “İklim
Değişikli Eylem Planı”nı açıkladıklarını belir-
ten İmamoğlu, “Dünyaya entegre ve dünya-
nın ortaya koyduğu hedefleri yakalama
konusunda kararlı bir süreci, hep birlikte ka-
muoyumuzla paylaştık” dedi. Hizmete açtık-
ları tesisin de bu kapsamda çok değerli
olduğunu vurgulayan İmamoğlu, amaçları-
nın, 2050 yılına kadar İstanbul’u, iklim deği-
şikliğine dayanıklı bir şehir haline getirmek
olduğunun altını çizdi. 2050 yılına 30 sene-
den az bir süre kaldığını hatırlatan İma-
moğlu, “Hiçbir dakikası, hiçbir saati
kaybedilmeden bu hedefe ulaşmak zorunda-
yız. Dünyada kaliteli bir yaşama sahip olmak
istiyorsak, kayıtsız şartsız, her anımızda
bu sürecin bir parçası olmalıyız” dedi.

Yol haritası budur
Tesisler ve tesisleri yapan in-
sanların bu işi tek başına ba-
şarmasının mümkün
olmadığını dile getiren
İmamoğlu, “Biz, yeter ki
el birliğiyle, iş birliğiyle,
16 milyon yaşayanıyla,
kentteki bu seferberlik
duygusunu var edelim.
Kaynaklarımızı ve ener-
jimizi yeter ki çılgın, an-
lamsız, mantıksız ya da
çıldırmış projelere değil,
bilimsel projelere, ayıra-
lım. İşte her şeyi çok güzel
kılacak yol haritası budur.
Her şeyi güzel kılacak yol
haritasına dair milletimizin,
insanımızın, yaşayanımızın biri-
kimi de vardır, gücü de vardır, bil-
gisi de vardır” diye konuştu.
Hizmete aldıkları Atık Yakma ve Biyo-
metanizasyon Tesisi’yle ilgili detaylı bilgiler
paylaşan İmamoğlu, “Yeşil Çözüm vizyonu-
muz, İstanbul’da başlattığımız iklim seferber-
liğinin değerli bir adımıdır” dedi. Türkiye'de
C40 topluluğuna üye olan ilk ve tek kurum
olduklarını aktaran İmamoğlu, “Şehrimizi
iklim değişikliğine hazırlamak adına büyük
bir emek veriyoruz, vermeye de devam edece-
ğiz” ifadelerini kullandı.

Birlikte başaracağız
“Bu kentin artık çevreye hor davranma gibi
bir lüksü yoktur. Bu şehrin; sakinleşmeye, du-
rulaşmaya, kendine gelmeye, kendini hisset-
meye, insanlarla birlikte var olduğunu 

yaşa-
maya, aşırı bir biçimde ihtiyacı vardır. Bunu
yapmamız lazım. Hep birlikte bunu başar-
mamız lazım. Bu kenti harap eden akıldan,
bu şehri sıyırıp kurtarmak zorunluluğumuz
vardır. 16 milyon İstanbullu olarak, bu kentin
doğasını nasıl koruruz? Hep beraber düşün-
memiz, yeni doğmuş bebeğimizden en dene-
yimli bireyimize kadar, sorumluluk sürecinin
bir parçası olduğumuzu hissederek ve hisset-
tirerek yaşamalıyız ve buna göre hareket et-
meliyiz. Yeşil Çözüm Vizyonumuz çok
önemlidir. İstanbul'un en başta, en kıymetli 

markalarından birisidir. Yeşil çözümün altını
hep beraber doldurmalı, genişletmeli ve geliş-
tirmeliyiz. Bu başlattığımız seferberlikle, iklim
değişikliğine dirençli bir İstanbul'u hep bera-
ber yaratacağımıza inanıyorum. Birlikte ba-
şarabileceğimize tüm kalbimle inanıyorum.
Ben, yarın hep birlikte ölüm yıl dönümünde
anacağımız ulu önderimiz Mustafa Kemal
Atatürk'e layık birer yurttaş olmak, Türkiye
Cumhuriyeti'ne layık birer vatandaşı olma
yönünde attığımız bu güzel adımlarla ancak
bunu başarabileceğimize olan inancımla, he-
pinize; emeği geçen, yüklenicisinden, kuru-
mumuzun bütün birimlerine, bütün
emekçilerimize yürekten teşekkür ediyorum.”

Bu karar hukuksuzdur
Cumhurbaşkanlığı tarafından Adalar'ın
“Özel Koruma Bölgesi” ilan edilmesi hak-
kında da değerlendirmede bulunan İma-
moğlu, “Ben, Sayın Çevre Şehircilik
Bakanımızı bu konuda aradım. Biz, ta mayıs
ayından beri müsilaj meselesinde oluşturdu-
ğumuz masada alınan her kararı ve alınacak

her kararı, istişare ederek yol yürüdüğü-
müzü ve sıkı bir centilmenlikle bu süre-

cin işlediğini kendilerine aktardım.
‘Cumhurbaşkanlığı’nda alınan bu

kararla ilgili ne tek bir kelime ko-
nuşulduğunu, ne tek bir sürecin
tartışıldığını hatırlamıyorum’
dedim. Zaten kendisi de hatır-
lamıyor. Kendileri, bu konu-
daki alınan kararın
masumiyetinden bahsetti.
Ben, ‘Masum olmadığını
düşünüyorum’ dedim ken-
dilerine. Bir genel müdürle-
rini bu konuda
görevlendirdiler. Biz de tek-
nik arkadaşlarımızı görev-

lendirdik. Bir araya
gelecekler. Ama tümden yan-

lıştır. Yani Marmara'nın müsi-
lajıyla Adalar'daki planın ne

alakası var? Bunun hemen düzel-
tilmesi gerekir. Müsilaj meselesiyle

ilgili kurulan Bilim Kurulu, bizim Bü-
yükşehir Belediyemizin teknik ve idari he-

yetleri, orada bulunan bütün idari heyetler,
rektörler, sanayi kuruluşları, bakan yardımcı-
ları, bakanlar konuşulan her şeye muhataplar.
7 tane belediye başkanı… Ben Marmara Be-
lediyeler Birliği Belediye Başkanı'nı da ara-
dım. ‘Böyle bir şey konuşuldu mu’ dedim. O
da ‘Konuşulmadı’ dedi. ‘Acaba sadece kıyı
yapılarıyla ilgili bir karar mıdır? Hani liman
vesaire’ dedi. ‘Hayır’ dedim, ‘Bu kapsayıcı bir
karar.’ O bakımdan kendileri de bu konuda
bilgi sahibi. Marmara Belediyeler Birliği de
bir neticede hakları koruyan bir tüzel kişiliktir.
Kendilerinin de bunun süreci takip etmeleri
gerektiği fikrimi paylaştım. İstişareler sürecek
ama tümüyle bu karar hukuksuzdur, adil 
değildir, işimize müdahaledir” dedi.

MASUM BIR
KARAR DEGIL
Cumhurbaşkanlığı tarafından Adalar'ın “Özel Koruma Bölgesi” ilan edilmesi hakkında konuşan Ekrem
İmamoğlu, “Sayın Çevre Şehircilik Bakanımızı bu konuda aradım. Kendileri, bu konudaki alınan kara-
rın masumiyetinden bahsetti. Ben, ‘Masum olmadığını düşünüyorum’ dedim kendilerine. İstişareler 
sürecek ama tümüyle bu karar hukuksuzdur, adil değildir, işimize müdahaledir” açıklamasını yaptı

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Alpay Gürkan’ın da bir ko-
nuşma yaptığı etkinlik, butonlara basılarak tesisin açılışının ger-
çekleştirilmesiyle son buldu. İmamoğlu, tesis gezisinin ardından,
gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, “31

Mart'taki İstanbul seçimlerinin ardından yaptığınız bazı açıklamalar ne-
deniyle, YSK Başkanı ve üyelerine hakaret ettiğiniz gerekçesiyle, bir dava

açıldı hapis istemiyle. Bugün ilk duruşması görüldü. Ertelendi diye biliyoruz.
Daha sonra ifadeniz alınacakmış. Bu davayla ilgili değerlendirmenizi alabilir
miyiz?” sorusuna, “Evet, doğru bugün davası vardı. Ertelendi. Muhtemelen

belirlenen tarihte de gidip bu konudaki ifademi vereceğim mahkemede. Önce-
likle şunu söyleyeyim: Bu bahsi geçen konuda, bu süreci kendi üzerine alıp, bu
girişimde bulunanların doğru bir tercih yapmadıklarını düşünüyorum. Çünkü
yanlış yapmışlardır. Yanlış bir algıyla hareket etmişlerdir. O güne dönüp bak-
tığınızda, benim bu cevabımı, yine kendilerine ait medyada yazanların mu-
hatabını kim olduğunu zaten kendileri yazmışlardı. Çünkü bu sözü bana

bizzat edip, hakaret eden siyasi akla dönük bir cevabım olmuştu ve
benim bu sözümle beraber muhatabım olan siyasi akıl bellidir. Si-

yasi kişilikler bellidir. Muhatabım onlardır. Nokta. Yani başka
söyleyeceğim bir şey yok. Ama bu süreci kendi üzerine alı-

nan ve böyle bir girişimde bulunan kurul üyeleri
doğru hissetmemişlerdir; yanlış hissetmişler-

dir. Yanlış bir girişimde bulunmuşlar-
dır” cevabını verdi.

MUHATABIMIZ BELLİDİR!

Yoldan yolunuzu bulmayın!
Büyükçekmece'de belediye tarafından inşa ettirilen nikah salonu için Atatürk Parkı'nın bir bölümüne düğün konvoylarının
geçişi için yol yapılması çevre sakinlerinin tepkisine neden oldu. Ağaçların kesildiğini öne süren çevre sakinleri, yolu kulla-
nacak düğün konvoylarının tehlike saçacağını belirterek eylem yaptı. Çevre sakinleri, “Yoldan yolunuzu bulmayın” dedi
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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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Yeni Zelanda’nın başkenti Wellin-
gton’da 3 binlerce kişi, hükümetin 
koronavirüs tedbirlerini ve aşı 

zorunluluğuna karşı sokaklara döküldü. 
Wellington’ın merkezinden yürüyüşe geçen 
çoğu maskesiz protestocu, “Özgürlük” yazılı 
pankartlar parlamento binasının önünde 
toplandı. Parlamentonun iki girişi kapatılır-
ken, medyanın “sahte” ve “yalancı” olarak 
nitelendirildiği pankartlar da dikkat çekti. 
Protestocular, hükümetten zorunlu aşılama-
yı ve kısıtlamaları kaldırmasını talep ederek 
slogan attı. Protestoculardan biri, “Bize 
insan gibi davranın” diye bağırırken, diğeri, 
“Özgürlük için buradayım. Hükümetin yap-

tığı şey özgürlük karşıtı” ifadelerini kullandı.

Artması bekleniyor
Parlamento binasında bulunan Yeni Zelan-
da Başbakanı Jacinda Ardern gazetecilere 
yaptığı açıklamada, “Bugün gördüklerimiz 
Yeni Zelandalıların büyük çoğunluğunu 
temsil etmiyor” dedi. Başbakan Ardern, 
Noel tatili öncesinde salgın önlemlerini 
hafifletmek için artan siyasi baskı ve halk 
protestolarıyla karşı karşıya. Yaklaşık 3 ay 
önce şehirde uygulanan karantina önlemle-
rinin gevşetileceği Çarşamba günü Auck-
land’a seyahat etmeyi planlayan Ardern’in 
ziyareti sırasında daha fazla protestoyla 

karşılaşması bekleniyor.

Aşı zorunluluğu
Yeni Zelanda’da geçen ay sağlık ve eğitim 
sektöründe çalışanların koronavirüs aşısı 
yaptırmaları zorunlu kılınmıştı. Son 24 
saatte 127 yeni korona virüs vakasının 
tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 
7 bin 775’e yükseldi. Salgında hayatını 
kaybedenlerin sayısı ise 32 olarak açıklandı. 
Şimdiye kadar bildirilen vaka ve ölüm sayısı 
ile salgında dünyadaki en düşük verilere 
sahip ülkelerden biri olan Yeni Zelanda’da 
nüfusun yüzde 78’ine denk gelen 3 milyon 
317 bin 182 kişi çift doz aşı yaptırdı.

Yeni Zelanda’nın başkenti Wellington’daki binlerce kişi, korona virüs salgınında alınan tedbir-
leri ve aşı zorunluluğuna karşı parlamento binası önünde toplanarak hükümeti protesto etti

ABD’nin California eyaletinde, tüp bebek tedavisi (IVF) sırasında 
yanlış bir embriyonun rahme konulmasından sonra, başka bir çif-

tin bebeğine sahip olan çift, yaşananlar nedeniyle kliniğe dava açtı

TEDBTEDBiiRLER HALKIRLER HALKI
SOKAGA DOKTU!SOKAGA DOKTU!

Moskova’nın müttefiki Belarus ile Batı bloku 
arasında gerilim sığınmacı trajedisi üzerinden 

sürüyor. Belarus çok sayıda sığınmacının ülkeden 
Polonya sınırına doğru ilerlediğini duyurdu

POLONYA sınır güçle-
rini, sığınmacıları en-
gellemek, insanlık dışı 

tutum izlemekle suçladı. Polonya 
Dışişleri Bakan Yardımcısı Piotr 
Wawrzyk ise Belarus’un sınırda 
provokasyona hazırlandığını 
söyledi. Varşova hükümeti, 
Belarus’tan kalabalık bir grup sı-
ğınmacının sınıra doğru ilerlediği 
haberlerinin ardından bölgeye 
takviye güç gönderme kararı 
aldı. Litvanya’nın da olası bir 
sığınmacı akınına karşı Belarus 
ile sınırında güvenlik önlemlerini 
artıracağı duyuruldu. NATO’dan 
Belarus’un sığınmacılar üze-
rinden Avrupa Birliği’ne (AB) 
baskı uygulama taktiğinin kabul 

edilemez olduğu çıkışı geldi. 
İttifaktan bir kaynak, Polonya’ya 
destek vurgusu yaptı. 

Eylemler düzenlenmişti
Belarus’ta geçen yılki tartış-
malı seçimleri Devlet Başkanı 
Aleksandr Lukaşenko kazanmış-
tı. Seçimlere hile karıştırıldığı 
gerekçesiyle muhalif kesimler 
ülkede protesto eylemleri düzen-
lemiş, AB sonuçları tanımayarak, 
Lukaşenko’nun da aralarında bu-
lunduğu çok sayıda kişi ve devlet 
kuruluşuna yaptırım uygulamaya 
başlamıştı. Lukaşenko geçen 
temmuzda yaptığı açıklamada, 
Minsk’in AB ile Geri Kabul An-
laşması’nı askıya alma sürecini 

hatırlatarak Rusya ve 
Belarus’a yönelik Ba-
tı’nın tutumlarından 
sonra Ortadoğu ve 
Afrika’daki savaşlar-
dan, yokluktan kaçan 
insanlara da işaretle 
sığınmacıları artık 
kendilerinin alamaya-
cağını söylemişti.  Öte 
yandan Belarus devlet 
televizyonu, ABD 
Kongresi’nde geçen 
ocakta yaşanan kanlı 
baskına ilişkin hakkın-
da suçlamalar olan bir 
Amerikalının ülkeye 
yasadışı girdiğini, 
Belarus’tan sığınma 
talebinde bulunduğu-
nu duyurdu. 

İNSANLIK DRAMI

COVID-19 salgınında uzak-
tan çalışmanın yaygınlaş-
masıyla birlikte özel hayat 

ile iş arasındaki açı kapanırken 
Portekiz hükümeti, işverenlerin 
mesai saatleri dışında çalışanlarla 
iletişim kurmasını yasaklamayı 
gündemine aldı. Geçen hafta 
cuma günü parlamentodan geçen 
yasaya göre şirketler, akşamları 
ya da hafta sonları çalışanlarını 
aramaları veya e-posta gönder-
meleri durumunda ceza alacak. 
Yasa uyarınca şirketler, elektrik 
ve internet faturaları gibi evden 
çalışmanın bir sonucu olarak orta-

ya çıkan ve normalde işverenlerin 
işletme gideri olan masrafların 
karşılanmasına yardımcı olmak 
zorunda kalacak. Öte yandan 
yasa; ebeveynler, çocukları 8 yaşı-
na gelene kadar işverenleriyle ön-
ceden anlaşmaya gerek kalmadan 
evden çalışma hakkına da sahip 
olacak. Ancak bu düzenlemeler, 
10’dan az çalışanı olan şirketler 
için geçerli olmayacak.

Yeni düzenleme
Portekiz Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Ana Mendes 
Godinho, geçen hafta başkent 

Lizbon’daki Web Zirvesi konfe-
ransında, pandeminin uzaktan 
çalışmayı hızlandırması nedeniyle 
iş hukukunda yeni düzenlemeleri 
ihtiyaç olduğuna dikkat çekti. 
Godinho, “Pandemi, neyin dü-
zenlenmesi gerektiğini düzenle-
me zaruretini artırdı. Avantajlar-
dan faydalanır ve dezavantajları 
azaltırsak, uzaktan çalışma ‘oyun 
değiştirici’ olabilir” dedi. Çalı-
şanlara ‘bağlantı kesme’ hakkı 
tanıyan benzer yasalar, daha 
önce Fransa, Almanya, İtalya 
ve Slovakya gibi bir dizi Avrupa 
ülkesinde kabul edilmişti.

İŞVERENLERE YASAK!

Dünyada sıcaklığın 2 santigrat artması durumunda 
bir milyar insanın yaşamını yitirebileceği ifade edildi

Portekiz hü-
kümeti, işve-
renlerin mesai 
saatleri dışında 
çalışanlarla ile-
tişim kurmasını 
yasaklayacak 
yeni yasa parla-
mentodan geçti

DAPHNA ve Alexander Cardinale 
çifti, 2019 Eylül’ünde doğan kız be-
beğin kendilerine hiç benzemediğini 

fark etti. DNA testi sonucu, kendi embriyo-
larını taşıyıp, dünyaya getiren aileyi buldular 
ve kız çocuklarını değiştirmeye karar verdi-
ler. Tüp bebek tedavisinde, erkeğin spermi 
ve kadından alınan yumurtayla laboratuar 
ortamında oluşturulan embriyo, rahme ko-
nuluyor. Cardinale çifti, California Üreme 
Sağlığı Merkezi ile, embriyoloji laboratuarı 
VitroTech Laboratuarı’na dava açtı.

Ait olmadığını düşündü
Dava dilekçesinde, yanlış tedavi, ihmal ve 
bilerek gizleme iddiaları dile getiriliyor. 
Davalı her iki kuruluş da BBC’nin soru-
larına yanıt vermedi. Daphna Cardinale 

düzenlediği basın toplantısında, ailesinin 
yaşadığı “kalp kırıklığı ve kafa karışıklığı-
nın” çok büyük olduğunu belirtti. Cardinale 
“Çocuk doğumu anılarımız hep biyolojik 
çocuğumuzun başka birine verilmiş olması 
gibi hastalıklı bir gerçekle gölgelenecek ve 
dünyaya getirmek için savaştığım bebeği 
elimde tutamadım” dedi. Cardinale ayrıca, 
“kendi çocuğunu taşıma şansının elinden 
alındığını” vurguladı. Dava dilekçesinde, çif-
tin 2018 yazında çocuk sahibi olabilmek için 
kliniğe başvurdukları belirtiliyor. Daphna 
Cardinale bir sonraki yıl çocuğun kendisine 
ait olduğunu düşünerek doğum yaptı.

Şaşkınlık yaşadı
İlk çocuğu gibi “açık tenli” bir bebek bek-
leyen Cardinale, doğan kız bebeğin “çok 
daha koyu tenli olması” nedeniyle şaşkınlık 
yaşadı. İki ay sonra aile evde yapılan DNA 
testlerini uyguladı ve bebeğin biyolojik 
olarak kendileriyle ilgisi olmadığını tespit 
ettiler. Alexander Cardinale, DNA sonuç-
ları geldiğinde, büyük bir şok yaşadığını 
anlattı. Klinik daha sonra, çiftin biyolojik 

çocuğunu taşıyıp, aynı hafta doğuran diğer 
çiftin bulunmasına yardımcı oldu. İlk gör-
düklerinde biyolojik bebekleri dört aydan 
biraz büyüktü ve iki çift bebekleri değiştir-
mek için yasal süreçleri başlatmaya karar 
verdi. Daphna Cardinale basın toplantısında 
“Kendi bebeğimi emzireceğime, daha sonra 
zorla vermek zorunda bırakıldığım bir çocu-
ğu emzirip, onunla bağ kurdum” dedi.

Dava açacak
Anne Cardinale, durumun olan biteni an-
lamakta zorlanan yedi yaşındaki kızları için 
de zor olduğunu belirtti. Çift daha sonra 
anksiyete, depresyon ve travma sonrası stres 
bozukluğu için psikolojik tedavi görme-
ye başladıklarını da belirtti. Karşı tarafın 
da kliniğe dava açmayı planladığı, ancak 
isimlerini açıklamak istemedikleri belirtildi. 
2019’da da yine California eyaletindeki bir 
aile biyolojik çocuklarının New York’ta 
doğduğunu fark etmiş, daha sonra bebeği 
vermek istemeyen çocuğu doğuran kadına 
dava açmışlardı. Mahkeme de bebeği biyo-
lojik anne ve babasına vermişti.

TÜP BEBEKTETÜP BEBEKTE  
YANLIŞ EMBRİYO!YANLIŞ EMBRİYO!

2 SANTİGRAT
TEHDİT EDİYOR!

İNGİLTERE Meteo-
roloji Kurumu (MET 
Office), dünyada 

sıcaklığın 2 santigrat art-
ması durumunda bir milyar 
insanın, ölümle sonuçla-
nabilecek risk altına gire-
ceğini duyurdu. İngiltere 
Meteoroloji Kurumu’nun 
değerlendirmesine göre, 
sıcaklıktaki 2 santigratlık 
bir artış, bir milyar insanı 
risk altına alacak. Kurum-
dan yapılan açıklamada, 
bu riskin can kayıplarını 
da içerebileceği vurgulan-
dı. MET Office’te yayınla-
nan haritada, söz konusu 
senaryoda Afrika kıtasının 
merkezi, Güney Amerika, 
Avustralya’nın kuzeyi ve 
Tayland, Vietnam, Malezya 
gibi ülkelerin de risk altına 
gireceği öngörülüyor. Öte 

yandan araştırmada, 4 san-
tigratlık bir artışın, dünya 
nüfusunun yarısını risk 
altına aldığı belirtildi.

Aciliyeti gösteriyor
Exeter Üniversitesi ve 
MET Office üyesi Prof. Dr. 
Richard Betts, küresel ısın-
mayı 2 santigratın altında 
tutmanın önemine vurgu 
yaparak, “Bu yeni birleşik 
analiz, küresel ısınmayı 
2,0 santigratın altında 
sınırlamanın aciliyetini 
göstermektedir. Sıcaklık 
seviyesi ne kadar yüksek 
olursa, insanların yaşamla-
rına yönelik riskler o kadar 
şiddetli ve yaygın hale 
gelir, ancak şimdi harekete 
geçersek, bu yüksek risk-
lerden kaçınmak mümkün 
olabilir” dedi.
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Y urt dışında çalışma, yerleşim ve
aile vizesi başvurularında popü-
lerliği katlanarak artan ülkelerin

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

30 saatte açıklanıyor

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

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

Çok daha ekonomik

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

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

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

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

Okuryazarlık artacak 

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

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak 

Projesinde yaratmak istediği iki temel un-
surdan bahseden Yeniada, “BİLGİ Mi-
marlık Fakültesi’nden Prof. Dr. Özlem Er,
Dr. Öğr. Üyesi Selin Gürdere Akdur, Refik
Burak Atatür, Yetkin Yazıcı, Ar. Gör.
Gizem Öz yürütücülüğünde ve Gözde Şe-
kercioğlu mentorluğunda hayata geçirdi-
ğim bitirme projem ile çocuk ve ebeveynin
arasındaki ilişkiyi verimli bir şekilde arttır-
mayı ve tohumun potansiyeli ile
meyve/sebze atıklarının toprağa geri dönü-
şümünü sağlamayı hedefliyorum. Proje-
min şu an çalışan bir prototipi var.
Kendim de sürecin en başından beri pro-
jemle paralel olarak çekirdekten domates
yetiştiriyorum. Bu süreçte tek yıllık bitkileri
yetiştirmeyle ilgili her şeyi öğrendim diye-
bilirim. Çeşitli bitki yetiştiricileriyle görüş-
tüm ve bir permakültür çiftliğini ziyaret
etme imkânı buldum. Konunun uzmanla-
rından aklımdaki tüm sorulara yanıt bul-
duktan sonra kendi domateslerimi
marketten aldığım domateslerin çekirdek-
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Son bir yılda Türkiye’den 35 bin kişi İngiltere’de çalışma vize-
sine başvurdu. Bu süreçte İngilizce dil yeterliliğinin belirleyici

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

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

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

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

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

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

Pekiştirmek istiyoruz 

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

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

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

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30 saatte açıklanıyor

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

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

Çok daha ekonomik

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

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

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

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

Okuryazarlık artacak 

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

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak 

Projesinde yaratmak istediği iki temel un-
surdan bahseden Yeniada, “BİLGİ Mi-
marlık Fakültesi’nden Prof. Dr. Özlem Er,
Dr. Öğr. Üyesi Selin Gürdere Akdur, Refik
Burak Atatür, Yetkin Yazıcı, Ar. Gör.
Gizem Öz yürütücülüğünde ve Gözde Şe-
kercioğlu mentorluğunda hayata geçirdi-
ğim bitirme projem ile çocuk ve ebeveynin
arasındaki ilişkiyi verimli bir şekilde arttır-
mayı ve tohumun potansiyeli ile
meyve/sebze atıklarının toprağa geri dönü-
şümünü sağlamayı hedefliyorum. Proje-
min şu an çalışan bir prototipi var.
Kendim de sürecin en başından beri pro-
jemle paralel olarak çekirdekten domates
yetiştiriyorum. Bu süreçte tek yıllık bitkileri
yetiştirmeyle ilgili her şeyi öğrendim diye-
bilirim. Çeşitli bitki yetiştiricileriyle görüş-
tüm ve bir permakültür çiftliğini ziyaret
etme imkânı buldum. Konunun uzmanla-
rından aklımdaki tüm sorulara yanıt bul-
duktan sonra kendi domateslerimi
marketten aldığım domateslerin çekirdek-
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Son bir yılda Türkiye’den 35 bin kişi İngiltere’de çalışma vize-
sine başvurdu. Bu süreçte İngilizce dil yeterliliğinin belirleyici

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

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

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

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

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

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

Pekiştirmek istiyoruz 

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

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

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

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

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

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

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

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

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

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

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

‘Da Vinci Kids’ Tiktok YazFest’de 
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İSTANBUL Devlet Senfoni Or-
kestrası saat 20.00’de şef Gürer 
Aykal yönetiminde tamamı Türk 

bestecilerinin eserlerinden oluşan kon-
serle Mustafa Kemal Atatürk’ü anacak. 
Konserin solistleri genç yıldızları Bahar 
Erünsal (keman) ve Ülker Tümer (viyo-
lonsel) ile şefleri Masis Aram Gözbek 
yönetiminde Magma Filarmoni Korosu. 
Konserde Cumhuriyetin ilk büyük beste-
cileri H. Ferit Alnar’ dan “İki Dans”; U. 
Cemal Erkin’den “Senfonik Bölüm”; A. 
Adnan Saygun’ dan “ Bir Orman Masalı’ 
ndan Seçkiler”; C. Reşit Rey’ den “An-
dante ve Allegro” ile N. Kazım Akses’in 
“İdil” eserleri seslendirilecek.

Mavi gözlü mucize
İstanbul Devlet Opera Balesi’nin 
(İDOB) Devlet Tiyatrosu işbirliğiyle 

hazırladığı Atatürk’ü Anma programı 
“Mavi Gözlü Mucize” saat 15.00’de 
Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro 
Sahnesi’ nde gerçekleşecek. Kurgu ve 
rejisini Orhan Kurtuldu’nun, dekor ta-
sarımını Arzu Özdemir’ in, ışık tasarımı-
nı Kaan Eman’ın yaptığı anma etkinli-
ğinde İDOB sanatçıları Esra Abacıoğlu 
Akcan, O. Serkan Bodur, Jaklin Çarkçı, 
M. Murat Güney, Bülent Külekçi ve 
Gökhan Ürben besteci piyanist Aydın 
Karlıbel ve klarinet virtüözü Ecesu Ser-
tesen eşliğinde G.Puccini, G. Bizet, A. 
Adnan Saygun, C. Reşit Rey, M. Sun, 
A.Karlıbel, İ.H. Elçioğlu’nun bestele-
rini ve anonim türkülerimiz; “Yemen”, 
“Çanakkale”, “Efem” ve “Ah Bir Ataş 
Ver”i seslendirecekler. A. Karlıbel’in 
‘Kasımpatları’ eserinin ilk seslendirili-
şinin de olacağı programda baş balerin 

N. Melike Manav, koreografisini Ebru 
Cansız’ın yaptığı müziğini anonim bir 
türkü olan “Manastır”dan A.Karlıbel’ in 
düzenlediği “İlk Aşk” eserini sahneleye-
cek ve anlatıcılar tiyatro sanatçıları Or-
han Kurtuldu ile Duygu Urhan eşliğinde 
Atatürk belgeseli gösterilecek.

İSTANBUL Devlet 
Senfoni Orkestrası 
saat 20.00’de şef Gürer 

Aykal yönetiminde tamamı 
Türk bestecilerinin eserlerin-
den oluşan konserle Mustafa 
Kemal Atatürk’ü anacak. 
Konserin solistleri genç yıldız-
ları Bahar Erünsal (keman) 
ve Ülker Tümer (viyolonsel) 
ile şefleri Masis Aram Gözbek 
yönetiminde Magma Filarmo-
ni Korosu. Konserde Cumhu-
riyetin ilk büyük bestecileri H. 
Ferit Alnar’ dan “İki Dans”; 
U. Cemal Erkin’den “Senfo-
nik Bölüm”; A. Adnan Say-
gun’ dan “ Bir Orman Masalı’ 
ndan Seçkiler”; C. Reşit Rey’ 
den “Andante ve Allegro” 
ile N. Kazım Akses’in “İdil” 
eserleri seslendirilecek.

Mavi gözlü mucize
İstanbul Devlet Opera Bale-
si’nin (İDOB) Devlet Tiyat-
rosu işbirliğiyle hazırladığı 
Atatürk’ü Anma programı 
“Mavi Gözlü Mucize” saat 
15.00’de Atatürk Kültür Mer-
kezi (AKM) Tiyatro Sahnesi’ 
nde gerçekleşecek. Kurgu ve 
rejisini Orhan Kurtuldu’nun, 
dekor tasarımını Arzu 
Özdemir’ in, ışık tasarımını 
Kaan Eman’ın yaptığı anma 
etkinliğinde İDOB sanatçı-
ları Esra Abacıoğlu Akcan, 

O. Serkan Bodur, Jaklin 
Çarkçı, M. Murat Güney, 
Bülent Külekçi ve Gökhan 
Ürben besteci piyanist Aydın 
Karlıbel ve klarinet virtüözü 
Ecesu Sertesen eşliğinde G.
Puccini, G. Bizet, A. Adnan 
Saygun, C. Reşit Rey, M. Sun, 
A.Karlıbel, İ.H. Elçioğlu’nun 
bestelerini ve anonim türkü-
lerimiz; “Yemen”, “Çanak-
kale”, “Efem” ve “Ah Bir 
Ataş Ver”i seslendirecekler. 
A. Karlıbel’in ‘Kasımpatları’ 
eserinin ilk seslendirilişinin 
de olacağı programda baş 
balerin N. Melike Manav, 
koreografisini Ebru Cansız’ın 
yaptığı müziğini anonim bir 
türkü olan “Manastır”dan A.
Karlıbel’ in düzenlediği “İlk 
Aşk” eserini sahneleyecek ve 
anlatıcılar tiyatro sanatçıları 
Orhan Kurtuldu ile Duygu 
Urhan eşliğinde Atatürk 
belgeseli gösterilecek.

AKM’DE ATATÜRK’Ü ANMA KONSERLERI

TIYATROLARA DESTEK 

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) ve İstanbul Devlet Opera Balesi’nin (İDOB) Devlet Tiyatrosu (DT) işbirliğiyle 
hazırladığı Atatürk’ü Anma konserleri bugün art arda Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Sahnesi’nde verilecek

DEPREMDEN DEPREMDEN iiZLER!ZLER!
Perre Antik Kentin, 1’i Roma Çeşmesi 

bölgesinde, 6’sı nekropol alanın batısın-
da olmak üzere 7 ayrı açmada yürütülen 

kazı çalışmalarında yeni eserler ve bilgiler 
elde edildi. Nekropol alanın batı kısmındaki 
arazide yapılan kazılarda, 1400 yıllık yerleşim 
alanında oda kalıntıları ortaya çıktı. Yerleşim 
alanındaki kazılarda, yapıların çatı kiremit-
lerinin tamamen çökme şekilde ortaya çıktı. 
Arkeologlar ve bilim adamları yaptıkları 
araştırmada, Kuzey Mezopotamya’da M.S. 6 
ve 7. Yüzyıl arasında Samosata’yı (Samsat) 
etkileyen depremde Perre Antik Kent’inde 
etkilendiği görüşüne vardı. Ortaya çıkan bu 
yapıların depremde yıkıldığı tahmin ediliyor. 
Kaynaklarda, bu depremin büyük bir yıkıma 
neden olduğu belirtiliyor.

Deprem ihtimalini getirdi
Ortaya çıkan konut içinde ayrıca Pompeii tipi 
değirmen, Geç Antik Çağ’da bağcılık ve üzüm 
işçiliğinin yanı sıra küçük ölçekli tahıl üretimin 
yapıldığını gösteren eserler çıktı. Daha önce İl 
Özel İdare ve Kültür ve Turizm Bakanlığının 
destekleriyle yapılan kazıların ardından Türk 
Tarih Kurumu’nun verdiği destek ile Perre 
Antik Kentteki kazıların devam ettiğini belir-
ten Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, 
Genç Antik Çağ tarihi ile yeni bulgular ortaya 
çıktığını kaydetti. Alkan, “Perre Antik Kent’in 
milattan sonra 6. ve 7. yüzyıl arasında Kuzey 
Mezopotamya’da meydana gelen ve Antik 
Samosata’yı vuran büyük depremin Perre Antik 
Kent’i de etkilediğini görüyoruz. Kazılarda dep-
rem izlerinin ortaya çıktığını düşünmekteyiz. 
Bunu bize gösteren kanıtlar ise, üst örtüdeki 
çatı kiremitlerinin çökme şeklinde tamamen 
yıkılmasıdır” dedi. Kazılarda görevli Arkeolog 
Yıldız Ersönmez ise konuşmasında, “Stroser 
dediğimiz çatı kiremidi yığınları ile karşılaştık. 
Bu yığınlar çökme şeklindeydi. Bu da bizim ak-
lımıza deprem ihtimalini getirdi” diye konuştu.

Perre Antik Kent Nekropol alanın ön kısmında başlatılan kazılarda milattan sonra 
6. ve 7. Yüzyıl arasında meydana gelen büyük depremin izlerine rastlandı

İSTANBUL Büyükşehir Bele-
diyesi’nin (İBB) iştiraki Metro 
İstanbul, Cumhuriyetimizin 

kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 
vefatının 83. yıl dönümünde anlam-
lı bir sergiye ev sahipliği yapıyor. 
Yarın, M2 Yenikapı-Hacıosman 
Metrosu’nun Taksim istasyonunda 
“10 Kasım Atatürk’ü Anma Sergisi” 
vatandaşlarla buluşacak. 18 özel res-
min yer alacağı 10 Kasım Atatürk’ü 

Anma Sergisi, 10-30 Kasım tarihleri 
arasında İstanbulluların ziyaretine 
açık olacak.Metro İstanbul, Ünalan 
ve Yenikapı metro istasyonlarında 
da 10 Kasım’a özel videowall (çoklu 
ekran) uygulaması ile Ulu Önder 
Mustafa Kemal Atatürk’ü anacak.

Özel bir teknik kullandı
Sanatçı Halime Türkyılmaz, sergi-
lenecek resimler için özel taşlar ve 

özel bir teknik kullandı. Resimler, 
Türkiye’deki birçok taş ocağından 
alınan 0-0,7 mikron aralığında 
öğütülmüş taşların sabitlenmesi ile 
oluşturuldu. Tamamen boyasız taşlar 
spatula ve elle dökülerek, sonrasında 
üstüne sıkılan yapıştırıcıyla sabitlen-
di. Kum tekniği ile yapılan 18 özel 
resim; dokusu, doğal renkleri ve hava 
koşullarına dayanıklı özelliğiyle öne 
çıkıyor.

10 KASIM SERGISI
Sanatçı Halime Türkyılmaz’ın öğütülmüş taşların sabitlenmesiyle oluşturduğu özel resimler, Tak-

sim Metro İstasyonu’ndaki “10 Kasım Atatürk’ü Anma Sergisi”nde İstanbullularla buluşuyor



BEŞIKTAŞ Genel Sek-
reteri Mesut Urgancılar, 
“Eskiden saha içinde 

Beşiktaş’a gol atan hakem varken, 
şimdi saha dışında VAR masa-
sında Beşiktaş’a nasıl gol attırırız 
diye uğraşanlar var. Karanlıkta bir 
damla su peşinde koşar gibi adalet 
peşinde koşuyoruz’’ dedi.  Beşik-
taş Genel Sekreteri Mesut Urgan-
cılar, sponsorluk anlaşmasında, 
son haftalarda yaşanan hakem 
olaylarına değindi. Urgancılar, 
“Hiç merak etmesinler. Beşiktaş 
Kulübü ve tüm branşlarda 
mücadele eden takımların 
ve sporcuların olmazsa ol-
mazı şerefleriyle mücadele 
edip hakkıyla kazanmaktır. 
Özellikle futbol maçla-
rında son zamanlarda, 
nedense hepimiz elimizde 
mum, karanlıkta 1 damla 

su peşinde 
koşar gibi 
adalet pe-
şinde koşuyoruz. Adaletli davran-
mak için bir VAR mekanizması 
icat edildi. Eskiden saha içinde 
Beşiktaş’a gol atan hakem varken, 
şimdi saha dışında VAR masa-
sında Beşiktaş’a nasıl gol attırırız 
diye uğraşanlar var. Ama şunu 
bilsinler ki, bardağı taşıran son 
damla misali, bizim bardaklarımız 
çoktan dolu. Hatta barajlar doldu. 
Daha fazlasını beklemeksizin akıl-

larını başlarına almalarında 
yarar var. Yoksa hakemiyle, 
MHK’siyle Türkiye Futbol 
Federasyonu’yla, suyun sel 
olduğunu düşündüğünüzde 
önünde kimseyi bırakmaz, 
kimseyi tanımaz. Umarım bu 
sudan muhabbet de gerekli 
yerlere gider” diye konuştu.

Fenerbahçe, geçen ayki Milli araya 8 maçta aldığı 6 galibiyet ve 1 beraberlikle zirvede girmişti. Sonrası ise felaket 
oldu. Sarı-Lacivertliler, iki Milli aradaki 4 karşılaşmada 1 puan toplayabilerek ligin en kötü performansını sergiledi

SARI-Lacivertliler, 3 
Ekim’de Kasımpaşa’yı mağ-
lup ederek geçen ayki Milli 

maç arasına zirvede girmişti. 
Fenerbahçe , 8 maç sonunda 
6 galibiyet, 1 beraberlik ve 
sadece 1 yenilgiyle hanesine 

19 puan yazdırmıştı. Üstelik 
lige verilen arada birçok 

sakat oyuncu da geri dön-
dü. İşlerin Vitor Pereira 
ve ekibi için artık daha 
iyi olması bekleniyor-
du. Ancak planlar, 
gerçekleşle uyuşmadı. 

Her şey tepe taklak oldu. 
Fenerbahçe, Milli aradan sonraki ilk 
maçında Trabzonspor ’a deplasmanda 

3-1 kaybetti. Deplasman dönüşünde baş-
kan Ali Koç’un havalimanında hakem 
hatalarından yakınmak için taraftarlara 
megafonla seslenmesi hafızalara kazındı. 
Sonraki hafta Kadıköy’de Alanyaspor 
’u konuk eden Fenerbahçe, ligin flaş 
takımı olan rakibine tam 75 dakika şut 
çektirmedi. Ancak kaleye gelen ilk şut 
gol oldu! 80’de Serdar Dursun eşitliği 
sağladı, son saniyelerde Efkan’ın golüyle 
Alanya 2-1 kazandı.

10 puan geride
Geçen hafta Sarı-Lacivertliler, ligin bir 
diğer güçlü takımı Konya’ya deplasman-
da 2-1 yenildi. Fenerbahçe son olarak 
sahasında 2-0 geriye düştüğü Kayse-
rispor mücadelesinde 90+9’da Mesut’un 

penaltı golüyle 1 puan alabildi. Bu, aynı 
zamanda iki Milli maç haftası arasındaki 
4 karşılaşmada kazanılan tek puan oldu. 
İlk 8 haftada 19 puanla zirvede yer alan 
Fenerbahçe, sonraki 4 maçla oluşturu-
lan puan tablosunda ise dipte yer aldı! 
Kanarya, 1 puan farkla liderken şu anda 
zirvenin 10 puan gerisinde 7. sırada.

GALATASARAY’DAKI 
her maçında koşu me-
safelerinde limit-

leri zorlayan ve zaman 
zaman 13 km’yi aşan 
performanslar ortaya 
koyan Berkan Kutlu, 
Avrupa devlerinin 
ilgisini çekmeyi 
başardı. Inter ve 
Dortmund tem-
silcileri, Berkan’ı 
Milli formayla 
izleyecek. Sezon 
başında 4 milyon 

Euro gibi ciddi bir rakam karşılığın-
da Alanyaspor ‘dan transfer edilen 
Berkan Kutlu, kısa sürede beklenti-
leri karşılamayı başardı. 23 yaşında-
ki orta saha oyuncusu, Galatasaray 
formasıyla çıktığı her maçta mesafe 
limitlerini zorluyor. 12 km’den 
aşağı koşmayan ve birçok maçta 
13 km’yi geçen Berkan, mücade-
lesinin yanı sıra top tekniğiyle de 
dikkat çekiyor. Terim’in zaman 
zaman 8 numarada, son haftalar-
da ise 6 numarada kullandığı genç 
oyuncunun performansı, Avrupa 
devlerinin radarına girmesini 
sağladı. Borussia Dortmund ve 
Inter Milan temsilcilerinin, Türk Milli 
Takımı formasıyla Berkan’ı takip edecekleri 
öğrenildi.

Yeni ön liberoya rağmen
Aslan’ın hocası Fatih Terim’in uzun süredir hiç 
vazgeçmediği ve oyundan çıkarmadığı Berkan 
Kutlu, yoğun tempoya rağmen istikrarlı bir grafik 
çizerken, aynı zamanda joker görevi üstleniyor. 
Ara transfer döneminde çok kaliteli bir ön libero 
isteyen Fatih hocanın, yeni oyuncu geldikten son-
ra Berkan’ı tekrar 8 numaraya çekeceği ve ondan 
ön tarafta daha fazla faydalanmaya çalışacağı 
belirtiliyor.

Brezilya kulübü Palmeiras’ın transfer teklifi vermeye hazırlandığı Marcao için 
sürpriz bir talip daha çıktı. Jose Mourinho’nun çalıştırdığı Roma’nın, oyun 

kurucu stoper olarak Sarı-Kırmızılı oyuncuyu gündeme aldığı öğrenildi

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

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

Geçen sezonu sollad 

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

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

Onyekuru moral buldu 

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

GALATASARAY 
KRİZDEN ÇIKTI

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

13 madalya kazandlar 

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

ÖZEL SPORCULARDAN 
ÇOK BÜYÜK BAŞARI

Şampiyonaya hazrlanyorlar

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

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

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

Gasly çok hzl 

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

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

Gasly: çok objektifiz 

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

Arac daha çok sevdim 

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

KARTAL HER  
ALANDA LIDER

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

MUHTEŞEM İSTATİSTİK 

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

İKİNCİ DEVREDE  
BEŞİKTAŞ

Beşiktaş - Trabzonspor  1-2 M

Antalyaspor - Beşiktaş 1-1 B

Beşiktaş - Konyaspor 1-0 G

Beşiktaş - Denizlispor 3-0 G

Beşiktaş - Gaziantep FK 2-1 G

Gençlerbirliği - Beşiktaş 0-3 G

Yeni Malatya - Beşiktaş 0-1 G

Başakşehir - Beşiktaş 2-3 G

SAĞLIK EKİBİNE  
ÇİÇEK

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

MKE Ankaragücü ile Demir Grup 
Sivasspor karşsndaki puan kayp-

larnn ardndan Belhanda'nn 
gönderilişinin şokunu yaşayan  

Galatasaray, deplasmandaki Hes 
Kablo Kayserispor galibiyetiyle kriz 

ortamndan çkmay başard 

Türkiye Özel Sporcular Kadn Milli 
Takm, VIRTUS Avrupa Salon  

Atletizm Şampiyonas'nda Avrupa 
şampiyonluğuna ulaşt 

Galatasaray ‘ın Brezil-
yalı stoperi Mar-
cao’ya yeni talip... 

Dünyaca ünlü teknik adam 
Jose Mourinho’nun çalış-
tırdığı Roma, üst üste gelen 
kötü sonuçların ardından 
savunmaya takviye için 
kolları sıvarken, Galata-
saray’dan Marcao’yu da 
gündeme aldı. Sambacı’nın 

son maçlarını izleyen Mou-
rinho’nun başarılı savunma 

oyuncusunu çok beğendiği 
ve transferi için onay verdiği 
öğrenildi. Marcao’nun tek talibi 
Roma değil. Brezilya kulübü 

Palmeiras’ın 25 yaşındaki oyun-
cuya olan ilgisi sürüyor. Ocak 
ayında Galatasaray’ın kapısının 
çok ciddi tekliflerle çalınması 
bekleniyor.

Vazgeçilmez haline geldi
Kerem’e yaptığı saldırı sonrası 
gözden çıkarılan Marcao, hem 
Avrupa Ligi’ndeki maçlarda 
hem de cezası bittikten sonra 
lig performansıyla bir anda takı-
mın vazgeçilmezi haline geldi. 
Teknik patron Fatih Terim’in 
Marcao ile ilgili tavrının çok 
net olduğu, özellikle de devre 
arasında satılmasına kesinlikle 

onay vermeyeceği belirtiliyor.

Ozan Kabak’ı hatırlatıyor
Hatırlanacağı üzere Terim’in 
Ocak’ta transferine izin verme-
diği bir başka isim olan Ozan 
Kabak, eski başkan Mustafa 
Cengiz döneminde 11 milyon 
Euro’ya satılmış ve hemen 
ardından Fatih hocanın isteğiy-
le 13 milyon Euro’ya Diagne 
transfer edilmişti. Kulübe yakın 
kaynaklar, bugünkü başkan Bu-
rak Elmas’ın ise Terim’in karşı 
çıkması durumunda Marcao’yu 
kesinlikle göndermeyeceğini 
ifade ediyor.

ÜMİT 
KATIKÇI
Avcılar SaklıbahçeAvcılar Saklıbahçe
Cafe BistroCafe Bistro

Özlem Tekin 
Akarken
Sağlık Hizmetleri Sendikası 
(SAHİM-SEN) Başkanı

MARCAO İÇİN YOL
ROMA’YA ÇIKIYOR

Berkan’a talip çıktı

FENERBAHÇE TEPETAKLAK

CENK TOSUN 
GERİ DÖNÜYOR

Kaleye eski Galatasaraylı
FENERBAHÇE’DE 
Sinan Bolat iddiası 
ortaya atıldı. Altay 

Bayındır’ın 4 ay kadar forma 
giyemeyecek olması, Berke 
Özer’in ise güven vermeme-
si sebebiyle kaleye yerli ve 
tecrübeli bir transfer yapma 
kararı alan Fenerbahçe, ocak 
ayında eski Galatasaraylı 
Sinan Bolat için girişimlerde 
bulunacak. Fenerbahçe devre 

arası transfer dönemi planla-
masında sürpriz bir değişikliğe 
gitti. Omzundan sakatlanan 
ve geçirdiği ameliyat sonrası 4 
ay formasından uzak kalacak 
olan Altay Bayındır’ın yanı 
sıra yedek file bekçisi Berke 
Özer’in de güven vermemesi 
sebebiyle Fenerbahçe ocak 
ayında kaleci takviyesi yapma 
kararı aldı. Kaleyi tecrübeli 
bir isme emanet etmek isteyen 

Sarı-Lacivertlilerde gündeme 
gelen ilk isim ise milli file bek-
çisi Sinan Bolat oldu. Kanarya, 
Sinan Bolat’ın kulübü Gent ile 
devre arasında masaya otur-
maya hazırlanıyor. 33 yaşın-
daki kalecinin sözleşmesinin 
sezon sonunda bitiyor olması 
transferin önünü açıyor. 
Sarı-Lacivertliler makul bir 
bedelle transferi noktalama 
amacında.

10 KASIM 2021 ÇARŞAMBA



LIDER Trabzonspor, 
lige verilen milli arada 
yaralarını saracak. 12’nci 

hafta mücadelesinde Beşiktaş 
ile oynadığı karşılaşmada 
cezası nedeniyle Edgar Ie 
ve sakatlıkları nedeniy-
le Gervinho, Peres ile 
Koita’dan yararlanama-
yan bordo-mavililerde, 
Bakasetas ile Hüseyin 
Türkmen de son maç-
ta sakatlanarak oyuna 
devam edememişti. 
Karadeniz ekibinde milli 

ara sonrası oynanacak 
Gaziantep FK mücade-

lesinde cezasını dolduran 
Edgar’ın yanı sıra bir süre-

dir tedavisi devam eden sağ 
bek oyuncusu Peres, forvet 
oyuncusu Koita’nın yanı sıra 

savunma oyuncusu Hüseyin’in 
de takıma döneceği öğrenildi. 

Trabzonspor’da 4 oyuncunun 
takıma dönmesiyle birlikte eksik 
oyuncu sayısı üçe inecek. Bor-
do-mavililerin, cezalı Uğurcan 
Çakır ile Çaykur Rizespor ile 
oynanan karşılaşmada sağ diz ön 
çapraz bağları kopan ve sezonu 

kapatan Gervinho’nun yanı sıra, 
Beşiktaş müsabakasında sakatla-
nan ve 3-4 hafta sahalardan uzak 
kalması beklenen Bakasetas’ın 
dışında Gaziantep karşılaşma-
sında tam kadro ile çıkması 
bekleniyor.

Spor Toto Süper Lig’de son oynanan Beşiktaş karşılaşmasına 4 oyuncusundan yok-
sun çıkan Trabzonspor’da, milli aranın ardından 4 isimin takıma dönmesi bekleniyor

Beşiktaş ile mayıs ayından itibaren adı anılmaya başlayan ve kadroya katılması konusunda 
girişimler yapılan Elayis Tavşan performansıyla herkesi kendine hayran bırakıyor. Siyah beyazlı-

ların transferini gerçekleştirmediği Türk futbolcu Larin hariç hücum hattındaki herkesten fazla gol 
atmayı başardı. Kendi mevkisindeki Ghezzal ve Gökhan’dan tek başına 4 kat daha fazla katkı verdi

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

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

13 maçlk seri bitti 

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi 

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

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

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

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

İlk yar 1-0 

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

Net skor 

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

Ankaragücü 
3’te 3 yaptı

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

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

Önemli bir golcü 

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

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

Hatayspor açklamşt 

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

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

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

2021 YILINDA  
TEK YENILGI 

TRABZONSPOR’DA 
her geçen sezon yükse-
len performansyla alkş 

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

Ugurcan Çakır’a 
Juventus talip  

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

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

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

çnda 3. galibiyeti elde etti.

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

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

Milli tenisçinin 
ilk şampiyonluğu

15SPOR 15 MART 2021 PAZARTESİwww.gazetedamga.com.tr

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

YANAL’IN  
KARİYERİ

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

tasnda deplasmanda Aytemiz 
Alanyaspor'a 4-0 kaybeden Fraport 

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

13 maçlk seri bitti 

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi 

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

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

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

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

İlk yar 1-0 

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

Net skor 

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

Ankaragücü 
3’te 3 yaptı

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

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

Önemli bir golcü 

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

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

Hatayspor açklamşt 

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

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

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

2021 YILINDA  
TEK YENILGI 

TRABZONSPOR’DA 
her geçen sezon yükse-
len performansyla alkş 

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

Ugurcan Çakır’a 
Juventus talip  

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

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

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

çnda 3. galibiyeti elde etti.

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

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

Milli tenisçinin 
ilk şampiyonluğu

15SPOR 15 MART 2021 PAZARTESİwww.gazetedamga.com.tr

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

*
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TAVŞAN    GHEZZALTAVŞAN    GHEZZAL>>
Alternatifi bol ve önemli 

isimlerin yer aldığı bir 
kadro oluşturma yolu 

ile sezon başlayan Beşiktaş’ta 
sağ kanat için Ghezzal’ın 
yedeği olarak Gökhan Töre ile 
sözleşme yenilenmişti. Kara 
Kartal bir süre ilgilendiği ve 
girişimlerde bulunduğu Elayis 
Tavşan için 2 milyon euro is-
tenmesi ve Sergen Yalçın’ın da 
tercihini Töre’den yana kullan-
masıyla transferden vazgeçmiş-

ti. Ancak 20 yaşındaki oyuncu 
şu ana kadar gösterdiği perfor-
mansla herkesi şaşırttı. Genç 
futbolcu siyah beyazlıların Cyle 
Larin hariç hücum hattındaki 
isimlerin hepsinden daha fazla 
rakip fileleri havalandırdı.

Yüzde 31,25’lik katkı
Bu sezon yükseldiği Eredivi-
sie’de 12’inci hafta itibarıyla 
7. sırada bulunan Gelderland 
temsilcisinde Ali Akman ile for-

ma giyen Elayis Tavşan, attığı 5 
golle ön plana çıkmayı başardı. 
Toplamda 16 kez gol sevinci 
yaşayan takımına yüzde 31,25 
katkıda bulunan Tavşan transfer 
edildiği takdirde Türk oyuncu 
statüsünde de forma giyecekti. 
Sağ kanat ve ikinci fovet olarak 
görev yapabilen genç futbolcu-
nun aksine siyah beyazlıların 
hücum hattı sönük bir istatistik 
elde etti. Sadece Larin kendisi 
ile eşit sayıda gol attı.

Michy Batshuayi: ................4
Kenan Karaman: .................0
Rachid Ghezzal: ...................1
Güven Yalçın: ......................3
Gökhan Töre:.......................0
Kevin Nkoudou: ..................2
Cyle Larin: ............................5

BURAK ZİHNİ
BURAK ZİHNİ

BEŞIKTAŞ’IN 
ILERI HATTAKI 

OYUNCULARININ 
ATTIĞI GOLLER:

FIRTINA’NIN 4’LÜSÜ DÖRTLÜYOR

BORDO-mavililerin 23 yaşındaki orta 
saha oyuncusu Berat Özdemir, kulüp 
medya departmanı tarafından kendi-

sine yöneltilen sorularda boş zamanlarında 
konsol oyunları oynadığını ve köpeğiyle vakit 
geçirdiğini belirtirken, bir futbolcunun ken-
dinden sonraki gençlere örnek olması için 
profesyonelce yaşaması gerektiğini söyledi. 
Trabzonspor için ‘doğru tercih’ de diyen 
Berat, 2017 yılında Hacettepe’de oynadığı 
dönemde Bucaspor’a attığım golü unutmadı-
ğını kaydetti. Uğurlu numarasının 5 oldu-
ğunu ifade eden Berat, gelmiş geçmiş tüm 
futbolcular arasında Ronaldinho ile oynamak 
istediğini ifade etti. Geçen sezon oynadıkları 
Göztepe maçında hem kırmızı kart gördüğü 
hem de maçın 1-1 bittiği için en çok üzül-
düğü karşılaşmanın bu olduğunu belirten 
Berat, gördüğü en çalışkan oyuncunun takım 
arkadaşı Marek Hamsik, en iyi şarkı söyle-
yenin Siopis, en iyi futbolcunun ise Cristiano 
Ronaldo olduğunu kaydetti. Profesyonel 
futbolculuğun en zor tarafının mental olarak 
dirençli olmak gerektiğini söyleyen Berat, 
futbol kariyerinin en unutulmaz gününün ise 
A Milli takıma davet aldığı gün olduğunu ve 
çok heyecanlandığını sözlerine ekledi.

Türkiye ve Yunanistan benziyor
Trabzon’a gelmeden önce arkadaşlarının 
biraz önyargılı olduğunu kaydeden Siopis 
ise, “Bana hep önyargıyla karışık yorumlar 
yapıyorlardı. Ancak; Türkiye’ye geldiğimde 
fark ettim ki aslında çok fazla benziyoruz. 
Hatta aynıyız bile diyebilirim. Sezon başın-
da Trabzon’a geldiğimde ise bunun kat kat 
fazlasını gördüm. Çünkü tamamen aynıyız. 
Trabzonlular da bizim gibi, Yunanlar gibi. 
Çok hareketli, çok enerjik ve çok çılgınız. 
Trabzon’a geldiğim ve ilk maçımı oynadığım 
günden itibaren sevgi, samimiyet ve sıcaklığı 
en derinden hissettim. Yanlış hatırlamıyor-

sam Sivasspor maçıydı. Müsabakanın 75’inci 
dakikasında oyuna girdiğimde ve topu ayağı-
ma aldığımda tribünlerde o sıcak samimiyeti 
hissettim. Benim bir oyun tarzım var, elbette 
ki ait olduğum kulübüm için futbol oynuyo-
rum ancak taraftarlarımız için de oynuyoruz 
bu oyunu. Bunu tarif etmek gerekirse asker 
gibiyim diyebilirim. Bu şekilde oynarım ve 
o sebepten dolayı taraftarlar da beni çok 
severler. Ben de bu sevgiyi ilk andan itibaren 
hissettim ve bununla birlikte kulübümüz için 
en iyisini vermeye çalışıyorum” dedi.

Hamsiyi çok sevdim
Yunanistan’da da hamsinin olduğunu ve çok 
sevdiğini kaydeden Siopis, şöyle devam etti:
“Alanyaspor’da oynarken deplasmana Trab-
zon’a gelmiştik. Trabzon’daki oteldeki resto-
rana girdiğimizde bir de ne göreyim, Hamsi 
yapmışlar. Yunanistan’da da biz hamsiyi çok 
yaparız ve ben de aşırı derece çok seve-
rim. Restorandaki çalışanlara sorduğumda 
Trabzon’da hamsinin en iyisini bulunabile-
ceği yerlerden biri olduğunu söylediler. Ben 
koskoca bir tabağı bitirdim. Hatta Bakasetas 
beni görüp ‘Ne yapıyorsun?’ demişti. Hamsi-
yi çok seviyorum, buradaki hamsiyi daha da 
sevdim.”

Atmosfer çok iyi
Fenerbahçe galibiyetinin ardından atmosfe-
rin çok iyi olduğunu söyleyen 27 yaşındaki 
oyuncu, “Pandemi kısıtlamaları olmasaydı 
tamamen dolu bir statta taraftarlarımızla 
birlikte oynayacaktık. Ancak yine de yarı 
dolulukta bile muhteşem bir atmosfer vardı. 
Galibiyetten sonra zaten hep birlikte dans 
ettik. Ben Kolbastı’yı izlemiştim. Video 
paylaşım sitesinde 2010-11’den bir video var. 
Bir final maçı sonrası sanırım, Ceyhun orada 
oynuyordu. Hatta altmış bir bin kişi vardı 
stadyumda. Onu izlemiştim, harikaydı ve onu 
şimdi ben yaşadım. Çok güzeldi. Zaten bizim 
okulumuzda da buna benzer bir dans vardı. 

Daha önce denemiştim orada” ifadelerini 
kullandı.

Trabzonspor’un orta saha oyuncuları Berat Özdemir ile Manolis Siopis, kulüp dergisinde Trabzonspor’un orta saha oyuncuları Berat Özdemir ile Manolis Siopis, kulüp dergisinde 
soruları yanıtladı. Berat, bordo-mavili takım için ‘doğru tercih’ derken, Siopis ise bu sezon soruları yanıtladı. Berat, bordo-mavili takım için ‘doğru tercih’ derken, Siopis ise bu sezon 

kazandıkları Fenerbahçe maçının ardından atmosferin çok iyi olduğunu söyledikazandıkları Fenerbahçe maçının ardından atmosferin çok iyi olduğunu söyledi

BORDO MAVI
DOĞRU TERCIH

BURAK ZİHNİ

INGILTERE Premier Lig’de son 6 ma-
çında sadece 1 galibiyet alabilen Manc-
hester United’da Ole Gunnar Solskjaer’in 

durumu tartışılmaya devam ediyor. Norveçli 
teknik adamın; milli arada futbolculara 1 hafta 
izin verip, ülkesine tatile gitmesi İngiltere’de 
tartışma yarattı. İngiltere Premier Lig’de kurdu-
ğu iddialı kadroya rağmen, beklentileri karşıla-
yamayan Manchester United’da teknik direktör 
Solskjaer’in milli arada takıma 1 hafta izin 
vermesi tepkiyle karşılandı. Alınan kötü sonuçla-
rın ardından takımın başında kalıp kalmayacağı 
tartışma konusu olan Norveçli teknik adam, 
milli arada takıma 1 hafta izin verip ülkesine 
tatile gitti. Solskjaer’in bu kararı ülkede şaşkın-
lıkla karşılandı. Son 10 maçında sahadan 5 kez 
mağlup ayrılan Manchester United; iç sahada Li-
verpool’a 5-0 yenilmiş, son olarak da Manchester 
derbisinde yine sahasında City’e 2-0 kaybetmişti.

Zidane’ın ismi geçiyor
Öte yandan koltuğu sallanan Solskjaer’in yerine 
Zinedine Zidane’ın ismi geçiyor. Fransız teknik 
adam, daha önce Real Madrid’de Varane ve 
Ronaldo ile büyük başarılar yakalamıştı. Takım-
da ayrıca Pogba ve Martial gibi Fransız futbol-
cuların da yer almasından dolayı Zidane’ın ismi 
ön plana çıkıyor. Fransız teknik adam son olarak 
Real Madrid’deki görevinden Mayıs ayının so-
nunda ayrılmıştı.

TARTIŞILAN ISIM 
SOLSKJAER
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KAVUSUYOR

M altepe'de 40 yılı
aşkın süredir
devam eden mey-

dan ve trafik sorunu ile ilgili
Maltepe Belediyesi ve İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi ha-
rekete geçti. Yıllardır yapımı
heyecanla beklenen Maltepe
Meydan Yayalaştırma ve
Tünel Projesi'nin ilk etap ça-
lışmaları başladı. Yaklaşık 2
yıl boyunca devam edecek
çalışma İstanbul Büyükşehir
Belediyesi tarafından gerçek-
leştirilecek. Çalışmalar kapsa-
mında, Bağdat Caddesinin
Maltepe merkez bölgesinde
yapılacak olan altgeçit çalış-
ması ile araç trafiği, Plaj Yolu
Sokak ile İkinci İlkokul Cad-
desi arasında yeraltına alına-
cak. Böylece bu bölgede
kesintisiz bir ulaşım sağlana-
cak. D100 karayolu ile sahil
yolu bağlantısı için önemli
olan İnönü ve Feyzullah
Caddeleri trafik akışı devam
edecek. Çalışmalar, altgeçidin
giriş çıkışı ile beraber yaklaşık
bin metre uzunluğundaki
bölgede yürütülecek. Bu kesi-
min 550 metre uzunluğun-
daki kısmında ise araç
trafiğinin yer altına alınması
planlanıyor. Bu sayede bölge,
toplam 18 bin metrekarelik
yayalaştırılmış alana kavuşa-
cak. İBB, bu çalışmaların ya-
nında bölgedeki alt yapı
hatlarını da yenileyecek. Böy-
lece uzun yıllardır yaşanan alt
yapı sorunları da ortadan kal-
kacak.

Alternatif güzergahlar
belirlendi

İlk etabına 8 Kasım'da başla-
nan çalışmalar kapsamında;
Atatürk Caddesi ile Adalı
Sokak arası Kadıköy istika-
meti 35 gün süreyle trafiğe
kapatılacak. Bu süreçte trafik
akışı Atatürk Caddesi ve

Adalı Sokak üzerinden sağla-
nacak. İlk etap çalışmalarının
tamamlanması ile ikinci etap
çalışmalarına geçilecek. Bu
süre içinde is Plaj yolu sokak
ile Atatürk Caddesi arası
Kartal istikameti trafiğe 20
gün süreyle kapatılacak. Bu
süreçte trafik Kadıköy istika-
metinde iki yönlü olarak aka-
cak. Çalışmaların devamı
trafik sirkülasyonu; yaya ve
araç trafiğini en az etkileyecek
şekilde etaplar halinde yapıla-
cak. Çalışmaların yaklaşık iki
yıl içerisinde tamamlanması
planlanıyor.

Kılıç'tan, İmamoğlu'na
teşekkür

Maltepe halkının 40 yılı aşkın
süredir bu çalışmayı bekledi-
ğini belirten Maltepe Belediye
Başkanı Ali Kılıç, ilk göreve
geldiğinde sorunu çözmeye
söz verdiğini ancak İBB'nin
yeni yönetiminin bu çağrıya
kulak verdiğini vurguladı.
Kılıç, “2014 yılında Malte-
pe'yi yönetmeye talip oldu-
ğum gün meydan projesi için
söz verdim. 8 yıldır İBB'nin
kapısını defalarca aşındırdım.
Dönemin belediye başkanla-
rına sunum yaptım. Son ola-
rak Ekrem İmamoğlu Başkan
seçildiğinde projeyi kendisine
anlattım. Hemen gerekli ha-
zırlıkların yapılması için tali-
matı verdi. Daire
Başkanlarımızla, belediyemi-
zin müdürleriyle hep birlikte
uzun bir hazırlık çalışması
yaptık. Ve İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi ekipleri bugün
artık ilk kazmayı vurdu. Te-
şekkür ediyorum. Bu süreçte
inşaat çalışmaları sırasında
vatandaşlarımız biraz sıkıntı
yaşayabilir ama sonunda
Maltepe'nin Meydan ve trafik
sorununa kalıcı bir çözüme
kavuşacak” dedi.

Maltepe Meydan 
Yayalaştırma ve

Tünel Projesi'nin ilk
etabı başladı. İstan-
bul Büyükşehir Be-
lediyesi tarafından

gerçekleştirilecek
çalışma kapsamında

Bağdat Caddesi ile
Maltepe merkez

bölgesinde 600 met-
relik tünel ile trafik
yer altına alınacak

Maltepe'deki çalışma nedeniyle İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na teşekkür
eden Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Bu ça-
lışma sona erdiğinde Maltepe trafik sorunu anla-
mında kalıcı bir çözüme kavuşacak” diye konuştu.

Göçün 60’ıncı yılı
fotoğrafla sergilendi
Türkiye ile Almanya arasında 1961’de imzalanan işgücü anlaşmasının 60'ıncı yılı vesile-
siyle Küçükçekmece Belediyesi o günleri anlatan anlamlı bir sergiyi ziyarete açıyor. Atakent
Kültür ve Sanat Merkezi ev sahipliğinde düzenlenen sergi, çeşitli kaynaklardan alınan 
fotoğraflar eşliğinde Anadolu insanının öyküsünü değişik bir dille izleyiciye sunuyor

Sergi, insanımızın o yılların deyişiyle bir
dilim ekmek uğruna diyar ellere göçünün
öyküsünü ayrıntılara girmeden ama genel
bir görüşü ve düşünce bütünlüğü etrafında
aktarmayı hedefliyor.  Bunu yaparken de
görsel malzeme ile işgücü göçünün temel
niteliklerini ve toplumsal değişimlerini can-
landırmak da amaçlanıyor.

17 Kasım’a dek AKSM’de

“Türkiye’den Almanya’ya Göçün 60. Yılı”
isimli sergi, konuyla ilgili önemli kaynaklara
imza atan isimlerin düşünceleriyle aydınla-

nıyor. Bitmeyen göçün her dönemde aldığı
biçimleri tartışan ve geçtiğimiz günlerde
100 yaşına basan Prof. Dr. Nermin Aba-
dan’ın yanı sıra dünyada ilk kez Yedinci
Adam adlı kitabıyla göç olgusunun bir yeni
sömürgecilik olduğunu savunan ünlü İngi-
liz yazar John Berger, Prof. Dr. Stephen
Castells, Prof. Dr. Stuart Hall, Prof. Dr.
Ayhan Kaya, Prof. Dr. Lea Nocera ve daha
birçok yazar ile şair serginin ana düşünce-
sine ışık tutuyor. Kuratörlüğünü Fahri
Aral’ın yaptığı sergi, 17 Kasım’a dek
AKSM’de görülebilir. YAKUP TEZCAN

Avcılar'a yeni
belediye binası
Avcılar Belediyesi'nin Marmara Caddesi üzerinde yer
alan ve depreme dayanıksız olduğu öne sürülerek yıkılan
belediye binasının yerine; yenisinin inşa edilmesi için ha-
zırlıklara başlandı. Yeni belediye binası için projenin ha-
zırlandığını anlatan Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan
Hançerli, “Yeni belediye binamız akıllı bir bina olacak.
Deprem anında bile hizmet vermeye devam edecek; iza-

latörlü, modern ve yeşil bir bina
inşa edeceğiz” dedi. Binanın te-
melinin kısa bir süre içerisinde
atılacağını da kaydeden Han-
çerli, “2022 yılı bizim için Avcı-
lar'a hizmet yılı olacak” dedi.

MALTEPE
HAYALINE 


