
Aşı karşıtları, Maltepe'de miting
düzenlendi. ‘Büyük Uyanış’

adını verdikleri mitingin toplanma
alanına girişler tek noktadan, HES
kodu sorgulanmadan yapıldı. Katı-
lımcılar alana maske takarak girdi,
birçoğu daha sonra maskelerini çı-
kardı. Miting alanına gelenler, “Bilim
kurulu değil politbüro”, “Sağlık Ba-
kanlığı aşı pazarlama ofisi değil”,
“Türk milleti aşı kobayı yapılamaz”
yazılı dövizler taşıdı. ‘Koca istifa’ slo-
ganları attı. Alanda maske ve mesafe
önlemlerine dikkat edilmesi için
anons yapıldı. Miting alanında 14
küçük çaplı siyasi partiden temsilcile-
rin bulunduğu kaydedildi.
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MALTEPE’DE BULUŞTULAR
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Silivri Belediye Başkanı Volkan
Yılmaz, dün Selimpaşa Mahal-

lesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir
araya geldi. Sık sık Silivri'nin mahalle-
lerini ziyaret eden Yılmaz, “Biz bu zi-
yaretlerimizi çok önemsiyoruz. Hem
vatandaşlarımızla bir araya geliyor
hem de onların istek ve taleplerini din-
leme fırsatı buluyoruz. Silivri halkı için
bu anlamda çalışmaya devam edece-
ğiz. Onları dinleyecek ve onların talep-
leri doğrultusunda çalışmayı
sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.
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Silivri halkı için
çalışmaya devam

SELİMPAŞA'YA GİTTİ

GÜnlÜk siyasi GaZete

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde
düzenlenen MÜSİAD 26. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

Burada konuşan Erdoğan, “Milletimize 10 yıl önce sözünü ver-
diğimiz 2023 hedeflerimize maruz kaldığımız tüm sabotajlara
rağmen adım adım yaklaşıyoruz. Bizi hiç kimse durduramaz”
dedi. Erdoğan, “Gençlerimize bırakacağımız şu anda bir vasiye-
timiz var; o da en büyük miras 2053 vizyonumuzu yavaş yavaş
şekillendireceğimiz bir döneme giriyoruz” diye konuştu. I SAYFA 7
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CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, İzmir'de katıldığı

programda Kürt sorununa ilişkin ko-
nuştu. Çözümün adresinin Meclis oldu-

ğunu anlatan Kılıçdaroğlu, “Türkiye'nin
çözülemeyecek sorunu yok. Her sorun çözü-

lür, çözülmeyecek sorun yoktur. Ama altını çi-
zeyim, terör ile teröristlerle bir araya gelmemek
lazım. Biz bu konuda çok duyarlıyız. Bu ne-
denle bu sorunun çözüm adresi İmralı değil,
Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir” dedi. I SAYFA 7
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2053 VİZYONU ŞEKİLLENECEK

ISKI KAZISINDAN
TARIH FISKIRDI
Fatih Unkapanı'nda her gün binlerce aracın geçtiği yolda İSKİ'nin yaptığı kazı
çalışmaları sırasında 5'inci yüzyıla ait Bizans dönemi kalıntıları bulundu

DomatES
şampiyon oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Milletimize 10 yıl önce sözünü verdiğimiz 2023 hedeflerimize maruz
kaldığımız tüm sabotajlara rağmen adım adım yaklaşıyoruz. Bizi hiç kimse durduramaz” dedi

Çözüm İmralı 
değil TBMM

Kiminle konuşsam bir şeylerden korkuyor. 
Kimi yükseklikten, başarısızlıktan, 

karanlıktan… 
Kimi yalnızlıktan, reddedilmekten, 

sevilmemekten, pişmanlıktan… 
Kimi işini kaybetmekten, kimi 

ailesini sevdiklerini 
kaybetmekten...

Kimi de fakirlikten, 
yaşlanmaktan veya ölmekten... 

Korkularınız 
sizden korksun! (1)

Ziya Şakir yılmaZ'ın yaZısı 4'te 

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU, BLOKE
EDİLEN BAĞIŞ HESAPLARINA İLİŞKİN, İKTİDARA SERT TEPKİ GÖSTERDİ

kUl HAkkI
YIYORlAR!

Pandemi döneminde ihtiyaç sahipleri için hayırseverlerin bağışları
ile toplanan yaklaşık 5 milyon liranın bir yıldır banka hesabında

bloke edilmiş durumda beklediğini belirten İmamoğlu "Kul hakkı
yiyorlar şu anda. Niye? İki türlü yiyorlar. Bağış yapmak isteyen
vatandaşların vicdani hamleleri önünde suçlular. İhtiyacı olan

vatandaşların yarasına merhem olacak o paraların onlara
ulaşmaması açısında da suçlular" ifadelerini kullandı

İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu, İstanbul'un ilk katı-

lımcı bütçe uygulaması
kapsamında İstanbulluların öner-
diği projeleri tanıttı. Toplantı son-
rası gazetecilerin sorularını
yanıtlayan İmamoğlu, 5 milyon
lira toplanan bağış hesaplarının
blokesinin hala kaldırılmadığını
hatırlattı. Söz konusu tutuma tepki
gösteren İmamoğlu, “5 milyon li-
ranın o hesaplarda durması üze-

rinden ne bu dünyada ne öbür
dünyada ne de hukuk önünde o
işe imza atanlar hesap veremeye-
cekler. Kul hakkı yiyorlar şu anda.
Niye? İki türlü yiyorlar. Bağış yap-
mak isteyen vatandaşların vicdani
hamleleri önünde suçlular. İhtiyacı
olan vatandaşların yarasına mer-
hem olacak o paraların onlara
ulaşmaması açısında da suçlular.
Kamu vicdanı bu işin kararını 
vermiştir” diye konuştu.
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KAMU VİCDANI KARARINI VERMİŞTİR

Kanal İstanbul'a ilişkin de de-
ğerlendirmelerde bulunan

İmamoğlu, AK Parti hükümetinin si-
yasi ömrünün bu projeye yetmeyece-
ğini söyledi. İmamoğlu, “Her zaman
söylüyorum siyasi ömürleri de yet-
meyecek. Devletin, milletin parasını
heba ettirmeyeceğiz. İstanbul'u yok
etmelerine fırsat vermeyeceği. Çünkü
artık biz İstanbul’un geleceğini İstan-
bullularla konuşuyoruz. Bir kapalı
odada 3-5 kişinin,  bir kişinin dedi-

ğini uygulayan bir metodu da yok
sayıyoruz. Yok hükmündedir. Siyasi
ömürleri de yetmeyecek” dedi.
İETT'ye otobüs alımıyla ilgili kredi-
nin 1 yıldır bekletildiğinin de altını
çizen İmamoğlu bu konuya ilişkin
de, “Bir yıldır bizim otobüs alma ko-
nusundaki kredi talebimiz niçin bek-
letiliyor.  Bırakın yüzlerceyi, binlerce
otobüsün yenilenmesiyle ilgili süre-
cin kademeli bir şekilde devreye 
girmesi lazım”  dedi. I SAYFA 5
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MİLLETİN PARASINI HEBA ETTİRMEYİZ

İstanbul Arkeoloji Müzeleri arkeologları ta-
rafından yapılan incelemelerde kalıntıların 6

metre yüksekliğinde ve 2 metre kalınlığında Haliç
Surları uzantıları olduğu belirlendi. İstanbul Arkeo-
loji Müzeleri Müdürü Rahmi Asal, “İncelemeler
yaparken duvarın çok iyi korunduğunu fark ettik.
Kalıntı için en son yaptığımız kurul toplantısında
gereken bütün rölöve ve restorasyon çalışmalarının
yapılması için karar aldık. Esas kararda yakın bir
zamanda çıkacaktır” dedi. Kalıntıların bulunduğu
bölge de havadan görüntülendi. I SAYFA 9
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SAYFA 5Erol YOLCU

Kim daha
büyük!

SAYFA 7Tülay HERGÜNLÜ

Şahit
misiniz?

SAYFA 10Oktay APAYDIN

Bu ülke
nereye gidiyor?

HALİÇ SURLARININ UZANTISI Taksiler 7/24
İzlenecek

Araç içi kameralar ve uydu tabanlı iz-
leme sistemi GPS ile İstanbul'daki taksi-

ler ve toplu ulaşım araçlarının tamamı 7 gün
24 saat anlık olarak izlenecek, olumsuzluklara
anında müdahale edilecek. Yolu uzatan, yolcu
almayan taksicilerin araç içi görüntüleri ve ro-
taları anlık olarak tespit edilecek. I SAYFA 9
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Aşı karşıtları
miting yaptı

Esenyurt İstiklal Mahallesi'nde
satın aldığı cep telefonununu

bozuk çıkması üzerine iade etmek is-
teyen Romeo Ekoka , 7 Eylül Salı ak-
şamı satıcı tarafından bıçaklanarak
öldürüldü. Polis ekiplerinin saldırganı
yakalamak için çalışmaları devam
ederken, arkadaşları ve ailesi  Esen-
yurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hasta-
nesi önünde bir araya gelip, Romeo
Ekoka'nın öldüğü noktaya kadar yü-
rüdü. Gruptakiler, ellerindeki çiçekleri
buraya bıraktı. Yakınlarından bazıları
gözyaşlarına boğuldu. Gruptakiler
dua okuduktan sonra buradan ayrıldı.
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ESENYURT’TA EYLEM

Afrikalılar
adalet istedi

Marmara Çevresel İzleme Pro-
jesi (MAREM) kapsamında ge-

miyle açılan araştırmacılar 200
istasyon ve 450 farklı noktada incele-
melerde bulundu. Yapılan inceleme-
lerde kirlilik dışında çarpıcı tespitler

yapıldı. Proje lideri
Hidrobiyolog Levent
Artüz, çalışma sonuç-
larını açıkladı. Artüz,
“Bu seneki manzarayı
arayacağız, bundan
sonraki felaket müsi-
lajı arttıracak nitelikte

olacak” dedi. Marmara'da renk değişi-
minin başladığını da anlatan Artüz,
“Marmara Denizi'ni canlıların nere-
deyse yaşamadığı bir ortam olarak 
adlandırabiliriz. Bir de normal kirlen-
menin dışında çok ciddi renk değişim-
leri söz konusu” dedi. I SAYFA 9
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MARMARA İÇİN KÖTÜ HABER

Bunlar daha 
iyi günlerimiz

Avcılar Belediye Başkanı Turan
Hançerli, makamında hemşeh-

rilerini ağırladı. CHP Tokat İl Baş-
kanı Çağdaş Kurtgöz ve CHP Almus
İlçe Başkanı Baki Bay ile bir araya
gelen Hançerli, “Bugün dostlarımızla
buluşmanın mutluluğunu yaşadık.
Kendilerine nazik ziyaretleri için te-
şekkür ediyorum” dedi. Tokat İl Baş-
kanı Kurtgöz ise Avcılr'da olmaktan
mutluluk duyduklarını ifade ederek,
Belediye Başkanı Hançerli'ye övgüler
dizdi. Kurtgöz, “Hançerli, Tokatlıla-
rın İstanbul'daki gururu olmayı ba-
şardı” şeklinde konuştu.
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Tokatlılar bir
araya geldi

HEMŞEHRİ BULUŞMASI

Trabzonspor ile Galata-
saray, Süper Lig'de bu

akşam Trabzon'da yapacakları
maçla 132. kez karşı karşıya
gelecek. Her iki takımda karşı-
laşmaya galibiyet parolası ile
çıkacak. I SAYFA 14
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YA CİMBOM
YA FIRTINA

Günlerdir kayıptı
cesedine ulaşıldı Sa

yf
a 
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Sayfa 6

HİÇ KİMSE BİZİ DURDURAMAZ
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C İNSEL
birleşmede 
oluşan ağrı 

hissi olarak tanım-
lanan vajinusmus, 
genellikle ilk cinsel 
birleşme denemesinde 
gün yüzüne çıkıyor. 

Bu rahatsızlık toplumda sık görü-
lüyor ve çiftler en yakınlarına bile 
bu durumdan bahsedemeyebili-
yor. Vajinismusta erken dönemde 
uzman yardımı alınması ve düzenli 
cinsel terapi sayesinde başarı oranı 
son derece yüksek oluyor. Memorial 
Sağlık Grubu Medstar Topçular 
Hastanesi Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Gül-
can Türkeli, vajinismus ve tedavisi 
hakkında bilgi verdi.  Vajinismus 
çiftlerin birleşmesi sırasında bilinç-

dışı gerçekleşir. Yapılan çalışmalar 
ülkemizde vajinusmus sıklığını % 
10 olarak belirtmektedir. Her 10 
kadından biri vajinismus nedeniyle 
ilişkiye girememektedir. Vajinismus 
kendini birliktelik sırasında panik 
atak benzeri bir durum ile göstere-
bilir. Çiftlerde zamanla gelen cinsel 
isteksizlik de görülebilir.
Psikolojik kaygılar
neden oluyor

Vajinismusa genellikle psikolojik 
kaygılar ve yanlış inanışlar neden 
olur. Kız çocuklarına öğretilen veya 
bilinçaltına kodlanan; “cinsellik 
kötüdür, kızlık zarı çok değerlidir ve 
korunması gerekir” düşünceleri bu 
problemin ortaya çıkmasına zemin 
hazırlayabilir. Bazen cinsel bilgi ek-
sikliği, basit bir utanma ve cinsel duy-

gulardaki baskılanma da vajinismusa 
neden olabilir. Bazen de altta yatan 
sebep, özellikle çocukluk dönemin-
deki travmatik bir olay olabilir.
Cinsel terapi ile yüksek 
başarı sağlanıyor

Cinsel terapi programı duygusal ve 
fiziksel teknikleri içerir. Çiftin cinsel 
terapi sürecine birlikte katılmaları 
daha iyi sonuçlar verir. Vajinismus te-
davisi doğru bilgi ve teknik gerektiren 
bir süreç olduğu için, yapılacak plan 
tecrübeli ve nitelikli bir cinsel terapist 
tarafından takip edilmelidir. Cinsel 
terapi planına uyulduğu takdirde, 
umulduğundan daha hızlı ve kesin 
iyileşme elde edilmektedir. Tedavide 
amaçlanan, cinsel birlikteliğin yanı 
sıra keyifli, hazlı bir cinsel hayatın ol-
ması ve devamlılığının sağlanmasıdır.

UYKU APNESi
BUYUK DERT

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
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tüketimi kısa dönemde kabızlık, kusma,
karın ağrısı, ishal gibi sindirim sorunla-
rına neden olur. Uzun vadede ise obe-
zite, kalp ve damar hastalıkları,
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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. 

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

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-
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Hattat, “Hayat kalitesini düşürür. İdrar
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büyümesinin ne boyutta olduğu, iyi
huylu mu yoksa kötü huylu mu olduğu
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veya cerrahi işlemler gibi hastaya uygun
tedavi seçilebilir. Son yıllarda kullanılan
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etki ile prostat büyümesini başarıyla te-
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stat olma korkusu yaşadıklarını aktaran
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büyüklüğündeki bu bez mesanenin tam
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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.
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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-
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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
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danışması gerekiyor” ifadelerini kul-
landı.

Son teknolojik tedaviler 

Prostat büyümesi tedavisinde, büyü-
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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.

Memorial Hastanesi KBB Bölümü’nden 
Prof. Dr. Ümit Tunçel, uyku apnesi ve 
horlamanın sağlığa olumsuz etkileri ile 
tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi

YAŞAMIMIZIN sağlıklı 
devam edebilmesinin en 
önemli koşullarından biri de 

doyurucu ve kaliteli bir uyku olarak 
tanımlanıyor. Ancak toplumun 
önemli bir kısmında görülen uyku 
apnesi ve horlama sorunu, uyku 
kalitesini bozarak sabah yorgun 
uyanılmasına ve gün içerisinde 
dikkat dağınıklığı ile halsizlik gibi 
birçok olumsuzluğa neden olabi-
liyor. Pozitif basınçlı hava veren 
cihazlar (CPAP) ve cerrahi işlem-
lerle tedavi edilebilen uyku apnesi rahatsızlığı, 
kontrol altına alınmadığı takdirde; diyabet, 
yüksek tansiyon, insülin direnci gibi önemli 
hastalıklara yakalanma riskini artıyor.  

Kaliteli uyku sağlıklı yaşamın vazgeçilmezi 
Uyku sırasında gün boyu çalışan ve yorulan 
organlarımızın dinlenmesi gerekmektedir. 
Uyanık geçirilen zamanlarda vücutta çeşitli ne-
denlerle oluşan ve biriken toksinler ile serbest 
radikallerin etkisiz hale getirilmesi ve vücut-
tan uzaklaştırılması, antioksidan sistemin iyi 
çalışması ile mümkün olmaktadır. Bu sistemin 
sağlıklı çalışabilmesini sağlayan en önemli iki 
etken ise kaliteli uyku ve sağlıklı beslenmedir. 

10 saniyelik süre önem taşıyor
Sağlıklı uykuyu engelleyen en önemli 

etkenlerden biri olan uyku apnesi rahatsızlığı 
günümüz toplumunda sık izlenmektedir. Uyku 
apnesi, uyku sırasında en az 10 saniye süre ile 
ağız ve burundan nefes alamama veya nefesin 
durması olarak tanımlanmaktadır. Bu süre bazı 
insanlarda 80-90 saniyeye kadar uzayabilmek-
tedir. Bu sürenin 10 saniyenin altında olması 
hastalığın patolojik olmadığını göstermektedir. 
Cinsel isteksizlik yapar

Sabahları yorgun şekilde ve baş ağrısı ile 
uyanan kişiler bu durumun sebeplerini ge-
nellikle bilmemektedir. Ancak bu bulgular 
uyku apnesinin önemli belirtileri arasında 
bulunmaktadır. Bununla birlikte uykuda nefes 
kesilmesi, horlama, dikkat dağınıklığı, gün 
içinde uyku hali, kalp ritim bozuklukları, hi-
pertansiyon, reflü ve cinsel isteksizlik de uyku 
apnesinin belirtileri olmaktadır. 
Radikal miktarı arttırır

Horlayan ve uyku apnesi olan hastalarda 
ortaya çıkan serbest radikallerin temizlenmesi 
bir yana, ekstradan kanda oluşan serbest radi-
kallerin miktarı daha fazla artmaktadır. Uyku 
apnesi hastalarında serbest radikallerin faz-
lalaşması ve etkisiz hale getirilememesine ek 
olarak bir de sağlıklı ve doğal gıdalar tüketil-
memesi bu hastalarda insülin direnci, haşimo-
to, yüksek tansiyon ve diyabet gibi hastalıklara 
kapı aralamaktadır. 
Melatonin hormonu derin uykuda salgılanır

Uykuda sadece serbest radikallerin zararlı 
etkilerini engelleyen antioksidanlar salgı-
lanmaz. Bunun yanı sıra büyüme hormonu 
(Growt faktör), beyni koruyan çok kuvvetli 
bir antioksidan olan melatonin gibi pek çok 
hormon, 6-8 saatlik uykunun en az 2-3 saatinin 
derin uyku olduğu zamanlarda üretilmektedir.

Memorial Sağlık Grubu Medstar Topçular Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum 
Bölümü’nden Op. Dr. Gülcan Türkeli, vajinismus ve tedavisi hakkında bilgi verdi

Covit inmeye sebep oluyor
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Vajinismus tedavisinde 
dikkat edilmesi gerekenler 
şunlardır;

■ Tedaviye yaklaşım kişiye 
özgü olmalıdır.

■ Tedavide çiftlerden iyi 
bir hikaye almak ve onları 
tanımak çok önemlidir.

■ Cinsel eğitim ve bilişsel 
yeniden yapılandırma sağlan-
malıdır.

■ Nefes gevşeme egzersizle-
rine yer verilmelidir.

■ Hastanın geçmişten gelen 
yanlış inanç ve bilgilerden 
kurtulmasını sağlanmalıdır. 

Dikkat dikkat

YAKLAŞIK 
iki yıldır tüm 
dünyada hızla 

yayılan COVID-19 
virüsü etkisini halen 
sürdürüyor. Virüsün 
yeni varyantlarının 
bulaştığı, özellikle de 
aşı olmayan kişilerde 
hastalığın daha ağır 

seyrettiği ve hayati risk oranının 
daha yüksek olduğu belirtiliyor. Pan-
deminin ilk ortaya çıktığı günden 
bugüne kadar yapılan araştırmalara 
göre COVID-19 enfeksiyonu geçi-
ren kişiler yüksek oranda inme riski 
ile karşı karşıya kalıyor. Diyabet, ko-
lesterol yüksekliği, sigara kullanımı, 
kalp hastalığı ve ileri yaş COVID-19 
hastalarında inme riski 7-10 kat 
artıyor. İnme riskini en aza indirmek 
için; kilo kontrolü, fiziksel egzersiz 
ve beslenme düzenine dikkat edil-
mesi önem taşırken, kronik hasta-

lıkları olanların virüse yakalanması 
durumunda doktoruna danışması ve 
tedavi planlamasının bu doğrultuda 
yürütülmesi gerekiyor. 
2 haftada inme riskini artırıyor

Halk arasında felç olarak 
bilinen inme yani beyin krizi tüm 
dünyayı etkisi altına alan CO-
VID-19 virüsünden önce erişkin 
ölümlerinde birinci, vücutta hasar 
bırakan hastalıklarda ise üçüncü 
sırada yer alıyordu. Sigara kulla-
nımı, obezite, kolesterol, yüksek 
tansiyon, diyabet, kalp hastalığı 
ve ileri yaş inmenin en önemli 
sebepleri arasında yer alıyordu. 
Son iki yıldır tüm dünyayı etkisi 
altına alan COVİD-19 virüsü ise 
inmenin en önemli sebepleri ara-
sına girmeye başladı. Virüsün ilk 
ortaya çıktığı tarihten günümüze 
kadar yapılan çalışmalarda  CO-
VID-19 enfeksiyonuna yakalanan 
her 100 kişiden 3’ünün inme 

geçirdi gözlemlenmiştir. İnmenin 
nedeni ise COVID-19 enfeksiyo-
nuna yakalanan hastalarda oluşan 
kan pıhtılaşması nedeniyle gelişen 
tıkayıcı inmeler ve trombositope-
nidir. Tansiyon, diyabet, koleste-

rol yüksekliği, kalp hastalığı olan, 
sigara kullanan ve ileri yaştaki 
hastaların COVID-19 enfeksiyo-
nuna yakalanması, inme geçirme 
riskini ilk iki hafta içerisinde 7-10 
kat artırmaktadır. 

Memorial Hizmet Hastanesi Nöroloji ve İnme Akut Tedavi Bölümü’nden Prof. Dr. Talip Asil, 
COVID-19 virüsünün neden olduğu inme riskinden korunmak için şu bilgileri verdi

Op. Dr.
Gülcan Türkeli

Doç. Dr. Cemal 
Kazezoğlu

Prof. Dr.
Talip Asil

Tamamen kişiye özel bir 
planlama gerektiren saç 
ekimi işlemleri küçük cer-
rahi operasyonlar olmakla 
beraber, bu konuda dene-
yimli uzman doktor ve ekip 
tarafından donanımlı mer-
kezlerde gerçekleştirilmediği 
takdirde ciddi sağlık prob-
lemleri kaçınılmaz hale gele-
biliyor. Saç ekimi konusunda 
bilinçsiz ve yanlış uygula-
malar; bazı enfeksiyonlar, 
nekroz adı verilen doku ka-
yıpları, Hepatit B, HIV, AIDS, 
mantar enfeksiyonu, çeşitli 
sistemik enfeksiyonlar hatta 

hayati 
tehlikeye 
bile yol 
açabiliyor. 
Özellikle 
yurtdı-
şından 
saç ekimi 
yaptırmak 
için ülke-
mize gelen 
hastalar, işlemin gerçekleşe-
ceği merkezin iyi araştırılma-
ması ve uygulamanın gerekli 
koşullarda yapılmaması 
durumunda olumsuz sonuçla 
karşılaşabiliyor. Memorial 

Bahçelievler Hastanesi Saç 
Ekimi Bölümü’nden Dr. Mah-
mut Alan Kaya, saç ekimi 
sürecinde dikkat edilmesi 
gerekenler hakkında önemli 
bilgiler verdi.

Saç ekimi işlemleri genel-
de hastanın ense bölgesin-
den alınan saç köklerinin 
toplanması ve dökülmüş 
bölgelerde kanallar açılarak 
ekilmesiyle gerçekleştiril-
mektedir. Saç kaybı, genelde 
genetik sebeplerle meydana 
gelir. Ancak ilerleyen yaş, 
travmatik yaralanmalar veya 
çeşitli tıbbi rahatsızlıklar 

sonucunda da oluşabilmek-
tedir. Sadece kafa derisi 
değil; kaş, bıyık ya da sakal 
gibi vücutta kıl olan tüm 
bölgelerdeki kayıplarda da 
ekim yöntemi uygulanabil-
mektedir.

Saç ektirmek kolay iş değil

Dr. Mahmut Dr. Mahmut 
Alan KayaAlan Kaya



Avcılar’da kolonlarında çatlak görülünce biri dışında ev sahipleri tarafından boşaltılan binanın 
zemin katında madde bağımlıları tarafından çıkarıldığı öne sürülen yangın söndürüldü

DENIZKÖŞKLER Mahalle-
si’ndeki bir dairesi dışında 
boşaltılan 3 katlı binanın 

zemin katından dün saat 21.30 sırala-
rında alevlerin yükseldiğini gören karşı 
binada oturan Hüseyin Yalçın, itfa-
iyeyi aradı. Kısa sürede gelen itfaiye 

erleri binaya girerek ve iki pencereden 
yükselen alevleri su sıkarak söndürdü. 
Boş bulunan dairedeki kullanılmayan 
koltuk ve döşemenin yandığı belirlen-
di. Söndürme çalışmaları çevredekiler 
tarafından endişe ile izlendi. İtfaiyeyi 
arayan Hüseyin Yalçın, “Burada tiner-

ciler kalıyordu. Alevlerin yükseldiğini 
görünce hemen itfaiyeyi aradım” dedi. 
Soruşturmaya devam ediliyor. Avcı-
lar’da son dönemde kentsel dönüşüm 
kapsamında boşaltılan binalarda çıkan 
yangın sayısında önemli artış olduğu 
belirtildi.

Avcılar’da boşaltılan Avcılar’da boşaltılan 
binada yangın çıktıbinada yangın çıktı

KARTAL’DA aşırı yüklü kamyonet-
ten yola düşen çuvallar sürücülere 
zor anlar yaşattı. Kazaya davetiye 

çıkaran o anlar başka bir sürücünün 
cep telefonu kamerası ile görüntülendi. 
Görüntüler, geçtiğimiz günlerde Kartal 
TEM Bağlantı Yolu’nda kaydedildi. Sul-
tanbeyli istikametinde giden kamyonete 
içinde kağıt olduğu tahmin edilen çok 
sayıda çuval yüklendi. Aşırı yükle yoluna 
devam etmeye çalışan kamyonetteki 
çuvallardan bazıları yol düştü. Çuvallar 
nedeniyle kamyonetin arkasından gelen 
sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücüler 
çuvallara   çarpmamak için büyük çaba 

sarf etti. Kamyonetteki çuvalların yola 
düşmesi ve yaşanan tehlike başka bir 
sürücü tarafından cep telefonu ile saniye 
saniye görüntülendi.

ÜSKÜDAR, Acıbadem Mahal-
lesi, Genç sokakta 16 Ağustos 
2021 tarihinde meydana gelen 

olayda bir eve giren hırsızlar, altın 
yüzük, pırlanta küpe ve kolyeler, elmas 
küpeler ve değerli kol saatlerinin bu-
lunduğu ziynet eşyalarını çalarak kaçtı. 
Polis olaydan sonra başlattığı çalış-
mada hırsızların güvenlik kameraları 
tarafından görüntülendiğini tespit etti. 
Görüntülerde biri kadın iki hırsızın 
apartman kapısına gelerek beklemeye 
başladıkları, dışarı çıkan birinin açtığı 
kapıdan içeri girdikleri görüldü. İçeri 

girdikten sonra boş olduğunu belirle-
dikleri daire kapısını açan şüphelilerin 
kısa süre içinde hırsızlığı gerçekleştirip 
hızla kaçtıkları tespit edildi. Hırsızlık 
Büro Amirliği ekipleri görüntülerden 
kimliğini tespit ettikleri kadın hırsız 
Rabia Y.’yi gözaltına aldı. Şüpheli 
Rabia Y.’nin sorgusu Asayiş Şube Mü-
dürlüğünde yapıldı. Poliste işlemleri 
tamamlandıktan sonra adliyeye gön-
derilen Rabia Y. tutuklanarak cezae-
vine gönderildi. Polis olaydaki erkek 
şüpheliyi yakalamak için çalışmaları 
sürdürüyor.

19 YASINDA 19 YASINDA 
HIRSIZLIGA HIRSIZLIGA 
BASLAMIS!BASLAMIS!

DEHSET ANLARIDEHSET ANLARI
KAMERALARDAKAMERALARDA

Esenler O - 3 Otogar 
sapağında aşırı hızlı 
olduğu iddia edilen 
otomobil sürücüsünün 
kontrolü kaybetmesiyle 
bariyerlere çarparak 
durabildi. Kazada oto-
mobil sürücüsü yaralı 
olarak hastaneye kaldı-
rıldı. Kaza, saat 21.30 
sıralarında Esenler O - 3 
Otoyolu Otogar sapa-
ğında meydana geldi. 
İddialara göre, aşırı 
hızla ilerlediği iddia 
edilen Hakan Karabu-
lut’un kullandığı 34 AB 
9025 plakalı otomobil, 
sürücüsünün kontrolü 
kaybetmesiyle önce yol 
ayrımındaki bariyerlere, 
ardından yol kenarın-
daki bariyerlere çarptı. 
Kazada, sürücü Kara-
bulut yaralandı. Bildi-
rilmesiyle olay yerine 
gelen sağlık ekipleri ilk 
müdhalesinin ardından 
Karabulut’u hastanye 
kaldırdı. Karabulut, 
hastaneye götürülürken 
gözyaşı döktü. Kaza 
nedeniyle Otogar sapa-
ğında kısa süreli trafik 
yoğunluğu oluştu. Çev-
redekiler, trafiği açmak 
için otomobili yol kena-
rına kaldırmaya çalıştı 
ancak bunda başarılı 
olamadı. Gelen çekici 
yardımıyla otomobilin 
kaldırılmasıyla trafik 
akışı normale döndü.

Bariyerlere 
ÇARPTI

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

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

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

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

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

Hastaneye beni almadılar

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

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

Eve girmek istemiyorum

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

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

12 EYLÜL 2021 PAZAR

İstanbul’da suç orta-
ğı ile bir eve girerek 
ziynet eşyası çalan 

kadın hırsız Rabia Y. 
(19) polis tarafından 
yakalandı. Şüphelinin 
apartmana girerken 

görüntülerini güvenlik 
kameraları kaydetti

Kazaya davetiye!Kazaya davetiye!

Küçükçekmece’de ailesinin 4 Eylül’den beri alamadığı için kayıp baş-
vurusunda bulunduğu gencin cesedi Beylerbeyi sahilinde bulundu

Bağcılar’da tartıştıkları, ardından da gasbetmeye çalıştıkları taksiciye ateş 
açan şüphelilerden biri polis tarafından yakalandı. Öte yandan olayın taksi-

nin içindeki güvenlik kamerasından çekilen görüntüleri de ortaya çıktı

KÜÇÜKÇEKME-
CE’DE geçtiğimiz 
günlerde polise 

başvuran Ahmet Çetin’in 
ailesi,  24 yaşındaki gencin 4 
Eylül gününden beri kayıp 
olduğunu ve hayatından en-
dişe ettiklerini ifade etti. Ka-
yıp müracaatı üzerine Kayıp 
Şahıslar Büro Amirliği ekip-
leri tarafından soruşturma 
açıldı. Polis olayla ilgili geniş 
çaplı operasyon başlatırken, 
Ahmet Çetin’in kaybolduğu 
gün en son gören kişi olan 
arkadaşı Murat K.bir tele-
vizyon kanalına bağlanarak 
olayla ilgili bilgi verdi. An-
cak çelişkili ifadeler veren 
ve olayı her seferinde başka 
şekilde anlattığı tespit edilen 
Murat K. polis ekipleri 
tarafından gözaltına alındı. 
Gayrettepe’de bulunan Ka-

yıp Şahıslar Büro Amirliğine 
getirilen Murat K. kaybo-
lan Ahmet Çetin’le ilgili 
sorgulandı. Şüpheli Murat 
K. poliste verdiği ifadesin-
de arkadaşıyla birlikte içki 
içtiklerini, Ahmet Çetin’in 
bir anda yerinden kalkarak 
soyunduğunu ve ardından 
dereye atladığını iddia etti. 
Murat K., Ahmet Çetin’in 
ailesinden çekindiği için 
olayı kimseye anlatmadığını 
söylediği öğrenildi.
Ailesi perişan oldu

Eşyaları dün sabah 
saatlerinde Küçükçekmece 
Hasanoğlu Deresine atılmış 
bir halde bulunan Ahmet 
Çetin’in cesedi ise akşam sa-
atlerinde Beylerbeyi sahilin-
de bulundu. Ahmet Çetin’in 
cenazesi otopsi işlemleri için 
Adli Tıp Kurumu’na götürül-

dü. İşlemleri sona eren ce-
nazeyi babası Durmuş Çetin 
aldı. Adli Tıp Kurumu’ndan 
çıkarılan cenaze için Küçük-
çekmece İkitelli Cemevinde 
helallik alındıktan sonra 
defnedilmek üzere Tokat’ın 
Reşadiye ilçesine götürüldü.
Dere kenarında bulundu

Adli Tıp Kurumu’nda 
Ahmet Çetin’in cenazesini 
almaya gelenlerden biri 
olan yakını İbrahim Kah-
raman, “Bize gelen bilgiye 
göre arkadaşıyla Cumartesi 
günü saz çalıp eğlenme 
amaçlı çıkıyorlar. Gidiş 
o gidiş. Daha sonra dün 
Beylerbeyi sahilinde cenaze 
bulunuyor. Daha önce de 
cüzdanı ve elbiseleri Kanuni 
Sultan Süleyman Hastanesi 
bölgesinde dere kenarında 
bulunmuş” dedi.

BAĞCILAR, Bağlar 
Mahallesi, Mimar 
Sinan Caddesi’nde 

2 Eylül tarihinde meydana 
gelen olayda taksi şoförü 
İ.B.’nin (60) aracına binen 
iki kişi önce şoförle tartıştı 
ardından gasbetmek istedi. 
Taksi şoförünün direnmesi 
üzerine şüphelilerden biri 
silahını çıkartarak araca 

doğru ateş etmeye başladı. 
Taksi şöfürü İ.B. aracına 
binerek olay yerinden hızla 
uzaklaştı. Polis tarafından 
başlatılan soruşturmada 
Uğur C.(28) gözaltına alındı. 
Daha önceden 23 kez çeşitli 
suçlardan polise geliş kaydı 
bulunan şüpheli çıkarıldığı 
mahkemede tutuklandı. 
Olayın firari zanlısı olarak 

aranan Yunus E.G.(27) de 
önceki gün gözaltına alındı. 
Daha önceden 13 kez polis 
tarafından gözaltına alındığı 
ortaya çıkan şüpheli adliyeye 
sevk edildi. Öte yandan olay 
sırasında Taksici İ.B.’nin 
aracında bulunan güven-
lik kamerasının kaydettiği 
görüntüler ortaya çıktı. 
Görüntülerde ikilinin önce 
araç içinde şoför İ.B. ile 
tartıştıkları daha sonra 
araçtan indikleri görülüyor. 
Şoförün de araçtan inmesi-
nin ardından dışarda devam 
eden tartışmanın ardından 
İ.B.’nin hızla otomobiline 
binerek kaçmaya çalıştığı 
anlar güvenlik kamerası 
tarafından kaydedildi.

MALTEPE, Kartal ve Kadı-
köy’de 9 ayrı yerden hırsız-
lık yaptıkları tespit edilen 3 

kadın şüpheli Maltepe’de yakalandı. 
Maltepe Zümrütevler Mahallesi’nde 
geçen çarşamba 3 kadının hırsızlık 
amaçlı dolaştıkları ihbarını alan polis, 
kadınları durdurdu. Kadınlardan 
S.V.’nin (20) 4 ayrı suçtan arandığı, 
9 yıl 2 ay kesilmiş hapis cezası aldığı 

fakat mahkeme adli tıp raporuna 
istinaden hamile olduğu için ertele-
diği belirlendi. Diğer şüpheliler S.K. 
ve 15 yaşındaki B.K.’nın da hırsızlık 
suçlarından arandığı tespit edildi. 
Şüpheliler karakolda ifadelerinin 
ardından adliyeye sevk edildi. 15 
yaşındaki B.K. serbest bırakılırken, 
S.V. ve S.K. hakkında adli kontrol 
hükümleri uygulandığı öğrenildi.

HIRSIZ KADINLAR
yakayı ele verdi

GUNLERDGUNLERDiiR KAYIPTIR KAYIPTI
CESEDCESEDi i BULUNDUBULUNDU
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Yaya geçitleri sil baştan

Medyaya gönül veren genç yetenek-
leri ustalarıyla buluşturan Yeni
Medya Akademi’de yeni eğitim dö-
nemi başlıyor. Medya alanında eği-
timi almak isteyen yüzlerce gencin ilgi
odağı olan Başakşehri Yeni Medya
Akademi’de, yeni dönem eğitimlerine
yine çok sayıda kursiyer başvuru
yaptı. Yapılan başvuruların ardından
mülakat sürecine geçildi. Her bir kur-
siyer Başakşehir Living Lab İnovas-

yon ve Teknoloji Merkezi’ne davet
edildi. Burada yapılan mülakatların
sonucunda Yeni Medya Akademi’nin
4. döneminde eğitim alacak 20 kursi-
yer belirlendi. 8 hafta sürecek medya-
nın önde gelen isimleri, eğitimlerde
genç kursiyerlere tecrübelerini aktara-
cak. 18 Eylül’de başlayacak olan dör-
düncü dönem eğitimleri önceki
dönemlerde olduğu gibi koronavirüs
tedbirleri kapsamında yapılacak.

Başakşehir kursiyelerini buldu

G aziosmanpaşalı kadınlar, el becerile-
rini geliştirip mesleğe dönüştürmek
ve aile bütçelerine katkı sağlamak

için bu yıl da Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin
düzenlediği kurslarda buluşuyor. Başvurula-
rın yoğun şekilde devam ettiği Gaziosman-
paşa Belediyesi Kadın Koordinasyon
Merkezi, yeni eğitim yılında 13 dalda ve 250

branşta meslek edindirme ve hobi kursları dü-
zenliyor. Kadınlar, kültürden sanata, spordan
kişisel gelişime uzman eğitmenler tarafından
verilecek kurslarda hem sosyalleşecek hem de
becerilerini geliştirecek. Kursları başarıyla ta-
mamlayanlara Milli Eğitim Bakanlığı’ndan
onaylı sertifika verilecek.

Aile bütçesine katkı veriyorlar

Kurslar, Geleneksel El Sanatları, El Sa-

natları Teknolojisi, Ev Tekstili, Ev deko-
rasyonu, Giyim Teknolojisi, Sanat ve Ta-
sarım, Çocuk Gelişimi, Kişisel Gelişim,
Müzik, Gösteri Sanatları, Fotoğrafçılık,
Yiyecek-İçecek Hizmetleri ve Spor başlık-
ları altında düzenlenecek. Kadınlar kurs-
lardan öğrendikleriyle ürettikleri çeyiz
ürünleri, el nakışları, dekoratif ev aksesu-
arları, takılar, süs eşyaları, çantalar ve
daha birçok el emeği ürünü Gaziosman-

paşa Belediyesi’nin El Sanatları Satış 
Ofisi’nde satarak, aile bütçesine katkı
sağlama imkanı da bulacak. Gaziosman-
paşa’da ikamet eden kadınlar, kurslar
hakkında belediyenin 444 0 467 numaralı
Çağrı Merkezi’ni arayarak bilgi alabilirler.
Ayrıca en yakın kadın koordinasyon mer-
kezi hizmet binasına giderek başvuruda
bulunabilirler. Kurslara son kayıt tarihi 
30 Eylül.

Türkiye’nin ilk YouTube merkezi olan Başakşehir
Yeni Medya Akademi’de yeni dönem heyecanı
başlıyor. Medyanın deneyimli isimlerinden eğitim
alacak genç yeteneklerin belirlendiği Yeni Medya
Akademi 4. dönem mülakatları tamamlandı

K iminle konuşsam bir şeylerden 
korkuyor. Kimi yükseklikten, 
başarısızlıktan, karanlıktan… Kimi

yalnızlıktan, reddedilmekten, sevilmemekten,
pişmanlıktan… 

Kimi işini kaybetmekten, kimi ailesini sev-
diklerini kaybetmekten...Kimi de fakirlikten,
yaşlanmaktan veya ölmekten... Birbirinden
farklı korku türleri var. Bunlar insanların pa-
niğe, çarpıntıya, nefes darlığına, diş sıkma ve
titremeye ve kendisinden farklı olanların tehli-
keli olduğu hissine kapılmalarına yol açmak-
talar. İyi haber şu ki, her biri düşüncenin birer
ürünüdürler. Ve düşünceler değiştiğinde duy-
gular da değişmektedirler. Elbette ben bir gi-
rişimciyim, korkunun yol açtığı
rahatsızlıkların tedavisi için yetkin biri deği-
lim. Bu yazımızda bir uzmana ihtiyaç duy-
maksızın, ileri seviyede olmayan
korkularımızın üstesinden nasıl gelebilir ve
onu nasıl dönüştürebiliriz üzerine kalem 
tutacağım.

“Nadiren vuku bulan hastalık ve talihsizliklere 
karşı duyulan korku, kötü bir alışkanlıktan

başka bir şey değildir. 
Zihin gerektiği gibi havalandırılır ve 

aydınlatılırsa, 
tahammül, denge ve gerçek cesareti 

geliştirmek mümkündür.”
Elie Mechnikov (Mikrobiyolog)
Hiç düşündünüz mü, 24 saatte aklımızdan

kaç tane düşünce geçiyor?  Bu sayının yakla-
şık 90 bin olduğu söyleniyor… Üstelik bu
doksan binin %90’ının da olumsuz olduğu
dile getiriliyor.Doğrusu işimiz pek kolay
değil…Size şöyle sorsam; zihninizin içinde
durmaksızın çalışan, psikolojinizi alt üst eden,
kalp ritminizi; vücudunuzun elektrik sistemini
bozan, yaşamdan keyif almanıza engel olan,
hayatınızın her yanına gölge vuran ve sizi ile-
riki zamanlarınızda başkalarına muhtaç hale
dönüştürecek bir mekanizmayı beyninizde ta-
şımak ister misiniz? Öyle sanıyorum ki ceva-
bınız Hayır! olacaktır.Ben yine de bir adım
daha ileri gideyim ve bu mekanizmayı taşıma-
nız için size ayda on bin dolar vermeyi teklif
etsem, kabul eder misiniz?Herhalde benim
deli olduğumu düşüneceksiniz.Çünkü bu tekli-
fin uçurumdan atlar mısın demekle tek farkı
atlamanın aniden, korkunun ise yavaş yavaş
aynı sonu getirmesidir.

“İnsan; içinde herhangi bir korku beslerse,

bir hayalete ev sahipliği etmiş
olur.”

Lloyd Douglas
Öyle ise hayatımıza gölge düşüren, beden

ve ruh sağlığımızı olumsuz etkileyip, yaşam
kalitemizi yok eden bir mekanizmayı hemen
herkesin gönüllü taşıdığına ne dersiniz?Hayal
bu ya! Size bir nakliyat firması ayarlasam ve
desem ki, taşımayı istemediğiniz korkularınızı
bu firma sizin yerinize taşıyacak, hangi kaygı-
larınızı, endişelerinizi üzerinizden atardınız?
Kim bilir, belki bu hayal, içinizde, onları
neden taşımayı sürdürdüğünüzün de yanıtla-
rını harekete geçirir…Ancak gerçek şu ki,
korkularımızı ya kendimiz üretiyor ya da bü-
yüklerimizin, yakınlarımızın, çevremizin üret-
tiklerini transfer edip, korku nakliyeciliği
yapıyoruz.

“Hayatınızın sona ereceğinden korkacağınıza 
hiç başlamayacağından korkun.” 
J.C.Newman
Korku ne demektir?Sözlükteki anlamına

göre, temel olarak bir tehlike ya da tehlikeye
düşme düşüncesi ile karşı karşıya kalındı-
ğında hissedilen kaygı ya da üzüntü diye ta-
nımlanmaktadır. Biraz daha detaylı ele
alırsak, öncelikle korku duygusunun doğal ol-
duğunu söylemeliyiz.Atalarımız ateşten, yır-
tıcı, vahşi hayvanlardan korktukları için
korunmanın türlü yollarını keşfetmişler; şim-
şekten, yıldırımdan, depremlerden korktukları
için barınma üzerine yetilerini geliştirmişler;
düşmandan, hırsızlardan, ortada kalmaktan
korktukları için de hukuki alanı var etmişler,
iyi yaşamak için yasaları keşfedip bunları
insan olmanın temel taşları haline getirmiş-
lerdir.Bu verdiğim örnekler günümüzde de
büyümeyi sürdürmektedir.Konuya buradan
baktığımızda insanlık korkuyu muhteşem di-
yebileceğimiz bir yaklaşımla gelişim yönünde
kullanmışlardır.Bir de doğal olmayan, üreti-
len korku ve korkular vardır.Bunlar henüz ya-
şanmadıkları gibi yaşanma olasılıkları
taşımaktadır. Yani kişinin kendi sanal gerçek-
liğinden başka bir şey değildir.Sistematik dü-
şünemeyen beyinler kendi hallerine
bırakıldığında etrafı saran yabani otlar gibi
korkular, kaygılar, olumsuz olasılıklar üretir-
ler. Böyle kimseler için korku, söz konusu be-
denin beyni haline dönüşür. Bu da yaşam
kalitesini olabildiğince düşüren hastalıklı bir

durum yaratır. 
“Korkacağımız tek şey, korkunun kendisidir”
Johann Wolfgang von Goethe
Öyküleri severim. Özellikle de hayvanların,

doğanın dile geldiği fabl türü öyküleri ayrı bir
güzellikte bulurum. Bu türde kaleme alınmış
kısacık bir anlatı, bizim bir üniversite bitirirce-
sine sınıf atlamamızı dahi sağlayabiliyor kimi
zaman. Yazımızın burasında, korkunun öne-
mini veba salgını üzerinden işleyen Breton
müzisyen ve yazar Maurice Duhamel’in satır-
larına yer verelim…“Bir kervan çölde Bağdat
yönünde ilerlerken aynı şehre doğru koşarak
giden Veba’ya rastlar. Kervanbaşı Veba’ya,
neden Bağdat’a gittiğini sorar. Veba, beş bin
kişinin canını almak için, diye yanıtlar. Bir
müddet sonra salgının yaşandığı Bağdat’tan
geri dönen kervan çölde yine Veba’yla karşıla-
şır.Kervan’ın ileri geleni, bize yalan söyledin,
beş bin yerine elli beş bin cana kıydın, der.
Hayır, der Veba. Ben beş bin kişinin hayatını
aldım, geri kalanlar korkularından öldüler…”

Evet, sevgili okur. Korku içinde bulunduğu-
muz duruma göre sıradan, normal veya doğal
olarak değerlendirilebilir. Ancak bilmemiz ge-
reken bir husus var ki hiç de yabana atılacak
bir duygu durumu değildir. 

Öyle ise soru şu: Korkularımızdan 
kurtulabilir miyiz?

Korkularınız sizden korksun! (1)
Ziya Şakir yılmaZ 

ziya@ziyayilmaz.com

HAYATTAN NOTLAR
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YANINDA
GOP KADINLARIN
YANINDA
GOP KADINLARIN
YANINDA
Gaziosmanpaşa Bele-
diyesi Kadın Koordi-

nasyon Merkezi’nin bu
yıl 13 dalda ve 250
branşta düzenlediği

MEB sertifikalı 
ücretsiz kurslara 

kayıtlar devam ediyor
ARİF ELMAS

Yeni Medya Akademi’nin 4. döneminde eğitim alacak 20 kursiyer belirlendi. 8 hafta sürecek
medyanın önde gelen isimleri, eğitimlerde genç kursiyerlere tecrübelerini aktaracak. 

Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri
Müdürlüğü tarafından yürütülen çalış-
malar kapsamında, Süleymanpaşa’da
bulunan ilk ve orta öğretim okullarının
önlerinde, yollarında yer alan ve silin-
meye yüz tutmuş yaya geçidi, yol çizgi-
leri ve “önce yaya” yazıları yenileniyor,
kaldırımlar boyanıyor. Öğrencilerin gü-
venli bir şekilde okullarına gidip gelme-
leri, okul yolunda herhangi bir sıkıntıyla
karşılaşmamaları adına yürütülen çalış-

malar, hız kesmeden sürdürülüyor. Ay-
rıca ihtiyacı bulunan okullarda boya-
badana ve çeşitli onarım işleri de
gerçekleştiriliyor. Çalışmalar kapsa-
mında, Süleymanpas�a Mesleki ve Tek-
nik Anadolu Lisesi, Şehit Turgut Kurtçu
İlkokulu ve Ertuğrul İlkokulu önünde
bulunan yaya geçidi çizgileri yeniden
boyanarak belirgin hale getirildi, 50. Yıl
Ortaokulu ve Cafer Tayyar İlkokulunda
boya badana işlemleri yerine getirildi.

Süleymanpaşa Belediyesi,
okulların açılması ile birlikte, okul

yollarında bulunan yay geçitleri,
önce yaya yazıları ve yol çizgilerini

yeniden boyayarak görünür hale
getiriyor. Ayrıca badana ihtiyacı

olan okullara da destek veriliyor

Balık tezgahları
için sıkı denetim
Eyüpsultan Belediyesi zabıta ekipleri, İs-
lambey Kapalı Semt Pazarı'nda balık tez-
gahlarını denetledi. Tüm ülkede 1 Eylül
itibariyle balık av sezonun açılmasıyla bir-
likte, balık tezgahları şenlenirken, ekipler
‘380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu' kapsa-
mında satışa sunulan balıkların tazeliği, bü-
yüklükleri ile halk sağlığı açısından
uygunluğunun yanı sıra fiyat etiketlerini
kontrol etti. Denetimlerde satışa çıkarılan
tüm balık çeşitleri yasaların izin verdiği bo-
yutlara göre ölçüldü. Ayrıca fiyat etiketleri-
nin görünür ve okunaklı olması, halk
sağlığını etkileyecek olumsuzluklara mey-
dan verilmemesi, genel hijyen kurallarına
riayet edilmesi ve vatandaşların huzurunu
bozmayacak şekilde satış yapılması husu-
sunda tezgah sahipleri bilgilendirildi. Öte
yandan zabıta ekiplerince ilçede bulunan 18
pazarda balık satışlarıyla ilgili denetimlerin
devam edeceği bildirildi. Balık çeşitlerine
göre olması gereken minimum boyutlar ise
şöyle: Hamsi 9 cm, Barbun 13 cm, Lüfer 17
cm, İstavrit 13 cm, Mezgit 13 cm, Palamut
25 cm, Sardalya 11 cm ve Kalkan 45 cm
büyüklükte olmalı.

Arnavutköy
engelleri aştı
Arnavutköy Belediyesi tarafından İmra-
hor’da özel çocuklar için “Engelsiz Kamp”
düzenlendi. Kamp boyunca doyasıya eğle-
nen engelli bireyler doğada engel olmadı-
ğını bir kez daha gösterdiler.
Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenle-
nen etkinlikte 15 özel çocuk ve ailesi İmra-
hor Mesire Alanı’nda kamp yaptı.
Gerçekleştirilen Engelsiz Kamp, birçok eğ-
lenceli etkinlikler ve eğitimlerle dopdolu
geçti. Engelli bireyleri doğa ile buluşturan
Arnavutköy Belediyesi, çocuklara yeşili ko-
ruma bilinci verirken sosyal ve sportif akti-
vitelerle sosyal hayatla bağlarını
kuvvetlendirdi. Kampta bir araya gelen 8-
16 yaş arası çocuklar;   deniz bisikleti, dev
salıncak ve zipline binerek gönüllerince eğ-
lendiler. Ayrıca özel çocukları, kamp süre-
since Nasrettin Hoca da yalnız bırakmadı.
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Kim daha büyük!

D evlet büyükleri geldiklerinde, zıpkın gibi adamlar
onları karşılamalarda, açılışlarda, düğünlerde hü-
nerlerini gösterirler. Yani olmazsa olmazdır.

İzleyenlerin önce omuzları kıpırdanmaya başlar. Zor-
dur bizim oraların horonunu oynamak,  Karadeniz’in
dalgaları gibi hırçındır, yerinde duramazsın…

Sevdiğin gelir aklına birden, şair gibi olursun. “Ya
ben erken geldim dünyaya, ya da sen geç kaldın vuslata”
diye mırıldanırken, eşsiz güzelliklerin bulunduğu yayla-
lara alır götürür. 

Yıl 1984 dönemin İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut,
bu satırların yazarı ise, o yıllarda gazeteci, Trabzon’da
turistik tesisin açılışındayız.

Bakan hayranlıkla uşakların horonunu izliyor. Birkaç
tane fotoğraf çektikten sonra yanına yaklaştım. Ellerini
göbeğinin üzerinde birleştirmiş, pür dikkat izliyor. Belli
ki kafasının içinde bir şeyler var. 

Omuzların, kolların ve ayakların bir birbirleriyle
ahengine, arada bir gür sesler eşlik ediyor. Al aşağa, ha
uşak haaaa…

Çok geçmeden yanında olduğumu fark etti. Yüzünde
biraz buruk, biraz da meraklı haliyle, gözlerini zıpkın
gibi adamlardan ayırmadan, 

”Sen de böyle oynayabilir misin’’ diye sordu…
Neden sorduğunu anlamıştım. 
“Sizde oynarsınız” dedim, 
“Yok, ben oynayamam”
“Oynarsınız efendim”
“Oynayamam” 
“Oynarsınız” diye ısrar edince,
Buruk halinin yanına gülümsemesini de koyarak bana

doğru tamamen döndü ve gülerek “Sevgili kardeşim bu
göbekle oynayamam” dedi. 

Gazeteci ile İçişleri Bakanı arasında geçen bu şekilde
milyonlarca örnekler vardır… 

Bir Başbakan düşünün, makam arabasıyla kendi ısrar
ederek, korumasını da bagaja oturtuyor. İneceği yere geldik-
lerinde, kapının zor açılmadığını bilmesi üzerine iner açar. 

Daha neler demeyin. Başbakanın adı Bülent Ecevit,
şaşırmayın.  

Gazeteci ise kendisine teklif edilen görevi o tarihte
TRT’de çalışması sebebiyle etik olmayacağından, affını
istemek üzere bulunduğu yere giderek görevden azledil-
mesini isteyen, Uğur Dündar. 

Konu kimin hangi unvana sahip olduğu değil, önemli
olan karşılıklı kibarlık, nezaket, hoşgörüdür.   

Geçen gün bir Tv kanalında haberleri izlerken tanık
oldum. 

Amacı, işini layığıyla yapıp, yurttaşı bilgilendirmek
olan gazeteci, Çalışma Bakanı’na mikrofonu uzatarak
sorusunu yöneltiyor.  

Sayın Bakan, sağa, sola bakıyor…
Belli ki sorudan rahatsız olmuş, cevap vermek istemiyor… 
Yürümeye devam ederlerken, çarpacak kadar yakınında

olan gazeteciyi yok sayarak, birden yönünü değiştiriyor. 
Gazeteci bırakmıyor, hamlesini yapıp, tekrar soruyor.

Tepki yok!
Ortamda görevliler, bir o kadar da gazeteciler ve ka-

meramanlar var. Yürümeye devam ediyorlar. 
Bakan kesin içinden “şimdi bu da nerden karşıma

çıktı, yolda bir türlü bitmedi. Araç nerede?” diye söyle-
niyordur ki mikrofon uzatılarak, soru bir daha geliyor.

Küçük dağları ben yarattım gibi tavrı devam eden
Bakan, kurtarıcısı olan arabaya nihayet kavuşuyor. Du-
rumdan mutlumu, bilemem. Lakin gazetecinin o an
buruk ve üzgün olduğunu çok iyi hissedebiliyorum.

Sayın Bakan duygudaşlık yapabilse idi… Cevap ver-
mese dahi, durumu kibarca davranıp kurtarabilir, gör-
evini yapan o gazeteciyi de üzmemiş olacaktı.   

Kafasını başka yere çevirerek, görmemezlikten gel-
mek, duymuyormuş gibi davranmak şık olmadı.   

“Allah kibirli ve övünen hiçbir kulunu sevmez” bu söz
bana ait değil, Kur-an diyor.

Sizler bulunduğunuz görevlere, makamlara o gazeteci
gibi yurttaşlardan aldığınız oylar ile geldiniz. Bulundu-
ğunuz makamlar geçici süreli görevlerdir. Baki kalacak
olan ise insanlıktır… 

Gazeteci sorar, susmaz… Onun vicdanı kimsenin vic-
danına benzemez. 

Uğur Mumcu’yu da sustu sananlar, yanılıyorlar. Bili-
niz ki daha çok okunuyor. 

Zordur her tarafı yeşil olan güzel ülkemde gazeteci
olmak. Gazete okuyan azdır, cezaevine konan ise çoktur.
Gazeteci emeğinin karşılığı alamaz. Birilerinin bam te-
line dokunduğu zaman kapının önüne konulur.  

Tazminatsız işten atılan 45 gazeteciye haklarını ister-
ken “ömrümüzü verdik” dedirtiyorsanız, sıra yine gaze-
tecilere gelmiş demektir. 

Biliniz ki yapılanlara rağmen gazeteci, kin ve de hu-
sumet beslemez. 

‘’Köylüler, bir gün Nasreddin Hoca’ya sormuşlar:
– Hocam padişah mı büyük, yoksa çiftçi mi?
Hoca hemen cevabını vermiş; Tabii ki çiftçi büyük, çünkü

çiftçi buğday yetiştirip vermezse padişah acından ölür…”

Kumbağ Mahallesinde düzenlenen törenin açılış ko-
nuşmasını TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz
gerçekleştirdi. İçöz konuşmasında Kumbağ TM2- Altı-
nova TM12 Arası Kanalizasyon Terfi Hattı teknik bil-
giler verdi ve TESKİ olarak çalışmalarına hız
kesmeden devam edeceklerini belirtti.Tekirdağ Büyük-
şehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise, göreve ilk
geldiklerinde 42 adet vahşi depolama sahası olduğunu
belirterek, “2014 yılında altyapısı olmayan bir Tekirdağ
devraldık. Şimdi geldiğimiz noktada ise, Sultanköy
Mahallesi’nin arıtmasını revize ettik. Marmaraereğlisi
İlçesinin su ihtiyaçlarını giderdik. Yine Marmaraereğli-
si’ne ikinci bir arıtma tesisini yapıyoruz. Bir ay sonra
Doğu Arıtma Tesisi’ni devreye alacağız. Batı Arıtma
Tesisini 2017 yılında devreye aldık. İl genelinde 2.550
km altyapı yatırımı yapan bir büyükşehir belediyesiyiz.

Kumbağ’da ciddi sıkıntılar olduğunu gördük. Yazın
nüfusu 100 bini bulan bir mahalle Kumbağ, 1820 kişi-
lik kanalizasyon sistemi kullanıyor. Naip Mahallesi de
20 sene önce yapılan kanalizasyon sistemini kullanıyor.
Artık arıtmaya kapattık. 3 terfi istasyonu ile Kumbağ ve
Barbaros Mahallelerinin kanalizasyonunu Tekirdağ’a
getiriyoruz. Bu bölgede oturan vatandaşlarımız artık
denize baktıklarında kanalizasyon görmeyecekler. Şar-
köy’de çalışmayan Mürefte Arıtma Tesisini devreye
soktuk. Yine Şarköy’de ciddi boyutta bir kamulaşmaya
girerek yeni bir biyolojik arıtma yapıyoruz. Tüm bunla-
rın yüzde 80’i tamamlandı, yüzde 20’sini de tamamla-
dığımız zaman Şarköy’den Sultanköy’e kadar pırıl pırıl
bir sahile kavuşacağız. 42 Vahşi depolamayı kapattık.
Demirli Çöplüğünden enerji üretiliyor ve vatandaşın
kullanımına sunuluyor. Çorlu’da ikinci bir enerji siste-

mini de kurduktan sonra bu bölge çevre konusunda
Türkiye’deki sayılı yerlerden biri olacaktır. Tekirdağ en
çok arıtmaya sahip ilimiz. Hizmet süremiz boyunca ne
söz verdiysek hepsini yerine getireceğiz. Güzel günler
bizi bekliyor.” dedi.
Emeği geçenlere teşekkür

Açılış töreninde Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ
Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Süleymanpaşa Belediye
Başkanı Cüneyt Yüksel ve İller Bankası Bölge Müdürü
Ferit Yüksel deyaptıkları konuşmalarda temiz çevre, temiz
Tekirdağ hedefi doğrultusunda çalışmalara devam ede-
ceklerini belirterek, Kumbağ TM2- Altınova TM12 Arası
Kanalizasyon Terfi Hattı’nın hayırlı olması dileğinde bu-
lundular ve terfi hattının yapımında emeği geçen herkese
teşekkürlerini ilettiler. İRFAN DEMİR

VUSLAT

Erol Sırrı YOLCU 
erolyolcu3434@gmail.com

İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
Başkanı Ekrem İmamoğlu, kurum
tarihinin ilk “katılımcı bütçe projele-

rini” kamuoyuna tanıttığı basın toplantı-
sının ardından gazetecilerin sorularını
yanıtladı. Geçmiş AK Parti döneminde
İBB'nin bloke edildiği veya el konulduğu
iddia edilen hesaplarına ilişkin konuşan
İmamoğlu, “İl Başkanı sanıyorum konu-
lardan bir haber konuşmuş. Çünkü ko-
nularla ilgili süreç, tamamen bunu
söylediklerinin dışında bir süreç. Önce-
likle şunu ifade edeyim: 39 yolsuzluk
dosyasıyla ilgili süreç; biliyorsunuz İçiş-
leri Bakanlığı'nın gönderildiği müfettişler
tarafından dosyalara el konuldu. Burada
suç duyurusunda bulunmayla ilgili me-
kanizmada biz zaten eksik davranmadık.
Ki bununla ilgili zaman içerisinde duyu-
rularımızı da yaptık. Eee suç duyuru-
sunda bulunuyoruz ancak bu da işlem
yapılmazsa bir anlamı olmuyor. Suç du-
yurusunda bulunduğunuz insanların ta-
mamı devlet memuru. Devlet memuru
olunca da ya burada Bakanlığın ya da
Valiliğin izin vermesi gereken, yani savcı-
lık oraya başvurduğu zaman izin ver-
mesi gereken süreçlerin devreye girmesi
gerekiyor. Yani şöyle: Bir daire, İçişleri
Bakanlığı, müfettiş, İçişleri Bakanlığı ve
Valilik… Böyle bir kısır döngü. Bizim bu
müdahale etmek istediğimiz 39 dosyanın
tamamı, bu kısır döngünün içerisinde
duruyor. Tabiri caizse, top çevriliyor.
Ya da çevrilmiyor; olduğu yerde du-
ruyor ve işlem yürümüyor. Madem
bu kadar cesur bir çıkış yapıyor,
ben İl Başkanı’na buradan çağrı
yapıyorum suç duyurularımızın
gereğinin yapılması hususunda.
Ya da daha özgür bir biçimde
bu dosyaların incelenmesi için
tekrar dosyaların belediyemize
iadesi hususunda adım atsın-
lar. Geçmişte bu işler nasıl ya-
pılıyorsa, o şekilde yapılsın. Bu
söylemlerinin arkası dolmuş
olsun” dedi.

Kul hakkı yiyorlar

İBB'nin bloke edilen paraları üze-
rinden birilerinin kul hakkı yediğini
vurgulayan İmamoğlu, “İkincisi para-
ların iadesi konusu. Bu da yanlış bir
bilgi. Eksik bilgi. O da ne yazık ki İstan-
bullunun beş milyon liraya yakın parası
bir yılı aşkın süredir bloke edilmiş bir bi-
çimde hesapta duruyor. Yazıktır, günah-
tır. O 5 milyon lira, belki de binlerce
insanın o gün acil yarasına merhem ola-
caktı. Bu engellendi. Kasıtlı bir şekilde
engellendi. Siyasi bir akılla engellendi.
Şimdi, ‘Yok efendim kime iade edildi?’
Yani zaten bu bloke. Bize bir şey iade
edilmedi. Para hesapta duruyor. E yar-
dımı yapanlara mı iade edildi? Öyle bir
şey de yok. Çünkü para hesapta duru-
yor. Karar o biçimde duruyor. Kaldı ki,
vatandaş parasını bize emanet etti. Biz -
6 milyon liranın üzerinde bir paraydı- o
zaman kullandık ve dağıttık. Nakit ola-
rak dağıttık. O zaman suç duyurusunda
bulunsunlar, yargılasınlar bizi yanlış bir
şey yaptıysam. Bir sene geçti. Yargılasın-
lar bizi. Oradaki 5 milyonun o hesap-
larda durması üzerinden ne bu dünyada
ne öbür dünyada ne de hukuk önünde o

işe
imza
atanlar
hesap vereme-
yecekler. Kul hakkı yi-
yorlar şu anda. Niye? İki türlü
yiyorlar: Bağış yapmak isteyen vatandaş-
ların o vicdani hamleleri önünde suçlu-
lar. Yine ihtiyacı olan vatandaşların bir
yarasına merhem olacak o paraların on-
lara ulaşmamasından ötürü de suçlular.
Bu kadar net. Kamu vicdanı bu işin ka-
rarını vermiştir. Ben, Sayın İl Başkanı'na
da tavsiye ediyorum. Biz, söz vermiştik
birbirimize. Bir husus olduğunda bilgi
almak için bir şeyi sormak için, bir ta-
lepte bulunmak için birbirimizle irtibat
kuralım demiştim. Ben kendisini ziyaret
ettim malumunuz. Her zaman bekleriz.
Gelsinler biz de konuk edelim. Artı bu
tür bilmediği hususlarda, bilgi isterler; 

tele-
fonu-

muz her
zaman açıktır.

Biz, kendisine
bilgi vermekten keyif

alırız; İstanbul'un 16 milyon
vatandaşına vermekten keyif aldığımız
gibi” şeklinde konuştu.

Çıldırmış proje

Halka dökünen projeler ürettiklerini ve
çılgın projelerin önünde olduklarını vur-
gulayan İmamoğlu, “Hepsi çılgın as-
lında. Niye çılgın? Çünkü insanların
yaşamına dokunuyor. Ama çıldırmış
değil. Yani çılgın proje, ama çıldırmış
proje değil. Niye? Afeti düşünüyor; afet
anında nasıl iş birliği yaparız ve bu ken-
tin kurtuluşuna hep beraber imza atarız.
Zira afet anında en büyük güç, büyük
güç toplumun kendi gücü. Bu iki kere iki
dört yani. İstanbul'da Allah korusun,

Allah geçinden versin bir deprem afeti
esnasında ne kadar personel sayınız
olursa olsun, süreci yönetmeniz müm-
kün olmayacak. Niye? İnşallah hızlıca
bu iş birliğini, vatandaş nezdinde, ku-
rumlar nezdinde yapar ve İstanbul'u
güçlü dayanıklı bir kent haline getiririz.
Dolayısıyla ne var bunun içinde? Afet
var, çevrenin korunması var. Ne var? İn-
sanların yaşamını kolaylaştırmak var, ço-
cukların yaş almış insanların yaşamlarını
kolaylaştırmak var, yürünebilen, gezilebi-
len, daha rahat erişilebilen İstanbul'u var
etme var içinde” dedi.

İstanbullu'nun aklına kurban
olayım

İstanbul halkının aklına da övgüler dizen
İmamoğlu, “Mesela şöyle bir proje önü-
müze gelmedi: İstanbulluların aklına
kurban olayım. Onların güzel zihinlerini
kucaklıyorum, alkışlıyorum. ‘Benim şu-
rada arsam var, buraya bin tane konut
yapalım, ben de para kazanayım’ diye
çıldırmış bir projeyi bize sunmuyorlar.
Evet, Kanal hattındaki hangi akıl var ise
işin içerisinde, hepsi çıldırmış bu proje
aklıdır. Birilerine para kazandırma aklı-
dır. Oralardaki meraların, ekilen arazile-
rin, ormanların heba edilmek istendiği,
yok edilmek istendiği süreçlerdir. Her ba-
kanlık, Kanalla ilgili, ‘Ben şunu yaptım
tarzında, -vardır ya ilkokul öğrencilerin
mutlu olma anı- böyle bir çaba içeri-
sinde. Birisine, bir kişiye sempatik gö-
rünme çabası içerisinde Kanal
mevzusunu kullanma girişimi diye görü-
yorum bunu. Bir konut projesi hazırla-
mışlar, hala içinde parselasyon
işlemlerini bile tamamlamamışlar. Var-
sayalım ki doğru iş yapıyorlar. Mülki-
yet, parselasyon, plan uygulamaları
devreye alınmamış. Kaldı ki planla il-
gili davalar var” ifadelerini kullandı.

Siyasi ömürleri yetmez

AK Parti iktidarının ömrünün Kanal
İstanbul'a yetmeyeceğinin altını çizen

İmamoğlu, “Bakın biz, projeyi milyon-
larca insana soruyoruz, ya siz, İstanbul'a
iki milyon insanı yerleştirmek için acele
ediyorsunuz. İstanbul'un böyle bir şeye
tahammülü yok ve İstanbul'un hiçbir ku-
rumuna sormuyorsunuz. İstanbul'un en
ana kurumu, İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi'ne sormuyorsunuz. Açılan dava-
ları yok sayıyorsunuz. ‘Ben konut
yapacağım orada’ diye bir hamleyle yola
çıkıyorsunuz. Davamızı açacağız. O
alanı deşifre edeceğiz. Alanı deşifre etti-
ğimiz gibi, süreci takip edeceğiz. Her
zaman söylüyorum: Siyasi ömürleri de
yetmeyecek. Devletin, milletin parasını
heba ettirmeyeceğiz. İstanbul'u yok et-
melerine fırsat vermeyeceğiz. 2 milyon
insanı daha… Kaldı ki bu hiçbir zaman
bir hat çizemezsiniz bu tür girişimlerde.
O hep büyür. Virüstür. Bulaşır ve devam
eder. 2 milyonla kalmaz. Milyonlarca
insan demektir. Zaten İstanbul'un böyle
bir hacmi yoktur, kapasitesi yoktur. Buna
asla müsaade etmeyeceğiz. Çünkü artık
biz, İstanbul'un geleceğini İstanbullu-
larla konuşuyoruz. Bir kapalı odada üç
beş kişi bir kişinin dediğini uygulayan bir
metodu da yok sayıyoruz. Yok hükmün-
dedir. Siyasi ömürleri yetmeyecek” dedi.

Tekirdağ su sorununu çözüyor

Milletin parasini
heba ettirMeyiz

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi; Kumbağ, Barbaros ve Naip Mahalleleri'nin atık su sorununu çözmek amacıyla
hayata geçirilen Kumbağ TM2- Altınova TM12 Arası Kanalizasyon Terfi Hattı düzenlenen törenle hizmete açıldı

Kanal İstanbul'a ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İstanbul'un böyle
bir şeye tahammülü yok. İstanbul'un en ana kurumu, İBB’ye sormuyorsunuz. Açılan davaları yok sayıyorsu-
nuz. Devletin, milletin parasını heba ettirmeyeceğiz. İstanbul'u yok etmelerine fırsat vermeyeceğiz” dedi

“Ulaştırma Bakanlığı metrolarının değiştirdiği logosu konusu var ve bo-
zulan otobüslerle ilgili çok fazla görüntü paylaşılıyor sosyal medyada. Bozu-

lan, yolda kalan otobüslerle ilgili bakımı, onarımların yapılmadığı, bakımı onarım
ihalesini alan şirketin CHP'li bir milletvekilinin mali müşaviri olduğu iddiaları var.

Bu iddialar doğru mudur? Bu otobüsler neden bu kadar çok bozuluyor?” sorusuna
yanıt veren İmamoğlu şöyle konuştu; “Böyle enteresan bir şekilde vatandaşı aldatma

çabası. Yani bu ne zaman devreye giriyor mesela? Ya bir otobüs alımıyla ilgili kredi onayı,
meclisten oy birliğiyle çıkan bir kredi onayı, bir yıla yakın bir süredir Cumhurbaşkanlı-

ğı’nda niye bekler? Ya buna birinin aklı eriyor mu? İstanbul, filosunu yenilemek zorunda.
Çünkü yıllardır bu ihmal edilmiş. Kardeşim eski otobüs ya. Geçenlerde, depolarda bekleyen,

kendi dönemlerinde alınmış işe yaramayan, ne yazık ki büyük bir yolsuzluk dosyasını da
içinde barındıran bir otobüs filosunu, ‘tamir bekleyen otobüsler’ diye yayınlama cehaleti
kadar şaşırmış durumdalar. O bakımdan bir yıldır bizim otobüs alma konusundaki kredi
talebimiz niçin bekletiliyor? Ya bırakın yüzlerceyi, bakın binlerce otobüsün yenilenme-

siyle ilgili sürecin kademeli bir şekilde İstanbul'da devreye girmesi lazım. Çünkü en
az, 2019’dan geriye, on yıl boyunca İstanbul'u yönetmeyi unutmuş, ‘Hangi köşe

başında ben ne yapabilirim’ çabası içerisinde bulunan topluluğa dönüşmüş
geçmiş dönem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yönetenler. Bu akıl ve o

aklın içinde olanlar, dönüyor işte bu işleri böyle yanıltarak, insanlara,
‘Buraya bak, oraya bakma’ dedirterek gerçekleri saptırmaya çalı-

şıyorlar. Vakti bol olan da boş işlerle uğraşıyor, ‘M mi U mu
diye.’ Boş işlerle uğraşan insanlar da hatta buradan

oraya gidip de bu işlerle uğraşan insanlar
da ne yazık ki aralarında var.”

Kredi onayı
niye bekliyor?

Hattın açılış kurdelesini kesen Tekirdağ Büyükşehir
Belediye Başkanı Kadir Albayrak, “Şehrimize güzel
bir hizmette bulunduk, mutluyuz” şeklinde konuştu.

İmamoğlu, İstanbul
halkının çıkarlarını
her zaman
koruyacaklarını
ifade etti.
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İHBİR Yönetim Kurulu
Başkanı Haluk Okutur
yaptığı açıklamada,

“İHBİR olarak ağustos ayında
geçtiğimiz yılın aynı ayına göre
yüzde 33,41 artışla 183 milyon do-
larlık ihracat gerçekleştirdik. 2021
yılında toplam 187 ülkeye ihracat
yapan Birliğimizin ABD’ye olan
ihracatı geçen yılın aynı ayına göre
yüzde 73,97 Irak’a ihracatımız
yüzde 37,82 Birleşik Krallık ihraca-
tımız yüzde 64,51, Cezayir’e ihra-
catımız yüzde 430,06, Almanya’ya
ihracatımız yüzde 36,37 değer ba-

zında artış gösterdi. Birliğimiz,
ocak-ağustos döneminde geçen
yılın aynı dönemine göre yüzde
18,73 artış ile 1 milyar 471 milyon
918 bin dolarlık ihracat gerçekleş-
tirdi" ifadelerini kullandı.

Şekerli ürünlere ilgi var

Ağustos ayında İHBİR'in 183 mil-
yon dolarlık ihracat gerçekleştirdi-
ğini belirten Başkan Okutur, "Şeker
ve şeker mamulleri ihracatımız
ağustos ayında geçen yılın aynı
ayına göre yüzde 54,39 değer ba-
zında artış ile 46 milyon 496 bin

dolar olarak gerçekleşti. Şeker ve
şeker mamulleri bu ay gerçekleşen
artışla beraber en fazla ihracat ya-
pılan ürün grupları arasında yerini
aldı. Geçen yılın aynı ayına göre
birçok ürün grubunda daha artış
görüldüğünü kaydeden Başkan
Okutur, “Diğer Gıda Müstahzar-
ları ihracatı yüzde 32,72, Pastacılık
ürünleri ihracatı yüzde 26,31 Ka-
kaolu Mamuller ihracatı yüzde
24,14, Bitkisel Yağlar ihracatı 56,06
Yağlı Tohumlar ve Meyveler ihra-
catı ise yüzde 33,01 değer bazında
artış gösterdi” dedi.

F inansal okuryazarlığı olmayanların
dahi altına olan güveninin yüksek
olduğunu ifade eden İstanbul Ge-

lişim Üniversitesi’nden Finans Uzmanı
Doç. Dr. Hakan Yıldırım, Hindistan ve
Türkiye’de düğünlerin sayısı artacak bu
yüzden de altına olan talep yükselecek de-
mekteydiler. Haklılık payları var mıydı?
Evet. Talep artınca fiyat artar. Ancak altın
fiyatlarının yalnızca bu koşula bağlı olarak
yükselmesi ekonomi bilimiyle açıklana-
maz” dedi. Altın fiyatlarının düğün ve me-
rasimler ile alakası olmadığına vurgu
yapan İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden
Finans Uzmanı Doç. Dr. Hakan Yıldırım,
“Uluslararası piyasalarda altın fiyatı düşü-
yor. Çünkü FED’in faiz kararlarından
tutun da Amerika’nın yaptığı tüm önemli
makroekonomik açıklamalar altın fiyatla-
rının gerilemesinde önemli bir role sahip.
Mesela FED faiz artırımı kararı aldı ve
2023 yılına kadar iki kez faiz artırımı yap-
mayı hedefliyor.  Bu durum emtia piyasa-
sına yansıyacak ve altın fiyatları aşağı
yönlü bir davranış göstermek durumunda
kalacaktır. Diğer taraftan korku endeksi
olarak bilinen VIX endeksinin düşmekte
ve 30.00’un altında hareket etmesi önemli
sebeplerden biri olarak ifade edilebilir”
diye konuştu.

Gram altın beklenen 
seviyede değil

Altını gram cinsinden de değerlendiren
Doç. Dr. Yıldırım, “FED açıklamaları,
VIX endeksinde meydana gelen düşüş ve

30.00 seviyesinin altında hareket etmesi,
güven arayan belirli bir kesimin yatırımla-
rını kripto varlıklara kaydırması, Ons cin-
sinden Amerikan Doları karşılığı altın
fiyatlarında meydana gelen gözle görülür
düşüş, Dolar/TL paritesinin fiyat hareke-
tinde meydana gelen sıkışma; gram altın

fiyatlarının beklenen fiyat seviyesinin al-
tında kalmasına sebep gösterilebilir” ifa-
delerini kullandı. “Ons cinsinden altın
fiyatı dolar cinsinden fiyatlanır, gram altın
ise Türk lirası” diyen Doç Dr. Yıldırım, ya-
tırımcının bilmesi gereken en önemli husu-
sun bu olduğunun altını çizdi. Yıldırım,

“Durum şu ki altın hem ons cinsinden
dolar karşılığı düşük bir fiyat seviyesinde
olurken, Dolar/TL kuru aynı şekilde her
ne kadar bizler için düşük olmasa da altın
fiyatları için düşük seviyede hareket etti-
ğinden gram altın beklenen seviyesinde
değil” ifadelerini kullandı.

Domates
şampiyon oldu

ALTIN FIYATLARI
NIYE YUKSELIYOR?

Hububat ihracatı artışa geçti

Geçmişten günümüze altının her kesim tarafından her koşulda güvenli liman olarak görüldüğünü söyleyen Finans
Uzmanı Doç. Dr. Hakan Yıldırım, yaz aylarında yükselişe geçen altın fiyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yıldırım,
yazın yükselen altın fiyatlarının düğünlerle alakalı olmadığını söyleyerek, uluslararası piyasaların etkisine vurgu yaptı

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) verilerin-
den derlediği bilgilere göre, geçen yılın ocak-
ağustos döneminde 1 milyar 493 milyon

dolarlık döviz girdisi sağlayan yaş meyve sebze ihracatı,
bu senenin aynı döneminde 1 milyar 785 milyon dolara
ulaştı. Ocak-ağustos döneminde 805 milyon 396 bin do-
larlık meyve, 576 milyon 402 bin dolarlık sebze, 391 mil-
yon dolarlık narenciye, 11 milyon 898 bin dolarlık çay
ihraç edildi. Söz konusu dönemde meyvede kiraz, seb-
zede ise domates ihracat şampiyonu oldu. Bu dönemde
kiraz ihracatı geçen yıla göre azalmasına rağmen ekono-
miye 184 milyon 13 bin dolarlık katkı sunarken, sebzede
domates geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16'lık ar-
tışla 240 milyon 409 bin dolarlık döviz girdisi sağladı. Bu
iki ürün genel yaş meyve sebze ihracatında toplamda 424
milyon 422 bin dolarlık satış rakamını yakaladı. Ocak-
ağustos döneminde domates ve kirazı limon, şeftali ve
mandalina takip etti.

Çalışmalar sürecek

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı
Nejdat Sin, yaş meyve sebze sektörünün ülke ekonomi-
sine önemli katkı sunmaya devam ettiğini söyledi. Hedef-
lerinin en iyiye ulaşmak olduğunu dile getiren Sin,
üreticileri en yüksek seviyeye taşımak için çalışmalarını
sürdürdüklerini kaydetti.

Artış yüksek olacak

Sin, geçen yılın ocak-ağustos dönemine göre yaş meyve
sebze ihracatında yüzde 20'lik artışın olduğunu aktara-
rak, şöyle konuştu: "Biz bu artışı yeterli görmüyoruz. 20
Ağustos'ta mayer limon ihracatı başladı. 17 Eylül'de ise
enterdonat dediğimiz limon çeşidinin ihracatına başlana-
cak. Yeni sezon narenciye ürünlerinin devreye girmesiyle
ihracatta daha hızlanırız. Önümüzdeki aylarda bu artışın
daha yüksek olmasını bekliyoruz. Bu sene Türkiye'de
mevsimler normal gidiyor, üretimde bir problemimiz yok,
her ürün çok şükür yeterli kadar var umarım ekstra bir
doğal bir şey olmazsa iyi bir sezon bekliyoruz." Ülke eko-
nomisine daha fazla katkı sunmak için sürekli çalışma
içerisinde oldukların anlatan Sin,"Normal şartlarda biz
ihracatımızın üstüne koyarak gidiyoruz. Hedefimiz çıtayı
hep yükseltmek. Bazı sıkıntıların da önüne geçmek lazım.
Küresel ısınma dünyada bir sorun, bizim ülkemizde de
bir sorun. Suyu yönetmek, suyu olumlu kullanmak, tek-
nik anlamda artık salma suyundan tamamen uzaklaş-
mak lazım. Damlama ve değişik sulama sistemlerini çok
iyi kullanmamız lazım." ifadelerini kullandı.

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği
(İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, "İHBİR’in, 2021 yılı ocak-
ağustos dönemini kapsayan ilk 8 aylık süreçteki ihracatı yüzde 18,73
artışla 1 milyar 471 milyon 918 bin dolar olarak gerçekleşti" dedi

15 bin kişiye istihdam müjdesi
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde kurulan Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Böl-
gesi'nde (HAB OSB) 150'si sanayi kuruluşu 300 işletmenin yer almasının planlandığını, yaklaşık 15 bin kişiye istihdam sağlanacağını söyledi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail
Demir, HAB OSB'de düzenlenen müte-
şebbis heyet toplantısına katıldıktan

sonra yeni faaliyete geçen firmaları ziyaret etti.
Basın mensuplarına açıklama yapan Demir, "Sa-
vunma Sanayii Başkanlığı, Ankara Sanayi Odası,
Ankara Valiliği ile Savunma ve Havacılık Sanayii
İmalatçılar Derneği ortaklığında kurduğumuz
HAB OSB ile uzay ve havacılık sektörüne yönelik
yerel ve uluslararası imalat sanayi işletmelerini bir
araya getirmeyi hedefliyoruz. 730 hektarlık alana
yayılan HAB OSB'de yaklaşık 150'si sanayi kuru-
luşu olmak üzere 300 işletmenin yer almasını plan-
lıyoruz. Tam olarak faaliyete geçmesiyle yaklaşık 15
bin kişiye istihdam sağlanacak" dedi.

200'den fazla firma olacak

Sanayi bölgesinde kurulacak TeknoHAB Teknoloji
Geliştirme Bölgesi’nin, mevcut örneklerine kıyasla
önemli bir farkı olduğunu söyleyen Demir, "Ülke-
mizde bulunan teknopark yönetici ve işletici şirket-
leri, üniversite temelli olarak kurulmaktadır.
TeknoHAB’ın üniversite temelli olmayan, ortaklık
yapısı incelendiğinde, Savunma Sanayii Başkanlığı
himayelerinde ve vakıf şirketlerinden oluşan güçlü
ortaklık yapısı gereği ihtisaslaşmış bir teknoloji ge-
liştirme bölgesi olmasını gerektiriyor. TeknoHAB,

SSB’nin yanı sıra, SSTEK, ASELSAN, TUSAŞ,
HAVELSAN, HAB ve Gazi Üniversitesi ortaklık
yapısıyla faaliyetlerini sürdürecek. Ayrıca, HAB
OSB sınırları içerisinde yer alması nedeniyle
200’den fazla firmanın yer alacak olması, firmala-
rın Ar-Ge departmanlarının TeknoHAB içerisinde
yer almalarını mümkün kılmaktadır. Sürekli gelişen
ve büyüyen uzay ve havacılık alanında faaliyet gös-
teren sektör firmalarının çözüm ortağı pozisyo-
nunu doğurmaktadır" diye konuştu.

45 fabrika bitecek

İki kısımda yapımı planlanan alt yapı çalışmaları-
nın birinci kısmını tamamladıklarını söyleyen
Demir, "İkinci kısım alt yapı işinde ise yüzde 85 se-
viyelere ulaştık, bu yıl içinde bitirmeyi planlıyoruz.
Bir yandan süren arsa tahsislerinde ise; 152 sanayi
parselinden 146’sı tahsis edildi ve yüzde 90 seviye-
sinde doldu. İçinde çok amaçlı toplantı ve seminer
salonlarının bulunduğu, 400 kişilik konferans salo-
nunun yer aldığı içinde bulunduğumuz hizmet bi-
nası da kullanıma sunuldu. Bölgemizde
sanayicilerimiz tarafından yatırımı yapılıp tamam-
lanarak üretime geçmiş 7 fabrika, 3’ü tamamlanma
aşamasına gelmiş toplamda yatırımı devam eden
45 fabrika bulunuyor. Ayrıca 72 adet ruhsat süre-
cine girmiş firma bulunuyor" dedi.

Demir, “İkinci kısım alt yapı işinde ise yüzde 85 
seviyelere ulaştık, bu yıl içinde bitirmeyi planlıyoruz. 
Bir yandan süren arsa tahsislerinde ise; 152 sanayi 
parselinden 146’sı tahsis edildi ve yüzde 90 
seviyesinde doldu” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ocak-ağustos döne-
minde gerçekleştirdiği 1 milyar
785 milyon dolarlık yaş meyve
sebze ihracatında meyvede
kiraz, sebzede domates dış
satıma önemli katkı sundu
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Şahit misiniz?

S
on yıllarda cenazelerde bir uygulama başlatıldı; şahitlik…
Cenaze namazının ardından imam soruyor; “Merhu-
mun iyi bir Müslüman olduğuna, Allah’a, melekle-

rine, kitaplarına iman ettiğine, şahitlik eder misiniz?”
Hazır bulunanlar da cevap veriyor; “Ederiz!”

Bir insanı; arkadaş, eş, dost, kardeş, akraba, komşu 
olması nedeniyle yakından tanıyanlar onun “iyi bir insan” 
olduğuna şahitlik edebilirler. Ancak bu bile yüzde yüz emin
olunacak bir nitelik değilken “iyi bir Müslüman” olduğuna
dair şahitlik etmek doğru mudur?

Bir kere iyi bir Müslüman olmanın şartları nedir? Dışa-
rıdan göründüğü şekliyle, namaz kılmak, oruç tutmak,
hacca gitmek, zekât, sadaka vermek, herkese çok iyi dav-
ranmak, sakal bırakmak, sarık ve türban takmak mıdır?
Eğer tüm bunlar yeterliyse burada bir sakatlık yok mudur? 

Kişi, tüm bu icraatlarını gösteriş için yapamaz mı? Ya da
birilerine yaranmak, onlardan olduğunu belli etmek için…
Öyle ya; günümüzde, dinci patronuna yaranmak uğruna
Cuma namazına gidenlere şahit olmuyor muyuz? Makam,
mevki uğruna, hatta işe girebilmek için sakal bırakan, tür-
ban takan hatta beş vakit namaza başlayanlar yok mu? 
Nitekim Maun Suresi bu duruma işaret etmiyor mu?
“Vay haline o namaz kılanların/dua edenlerin ki 
namazlarından/dualarından gaflet içindedirler.”

Kim gerçek Müslüman?
Biz nereden bileceğiz, ölen kişinin gerçek bir Müslüman

olduğunu?
Müslüman olmakla iman etmek aynı şey midir?
Kur’an’a danışalım, bakalım Allah ne diyor:
“Bedeviler: ‘İman ettik.’ dediler. De ki: ‘Siz iman etme-

diniz. Ancak ‘Müslüman olduk’ deyin. İman sizin kalpleri-
nize girmemiştir.”

Demek ki neymiş; iyi bir Müslüman olduğunu iddia etmek,
iman ettiği anlamına da gelmiyormuş… Yani, “Allah’a, kitap-
larına, meleklerine, resullerine iman ettik” demek de yeterli
değilmiş. İmanın kalplere girmesi gerekiyormuş.

Peki, biz o kişinin kalbine mi girdik de kalbindeki imana
şahitlik edelim!

Burada da cevabı yine Kur’an versin:
“Kalplerde olanı sadece Allah bilir.”
“Biz ona şah damarından daha yakınız.”
Biz kim oluyoruz da ölen kişinin Müslümanlığı ya da

imanı konusunda şahitlik ediyoruz? Biz, hâşâ Allah mıyız
da o kişiyle ilgili hüküm veriyoruz? Bize vahiy mi geldi?

Hem, biz kendimizin gerçek bir Müslüman olduğundan /
imanımızdan emin miyiz ki başkalarının Müslümanlığına /
imanına şahitlik ediyoruz?

Yeri gelmişken şahit kelimesinin anlamına da bir göz
atalım. Bakalım neymiş:

Türk Dil Kurumu’nda “şahit” kelimesinin anlamı
“tanık” olarak geçiyor yani, “gördüğünü ve bildiğini anla-
tan, bilgi veren kimse.”

Bu durumda biz neyi görüyoruz? Dışarıdan gözlemledik-
lerimiz gerçek mi? Sergilenen davranışlar samimi mi?

Neyi biliyoruz? Kalbinde yaşadıklarını mı?
Kalplerde olanlar bir şekilde gayb (gaip) âlemi yani 

görünmez âlem olmuyor mu?
Peki, İslam’ın o muazzez peygamberi bile gayb 

hakkında ne diyor?
“…Bana ve size ne yapılacağını da bilmiyorum. 

Bana vahyedilenden başkasına da uymam…”
“…Gaybı da bilmem ben…”
Demek ki gaybı kim biliyormuş?
Sadece Allah…

***
Elbette insan olarak ölen kişi için “iyi bilirdik” demek

güzeldir, ancak iş şahitlik etmeye gelince işte burada biraz
durup düşünmek gerekir sanırım. Zira olay, “yalancı şahit-
liğe” kadar gider, Allah korusun! Hoş, biz ne desek de
Allah doğrusunu elbette biliyor. Bizler, ancak, aciz kulları
olarak, O’ndan, iyi niyetle sarf ettiğimiz sözlerimize, dilek-
lerimize, kalbimizdeki samimiyetimize göre değer verme-
sini umabiliriz.

Ölenin ardından yapılacak en iyi sözlü eylem, dua
etmek, rahmet dilemek ve haklarımızı helal etmemizdir.
Gerisi Allah ile kulu arasındadır.

Tülay HERGÜNLÜ
GÜNDEME BAKIŞ

hergunlu@ttnet.net.tr

İzmir'de konuşan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki
ekonomik gidişatı ancak CHP'nin düzeltebileceğini ifade etti
Bir dizi açılış ve programa katılmak
üzere İzmir’e gelen CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu’na, Ege Sanayicileri
ve İşinsanları Derneği (ESİAD) 35.
Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı’nda
bir konuşma yaptı. İş insanlarının eko-
nomiden seçim güvenliğine birçok ko-
nuda sorularını yanıtladı, önemli
açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu,
ESİAD üyelerinin kendisine yönelttiği,
iktidarın seçime gidip gitmeyeceği, par-
tisinin Kürt sorununu nasıl çözeceği,
parlak olmayan ekonominin nasıl düzel-
tileceği, uluslararası anlaşmalarla yapı-
lan yatırımlarla ilgili sorulara yanıt
verdi. İktidarın seçim atmosferini kendi
lehine çevirmek için bazı girişimlerde
bulunduğunu belirterek, herkesi sağdu-
yulu davranmaya davet etti. İktidarın
seçime gidip gitmeyeceği yönündeki bir
soruyu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, şu ifa-
deleri kullandı; “Bu iktidar seçime gider,
niye gitmesin? Bizim görevimiz seçim
sandığına sahip çıkmak. Burada tek sı-
kıntımız var. İktidar seçim atmosferini
kendi lehine döndürmek için terör, terör
bağlantılı bazı olaylar gibi Türkiye yeni-
den farklı bir süreç içine sokulmak iste-
nebilir. Bu konuda tüm partilileri,
milletvekillerini sağduyu ve sükunete
davet ediyorum. Sakın ola ki,  olayları
(çare) sokakta, yürüyüşlerde değil. Hep
beraber bekleyeceğiz.Sandık gelecek o
zaman demokratik ölçüler içinde davra-
nıp oyumuzu kullanacağız. Ne kadar
tahrik ederlerse etsinler tahriklere kapıl-
mayın diye uyarıyorum.”

Kürt sorunu açıklaması

Kürt sorunu çözülmeden ekonomik so-
runların çözülüp çözülmeyeceğine iliş-
kin bir soruya yanıt veren CHP lideri,
Kürt  sorununu akılcı politikalarla çöz-
menin mümkün olduğunu söyledi. Kı-
lıçdaroğlu,”Türkiye'nin çözülemeyecek

sorunu yok. Her sorun çözülür, çözül-
meyecek sorun yoktur. Ama altını çize-
yim, terör ile teröristlerle bir araya
gelmemek lazım. Biz bu konuda çok du-
yarlıyız. Bu nedenle bu sorunun çözüm
adresi İmralı değil, Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi'dir. Mecliste çözülür bu
sorun. İlk düğmeyi yanlış iliklediler bu
nedenle çözülmedi. Oturur mecliste her
partiden eşit milletvekili olur, bu konuda
kitap yazan,  görüş ifade eden, makale
yazan her partiden saygın milletvekili
var. Oturulur konuşulur.  Türkiye'nin
birliği ve bütünlüğü, bayrak ve vatan ko-
nusunda sorunu olmayan herkesin başı-
mızın üstünde yeri var. İki kırmızı
çizgimiz vatanımız ve bayrağımız, başka
hiçbir sorun yok” diyerek Kürt soru-
nunu çözümü için geçmişte hazırladık-
ları 22 soru 22 cevap içeren broşürü
hatırlattı.
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T ürkiye Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin tica-
ret ve yatırım alanındaki küresel

iddialarını hayata geçirme hususunda
MÜSİAD'la önümüzdeki dönemde
daha yakın çalışmayı planlıyoruz. Tür-
kiye'nin yeni yatırım ihtiyacının giderek
arttığı bir süreçte bu iş birliğinin hayati
önemde olduğu bir gerçektir." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul
Kongre Merkezi'nde düzenlenen MÜ-
SİAD 26. Olağan Genel Kurulu'nda
yaptığı konuşmada, MÜSİAD'ın kurul-
duğu 1990 yılı Türkiye'sinin asırlara sari
demokrasi ve kalkınma mücadelesinin
en kritik, en karakteristik dönemlerin-
den biri olduğunu söyledi. Bir iş adam-
ları derneği olan MÜSİAD'ın çok daha
büyük bir vizyon ve anlayışla yola çıktı-
ğını dile getiren Erdoğan, "Hak, hukuk,
adalet, eşitlik, barış, güven, refah, mut-
luluk gibi milletimizin o dönemde ger-
çekten hasretini çektiği medeniyet
değerlerimizi çağın gerekleriyle tahkim
ederek yola revan olan MÜSİAD, ham-
dolsun kısa sürede büyük mesafe katet-

miştir." diye konuştu. Ülkedeki iş insan-
ları tarafından farklı yaklaşımlarla ku-
rulmuş daha pek çok dernek, vakıf ve
benzeri kuruluş olduğunu aktaran Er-
doğan, şunları kaydetti: "MÜSİAD'ı
onlardan ayıran sadece iş erbabımızı
değil, onlarla birlikte topyekun milleti-
mizi kucaklaması, milletimizin de bu
güzide kuruluşumuzu sahiplenmesidir.
İşte bunun için MÜSİAD'ı gerçek an-
lamda ülkenin tamamını kuşatan, kap-
sayıcı bir sivil toplum kuruluşu olarak
görüyoruz. Bir başka ifadeyle MÜ-
SİAD milletin bizatihi kendisine ait bir
kuruluştur. Sizler de millet adına bu-
rada vazife üstlenen kadrolarsınız. MÜ-
SİAD'ın yıllarca millete düşmanlığıyla
maruf kesimlerin hedefinde olmasının
sebebi de işte bu vasfıdır. Sizler istika-
metinizi bozmaz, ülkeye ve millete karşı
sorumluluklarınızı unutmazsanız Al-
lah'ın izniyle bu kutlu yürüyüşü durdur-
maya kimsenin gücü yetmez."

Yerli sermaye değerlidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleştir-

diği faaliyetlerle ülkeye her alanda değer
katan MÜSİAD'ın çatısı altında görev
üstlenenlere, hizmet verenlere teşekkür
etti. Gerek kendi içinde sağladığı örnek
birlik ve beraberlikle gerek ülkenin
maddi ve manevi kalkınmasına yaptığı
eşsiz katkıyla MÜSİAD'ı bekleyen daha
pek çok görev olduğunu aktaran Erdo-
ğan, şöyle devam etti:" Cumhurbaşkan-
lığı Hükümet Sistemi'ne geçtikten sonra
kamunun kendi alanındaki birimleriyle
iş birliği mekanizmaları tesis etmesi ve
verimli çalışma zeminleri oluşturması
MÜSİAD'ın kendini yenileme kabiliye-
tinin bir göstergesidir. Kadınlara ve
gençlere yönelik özel yapılanmaları da
bu kuruluşumuzun ülkemizin potansi-
yelini harekete geçirme, milli ve yerli
sermayenin gücünü tüm boyutlarıyla
değerlendirme konusunda doğru dina-
miklere yöneldiğinin işaretidir.

Elimizden geleni yapacağız

Ülkemizin ticaret ve yatırım alanın-
daki küresel iddialarını hayata geçirme
hususunda MÜSİAD'la önümüzdeki

dönemde daha yakın çalışmayı planlı-
yoruz. Türkiye'nin yeni yatırım ihtiya-
cının giderek arttığı bir süreçte bu iş
birliğinin hayati önemde olduğu bir
gerçektir. Yönetimde sorumluluk üst-
lenen arkadaşlarımızın yurt içindeki ve
yurt dışındaki yaygın teşkilat ağı, üye
sayısı ve faaliyet yelpazesiyle devral-
dıkları 31 yıllık bu güzel birikimi katla-
yarak sürdüreceklerine inanıyorum.
Salgın döneminin zor şartlarında bile
kesintisiz sürdürülen aktif ve yenilikçi
yaklaşımlar, bu hususta sizlere yönelik
ümitlerimizi ve beklentilerimizi artırı-
yor." Erdoğan, MÜSİAD Genel Baş-
kanı Mahmut Asmalı ve yönetimine
başarılar dileyerek, MÜSİAD 6.
Dönem Genel Başkanı Abdurrahman
Kaan'a da hizmetleri için teşekkür
etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türki-
ye'yi 2023 hedeflerine inşallah sizlerle
birlikte ulaştıracağız. Evlatlarımıza
2053 vizyonunu sizlerle birlikte ema-
net edeceğiz. Bu hayırlı yolda Rabb'im
hepimizin yar ve yardımcısı olsun."
diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimize 10 yıl
önce sözünü verdiğimiz 2023 hedeflerimize
maruz kaldığımız tüm sabotajlara rağmen
adım adım yaklaşıyoruz." ifadelerini kullandı

Ekonomide tablonun pek parlak
olmadığını, bu tabloyu nasıl dü-
zeltecekleri yönündeki bir soruya
ise Kılıçdaroğlu şu yanıtı verdi:
“Ekonomide altı ayda topluma
nefes aldırırız. Bir, bir buçuk yıl
içinde ekonomide düzelme başlar.
Demokratik adımları atarak mev-
cut sistemi devam ettirir, can ve
mal güvenliği sağlanır, vatandaş-
lar içinde kutuplaşma, medya ara-
sındaki kutuplaşmayı tamamen
ortadan kaldırırsanız Türkiye'ye

çok kişi yatırım yapmaya gelir.
Bizim vatandaşlarımız var yurt dı-
şında yatırım yapan, onlar kendi
ülkelerine gelip yatırım yapar. Bu-
rada hükümet tarafından cezalan-
dırılmışlar ama dünyanın her
yerinden yatırım yapıyorlar. Bu-
rada temel sorunumuz şu, işsizliği
kısa sürede çözemeyiz. Halka
doğruları söylemek zorundayız,
Türkiye zengin bir ülke, kaynağı
var. Tüm mesele kaynağın nerede
kullanacağınıza bağlı.”

Ekonomiyi
düzelteceğiz

Temel sorun işsizlik
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Eyüpsultan Sanat ve Meslek Eğitim
Kurslarında (ESMEK) kayıtlar baş-
ladı. Üreticilerle tüketicileri bir araya

getirerek, Eyüpsultanlı vatandaşların ekono-
mik ve sosyal yönden kalkınmalarını sağla-
yan Eyüpsultan Sanat ve Meslek Eğitim
Kurslarında, 20 alan ve 120 farklı branşta
eğitimler verilecek.İğne oyasından takı tasarı-
mına, pastacılıktan mefruşata, Arapça’dan
İngilizce’ye, diksiyondan işaret diline kadar 4
farklı merkezde birçok branşta eğitimlerin ve-
rileceği ESMEK kurslarında kursiyerler, hem
sosyalleşme imkanı bulacak hem de yaptık-
ları işleri kazanca dönüştürebilecekler.

Nasıl kayıt olursunuz?

Kendini geliştirmek isteyen Eyüpsultanlı va-
tandaşlar http://kursiyer.eyupsultan.bel.tr ad-
resinden online başvuru yaparak kayıt
yaptırabilirler. ESMEK kurs merkezleri ile
Geleneksel Sanatlar ve Musiki Akademisi ka-
yıtları kontenjan doğrultusunda devam ede-
cek. Vatandaşların, ücretsiz olarak
faydalanacakları ESMEK kursları ile ilgili
444 30 00’dan bilgi alınabilecek.

“ Ezbere değil deneyime dayalı eğitim" sloganıyla açılan
Anaokuluna yapılan başvuruların kontenjandan fazla
olması üzerine kura çekimi yapıldı. Kura çekimi pan-

demi nedeniyle Eyüpsultan Belediyesi sosyal medya hesapları
üzerinden canlı yayınla gerçekleştirildi. Sabahları verilecek
eğitim için ön kayıt yaptıran tüm öğrencilerin kayıtları kura
çekimi olmadan yapılırken, öğlen grubunda ise yaşanan talep
fazlalığı nedeniyle, asil ve yedek öğrencilerin listeleri belir-
lendi.Milli Eğitim esaslarına uygun olarak eğitim-öğretim faa-
liyetlerini sürdürecek olan Eyüpsultan Akademisi Anaokulu,
yarım gün esasına uygun olarak eğitim hizmeti verecek. Öğ-
renciler sabah ve öğle olmak üzere 08:30-12:30, 13:00-17:00
saatleri arasında iki farklı grupta eğitim alacak.Milli Eğitim
müfredatının yanı sıra bu yıl anaokulunda; İngilizce, Akıl ve
Zeka Oyunları, Değerler Eğitimi, seçmeli ders olarak Kuran-ı
Kerim ve Folklör eğitimleri de verilecek.İhtiyaçlar karşılanı-
yorToplam 400 metrekarelik bir alanda, Karadolap Mahallesi
Direk Sokak’ta 2 katlı olarak yapılan anaokulu, bölgede bu
konudaki büyük bir ihtiyacı karşılayacak. Mevcut hali ile 80
öğrenciye hizmet verecek kapasitede olan anaokulu, 3 sınıf, 
1 Loft Alanı (Etkinlik Alanı), 1 İdare Odası, 1 Bekleme ve
Bebek Bakım Odası, 1 Yemekhane/Mutfaktan oluşmakta.

Beyoğlu’nda okuma alış-
kanlığının artırılması ve
vatandaşların kitaplara

daha kolay ulaşmasını sağlamak
amacıyla Kütüphane Seferberliği
başlatıldı. Beyoğlu Belediyesi tara-
fından hayata geçirilen ‘Her Semte
Bir Kütüphane’ projesi kapsa-
mında ilçenin her semtinde bir kü-
tüphane kurulması için hummalı
bir çalışma yürütülüyor. Çalışma
kapsamında ilk olarak ilçenin en
büyük kütüphanesi olan Türabi-
baba Kütüphanesi’nin yanı sıra İs-
tiklal, Yenişehir, Çıksalın ve
Okmeydanı kütüphaneleri faali-
yete geçirildi. Kadımehmet, Piri-
paşa, Bademlik, Fetihtepe,
Tophane, Örnektepe, Sinanpaşa
ve Hacıahmet kütüphaneleri için
de çalışmalar aralıksız devam edi-
yor. Projeyle birlikte ilçenin farklı
noktasında inşa edilen kütüphane-
ler aynı zamanda gençlerin ra-
hatça ders çalışabilecekleri
mekanlar olarak da hizmet vere-
cek.

Gençlere böyle mekanlar lazım

Yeni açılan millet kütüphanelerin-
den biri olan İstiklal Millet Kütüp-
hanesi’ni ziyaret eden Beyoğlu
Belediye Başkanı Haydar Ali Yıl-
dız, kütüphanedeki üyelerle bir
araya geldi. Üyelerle sohbet eden
Yıldız, 7’den 70’e herkesin kütüp-
hanelerde bulunup kitap okuma-
sını hedeflediklerini söyledi.
Beyoğlu’nda hizmet veren ve pro-
jesi tamamlanan kütüphaneler
hakkında bilgi veren Yıldız, “Gele-

ceğimizi gençlere emanet edeceğiz.
O bakımdan gençlerimizin, çocuk-
larımızın en iyi şekilde yetişebil-
mesi, geleceğe hazırlanmaları,
bolca kitap okumaları için dona-
nımlı mekanlara ihtiyaçları var. Bir
taraftan okumaya, diğer taraftan
arkadaşlık ilişkilerini geliştirmeye
ihtiyaçları olduğunu düşünüyoruz.
İstiklal Millet Kütüphanesi, bele-
diye binamızın hemen bitişiğinde.
İsminin böyle olması da İstiklal
Caddesi’nin yanında olmasından
kaynaklanıyor. Beyoğlu’nun
hemen her bölgesine, ihtiyaç karşı-
layacak kadar kütüphane yaptık,
yapmaya devam ediyoruz. Şu
anda 5 kütüphane hizmet veriyor.
Orada kitap okuyor, ders çalışıyor-

lar” diye konuştu.

15 kütüphane sözü verdi

Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu
yıl sonuna kadar 8 kütüphaneyi
daha buna ilave edeceğiz. Projesi ta-
mamlanan 2 büyük kütüphanemiz
olacak. Bir tanesi belediyelerimizin
millet kütüphanesi konseptinde, en
büyüğü sayabileceğimiz, aynı anda
600 gencin bulunabileceği, tematik
toplantıların ve söyleşilerin de yapı-
labileceği kütüphanelerimizin de
projeleri tamamlandı. Böylece Be-
yoğlu’nda bütün bölgeye hitap ede-
cek 15 kütüphanemiz olmuş olacak.
Beyoğlu’nun gençleri, çocukları bu-
rada kendilerini yetiştirecekler.”
HACER KÖSE

Beyoğlu Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Her Semte Bir Kütüphane’ projesi
kapsamında açılan İstiklal Millet Kütüphanesi, üyelerine kapılarını açtı. Beyoğlu
Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, kütüphaneyi ziyaret ederek kitaplarını okuyan
üyelerle sohbet etti. Yıldız, kütüphane projeleri hakkında da detaylı bilgi verdi

SEMANUR POLAT

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1447766)

2021 YILI KADİFE ASETATLI BORDO BASKILI BEYAZ RENK KARTON KUTU VE AMBALAJ MALZE-
MELERİ ALIMI 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 :2021/532324
1-İdarenin
a) Adresi :Vişnezade Mahhallesi Dolmabahçe caddesi 34347 

BEŞİKTAŞ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2122369000 - 2122590326
c) Elektronik Posta Adresi :semihcemre@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :Kadife, asetatlı, bordo baskılı, beyaz renk karton kutu ve 

ambalaj malzemeleri alımı 81 kalem
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri :Yıldız Çini ve Porselen Birimi
c) Teslim tarihi :Kutular işletmenin ihtiyaç durumuna göre belirlenecek 

teslimat programı dâhilinde 60 takvim günü içerisinde 
üretilecek- üretilen bu kutular partiler halinde alınacaktır

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kızlarağası Binası 

(Satınalma Birimi) - Dolmabahçe Sarayı Beşiktaş/İstanbul
b) Tarihi ve saati :07.10.2021 - 11:00
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 kişi-
lerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisse-
ler 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:
İstekliler ihaleye, 17*17*11 cm bir no gülbahar şekerlik kadife kutudan 1 adet, 11*11*09 cm küp üç
vazo asetatlı kutudan 1 adet, 13*15*13 cm bir no gülbahar şekerlik bordo baskılı karton kutudan bir
adet numune getirecektir
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
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 Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kızlarağası Binası (Satı-
nalma Birimi) - Dolmabahçe Sarayı Beşiktaş/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı ad-
rese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üze-
rine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çar-
pımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KırkBeş) 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.

KADİFE ASETATLI BORDO BASKILI BEYAZ RENK KARTON KUTU VE AMBALAJ
MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI CUMHURBAŞKANLIĞI MİLLİ 
SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI

AnAokulu iCin
CekiliS yApildi ESMEK kayıt 

almaya başladıEyüpsultan Akademisi ve Anaokulları’nda eğitimler kaldığı yerden devam ediyor. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in ilçeye
kazandırdığı, Karadolap Mahallesi’nde bulunan Eyüpsultan Akademisi ve Anaokulları’nda 2021-2022 eğitim öğretim yılı başlıyor

Her semte bir kütüphane

Beykoz sahilleri renklendi
Boğaz’ın en uzun ve
güzel sahiline sahip ilçe-
lerinden Beykoz’da, ka-

nodan yağlı direğe halka açık
ödüllü ve eğlenceli yarışmaların
yapıldığı “Beykoz Su Sporları Fes-
tivali” birbirinden renkli anlara
sahne oldu. Beykoz Belediyesi ta-
rafından ilçede su sporları gelene-
ğini yeniden canlandırmak,
vatandaşlar ve turistlerin sahilden
daha fazla yararlanmasını sağla-
mak amacıyla düzenlenen festival
her yaştan ilçe sakininden yoğun
ilgi gördü.  Aileleriyle sahile gelen
vatandaşlar kanodan yüzmeye,
yağlı direkten minder dövüşüne
eğlenceli yarışmalarda cesaretle-
rini sergilerken çocuklar da güzel
havada oyunun tadını çıkardı.

Beykoz Belediyesi Su Sporları
Merkezi’nde düzenlenen festiva-
lin açılışı kano klasiğiyle yapıldı.
Boğaz’da kürek çeken kanocula-
rın rengârenk görüntüler oluştur-
duğu yarışmada erkeklerde Enes
Aydın,  kadınlarda ise Gülsemin
Özyurt birinci oldu.   Yüzme ya-
rışması için sahilden atlayan ya-
rışmacılardan, 45 yaş üstü
kategorisinde Yalçın Emiroğlu, 45
yaş altı kategorisinde ise Ahmet
Fatih Yıldız rakiplerini geride bı-
rakarak birinci geldi.  Kadınlar
kategorisinde ise Zeliha Batay bi-
rinciliği göğüsledi.  Gençlerin eğ-
lence dolu rekabetine sahne olan
nostaljik Yağlı Direk Yarış’ında ise
Mehmet Akif Bozbay bayrağı
alarak yarışı kazandı.Festival kap-

samında düzenlenen Plaj Futbo-
lu'nu Çubuklu Spor Kulübü, Plaj
Voleybolu’nu ise Deregücü ka-
zandı. Aralarında milli takım
sporcusu Uğur Piro’nun da yer
aldığı sporcular festival boyunca
gökyüzüne doğru heyecanlı
flyboard gösterileri sundu.

Kura çekimi pandemi nedeniyle
Eyüpsultan Belediyesi sosyal
medya hesapları üzerinden
canlı yayınla gerçekleştirildi. 
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İstanbul Büyükşehir Belediye-
si'nin (İBB) Toplu Ulaşım De-
netim ve Yönetim Merkezi

Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi
Otogarı'nda hizmete başladı. Merkezde,
Kamera Araç Takip Şefliği ve Denetim
Şefliği olmak üzere 2 birim bulunuyor.
Dev ekranların kurulu olduğu merkezde
İstanbul'da bulunan 15 binin üzerinde
taksi ve 7 bine yakın minibüs, dolmuş ve
taksi dolmuşlar araç içi kameralarla takip
edilecek, şoför denetimleri yapılabilecek.
Bu sayede araçların içerisinde yaşanan
yıllık yaklaşık 7 bin adli vakanın da aydın-
latılması sağlanacak. Veriler adli makam-
lar ve emniyet güçleriyle paylaşılacak. 
Yolu uzatma devri bitti

Araçlara entegre bulunan GPS yani uydu
tabanlı izleme sistemiyle, taksilerin yolu
uzatma sorunları da son bulacak. İBB
Beyaz Masa'ya iletilen şikayetle, taksilerin
güzergahları ve araç içi görüntüleri bu
merkezde izlenecek. Yapılan incelemelerde
taksi şoförünün hatalı bulunması duru-
munda cezai işlem uygulanacak. Ayrıca
müşteri almama, müşteriyi yolda indirme
durumlarında da yine araç içi kameralar
incelenerek sorunlara çözüm aranacak.
Taksi şoförlerini olumsuzluklardan koru-
mak için ise sisteme entegre panik buton-
ları kullanılacak. Bu butonlarla, taksici
araç içinde yaşayacağı bir olumsuzluk du-
rumunda panik butonuna basarak Toplu
Ulaşım Denetim ve Yönetim Merkezi ile
irtibata geçerek yardım isteyebilecek. Mi-
nibüsler 4, taksi dolmuşlar ise 3 kamera
ile anlık olarak gözlem altında olacak.

Merkeze bağlı sabit ve sahada görev
yapan denetim personelleri dahil üzere
toplam 84 adet personel çalışıyor. Saha-
daki personeller denetim araçlarıyla yap-
tıkları denetimleri anlık olarak merkeze
aktaracak. Merkezde de görüntülenen
olumsuzluklar araçlara bildirilerek müda-
hale edilebilecek. Çözüm merkezine ula-
şan vatandaş talep ve şikayetleri yine
merkezde değerlendirilerek çözüme ka-
vuşturulacak. Şehir Hatları vapurları da
yakın zamanda bu sisteme entegre edile-
cek.

Birçok olay aydınlatılabilir

Merkez ve çalışmalar hakkında bilgi

veren İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri
Müdür Yardımcısı Cem Ocak, "İstanbul
sınırları içerisinde toplu taşıma araçlarını
anlık olarak denetlemek, izlemek, görün-
tüleri burada arşivleyip gerektiğinde adli
mercilerle ve emniyet birimlerimizle pay-
laşmak üzere arşivliyoruz. Bu birçok ola-
yın aydınlatılmasına da yardımcı oluyor.
Toplamda 17 bin 395 taksimiz var,
bunun 15 bininde hali hazırda sistemleri-
miz kurulu, kalanlar içinde montajları-
mız devam ediyor. 7 bin minibüs ve taksi
dolmuşumuzda da sistemlerimiz hali ha-
zırda kurulu. Bunun dışında da merkezi-
mizin şöyle bir özelliği olacak,
taksilerimizde bulunan sistemlerimizde

bir panik butonumuz var. Bu panik bu-
tonlarımız herhangi bir olumsuz du-
rumda düğmeye basılması halinde bize
uyarı gelecek. Biz o anda şoföre ulaşaca-
ğız ve burada şoföre olumsuz bir durum
olup, olmadığı konusunda 'evet' veya
'hayır' şifreli bir haberleşme yöntemiyle
iletişime geçeceğiz. Eğer olumsuz bir
durum alırsak derhal emniyet birimleri-
mizle durumu paylaşıp, araçlarımızı aynı
anda sadece kamerayla izleme değil GPS
verisi de elimizde olduğu için bunu da
emniyet birimlerimizle paylaşıp olayın
aydınlanmasına veya esnafımızın mağ-
dur olmamasına yardımcı olmayı hedef-
liyoruz" ifadelerini kullandı.

İ stanbul Arkeoloji Müzeleri arkeolog-
ları tarafından yapılan incelemelerde
kalıntıların 6 metre yüksekliğinde ve 2

metre kalınlığında Haliç Surları uzantıları
olduğu belirlendi. İstanbul Arkeoloji Mü-
zeleri Müdürü Rahmi Asal, "İncelemeler
yaparken duvarın çok iyi korunduğunu
fark ettik. Kalıntı için en son yaptığımız
kurul toplantısında gereken bütün rölöve
ve restorasyon çalışmalarının yapılması
için karar aldık" dedi. Kalıntıların bulun-
duğu bölge havadan görüntülendi.Fatih
Unkapanı Ragıp Gümüşpala Caddesi'nde
her gün binlerce aracın geçtiği yolda İS-
Kİ'nin yaptığı kazı çalışmaları sırasında
5'inci yüzyıla ait Bizans dönemi kalıntıları
bulundu. Zeminin 1 metre 20 santim al-
tında bulunan kalıntılarla ilgili çalışmaları
yürüten İstanbul Arkeoloji Müzeleri Mü-
dürü Rahmi Asal, "Tarihi Yarımada Av-
rupa 2'nci bölge 4'üncü kısım müteferrik
atık su ve yağmursuyu kanalı ve dere ıslahı
çalışmaları kapsamında Unkapanı bölge-
sinde kalıntılara rastlandı. Bu durum bize
de bir yandan sürpriz oldu. Bir yandan da
olmadı. Öncelikle bu kalıntılar nedir diye
biz de bir inceledik. Yapının görüntüsü iti-

bariyle muhtemelen Bizans dönemine ait
Haliç Surları olduğuna kanaat getirdik.
Yüzde 90 kanaatimiz bu yönde" dedi.

Duvar 6 metre yüksekliğinde

Kalıntının temelinin Horosan harçlı moloz
taşlarla yapıldığını belirten Asal, "Yaklaşık
6 metre yüksekliğinde ve 2 metre kalınlı-
ğında bir duvar ile karşı karşıyayız. Kalıntı,
aslında sandık duvar tipinde. Alt tarafta
Horosan harçlı yığma taş dolgu ile bir
temel oluşturulmuş. Onun üzerinde ise bir
kesme taşla apartman dediğimiz bir hat
oluşturulmuş. En son kısımda ise almaşık
duvar tekniği kullanılmış" diye konuştu.

Bin 500 yıllık duvar

Duvarın çok karakteristik bir Bizans mimari
tarzıyla oluşturulduğunu vurgulayan Asal,
"Kalıntı muhtemelen Milattan Sonra 5'inci
yüzyılda inşa edildi. Duvarı yaklaşık 1500
yıllık olarak düşünebiliriz. İncelemeler ya-
parken duvarın çok iyi korunduğunu fark
ettik. Aslında İSKİ'nin Zeytinburnu'ndan
Unkapanı'na doğru gelen bir atık su projesi
söz konusu. Biz de İstanbul Arkeoloji Mü-
zeleri olarak bu projeyi takip ederek geldik.

Bu noktaya kadar çok önemli bulgulara
rastlamadık. Ama buraya geldiğimizde, Ak-
saray'ın ve bu bölgenin bütün yağmur su-
yunu toplayarak Haliç'e deşarj edilecek
noktada tam da bu kalıntı ile karşılaştık. Bu
durum İSKİ için biraz kötü oldu. Çünkü
İSKİ'nin çalışmalar durdu. Ancak bizim
için bu duvar çok güzel bir kalıntı oldu" şek-
linde konuştu.  DHA

Taksiler 7/24 izlenecek

Fatih Unkapanı'nda her gün binlerce aracın geçtiği yolda İSKİ'nin yaptığı kazı
çalışmaları sırasında 5'inci yüzyıla ait Bizans dönemi kalıntıları bulundu

Araç içi kameralar ve uydu tabanlı izleme sistemi GPS ile İstanbul'daki taksiler ve toplu ulaşım
araçlarının tamamı 7 gün 24 saat anlık olarak izlenecek, olumsuzluklara anında müdahale edilecek.
Yolu uzatan, yolcu almayan taksicilerin araç içi görüntüleri ve rotaları anlık olarak tespit edilecek
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İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Rahmi 
Asal, "Tarihi Yarımada Avrupa 2'nci bölge 4'üncü
kısım müteferrik atık su ve yağmursuyu kanalı ve
dere ıslahı çalışmaları kapsamında Unkapanı
bölgesinde kalıntılara rastlandı. Bizans döne-
mine ait Haliç Surları olduğuna kanaat getirdik.
Yüzde 90 kanaatimiz bu yönde" dedi.

Esas karar verilecek
İSKİ ile birlikte duvar için kazıya
devam edeceklerini söyleyen
Asal, "Kalıntı için en son yaptığı-
mız kurul toplantısında gereken
bütün rölöve ve restorasyon çalış-
malarının yapılması için karar
aldık. Aynı zamanda kurulda bu
bölge dışındaki yerlerde İSKİ'nin
çalışmalarına devam etmesine
karar verdik. Bu kalıntı için rölöve
ve belgelendirme çalışmalarının
tamamlanması lazım. Biz de bu
çalışmayı İSKİ ile birlikte tamam-
layacağız ve bölge koruma kuru-
luna götüreceğiz. Bölge koruma
kurulu burada bulunan hattın gi-
dişatı, duvarla ilişkisi değerlendi-
rilip esas karar o zaman
verilecek" ifadelerini kullandı.

Bunlar daha
iyi günlerimiz

Uygunsuz okul
nakline inceleme

Marmara Çevresel İzleme Projesi (MAREM)
kapsamında gemiyle açılan araştırmacılar
200 istasyon ve 450 farklı noktada incelemel-
erde bulundu. Yapılan incelemelerde kirlilik
dışında çarpıcı tespitler yapıldı. Proje lideri
Hidrobiyolog Levent Artüz, çalışma
sonuçlarını açıkladı. Artüz, "Bu seneki
manzarayı arayacağız, bundan sonraki fe-
laket müsilajı arttıracak nitelikte olacak" dedi

Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul’da bir
öğrencinin mevzuata aykırı şekilde başka
bir okula naklinin gerçekleştirildiği iddiaları
üzerine soruşturma başlatıldığını duyurdu

Sevinç ve Erdal İnönü Vakfı bünye-
sinde yürütülen MAREM kapsamında
Marmara Denizi genelinde toplam

200 istasyon ve 450 farklı noktada araştırma ya-
pıldı. 28 Ağustos'ta Tekirdağ Mürefte Lima-
nı'ndan başlayan çalışmalar 4 Eylül tarihinde
tamamlandı. Çalışmada müsilajın oluşumu, son
durumu ve ekosisteme bıraktığı etkiler araştırıldı.
Bu kapsamda Marmara Denizi'nin her yeri ince-
leme altında alındı. Çalışmaya MAREM Proje
Lideri Hidrobiyolog Levent Artüz, MAREM
Proje Koordinatörü Bülent Artüz, Prof. Dr. Ba-
hattin Yalçın, Prof. Dr. Dumrul Gülen, Prof. Dr,
Celal Kurtuluş Buruk ve Dr. öğretim üyesi Aydın
Dönmez katıldı.  Levent Artüz, çalışma sonuçla-
rını açıkladı. Artüz, "Müsilaj durumunun vaha-
metinden dolayı Tekirdağ bölgesinde bir izleme
istasyonu kurmaya çalışıyoruz. Müsilajın farklı
safhaları var. Temmuz ayında biz müsilajın örtü
safhası ile ilgileniyorduk. Ancak müsilaj kaybol-
madı. Marmara Denizi'nde müsilaj duruyor ama
şekli farklı. Doğal olarak ufak bir kısmı bakteri-
yolojik olarak parçalanıyor. Ama bu kadar büyük
bir kitleyi parçalayacak bakteriler ileride ikinci bir
sorunu yaratacaktır. Çünkü müsilaj yok oldu-
ğunda geriye çok ciddi bir bakteri biyokütlesi ka-
lacak" diye konuştu. 

Renk değişimleri başladı

Hidrobiyolog Levent Artüz, "Müsilaj ile mücadele
için çok iyi bir eylem planı yapıldı ancak o planın
altı doldurulmadı. Zaten Marmara Denizi'nde
renk değişimleri de başladı. Marmara Denizi artık
deniz rengi değil, gri bir renk oldu. Mesela son 15
senedir örneklediğimiz istasyonlar var. Onlardan
biri de Marmara Denizi'nin biyoçeşitlilik açısından
en zengin istasyonu. 2018 yılında bu istasyonda
200'e yakın tür tespit edilirken, bu sene yapılan ça-
lışmada 21 adet farklı tür tespit edildi" ifadelerini
kullandı.  Marmara Denizi'nde biyoçeşitliliğin ta-
mamen dibe vurmuş durumda olduğunu vurgula-
yan Hidrobiyolog Levent Artüz, "Marmara
Denizi'ni canlıların neredeyse yaşamadığı bir
ortam olarak adlandırabiliriz. Bir de normal kirlen-
menin dışında çok ciddi renk değişimleri söz ko-
nusu. Şu an Marmara Denizi yıkılmış bir bina gibi.
Ancak sorun müsilaj değil asıl sorun Marmara
Denizi'nin kirletiliyor olması" dedi.

İstanbul Kadıköy Anadolu Kadıköy
Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği, Ka-
dıköy Anadolu Lisesi’nin taban puanı

455 olduğu halde okula 405 puanlı bir öğrenci-
nin kaydedildiğini tespit etti.405 puan almasına
rağmen okula kaydı yapılan öğrencinin sağlık
sorunu gerekçe gösterildi. Okul Aile Birliği, ka-
rarın mevzuata aykırı olduğunu savunmuştu. İl
Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise, yerleştir-
menin yönetmeliğin 23. maddesine uygun oldu-
ğunu savunmuştu. Bakanlıktan yapılan yazılı
açıklamada, “İstanbul’da, bir öğrencinin pua-
nıyla yerleştiği okuldan sağlık sorunları gerekçe-
siyle mevzuata aykırı şekilde başka bir okula
naklinin gerçekleştirildiği yönündeki iddialar
üzerine bakanlığımız tarafından inceleme/soruş-
turma başlatılmıştır” denildi.

Kalıntının temelinin Horosan harçlı moloz taşlarla yapıldığını belirten Asal, "Yaklaşık 6 metre yüksekliğinde ve 2
metre kalınlığında bir duvar ile karşı karşıyayız. Kalıntı, aslında sandık duvar tipinde. Alt tarafta Horosan harçlı
yığma taş dolgu ile bir temel oluşturulmuş. Onun üzerinde ise bir kesme taşla apartman dediğimiz bir hat 
oluşturulmuş. En son kısımda ise almaşık duvar tekniği kullanılmış" diye konuştu.

Rahmi
Asal

Hidrobiyolog Levent Artüz, “Marmara 
Denizi'ni canlıların neredeyse yaşamadığı
bir ortam olarak adlandırabiliriz” dedi.

İBB Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim Merkezi Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hizmete başladı. 
Merkezde, Kamera Araç Takip Şefliği ve Denetim Şefliği olmak üzere 2 birim bulunuyor. Dev ekranların kurulu olduğu 

merkezde İstanbul'da bulunan 15 binin üzerinde taksi ve 7 bine yakın minibüs, dolmuş ve taksi dolmuşlar araç 
içi kameralarla takip edilecek, şoför denetimleri yapılabilecek. 
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T ürkiye gündemi o denli hızlı değişiyor ki yazıya
nerden başlayacağını şaşırıyor insan. Ağustos
ve Eylül bu ülkenin kuruluş ve kurtuluşu açı-

sından son derece tarihi öneme sahip. Büyük taarruz.
9 Eylül İzmir'de düşmanın denize dökülmesi ve Kurtu-
luştan kuruluşa büyük Türkiye Cumhuriyet'in minenk
taşlarının birbiri üzerine oturtulduğu günlerdir. Önem-
lidir unutulmaması gerekir.Bunun ardına yakışmaya-
cak ama bugün ülkemiz, Laik Türkiye Cumhuriyeti;
karmaşık algılarla yönetilmek isteniyor. Diyanet İşleri
Başkanı Cumhuriyet devletinin sıradan bir bürokratı
çıkıp boyunu aşan laflar ediyor. İşin acısı pekte sesini
çıkaran yok. Nasıl olsun ki Yargıtay Başkanı Cumhur-
başkanı Diyanet İşleri Başkanı dua ile açılış yapıyor.
Adeta Laikliğin ruhuna fatiha okuyor. Diyanet İşleri
Başkanı Ali Erbaş, dini inancın siyaset, yargı ve tica-
rette etkisi olmasını istiyor. Din ve devlet işlerinin ayrı
tutulmasından şikayet ediyor. Kimilerine göre bu yazı-
ları yazmak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın gün-
demi geçim sıkıntısından, işsizlikten başka terlere,
kendisinin çok iyi bildiği alanlara çekme taktiğine yar-
dımcı oluyor.

Yargıtay, selam ve dua

Yargı zirveleri her sene gelinen vehametin başka yön-
lerini gözler önüne sermesi açısından müthiş bir reper-
tuar oluşturuyor.Yargıtay’ın yeni hizmet binası ve
binanın önünde inşa edilen (Cumhurbaşkanı’nın deyi-
miyle “dal-çık” ve) Yargıtay Kavşağı’nın açılış töreni,
yeni adli yılın başlangıç gününde gerçekleştirildi. Adli
yılın bir toplu konut ya da köprü açılışı töreni minva-
linde başlaması ayrı bir konu olsa da şimdilik, laik-
likle idare edeceğiz.Gerçekten, yargı zirveleri her sene
gelinen vehametin başka yönlerini gözler önüne ser-
mesi açısından müthiş bir repertuar oluşturuyor. Diya-
net İşleri Başkanı’nı yeni Yargıtay binası önünde
Yargıtay Başkanı ve Cumhurbaşkanı’yla birlikte elleri
havada ve dua ederken görmek, Danıştay’ın 146. yıl-
dönümünde yaşanan Erdoğan-Feyzioğlu gerginliğin-
den bile daha çarpıcı oldu. Başbakan, Barolar Birliği
Başkanı’nı fırçalamış, Cumhurbaşkanı yatıştırmaya
çalışmış, Danıştay Başkanı telaştan cübbesinde düğme
arar olmuştu. Fakat bu seferki gerçekten beklenti dı-
şıydı.Ali Erbaş’ın AKP iktidarının bir meşruiyet sem-
bolü haline geldiğini söylemek yanıltıcı olmaz. 1
Eylül’de adli yılı dualarla başlatan Erbaş, aynı gün
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademi Merkezi açılı-

şında, dün Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi
Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet
Töreni’nde de Erdoğan’laydı. (Evveliyatında Marma-
ray için, Japonya Başbakanı Shinzō Abe’ye dahi dua
ettirmişliği olmuştu.)Evet dostlar. Böyle günler geçip
gidiyor. Tabii gündemimizde ilk sıarada yer alan ve
aşılamada 100 mliyon dozu bulmamıza rağmen her-
gün 30 bine yakın vaka ve 300 e yakın ölümle yeni bir
dalgaya adeta uçuyoruz. Okulları açtık prensipler koy-
duk. PCR tesi dedik. Yapan varmı bence yok olsa biel
haberimiz yok.Böyle bir ülkede yaşıyoruz dostlar.
Şimdi gündemi sırasıyla iredleyelim ve tairhimizin
altın sayfalarına bir bakalım. Sonra devam edelim.
Atatürk, Buhara'dan gelen kılıcı kime vermişti
İzmir’in 9 Eylül 1922’deki kurtuluşu, Milli Müca-
dele’nin silahlı evresini de bitirmiştir. İlerleyen yıl-
larda İzmir; Cumhuriyet’in ve çağdaşlığın simge
kentlerinden biri olmuş, demokrasiyi ve özgürlüğü en
çok içselleştirmiş şehir olarak öne çıkmıştır. Şimdi İz-
mir’in tarihinden üç kesit paylaşalım…Yunan ordusu,
15 Mayıs 1919’da İzmir’e çıktığında, askerlerinin ba-
şında olan Miralay Fethi Bey, “Zito Venizelos” deme-
diği için, süngülerle şehit edilir. Sadece 3 yıl sonra,
Gazi Mustafa Kemal Paşa komutasındaki kahraman
ordumuz, dünyanın en haklı ve halklı ulusal kurtuluş
savaşını vererek, hem İzmir’i kurtarır, hem de emper-
yalizmi ve uzantılarını yener. Mazlum milletlere örnek
olur…

Savaş böyle kazanılır

30 Ağustos Büyük Zafer sonrası bir sahne:Kaçan düş-
man ordusunu durmamacasına kovalıyor Türk birlik-
leri. Direnenleri tepeliyor, silahlarını alıp, teslim
olanları tutsak alıyor. Binlerce er, subay, elleri başları-
nın üstünde içerlere doğru götürülüyor. Düzenli bir
ordu kalmamıştır artık. Birinci Kolordu Komutanı Tri-
kopis ile İkinci Kolordu Komutanı General Digenis,
kurmay başkanları, tümen komutanları, çeşitli rütbe-
lerde 300 subay ile Murat Dağı’nın Curcurov bölge-
sinde teslim olacak birini arıyorlar. 2 Eylül günü o
bölgede bulunan bir istihkâm teğmenine haber gönde-
riyor Trikopis. Teğmen yanına birkaç er alıp gidiyor,
hepsini savaş tutsağı olarak peşine takıp götürüyor. O
akşam Atatürk Uşak’ta Trikopis ile birkaç generali,
daha önce Kral Konstantin’e de karargâhlık etmiş
olan binada kabul ediyor. Tutsak generaller, operet su-
bayları gibi, sırmalı üniformaları ile girdikleri zaman

odada üç kişi görüyorlar: 
Atatürk, Fevzi ve İsmet Paşa’lar. Atatürk elini sıkıyor
Trikopis’in, “Yorulmuşsunuzdur General, oturun”
diyor. Kahve, sigara ikram ediyor. Ailelerine sağ ol-
dukları haberini iletmelerini sağlıyor. “Savaş böyle
kazanılır” diyor Trikopis. O zaman Atatürk soruyor:
“Sizin Başkomutanınız nerde idi?”. “Kral Atina’da
sarayında, General Hacanestis ise İzmir’deki yatında,
harita üzerinde elindeki pergelle, savaşı idare edi-
yordu”. O zaman Atatürk Trikopis’e, Hacanestis’in
başkomutanlıktan azledildiğini, yerine kendisinin yani
Trikopis’in Başkomutan atanmış olduğunu söylüyor.
Trikopis o zaman öğreniyor kendisinin başkomutan ol-
duğunu. Yunan ordusunun Başkomutanlık Karar-
gâhı’dır demek tutsak edilen. Başsız, komutansız,
umarsız, bozguna uğramış bir istila ordusunun kılıç
artıklarını yok etme kovalamacısıdır bundan sonrası.
(Hüsnü Göksel, “9 Eylül 1922: Metropolit Ağlıyordu-
3”, Cumhuriyet, 10. 09. 1999).

Buhara müslümanlarından gelen kılıç

9 Eylül’de İzmir’den bir sahne:9 Eylül 1922, saat
10.00. Yüzbaşı Şerafettin Bey komutasındaki Süvari
Bölüğü İzmir’e girmektedir. Bölüğün önünde, güvenlik
için yürüyen sekiz piyade eri vardır. Halkapınar köp-
rüsünü geçip Tuzakçıoğlu fabrikasına yaklaştıkları
anda, fabrika pencerelerinden ateş edilir. Öndeki piya-
delerden dördü vurulup düşerler ama birlik yoluna
devam eder. Pasaport’u geçince, Türk askerlerine bir
sivil el bombası atar. Birkaç kişi hafifçe yaralanır. Bir-
lik Hükümet Konağı’na varır. Birkaç dakika önce atı-
lan el bombasıyla yaralanan Yüzbaşı Şerafettin
atından atlar. Hükümet Konağı önünde toplananlar
arasından bir genç fırlar öne. Yüzbaşı Şerafettin’e ay
yıldızlı bayrağı uzatır. Yüzbaşı Şerafettin, bayrağı
alır, koynuna yerleştirir.Bir elinde tabancası, bir elinde
kılıcı konağa girer. Koşar adımlarla çıkar üst kata,
konağın balkonuna. Önce Yunan bayrağını indirir di-
rekten, halkın yoğun tezahüratı arasında. Sonra koy-
nundan ay yıldızlı bayrağı çıkarır. Öper ve direğe
çeker. Yanında yardımcıları Mülazım Ali Rıza ve Mü-
lazım Hamdi de vardır. Bayrak yükselirken sevinç
gözyaşları akmaktadır yanağına doğru Yüzbaşı Şera-
fettin’in. Aniden, ay yıldız üzerindeki kan lekesine ta-
kılır gözleri. Az önce atılan el bombasının açtığı
yaralardan akan kan izleridir bunlar.Ertesi gün Gazi
Paşa İzmir’e gelir. İki gün sonra da, Yüzbaşı Şerafet-

tin’in adına İzmir’i ekler. Soyadı Kanunu ile birlikte
soyadını alacak olan Şerafettin Bey’e Gazi bir de kılıç
hediye eder. Bu kılıç, Buhara Müslümanlarının Mus-
tafa Kemal Paşa’ya verdikleri üç kılıçtan biridir. İz-
mir’e ilk girecek Türk subayına verilmesi
kararlaştırılmıştır.

Yüzbaşı Şerafettin anlatıyor

1909’da Harbiye’den mezun olan, 1922’ye dek aralık-
sız bütün cephelerde savaşan, 1944 yılında albay rüt-
besiyle emekli olan Şerafettin İzmir, 1951 yılında
Beşiktaş’taki evinde ölmüştür. Beşiktaş’taki Yahya
Efendi Mezarlığı’nda bulunan mezarının başucunda,
uzun yıllar boyunca kimliğini ve kahramanlığını göste-
ren hiçbir şey yazmayan bu yiğit Kuvayı Milliyeci, anı-
larında İzmir’e girdikleri günü şöyle anlatır:Süvari
Kolordusu’nun 2. fırkasının 4. alayının alay kumanda
muavini idim. 8/9 Eylül gecesini Manisa ve Bornova
arasındaki Sabuncu Boğazı’nda geçirdik. 9’uncu günü
alelsabah harekete geçtik... Bornova’nın şimaline yak-
laştığımız zaman üzerimize hafif bir piyade ateşi
açıldı.. Mukabeleye lüzum görmeyerek Bornova’ya
dahil oldum... İki bölüğümle İzmir’e doğru yürüyüşe
geçtim... Mersinli’yi geçtikten sonra Tuzakçıoğlu fab-
rikasının önüne geldiğimizde fabrika dahilinden üzeri-
mize ateş edildi. Dört askerim burada şehit oldu.
Daha sonra kılıçları çektirdim ve Punta’ya (Alsancak)
doğru yürüdüm... Punta istasyonu köşesinden hare-
ketle Kordonboyu’na çıktık... Pasaport dairesinin
önüne geldiğimizde, belinde kayışı ve kasaturası,
elinde silahı olan bir sivile silahını bırakmasını söyle-
dim. “Bırakmam” diyerek elindeki bombayı üzerime
attı, atımın karnı parçalandı ve öldü. Ben de iki ye-
rimden yaralandım. Süratle yürüyüşe devam ettik.
Hükümet konağına geldik. Kapılar kapalıydı. Yan ka-
pıdan girerek cephedeki kapıyı açtık. Şanlı bayrağı-
mızı çektim” (Aydın Aybay, “İzmir’in Kurtuluşu ve
Yüzbaşı Şerafettin”, Cumhuriyet, 10. 09.
1999).Sözün Özü: Atatürk’ü iyi anlamak gerekir.
Ata’nın kıymetini bilmeyen, vatanın da kıymetini bil-
mez.
Namık KEMAL:
"Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini,
Yok mudur kurtaracak bahtı kara maderini?
"Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK:
"Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini,
Bulunur kurtaracak bahtı kara maderini."

Bu ülke nereye gidiyor?

Oktay APAYDIN
apaydinoktay@gmail.com

Sağlık Bakanı Koca’nın 100 milyon doz açıklaması
ne veriler konusunda aydınlatıcı oldu ne de hedefler
gerçekçiydiSağlık Bakanı Fahrettin Koca 9 Eylül ak-
şamı Türkiye’de yapılan Covid aşısı dozunun 100 mil-
yonu geçtiği müjdesini verdi. Bakanın da dediği gibi her
koşulda aşıyı herkese ulaştırmak için olağanüstü gayret
sarf eden sağlık personeline şükran borçluyuz. Bakan
yerli aşı ‘Turkovac’ın da acil kullanım test aşamasına
geldiğini, basın toplantısının sonuna iliştirdi söyledi
ama ‘bir görelim’ deyip 100 milyon doz konusuna ba-
kalım. Bakan müjdenin devamında aşıyla ilgili bir dizi
sayı verdi. Ben basın toplantısını dikkatle ve notlar ala-
rak iki kez dinledim. Sayılarla da aram iyidir. Ama işin
içinden çıkamadım. Sayılar dizisine “18 yaş üzeri nü-
fusun yüzde 82’si birinci dozunu, yüzde 63,8’i ikinci
dozu oldu” diyerek başladı. Sonra birden yüzdeleri bı-
rakıp gerçek sayılara atladı: “6 milyon 182 bin kişi
tam doz aşı oldu” dedi. Toplantının ilerleyen dakikala-
rında “36 milyon vatandaşın aşısının tamamlandığını,
26 milyonun aşısız olduğunu” söyledi.

Acaba tamamlanmış aşı ile tam 
doz aşı farklı şeyler mi?
Bir başka yerde “iki doz inaktif aşı (Sinovac aşısı)

yaptırmış olanların sayısının 11 milyon olduğunu, bun-
ların 9 milyonunun üçüncü doz aşıyı da olduğunu” söy-
ledi. Aynı toplantıda iki doz Sinovac üstüne hatırlatma
dozu yaptıranların tam aşılı sayıldığını söyledi! Alınız
bir başka tam aşılı sayısı: bu kez 9 milyon. Ben işin
içinden çıkamadım. Varsa çözen hepimize anlatsın. Ya
da…Bakanlıkta veri analiz etmeyi bilen var mı? Ya da
Bakanlığa sayıları doğru dürüst analiz etmeyi ve bun-
ları bir basın toplantısına hazırlamayı bilen birkaç kişi
alsınlar. Veriden sorumlu Bakan Yardımcısı araştırma
ağırlıklı çalıştığı için bu konulara eğilemiyor olmalı.
Düzgün bir üniversitede epidemiyoloji okumuş birkaç
genç uzman pekala bu işin altından kalkar. Onlar yapa-
mıyorsa Türkiye’de akademide ve akademi dışında bu
işi yapabilecek çok sayıda uzman, merkez vb var, bir-
kaçından yardım isteyebilirler. Sosyal medya üzerinden

gün gün veri grafikleri, analizleri yayınlayan gönüllüler-
den de yararlanabilirler. Gerek duyulan veriler basit
birkaç tablodur. Kaç kişi hangi aşıyı oldu? Birinci dozu
ne zaman, ikinci dozu ne zaman oldu? İnaktif aşı olan-
ların ne kadarı ne kadar süre sonra üçüncü dozu oldu?
Sinovac mı, BioNTech mi? Bu insanların yaş dağılım-
ları nedir? Cinsiyeti nedir? Hangi illerdedir? İşi biraz
ilerletip, eğitim durumlarıyla, kronik hastalıklarla falan
da eşleştirebilirler. Üstüne bir de hastaneye yatanlar
arasında hangi tür aşının ne zaman olduğunu verseler
şahane olur. Türkiye’de, Bakanlığın dışında, bu verileri
doğru düzgün analiz edecek de Bakanın basın toplantı-
sında sıraladığı karmaşanın tersine çok net ve anlaşılır
mesajlara dönüştürecek de kapasite mevcuttur.

Bakan ‘toplum bağışıklığı’ diyor ama…Basın top-
lantısı boyunca sık sık tekrarlandığına göre Bakanlığın
hedefi toplum bağışıklığına ulaşmak. Şimdi kastedilen
toplum bağışıklığı (kitle, bağışıklığı, herd immunity)
dolaşımdaki virüsün “yüzde doksanından fazlası delta
varyantı” olan bir ülkede nasıl olacak? Daha önce de
yazmıştım ama hesabın ayrıntısını vereyim. Pandemi-
nin ilk günlerinden hatırlayabileceğiniz, bulaştırma kat-
sayısı R delta varyantı söz konusu olduğunda iki kat
yüksek (2 ila 4 yerine 6 ila 8). Dolayısıyla toplum bağı-
şıklığına ulaşmak için gerekli, toplum içinde enfeksi-
yona dirençli bireylerin yüzdesinin daha yüksek olması
gerekiyor. Orijinal Wuhan virüsü için bu oranın yüzde
67 olması gerektiği hesaplanıyordu (1-1/R). Delta var-
yantının enfeksiyonların tamama yakınını oluşturduğu
bir ortamda bu oranın en az yüzde 84 olması gerekiyor.
Kullandığımız aşılar hem hastalığın hafif geçirilmesini
hem de aşılanmış bireylerin enfeksiyonu almasını ve bu-
laştırmasını önlüyorlar, ama yüzde yüz değil. Mevcut
aşılar içinde hem ağır hastalığı en bulaşmayı önlemekte
en başarılı aşılar mRNA aşıları. Ülkemizdeki BioN-
Tech aşısı gibi. Ama BioNTech aşısı ağır hastalığı
yüzde doksandan daha fazla oranda önlerken, Delta
varyantının alınmasını ve bulaştırılmasını, klinik çalış-
malarda yüzde 78 oranında önlüyor.

Gerçekten, yargı zirveleri her sene 
gelinen vehametin başka yönlerini

gözler önüne sermesi açısından müthiş
bir repertuar oluşturuyor. Diyanet İşleri
Başkanı’nı yeni Yargıtay binası önünde
Yargıtay Başkanı ve Cumhurbaşkanı’yla
birlikte elleri havada ve dua ederken
görmek, Danıştay’ın 146. yıldönü-
münde yaşanan Erdoğan-Feyzioğlu

gerginliğinden bile daha çarpıcı oldu.
Yargı zirveleri her sene gelinen vehametin başka yönlerini gözler önüne sermesi açısından müthiş bir repertuar oluşturuyor.Yargıtay’ın yeni hizmet
binası ve binanın önünde inşa edilen (Cumhurbaşkanı’nın deyimiyle “dal-çık” ve) Yargıtay Kavşağı’nın açılış töreni, yeni adli yılın başlangıç gününde
gerçekleştirildi. Adli yılın bir toplu konut ya da köprü açılışı töreni minvalinde başlaması ayrı bir konu olsa da şimdilik, laiklikle idare edeceğiz.

100 milyon doz aşı hayırlı olsun Aşıda
gerçekçi

hedefler için
Bu durumda nüfusumuzun tamamını aşı-
lasak bile -ki bu şu anda mümkün değil,
zira 12 yaş altı nüfus aşı programı dışında-
toplum bağışıklığına ulaşamıyoruz. Nüfu-
sun tamamı BioNTech aşısı ile aşılandı-
ğında ulaşacağımız yüzde 78, toplum
bağışıklığı için gerekli yüzde 85’in al-
tında.Kısacası, Bakanlığın toplum bağışık-
lığı hedefi gerçekçi değil. Bir başka
zamana, varyantlar öncesi döneme ait.
Level atlayan pandemide yapmamız gere-
ken koronavirüsle birlikte yaşamayı öğren-
mek. Mümkün olan herkesi doğru
zamanlarda ve uygun aşılarla aşılamak,
bir yandan da bulaşma zincirini kıracak
tedbirler almak. Testleri yaygınlaştırmak,
hızlı testlerle taramalar yapmak, enfekte
olanların toplumdan yalıtılmasına dikkat
etmek, işyerlerini, okulları ve toplu taşı-
mayı islah etmek. En önemlisi de aşı konu-
sunda daha net mesajların verildiği, sivil
toplumun harekete geçirildiği bir kam-
panya yapmak.Bunlar yapılmadıkça aşıya
daha dirençli ve daha ürkütücü varyantla-
rın önünü almak da mümkün değil, delta
varyantının öldürücülüğünü azaltmak da.



 
 

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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AZERBAYCAN VE PAKiSTAN’LA    
         ORTAK TATBiKATTürkiye, 

Azerbaycan 
ve Pakistan 

özel kuvvetleri 
Azerbaycan’ın 

başkenti Bakü’de 
ortak askeri 

tatbikat yapacak

AZERBAYCAN Savun-
ma Bakanlığından 
yapılan açıklama-

da, “Üç Kardeş 2021” ismi 
verilen ortak tatbikatın 
yarın başlayacağı bildirildi. 
Açıklamada, üç ülkenin özel 

kuvvetlerinin ilk kez ortak 
tatbikat düzenlediği belirtil-
di. Tatbikatın temel amacı-
nın muharebe operasyon-
ları sırasında dost ve ortak 
ülkelerin özel kuvvetlerinin 
etkileşimini geliştirmek, 

barış ve savaş zamanında 
operasyonlara hazırlanmak, 
bilgi ve deneyim alışverişin-
de bulunmak olduğu vur-
gulandı. “Üç Kardeş 2021” 
tatbikatı 20 Eylül’e kadar 
sürecek.

BÖLGESEL ve küre-
sel güç dengeleri son 
yıllarda bir hayli dinamik 

halde değişiyor. Özellikle ABD 
merkezli uluslararası sistemin 
yapısının dönüşüm geçirmesi 
ve bu kapsamda Çin-Rusya gibi 
Batı dışı küresel oyuncuların 
Afrika, Orta Doğu gibi Batı’nın 
geleneksel olarak nüfuz ettiği 
noktalarda gözle görünür 
biçimde güç elde etmesi aktör-
lerin siyasetlerini etkiliyor. Bu 
anlamda Arap devrimleriyle 
değişmeye başlayan Türki-
ye-Birleşik Arap Emirlikleri 
(BAE) ilişkileri de ABD’de 
yönetimin el değiştirmesinin 
ardından değişmeye başladı. 
Libya, Suriye, Yemen gibi 
bölgesel meselelerde farklı po-
zisyon alan iki aktörün arasında 
yeni bir döneme girildiğine dair 
işaretler var. Bu anlamda 2021 
Nisan ayında iki ülke Dışişleri 
Bakanları bir telefon görüşmesi 
gerçekleştirdi. Yapılan görüş-
melerde karşılıklı saygı çerçe-
vesinde normalleşmeye yönelik 
olumlu mesajlar verildi.
Yakınlaşma olarak
yorumlanıyor

İlişkilere olumlu yansıyan 

bir diğer mesele de her ne 
kadar dönem dönem ılımlı 
mesajlar verse de daha çok 
Türkiye karşıtlığı ile bilinen 
bir isim olan Enver Gargaş’ın 
Dışişlerinden Sorumlu Devlet 
Bakanlığı görevinden alın-
ması oldu. Gargaş, “BAE 
Devlet Başkanı Diplomasi 
Danışmanı” gibi sembolik 
bir göreve getirildi. Dolayı-
sıyla BAE kurumsal çapta 
Türkiye karşıtlığının azaltıl-
ması yönünde adımlar attı. 
Benzer şekilde BAE medyası 
Türkiye karşıtı haberlerin 
dozunu düşürdü. İkili ilişkile-
rin normalleşmesine dair en 
önemli gelişme ise 18 Ağustos 
tarihinde gerçekleşti. BAE 
Ulusal Güvenlik Danışmanı 
Tahnun bin Zayid Al Nahyan 
Ankara’ya resmi bir ziyaret 
gerçekleştirdi. BAE’nin ulusal 
güvenlik ve dış politikası 
açısından önemli bir isim olan 
Tahnun’un Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ile 
görüşmesi iki ülke arasında 
karşılıklı bir normalleşme eği-
limi olduğunu ortaya koyuyor. 
Bununla birlikte 2016’dan beri 
iki ülke arasındaki en yüksek 
düzeyli görüşme 31 Ağustos’ta 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
Abu Dabi Veliaht Prensi 
Muhammed bin Zayid ile ger-
çekleştirdiği telefon görüşmesi 
oldu. BAE’nin de facto/fiili 
lideri şeklinde tanımlanan bin 
Zayid ile yapılan bu görüşme 
Türkiye-BAE arasında yakın-
laşma olarak yorumlandı. İki 
ülke arasındaki bu yakınlaşma 
birçok dinamik üzerinden 
açıklanabilir.
Normalleşme örüntüsü

İki ülke arasındaki yakın-
laşmayı açıklayan ilk dinamik 
bölgesel ölçekteki normalleş-
me örüntüsüyle ilgili. Özellikle 
Beyaz Saray’dan Körfez’e açık 
çek veren Eski ABD Başkanı 
Donald Trump’ın seçimleri 
kaybetmesi ve Körfez’i eleşti-
ren Joe Biden’ın gelmesi Orta 
Doğu ölçeğinde ciddi değişim-
ler oluşturdu. Bunun bir so-
nucu olarak yapay bir şekilde 
inşa edilen Körfez krizi Ocak 
2021’de sonlandı. Körfez ül-
keleri aralarında normalleşme 
başladı. Bu noktada BAE’nin, 
Katar’a yönelik ambargonun 
sonlanmasından rahatsız oldu-
ğu söylenebilir. Nitekim BAE, 
Katar karşıtı politikasını film 
endüstrisinde sürdürdü. The 
Misfits isimli Hollywood filmi 
ile BAE, Katar’ı karalama 
kampanyasına devam etti. Fa-
kat diplomatik anlamda Katar 
ile ilişkiler normalleşmişti. 
İkinci normalleşme örüntüsü 
Orta Doğu’nun geleneksel 
rekabetçi iki aktörü arasında 
başlatıldı. Suudi Arabistan 
ve İran Nisan 2021’den beri 
Irak’ta görüşerek ilişkilerin 
normalleşmesi adına güçlü bir 
irade gösteriyor. Dahası, her 
ne kadar İran’da muhafazakar 
kanada yakın bir isim olan 
İbrahim Reisi cumhurbaşkanı 
olsa da iki ülke arasındaki 
normalleşme süreci devam 
ediyor. Üçüncü normalleş-
me örüntüsü Türkiye ile 
alakalı. Bu anlamda başta 
Mısır, Suudi Arabistan olmak 

üzere Orta Doğu’daki Türkiye 
karşıtı siyaset izleyen aktörler 
Türkiye ile normalleşmenin 
bir tercihten ziyade bir zorun-
luluk olduğunu gördü. BAE 
de gerek bölgesel ölçekte ge-
rekse Türkiye ile ikili ilişkiler 
bağlamında yürütülen normal-
leşme örüntüsünden bağımsız 
kalmak istemiyor. Bu kapsam-
da BAE’nin Türkiye ile nor-
malleşme eğilimine zorunlu 
katıldığı söylenebilir. Ayrıca 
2021 başından beri yaşanan 
gelişmeler Türkiye karşıtı blo-
kun geri adım atmak zorunda 
kaldığını ortaya koyuyor. Bu 
dış politik değişim de birbiriy-
le bağlantılı birkaç dinamik 
üzerinden okunabilir. Bun-
lardan ilki ABD’deki iktidar 
değişiminin BAE’nin Türkiye 
karşıtı siyasetinin değişmesine 
sebep olmasıdır.

HABER MERKEZİ

BAE’nin ulusal güvenlik ve dış politikası açısından önemli 
bir isim olan Tahnun bin Zayid Al Nahyan’ın Cumhurbaş-

kanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi iki ülke arasında 
karşılıklı bir normalleşme eğilimi olduğunu ortaya koyuyor

Japonya’da yerel idareler, artan yeni tip korona-
virüs vakaları sonrası hastanelerde azalan yatak 

kapasitelerini artırma çözümleri arıyor

İngiltere Parlamento Üyesi ve Savunma Tedarikinden So-
rumlu Devlet Bakanı Jeremy Quin, yaptığı açıklamada, ordu-
nun yeni Ajax hafif tankının denemelerinde, 310 askerin sağ-

lık sorunları yaşadığını ve hastaneye sevk edildiğini belirtti

JAPONYA Sağlık Çalışma 
ve Refah Bakanlığının 
hastanelerin azalan yatak 

kapasitelerine karşı, yerel bazda 
geçici tedavi merkezleri kurma 
çağrısı belediyeleri harekete ge-
çirdi. Kyodo ajansının araştırma-
sına göre yerel yönetimler, böl-

gelerindeki yatak kapasitelerini 
artırmak için çeşitli formüllere 
başvuruyor. Araştırmaya göre 
başkent Tokyo dahil, 47 eyaletin 
en az 25’inde Kovid-19 hastala-
rına barınma ve tedavi imkanı 
sağlayacak geçici merkezler 
kuruldu. 21 eyalet yönetiminin 

ise geçici tedavi merkezle-
ri kurmayı planladığı, bu 
sayede yatak kapasiteleri 
azalan hastanelere destek 
olacağı kaydedildi. Araş-
tırmada verilen örneklere 
göre Fukui eyaletinde bir 
spor salonu geçici has-
taneye dönüştürülürken 
Ehime eyaletinde ise Ko-
vid-19 hastaları anlaşılan 
otellerde tedaviye alındı. 
Japonya’da ise Kovid-19 
vaka sayısı 1 milyon 625 
bin 684’e, virüse bağlı can 
kaybı sayısı 16 bin 721’e 
yükseldi. Ülke genelinde 2 
bin 125 kişi yoğun bakım 
servislerinde Kovid-19 
tedavisi görüyor.

İNGİLTERE’DE, Kraliyet 
Ordusu’nun ‘hafif tank’ sta-
tüsündeki yeni Ajax tankının 

denemelerinin ardından 310 as-
kerin çeşitli şikayetlerle hastaneye 
başvurduğu ifade edildi. Şimdiye 
kadar 3.5 milyar sterlin harca-
nan ve 2024’te tamamlanması 
planlanan Ajax projesi ile ilgili 
olarak temmuz ayında yayınlanan 
hükümet raporunda, tankın gü-
venlik sorunları oluşturabileceği 
belirtilmişti. Bakan Jeremy Quin, 
“Ajax’ta gürültüye maruz kalma-

nın bir sonucu olarak, başlangıçta 
121 personelin acil işitme muaye-
nesi olması gerektiği belirlendi. 
Daha sonra Savunma Bakanlığı, 
Ajax’ta gürültüye maruz kalan 
herkesin muayene edilmesi ko-
nusunda çalışmalarını genişletti. 
Bugüne kadar, değerlendirmeye 
tabi tutulması gereken 189 kişi 
daha tespit edildi ve toplam 310 
personel belirlendi” dedi. Öte 
yandan, askerlerin bazılarında 
sarsıntıya bağlı eklem ağrıları da 
görüldüğü aktarıldı. 

Japonya’nın başı
koronayla dertte

BAE-TURKBAE-TURKiiYEYE
HATTINDAHATTINDA
YAKINLASMAYAKINLASMA

İngiltere Parlamento Üyesi ve Savunma Tedarikinden So-

iNGiLiZ ASKERLER
tank mağduru oldu

Trump’tan bin Selman’a çöken ittifaklar
2021 yılının başında Kör-

fez içi siyaset bağlamında 
önemli gelişmeler yaşandı. 
2017’de başlatılan Katar’a 
yönelik ambargoyu sonlandı-
ran Suudi Arabistan-BAE ek-
seni arasında başta Yemen’e 
yönelik politika ve petrol 
üretim kotası olmak üzere 
birçok meselede yaşanan ay-
rışmalar gün yüzüne çıkmaya 
başladı. Bu anlamda BAE’nin 
iddialı ve bölgeyi istikrarsız-
laştıran saldırgan politika-
lardan vazgeçmek zorunda 
kaldığı söylenebilir. Abu Dabi 
yönetimi dış politikadaki 
agresif davranışlarını büyük 

oranda müttefikleriyle iş 
birliği yürüterek sürdürüyor-
du. Körfez’e açık çek veren 
Trump’ın Beyaz Saray’daki 
koltuğu demokrat Biden’a 
kaptırması BAE başta olmak 
üzere Körfez’de soğuk duş 
etkisi yarattı. Dolayısıyla BA-
E’nin Türkiye ile yakınlaşma-
sını sağlayan birinci dinamik 
ABD’deki başkan değişimi ve 
Abu Dabi’nin Washington ile 
sürdürdüğü ittifakın sarsılma-
sıdır. BAE Türkiye ile normal-
leşerek birçok aktör nezdin-
deki istikrar bozucu ve yıkıcı 
imajını temizlemek istiyor. 
Bu anlamda BAE Batı’dan 

gelecek baskıları azaltmak 
adına yapıcı imaj inşa etmeyi 
hedefliyor. BAE Türkiye karşı-
tı siyaseti büyük oranda ABD 
ile iş birliği yaparak sürdürür-
ken aynı zamanda bölgesel 
ölçekte de Suudi Arabistan’la 
iş birliği yapıyordu. Libya’da 
Halife Hafter’i destekleyen 
BAE, Suudi Arabistan’daki 
Vehhabi ulemanın fetvala-
rıyla ve krallığın petro-do-
lar ekonomisi ile Medhali 
Selefileri fonluyordu. Benzer 
şekilde Mısır’daki darbe, İsra-
il’le normalleşme gibi birçok 
bölgesel meselede BAE’nin 
elini Suudi Arabistan ile sür-

dürdüğü ittifak güçlendiriyor-
du. Fakat Yemen’de birbirine 
aykırı iki zıt politika izleyen 
BAE-Suud ekseni petrol üre-
tim kotası gibi meselelerde 
de fikir çatışmaları yaşadı ve 
ittifak çatırdadı. Dolayısıyla 
BAE’nin gerek Washington 
gerekse Ri-
yad ile yaşa-
dığı dönem-
sel krizler 
Abu Dabi’nin 
Türkiye karşı-
tı siyasetten 
vazgeçme-
sine neden 
oldu.

Son kertede BAE, Trump 
sonrası yaşadığı bölgesel 
sıkışmışlığı dış politikada 
revizyona giderek aşmaya 
çalışıyor. Bu anlamda Abu 
Dabi yönetimi yaklaşık on 
yıldır sürdürdüğü Türkiye 
ile mücadele politikasını 
öncelikler arasından çıkart-
mış görünüyor. ABD’deki 
başkan değişimi, Türki-
ye’nin kararlı dış politik 
adımlarının Ankara için 
kazanımlara dönüşmesi, 
jeopolitik meydan okuma-
lar ve ekonomik motivas-
yonlar BAE’yi Türkiye ile 
yakınlaşmaya itti. BAE gibi 
15 Temmuz başta olmak 
üzere Türkiye karşıtı bütün 
bölgesel ve küresel proje-
lerin arkasında olan bir ak-
törle görüşmesi Ankara’nın 
daima diplomasi ve diyalog 
kapısını açık tuttuğunu 
ortaya koyuyor. Nitekim 
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü 
İbrahim Kalın da yapılan 
görüşmeler sonrası Türki-
ye’nin BAE ile ilişkilerde 
pozitif gelişmeler gördüğü-
nü ve ilişkilerde yeni sayfa 
açmaya hazır olduklarını 
belirtti.

Yeni sayfa 
açılıyor
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SON 6 haftadır her pazar 
evlerimizi klasik müziğin 
ruhu besleyen melodile-

riyle dolduran Pazar Klasiği, bu 
haftaki son bölümüyle izleyici-
leri adeta mest edecek. 17 ve 19 
yaşındaki iki genç ve yetenekli 
müzisyen, keman sanatçısı Doruk 
Deniz Aksu ve piyanist Eylül 
Selamet, bizleri Macaristan’ın 
duygu yüklü müzikal dünyasına 
doğru bir yolculuğa çıkaracak. Bu 
bölümün repertuarında birinci 
sırada Pablo de Sarasate’nin en 
bilinen eseri Zigeunerweisen yer 
alıyor. 1878’de yazılan Zigeu-
nerweisen, Almanca “çingene 
havaları” anlamına geliyor ve 
teması Çingene müziğine daya-
nıyor. Başdöndürücü bir teknikle 
icra edilen eser Macar dansların-
dan esintiler taşıyor. Bölümün 
ikinci parçası ise, sadece klasik 
müzik severlerin değil, pek çok 
dikkatli kulağın yakından tanıdığı 
bir eser: Macaristan’ın ulusal 
dansı Csárdás. Monti’nin 1904 
tarihli, rapsodi formatındaki bu 
eseri dünyanın en ünlü csárdás 

melodilerinden biri olarak kabul 
görüyor. Pazar Klasiği’nin bu 
bölümünün çekimleri Şişli Mon-
geri Binası’nda gerçekleştirildi. 
Koridorları sanat ve tarihle dolu 
bu özel lokasyonun büyüleyici 
havası, eserlerin duygu yüklü 
ruhuna mükemmel şekilde eşlik 
ediyor. GAİN izleyicisini yine 
hem işitsel hem görsel olarak 
doyuracak keyifli bir 15 dakika 
bekliyor.
Müzisyenler hakkında

17 yaşındaki keman sanatçısı 
Doruk Deniz Aksu, eğitimine 
8 yaşında İstanbul Üniversite-
si Devlet Konservatuvarı’nda 
başladı. 2017’de İsveç’te ve 
Sırbistan’da iki ayrı uluslararası 
yarışmada birinci oldu. Çalışma-
larını halen Lili Tchumburidze’y-
le Mersin Üniversitesi Devlet 
Konservatuvarı’nda sürdürüyor. 
19 yaşındaki piyanist Eylül Sela-
met, eğitimine 7 yaşında İstanbul 
Üniversitesi Devlet Konservatu-
arı’nda başladı. 2019’da Boğaziçi 
Filarmoni Orkestrası’yla çaldı. 
Çalışmalarına Moskova Çay-
kovski Konservatuvarı Piyano 
Bölümü’nde devam ediyor.

Yazın sonbahara bağlandığı güzel bir Pazar günü, klasik müziğin belki de en duygu yüklü eserlerini çıkaran 
Macaristan’a doğru uzanmak istemez misiniz? GAİN’in çok sevilen programı Pazar Klasiği’nde bu hafta, 

Pablo de Sarasate’nin en bilinen eseri Zigeunerweisen ile Monti’nin Csárdás’ı dinleyici ile buluşacak

Türkiye’nin en geniş ürün gamına sahip boya markası 
Nippon Paint’in, 140 yıllık tecrübesini yansıtan tekno-
lojik gücü, inovatif yaklaşımı ve insan odağı ile geliştir-
diği özel ürünlerle hazırladığı “Kent Galerileri Sergisi”ne 

cemiyet ve sanat hayatının önde gelen isimler katıldı

Saka Türklerinin ilk kadın hükümdarı Tomris Hatun’un hayatının beyazperdeye ak-
tarıldığı, yönetmenliğini Kazakistanlı Akan Sataev’in yaptığı, Kazak yapımı ‘’Tomris’’ 
filmi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin desteği ve Genel Başkan Başdanışma-

nı Merve Menekşe’nin planladığı etkinlik ile Ülkücü hanımlar tarafından izlenecek

AFYONKARAHISAR Büyükşe-
hir Belediyesi ve Türkiye Aşçılar 
Federasyonu (TAFED) tarafından 
düzenlenen 3.Afyon Turizm ve 
Lezzet Festivali için geri sayım 
başladı. Afyonkarahisar’da Co-
vid-19 pandemisi sonrası düzen-
lenecek en büyük etkinlik olan 
festival kapsamında, Türkiye’den 
ve dünyadan pek çok katılımcı 
ağırlanırken, Afyon’un yöresel 

lezzetleri de görücüye çıkacak. 
Türk gastronomisinde öncü bir 
şehir olmasının yanı sıra UNESCO 
Gastronomi Kentleri arasında 
girerek mutfağının zenginliğini 
tüm dünyaya ispatlayan Afyon, 
bu yıl 14-17 Ekim tarihleri arasın-
da üçüncüsü düzenlenecek olan 
Gastro Afyon festivali ile katılım-
cılara eşsiz bir deneyim sunacak. 
Festivalde 4 gün boyunca Türki-

ye’den ve dünyadan birçok ünlü 
şef gastro şovlara imza atarken 
aynı zamanda workshoplar ve 
söyleşiler de gerçekleştirilecek.

Birbirinden leziz Afyon ye-
meklerini tatmanın yanı sıra, 
konserler ve dans gösterileri ile 
katılımcıların eğlenceli dakikalar 
yaşamasına olanak sağlayacak 
festival için otel rezervasyonları 
şimdiden başladı.

Cemiyet dünyası
sergide buluştu

Kızlar Manastırı 
ziyarete açıldı
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Y urt dışında çalışma, yerleşim ve
aile vizesi başvurularında popü-
lerliği katlanarak artan ülkelerin

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

30 saatte açıklanıyor

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

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

Çok daha ekonomik

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

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

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

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

Okuryazarlık artacak 

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

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak 

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

DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
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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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ŞEHRIN sanat üssü olarak anılan Tomtom 
Kırmızı’da yer alan “Kent Galerileri Sergisi”-
ni 9 Eylül Perşembe günü Revna Demirören, 

Feryal Gülman, Beyza Uyanoğlu, Ece Kurdoğlu, 
Emek Külür,Meltem Demir, Emek Külür,Hande 
Sezer Pekcan, Begüm Özer, Ruken Mızraklı, Sibel 
Kerimoğlu gibi iş ve cemiyet hayatının önde gelen 
isimleri de ziyaret etti. Yaşam alanlarına ve şehir-
lere değer katmayı amaçlayan, “Özgün Tasarım-
ların Destekleyici Gücü” Nippon Paint, 140 yıllık 
tecrübe ve vizyonuyla geliştirdiği; inovatif, çevre 
dostu özel ürünlerini sanatla birleştirdi. Yaşayan 
enstalasyonların üzerine uygulanan boyalarla haya-
ta geçirdiği “Nippon Paint Kent Galerileri Sergisi”, 
Türkiye’nin çeşitli illerinden sonra Tomtom Kırmı-
zı’da İstanbullularla buluştu. 

Özel mekanlarda, özel konsept enstalasyonları ile 
misafirlerini ağırlayan Nippon Paint Kent Galerileri 
Sergisi’ne  iş ve cemiyet hayatından Revna Demirö-
ren, Feryal Gülman, Beyza Uyanoğlu, Ece Kurdoğ-
lu, Emek Külür,Meltem Demir, Emek Külür,Hande 
Sezer Pekcan, Begüm Özer, Ruken Mızraklı, Sibel 
Kerimoğlu  gibi birçok önemli isim katıldı. 
Görsel bir şölen

Serginin konsept tasarımını Nippon Paint’in Tür-
kiye’de sponsor olduğu ve genç tasarımcı, mimar ve 
öğrencilere yönelik düzenlenen Asya’nın en önemli 
tasarım ödüllerinden Asia Young Designer Awar-
ds’ın (AYDA) jürilerinden başarılı tasarımcı ve mi-
mar Renda Helin Çilalioğlu Çizer yaptı. Renklerin 
dünyasına giren ve tasarımlara yoğun ilgi gösteren 
misafirler, bu sergiyle adeta  görsel ve duyusal bir 
şölen yaşadı. 11-12 Eylül tarihlerinde ise Nippon 
Paint, renklere, dekorasyona, mimari yapılara ve 
tasarımlara ilgisi olan herkesi misafir ediyor!

DİLEK BOZKURT

MILATTAN önce 6’ıncı 
yüzyılda yaşayan ve 
Türk tarihinin en 

büyük kadın savaşçısı, Saka 
Türklerinin Başbuğu, Alp 
Er Tunga’nın torunu Tomris 
Hatun’un hayat mücadelelerini 
konu edinen Kazakistan yapımı 
“Tomris” filmi ;Milliyetçi hare-
ket Partisi Genel Başkan Baş-
danışmanı Merve Menekşe’nin 
düzenlediği buluşma ile paarti 
MYK üyeleri ,MHP Genel 
Başkan Yardımcısı Pelin Yılık, 
MHP Merkez Disiplin Kurulu 
üyesi Duygu Kurban Gözüoğlu, 
Kadın Hareketi Derneği Başka-
nı Mine Bayram , Gazi Üniver-
sitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Eski Dekanı Prof. Alev Kuru 

Çakmakoğlu ,MHP Ankara 
Milletvekili Mevlüt Karaka-
ya’nın eşi Serpil Karakaya ve 
kızı Gül Karakaya Eren,Gölbaşı 
Belediyesi kadın üyeleri, Av. 
Hilal Elmas, Av. Dilay Erbakan 
, tarafından Cinemaximum 
Panora AVM’de saat 16:00’daki 
gösterimde izlendi.
Keyifle izleyeceğiz

Genel Başkan Başdanışmanı 
Merve Menekşe etkinliği plan-
lamalarında Tomris Hatun’un 
Türk tarihindeki yerinin büyük 
önemi olduğunu vurguladı. 
Sözlerine devam eden Merve 
Menekşe;“Genel Başkanımız 
Devlet Bahçeli’nin destekleri 
ile Milliyetçi Hareket Partisi 
Kültür ve Sanat işleri sorum-

luluğunda bir sinema etkinliği 
düzenlemiş bulunmaktayız. An-
kara’daki MHP’li hanımlar ile 
birlikte yeni vizyona giren Türk 
tarihinin ilk kadın hükümdarla-
rından Tomris Hatunu vizyon-
da izlemek üzere bir araya gel-
dik.M.Ö.6 yüzyılda yaşanıldığı 
düşünülen Tomris hatun bir 
Saka kraliçesidir. İlk kadın hü-
kümdarımızı unutmamak çok 
önemli. Türk tarihinde kadının 
yeri diğer milletlere göre farklı-
dır. Kadınlar, Hakan’ın yanında 
yer almış ve hatta hükümdar 
olmuşlardır. Dünya ve Türk 
tarihinin kadın kahramanı olan 
Tomris Hatun’un öyküsünü 
bu filmde Ülkücü hanımlar ile 
birlikte izlemiş olacağız.’ ’dedi. 

TOMRiS HATUN için 
öncelik hanımların

TRABZON’UN en önemli tarihi miraslarından biri 
olan Kızlar Manastırı, 5 yıl süren restorasyon çalışma-
larının ardından, piyanist besteci Tuluyhan Uğurlu’nun 
konseri ile ziyarete açıldı. Kentte Boztepe Mahalle-
si’nde şehre hakim noktada yer alan tarihi miras Kızlar 
Manastırı için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Büyükşe-
hir Belediyesi iş birliğiyle aslına uygun olarak 2014’te 
başlatılan restorasyon ve rölöve çalışmaları 2019’da 
tamamlandı. Tarihi dokusu ön plana çıkarılan, ‘yaşayan 
müze’, ‘performans etkinlikleri’ ve ‘sanat galerileri’ 
ile de şehrin kültür ve sanat hayatına canlılık katması 
planlanan manastırda aradan geçen zamanda otopark 
sorunu da çözüldü. Mülkiyeti de Trabzon Büyükşehir 
Belediyesine verilen manastır, çalışmaların tamam-
lanmasının ardından, ünlü piyanist besteci Tuluyhan 
Uğurlu’nun konseri ve düzenlenen törenle ziyarete 
açıldı. Tarihi dokusuyla yerli ve yabancı turistlerden 
ilgi gören manastır, turizmde daha da ön plana çıkarıl-
ması hedefleniyor. Manastırın açılış törenine AK Parti 
Trabzon milletvekilleri Muhammet Balta, Adnan Gün-
nar ile Salih Cora, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat 
Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin 
Genç, Baro Başkanı Sibel Suiçmez ve çok sayıda kişi 
katıldı. Açılış öncesi piyanist besteci Tuluyhan Uğurlu, 
verdiği konserle sevenleriyle buluştu. Uğurlu’nun tarihi 
mekandaki resitali, katılımcıların beğenisi topladı.

EN GUZEL 
sergi burada
TÜRK sinemasının usta ismi, 2017 
yılında hayatını kaybeden Halit Ak-
çatepe’nin kızı Ebru Akçatepe Bozatlı 
ile damadı Şinasi Bozatlı, Muğla’nın 
Bodrum ilçesinde ‘Between Death 
And Life - Yaşam ile Ölüm Arasında’ 
isimli heykel-resim sergisi açtı. Türk 
sinemasında sayısız filmde rol alan, 
Hababam Sınıfı’nın ‘Güdük Necmi’si 
Halit Akçatepe’nin kızı Ebru Akçatepe 
ile damadı Şinasi Bozatlı, ‘Between 
Death And Life’ isimli resim sergisini 
dün akşam Bodrum’daki Mausolos- I. 
Artemisia Sergi Salonu’nda açtı. 25 
yağlı boya resim tablosu, 2 heykelin 
yer aldığı serginin açılışına Bodrum 
Belediye Başkan Yardımcısı Ilknur 
Ülküm Seferoğlu ile davetliler katıldı. 
Açılış kurdelesini kesen Başkan Yar-
dımcısı Seferoğlu, “Bodrum, turizm ve 
eğlence merkezi olarak anılsa da aynı 
zamanda sanatı, kültürü ve sporuyla 
çok yoğun yaşayan bir yerimizdir. 
Yarımadanın her tarafında kendi 
çapında etkinlikler gerçekleşiyor. De-
ğerli sanatçımız Ebru hanım ile eşinin 
güzel sergisini açıyoruz. Faaliyetlere 
elimizden geldiği kadar büyük destek 
veriyoruz” dedi.

Ebru Akçatepe Bozatlı ise “2 yıldır 
Covid-19 ve orman yangınlarının 
yaşandığı dönemde, insanların en çok 
üzerinde durduğu konu ölüm korkusu 
oldu. Ölümün adil olması için hayatın 
adil olması gerekiyor. Bir taraftan 
virüsün getirdiği yaşam krizinde 
insan kaybı yaşadık. Yaşam ile ölüm 
arasında çok ince bir çizgi olmadığı 
için sergilerimizde bunun altını çizmek 
istedik. Eşim, yaptığı 2 eserde yan-
gınları dile getirmek istedi. Coşkuyu, 
sevgiyi, enerjiyi, mutluluğu, üzüntüyü 
bir arada yaşadığımız her şeyi resimle-
re dökmek istedik” diye konuştu.



YENI sezon öncesinde 
Bursa’da, 15-18 Eylül tarihle-

rinde Frutti Extra Cup heyecanı 
yaşanacak. Frutti Extra Bursaspor’un 
ev sahipliğinde Barış Spor Salonu’n-
da oynanacak olan mücadelelerde 
toplam 6 takım mücadele vere-
cek. Almanya’dan Alba Berlin’in 
yanı sıra Türkiye’den Frutti Extra 
Bursaspor, Darüşşafaka Tekfen, 
Aliağa Petkim, Semt 77 Yalovaspor 

ve Yukatel Merkezefendi Belediyesi 
Denizli Basket takımları, turnuvada 

şampiyonluk için parkeye çıkacak. Organizasyon 
öncesinde Barış Spor Salonu’nda tanıtım lansmanı 
düzenlendi. Barış Spor Salonu’nun yıllardan beri 
Bursaspor Basketbol Takımı’na tahsis edildiğini ve 
4 yıllık yeni bir anlaşma imzalandığını kaydeden 
Frutti Extra 
Bursaspor 

Başkanı Sezer 
Sezgin, Nilü-
fer Belediye 
Başkanı Turgay 
Erdem’e teşek-
kür etti. Başkan 
Sezgin, Barış 
Spor Salonu’nun 
Avrupa’ya örnek 
bir salon olduğu-
nu ifade etti.

Trabzonspor ile Galatasaray, Süper 
Lig’de bu akşam Trabzon’da yapacakla-
rı maçla 132. kez karşı karşıya gelecek. 
Her iki takımda karşılaşmaya galibiyet 

parolası ile çıkacak

Fenerbahçe, Süper Lig’in 4. haftasında bu akşam Demir Grup 
Sivasspor’u konuk edecek. Sarı Lacivertliler, güçlü rakibini mağ-

lup ederek galibiyet serisini sürdürmek istiyor

MEDICAL 
Park’ta 
saat 

20.00’de başlayacak 
müsabakada hakem 

Ali Palabıyık düdük 
çalacak. Lige GZT 

Giresunspor ve Atakaş 
Hatayspor galibiyetleriyle 

başlayan sarı-kırmızılı ekip, 
3. haftada Kasımpaşa ile bera-

bere kaldı. İlk 3 haftada 7 puan 
toplayan Galatasaray, 4. sırada 

yer alıyor. Sezona 3’te 3 ile başlayan 
bordo-mavili takım ise 4. hafta öncesi 

lider durumda.
Galatasaray’da 5 eksik

Sarı-kırmızılı ekipte 5 futbolcu Trab-
zonspor’a karşı forma giyemeyecek. Gala-
tasaray, sakatlığı bulunan kaptan Arda Tu-
ran’ın yanı sıra milli maç arasında sakatlık 
geçiren Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve 
Sofiane Feghouli’den yararlanamayacak. 
Cezası süren Marcao da Trabzonspor’a 

karşı süre alamayacak.
Savunma alarm veriyor

Galatasaray, bu sezon çıktığı resmi maçla-
rın tamamında rakip fileleri havalandırırken 
sadece 1 karşılaşmada kalesini gole kapata-
bildi. Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyon-
lar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi elemelerinde 
6, Süper Lig’de ise 3 maç yaptı. Galatasaray, 
söz konusu karşılaşmaların tamamında en 
az 1 kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılı 
ekip, söz konusu 9 müsabakanın 8’inde ise 
rakiplerinin gol bulmasına engel olamadı. 

Süper Lig’deki 3 maçta 6 gol atıp 3 gol 
yiyen Galatasaray, sadece 1 karşılaşma-
da kalesini gole kapatabildi. Sarı-kır-
mızılı ekip, Şampiyonlar Ligi’ndeki 2 
karşılaşmada 2 gol atıp 7 gol yerken, 
Avrupa Ligi’ndeki 4 mücadelede 8 
kez fileleri havalandırıp kalesinde 5 
gol gördü. Galatasaray, Avrupa ku-
palarındaki 6 mücadelenin hiçbirinde 
topun ağlarına gitmesini önleyemedi.
Ligde de Galatasaray önde

İki ekip arasında, Trabzonspor’un 
şimdiki adıyla Süper Lig’e yükseldiği 
1974-1975 sezonunda başlayan 47 
yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 
131 karşılaşmanın 59’unu Galatasa-
ray, 43’ünü Trabzonspor kazandı, 29 
müsabakada ise taraflar birbirlerine 
üstünlük sağlayamadı. Lig, Türkiye 
Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, 
Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası 
ve özel maçlar olmak üzere geride 
kalan karşılaşmalarda Galatasaray 
171, Trabzonspor ise 147 kez gol 
sevinci yaşadı. Galatasaray, lig 
maçlarında galibiyetlerde rakibi 
Trabzonspor’un 11 farkla önünde bulu-
nuyor.

Ligde yapılan 96 karşılaşmanın 42’sini Ga-
latasaray kazanırken, 31 maçta gülen taraf 
Karadeniz ekibi oldu ve 23 müsabaka bera-
bere sonuçlandı. Lig maçlarında Galatasa-
ray 124, Trabzonspor ise 110 gol attı. Geçen 
sezonun ilk yarısında Trabzon’da yapılan 
maçı konuk takım 2-0 kazandı. İkinci devre 
İstanbul’daki karşılaşmada ise 1-1 beraber-
likle sonuçlandı.

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

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

Geçen sezonu sollad 

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

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

Onyekuru moral buldu 

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

GALATASARAY 
KRİZDEN ÇIKTI

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

13 madalya kazandlar 

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

ÖZEL SPORCULARDAN 
ÇOK BÜYÜK BAŞARI

Şampiyonaya hazrlanyorlar

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

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

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

Gasly çok hzl 

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

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

Gasly: çok objektifiz 

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

Arac daha çok sevdim 

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

KARTAL HER  
ALANDA LIDER

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

MUHTEŞEM İSTATİSTİK 

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

İKİNCİ DEVREDE  
BEŞİKTAŞ

Beşiktaş - Trabzonspor  1-2 M

Antalyaspor - Beşiktaş 1-1 B

Beşiktaş - Konyaspor 1-0 G

Beşiktaş - Denizlispor 3-0 G

Beşiktaş - Gaziantep FK 2-1 G

Gençlerbirliği - Beşiktaş 0-3 G

Yeni Malatya - Beşiktaş 0-1 G

Başakşehir - Beşiktaş 2-3 G

SAĞLIK EKİBİNE  
ÇİÇEK

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

MKE Ankaragücü ile Demir Grup 
Sivasspor karşsndaki puan kayp-

larnn ardndan Belhanda'nn 
gönderilişinin şokunu yaşayan  

Galatasaray, deplasmandaki Hes 
Kablo Kayserispor galibiyetiyle kriz 

ortamndan çkmay başard 

Türkiye Özel Sporcular Kadn Milli 
Takm, VIRTUS Avrupa Salon  

Atletizm Şampiyonas'nda Avrupa 
şampiyonluğuna ulaşt 
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Kerem Aktürkoğlu’na 
Almanlar talip oldu

GALATASARAY’IN parlayan 
yıldız ismi Kerem Aktürkoğlu, 
Bundesliga ekiplerinin radarına 

girdi. Galatasaray’da ve milli takımda 
oynadığı futbolla dikkatleri üzerine 
çeken Kerem Aktürkoğlu, 3 Bundesli-

ga kulübünün gündeminde olduğu 
öğrenildi. Geçtiğimiz sezon 24 

Erzincanspor’dan Galatasa-
ray’a transfer olan 22 
yaşındaki oyuncu, 
gösterdiği perfor-
mansla milli takıma 
kadar yükselmeyi 
başardı. A Milli 
Takımı’nın EURO 
2020 kadrosunda 
da yer alan genç 
oyuncuyu Alman 
ekipleri takibine 
aldı. Sarı kırmızılı 
ekipte Süper Lig ve 
Avrupa Ligi kulvar-
larında şu ana kadar 

başarılı performans gösteren Kerem’i Bundes-
liga ekipleri, milli maçlarda da izletti. Alman 
kulüplerinin genç oyuncu için devre arasında 
Galatasaray’a teklif yapması bekleni-
yor. Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de 
27 maça çıkan oyuncu, 6 gol 3 
asistlik performans gösterir-
ken, bu sezon ise 9 maçta 
3 gol ve 3 asistlik katkı 

sağladı.

YA CiMBOM
YA FIRTINA

Fenerbahçe zafer peşinde
ÜLKER Stadı’nda oynanacak karşılaşma, 

saat 17.00’de başlayacak. Hakem Halis 
Özkahya’nın yöneteceği müsabaka, 

beIN Sports 1’den naklen yayımlanacak. Ligde 
yaptığı 3 maçı da kazanan Fenerbahçe, haftaya 
9 puan ve averajla 2. sırada girdi. Bu müsaba-
kalarda 5 kez fileleri havalandıran ve kalesinde 
gol görmeyen sarı-lacivertli takım, Sivasspor’a 
üstünlük kurarak galibiyet serisini 4 maça 
çıkarmayı hedefliyor. Oynadığı müsabakalarda 

2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan Demir 
Grup Sivasspor ise 4. hafta öncesi 1 puanla 
16. sırada yer aldı. Fenerbahçe’de tedavile-
rine devam edilen Nazım Sangare ve Serdar 
Dursun’un yanı sıra Ferdi Kadıoğlu, karşı-
laşmada forma giyemeyecek. Jose Ernesto 
Sosa ile Enner Valencia’nın durumu ise maç 
saatinde belli olacak. Dimitrios Pelkas ile Filip 
Novak’ın ise müsabaka kadrosunda yer alması 
bekleniyor. Sarı-lacivertli ekipte yeni transfer-

ler Mergim Berisha, Diego Rossi, Max 
Meyer, Burak Kapacak ve Miguel Crespo, 
teknik direktör Vitor Pereira’nın şans 
vermesi halinde Fenerbahçe formasıyla 
ilk maçlarına çıkacak.
Sivasspor puan almak istiyor

Karşılaşmaya ilişkin konuşan Sivasspor 
Teknik Direktörü RızaÇalımbay, “Bütün 
amacımız puan ya da puanlar almak. Çün-
kü biz lige çok erken başladık, çok maçlar 
oynadık. Takımın yorgunluk durumları 
da oldu. Onlar lige de yansıdı. Ama 
şimdi milli maç arasında dinlendik, iyi de 
çalıştık. Burada tek amacımız puan ya da 
puanlarla dönmek, başka bir düşüncemiz 
yok” dedi.

FruttiFrutti
Extra CupExtra Cup
heyecanıheyecanı

başlıyorbaşlıyor

Başakşehir’e 
3 puan şart
MEDIPOL Başakşehir, Süper Lig’in dördüncü 
haftasında bu akşam Göztepe’ye konuk ola-
cak. Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak ve saat 
20.00’de başlayacak karşılaşmayı, hakem Tugay 
Kaan Numanoğlu yönetecek. Medipol Başak-
şehir, sezonun ilk haftasında iç sahada Aytemiz 
Alanyaspor’a 1-0, ikinci maçında deplasmanda 
İttifak Holding Konyaspor’a 2-1 ve son ma-
çında da iç sahada Yukatel Kayserispor’a 1-0 
mağlup oldu. Göztepe ise üç hafta sonunda iki 
beraberlikle iki puan aldı. Turuncu-lacivertli 
ekipte sakatlığı bulunan Ahmed Kutucu bu 
mücadelede forma giyemeyecek. Tedavisi süren 
Danijel Aleksic’in durumu ise maç günü netlik 
kazanacak.
Göztepe’de Maestro sahada
Göztepe ile hafta içinde 2 yıllık sözleşme imza-
layan Maestro, 
Türkiye kari-
yerindeki ilk 
müsabakasına 
çıkacak. İzmir 
ekibinin transfe-
rin son gününde 
sözleşme im-
zaladığı Vene-
zuelalı defans 
Wilker Angel de 
görev verilmesi 
durumunda ilk 
kez sarı-kır-
mızılı formayı 
sırtına geçirecek. 
Karşılaşmanın 
bilet fiyatları 
1’inci kategori 
463,5 TL, 2’nci 
kategori 409 TL, 
3’üncü kate-
gori 109 TL ve 
4’üncü kategori 
50 TL olarak 
belirlendi. 



A Milli Takım’da an itibarıyla gözler, yeni teknik direktöre çevrildi. 
Şu ana kadar gündeme 6 aday geldi. Ancak ilk alınan bilgilere 
göre favoriler yerlide Okan Buruk, yabancıda Joachim Löw

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, 
Fenerbahçeli Steven Caulker transferi ile ilgili yaptığı 

açıklamada, “Maliyeti çok yüksek geldi” dedi

Süper Lig’de transfer döneminin tamamlanmasının ardından Süper 
Lig’de piyasa değerleri en yüksek oyuncular da belli oldu. Listenin ilk 

sırasında Beşiktaş’ın yeni transferi Miralem Pjanic yer aldı

TÜRKIYE’DE 1. Transfer Tescil 
döneminin sona ermesinin ardın-
dan takımlar yeni sezon kadrola-

rını oluşturdu. Yaz transfer döneminde 
birçok yıldız futbolcu Türkiye’ye gelir-
ken takımlar geleceklerine yönelik de 
transfer çalışmalarını yürüttü. Trans-
fer penceresinin tamamlanmasının 
ardından Süper Lig’de bu sezonun en 
değerli oyuncuları da belli oldu. Trans-
fermarkt’ın verilerine göre, Beşiktaş’ın 
Barcelona’dan kiralık olarak kadrosuna 
kattığı Bosna Hersekli futbolcu Mira-
lem Pjanic listenin zirvesinde yer alıyor. 
Pjanic’in piyasa değeri 20 milyon Euro 
olarak gösteriliyor. Onu 19 milyon 
Euro ile Trabzonspor’un milli kalecisi 
Uğurcan Çakır takip ediyor. Fenerbah-
çe’nin yeni transferi Diego Rossi ise 
listenin üçüncü sırasında bulunuyor. 
Uruguaylı futbolcunun piyasa değeri 
18 milyon Euro. Fenerbahçe’nin milli 
kalecisi Altay Bayındır 14 milyon Euro 
ile 4. sırada gösterildi. Galatasaray’ın 
Brezilyalı defans oyuncusu Marcao ile 
Beşiktaş’ın Cezayirli futbolcusu Rachid 
Ghezzal’ın da piyasa değerlerinin 12 
milyon Euro olduğu ifade edildi.

AY-Yıldızlılar’da Şenol 
Güneş döneminin bit-
mesinin hemen ardın-

dan gözler, A Milli Takım ‘ın 
başına geçmesi muhtemel isim-
lere çevrildi. Türkiye Futbol 
Federasyonu’nun, nasıl bir ismi 
takımın başına geçireceği elbet-
te merak ediliyor. Alınan bilgi 
ise düşüncenin, genç ve dina-
mik bir teknik direktör olması 
yönünde olduğu...
4 maçlık da olabilir

Ancak bir yandan da 
2022Dünya Kupası Eleme-
leri’ndeki kalan 4 mücadele 
için de geçici bir ismin gelme 

ihtimali konuşulanlar ara-
sında yer alıyor. TFF’nin şu 
ana kadar yerli olarak 
ilk tercihinin, son olarak 
Başakşehir’de görev yapan 
ve iki sezon önce takımı 
Süper Lig’de şampiyon 
yapan Okan Buruk olduğu 
öğrenildi. Ancak yerliler-
de Beşiktaş ‘tan Sergen 
Yalçın, Trabzonspor ‘dan 
Abdullah Avcı, Başakşe-
hir’den Aykut Kocaman ve 
Altay’dan Mustafa Deniz-
li’nin isimleri de geçiyor.
2020 sonrası bıraktı

Yakın geçmişte yaban-

cı olarak Mircea Lucescu ve 
GuusHiddink gibi önemli 

hocaların çalıştığı 
AyYıldızlılar’da bu 
kez yabancı aday ola-
rak sadece Joachim 
Löw’ün ismi anılı-
yor. EURO 2020 
sonrası Alman-
ya’daki görevin-
den ayrılan ve 
Türk futbolunu 
yakından tanıyan 
Löw’le de gö-
rüşülebileceği 
gelen haberler 
arasında yer 
alıyor.

KARAMAN, transfer 
döneminde sarı-kır-
mızılı takıma imza 

atacağı söylenen ancak 
son gün Gaziantep ile 
anlaşan Caulker ile 
ilgili olarak açık-

lamalar yaptı. 
Teknik Direktör 
Hikmet Karaman, 
“Aslında bir 
pozisyona mut-
lak suretle 
oyuncu alma-
mız gerekiyor-
du. 20 yabancı 
vardı takımda. 

14’e indirme-
miz gerekiyor-

du. 6 tane oyuncunun sözleşmesi-
ni feshetmek veya takım bulmak 

bunlar kolay işler değil. Kulübü 
düşünmek lazım. 1 oyuncu alınca 2 
oyuncu daha feshetmek gerekecek. 
Maliyetlere bir baktık. İnanılmaz 
bir maliyet. Yaklaşık 3 Milyon 
Avro civarında bir maliyet orta-
ya çıkıyor. Bu da 30 Milyon para 
demek. Devre arasına kadar biz 
kendi içimizde bir şeyler yapıp daha 
çok çalışalım, alt yapıdan oyun-
cu çıkarmaya çalışalım, elimizdeki 
oyuncuları geliştirelim 
istedik. Biz bilinen 
bir oyuncu almak 
istedik. Ama 
oyuncunun mena-
jeri bizimle son 
gününe kadar.. İş 
sıkışınca da başka 
kulübe gitti” ifade-
lerini kullandı.

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

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

13 maçlk seri bitti 

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi 

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

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

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

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

İlk yar 1-0 

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

Net skor 

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

Ankaragücü 
3’te 3 yaptı

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

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

Önemli bir golcü 

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

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

Hatayspor açklamşt 

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

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

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

2021 YILINDA  
TEK YENILGI 

TRABZONSPOR’DA 
her geçen sezon yükse-
len performansyla alkş 

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

Ugurcan Çakır’a 
Juventus talip  

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

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

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

çnda 3. galibiyeti elde etti.

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

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

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

YANAL’IN  
KARİYERİ

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

tasnda deplasmanda Aytemiz 
Alanyaspor'a 4-0 kaybeden Fraport 

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

13 maçlk seri bitti 

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi 

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

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

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

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

İlk yar 1-0 

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

Net skor 

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

Ankaragücü 
3’te 3 yaptı

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

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

Önemli bir golcü 

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

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

Hatayspor açklamşt 

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

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

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

2021 YILINDA  
TEK YENILGI 

TRABZONSPOR’DA 
her geçen sezon yükse-
len performansyla alkş 

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

Ugurcan Çakır’a 
Juventus talip  

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

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

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

çnda 3. galibiyeti elde etti.

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

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

Milli tenisçinin 
ilk şampiyonluğu

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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AYTEMİZ Alan-
yaspor Başkanı 
Hasan Çavuşoğlu, 
Nijeryalı stoper 
Chidozie Awaziem 
transferinin ardın-
dan tamamlanan 
kadroya ilişkin 
değerlendirme-
lerde bulun-
du. Başkan 
Çavuşoğlu, 
“Takımımızın 
geçen yıl ve 

önceki yıldan 
daha kaliteli bir 

futbolcu kadrosuna 
sahip olduğunu, kulübesinin de 
daha zengin olduğunu düşü-
nüyorum. Şu an tek sorun 
oyuncuların birbirlerine uyum 
sağlaması” dedi. Aytemiz 
Alanyaspor, Emre Akbaba’nın 
ardından son olarak Boavis-
ta’dan 24 yaşındaki Chidozie 
Awaziem’i renklerine bağladı 
ve transfer sezonunu kapattı. 
Nijerya Milli Takım forması 
da giyen genç stoper dün 
Alanya’ya gelerek resmi 
sözleşmeyi imzaladı. Bugün 
de Cengiz Aydoğan Tesisle-
ri’nde düzenlenen törenle 
birlikte transfer duyuruldu. 
Törenin ardından gazete-
cilerin sorularını yanıtlayan 

Alanyaspor Başkanı Hasan 
Çavuşoğlu, Awaziem transfe-

riyle birlikte tamamlanan takım 
kadrosunu da değerlendirdi.

Kaliteli bir takımız
Takımın kaliteli bir kadroya 

sahip olduğunu vurgulayan Baş-
kan Çavuşoğlu, “Bir kulüpte giden 
ve gelen oyuncular olur. Kiralık 
oyuncular olur geri gidecek, süresi 
bitince sözleşme imzalamayanlar 
olacak. Daha büyük kulübe gitmek 
isteyenler gelecek. Bu dünyanın 
her yerinde böyle. Ama ben takı-
mımızın geçen yıl ve önceki yıldan 
daha kaliteli bir futbolcu kadrosuna 
sahip olduğunu, kulübesinin de daha 
zengin olduğunu düşünüyorum. Şu 

an tek sorun oyuncuların birbirleri-
ne uyum sağlaması. Futbolcularımız 

birbirlerine uyum sağladığı zaman so-
runlar çözülmüş olacak. Bunu da en kısa 

sürede teknik heyetimiz 
sağlayacak. Çalışmaları-
nı yapıyorlar. Onların 
görevi bu. Sonrasında 
da takımımızın oyna-
nan futbolu, futbolcu 
kalitesini sahaya en 
iyi şekilde yansıta-
cağına inanıyorum. 
İnşallah önümüzdeki 
günlerde bunu hep 
birlikte göreceğiz” 
dedi. 

En değerli isim En değerli isim 
Miralem PjanicMiralem Pjanic

OKAN BURUK OKAN BURUK 
iiMZAYA YAKINMZAYA YAKIN

Aykut Kocaman

Mustafa Denizli

Süper Lig’de piyasa değeri en yüksek olan 10 futbolcu şöyle:
1 - Miralem Pjanic (31) ............... Beşiktaş - 20 milyon Euro
2 - Uğurcan Çakır (25)  ....... Trabzonspor - 19 milyon Euro
3 - Diego Rossi (23) ...............Fenerbahçe - 18 milyon Euro
4 - Altay Bayındır (23) ...........Fenerbahçe - 14 milyon Euro
5 - Rachid Ghezzal (29) .............. Beşiktaş - 12 milyon Euro
6 - Marcao (25) .....................Galatasaray - 12 milyon Euro
7 - İrfan Can Kahveci (26) .....Fenerbahçe - 11 milyon Euro
8 - Cyle Larin (26) ...................... Beşiktaş - 11 milyon Euro
9 - Mergim Berisha (23) ........Fenerbahçe - 10 milyon Euro
10 - Michy Batshuayi (27) .......... Beşiktaş - 10 milyon Euro

Hikmet KaramanHikmet Karaman

SÜPER Lig’de teknik di-
rektör Ersun Yanal yöne-
timinde başarıyı hedefle-

yen Fraport TAV Antalyaspor, 
çoğunluğu genç 13 futbolcuyu 
transfer etti. Kırmızı beyazlılar, 
9 futbolcuyla yollarını ayır-
dı. Süper Lig’de yaz dönemi 
transfer tescil sürecinde Fraport 
TAV Antalyaspor, kadrosuna 
13 futbolcu dahil etti. Teknik 
direktör Ersun Yanal yöneti-
minde genç futbolcu transferine 
ağırlık veren kırmızı beyazlılar-
da, 9 futbolcuyla yollar ayrıldı. 
Kırmızı beyazlılar transfer 
döneminde Diogo Sousa, Melih 
Enes Uygun, Sherel Floranus, 
Güray Vural, Doğukan Nelik, 
Andrea Poli, Ersin Zehir, Erkan 
Eyibil, Deni Milosevıc, Hous-
sam Ghacha, Berat Onur Pınar’ı 
aldı. Fraport TAV Antalyaspor 

ve Haji Wright, Enzo Crivelli ile 
kiralık olarak sözleşme imzala-
dı. Fraport TAV Antalyaspor; 
Ferhat Kaplan, Ersan Gülüm, 
Sidney Sam, Lukas Podolski, 
Dever Orgill, Jean Armel Dro-
le, Serdar Gürler ile yollarını 
ayırdı. Kırmızı beyazlılar, Gus-
tavo Blanco ve Mert Yılmaz’ı 
kiralık olarak başka takıma 
gönderdi. Fraport TAV Antal-
yaspor’da genç oyuncular Ali 
Eren İyican, Adem Metin Türk 
Omar İmerı, Harun Kavaklıde-
re, Halil İbrahim Sevinç, Sergen 
Yatağan, Cenk Şen, Fehmi Koç, 
Bahrican Tosun, Apti Mert Ça-
yır ise Bodrumspor’a kiralandı.

En iyi kadroyu kurduk
Fraport TAV Antalyaspor 

Basın Sözcüsü Adnan Başkan, 
transfer edilen 13 futbolcunun 

yaş ortalamasının 23,7 olduğuna 
dikkati çekti. A takımda yer 
alan 30 futbolcunun yaş ortala-
masının 25,9 olduğunu vurgula-
yan Başkan, “Bu sezon transfer 
politikamızı düşündüğümüz 
gibi uyguladık. Hem ligi bilen 
deneyimli futbolcuları, hem de 
genç ve potansiyeli olan gençleri 
kadromuza dahil ettik. Bu sezon 
takımdan ayrılan oyuncuların 
yaş ortalaması 30 iken, 13 trans-
fer yaptık ve aldığımız oyuncu-
ların yaş ortalaması 23,7 olarak 
ortaya çıktı. 30 futbolcunun bu-
lunduğu A takım kadromuzun 
yaş ortalaması ise 25,9’a düştü. 
Bu durumu gençlere verdiğimiz 
önemin bir göstergesi olarak 
görüyoruz. Sadece bugünün 
değil, geleceğin de kadrosunu 
oluşturduğumuza inanıyoruz” 
diye konuştu. 

Fraport TAV Antalyaspor’un basın sözcüsü Adnan Başkan, “Sadece bu-
günün değil, geleceğin de kadrosunu oluşturduğumuza inanıyoruz” dedi

Geleceğin kadrosu

Alanya Alanya 
halindenhalinden

fazlasıyla fazlasıyla 
memnunmemnun

Caulker Caulker 
pahalı geldipahalı geldi
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Z eytinburnu Belediyesi 'buz adamları'
keşfetmek için Avrupa’nın en büyük buz
pistini 39 bin metrekarelik alana inşa

ediyor. Veliefendi Mahallesi'ndeki çalışmalar,
24 saat aralıksız devam ediyor. 2 ay sonra
açılması planlanan buz pistindeki çalışmaları
Demirören Haber Ajansı görüntüledi. Müsa-
bakaların yapılacağı ana saha ve antrenman
sahası olmak üzere 2 pistten oluşacak Zeytin-
burnu Buz Pisti'nde, 2 bin 500 kişilik tribün,
fitness salonu, aerobik salonu, 24 oda ve 48
yatak kapasiteli konaklama birimi, lobi, din-
lenme alanları, konferans salonu, fuaye, kafe-
terya, yemekhane, hakem ve antrenör odaları,
VIP seyirci locaları, mescit, medya için basın
toplantı salonları, TV yayın, ses, görüntü ve
aydınlatma kontrol birimleri ile 24 saat açık
Millet Kıraathanesi ve proje kapsamında 123
kapalı 45 açık otopark yer alacak. Ayrıca
Bilim Zeytinburnu bölümünde doğa, mate-
matik, dene yap, astronomi uzay ve teknoloji
atölyeleri, tasarım, üretim odaları da yer ala-
cak.

2 bin 500'e yakın kapasite

Avrupa’nın en büyük buz pistini inşa ettikle-
rini anlatan Zeytinburnu Belediye Başkanı
Ömer Arısoy, "Buz pistini Gençlik ve Spor
Bakanlığı’nın destekleriyle yapıyoruz. Bu me-
kânda iki büyük buz pisti, 2 bin 500’e yakın
seyirci kapasitesi var. Burası Avrupa’nın en
büyük buz pisti olacak” dedi.Bu serüvenin
mobil buz pisti aracılığıyla 'atığını getir, buz
pisti biletini al' kampanyası ile başlayan bir
süreç olduğunu anlatan Başkan Arısoy, "Bir-
çok olumsuz alışkanlıkları olan gençlerimiz
buz sporlarıyla milli takıma girdi. Zeytin-
burnu Belediyesi’nin Buz Pisti takımı var.
Zeytinburnu’nda lise, ortaokul ve ilkokul oku-
yan her genç buz sporlarıyla tanışsın istiyo-
ruz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği
yaparak bu planlamanın alt yapısını yapaca-
ğız. Bu kompleks sadece buz pisti kompleksi
değil, aynı zamanda içinde Bilim Zeytinburnu

adını verdiğimiz bölümde var. Bu yapının
içinde 24 saat açık olan bir Millet Kıraatha-
nesi de olacak. Zeytinburnu’nda yaşayan ka-
dınların spor yapabilecekleri bir alanda yer
alacak. İstanbul’da yaşayan her yaştan insa-
nın uğrayacağı bir yer olacak” ifadelerini kul-
landı.

Zeytinburnu odak noktası olacak

İnşaatta sona yaklaştıklarını belirten Başkan
Arısoy, "Bu kompleks Zeytinburnu için yeni
bir odak noktası olacak. Burada uluslararası
maçlar yapılacak. Hem profesyonel takımla-
rın hem de her yaş kesiminden vatandaşların
spor yapabilecekleri bir alan olacak” diye ko-
nuştu. 'Bilim Zeytinburnu' bölümünde doğa,
matematik, teknoloji ve astronomi atölyeleri-
nin olacağını anlatan Arısoy, sözlerine şöyle
devam etti; "Çocuklar üç yılın sonunda serti-
fikalarını alacaklar. Zeytinburnu’nda tekno-
lojiye meraklı çocukların ve gençlerin
olduğunu biliyoruz. Bilim Zeytinburnu tek-
noloji bakımından bizi tamamlayacak
önemli bir unsur olacak."

TAYLAN DAŞDÖĞEN

ZeytInburnu buZ
pIstIne kavusuyOr

Avcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde
görevli Bulaşıcı Hastalıklar ve Aşı
Birimi Sorumlusu Dr. Ahmet Ab-
basoğlu başkanlığındaki ekip, ula-
şılmayan kimse kalmaması
hedefiyle değişik noktalarda stant-
lar oluşturarak, bir, ikinci veya
üçüncü doz aşısı gelenlere ulaşıp
bunları yaptırmak için çabalarını
sürdürdü. Cuma namazı saatinde
Merkez Ulu Camii'nin hemen ya-
nındaki Havuz Meydanı'nda stant
oluşturan görevliler, yoldan geçen-
leri aşıya davet etti. Cami çıkışında
aşı standını görenlerden bazıları
da kendiliklerinden gelerek aşı ola-
bilmek için form doldurdu. Yaşlı
bir adam, iki doz Sinovac aşısı ol-
duğunu belirtince, kendisine yapı-
lan tavsiyeye uyarak, bir doz da
BioNTech aşısı oldu. Aşı olmasına
rağmen standın çevresinde bir süre
bekleyen, daha sonra eline aldığı
cep telefonu ile stant ve görevlile-
rin fotoğrafını çeken adam, görev-
lilerin “Gerçek mi, değil mi?"
olduğunu anlayamadığını belirte-
rek, "Türkiye'de her şey var. Sağlık
ocağında iki doz aşı oldum hemen
arkasından bana 'Geçmiş olsun'
mesajı geldi. Şimdi burada aşı
oldum, bana mesaj gelmedi.
Acaba bundan gerçek mi diye
merak ettim. İnsanlar artık bir şeye
güvenemiyor" dedi. Aşı olanların
hepsi randevusuz aşı olmaktan

memnun olduklarını belirtirken,
Almanya'dan tatilini geçirmek için
memleketine geldiğini belirten
Celal Özdemir, BioNTech aşısını
olurken, yurt dışında böyle rande-
vusuz, ücretsiz aşı hizmeti olmadı-
ğını söyledi. Görevliler, bazen
sistemde tıkanma olduğunu 'Geç-
miş olsun' ile birlikte bilgilendirme
mesajlarının ulaşmadığını bildirdi.

Bulaşıcı Hastalıklar ve Aşı Birimi
Sorumlusu Dr. Ahmet Abbasoğlu
da, toplumun her kesimine ulaş-
mayı hedeflediklerini yinelerken,
çeşitli yerlerde kurdukları aşı
stantları ile okuma-yazması olma-
yan ve Hayat Eve Sığar uygulama-
sını kullanamayanlara kolaylık
sağladıklarını belirtti. 
YAKUP TEZCAN

Olduğu aşıya inanmadı!

Zeytinburnu’nda 2 ay içerisinde açılması planlanan buz pistinin hazırlıkları aralıksız
devam ediyor. Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Avrupa'nın en büyük buz pistini inşa
ederek, ulusal ve uluslararası sporlara ev sahipliği yapacağız" diye konuştu

Kuruçeşme’yi salladılar
Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya
sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri’nde
önceki akşam Haluk Levent ve Melek Mosso sevenleriyle buluştu
Sahneye ‘Karanfil’ şarkısıyla çıkan
Melek Mosso, en sevilen şarkılarını
Kuruçeşme’yi dolduran müzikseverler
için seslendirdi. Sanatçı, şarkılarının
yanı sıra muhteşem yan flüt perfor-
mansı ile de seyirciden tam not aldı.
Konser sırasında hayranlarıyla sohbet
eden Mosso, “Çok heyecanlıyım. Ku-
ruçeşme’de ilk konserim. Burası benim
için çok özel bir yer. Ambiyansı çok
güzel. O yüzden minik minik bir heye-
can var. Çok güzel bir gece geçirece-
ğiz” dedi. Konser öncesi basın
mensuplarının sorularını yanıtlayan
Haluk Levent, “10 gündür karantina-

dayım. Umarım herkes benim gibi
kolay atlatır. 10 günlük karantinam
bugün bitti. Öğleden sonra negatif so-
nucumu aldım ve şimdi buradayım.
Çok dinlendim. O yüzden enerjim çok
yüksek. Konserde nasıl koşacağım,
nasıl coşacağım belli değil” diye ko-
nuştu.Levent, müzikseverlerin yoğun
ilgi gösterdiği konserde, ‘Dert Olur, El-
fida, Zor Aşk, Akdeniz Akşamları’ gibi
en sevilen şarkılardan oluşan özel bir
repertuvarı yorumladı.

Buz sporlarına ev
sahipliği yapacağız
Türkiye Buz Pateni Federasyonu ile işbirliği yaptıklarını
belirten Başkan Arısoy, sözlerini şöyle noktaladı: "Ulusal
ve uluslararası buz sporlarına ev sahipliği yapacağız. Bu
kompleks sadece spor anlamında değil, Zeytinburnu’na
birçok anlamda fayda sağlayacak. Uluslararası anlamda
da burası odak noktası olacak. Türkiye’nin spor envante-

rine yeni bir alan ekliyoruz.
Gençlerimizin buz sporuna olan
ilgisini yönetirken uluslararası
organizasyonlar aracılığıyla Zey-
tinburnu’nun, İstanbul’un ca-
zibe merkezi olma fonksiyonuna
katkı sağlayacağız."

Avcılar Sağlık Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki meydanda stant oluşturarak, Koronavirüse karşı
randevusuz aşı çalışması yaptı. Standı görünce üçüncü doz aşısını olan bir kişi, cep telefonuna
Sağlık Bakanlığı'ndan SMS gelmediğini söyleyerek şüphelendiği görevlilerin fotoğrafını çekti

İTÜ’de mezuniyet sevinci
İstanbul Teknik Üniversitesinde (İTÜ)
2020-2021 eğitim ve öğretim yılı so-
nunda mezun olan 3 bin 500 öğrenci
için tören düzenledi. İTÜ Ayazağa Yer-
leşkesinde yer alan stadyumda düzen-
lenen törene, YÖK Başkanı Prof. Dr.
Erol Özvar, İTÜ Rektörü Prof. Dr. İs-
mail Koyuncu, İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi
(TİM) Başkanı İsmail Gülle, AK Parti
İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Ka-
baktepe, dekanlar, öğretim üyeleri,
mezun öğrencilerle aileleri katıldı. Tö-
renin açılış konuşmasını yapan İTÜ
Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu yeni
mezunlara çalışma hayatlarında başa-
rılar diledi. TİM Başkanı İsmail Gülle
yaptığı konuşmada mezun olan öğren-
cilere Türkiye'nin ihracatına katkı yapa-
cak yenilikçi projeler üretmeleri
tavsiyesinde bulundu. İTÜ'den 39 yıl
önce mezun olan Gülle'ye kaybolan
diplomasının yenisi İTÜ Rektörü Prof.
Dr. Koyuncu tarafından verildi. Prof.
Dr. İsmail Koyuncu, mezuniyet heye-
canı yaşayan öğrenciler ile öğretim
üyeleri fotoğraf çekimi için sahneye
davet edildi. Bu sırada bölümlerini bi-
rinci, ikinci ve üçüncü bitiren öğrencile-

rin isimleri okundu. Törende, YÖK
Başkanı Prof. Dr. Özvar'ın Makine Fa-
kültesi İmalat Mühendisliği Bölümün-
den mezun olan oğlu Mehmet Asım
Özvar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğ-
lu'nun İnşaat Mühendisliği Bölümün-
den mezun olan oğlu Mehmet Selim
İmamoğlu ile AK Parti İstanbul İl Baş-
kanı Osman Nuri Kabaktepe'nin Şehir
Planlama ve Mimarlık bölümünden
mezun olan kızı Ravza Kabaktepe de
diplomalarını aldı.


