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İnsanı yaşat ki
devlet yaşasın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Beştepe Millet Kongre

ve Kültür Merkezi'nde Mesleki Eği-
timde 1000 Okul Projesi ve 50 Ar-Ge
Merkezi'nin Açılış Töreni'nde konuştu.
Erdoğan, “Devletimiz insanı yaşat ki

devlet yaşasın
prensibiyle birçok
gelişmiş ülkeden
önce vatandaşın
hizmetine sun-
muştur. Aşılama-
daki eşikleri 
hızla aşarak top-
lumsal bağışıklığı
sağlayabilirsek 
o derece rahat 
ederiz” diye ko-
nuştu. I SAYFA 7

1000 OKUL PROJESİ
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Recep Tayyip Erdoğan

Milletin güvenini
hedef alıyorlar!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Baş-
kanı Fahrettin Altun, "Siyasi ci-

nayetler kaygım var. Erdoğan
iktidardan gitmemek için her yolu de-
neyecektir" diyen CHP lideri Kılıçda-
roğlu'na yanıt verdi. Altun, “Ülkemizde
korku iklimi oluşturmayı amaçlayan bu
tür iddiaları gündeme getirenleri, elle-
rindeki bilgileri savcılarımızla paylaş-

maya davet
ediyoruz. Sorum-
suz bir şekilde
gündeme getiril-
meye başlanan
bu yalanlar üze-
rinden milletimi-
zin devlete olan
güveni hedef alın-
maktadır” açıkla-
masını yaptı.

SUİKAST AÇIKLAMASI
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Fahrettin Altun

Milletvekili Uçma
hayatını kaybetti

İhmal can aldı

AK Parti Ankara Milletvekili Yal-
çın Akdoğan, AK Parti İstanbul

Milletvekili İsmet Uçma'nın yaşamını yi-
tirdiğini duyurdu. Akdoğan, “Değerli
dostum, ağabeyim, yol arkadaşım
İsmet Uçma Hakk'a yürüdü” ifadelerini

paylaştı. 66 yaşın-
daki Uçma bir sü-
redir sağlık
sorunları ile mü-
cadele ediyordu.
İsmet Uçma için
bugün Marmara
Üniversitesi İlahi-
yat Camii’nde öğle
vakti cenaze töreni
düzenlenecek.

Avcılar'da kentsel dönüşüm kap-
samında yıkılacak bina için getiri-

len iş makinesi, kullanılmadığı halde iki
yıldan bu yana sökülmeyen beton ay-
dınlatma direğini devirdi. Devrilen dire-

ğin altında kalarak ağır
yaralanan servis şoförü
Dursun Güleç (55) has-
tanede hayatını kay-
betti. Yakınları, Güleç'in
ihmaller zinciri sonucu
yaşamını yitirdiğini 
savundu. I SAYFA 8

SAĞLIK SORUNU VARDI
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İsmet Uçma
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İBB AK Parti Grup Başkanve-
kili Tevfik Göksu, bugün ger-

çekleştirilecek İBB Meclisi öncesinde
İstanbul Halk Ekmek ve İETT ile il-
gili açıklamalarda bulundu.
“İstanbul Büyükşehir Bele-
diye Başkanı hatta CHP
Genel Başkanı meclis kürsü-
lerinden ‘halkın ekmeğinden
elinizi çekin’ diye bağırı-
yordu" diyen Göksu, “Ben
İstanbullular adına, İstan-
bul’un meclisinde CHP

Genel Başkanı’na, CHP İstanbul Bü-
yükşehir Başkanı’na ve CHP meclisi
üyeleri arkadaşlara İstanbullular
adına söylüyorum; İstanbul halkının

ekmeğinden elinizi çekin.
Bizim dönemimizde yakla-
şık 3 milyona çıkmış olan
ekmek üretim kapasitesinin
şimdi 4-5 milyona çıkmış ol-
ması gerekiyordu. Şu anda
ekmek üretim kapasitesi 900
binlere düşmüş” ifadelerini
kullandı. I SAYFA 10
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GÜNLÜK ÜRETİM 900 BİNE DÜŞTÜ

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı
M. Tevfik Göksu, Halk Ekmek'le ilgili yaptığı açıklamada,
"İstanbul halkının ekmeğinden elinizi çekin” diye seslendi

8 Ekim Çatalca’nın kur-
tuluşu düzenlenen etkin-

likle kutlandı. TRT sanatçıları
Cengizhan Sönmez ve Gökhan
Sezen'in sahne aldığı törende
konuşan Belediye Başkanı
Mesut Üner, “Sizlerin neşeli ve
eğlenceli anlarına şahit olma-

nın sevinci anlatılmaz yaşanır.
Cumhuriyetimizle yaşıt Çatal-
ca’mızın 100. yılına doğru
emin adımlarla ilerliyoruz. İl-
çemiz için gece-gündüz deme-
den çalışmalarımıza aralıksız
devam edeceğiz” açıklamala-
rında bulundu. I SAYFA 9
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ANLATILAMAZ
ANCAK YASANIR!

BARIŞ KIŞ
HABER

EKMEKTEN
ELINIZI CEKIN!

Çerkes Soykırım ve Sürgün Anıtı, Beylikdüzü Beledi-
yesi ve Çerkes Kültür Evi iş birliğiyle Yaşam Vadisi 2.

etapta açıldı. Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Tari-
hin en acı olaylarından birinin üzerinden 157 yıl geçti. 21
Mayıs 1864’te Çarlık Rusyası, topraklarını işgal ettiği Çer-
kes halkını sürgüne, yani ölüme gönderdi” dedi. I SAYFA 9
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TARİHİN EN ACI OLAYI

200 kız çocuğuna
burs verilecek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğ-
lu'nun eşi Dilek İmamoğlu,

‘Dünya Kız Çocukları Günü’nde
kız çocuklarının maruz kaldığı eşit-
sizliği engellemek için yapılan
‘Büyüt Hayalleri’ projesinin yeni
adımını açıkladı. Fikir öncülüğünü
yaptığı ‘İlham Veren Adımlar’ kita-
bının satış geliriyle ‘İstanbul Vakfı’
ile birlikte, 200 kız çocuğu için burs
sağlanacak. Başvurular 11 Ekim-
21 Ekim tarihleri arasında ‘İstanbul
Vakfı’ web sitesinden alınacak.
Dilek İmamoğlu, “Ülkemizde de ne
yazık ki, kız çocuklarımız erkeklere
nazaran eğitim konusunda oldukça
dezavantajlı durumdalar” dedi.
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10 yıl aradan sonra ilk kez kutlandı

YİNE 2 KADIN KATLEDİLDİ; BİRİNİN BOĞAZI KESİLDİ, DİĞERİNE KURŞUN YAĞDIRILDI

BIR GUNDE
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Beylikdüzü ve Avcılar'da aynı günde 2 kadın öldürüldü. İlk cinayet dün gece 03:00 sıralarında
Avcılar’da gerçekleşti. DEVA Partisi İlçe Başkan Yardımcısı Yasemin Dallı’nın kızı Esra Yıldız,
evine giren 2 kişi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi’nde 
ise kıskançlık krizine giren Aslan Yılmaz eşi Semra Yılmaz’ı tam 9 kurşun sıkarak katletti

Kadın cinayetleri durmak bil-
miyor. Dün Beylikdüzü ve Av-

cılar'da 2 kadın katledildi. İlk kurban
DEVA Partisi Avcılar İlçe Başkan Yar-
dımcısı Dallı'nın kızı Esra Yıldız (38)
oldu. Denizköşkler Mahallesi'nde
oturan Yıldız, eve giren 2 şüpheli tara-
fından boğazı kesilerek öldürüldü.
Aynı saatlerde Esra Yıldız'ın eşi Nu-

rettin Yıldız'a ait olduğu tespit edilen
aracın Haramidere'de yakıldığı belir-
lendi. Yapılan incelemede araçta kan
izlerine rastlandı. Esra Yıldız'ı kim
veya kimlerin öldürdüğünü tespit
etmek amacıyla güvenlik kamerası ka-
yıtları incelendi. Görüntülerde biri ka-
püşonlu, diğeri şapkalı iki kişinin
binadan hızla ayrıldığı görüldü.

Bir diğer kadın cinayeti Beylik-
düzü Kavaklı Mahallesi'nde

öğlen saatlerinde işlendi. İddiaya göre
kıskançlık krizine giren Aslan Yılmaz
(44) evde tartıştığı eşi Semra Yılmaz
(37)'ı silahla vurdu. Semra Yılmaz olay
yerinde hayatını kaybederken Aslan
Yılmaz da evin içinde beklemeye baş-
ladı. Olay yerine gelen polis ekipleri

Aslan Yılmaz'ı gözaltına alarak kara-
kola götürdü. Olay anında apart-
manda olan Semra Yılmaz'ın bir yakını
yaptığı telefon görüşmesi sırasında
"Beni de vuracaktı, kaçtım" diye ko-
nuştu. Polis ekiplerinin olayla ilgili ça-
lışması devam ediyor. Aslan Yılmaz'ın
cinayette pompalı tüfek kullandığı ve
çok sayıda kurşun sıktığı iddia edildi.

2 KİŞİ TARAFINDAN BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ KISKANÇLIK KRİZİNE GİRDİ; KARISINA KURŞUN YAĞDIRDI
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Saadet Partisi Genel
Başkanı Temel Kara-

mollaoğlu ile CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçda-
roğlu, CHP Genel Mer-
kezi’ndeki
görüşmesinin
ardından ortak
basın toplantı-
sında gazeteci-
lerin sorularını
cevapladı. Kılıç-
daroğlu Erdo-
ğan'ın, “Daha
neler olacak neleri bunlar iyi
günleriniz” sözlerini hatırla-
tarak, “Bu sözler tehdit değil
midir? Bu sözler herhalde
“Saldırı karşısında savcılar
harekete geçmeli” anlamına
gelmiyor” diye konuştu.
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Bu sözler tehdit
değil de nedir?

İYİ Parti Teşkilat 
Başkanı Koray Aydın,

CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu'nun "Siyasi ci-
nayetler" söyleminin ardın-
dan çok konuşulacak bir
iddiayı dile ge-
tirdi. Aydın,
"Bizim de aldı-
ğımız suikast
duyumları var.
Eğer böyle bir
planlama varsa
başta ülkeyi yö-
netenler olmak
üzere ileride
bunun hesabını vermek zo-
runda kalır ağır bir bedel
öderler, çok acı sonuçlar do-
ğurur. Bunun mümkün ol-
madığını düşünüyorum"
açıklamasını yaptı. I SAYFA 7
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Aldığımız suikast
duyumları var!

İçişleri Bakanı Süley-
man Soylu, terörle

mücadeleye ilişkin, “Girile-
meyen ne kadar bölge varsa
karanlık dağlar da dahil
olmak üzere bunların her bi-
rine girdik ve
operasyon yap-
tık. Tepesine
çöktük” ifadele-
rini kullandı.
Soylu, "Türki-
ye'nin en büyük
vesayet sistem-
lerinden bir ta-
nesi olan
FETÖ'yü adım adım tasfiye
ediyoruz. Bir taraftan bele-
diyelerden, sivil toplum ör-
gütlerinden terör örgütlerine
aktarılan kaynakların önünü
kesiyoruz” dedi. I SAYFA 7
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Teröristlerin
tepesine çöktük

Şarkıcı Ekin
kasap oldu

Beşiktaş’ın hedefi
3 maçta 9 puan
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3 maçta 9 puan

Öz Çapan Et Beylikdüzü’nde 
hizmete açıldı. Et ve et ürünleri,

kümes hayvanlarının toptan ve pare-
kende satımı ve ithalatı gibi birçok ko-
nuda  hizmete açılan şarküterinin açılış
kurdelesi dört ortak Cezayir Çapan,
Eşref Bukan, Genç Ali Aliyev ve Ekin
Aktaş tarafından kesildi. İşletmenin or-
taklardan sanatçı Ekin Aktaş,“Amacımız
hem ucuz hem herkesin yiyebileceği bir
yer olsun” dedi. I SAYFA 16
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YILDIZ KOY’U
İMARA AÇILMASIN

1/1000'lik imar
planı, Gökçeada

Belediye Meclisi'nde İYİ
Partili üyelerin oyuyla
kabul edildi. Meclis kararı,
Koruma Kurulu'ndan da
geçerse, Yıldız Koy imara
açılmış olacak. Deniz
Araştırmaları Vakfı
(TÜDAV), Çanakkale
Gökçeada'da yer alan
Türkiye’nin ilk ve tek Su-
altı Milli Parkı içerisinde
kalan Yıldız Koy’unun
imara açılmamasını talep
ettiklerini belirtti. I SAYFA 4
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Semra Yılmaz

Esra Yıldız

Dilek 
İmamoğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

Koray Aydın

Süleyman Soylu

Mehmet Tevfik Göksu

Göksu
çağrı yaptı

Göksu
çağrı yaptı
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Göksu
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KANGREN
İLERLEMEDEN
KESİLMELİ!

Fantom ağrısı ya da hayalet
ağrısı herhangi bir uzvun kesil-
mesinden sonra sanki kesilen

uzvun hissedilmesi ve o uzuvda hissedi-
len ağrının devam etmesi olarak tanım-
layan Beyaz şöyle devam etti;
“Genellikle diyabete veya yüksek tansi-
yon gibi herhangi bir sağlık nedeninden
dolayı el veya bacaklarda kan dolaşımı-
nın bozulması sonucunda kangren olur
ve kangrenin daha ileri boyutlara ulaş-
maması için o uzuv ameliyatla kesilmesi
gereklidir. Genellikle bilinen hayalet ağ-
rısı bu şekildedir. Fakat son yıllarda sa-
dece uzuvların kesilmesinden dolayı
değil aynı zamanda kanser veya kozme-
tik amaçlı yapılan meme operasyonla-
rından sonra da görüldüğü anlaşılmıştır.
Aslında vücuttan çıkarılan bir organın
örneğin safra kesesi, prostat ve rahim-
yumurtalık gibi kadın ameliyatlarından
sonra sebebi bulunmayan geçmeyen ağ-
rıların hayalet ağrısı olabileceği belirtil-
miştir. Bu fenomenin nedeni tam olarak
anlaşılamamıştır ancak omurilik seviye-
sinde büyük bir kısımda etkilenme ol-
duğu düşünülmektedir. Doğuştan
olmayan uzuvlarda bu fenomen genel-
likle görülmez” şeklinde konuştu.

Eşlik edebilir

Ağrıların aynı anda veya tek tek görüle-
bileceğini belirten Beyaz, “Vücutta bir
uzuv herhangi bir nedenle kesildikten
sonra üç farklı ağrı durumu aynı anda
veya tek tek de görülebilir. Birincisi haya-
let ağrısı dediğimiz kesilen uzuvda ağrı,
ikincisi Uzuv kesildikten sonra kalan
vücut parçasında ortaya çıkan ağrı ve
son olarak da kesilen uzuv hala yerin-
deymiş, ya da hareket ediyormuş gibi
uzvun varlık hissi. Bunlarında yanında
hastalarda yanma, karıncalanma ve iğ-
nelenme hisleri de eşlik edebilir. Ağrı
operasyondan sonra başlar. Hastadan
hastaya değişmekle birlikte zamanla
azalıp özellikle gençlerde tamamen iyi-
leşse bile bazen uzun yıllar boyunca
devam edebilir. Hastalar olmayan bir
uzvu hissettiğini ve ağrısını olduğunu
kabullenmede, hatta bunu yakınlarına ve
sosyal çevrelerine anlatmakta ve ifade
etmekte zorluk yaşadığı bilinmektedir”
açıklamasında bulundu.

Hülya Avşar'ın Kaya Çilingi-
roğlu ile evliliğinden olan kızı
Zehra Çilingiroğlu en az an-

nesi kadar popüler. Genç mimar Zehra
Çilingiroğlu anne ve babası gibi spora
da oldukça düşkün. Geçtiğimiz hafta-
larda katıldığı golf turnuvasında ödül
alan Zehra Çilingiroğlu'nun bu anlarını
annesi Hülya Avşar "Anasının kızı" notu
ile paylaşmıştı.  Aşk hayatının yanı sıra
tarzıyla çok konuşulan Zehra Çilingi-
roğlu'nun son zamanlarda verdiği kilo-
lar dikkatlerden kaçmadı.
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Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uz-
manı Prof. Dr. Serbülent Gökhan
Beyaz, fantom ağrısı ya da hayalet
ağrısının insanlarda yaratmış olduğu
etkiler hakkında önemli açıklama-
larda bulundu. Beyaz,  “ Diyabete
veya yüksek tansiyon gibi herhangi
bir sağlık nedeninden dolayı el veya
bacaklarda kan dolaşımının bozul-
ması sonucunda kangren olur ve
kangrenin daha ileri boyutlara 
ulaşmaması için o uzuv ameliyatla
kesilmesi gereklidir”

Burun estetiği ameliyatının arttığının
ve bu durumun cilt problemlerindeki
artışı da beraberinde getirdiğini kay-

deden Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr.
Mustafa Demir, özellikle pandemi döneminde
bu durumun önüne geçebilmek için önerilerde
bulundu. Demir, “Ameliyat sonrası burun şekli
kadar burun derisinin estetik görünümü de
çok önemlidir. Burun estetiği ameliyatı direkt
yüz bölgesine yapılan bir müdahaledir. Bu
müdahaleden sonra burun bölgesi uzun süre
bantlı kaldığı için özellikle burun cildinde
olmak üzere yüzün genelinde yağlanma ve
buna bağlı olarak siyah nokta ve sivilcelenme
sorunları ortaya çıkabilir. Burun cildinde ame-
liyat sonrası beklenen yağlanma ve akne olu-
şumu maske kullanımının da zorunlu olması
sebebiyle ciddi bir sorun haline geldi” diye ko-
nuştu.

Temizliği düzenli yapılmalı

Ciltte çok sayıda yağ ve kıl üniteleri olduğunu
belirten Demir, “Burun estetiği sonrası uygu-
lanan alçı ve bantlama, yağ üretiminin artma-
sına ve ölü deri hücrelerinin cilt kanallarını ve
gözenekleri tıkamasına neden olur. Bu dö-
nemde bakteriler de bu gözeneklerde birikip
çoğalır.  Bu durum ciltte belirgin yağlanmayla
beraber içi iltihap dolu sivilce dediğimiz olu-
şumlara neden olur. Yeteri kadar ve doğru şe-
kilde temizlenmeyen burun cildinin gün boyu
maske altında kalmasıyla birlikte artan nem ve
sıcaklığın da etkisiyle bu cilt problemleri iyice
can sıkıcı hale gelebilmektedir. Ameliyat son-
rası dönemde maske kullanımının da etkisi ile
‘Rosase’ denilen ve burun, çene ve yanak böl-
gesinde kızarıklık veya sivilce benzeri küçük
kırmızı kabarcıklar da gelişebilir. Bu dönemde
şiddeti ve sıklığı artan bir diğer cilt hastalığı da
burun kenarlarında ve sakal bölgesinde kıza-
rıklık, pullanma ve kepeklenmeye sebep olan
seboreik dermatit dediğimiz egzamadır. Bu

durumun önüne geçebilmek için burun ve be-
raberindeki burun derisinin temizliğini çok iyi
bilmek ve cilt bakımını zamanında ve yeterli
sıklıkta yapmak çok önemlidir. Hastanın cilt
kalınlığı ve yapısına bağlı olarak cildin topar-
lanma süresi değişebilir. Genellikle kalın ve
yağlı ciltlilerde bu süreç ince ve normal ciltli-
lere göre daha uzundur. Bu yüzden kalın ve
yağlı cilde sahip hastalar sabırlı olmalı ve cilt
bakımını ihmal etmemelidir” dedi.

Uygun zaman duş sonrasıdır

“Rinoplasti ameliyatından sonra cilt bakımı
kişinin cilt yapısına göre değişse de bandajlar
çıktıktan hemen sonra cilt sağlığına dikkat
edilmeli ve uygun bakım yapılmalıdır” diyen
Demir, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yüz bölgesi
günde en az iki defa cilt tipine uygun su bazlı
temizleyici jeller ile uygun şekilde yıkanmalı ve
onarıcı kremler ile bakım yapılmalıdır. Özel-
likle burun cildinin yağlanmasına müsaade et-
meyecek sııkta bu yıkama periyotları
tekrarlanmalıdır.  Seramid ve hiyalüronik asit
içeren  hafif nemlendiriciler ile nemlendirme
ve uygun bariyer kremler ile korunma sağlan-
malıdır. Ameliyattan sonraki süreçte yağlan-
mayı en aza indirmek için yoğun içerikli
nemlendirici kullanmaya ara vermek, yağ
oranı düşük nemlendiriciler alternatif olarak
su bazlı nemlendiricilerin tercih edilmesinde
fayda vardır. Daha iyi bir yüz görünümü için
bu bakım ihmal edilmemeli ve cilt bakımı
ürünlerini seçiminde hekimin tavsiyeleri dik-
kate alınmalıdır. Yağlanma ve siyah noktalar-
dan kurtulmak için kullanılacak ürünlerin
uygulanması için en uygun zaman, duştan
sonrasıdır” ifadelerini kullandı.

Makyaj yapılması önerilmiyor

Ameliyat sonrası birinci aydan itibaren cilt ba-
kımı programına peeling işlemini de ekleyerek
gözeneklerin tıkanmasının önlenebileceğini

belirten Demir, “Güneşten ve terlemeye
sebep olacak durumlardan kaçınılmalıdır.
Sıvı tüketilmesi mutlaka artırılmalı, sağlıklı ve
dengeli beslenme alışkanlığı edilmelidir.
Maske kullanılacağı zamanlarda makyaj ya-
pılması gözenekleri tıkayacağı için önerilmez.
Ayrıca yoğun makyaj hem egzamayı hem ak-
neyi artıracağı için ameliyattan sonraki ilk ay-
larda bu uygulamadan kaçınmak daha
doğru olacaktır. Cilt bakımı sırasında cilde
yapışacak maddeler kullanmaktan kaçınmak
ve kanama riskine karşı ilk üç ay aşırı sıcak su
ve buhardan yüzü korumak gerekir. Özellikle
yüz bölgesine sürülen kalın kapatıcılar sivilce
oluşumunu hızlandırır. Gün içinde sıklıkla
kullanılan kolonya ve dezenfektanları yüz
bölgesinden mümkün olduğunca uzak tutul-
masında fayda vardır” ifadelerini kullandı.

İlk 6 aya dikkat

Burun cildi hassas olduğundan, ameliyat
sonrası ilk altı aylık süre içerisinde direkt

güneş ışınlarına maruz kalmasını engellemek
gerektiğine dikkat çeken Demir, “Burun cildi-
nin sağlıklı kalması için yaz aylarında maske
takılsa dahi güneş kreminin burun ve çevre
dokularına uygulanması çok önemlidir.
Güneş kreminin 50 faktör olmasına dikkat
etmek gerekir. Uzun süre dışarıda kalına-
caksa güneş kreminin her dört saatte bir uy-
gulanmasında fayda vardır. Cilt bakımı
sırasında cilde yapışacak maddeler kullan-
maktan kaçınmak ve kanama riskine karşı ilk
3 ay aşırı sıcak su ve buhardan yüzü koru-
mak gerekir. Unutmamalıyız ki burun ve be-
raberindeki burun derisinin iyileşme süreci
devam etmektedir. Cilt bakımı sırasında
burun bölgesine yumuşak ve hassas davran-
mak gerekir. Ameliyattan önce kullanılan cilt
bakım ürünlerine aynı şekilde devam edilebi-
lir. Ameliyat sonrası dönemde yeni ürünler
denendiği taktirde birtakım alerjik reaksiyon-
lar ve irritasyona bağlı istenmeyen durumlar
görülebilir” dedi.

Pandemide burun estetiği ameliyatı sonrasında cilt problemlerinin arttığını söyleyen Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Mustafa Demir, önemli uyarılarda bulundu
BURUN AMELİYATINDAN SONRA CİLDE DİKKAT!

PCR TESTI
OLMAZSA
OLMAZ

Covid-19’a özgü koku ve tat alma
duyularının kaybı gibi bulgular da
yeni varyantlarla birlikte ortadan
kalktığı için bu hastalıkların ayrı-

mını yapmak zorlaşıyor. Bu ne-
denle PCR testi uygulanarak doğru

tanı konulması önem taşıyor

S on dönemlerde artık Covid-19’un
yeni varyantları, üst solunum yolu
enfeksiyonlarıyla çok sık karışmaya

başlamıştır. Bu nedenle hastaneye başvu-
ran hastalarda öncelikle PCR testi ile
Covid-19 ekarte edilmelidir. Çünkü yapı-
lan çalışmalarda da özellikle aşı olan has-
talarda sadece burun akıntısı, baş ağrısı,
öksürük gibi bulgularla da Covid-19’un
başlayabildiği gösterilmektedir. Korona dı-
şındaki üst solunum yolu enfeksiyonları
da bu tip bulgularla geldiği için birbirine
karıştırılmaya başlanmıştır. Şu an için var
olan çalışmalar ve bilgiler ışığında sadece
fizik muayene ile bunları birbirinden ayırt
etmek henüz mümkün değildir. Bu ne-
denle özellikle yetişkin hastalarda PCR
testi hala ayırıcı tanı anlamında önem taşı-
maktadır.

Yakın zamanda çözüm bulunmalı

PCR testini reddeden hastaların oranının
arttığını belirten Karabulut, “Burun akın-
tısı olduğu için Covid-19 olmadığını düşü-
nen, dolayısıyla hastaneye başvurmadan
gündelik yaşamında toplum içine karış-
maya devam eden ya da hastaneye baş-
vursa dahi Covid-19 olmadığını iddia
ederek PCR testini reddeden hastaların
oranı artmaktadır. Bu nedenle toplumun
bu konuda farkındalığının artması gerek-
mektedir. Üst solunum yolu enfeksiyonla-
rıyla Covid-19 ayrımı bu kış sezonunda

büyük bir sorun olmaya devam edecek
gibi gözükmektedir. Yakın zamanda bir
çözüm bulunacağına dair net bir bulgu
henüz bulunmamaktadır” açıklamasında
bulundu.

Soğuk algınlığı vakaları arttı

Covid-19 hiç yokmuş gibi devam ediyor
olması üst solunum yolu enfeksiyonla-
rında artışa neden olduğunu belirten Ka-
rabulut, “Geçtiğimiz sene korunma
tedbirlerine daha çok dikkat edilmesinden
dolayı üst solunum yolu enfeksiyonları
çok fazla görülmüyordu. Ancak bu sene
soğuk algınlığı vakaları arttı. Hem geçen
sene bu dönemde okulların açılmamış ol-
ması, hem birçok işyerinin evden ya da
kısa çalışma kapsamında çalışıyor olması
hem de ilk başlardaki motivasyonun kay-
bolmasından dolayı korunma tedbirlerine
eskisi kadar dikkat edilmemesi ve top-
lumda günlük hayatın neredeyse Covid-19
hiç yokmuş gibi devam ediyor olması üst
solunum yolu enfeksiyonlarında artışa
neden olmuştur. Aynı zamanda tabii ki üst
solunum yolu enfeksiyonları Eylül-Ekim
ayı gibi hava sıcaklıklarındaki ani değişim-
lerle beraber zaten doğal olarak artmakta-
dır” şeklinde konuştu.

Maskesiz gezmeyin

Covid-19 ve üst solunum yolu enfeksiyon-
larından korunmak için önerilerini sırala-
yan Karabulut “En büyük önlem başta
enfeksiyona yakalanmamaktır. Pandemi-

nin uzaması korunma önlemlerinde ilk dö-
nemlerdeki motivasyonun kaybına neden
olmuştur. Her ne kadar maskeler taşınsa
da arkadaş ortamlarında, ofislerde mecbur
kalmadıkça takılmamaya başlanmıştır. Bu
nedenle ilk başta önemli olan maske, me-
safe ve temizlik kurallarından ödün verme-
mektir. İkincil olarak hasta olunduğunda
maskeyi kesinlikle çıkarmamak, mümkün
olduğunca diğer kişilerden izole olmak ve
bir kulak burun boğaz uzmanının kontro-
lünde gerekli tedaviye başlamak gerekmek-
tedir. Buna rağmen birkaç gün içerisinde
toparlama kaydedilmezse PCR testi yapıl-
malıdır. Çünkü Covid enfeksiyonu olup
olmadığımızı öğrenmemek; kendimiz için,
ailemiz için ve temaslı olduğumuz tüm
sosyal çevremiz için tehlike yaratmaktadır.
Hastanın kendisi belki hafif atlatabiliyor-
ken temaslı olduğu kişilerden biri veya bir-
kaçının hayatını tehlikeye atıyor
olabilmektedir. Önemli diğer bir nokta ise
aşılamanın yaygınlaşmasıdır. Aşılamanın
hız kesmeden devam etmesi ve zamanı
gelip hak tanınan tüm bireylerin Sağlık
Bakanlığı’nın onayladığı aşı takvimine
uygun şekilde bu hakkını kullanması önem
taşımaktadır. Pandemi sonrası rafine ve
paketlenmiş yiyeceklerin yüksek oranda
tüketilmesi, özellikle metropol yaşantı-
sında kaliteli besinlerin tüketilmemesi gibi
nedenlerle özellikle C ve D vitamini ile
çinko, magnezyum gibi hayatımız için kri-
tik öneme sahip olan vitamin ve elementle-
rin önemini iyice artırmıştır” dedi.

NEŞE MERT

SAĞLAM VE DİRENÇLİ
DURMAK ZORUNDAYIZ
Renkli sebzeler ve mevsim meyvelerinin taze ola-
rak tüketilmesine dikkat çeken Doç. Dr. Burak Ka-
rabulut, “ Bağışıklık direnci özellikle bu dönemde
kırılmamalıdır. Virüsle her karşılaşan hasta olmaz.
Bazı kişiler hasta olmadan geçirebilir. Ancak eğer
zaten bağışıklık sistemi zayıflamışsa, dudaklarda
uçuk çıkıyorsa, grip ya da nezle varsa ve korona-
virüs enfeksiyonuyla karşılaşılırsa bu kişinin daha
ağır hasta olma ihtimali; sağlam bir bağışıklığın
karşılaştığındaki hasta olma ihtimalinden çok
daha fazladır. Bu nedenle tetikte, sağlam ve di-
rençli durmak zorundayız. Bu da sağlıklı beslenme
ve sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemekten geç-
mektedir. Bu dönemde hava değişimi yüksek
oranda yaşanmaktadır. Sabah üşüyüp, öğlen sı-
caklayıp, akşamüzeri tekrar üşümek mümkündür.
Terin kişinin üzerinde kuruması çok yaygın olarak
yaşanabilmektedir. Bu nedenle tüm bu koşullara
uygun olarak örneğin yanına şemsiye almak, aynı
zamanda öğlen sıcaklandığında çıkarılabilecek
ince bir hırka giymek gibi detaylara dikkat etmek
önemlidir. Bu havalar soğuk algınlıklarının en sev-
diği havalardır. Son olarak toplu ortamlardan
toplu etkinliklerden mümkün olduğunca uzak
kalıp, maske, mesafe, hijyen kurallarına uyup ba-
ğışıklık sistemini zinde ve dinç tutarak bu süreci
hep beraber atlatacağız” şeklinde konuştu.

ANASININ KIZI



OLAY, geçtiğimiz cuma günü 
öğle saatlerinde Beylikdü-
zü Yakuplu Mahallesi’nde 

bulunan apartmanda yaşandı. İddiaya 
göre, 2 şüpheliden 1’i sokakta bir 
süre dolaştıktan sonra kapısını açık 
gördüğü apartmana girdi. Apart-
manın bodrum katına inen şüpheli, 
otoprakta tutulan ses sistemini alıp 
çıktı. Çaldığı malzemeleri arkada-
şına veren şüpheli, 20 dakika sonra 

apartmana tekrar girdi. Bu sefer de 
inşaat malzemelerini pazar araba-
sına yükleyen şüpheli, arkadaşı ile 
buluştuktan sonra kayıplara karıştı. 
Depoda malzemelerini göremeyen 
apartman sakinleri, durumu polis 
ekiplerine haber verdi. Olay yerine 
gelen polisler, yaptıkları inceleme-
nin ardından şüphelileri yakalamak 
için çalışma başlattı. Yaşanan hır-
sızlık anları ise güvenlik kamerasına 

yansıdı. Apartmanın yöneticisi Aydın 
Özbay, “Tam cuma saati giriş, çıkış 
yapıyor. Önce karşı binayı yokluyor. 
Daha sonra bizim apartmana giriş 
yapıyor. Otoparka iniyor. Otoparktan 
hırsızlığını gerçekleştirdikten sonra 
çıkış yapıyor. Bir vatandaşımızın ses 
sistemi, başka bir vatandaşımıza ait 
inşaat malzemelerini çaldı. Toplamda 
22, 25 bin liralık bir kaybımız var” 
ifadelerini kullandı.

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

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

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

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

Hastaneye beni almadılar

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

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

Eve girmek istemiyorum

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

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

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

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

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

arası anma sürüşü yapıldı.

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

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

Umut'la hiç tanışamadı

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

Mücadele edeceğiz

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

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

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

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

BISIKLETLI
PROTESTO

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

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

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

Kendimi kenara attım

Yaşananları anlatan Zülküf Gözer, "Akşam
22.00 - 22.30 sıralarıydı. Dükkanımı kapatmış,
evime gidiyordum. Tam sokağa girdim, acı bir
fren sesi duydum. Ne olduğunu anlayamadık,
mahallede kalabalıktı, o esnada. Refleksle sa-
ğımı kontrol ettim. Bir baktım araba üzerime
doğru geliyordu. Ben önce bana kastı var san-
dım. Üzerime doğru gelince kendimi kenara
attım. Akabinde araba durmadı. 2 tane de bi-
sikletli geliyordu o esnada. Ben bisikletli küçük
çocuktan korktum. Onu ezmesinden korktum.
Zor toparladı kendini. Muhtemelen siren sesin-
den kaçıyordu" dedi. DHA
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polise teslim oldu. Şüpheli Mehmet C.Ç. adliyeye
sevk edildi.  Öte yandan olay günü yaşananlar gü-
venlik kamerasına yansıdı. Olay 26 Haziran'da
Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana
geldi. Şüpheli Mehmet C.Ç ve eşi A.Ç.'nin, H. is-
mindeki kız arkadaşlarıyla, H.'nin babasına ait me-
kana gelip gitme konusunda aralarında
küfürleşmeye varan tartışma yaşandı. Bu olay üze-
rine H.'nin erkek arkadaşı Abdulkadir U.(21) Meh-
met C.Ç.'yi telefonla arayarak tehdit etti. Daha
sonra Mehmet C.Ç. ile olay yerinde buluşmak için
sözleşen Abdulkadir U. yanına arkadaşı Sinan K.'yı
da alarak gitti. Olay yerinde çıkan kavgada Sinan
K., Mehmet C.Ç. tarafından silahla ateş edilmesi
sonucu yaralandı. Mehmet C.Ç. olay yerinden
otomobille kaçarken, yaralanan Sinan K. kaldırıl-
dığı hastanede hayatını kaybetti. DHA
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KüçüKçeKmece'de ormanlık alanda
ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu.
Üzerinden kimlik çıkmayan 25 yaşların-

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

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

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

Hastaneye beni almadılar

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

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

Eve girmek istemiyorum

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

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

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

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

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

arası anma sürüşü yapıldı.

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

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

Umut'la hiç tanışamadı

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

Mücadele edeceğiz

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

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

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

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

BISIKLETLI
PROTESTO

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

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

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

Kendimi kenara attım

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

Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 
Beyoğlu Talimhane’de sarı renkli, 
siyah damalı ve içinde taksimetre 
olan hususi otomobil ile yolcu taşıyan 
kişiyi yakaladı. Polis, korsan taksinin 
içindeki Iraklı müşteri Aqeel Abed 
F.nin, “Aracın normal taksi olduğunu 
düşünerek bindiğini, taksimetre ne 
yazarsa onu ödeyeceğini” söyleme-
si üzerine otomobil sürücü Murat 
O.’ya ceza kesildi. Murat O.’ya Yetki 
Belgesiz Korsan Taşımacılıktan 6 bin 
700 lira, Teknik Değişiklikten 144 lira 
ceza kesildi. Araçta takılı taksimetre 
gerekli adli işlemler için Taksim Polis 
Merkezi Amirliğine götürüldü. 34 
EJH 153 plakalı araç korsan taşımacı-
lık yapması nedeniyle 60 gün süre ile 
trafikten menedildi.

Tek tek tespit ettiler
İkinci olay ise Sarıyer’de meyda-
na geldi. Trafik Denetleme Şube 
Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada 
bir alışveriş merkezi önünde bekle-
yen taksilerin yolcu seçtiği bilgisiyle 
harekete geçti. Sivil trafik ekipleri 
AVM önündeki taksileri gözledi. Ya-
pılan gözlemlerde taksi sürücülerinin 

araç dışında bekleyerek müşterilere 
gidecekleri yerleri sordukları, yolcu 
seçtikleri ve taksiye kabul etmedikleri 
tespit edildi. Yapılan sivil denetim-
de 34 TDR 84, 34 TBT 43, 34 THD 
11 ve 34 TFC 49 plakalı dört taksi 
şoförüne yolcu seçmeleri nedeniyle 
tutanak tutularak, taksileri 10 gün 
trafikten menedildi. İBB yetkilileri 
de ruhsat süresi biten her sürücüye 
1339 lira idari para cezası uygulayarak 
şoförlerinin Ticari Araç Kullanma 
Belgesi 20 gün süre ile iptal etti.
DHA

TAKSTAKSii AMA KORSAN AMA KORSAN

Makas kazası kameralarda

Beyoğlu’nda taksiye benzettiği otomobil ile korsan taksi taşımacılığı 
yapan sürücüye 2 bin 700 lira ceza kesildi. Otomobil 60 gün trafik-
ten menedildi. Öte yandan Sarıyer’de bir alışveriş merkezi önünde 
bekleyip yolcu seçen taksiler de 30 gün süreyle trafikten menedildi

BAĞCILAR Kemalpaşa 
Mahallesi Namıkkemal 
Caddesi’nde 5 Ekim saat 

03.50 sıralarında bir kişi eline aldığı 
taşı ATM’lere fırlatarak zarar verdi. 
Polis ekipleri güvenlik kamerası 
görüntülerinden kimliğini tespit 
ettiği E.B. isimli şüpheliyi Bağcılar 
Kemalpaşa Mahallesi’nde yakaladı. 
E.B., ilk ifadesinde alkollü olduğunu 
ve bir anlık sinirle olayı gerçekleştir-
diğini ifade etti. “Uyuşturucu madde 
ticareti” ve benzeri suçlardan çok 
sayıda sabıka kaydı bulunan E.B. 
işlemlerinin ardından adli makamlara 
sevk edilecek. Yakalanan şüphelinin 
yerden aldığı taşla ATM ekranlarını 
kırdığı ve kullanılamaz hale getirdiği 

anlar ATM’nin güvenlik kamerası 
tarafından kaydedildi.

ATM ekranını kıran 
şüpheli şahıs yakalandı
Bağcılar’da bir kişi, yerden aldığı taşları ATM’lere fırlatarak ekranlarını kırıp kullanılamaz 

hale getirmişti. Polis ekipleri güvenlik kameralarından tespit ettiği E.B.’yi yakaladı

İstanbul’da, D-100 Karayolu’nun Bahçelievler mevkiinde makas atarak ilerleyen oto-
mobil kazaya neden oldu. İki araca çarpan otomobil kameraya saniye saniye yansıdı

Beylikdüzü’nde apartmana giren hırsız, bodrum kattaki otoparkta bulunan ses 
sistemi ve inşaat malzemelerini alıp, kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

KAZA, dün akşam saatlerinde, 
D-100 Karayolu’nun Bahçe-
lievler mevkiinde meydana 

geldi. Trafikte ‘makas atmak’ diye 
tabir edilen, tehlikeli şekilde ilerle-
yen otomobilin sürücüsü, 3 şeritli 
yolun sağından sol şeridine geçmek 

istediği sırada önce bir otomobile, 
ardından taksiye çarptı. Kaza yapan 
araçlar savrularak durabildi. Bu 
sırada arkalarından gelen bir kamyo-
net sürücüsünün kazayı fark ederek 
manevra yapması, bir kazanın daha 
yaşanmasını önledi. Kazada yarala-

nan olmazken, kazaya karışan 
otomobillerde hasar oluştu. 
Öte yandan 3 aracın karıştı-
ğı kaza, bir otomobilin araç 
kamerasına yansıdı. Görün-
tülerde, trafikte makas atarak 
ilerleyen bir otomobilin, yolun 
sağ şeridinden sol şeridine 
hızla geçerken önce otomo-
bile, ardından taksiye çarptığı 
görülüyor. Çarpmanın etkisiy-
le çarpan otomobil ve taksi, 
sürüklenerek yolun sağındaki 
bariyerlere çarpıyor.  DHA

İstanbul’dan çaldıkları okul ve personel servislerini Bursa’ya götürerek motor 
ve şase numaralarını değiştirerek satan 7 kişilik çete polis tarafından yaka-

landı. Polis change denilen yöntemle satılan 35 okul servisine el koydu

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 
çalınan servis minibüslerinin mo-
tor ve şase numaralarının değişti-

rilerek “Change” denilen yöntemle satıl-
dığı bilgisine ulaşıldı. Oto hırsızlık Büro 
Amirliği tarafından başlatılan çalışmada 
polis yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki 
takip yaptı. Bu takipler sırasında şüphe-
lilerin pandemi sırasında işsiz kaldıkları 
için ara sokaklardaki otoparklara çekilen 
okul ve personel servislerini, çekiciler 
yardımıyla çaldıklarını ortaya çıkardı. 
Çalınan okul servislerinin Bursa’ya götü-
rüldüğü ve burada bulunan atölyelerde 
motor ve şasi numaralarının ağır hasarlı 
olan araçlarla değiştirildiği tespit edildi. 
Bu sayede ağır hasarlı araçları sözde ta-
mir ettirmiş gibi yapan çete elemanları-
nın daha sonra internet üzerinden 15-20 
bin lira ucuza ilan vererek kolaylıkla el-
den çıkarttıkları ortaya çıktı. Oto hırsız-
lık Büro Amirliği ekipleri gerekli delille-

rin toplanmasının ardından Van, Bursa 
ve İstanbul’da düzenlediği operasyonda 
7 kişiyi gözaltı aldı. İstanbul Asayiş Şube 
Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin daha 
önceden de benzer suçlardan polise 
geliş kayıtları olduğu belirlendi. Çetenin 
liderinin Van’da yakalanan Şefik B.(37) 
olduğu öğrenildi.

35 minibüse el koyuldu
Polis ekipleri, çete üyelerinin sorgula-
rının ardından çalındıktan sonra motor 
ve şaşi numaraları değiştirilerek satılan 
35 okul servisine de el koydu. İstanbul 
Teknik Üniversitesi’nde incelenen bu 
araçların motor ve şaşi numaralarının 
değiştirildiği öğrenildi. Şebekenin bu 
yöntemi kullanarak yaklaşık 5 milyon 
liralık vurgun yaptığı tespit edildi. Mini-
büsler yedi emin otoparklarında muhafa-
za altına alındı. Poliste işlemleri tamam-
lanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler. BEYKOZ, 

TEM Otoyolu 
Kavacık mevkii 

Ankara istikametinde 
taksi ile karpuz ve 
kavun yüklü kamyo-
net çarpıştı. Kazada 
4 kişi hafif şekilde 
yaralandı. Kaza, saat 
02.00 sıralarında 
TEM Otoyolu Kava-
cık mevkii Ankara 
istikametinde meyda-
na geldi. Karpuz ve 
kavun yüklü 34 DNS 
719 plakalı kamyo-
nete aynı istikamette 
ilerleyen 34 TJE 47 
plakalı taksi çarptı. 
Çarpmanın etkisiyle 
kamyonet devrilirken 
kazada taksi sürücüsü 
ve kamyonetteki üç 
kişi hafif şekilde yara-
landı. Kamyonetteki 
karpuz ve kavunlar 
yola saçılırken kaza 
nedeniyle yolda trafik 
oluştu. Kaza anında 
takside yolcu olarak 
bulunan Mehmet Ay, 
“Biz normal şeritte 
ilerliyorduk. Bende 
anlayamadım, bir 
anda taksinin döndü-
ğünü gördüm, araca 
vurduğunu gördüm. 
Sadece o kadarını 
hatırlıyorum, çarpış-
ma esnasında taksi 
kamyonetin arkasın-
daydı. Taksi arkadan 
kamyonete vurdu. 
Yan döndü takla attı” 
dedi.

TEM’de feci 
kaza: 4 kişi 
yaralandı

Esenyurt’ta alışveriş merkezinin içindeki mağazadan cep tele-
fonu çalan Libya uyruklu şüpheli M.H. yakalandı

ŞÜPHELI tutuklanırken, hırsızlık 
anları da kameraya yansıdı. Olay, 
6 Ekim Çarşamba günü Sultaniye 

Mahallesi’nde bulan alışveriş merkezinin 
içindeki cep telefonu mağazasında mey-
dana geldi. Müşteri gibi iş yerine giren 
M.H. tezgâhın arkasındaki çekmeceden 
cep telefonunu aldı. Güvenlik kamerala-
rından olayı gören iş yeri sahibi, şüpheli-
den şikayetçi oldu. İhbar üzerine hare-
kete geçen ekipler, olayı gerçekleştirdiği 
tespit edilen Libya uyruklu M.H.’yi 
8 Ekim Cuma günü yakaladı. Şüphe-

li M.H.’nin üzerinden de 0.56 gram 
metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli, 
dün sevk edildiği adliyede tutuklanarak 
cezaevine gönderildi. Hırsızlık anları 
güvenlik kamerasına yansıdı. 
Yaşananlar anlatan iş yeri sahibi, “Ben 
çöp dökmeye gittim. Normalde bu rafı 
kitlerim ama o gün açıktı. Burada bir 
müşteri daha vardı. Gelen kişi hırsız, 
fark ediliyor. Çok rahat bir şekilde 
buradan cihazı alıp gidiyor. Sanırım 
yaşlı amca, korktuğundan dolayı bir şey 
yapmıyor” dedi.

Cep telefonu hırsızı
kıskıvrak yakalandı

YAKAYI ELE VERDYAKAYI ELE VERDii
SERVSERViiS S 
CETESCETESii
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S onbaharın tam da ortasında bulundu-
ğumuz zamanları yaşarken, son zam-
larla birlikte kışı erken yaşamaya

başladık. Her zaman yazdık çizdik dile getir-
dik. Üretmeden hesapsız kitapsız uygulanan
ekonomik programlar, para politikaları, mer-
kez bankasına ve faize göstermelik müdahele-
ler sorunu çözmez sadece öteler. Bir süre
daha ayakta kalmanızı sağlar, bir süre daha
nefes alabilirsiniz. Sonuçta çember daralır.
İmdat batıyorum nidaları atarsınız ama artık
naifile iş işten geçmiştir. Kaçınılmaz tükeniş
kaçınılmaz sona geldiniz demektir.

“Lafla peynir gemisi yürümez.” İşinin
ehli insanlarla, akıllıca ve yerinde müdaha-
lelerle ekonomiye yön vermemiz gerekiyor.

Tarımı ve çiftçiyi desteklememiz ve üretime
teşvik etmemiz gerekiyor. Elde edilen mah-
sülleri işleyecek sanayi kuruluşları kurma-
mız gerekiyor. Fabrikaları satmakla değil,
açmak ve ayakta tutmak mecburiyetindeyiz.
İthalatı mümkün olduğunca azaltıp ihracata
yönelmemiz gerekiyor. Sadece kendimiz için
değil ihraç etmek için de üretmeliyiz.

Son zamlarla doğalgaz, LPG, motorin ve
benzin fiyatları aldı başını gidiyor. Çok
yakın zamanda dolar çift haneleri görecek
ve 10 TL üzerinde olacaktır. Doğalgazda şi-
şirilmiş rakamlarla ve politik rant uğruna
verilen müjdelere rağmen faturaların sürekli
zamlanmasının arkasında Türkiye’nin do-
ğalgazda dışa bağımlılığı ve bu bağımlılığın

dolara endeksli olması yatıyor.
Zamlar genelde Temmuz sonrası geçerli

olacak şekilde yapılıyor. Bunun nedeni ise,
hükümetin 2021 yılının ilk altı aylık enflas-
yon rakamlarını düşük tutma düşüncesi ya-
tıyor. Böylelikle hem kamu çalışanlarının
hem de emeklilerin alacağı zamlara esas
olacak enflasyon rakamları düşük 
tutulmuş oluyor.

Hatırlar mısınız? Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan tüm Türkiye'nin beklediği
müjdeyi açıklamıştı. Filyos Limanı Açılışı ve

Doğal gaz İşleme Tesisleri Temel Atma Tö-
reni'nde konuşmuş; "Fatih sondaj gemimiz
yine Sakarya Gaz Sahası'ndaki Amasra 1
kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir
doğalgaz keşfi daha yaptı. Böylece Karade-
niz'deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar
metreküpe ulaştı" demişti.

Hatırlar mısınız? Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakanı Fatih Dönmez Cumhurbaşkanı
Erdoğan'ın yaptığı açıklamaların ardından
değerlendirmeler yapmıştı; “Her hangi bir
sıkıntı yok ilk kuyu testlerimizi yaptık onlar
da olumlu gelmişti. inşallah planladığımız
gibi 2023 yılında bunu kıyıya getirmiş ola-
cağız. Burada çıkaracağımız doğalgazın
maliyeti ithale göre daha ucuz olacağını ça-
lışmalarımız doğrultusunda gördük. Tabi ki
maliyetin düşüşünü vatandaşımıza yansıta-
cağız. Sadece vatandaşımızdan sabırlı ol-

masını diliyoruz bu maliyetler elbet 
vatandaşımıza yansıyacak.” Demişti.

Açıkçası; 2023 seçimlerini de kazanalım
siz bizi o zaman görün demeye getirdi. Artık
politik rant uğruna verilen müjdelerinizi bir
kenara bırakın. Futbol stadları yapmanın
aciliyeti yok. Otoyolları duble yapmamın
aciliyeti yok. Uzun uzun benzersiz ihti-
şamda köprüler yapmanın aciliyeti yok. Şa-
şalı saraylara hiç lüzum yok. Fabrikalar
kurun gençlere iş imkanı olsun. Tarım alan-
larını el veriliş hale getirin. Çiftçiyi topra-
ğında köyünde kalmasının sağlayın.
Hayvancılığı destekleyin. En büyük teşvikle-
riniz bu acil kalemler olsun. Önce üretim
önce sanayi. Dünyayı kıskandıracak otoyol-
lar, köprüler, stadlar ondan sonra kendili-
ğinden gelir.

Sağlıcakla…

Politik müjdeler ve zamlar

Ç anakkale'nin Gökçeada ilçesinde
bulunan Türkiye'nin ilk ve tek Su-
altı Milli Parkı içerisinde kalan

Yıldız Koy, Belediye Meclisi'nin aldığı
karar ile yapılaşma tehlikesiyle karşı kar-
şıya kaldı. 1/1000'lik imar planı, Gökçeada
Belediye Meclisi'nde İYİ Partili üyelerin
oyuyla kabul edildi. Meclis kararı, Ko-
ruma Kurulu'ndan da geçerse, Yıldız Koy
imara açılmış olacak. Meclis'te plana ret
oyu veren CHP'li üyeler ise konuyu yar-
gıya taşımaya hazırlanırken, İYİ Partili Be-
lediye Başkanı Ünal Çetin, "Amacımız,
oradaki yapı yoğunluğunu azaltmak, pro-
jeksiyon nüfusu düşürmek ve mevcut em-
sallerle orada mevcut ekosisteme zarar
vermeden insanların çok daha nezih bir
ortamda yaşayabilecekleri lokasyon yarat-
maktı" dedi.

Ülkelere prestij sağlıyor

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV)
tarafından yapılan açıklamada ise sualtı
ekosistemini korumak için kıyı ekosistemi-
nin de korunmasının elzem olduğu, konu-
nun uzmanlarına danışılmadan, imar
planlaması sonucunda ortaya çıkacak
olası zararlara ilişkin hiçbir çalışma yapıl-
madan Yıldız Koy için alınan bu kararın
geri dönüşü olmayan zararlara yol aça-
cağı belirtildi. TÜDAV açıklamasında,
"Belediye Meclisi’nde alınan kararın ayrın-
tısına henüz ulaşamamış olsak da, bu
yanlıştan bir an önce dönülmesini, Gök-
çeada Belediyesi’nin kamuoyuna şeffaf-
lıkla ayrıntılı bir açıklama yapmasını ve
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ve Çanak-
kale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Ku-
rulu’nun sağduyulu davranarak
belediyenin aldığı bu kararı reddetmesini,
ülkemiz kıyılarında bozulmamış kalan bir
avuç alanın da imara açılmamasını talep
ediyoruz. Sualtı parkları; denizin belli bir
bölgesini korumak, özellikle nesli azalan
türler ile endemik canlıların yaşam alanla-
rını garantiye almak, sualtının benzersiz
ekosistemini insanlara göstermek, kitleleri
çevre koruma konusunda bilgilendirmek
ve denizel ortama dair bilimsel çalışmalar

yapmak amacıyla kurulmaktadır. Sualtı
parklarının seçiminde özellikle biyolojik
çeşitliliğe sahip, bozulmamış deniz ortam-
ları tercih edilmektedir. Ayrıca sualtı park-
ları, denizlerin korunması nedeniyle
ülkelere prestij sağlamakta, turizm gelirle-
rini artırmakta ve denizlerin kullanılarak
korunması yoluyla toplumu da bilinçlen-
dirmektedir” denildi.

Aşırı yapılaşma var

Açıklamada, dünyada pek çok ülkede sa-
yısız sualtı parkı bulunduğu, bu alanlarda
özellikle nesli azalan veya tükenen deniz
canlılarının korunmasının sağlandığı, ya-
rımada devleti olan Türkiye’de çeşitli özel
çevre koruma bölgeleri olmasına rağmen
Gökçeada sualtı parkı dışında henüz bir
sualtı parkı bulunmadığına dikkat çekildi.
Türkiye’nin en batısında Ege Denizi’nde
bulunan Gökçeada’nın Türkiye’deki en
büyük ada konumunda bulunduğu, ada-
nın son yıllarda aşırı yapılaşma ve düzen-
siz yerleşime bağlı olarak kara, kıyı ve

deniz bozulmalarına uğradığı savunuldu.

Özel bir bölge

TÜDAV, açıklamasının son bölümünde
şu ifadeler yer aldı: "Bazı kıyıların henüz
yerleşime açılmadığı adada, balıkçılık
önemli uğraşların  başında gelmektedir.
Ada civarında Akdeniz Foku gibi nesli tü-
kenen deniz memelileri yanında zengin
bir fauna ve flora göze çarpmaktadır.
Saros Körfezi ve Gökçeada aynı za-
manda Karadeniz ve Akdeniz arasındaki
canlıların geçiş yolu üzerinde olup, bir-
çok deniz canlısı bu bölgede üreme ve
yumurtlama dönemlerini geçirmektedir.
Bir deniz müzesi gibi biyolojik zenginliğe
sahip bu alan henüz bozulmayan, kirlen-
meyen yerlerin başında gelmektedir. Gök-
çeada‘da sualtı parkı kurmak için
TÜDAV tarafından başta Tarım ve Köy-
işleri Bakanlığı ve Çevre Bakanlığı olmak
üzere, birçok kurum ile 1997-1999 yılı
içinde yazışmalar ve görüşmeler yapılmış
olup, gerekli izinler alınmıştır. 21 Şubat

1999 tarih ve 23618 sayılı Resmi Ga-
zete’de Gökçeada’da Yıldız Koyu ile Yel-
kenkaya arasında sualtı parkı kurulduğu
ilan edilmiş, koordinat değerleri verilen
alan içinde av yasakları açıklanmıştır.
Vakfımızın önerisi ile oluşturulan ve çalış-
maların yürütüldüğü Gökçeada Sualtı
Parkı’nın sınırları yine vakfımızın öneri-
leri doğrultusunda genişletilmiştir. Nesli
tehlike altındaki Akdeniz Foku ve ende-
mik türler bu bölgede yaşıyor. Gökçeada
kıyıları biyoçeşitlilik açısından çok zen-
gindir. Akdeniz’e endemik bir deniz çayırı
türü olan, Posedonia Oceanica, 34 tür
sünger, 17 tür kafadanbacaklı, 144 tür
balık, 8 tür yunus ve balina, iribaş deniz
kaplumbağası ve nesli tehlike altında olan
Akdeniz Foku Gökçeada’da ve çevresinde
yaşamaktadır. Bu bölge besin zincirinin
alt basamaklarından üst basamaklarına
kadar özel ve nadir görülen birçok türün
bulunduğu bir bölgedir. TÜDAV olarak
konunun her zaman takipçisi olacağımızı
kamuoyuna duyururuz."

“Mahalle Bazlı Afet Gönüllüleri”
projesini hayata geçirerek, Kartal’ın
20 mahallesinde 400 kişilik gönüllü

acil müdahale ekibini kuran Kartal Belediyesi,
afet hazırlıkları kapsamında eğitim ve dayanış-
mayı yaygınlaştırıyor. Kartal Belediyesi Sivil Sa-
vunma Uzmanlığı tarafından afet gönüllülerine
yönelik gerçekleştirilen eğitimlerden biri daha
İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nde
gerçekleştirildi.
Uygulamalı eğitim verildi

Kartal Arama Kurtarma ve Sürdürülebilir Eği-
tim Derneği işbirliği ile gerçekleştirilen ücretsiz
eğitimlerde ilk olarak uzman eğitmenden teorik
bilgi alan Motorize Arama Kurtarma
(MAKUD) grubu üyeleri ile afet gönüllüleri, ar-
dından arama kurtarma faaliyetlerinde kullanı-
lan ‘İpler’ ve ‘Düğümler’ ile ‘İple İniş’ konusunda
zorlu bir uygulamalı eğitimden geçti. Katılımcı-
lar eğitimlerde yüksek kuleden iple iniş gerçekleş-
tirdi. Eğitmen Haydar Daştan tarafından verilen
eğitim 10 Ekim Pazar günü saat 10.00’da baş-
ladı ve saat 16.00’ya kadar devam etti. Katılımcı-
lar, gerekli tüm güvenlik önlemlerinin alındığı
parkurda, gün boyunca iple iniş gerçekleştirdi.

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV), Çanakkale Gökçeada'da yer alan Türkiye’nin ilk ve tek
Sualtı Milli Parkı içerisinde kalan Yıldız Koy’unun imara açılmamasını talep ettiklerini belirtti

IMARA ACILMASIN

Yaza veda
Kültür ve sanat etkinlikleri ile birbirin-
den değerli isimlerin vatandaşla buluş-
masına öncülük eden Sancaktepe
Belediyesi, 2 gün süren “Yaza Veda”
konserleri ile sevilen sanatçıları Sancak-
tepe’deki müzikseverlerle buluşturdu

Yaz boyunca birçok kültürel etkinliklere
ev sahipliği yapan Sancaktepe’de se-
zona ünlü sanatçıların katılımı ve Kral

FM’in sunucusu Afrikalı Ali’nin sunumu ile ger-
çekleşen Yaza Veda konserleri yağan yağmura rağ-
men vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Sancaktepe
Belediye binasının önünde bulunan, Enderun
Caddesi’nde sevilen sanatçılarla müziğin ve eğlen-
cenin zirveye ulaştığı Yaza Veda Konserlerinde 9
Ekim Cumartesi günü İmera ve Derya Uluğ, 10
Ekim Pazar günü ise Sevcan Orhan ve Ferhat
Göçer sahne aldı. Ayrıca 2 gün boyunca Ünlü DJ
Kaan Gökman sahne performansı ile hayranlarına
eğlenceli anlar yaşattı.
Çiçek takdim etti

Yaz sezonunun sona ermesine rağmen, geçtiğimiz
hafta Hülya Koçyiğit ve Serdar Gökhan gibi isim-
lerin katılımı ile başlayan yeni kültür sanat sezo-
nuyla kültür sanat faaliyetlerinin aralıksız
süreceğini belirten Sancaktepe Belediye Başkanı
Şeyma Döğücü “Kültür Sanat etkinliklerimizin
yaz programlarını 2 gün süresince düzenlediğimiz
konserlerle tamamladık. İçerisinde bulunduğumuz
pandemi dönemi bizleri uzun bir süre evlerde tut-
muştu, bizlerde vatandaşlarımızın keyifli anlar ya-
şaması için çeşitli etkinlikler düzenledik. Bu gece
de birbirinden çok değerli sanatçılarımızın sun-
duğu müzik ziyafeti veda ediyoruz. Değerli sanat-
çılarımıza katılımlarından ötürü çok teşekkür
ediyorum” şeklinde konuştu. Konserler sonunda
Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, sa-
natçılara teşekkür plaketi ve çiçek takdim etti. İki
gün boyunca vatandaşlara unutulmaz anlar yaşa-
tan sanatçılara tek tek teşekkürlerini sunan Başkan
Döğücü önümüzdeki sezonda benzer konserlerin
devam edeceğini belirtti. DHA

osmankose@hotmail.fr

damgaweb@gmail.com

Osman KÖSE

YILDIZ KOY’U

Zorlu eğitim Tiyatroseverler
Nefes’te buluştu

Bağcılar Belediye-
si’nin düzenlediği
açık hava tiyatro et-

kinliklerinde sanatçı Nazlı Çığa,
“Nefes” isimli tek kişilik oyunda
Bağcılarlılarla bir araya geldi.
Çığa, Yunus Emre ile Hacı Bek-
taş-ı Veli arasında “Buğday mı
istersin yoksa nefes mi?” soru-
suyla bilinen olay üzerinden gü-
nümüze göndermelerde
bulundu. Pandemi sebebiyle ara
verilen Bağcılar Belediyesi kül-
tür etkinlikleri Ekim ayıyla bir-
likte yeniden başladı. Konser ve
seminerlerden sonra sanatse-
verler, açık hava tiyatrosuyla
buluştu. Fatih Mahallesi Yürü-
yüş Yolu’nda düzenlenen
“Nefes” isimli tek kişilik tiyatro
oyununa soğuk havaya rağmen

yoğun ilgi vardı. Sahneye çıkan
sanatçı Nazlı Çığa, davetlileri
müzik eşliğinde tarihsel bir yol-
culuğa çıkardı.
Mesajlar verdi

“Annelik”, “İnsan olmak”, “Kar-
deşlik”, “Barış” gibi değerlere
vurgu yapan Çığa daha sonra
Yunus Emre ile Hacı Bektaşi
Veli Hazretleri arasında yaşa-
nan menkıbeye değindi. Kıtlık
zamanı buğday isteyen Yunus
Emre’ye Hacı Bektaş-ı Veli’nin
sorduğu “Buğday mı istersin
yoksa nefes mi?” sorusu üzerin-
den mesajlar verdi. Oyunun so-
nunda Bağcılar Belediye
Başkan Yardımcısı Mehmet
Şirin, Çığa’ya teşekkür edip
çiçek takdim etti.

TÜDAV
ÇAĞRI
YAPTI



Başakşehir Belediye 
Başkanı Yasin Kar-
toğlu’nun kızı Beren 

Kartoğlu, Dünya Kız Çocuk-
ları Günü’nde farkındalık 
oluşturan bir videoya imza 
attı. Dünya genelinde kız 
çocuklarına yönelik uygulanan 
baskı ve ötekileştirmeyi dile 

getiren Kartoğlu’nun videosu 
izleyenleri duygulandırdı.

Loş bir abajur ışığının aydın-
lattığı odada başlayan videoda 
Beren Kartoğlu, Dünya Kız 
Çocukları Günü için kaleme 
aldığı şiiri okudu. Kartoğlu 
şiirinde şu ifadelere yer verdi; 
“Bir çocuğun düşlerinde 
kaybolmamalı geleceğimiz. 
İnşa etmeli yarınları, yakınları. 

Yaşamanın aşılmaz büyüklüğü 
binmeden omuzlarımıza. Tur-
na misali her kanat çırpışımız 
ilham vermeli. Güçlü yarınlar 
için güçlü kızlar yetiştirmeli..”

Gelecek benim elimde
Yüreklere dokunan Beren 

Kartoğlu, “Dünya üzerinde 
benim kadar şanslı olmayan 
insani haklarından mahrum 

bırakılmış, ötelenmiş, değer-
siz kılınmış birçok kız çocuğu 
var. Hem inancımıza hem de 
gelenek ve göreneklerimi-
ze aykırı olan bu durumun 
farkındalığını arttırmak adına 
toplumu aydınlatmamız ge-
rektiğini düşünüyorum. Ben 
bir kız çocuğuyum ve gelecek 
benim elimde.” ifadelerini 
kullandı.
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B eylikdüzü Belediye Başkanı Meh-
met Murat Çalık, Kurban Bay-
ramı öncesi Yakuplu

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

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

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

İşlemler tamamlandı

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

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

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

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

BARIŞ KIŞ

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

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

Şehitler için dua edildi

OZEL BIR IS
YAPIYORUZ

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

Şehitlere rahmet

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

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

Bir dönüm noktası

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

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

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

Yüzde 80 karşı koyuyor

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

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

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

deniyle Taksim
Cumhuriyet Anıtı'nda

tören düzenlendi.
KKTC İstanbul

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

şehitlerimizi saygı ve
rahmetle anıyorum"

diye konuştu.

Bayrak hassasiyeti

15 Temmuz 
algı araştırması

5İSTANBUL 17 TEMMUZ 2021 CUMARTESİwww.gazetedamga.com.tr

B eylikdüzü Belediye Başkanı Meh-
met Murat Çalık, Kurban Bay-
ramı öncesi Yakuplu

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

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

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

İşlemler tamamlandı

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

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

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

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

BARIŞ KIŞ

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

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

Şehitler için dua edildi

OZEL BIR IS
YAPIYORUZ

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

Şehitlere rahmet

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

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

Bir dönüm noktası

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

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

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

Yüzde 80 karşı koyuyor

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

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

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

deniyle Taksim
Cumhuriyet Anıtı'nda

tören düzenlendi.
KKTC İstanbul

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

şehitlerimizi saygı ve
rahmetle anıyorum"

diye konuştu.

Bayrak hassasiyeti

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

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

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

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

Hastaneye beni almadılar

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

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

Eve girmek istemiyorum

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

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

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

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

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

arası anma sürüşü yapıldı.

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

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

Umut'la hiç tanışamadı

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

Mücadele edeceğiz

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

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

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

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

BISIKLETLI
PROTESTO

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

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

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

Kendimi kenara attım

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

Maganda dehşeti

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

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

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

polise teslim oldu. Şüpheli Mehmet C.Ç. adliyeye
sevk edildi.  Öte yandan olay günü yaşananlar gü-
venlik kamerasına yansıdı. Olay 26 Haziran'da
Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana
geldi. Şüpheli Mehmet C.Ç ve eşi A.Ç.'nin, H. is-
mindeki kız arkadaşlarıyla, H.'nin babasına ait me-
kana gelip gitme konusunda aralarında
küfürleşmeye varan tartışma yaşandı. Bu olay üze-
rine H.'nin erkek arkadaşı Abdulkadir U.(21) Meh-
met C.Ç.'yi telefonla arayarak tehdit etti. Daha
sonra Mehmet C.Ç. ile olay yerinde buluşmak için
sözleşen Abdulkadir U. yanına arkadaşı Sinan K.'yı
da alarak gitti. Olay yerinde çıkan kavgada Sinan
K., Mehmet C.Ç. tarafından silahla ateş edilmesi
sonucu yaralandı. Mehmet C.Ç. olay yerinden
otomobille kaçarken, yaralanan Sinan K. kaldırıl-
dığı hastanede hayatını kaybetti. DHA
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Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun kızı Beren Kartoğlu, Dünya Kız Çocukla-
rı Günü’nde anlamlı bir mesaj verdi. Güçlü yarınlar için güçlü kızlar yetiştirmesi gerektiği-
ne dikkat çeken Beren Kartoğlu, “Ben bir kız çocuğuyum ve gelecek benim elimde” dedi

Sultangazi Belediyesi; içinde 4 kulvarlı yüzme havuzu, güreş Sultangazi Belediyesi; içinde 4 kulvarlı yüzme havuzu, güreş 
salonu, e-spor merkezi ve Engelliler Merkezi’nin de bulunacağı salonu, e-spor merkezi ve Engelliler Merkezi’nin de bulunacağı 

bir hizmet tesisini Esentepe Mahallesi’ne kazandırıyorbir hizmet tesisini Esentepe Mahallesi’ne kazandırıyor

BESMEK 
sizi bekliyor

Esentepe’ye hizmet Esentepe’ye hizmet 
TESTESiiSSii GEL GELiiYORYOR

Gençler burayı çok sevdi

Esentepe’ye Esentepe’ye 
yakışacakyakışacak

Eğitim konusu bir ülkenin can da-
marıdır. Vatanına faydalı, ülkesini 
medeniyetler seviyesine taşıyacak 

nesillerin yetişmesi için en üst düzeyde 
eğitim ve öğretim sistemine ihtiyaç vardır. 
Bahsettiğim bu sistemi kurmak ve gerekli 
yatırımları yapmakta devletin görevidir. 
Eğer bu görevler devlet tarafından değil 
de veliler tarafından yerine getirilirse, o 
zaman eğitim sisteminin yönetimi bir 
anlamda velilerin eline geçer ve okul 
yönetiminde en fazla söz hakkına sahip 
olma, öğretmenlerin eğitim yöntemlerine 
diledikleri gibi karışma yetkisi velilere 
bırakılmış olur.

Okulların açılmasıyla birlikte velilerinde 
yakarışları başladı. Hangi veli ile denk gel-

sem okulların taleplerinden söz ediyorlar. 
Herkes çocuğunun en iyi şekilde eğitim 
alması ve başarılı olması için elini taşın 
altına koymaya hazır, ancak tüm eksikleri 
velilerin omuzlarına bırakmak, eğitim 
sisteminin işleyişi bakımından ne kadar 
doğru bunu düşünmeli ve tartışmalıyız.

Bizlerin zamanında okullar açılmadan 
önce tüm hazırlıklar tamamlanırdı. Badana 
boyası yapılmış, eksikleri tamamlanmış 
şekilde sınıflarımıza girerdik. Şimdilerde 
ise okullar açılıyor ondan sonra velilerden 
paralar toplanarak badana boya yapılıyor, 
sıralar, dolaplar alınıyor, tüller perdeler dik-
tiriliyor ve bu gibi eksikler karşılanıyor…

Bu düzen ile okul idarecilerinin ve 
eğitimcilerin itibarlarının zedelendiğini, 

velilere bir yerde muhtaç bırakılarak asıl 
görevleri olan eğitim ve öğretim için 
harcamaları gereken enerjilerini, velile-
re eksikleri anlatmak ve toplayacakları 
paraların hesabını vermekle tükettiklerini 
düşünüyorum.

Hiçbir devlet sorumluluğu altında-
ki kurumunu vatandaşın eline teslim 
etmemelidir. Devlet vatandaşın gücün-
den değil, vatandaş devletinin gücün-
den faydalanmalı ve kendini her daim 
güvende hissetmelidir. Öğretmenlerimiz 
parasal anlamda hiçbir şekilde velilerle 
yüz göz olmak zorunda kalmamalı, sadece 

öğretmenlik mesleğini layıkıyla yapma-
lıdır. Ayrıca hiçbir velide okulda talep 
edilen tutarı ödeyecek durumu olmadığını 
söylerken yüzü kızarıp, başını öne eğeceği, 
kendini eksik hissedeceği duruma düşü-
rülmemelidir.

Anlaşıldığı gibi devlet üzerine düşen 
sorumluluğu yerine getirmeyince hem 
veli hem öğretmenler bu durum karşı-
sında doğru bir ilişki geliştiremiyorlar. 
Bu şartlar altında da “para veriyorum 
dilediğim gibi davranırım diye düşü-
nen bazı veliler okul sistemine gereksiz 
müdahaleler de bulunarak düzenin 
bozulmasına neden oluyorken, parayı 
veremeyen velilerse en başta çocuklarına 
sonra da öğretmenlerine karşı kendilerini 
mahcup ve yetersiz hissetmelerine neden 
oluyor. Benim savunduğum görüş şudur 
ki; eğitim her çocuk için eşit olmalıdır. Bir 

ülkede özel okullar arttıkça, para gücüy-
le diploma sahibi olan nesil çoğalacak 
diğer yandan üstün yeteneklere sahip, 
başarılı, zeki nesiller ise keşfedilmeden 
yok olup gidecektir. Eğitim, bir ulusun 
ya refah ya da sefalet içinde yaşamasının 
yönünü belirleyecek en kıymetli pusula-
dır. Geleceğe yatırım yapmak istiyorsak 
yollardan, köprülerden, kanallardan önce 
eğitime yatırım yapılmalı ki bundan yirmi 
yıl otuz yıl sonra diplomalı ancak vasıfsız 
okumuşlar ordusuna vatanın geleceğini 
emanet etmeyelim.

Yazımı George Pompidou’nun sözleriy-
le bitirirken sizleri de bu sözler üzerine 
düşünmeye davet ediyorum. “Kendini 
ulusuna hizmet etmeye adayan siyasetçi-
ye devlet adamı denir. Ulusun kendisine 
hizmet etmesi gerektiğini düşünen devlet 
adamına ise siyasetçi.”

Para gücüyle diploma
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Ç atalca'da büyük bir coşku ile açılışı
yapılan Cem Kara Yaşam Vadisi
gerçekten güzel bir sosyal alan

olmuş. Rahmetli Cem Başkan’ın adına yakı-
şır, kendisi sağ olsaydı beğenip, takdir ede-
ceği kadar iyi düşünülmüş ve tasarlanmış
bir yaşam vadisi inşa edilmiş. Emeği geçen
herkesi gönülden tebrik ediyorum.  Yürüyüş
alanları, çocuk oyun alanları, oturma alan-
ları, ışıklandırılması, yeşillendirilmesi de-
taylı biçimde planlanmış, başarılı bir iş
çıkarılmış. Çatalca'da yaşayan insanların
nefes almak için böyle bir sosyal alana 
ihtiyacı vardı.  

Bir projeyi hayata geçirmek ve başarıyla
tamamlamak çok önemlidir. Ondan daha
önemlisiyse yapılanı korumak ve sahip çık-

maktır. Sahipsiz bırakılan yerler bir süre
sonra harabeye dönecektir. Cem Kara
Yaşam Vadisi’nin açılışının yapılığı daha ne
kadar oldu ki çocuk oyun alanlarının içleri-
nin zamana zaman çöplüğe dönüyor. Adım
kadar eminim belediyenin temizlikten so-
rumlu personelleri düzenli olarak temizli-
yorlardır. Toplum olarak çevre temizliğine
gerektiği kadar önem veren bir yapıya sahip
değiliz. Çöplerimizi sağa sola bırakmaktan,
yediğimiz çekirdeklerin kabuklarını yerlere
atmaktan hiç rahatsızlık duymazken, gitti-
ğimiz her alanında bir o kadar temiz olma-
sını istiyoruz. Nasıl bulmak istiyorsan öyle
bırak mantığı henüz beyinlerimize yerleşmiş
değil. Yapılanın kıymetini bilme ve özenli
davranma, kamuya ait olan hiçbir şeye

zarar vermeme bilinç seviyesine henüz 
ulaşmış değiliz. Bu tür sosyal alanların ko-
runmasında ve sahip çıkılmasında toplum
olarak üzerimize düşen görevler olduğu gibi
kurumlarında temizlik dışında üzerine
düşen başka görevlerininde olduğunu 
düşünüyorum.

Örneğin güvenliğin sağlanması en can
alıcı önlemlerin başında geliyor. Sosyal
alanlar kimsenin tedirgin olmadan, güven
içinde dolaşacağı, yürüyüşünü yapacağı,
dinleneceği, çocuğunu oyun parklarında eğ-
lendireceği şekilde korunmalı ve gözetilme-

lidir. Cem Kara Yaşam Vadisi ile ilgili ko-
nuştuğum pek çok kişi Çatalca’nın çehresini
değiştiren çok güzel bir proje olduğunu söy-
lerken diğer yandan yakındıkları konuysa
herhangi bir güvenlik görevlisinin bu alanda
bulunmadığı ve bu sebeple tedirgin oldukla-
rıydı. Yaşam vadisinin bazı bölümlerinde
alkol alanların olduğu ve bu durumun ra-
hatsızlık yarattığını, ilerleyen günler de eğer
gerekli önlemler alınmasa ailelerin tercih
etmeyeceği,  kendini bilmez kişilerin mekanı
olacağı düşüncesiydi. Bu alanda asayişi sağ-
layacak güvenlik görevlilerinin bulunması,
vadi içinde düzenli olarak dolaşarak insan-
ların özgürce ve güven içinde sosyalleşebile-
ceği bir alan olma özelliğinin
kazandırılması, bu anlamlı projenin ismine
yakışır biçimde yaşamasını sağlayacaktır.

Yazımın başında emeği geçenlere teşek-
kür ve takdirlerimi ilettim. Ancak en çok

takdir edilecek kişi, muhalif partili bir bele-
diye başkanının adını yaşam vadisine vere-
rek partiler üstü bir tavır sergileyen,
siyaseti kişiselleştirmeyen, siyasi çekişmele-
rin vefa duygusunun önüne geçmediğini
gösteren Çatalca Belediye Başkanı Mesut
Üner’dir. Cem Kara Yaşam Vadisi’nin
yapım süreci boyunca sürekli çalışmaları
yerinde takip edip, hassasiyetle ilgilendiğini
gözlemledim. Unvanlar geçicidir, unvan is-
minin önünden kalktığı vakit kalan sadece
kişiliktir ve herkes kendine yakışanı yapar.
Mesut Üner’de başkanlığına değil kişiliğine
yakışanı yaparak gelecek dönemler de 
takdirle anılacaktır.  

Yazımın sonuna yakışacak en anlamlı
sözü Jacob Bronowski’nin söylediğini düşü-
nüyorum. “İnsandan başka tüm canlı türleri
arkalarında kendi izlerini, insanlar ise arka-
larında yarattıklarının izlerini bırakırlar”.   

Herkes kendine yakışanı yapar

SSaağğllııkk İşleri Dairesi
Başkanlığı Gıda
Kontrol ve Mezbaha-

lar Şube Müdürlüğü tarafından
Çölyak hastalarının yeterli ve den-

geli beslenmelerine yardımcı olmak
amacıyla 2015 yılında başlatılan gıda

yardımları kapsamında, 2021 yılı Eylül
sonu itibari ile 200 vatandaşımıza top-
lam 7 bin 479 Çölyak Gıda Yardım Pa-
keti dağıtımı yapıldı.Çölyak gıda yardım
paketinden yaralanmak isteyen vatan-
daşlarımız, çölyak sağlık raporu, kişiye
ait kimlik fotokopisi, bağlı olduğu muh-
tarlıktan onaylı ikametgah belgesi ile Te-
kirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne
başvurmaları gerekmektedir. Çölyak
gıda yardım paketleri, muhtarlıklar ka-
nalı ile vatandaşlarımıza ulaştırılmakta-
dır. Toplumun her kesimine yönelik
hizmetlere aralıksız devam ettiklerini be-
lirten Tekirdağ Büyükşehir Belediye

Başkanı Kadir Albayrak, “Sosyal beledi-
yecilik anlayışımızın bir gereği olarak
çölyak hastalarının yanında olmaya
devam ediyoruz. Çölyak hastalarının
glutensiz ürünlerle daha sağlıklı besle-
nebilmelerine imkân sağlamak amacıyla
yaptığımız yardımlar bundan sonra da
devam edecek” dedi.

Çölyak
hastalarına

destek

T ekirdağ Büyükşehir Beledi-
yesi, şehrin tarım ve hay-
vancılık alanındaki

potansiyeli, çiftçi ve hayvan yetişti-
ricilerinin ihtiyaç ve talepleri doğ-
rultusunda hayata geçirdiği
projeler ile tarım ve hayvancılık
alanında büyük bir atılım gerçek-
leştirdi. Bu projeler arasında yer

alan toplam 7 milyon 581 bin 919 lira maliyete
sahip Mera İyileştirme ve Yönetim Projesi, Bakla-
gil Yem Bitkileri Ekiliş Alanlarının Genişletilmesi
Projesi, Bağcılığı Geliştirme Projesi ile Arıcılığı
Geliştirme Projesi’nin çiftçi ve hayvan yetiştiricile-
rine sağladığı maddi katkı 187 milyon 579 bin 455
lira oldu. Böylece söz konusu 4 projede 25 kat
gelir elde edilmesine olanak sağlandı.

Ciddi projeler hayata geçirildi

Dünyanın en ucuz yem kaynağı olarak kabul edi-
len meralardan daha fazla verim almak amacıyla
2015 yılında hayata geçirilen Mera İyileştirme ve
Yönetim Projesi kapsamında il genelinde 126 ma-
hallede, 6 yılda 113.105 dekar mera alanına
2.739.850 kilo gübre atıldı. Bu sayede zamansız ve
aşırı otlatma nedeniyle dekar başına 50 kilograma
kadar düşen ot verimliliği en az 4 kat arttırılarak
200 kilogram seviyelerine çıkarıldı.  Bir diğer
önemli proje olan Baklagil Yem Bitkisi Ekiliş
Alanlarının Genişletilmesi Projesi kapsamında
2.533 çiftçiye, Tekirdağ il genelinde ekilmek üzere

153.794 kilogramı yem bezelyesi, 91.969 kilo-
gramı da Macar fiği olmak üzere toplam

245.763 kilogram yem bitkisi tohumu dağıtımı ya-
pıldı. Dağıtılan tohumlardan elde edilen kaliteli
kaba yem miktarı 19.589 ton, elde edilen otun de-
ğeri ise 29 Milyon TL’den fazladır.  Tekirdağ, Tür-
kiye’de bağcılık açısından en önemli şehirler
arasında yer alıyor. Şehirde çok eski ve köklü bir
geçmişe sahip olan bağcılığa gereken önemi ver-
mek için harekete geçen Tekirdağ Büyükşehir Be-
lediyesi, Bağcılığı Geliştirme Projesi’ni hayata
geçirdi. Şarköy İlçesinde 5 mahallede Tarımsal
Kalkınma Kooperatiflerine üye 98 çiftçinin 283,6
dekar bağ alanı telli terbiye sistemi projesinden
faydalandırıldı. Projeden sonra telli terbiye sistemi
kurulan alanlar her yıl yüzde 15 artışla, 283.6 de-
kardan 433 dekara çıktı. Proje öncesinde dekar-
dan 800 kg ile 1 ton arası üzüm alınabilirken, telli
terbiye sistemi sayesinde artık  2.5 ile 3 ton ara-
sında verim alınabiliyor. 

Tarımsal anlamda en büyük proje

Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen
ve Türkiye’deki belediyelerce uygulanmakta olan
en büyük proje olma özelliğine sahip Arıcılığı Ge-
liştirme ve Polinasyon Projesi kapsamında il gene-
linde 1.138 kişiye beş yılda 22.293 adet kovan
dağıtımı gerçekleştirildi. Proje kapsamında kovan
alan arı yetiştiricilerinden 982 kişi, 30 kovanlık iş-
letme seviyesine ulaştı ve Arı Yetiştiricileri Birli-
ği’ne üye oldular. 2021 yılında polinasyon yolu ile
ayçiçeği bitkisi üretiminde 22.293.000 TL’lik verim
artışı, 6 yılda dağıtılan toplam 22.293 adet arı ko-
vanının, polinasyon yolu ile ayçiçeği bitkisi üreti-
minde ise 75.256.200 TL’lik verim artışı sağlandı. 

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, özel
durumları nedeniyle ömür boyu diyet

zorunluluğu olan çölyak hastalarına des-
teğini sürdürüyor. Çölyak hastalarının ihti-

yacı olan ve piyasada zor bulunan ve
yüksek fiyatlara satılan glutensiz gıda ürün-
lerinden oluşturulan özel gıda paketlerinin

dağıtımı 2015 yılından bu yana devam ediyor

resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1461399)

Güç ve Dağıtım Transformatörleri Bakım hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu madde-
sine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alına-
caktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN :2021/607964
1-İdarenin
a) Adı :HAVAALANI İŞLETME VE HAVACILIK ENDÜSTRİLERİ A.Ş.(HEAŞ)
b) Adresi :SABİHA GÖKÇEN HAVAALANI GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI 

-A- BLOK 34912 KURTKÖY PENDİK/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası :2165855000 - 2165855114
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği 
internet sayfası :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı :Güç ve Dağıtım Transformatörleri Bakım
b) Niteliği, türü ve miktarı :1 Set

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

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :HEAŞ; Sabiha Gökçen Havalimanı
ç) Süresi/teslim tarihi :İşe başlama tarihinden itibaren 45(KırkBeş) gündür
d) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde 

işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) 
tarih ve saati :15.10.2021 - 14:30
b) İhale komisyonunun toplantı 
yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :HEAŞ; Genel Müdürlük Toplantı Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına
(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
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. Kapasite raporuna ait bilgiler:
Teknik Şartnamesinin 2. maddesinde belirtilen;
Transformatör üretimi yapan şirketlerce tanınan ve trafoların bakım işlerini yapmaya yetkili 
gösteren belge teklif ile birlikte verilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-
imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-
anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale
yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmek-
sizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR
HAVAALANI İŞLETME VE HAVACILIK ENDÜSTRİLERİ A.Ş.(HEAŞ)

Savaş Atak
savasatak@gmail.com

KAPSAMA ALANI

Çiftçiye destek kapsamında mera iyileştirmeden, yem bitkilerinin 
ekilmesine, bağcılıktan, arıcılığa kadar her konuda 187 milyon liradan
fazla yatırım yaptıklarını söyleyen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Kadir Albayrak, “Tekirdağ her zaman çiftçinin yanındadır” dedi
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başkenti olduk
Tarım ve hayvancılığın belirledikleri 5
temel vizyon arasında önemli bir yer tut-
tuğunu belirten Tekirdağ Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Kadir Albayrak,
“Büyükşehir belediyesi olarak ilimizde
tarım ve hayvancılık alanında var olan po-
tansiyeli daha da yukarı taşımak için çok
çalıştık. Türkiye’deki diğer büyükşehir-
lere örnek teşkil eden çok önemli proje-
leri hayata geçirdik, bu projelerden
olumlu geri dönüşler aldık. Mera İyileş-
tirme ve Yönetim Projemiz, Baklagil Yem
Bitkileri Ekiliş Alanlarının Genişletilmesi
Projemiz, Bağcılığı Geliştirme Projemiz
ve Arıcılığı Geliştirme Projelerimizde üre-
ticilerimizin 25 kat gelir elde etmesini sağ-
ladık. Tarım ve hayvancılık konusunda
Tekirdağ’ın var olan potansiyelini ortaya
çıkarıp verimli ve sürdürülebilir projeler
ile destekleyerek şehrimizi, ülkenin önde
gelen tarım kentleri arasına soktuk. Tekir-
dağ Büyükşehir Belediyesi olarak her
zaman çiftçimizin ve üreticimizin yanında
olmaya, onların yüzlerini güldürmeye
kentimizin her alanda kalkınmasına des-
tek olacak projeleri halkımızla birlikte ha-
yata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.

TTeekkiirrddaağğ  Büyükşehir Beledi-
yesi, Meslek Edindirme Kurs-
ları (TEMEK) bünyesindeki

eğitimleri başarı ile tamamlayan kursi-
yerlere yönelik sertifika töreni düzen-
lendi. Süleymanpaşa ilçesi Ertuğrul
Mahallesi'nde gerçekleşen törende, sera-
mik biçimlendirme, boyacı-çinici, yağlı
boya, üçlü boyutlu şekillendirme, Türk
işaret dili dallarında eğitim alarak kurs-
ları başarı ile tamamlayan toplam 102

kursiyere sertifikaları takdim edildi. Ser-
tifika töreninde bir konuşma yapan Te-
kirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı
Kadir Albayrak, "TEMEK Kursları, Bü-
yükşehir Belediyesi olarak hayata geçir-
diğimiz önemli projelerden biridir.
Seramik biçimlendirmeye 25 kursiyer,
Boyacı-çinici kursuna 43 kursiyer, yağlı
boya eğitimine 22 kursiyer, üç boyutlu
şekillendirmeye 5 kursiyer, Türk işaret
dili eğitimine 7 kursiyer katıldı. Bu kurs-
lar son derece önemli. Tekirdağ, artık
kabuğunu değiştiriyor. Türkiye'deki
önemli büyükşehirler arasında yerini alı-
yor” ifadelerini kullandı.

Başarılı kursiyerlere
sertifika dağıtıldı

HaBer
İrfan
demİr
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YAKUP TEZCAN

İSTİHDAMA 
verdiği değer ve bu 
alanda geliştirdiği 

projeler ile ön plana çıkan 
Beyoğlu Belediyesi’nin, 
Beyoğlu Sanat ve Mesleki 
Eğitim Kursları (BES-
MEK) 2021-2022 eğitim 
dönemi kayıtları başladı.
Beyoğlu’nda meslek edin-
mek ve kendisini geliştir-
mek isteyen vatandaşlar; 
BESMEK’in Ahşap Yakma 
Tekniği, Ahşap Oyma, Bağ-
lama, Gitar, Keman Batı 
Müziği, İngilizce, Çince, Su 
Kabağı İşlemeciliği, Deri 
Aksesuar Yapımı, Gümüş 
Kazaz Eğitimi, Çakıl Taşı 
Eğitimi, Kültür Solucanı 
Yetiştiriciliği ve Solucan 
Gübresi Üretimi, Arıcılık, 
Santralist, Adli Kalem 
İşleri, Emlak Danışmanlığı, 
Müşteri Asistanı, Çocuk 
Gelişimi, Bilişim Teknolo-
jisi, 3 Boyutlu Endüstriyel 
Tasarım 3ds Max Geliştir-
me ve Uyum Eğitimi kurs-
larında eğitim alma fırsatı 
bulacaklar. BESMEK hak-
kında konuşan Beyoğlu Be-
lediye Başkanı Haydar Ali 

Yıldız,  “Beyoğlu Belediye-
si, ‘Geleceğini Şekillendir, 
Geç Kalma!’ sloganıyla, on 
yıllardır çeşitli sektörlerle 
iş birliği çerçevesinde sanat 
ve mesleki eğitim kurslarını 
hayata geçiriyor. Beyoğlu 
Sanat ve Mesleki Eğitim 
Kursları adı altında açılan 
kurslarda eğitim alan yılda 
yaklaşık 25 bin kişi, çeşitli 
sektörlerde iş imkanlarına 
kavuşuyor. Beyoğlu’nda 
yaşayan gençler ve meslek 
edinmek isteyen pek çok 
yetişkin bu kurslarla ken-
dilerini hayata hazırlıyor” 
dedi.

İstihdama katkı sağlıyor
“Köklü bir geçmişi olan 
BESMEK’in vatandaşla-
rımıza büyük bir hizmet 
sunuyor” şeklinde sözlerini 
sürdüren Başkan Yıldız, 
“Bu kurslarımızda uzman 
kadromuzdan eğitim alan-
lar, istihdama büyük katkı 
sağlıyor” açıklamalarında 
bulundu. BESMEK’te 
eğitim almak isteyen ilçe 
sakinleri; kursiyer.beyoglu.
bel.tr adresinden kayıt 
yapabilirler. Tüm eğitimler 
ücretsizdir.

SULTANGAZİ Belediye-
si, Esentepe Gençlik ve 
Spor Merkezi & Engelliler 

Merkezi’nde geleneksel çizgilerle 
modern mimariyi buluşturdu ve 
Sultanşehir’e yakışacak şık bir 
tasarıma imza attı. 3 bodrum 
katıyla birlikte toplam 8 kattan 
oluşacak tesiste bir de açık teras 
yer alacak. Tesiste 4 kulvarlı bü-
yük bir kapalı yüzme havuzu yer 
alacak. Belediye, beden eğitimi 
derslerinde öğrencileri okulla-
rından servislerle alarak buraya 
getirecek ve yüzme eğitimleri 
almalarını sağlayacak. Tesisin bir 
diğer dikkat çeken özelliği de bü-
yük bir güreş salonuna ev sahipliği 
yapacak olması. Belediye Başkanı 
Av. Abdurrahman Dursun’un 
gençlere ve spora verdiği önem 
doğrultusunda, Esentepe Gençlik 
ve Spor Merkezi & Engelliler 
Merkezi geleceğin milli yüzücü ve 
güreşçilerinin yetişeceği kapsamlı 
bir tesis olarak hayata geçiyor.

Engelsiz bireyleri hayatla 
buluşturan merkez
Tesis, yüzme ve güreşin yanı 
sıra e-sporun da merkezi olacak. 

Gençlerin çok ilgi gösterdiği 
e-spor branşını zararlı ortam-
lardan uzakta, güvenli ve geniş 
imkânlarla icra edebilecekleri 
merkezle Sultangazi bir interaktif 
spor merkezine kavuşmuş olacak. 
Ayrıca tesiste yer alacak spor 
kütüphanesi, spor meraklılarının 
buluşup araştırma yapabilecekleri 
kullanışlı bir alan olarak hizmet 
verecek. Sultangazi Belediyesi, 
spa merkezi, fitness, aerobik, 
plates ve spinning salonu, bilardo, 
satranç ve zeka oyunları salonu, 
bilgisayar atölyesi ile fuaye alanı 
ve konferans salonuna da yer ve-
rerek eksiksiz bir tesisi Esentepe 
Mahallesi’ne ve Sultangazi’ye ar-
mağan edecek. Esentepe Gençlik 
ve Spor Merkezi’nde yer alacak 
Engelliler Merkezi, engelsiz 
bireylerin bir araya gelip sosyal-
leşebilecekleri ve profesyonel 
yardım alabilecekleri bir buluşma 
noktası olarak hizmet verecek. 
Engelliler Merkezi’yle engelsiz bi-
reylerin hayata daha fazla adapte 
olmalarını desteklemek ve yaşam 
kalitelerini artırmak amaçlanıyor. 
Bu doğrultuda merkezde; grup 
ve bireysel çalışma odaları, oyun 
odası ve psikolojik danışma oda-
ları yer alacak.

Beyoğlu Belediyesi, geleneksel misyonu çerçeve-
sinde istihdamın artırılması için çalışmalarını sürdü-
rüyor. İstihdama yönelik mesleki eğitim kursları için 
2021-2022 eğitim dönemi kayıtları başladı. Yeni bir 
vizyon ile kursiyerler için yeniden kapılarını açan Be-
yoğlu Sanat Meslek Eğitimi Kurslarından (BESMEK) 

ücretsiz olarak yararlanabiliyorsunuz

ARİF ELMAS

SAVAŞ ATAK

SULTANGAZI Belediye Başkanı Av. Ab-
durrahman Dursun, Esentepe Gençlik 
ve Spor Merkezi & Engelliler Merke-
zi’nin öncelikle Esentepe Mahallesi’ne, 
sonra da tüm Sultangazi’ye hayırlı 
olmasını dileyerek şöyle konuştu: 
“Spor, bizim için çok önemli bir konum-
da bulunuyor. ‘Kendine değer ver, 
hayatında spora yer ver’ diyerek bunu 
her fırsatta vurguluyoruz. Esentepe 
Mahallemizde inşaatına başladığımız 
Esentepe Gençlik ve Spor Merkezi 
& Engelliler Merkezi, bünyesindeki 
yüzme havuzuyla, güreş salonuyla, 
e-spor merkeziyle, spor kütüphane-
siyle ve diğer tüm olanaklarıyla dört 
dörtlük bir tesis halinde sporun yeni 
merkezi olacak. Bizler tabii ki engelsiz 
kardeşlerimizi de unutmadık. Onlar için 
hazırladığımız Engelliler Merkezi, her 
ihtiyaçlarını en güzel şekilde karşılaya-
bilecekleri, gönül huzuruyla sosyalle-
şebilecekleri ve hayata daha sıkı sıkıya 
tutunabilecekleri bir buluşma noktası 
olarak onların hizmetinde olacak. 
Sultangazimizi bir Sultanşehir yapma 
yolunda yaptığımız çalışmalarla yeni 
hizmet tesislerimizi ilçemize kazandır-
maya devam edeceğiz” dedi.

GAZİOSMANPAŞA’DA öğ-
rencilere doğa ile iç içe, sessiz 
ve sakin bir ortamda hem ders 

çalışma hem de sosyalleşme fırsatı sunan 
Farika Kitaplı Kahve, gençlerin uğrak 
yeri olmayı sürdürüyor. Türk ve dünya 
edebiyatı, klasikler, çocuk ve genç ede-
biyatı, şiir, tarih, dini kaynaklar, felsefe, 
sosyoloji, psikoloji, kişisel gelişim, bilim, 
sanat kategorileri ile sınavlara yardımcı 
kaynaklar olmak üzere toplam 20.000 
eserin bulunduğu mekanda, araştırma-
cılara kaynak niteliğinde birçok güncel 
yayın da yer alıyor. Güzel sanatlar fakül-
tesine hazırlanan lise son sınıf öğrencisi 
Muhammed Atabey Eraslan, “Farikaya 
gelme sebeplerinden biri, bir sürü eser 
olması ve gayet sessiz bir ortamda ol-
ması. Ben güzel sanatlara hazırlanan bir 
öğrenciyim. Benim çizim yapmam için 
böyle sessiz bir ortam gerekiyor. Farika 
gayet bunu bana sağlıyor. Onun dışında 

üniversite sınavına hazırlanmak için 
alamadığım, bulamadığım kaynakları 
Farika’da bulabiliyorum. Herhangi bir 
eksiği yok benim için. Haftanın dört, beş 
günü okul çıkışı burada vakit geçiriyo-
rum” diye konuştu. KPSS’ye hazırlanan 
Aziz Alpay, “İktisat mezunuyum. Fari-
ka’da yaklaşık bir yıldır Kamu Personeli 
Seçme Sınavı’na çalışıyorum. Farika’yı 
tercih etmemin asıl sebebi, diğer çevre-
deki kütüphanelere nazaran daha ferah, 
imkânlarının daha zengin ve bol olması, 
bir kampüs havasında olması. Böyle 
imkanları sağladığı için Hasan Başka-
nımıza ve kurum yetkililerini teşekkür 
ediyorum” dedi.
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Tarımdaki aracılık düzeni ucuz balığın da düş-
manı. Tarladaki ürünlerde olduğu gibi balığın
denizden tezgâha ulaşmasında da aracıların

yer alması, vatandaşın balığı 4-5 kat daha pahalıya tüket-
mesine yol açıyor. Mersin Erdemli Su Ürünleri Koopera-
tifi Başkanı Sakın, kendilerinden 4 TL'ye alınan balığın 35
TL'ye satılmasına tepki gösterdi.

Devlet konuya el atmalı

Mersin Erdemli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yalçın
Sakın, “20 liraya aldıkları balık kabzımalların elinde 60-80
liraya çıkıyor. Bizden keserbaş barbunu 45 liraya alışları
var, tezgâhta 150 liraya çıkıyor. Yazıktır, günahtır. Kubbes 4
lira, 4 liraya balık olur mu? Bizden aldıkları ucuzluk vatan-
daşa da yansısın ama yansımıyor. 4 liraya balık satıp nasıl
para kazanacağım? Vatandaşın ulaştığı en kötü balık 40-
50 lira. Yiyemiyorlar. Niye vatandaşa yansıtamıyoruz biz
bunu. Bu balığı vatandaşın daha ucuz yemesi lazım. Biz
bir an önce devletin bu balık satışlarıyla ilgili konuya el at-
masını istiyoruz” diyerek tepki gösterdi.

Biz de üreticiyiz

Sakın, diğer taraftan da vatandaşa yansıyan pahalılıkta
yüksek mazot fiyatlarının etkili olduğuna dikkat çekti. Ken-
disinin sattığı balığın içinde mazotu, işçisi, yağı, kuman-
yası, halatı, ağı gibi birçok masrafı olduğuna vurgu yapan
Yalçın, “Birçok balıkçı borçlu. Biz de üreticiyiz” dedi.

Dünyanın en prestijli ödüllerinden olan
Nobel Ekonomi Ödülü bu yılki sahiplerini
buldu. Ödülü David Card, Joshua D. An-

grist ve Guido W. Imbens kazandı. İsveç Kraliyet Bilim
Akademisi tarafından yapılan açıklamada kazananların
10 milyon İsveç kronu (yaklaşık 1.14 milyon dolar)
ödülü paylaşacağı açıklandı. Kanada doğumlu Card’ın
“İşgücü ekonomisine ampirik katkıları dolayısıyla” ödü-
lün yarısını alacağı belirtilirken Angrist ve Imbens’in ise
“ilişkilerin analizindeki metodolojik katkılarından dolayı
ödülün diğer yarısını alacağı belirtildi.

BALIK FİYATLARI
UÇUŞA GEÇİYOR
Gıda ve tarım sektöründeki aracı sorunu,
her ürünün üretim fiyatı ile tüketiciye
ulaşan fiyatlar arasında uçurum yarat-
maya devam ediyor. Ülke genelinde
birçok üründe olduğu gibi balıkta da işin
emeğini çekenlerden 4 liraya alınan
balıklar 30-35 liraya vatandaşa satılıyor.
10 ile 20 TL arasında alınan balıklar ise
50 ile 80 TL arasında tezgâhlara ulaşıyor

Fuarda, 120 bin metrekarelik alanda
Avusturya, Belçika, Brezilya, Çin, Dani-
marka, Finlandiya, Fransa, Almanya,
Yunanistan, Hong Kong, Hindistan, İs-
rail, İtalya, Japonya, Malezya, Hol-
landa, Kore, Rusya, İspanya, Tayvan,
İngiltere ve Suudi Arabistan’dan binin
üzerinde katılımcı firma ile 50 binin
üzerinde ziyaretçi ağırlamak hedefleni-
yor. Fuarın katılımcılarına sunduğu diji-
tal çözümlerle ticari iş birlikleri fuar
tarihi öncesinde başlayacak ve fuar son-
rasında da devam edecek. Fuar Türk
plastik sektörü için verimli iş birliklerine
sahne olacak.
Ürünler sergilenecek

Plastik makinelerinden makine yan ve
ara sanayi ürünlerine, ham madde ve
kimyasallardan ısı kontrol cihazlarına
kadar plastiğin alanına giren en yeni
ürün ve teknolojilerin sergileneceği fuar,
yüksek katılımcı sayısı ile 1-4 Aralık
2021 tarihlerinde uluslararası düzeyde
çok önemli gelişmelere sahne olacak.
Fuar, 4 Aralık Cumartesi günü 18.00’e
kadar ziyaret edilebilecek. Tüyap’ın ge-

liştirdiği dijital çözümlerle katılımcı fir-
malar ve ziyaretçiler online iş ağı plat-
formu Business Connect Programı
üzerinden dijital ortamda bir araya gele-
cek. Bu program sayesinde fuardan
önce, fuar sırasında ve fuardan sonra
online çözümler ile katılımcılar ve ziya-
retçiler kesintisiz buluşacak. Business
Connect Programı sayesinde fuar baş-
lamadan önce katılımcı ve ziyaretçiler
birbirlerinin online profillerini görüntü-
leyebilecek, dijital platformda yapacak-
ları toplantılar için istek gönderebilecek,
ilgilendikleri ürünleri ve hizmetleri ko-
layca filtreleyip doğru ürüne ve kişiye
ulaşabilecekler. Fuar öncesinde planla-
dıkları toplantıları ister uygulama üze-
rinden dijital olarak isterlerse yüz yüze
fuar esnasında yapabilecekler. Katılım-
cılar fuar sonrasında da kayıt yaptırmış
ziyaretçileri inceleyebilecek, mesajlaşa-
bilecek ve bu platform üzerinden potan-
siyel müşteriler ile ticarete devam
edilebilecek.
Fuar öncesinden başlayacak

Katılımcılar, Tüyap tarafından geliştirilen

Business Connect Programı üzerinden
fuar öncesinde 15-30 Kasım arasında
arama ve filtreleme yaparak uygun iş
bağlantılarını bulabilecek, talep göndere-
bilecek, mesajlaşabilecek ve toplantı
planı yapabilecekler. Ayrıca fuar sıra-
sında yapacakları iş görüşmeleri için alt-
yapı oluşturma şansı elde edecekler. 1-4
Aralık arasında eşleşen katılımcı ve ziya-
retçiler, Business Connect Programı üze-
rinden online veya yüz yüze toplantı
yapabilecekler. Tüyap’ın benimsediği
yeni nesil fuarcılık anlayışıyla fuar sürele-

rini de uzatmasıyla katılımcılar, fuar son-
rasında 6-17 Aralık tarihleri arasında da
görüşmelerini online olarak sürdürebile-
cek.
Güvenli fuar ortamı

Tüyap, her fuarda uyguladığı COVID-19
tedbirlerini Plast Eurasia buluşmasında
da titizlikle uygulayacak. Türk Standart-
ları Enstitüsü COVID-19 Güvenli Hiz-
met Belgesi’ni alan ilk fuar merkezi
olarak aldığı tedbirlerle katılımcı ve ziya-
retçilerine güvenli fuar ortamı yaratacak.
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yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı
Ağustos ayında bir önceki aya göre

11 bin kişi artarak 3 milyon 965 bin kişi oldu. İş-
sizlik oranı önceki aya göre yüzde 0,1 artarak
yüzde 12,1 seviyesinde gerçekleşti. Temmuzda
bu oran yüzde 12,0 olarak gerçekleşmişti. İstih-
dam edilenlerin sayısı 2021 yılı Ağustos ayında
bir önceki aya göre 14 bin kişi azalarak 28 mil-
yon 706 bin kişi oldu. İstihdam oranı ise 0,1 pu-
anlık azalış ile yüzde 45,0 oldu.

0,5 puan arttı

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsiz-
lik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak
yüzde 22,7, istihdam oranı 0,4 puanlık artışla
yüzde 32,6 oldu. Bu yaş grubunda işgücüne ka-
tılma oranı ise bir önceki aya göre 0,5 puan ar-
tarak yüzde 42,2 seviyesinde gerçekleşti. İşgücü
2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 4
bin kişi azalarak 32 milyon 671 bin kişi, işgü-

cüne katılma oranı ise 0,1 puanlık azalış ile
yüzde 51,2 olarak gerçekleşti.

İstihdam azaldı

Ağustos ayında istihdam edilenlerin sayısı bir
önceki aya göre tarım sektöründe 26 bin kişi, sa-
nayi sektöründe 217 bin kişi, inşaat sektöründe
83 bin kişi artarken, hizmet sektöründe 341 bin
kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,2’si
tarım, yüzde 21,5’i sanayi, yüzde 6,3’ü inşaat,
yüzde 55’i ise hizmet sektöründe yer aldı.

2,1 puan azaldı

Ağustos ayında sosyal güvenlik kuruluşuna
bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar
içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların
oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre 2,1 puan
azalarak yüzde 31,4 olarak gerçekleşti. Tarım
dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir ön-
ceki yılın aynı ayına göre 1,9 puan azalarak
yüzde 18,7 oldu.

Plast Eurasia İstanbul Fuarı gün sayıyor
30’uncu yılında en büyük üreticileri bir araya getiren Plast Eurasia İstanbul
fuarı, Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. ve PAGEV iş birliği ile 1-4 Aralık ta-
rihlerinde İstanbul’daki Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek

KADIN TIR
SURUCULERI
YOLDA!

Ocak ayında başlattığı ‘Eşitliğin 
Cinsiyeti Yoktur’ projesi ile Birleş-

miş Milletler’in belirlediği Sürdürü-
lebilir Kalkınma Amaçları’ndan 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusu
ile ilgili çalışmalar yapan Mars 

Logistics, proje kapsamında 2 kadın
tır sürücüye istihdam sağladı

‘ Eşitliğin Cinsiyeti Yoktur’ projesi
kapsamında şirket içi ve şirket dışı
toplumsal cinsiyet eşitliği algısını

güçlendirmeyi hedefleyen Mars Logis-
tics, 2021 yılının ocak ayından itibaren
çalışmalar yapmaya başladı. Şirket çalı-
şanlarından oluşan ‘Eşitliğin Cinsiyeti
Yoktur’ proje grubu, şirket içinde ve şirket
dışında farkındalık çalışmaları yürütüyor.

Çalışmaya başladık

2021 yılı stratejik plana kadın istihdamını
artırma maddesini ekleyen Mars Logis-
tics, yılbaşından bu yana kadar 79 kadın

çalışanı işe aldı. Mars Logistics Yönetim
Kurulu Başkanı Garip Sahillioğlu, “Şir-
ketin tüm işleyişine yaymayı amaçladığı-
mız projenin bir ayağı da stratejik
planımıza kadın istihdamını artırmayı
eklemekti. Bu maddeyi eklediğimizden
beri 79 kadın çalışma arkadaşımız ara-
mıza katıldı. Tır sürücüsü istihdam eder-
ken de şirket bünyesinde bir ilk
gerçekleştirerek 2 kadın tır sürücüsünü
işe aldık. Bizim için önemli olan tarafsız
bir şekilde değerlendirme yaparak doğru
kişileri doğru pozisyonlara yerleştirmek.
Din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı yapmadan

şeffaf bir şekilde gerçekleştirdiğimiz işe
alımlarda 2 kadın tır sürücüsü arkadaşı-
mız ile çalışmaya başladık” diye konuştu.

Almaya devam edeceğiz

Mars Logistics Yönetim Kurulu Baş-
kanı Sahillioğlu, toplumsal cinsiyet eşit-
liği alanında çalışmalar yapmayı
sürdüreceklerini belirterek, “Mars Lo-
gistics olarak kadına yönelik her türlü
negatif ayrımcılığın karşısındayız. Şirke-
timizin her alanında sürdürdüğümüz
eşitlik politikamızı uygulamaya, projeler
geliştirmeye ve kadın sürücü almaya

devam edeceğiz” dedi. Şirketin filo-
sunda tır sürücüsü olarak çalışmaya
başlayan Sevil Yıldız, çocukluğundan
beri hayalinin tır sürücüsü olmak oldu-
ğunu belirtti ve dışarıdan bakıldığında
erkek işi olarak adlandırılan tır sürücü-
lüğü konusunda şöyle konuştu: “Yaptı-
ğımız iş kolay bir iş değil, dışarıdan
bakan bir kişi tır sürücülüğü erkek işidir,
kadın yapamaz diye bakıyorlar ancak
kadın isterse başaramayacağı hiçbir iş
yok. Kadının yapamayacağı hiçbir şey
yok. Yeter ki istesinler, cesaret etsinler”
şeklinde konuştu. DHA

Herkes TIR sürücüsü olabilir
İşe başlayan diğer bir tır sürücüsü

Kübra Şeker, Türkiye’de kadın tır sürü-
cüsü olmakla ilgili, “Türkiye’de bu mes-

leği yapan kadın fazla olmadığından
insanlar hem yadırgıyor hem de çok

mutlu oluyorlar. Günümüzde hiçbir işin
kadını erkeği kalmadığını düşünüyorum.

Araç kullanmayı seven herkes tır sürü-
cüsü olabilir” açıklamalarında bulundu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos 2021 dönemine ait işgücü rakamlarını açıkladı.
İşsizlik oranı önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 12,1 seviyesinde gerçekleşti

İşsizlikte değişim yok!

3 farklı isme
ekonomi ödülü



7İstAnbul 12 EKİM 2021 SALIwww.gazetedamga.com.tr

Teröristlerin tepesine çöktük

M esleki Eğitimde 1000 Okul Pro-
jesi ve 50 Ar-Ge Merkezi'nin
açılışında konuşan Cumhur-

başkanı Erdoğan, Afyon'da meydana
gelen kazada hayatını kaybeden öğrenci-
lere rahmet dileyerek sözlerine başladı.
“Eylül ayı itibariyle yüz yüze eğitime geç-
tik. Yaklaşık 1 buçuk yıl aradan sonra öğ-
retmenlerimizi öğrencileriyle
kavuşturmanın sevincini yaşadık” diyen
Erdoğan, “81 vilayetimizin tamamında
eğitim öğretinin her seviyesinde yüz yüze
eğitime başlamış olduk. 5. haftasını geride
bırakan eğitim faaliyetimiz başarıyla
devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı ve
Sağlık Bakanlığı yüz yüze eğitim sürecinin
sorunsuz ilerlemesi için her türlü tedbiri
alıyor. Velilerimizin ve okul aile birlikleri-
mizin de yüz yüze eğitiminin sürdürülebil-
mesi için gayret gösterdiğini görüyoruz.
Bu işbirliği ruhundan biz de büyük bir
memnuniyet duyuyoruz. Her konudaki
gayretlerimizi biraz daha artırmamız
lazım” ifadelerini kullandı.

Ekonomiye katkı sunacak

Konuşmasını, “Devletimiz insanı yaşat ki
devlet yaşasın prensibiyle birçok gelişmiş
ülkeden önce vatandaşın hizmetine sun-
muştur” şeklinde sürdüren Erdoğan,
“Aşılamadaki eşikleri hızla aşarak top-
lumsal bağışıklığı sağlayabilirsek o derece
rahat ederiz. Aksi halde havaların soğu-
masıyla beraber sıkıntılarımızın artma-

sına engel olamayız. Bu konuda vatan-
daşlarımızın gereken hassasiyeti göstere-
ceğine inanıyorum. Bugün 1000 okul
projesinin yanı sıra 50 Ar-Ge Merkezimi-
zin de açılışını yapıyoruz. Ar-Ge merkez-
lerini son derece önemli buluyoruz.
Ar-Ge merkezleriyle öğrencilerimiz okul-
larından başlayarak ekonomimize katkı
sunacaklardır. Öğrencilerimizin mesleki
becerileri artarken yeni teknolojilerin takip
edilmesi de kolaylaşacaktır. Bu okulları-
mız yeni çekim merkezleri olacaktır. Mes-
leki ve teknik eğitimini destekleyici
politikalarımızın sonuçları birçok alanda
görüyoruz. 28 Şubat döneminin katsayı
zulmünün kalkmasıyla bu okullara yöne-
lik önyargı da önemli derecede kırıldı”

açıklamasında bulundu. Üreticilerin ve
resmi kurumlarımn lise çağında verilen
mesleki eğitimin değerini çok daha iyi an-
ladığını dile getiren Erdoğan, “Eğitim,
üretim, istihdam çevrimi de güçlenmiştir.
Liselere geçiş sisteminde başarı gösteren
öğrencilerimiz artık mesleki eğitimi daha
fazla tercih ediyor. Meslek liselerimiz artık
patent alabilecek düzeyde yeniliklere imza
atıyorlar. Bu okullarımızın başarıları art-
tıkça mesleki eğitime ilgi de yükseliyor. Yıl
içinde 803 patent, faydalı model, tasarım
ve marka başvurusu yapılmış ve bunların
188'i tescil edilmiştir. Meslek lisesi me-
zunlarımızın üniversite sınavlarındaki ba-
şarı grafiğinin de giderek yükselmesinden
memnuniyet duyuyoruz” dedi.

PERTA
EMLAK
EVİNİ SATAR EV SAHİBİ YAPAR
www.pertaemlak.com.tr

Ümit TAHMAZ
0535 231 11 96 - 0282 261 98 28

M5 Dergi'ye verdiği röportajda gün-
demi değerlendiren Soylu, Türki-
ye'nin vesayetten kurtulmaya

çalıştığını ancak vesayetin medya, sermaye ve
sivil toplum kuruluşları ile her alana girmiş bağ-
lantılarının bulunduğunu belirtti. Bakan Soylu,
her alanda Terör örgütlerine baskı kurduklarını,
insansız hava araçlarının da bu mücadeleye
katkı sunduğunu bildirdi. Terörle mücadele kap-
samında "Girilemez" denilen yerlere girildiğini
ifade eden Soylu, şunları kaydetti: "Girilemeyen
ne kadar bölge varsa Muş'ta Şenyayla, 'Girile-
mez,' nasıl girilemez? Tepesine çöktük... İlk önce
Kato Dağı ile başladık. Oradan elde ettiğimiz
moralle o girilemeyen ne kadar bölge varsa ka-
ranlık dağlar da dahil olmak üzere bunların her
birine girdik ve operasyon yaptık."

Adım adım tasfiye ediyoruz

İçişleri Bakanlığının terörle mücadelesinin em-

peryalist odakların vesayeti sürdürme çabalarını
boşa çıkardığına dikkati çeken Soylu, şöyle
devam etti: "Türkiye'nin en büyük vesayet sis-
temlerinden bir tanesi olan FETÖ'yü adım adım
tasfiye ediyoruz. Terör örgütlerini operasyonlarla
tasfiye ediyoruz. Bir taraftan belediyelerden, sivil
toplum örgütlerinden terör örgütlerine aktarılan
kaynakların önünü kesiyoruz. Elbette bütün
bunları istemeyenler, kendi alanlarının daralma-
sını istemeyenler, bunları yapana yönelik bir
iddia ortaya koyacaklardır, bunları yapanlara yö-
nelik bir saldırı ortaya koyacaklardır." Türkiye'de
5 milyonun üzerinde yabancının bulunduğu bil-
gisini veren Soylu, şu ana kadar göç konusunda
toplumsal bir olay meydana gelmediğinin altını
çizdi. Afgan göçmeler konusuna da değinen
Soylu, "Taliban yönetimi gelene kadar yakaladı-
ğımızın yüzde 80'ini Afganistan'a geri gönderdik.
Dünyada böyle bir geri gönderme başarısı ör-
neği yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadeleye ilişkin, 'Girilemeyen ne kadar bölge varsa karanlık dağlar
da dahil olmak üzere bunların her birine girdik ve operasyon yaptık. Tepesine çöktük' ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, Beştepe
Millet Kongre ve Kültür

Merkezi'nde Mesleki Eği-
timde 1000 Okul Projesi
ve 50 Ar-Ge Merkezi'nin

Açılış Töreni'nde ko-
nuştu. Erdoğan, “Devleti-
miz insanı yaşat ki devlet

yaşasın prensibiyle bir-
çok gelişmiş ülkeden

önce vatandaşın hizme-
tine sunmuştur. Aşılama-
daki eşikleri hızla aşarak

toplumsal bağışıklığı
sağlayabilirsek o derece

rahat ederiz” dedi

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray
Aydın, CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu'nun "Siyasi cinayetler"
söyleminin ardından çok konuşu-
lacak bir iddiayı dile getirdi. Aydın,
"Bizim de aldığımız suikast du-
yumları var" açıklamasını yaptı

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın,
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Siyasi cinayet-

ler" söyleminin ardından çok konuşulacak bir iddiayı
dile getirdi. 2023 yılında yapılması planlanan Cum-
hurbaşkanlığı seçiminde 'siyasi suikastler' yapılacağı
konusunda duyumlar aldıklarını belirten Aydın,
"Eğer böyle bir planlama varsa başta ülkeyi yöneten-
ler olmak üzere ileride bunun hesabını vermek zo-
runda kalır” ifadelerini kullandı.

Kurtuluşu yok

Sözcü'den Ruhat Mengi'nin sorularını yanıtlayan
Aydın, Mengi'nin sorduğu bir soruya şu yanıtı verdi:
"Ben Sayın Erdoğan'ın yerinde olsam 19 yıllık bir
ülke yönetiminden sonra bu seçimde aday olmam
çünkü hayatının hezimetini yaşayacak ve çok acı bir
sonuçla ayrılmak zorunda kalacak. Sonuç belli, ağır
bir hezimet onu bekliyor, kurtuluşu yok. Sayın Kılıç-
daroğlu'nun “Siyasi cinayetler olacak” sözünü kas-
tettiniz herhalde, siyasi suikastlar yapılacağı
konusunda bizim de aldığımız duyumlar var, eğer
böyle bir planlama varsa başta ülkeyi yönetenler
olmak üzere ileride bunun hesabını vermek zorunda
kalır ağır bir bedel öderler, çok acı sonuçlar doğurur.
Bunun mümkün olmadığını düşünüyorum."

Partisinin Doğu Masası çalışmaları kap-
samında geçtiğimiz hafta Şırnak merkez
ve ilçelerine 3 günlük bir ziyaret gerçekleş-

tiren CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal,
hazırladıkları rapora ilişkin TBMM’de basın toplan-
tısı düzenledi. Tanal’ın basınla paylaştığı raporda,
Şırnak’ta en büyük sorunun işsizlik ve geçim sıkıntısı
olduğuna dikkat çekildi. İktidarın Şırnak halkını sağ-
lık, ulaşım, eğitim, altyapı ve içme suyu gibi en temel
ihtiyaçlardan mahrum bıraktığının altı çizildi. Şır-
nak’ın yeraltı kaynaklarının
yağmalandığının vurgulan-
dığı raporda, Cumhur İttifa-
kı’nı desteklemeyenlerin
“terör sopası”yla cezalandı-
rıldığı ifade edildi. Söz ko-
nusu raporda, Şırnak’ta
partizanlığın, torpilin, partili
bürokrat vakalarının sıradan-
laştığına işaret edildi. Habur
Sınır Kapısı’nda ‘dönen do-
lapların’ anlatıldığı raporda,
Şırnak’ın tanıtımının yapıl-
ması gerektiği kaydedildi.

Aldığımız suikast
duyumları var!

Şırnak raporu

INSANI YASAT KI
DEVLET YASASIN

AYRIMCILIK VEYA
ADALETSİZLİK YOK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülke-
mizde artık herhangi bir okul tü-
rüyle ilgili ayrımcılık veya
adaletsizlik yoktur. Hangi lisede
okursa okusun devletimizin naza-
rında evlatlarımızın tamamı eşittir,
aynı hak ve imkanlara sahiptir. Eği-
timde eşitlik ve adaleti tüm yönle-
riyle tesis etmek hükümetimizin
öncelikli meselesi olmayı sürdüre-
cektir. Biz eğitimde günü kurtarma-
nın değil, istikbalimizi garanti altına
almanın peşindeyiz. Bu amaçla son
20 yılda hazırladığımız tüm bütçe-
lerde Aslan payını eğitime ayırdık.
2002 yılında 7,5 milyar TL iken
2021 yılında bu rakam 147 milyar
TL'ye yükseldi. Görüldüğü gibi, ne-
reden nereye? Yükseköğretimi de
dahil edince bütçemiz 211 milyar
TL'yi aşıyor. Ülkemiz genelindeki
derslik sayısını da 601 bin seviyesine
getirdik. Kadro tahsislerinde de en
büyük payı eğitime veriyoruz. 713
bin 625 öğretmenimizin atamasını
gerçekleştirdik. Önceki ay 20 bin öğ-
retmenimizi göreve başlatmanın
mutluluğunu yaşadık. 3600 ek gös-
terge meselesini önümüzdeki yılın
sonuna kadar çözüme kavuşturmayı
umuyoruz. Bunun üzerine çok spe-
külasyonlar yapılıyor. Ana muhale-
fet partisi lideri 'Bu sözü biz verdik
falan' Biz kuru kuruya söz vermeyiz,
biz yaparız. Bizim için aslolan öğ-
retmenlerimizin huzuru, refahı ve
motivasyonudur. Bu doğrultuda ça-
lışmaya, elimizden geleni yapmaya
devam edeceğiz” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu
açıklaması sonrası sosyal medyadan
çağrı yapan öğretmenler, hala
atama beklediklerini belirterek, 
Erdoğan’ın açıklamalarının kendileri
için önemli bir umut olduğunu ve
gerçek olmasını istediklerini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Niğde Milletvekili Ömer Fethi
Gürer, yem ve diğer girdi maliyet-

lerindeki artışlardan şikayetçi olan besicilerin
sorunlarını dinledi. Gürer, “Tarım ve Orman
Bakanı, çiftçi mutlu diyor ancak alandaki du-
rumdan haberi yok. Yaşanan mağduriyetleri
gördükçe yüreğimiz cız ediyor, içimiz acıyor.
Çocuklarımızın geleceği göz göre göre yok
ediliyor. Yetkililerin de bu sorunları görmesini
ve çözüm bulmasını istiyoruz” dedi. Gürer,
“Tarım ve hayvancılık birlikte düşünülerek
desteklenmeli. Yetkililere bu tür manzaraları
sürekli gösteriyoruz ki, üreticinin ve besicinin
sorunlarını görsünler, sonra da gerçek ma-
nada çözüm üretmek için çaba sarf etsinler.
Girdi artışları çiftçiyi topraktan, besiciyi hay-
vanından koparıyor. Süt ve et geliri, artık üre-
ticiye para kazandırmıyor ve hatta girdi

maliyetlerini dahi karşılamakta yetersiz kalı-
yor. Öte yandan tüketici de markete gittiğinde
yüksek fiyatlarla süt ve et ürünleri almak zo-
runda kalıyor. Bu zincirde, bir tek aracıların
kazançları değişmiyor” diye konuştu.

Besicilik sizlere ömür!

Mahmut Tanal
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Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacak bina için getirilen iş makinesi, kullanılmadığı halde iki yıldan bu yana
sökülmeyen beton aydınlatma direğini devirdi. Devrilen direğin altında kalarak ağır yaralanan servis şoförü Dursun
Güleç (55) hastanede hayatını kaybetti. Yakınları, Güleç'in ihmaller zinciri sonucu yaşamını yitirdiğini savundu

O lay, Merkez Mahallesi'nde mey-
dana geldi. Kentsel dönüşüm
kapsamındaki binanın yıkımı

için müteahhidin anlaştığı bir firma tara-
fından iş makinesi sokağa getirildi. Ope-
ratör, TIR'dan indirildikten sonra aracı
hareket ettirmek istedi. Manevra sıra-
sında döndürülmek istenen iş makinesi,
kullanılmayan ancak uzun süredir kaldı-
rılmayan beton aydınlatma direğinin
devrilmesine neden oldu. Devrilen direk,
iş makinesinin rahat hareket etmesi için
servis minibüsünü ileriye park ettikten
sonra evine gitmek isteyen Dursun Gü-
leç'in üzerine düştü. Servis şoförü, aldığı
darbenin etkisi ile yol ortasında kanlar
içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine sevk
edilen ambulansa alınan Dursun Güleç,
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve
Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak
yoğun bakıma alındı. Polis ekipleri iş ma-
kinesinin devirdiği beton direğin çevre-
sine güvenlik şeridi çekerken, olay yeri
inceleme ekibi de delil topladı. Beton di-
reği deviren iş makinesi operatörü olay-
dan sonra kaçtı. Yakalanan operatör
tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıra-
kıldı.

Belediye önlem almalı

Yakınları ve sevenleri, hastanenin acil
servisi önünde evli ve 6 çocuk babası
Dursun Güleç'ten gelecek sağlık haberini
umutla bekledi. Doktorlarla görüştükten
sonra konuşan Güleç'in damadı Yılmaz
Şen, olayın havanın karardığı saat 19.30-
20.00 sıralarında meydana geldiğini be-
lirterek şöyle dedi: "Havanın karardığı
saatte 40 ton ağırlığındaki bir kepçe, hiç-
bir önlem alınmadan sadece bir adamın
'Gel' veya 'Git' demesiyle dar bir sokağa
sokulmaya çalışılıyor. Bu iş makinesinin
nereden bakarsanız 4 katlı bir bina yük-
sekliğinde ucu olmasına rağmen buna
dikkat edilmiyor, kepçe kabloya çarpıyor,
direk, kayınpederimin üzerine devriliyor.
Bu adam sokakta, dışarıda, eğlencede,

herhangi bir yerde değil, evinin kapısının
önündeydi. Tek yaptığı, 'ben aracımı çe-
keyim kepçe rahat geçsin' diye adım at-
maktı. Doktorlar 'Kurtarma şansımız çok
az' dedi. O elektrik direğini, iki yıl önce şi-
kayet ettik, günlerce sosyal medyada dile
getirdik. Buna rağmen kaldırılmadı. Aynı
anda, aynı sokakta 6-7 bina yıkılıp veya
yeniden yapılmaya çalışılıyor. Belediye
bu yıkım sırasında bu araçların giriş-çıkı-
şını, her şeyini denetlemeli, gerekirse sa-
bahtan güvenlik önlemini almalı. Her
binanın önünde emniyet şeritleri olmalı.

Böyle yüksek tonajlı araç girip çıkacaksa
kamyon dahil sokak boşaltılır, insanlar
güvenli bir bölgeye alınır veya evlerinden
çıkmamaları sağlanır. Bunların hiç biri
yapılmadı. İhmaller zinciri hepsi bir yan-
dan. Burası müteahhit şehri oldu. Kos-
koca araç saat 19.30'un karanlığında
oraya sokulur mu?" Aynı binada oturan
Ali Akboru, gürültü üzerine dışarı fırla-
dıklarını, kardeşi gibi gördüğü ev sahibini
yerde ağır yaralı gördüğünü anlatırken
"Saat 20.00'de araç nasıl girer? Ortada
büyük bir ihmal var" diye konuştu.

Bakırköy'de 2013 yılında bir gü-
zellik merkezini işleten ve ofisi-
nin duvarına iddiaya göre sahte

tıp diploması asan Banu Mülhim, yüzün-
deki lekeleri tedavi ettirmek isteyen Kıy-
met Kaya'nın karın bölgesinden
liposuction yöntemiyle yağ alarak yüzüne
enjekte etti ve Kaya'nın yüzünü tanınmaz
hale getirdi. Bir süre sonra yüzü morara-
rak şişen ve yüzünden irin akmaya başla-
yan Kaya, Banu Mülhim'den şikayetçi
oldu. Hazırlanan iddianamede Banu
Mülhim hakkında "Dolandırıcılık" suçun-
dan 5 yıl, "Taksirle yaralama" suçundan
da 1 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Suçlamaları reddetti

Bakırköy 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nde
yapılan yargılamada sanık Banu Mülhim,
çalışanlarının Kıymet Kaya'ya 5 seans
radyo frekans cihazı ile cilt ütüleme işlemi
ve ozon sauna işlemi yaptıklarını belirte-
rek Kaya'nın kendisine iftira attığını söy-
ledi. Suçlamaları kabul etmedi. Güzellik

merkezi çalışanlarından olan tanık Emine
Aşık Kılıç ise ifadesinde sanık Mülhim'in
kendisine doktor ve plastik cerrah oldu-
ğunu söylediğini hatta duvarında İstanbul
Üniversitesi diploması asılı olduğunu be-
lirtti. Mahkeme sanık Mülhim'in "Dolan-
dırıcılık" suçunun unsurları oluşmadığı
gerekçesiyle, "Yaralama" suçundan da
delil elde edilemediğinden beraatine karar
verdi. Şikayetçi Kıymet Kaya'nın avukatı
İsmail Şahin beraat kararını temyiz etti.
Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dai-
resi suçun "Nitelikli dolandırıcılık" olabile-
ceğini, bu suçun da ağır ceza
mahkemesinde yargılanması gerektiğini
belirterek beraat hükümlerinin bozulma-
sına karar verdi.

Tam 9 yıl sürdü

Beraat karının bozulmasının ardından
Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde
sanık tekrar hakim karşısına çıktı. Sa-
vunma yapan sanık Banu Mülhim, bu kez
Kıymet Kaya'nın kendilerine geldiğinde

yüzünde zaten yanık lekesi ve çukurlar ol-
duğunu, mağdurun yüzündeki hasarların
kesinlikle kendi işleminden kaynaklanma-
dığını söyledi. Davayı karara bağlayan
mahkeme heyeti, sanığın "Nitelikli dolan-
dırıcılık" ve "Taksirle yaralama" suçların-
dan toplamda 3 yıl 4 ay hapis ve 3 bin
340 lira adli para ceza-
sına çarptırılmasına
hükmetti. Duruşma
sonrası açıklama yapan
Kıymet Kaya, "9 yıl so-
nunda davamız niha-
yete erdi. Yalnız aldığı
ceza onun için yeterli
mi? Hayır, kesinlikle
değil. Bana ve bir sürü
insana ağır mağduriyet-
ler yaşattı. Ben bunların
izini ömür boyu yü-
zümde taşıyacağım.
Hala devam eden teda-
vilerim var. Ömrüm bo-
yunca bu tedavileri

görmeye mecburum artık. Her sene yü-
zümde eriyen yerleri doldurtmak zorun-
dayım. Sanık çok az bir cezayla kurtuldu.
Pek çok kadını mağdur etti. Kadınların
hayatını perişan etti. Niçin ? Daha fazla
para kazanmak için. Hiç alanı olmadığı
halde, sahte estetisyen ve plastik cerrahı

diplomasıyla klinik açıp bu
kadar insanın hayatını
zehir etti. Bize kendini
Türkiye'nin sayılı plastik
cerrahlarından biri gibi ta-
nıttı. Duvarında asılı bir
sürü diploması vardı. Bun-
ları gösterip 'Ben buradan
mezunum, bu kadar iyi bir
doktorum' diyordu. Kali-
teli hastanelerin isimlerini
vererek 'Bugün ameliyatım
buradaydı, bugün şu has-
taya bu işlemi yaptım' diye
konuşuyordu. Böyle insan-
ların gözünü boyuyordu"
diye konuştu. DHA

İzin belgesine
11 kat zam!

Kötü koku
halkı bezdirdi

Sahte doktora 3 yıl 4 ay hapis

Sancaktepe Belediyesi, alkol satışı
yapacak mekanların alması zorunlu
olan izin belgesine fahiş oranda
zam yaptı. 3 bin 500 TL olan izin
belgesi ücreti, tekel bayileri için 40
bin TL’ye; eğlence mekanı ve zincir
marketler için 60 bin TL’ye çıkarıldı

Bakırköy'de 2013 yılında güzellik merkezinde uyguladığı yanlış tedavi sonucu Kıymet Kaya'nın (47) yüzünü tanınmaz
hale getirdiği ve sahte diplomasıyla kendisini doktor olarak tanıttığı iddia edilen tutuksuz sanık Banu Mülhim, "Nitelikli
dolandırıcılık" ve "Taksirle yaralama" suçlarından toplam 3 yıl 4 ay hapis ve 3 bin 340 lira adli para cezasına çarptırıldı

Sancaktepe Belediyesi Meclisi'nin ekim
ayı oturumlarında Ruhsat ve Denetim
Müdürlüğü'nün 2022 yılı ücret tarifesi

belirlendi. Yeni ücret tarifesinde tekel bayileri ve
alkol satışı yapan mekanların açılışında yasal zo-
runluluk olan “Alkollü İçki Satışı Mesafe Uygun-
luk Yazısı” ücretine dudak uçuklatan oranda
zam yapıldı.  2022 yılından itibaren yeni yer
açmak isteyenler için 3 bin 500 TL olan uygun-
luk yazısı ücretine ayrı ayrı zam yapılarak iki ayrı
ücret belirlendi. Oy çokluğu ile kabul edilen ka-
rara göre Sancaktepe'de yeni tekel bayisi açmak
isteyenlerin 40 bin TL, yeni zincir market ve eğ-
lence mekanlarının da 60 bin TL ödeyerek uy-
gunluk yazısı alması gerekiyor. Karar AK Parti ve
MHP grubunun oyları ile kabul edilirken CHP
ve İYİ Parti grubu “hayır” oyu kullandı.

4. Murat kanunu gibi

Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi olan İBB
Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim
Özkan, karara tepki göstererek “Bu fahiş artış
oranını izah etmek mümkün değil. Sancaktepe
Belediyesi yıllardır alkol ruhsatı vermiyor, bir ge-
lenek olmuş. Bunu alkol karşıtlığı, dindarlık gibi
anlatıyorlar halka. Tuzla'da Üsküdar'da alkol
ruhsatları verildiğini biliyoruz. Devlet, alkolden
aldığı vergi ile memurun, imamın maaşını ödü-
yor. Kendilerini AKP'nin en dindarı sanıyorlar.
Sancaktepe Belediyesi iflasa sürüklenen bir bele-
diye, bütçesini bu şekilde düzeltmesi mümkün
değil. Bu fahiş artış ahlaki ve insani değil” diye
konuştu. CHP'li Meclis Üyesi İlknur Ünlü de “4.
Murat kanunu gibi karar aldılar. İlçede artık yeni
tekel bayisi, alkol satış noktası açmak imkansız
hale getirildi. Var olanlara da bir sürü zorluk çı-
karıyorlar zaten” ifadelerini kullandı.

Çengelköy'den İstanbul Boğazı'na dökü-
len Bekar Deresi'nden gelen kötü kokular
etkisini sürdürüyor. İBB tarafından henüz

çözüme kavuşturulamayan ağır kokular vatanda-
şında tepkisine yol açtı. Tepkilere neden olan Bekar
Deresi'nde kokunun yanı sıra suyun renginde mey-
dana gelen değişimde havadan görüntülendi. Üs-
küdar Çengelköy'den İstanbul Boğazı'na uzanan
Bekar Deresi'nden gelen kötü kokulara henüz bir
çare bulunamadı. Başta çevre esnafı olmak üzere
vatandaşlar da uzun süredir ağır koku yaymaya
devam eden Bekar Deresi için İBB'nin çözüm üret-
mesini istedi. Esnafın, kafe çevrelerine vantilatör
koyarak kokuyla mücadele etmeye çalıştığı görülür-
ken suyun içerisinde batan bir sandalında bulun-
ması şaşkınlık oluşturdu. 

İstanbul'a yakışmayan bir görüntü

Sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlardan Betül Tıkız,
“Bu koku bu manzaraya yakışmıyor. Neden çözüm
bulamıyorlar, onu da anlamış değilim. Buraya
güzel bir hafta sonu yürüyüşü yaparak manzarayı
izlemek için gelmiştik ama koku gerçekten dayanı-
lacak gibi deği” şeklinde konuştu.

Ö yle basit değil gerçekten önümüz-
deki yıllarda çok problemler yaşa-
yacağız sorun olan Su. Dünyadaki

suların sadece %2.6 sı tatlı su kaynağıdır. Bu
sularında %1.6’sı kutuplarda buz halinde bu-
lunmaktadır. Geri kalan %1’lik bölümünde
akarsular, göller ve yer altı sularını teşkil
eder. Son 50 yılda dünyada su ihtiyacı %400
artmıştır. 26 ülkede 1,2 milyar insan temiz

su kaynaklarından mahrumdur. Su sıkıntısı
çeken 26 ülkenin 14’ü Ortadoğu'dadır.

2001 yılında düzenlenen toplantılarda
yeterli su potansiyeline sahip ülkelerin 2025
yılında süper güç haline gelebilecekleri be-
lirtilmiştir. Bu toplantılarda 25 yıllık sü-
reçte su potansiyellerini kaybedeceği
bildirilmiş, bu ülkeler arasında Türkiye’de
sayılmıştır. Aynı raporda Orta Afrika’da 6

ülkeye su sağlayan ÇAD gölünün %95’inin,
dünyanın dördüncü büyük tatlı su gölü
ARAL Gölünün %60’ının kuruduğu belirtil-
mektedir. Aral Gölünün insanlar tarafından
nasıl kurutulduğunun TEMA tarafından ya-

pılan belgesel filmini okullarda gösteriyor-
dum şimdi pek izin verilmiyor.

Ülkemizde de Göllerin ve derelerin kuru-
ması şikayetleri basında sık sık dile getiril-
mektedir. Afrika’da kişi başına yıllık su
miktarı 1250 metre küptür. Bu miktar
2025 yılında 650 metre küpe düşecektir.
Kıtada büyük göçler yaşanacaktır. Hazır
olun Irak, Suriye, Afganistan'dan sonra
bunlar da bizi ziyaret edebilirler. İran’ın
%60’ı susuzluktan etkilenecektir. Hindis-
tan’ın su kaynakları 15 yıl gibi kısa bir sü-

rede önemli oranda azalacak onlarda göç
edecekler ya da kirli su tüketimine bağlı
olarak salgın hastalıklardan öleceklerdir.
Çin nüfusu 2030 yılında 1.5 milyara ulaşa-
cak ve su ihtiyacı %60 artacaktır.

Hızla artan su sıkıntısını geciktirmek
bizim elimizde. Yağmurları yağdıramasak
da, evlerimizde yaşamımızı düzenleyerek
krizi hafifletmemiz mümkündür. Sevgili
okuyucular almamız gereken tedbirleri de
haftaya size ulaştıracağım. Sağlıklı kalma-
nız dileklerimle.

Yaşamamızı tehdit eden tehlike; su! utkukiziltan@gmail.com 

ÇEVRE VE HUKUKİ HAKLARIMIZ

Utku KIZILTAN

IHMAL CAN ALDI

SİVAS ZARA'YA GÖNDERİLDİ
Servis şoförü Dursun Güleç, tedavi gördüğü hastanede cumartesi günü
saat 21.00 sıralarında yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak
hayatını kaybetti. Güleç için, önceki gün Küçükçekmece'deki Garip Dede
Cemevi'nde tören düzenlendi. Güleç'in cenazesi yaklaşık 500 kişinin 
katıldığı tören ardından toprağa verilmek üzere Sivas Zara'ya gönderildi.

OLAY SON DERECE ÜZÜCÜ
Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, tören-
den önce gelerek acılı aileye başsağlığı diledi.
Yakınları, Hançerli'ye ortada ihmal zinciri oldu-
ğunu, Dursun Güleç'i bunların sonucunda kay-
bettiklerini belirtirken, hava karardıktan sonra
iş makinelerinin sokaklara girip çalışması so-
nucu bu olayın meydana geldiğini söyledi. Saat
19.00'dan sonra inşaat veya yıkım çalışmaları-

nın yasak olduğunu belirten Başkan Hançerli,
"Olay son derece üzücü. Alınan önlemlerle bu
tür iş kazaları azaldı ancak, tamamen önlene-
medi" dedi. Dursun Güleç'in kiracısı Ali Akboru,
Başkan Turan Hançerli'ye, "İki yıl önce bu di-
rekler gündeme getirildi, yıktırılmadı. Bana bir
seferinde 'Bu direkten uzak dur, tehlikeli' de-
mişti o direk onu aramızdan aldı" diye konuştu.

İKİ YIL 
ÖNCE HABER
YAPILMIŞTI
DHA, Dursun Güleç'in ölümüne
neden olan, kullanılmayan çürük
beton aydınlatma direklerinin de yer
aldığı sokağı iki yıl önce görüntüle-
yerek, burada oturanların endişele-
rini dile getirmişti. 18 Kasım 2019
tarihli "İstanbul sokaklarında her
köşe başında bir tehlike" başlıklı
haber için konuşanlar ve sokaktan
geçenler, çatlak ve çürük görünen
beton direklerine ilişkin "Üzerimize
devrilmesinden korkuyoruz" demişti.
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beylİkdüzü Belediyesi, hiz-
mette fırsat eşitliği ilkesiyle
projelendirdiği Gezici Hizmet

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

Ayağına götüreceğiz

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

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

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

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

Çözüm üretilecek

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

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

Mobil araç yola çıktı

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

Kaymakamlığı İlçe Gıda Tarım ve Hayvanlık Müdürlüğü
işlet kayıt belgesi kaybettim. Hükümsüzdür.

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

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

Büyük bir zevk

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

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

o filmde kullanılan aksesuarlarla aynı”
ifadelerini kullandı.

Sadece 7 tane var

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

Barış KIŞ
barısgercek1@gmail.com 

SON SAYFA

15 TEMMUZ;
Bir kahramanlık hikayesi

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

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

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

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

FETÖ

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

NOSTALJI RUZGARINOSTALJI RUZGARINOSTALJI RUZGARINOSTALJI RUZGARINOSTALJI RUZGARINOSTALJI RUZGARI
Tarihe tanıklık eden 

klasik otomobiller, Esen-
ler Dörtyol Meydanı’nda

vatandaşları nostaljik bir
yolculuğa çıkardı. Mo-

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

ilgi gördü. Sergi alanında
gerçekleştirilen Retrobüs

konseri ise vatandaşa
keyif dolu anlar yaşattı.

HER DÖNEME AİT
ARAÇLAR YER ALDI

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

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

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

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

500 km'lik tarama

Gemi Atıklarının Yönetimi Yönetmeliği'ni Ağustos ayı

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

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

müsilaj yok. Sonraki 10
metrede var. Yine dipten

yüzeye doğru gidildiğinde
ilk 30 metrede müsilaj

kalmadı" dedi

İlk 20 metrede müsilaj yok!

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

Sinek problemi ne olacak?

Konuşmasında sorunun çözümü için
öneride bulunan Başkan Yılmaz şu ifa-
delere yer verdi: “İstanbul’da vatandaş-
larımızla bir araya geldiğimde bana en
çok sorulan, ‘Bu sinek problemi ne ola-
cak?’ Sorusu oluyor. CHP komisyon
üyemize şunu söylemek istiyorum.
CHP’li belediyelerin çağrı merkezlerine
gelen şikâyetleri lütfen belediye başkanlarından istesinler.
Çağrı merkezlerine gelen 10 şikâyetten 5-6’sı sinek ve uç-
kunlarla alakalı şikâyetler. Bu sorun ortada dururken ra-
kamlar üzerinden gidersek yanılırız arkadaşlar. Ortada çok
ciddi bir sorun var. Özellikle İstanbul’un çeperinde deresi,
göleti, ormanı ağaçlığı olan ilçeler şuan sinekten sivrisinek-
ten geçilmiyor. Ben buradan bir öneride bulunmak istiyo-
rum. İBB Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu bu
görevi, yetkiyi, sorumluluğu bu işin bütçesiyle birlikte 39
ilçe belediye başkanına devretsin. Çünkü ilçe belediyeleri-
nin bu mücadeleyi yapmak için araç, gereç, teçhizat ve
personeli yok. Eğer önümüzdeki yıl bu bütçeyi bizlere dev-
reder ve bizde buna göre aksiyon alırsak İstanbul’u daha
sineksiz daha güzel günler bekler diye düşünüyorum.”  
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KüçüKçeKmece'de ormanlık alanda
ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu.
Üzerinden kimlik çıkmayan 25 yaşların-

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

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

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

Hastaneye beni almadılar

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

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

Eve girmek istemiyorum

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

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

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

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

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

arası anma sürüşü yapıldı.

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

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

Umut'la hiç tanışamadı

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

Mücadele edeceğiz

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

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

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

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

BISIKLETLI
PROTESTO

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

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

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

Kendimi kenara attım

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

Maganda dehşeti

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

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

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

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

Çatalca’da köşe yazılarımızda bundan sonra 
vatandaşımızın sorun olarak bize yazdıkla-
rını bundan sonra belli zamanlarda bu sa-

tırlardan sizler ile buluşturacağımı ifade etmiştim. 
Sırası ile isterseniz birkaç cümle aktaralım siz-

lere… En çok dile getirilen sorunlardan bir tanesi 
özellikle Ferhatpaşa İlkokulu sınıf mevcudiyetleri-
nin çok fazla olması. Yani bir sınıfta 45 kişinin bile 
olduğun ifade ediyor vatandaşlar. Gelin bize bu 
sorunu dile getiren vatandaşlardan birkaç tanesi-
nin ifadelerine yer verelim… 

Derya D. “Ferhatpaşa Mahallesine bir ilk okul 
daha gerekli…”

Nurdan B. “Ferhatpaşa İlkokulunda sabahçı, 
öğlenci olacak mı? Sınıf mevcutları çok fazla” 

Lale B. “Okullar sabahçı, öğlenci olsun, sınıf 
mevcutları yarı yarıya düşsün, Ferhatpaşa’da bizim 
sınıf 43 kişi” 

Tülin S. “Şu anki en önemli soru, ve sorun niye 
okul ikiye bölünmüyor. Ne bekliyorlar Çatalca 
daha da mı kızarsın” 

Berna M. “Acilen okullar sabahçı, öğlenci olmalı. 
Kalabalık sınıflar, kalabalık okul bahçesi, sosyal 
mesafe sıfır…”

Damla A. “Ferhatpaşa okulunun sabahçı ve 
öğlenci olmasını istiyoruz, ama kimse sesimiz 
duymuyor”  

Ve açıkçası bun yazdıklarım gibi yüzlerce mesaj 
var. Çatalca Ferhatpaşa Mahallesinde acilen ikinci 
bir okulun yapılması gerekliliğini defalarca bu 
satırlardan dile getirdim. Ancak görünün o ki ve-
liler yeni bir okulun yapılmasını bekleyecek radde 
değil! Daha da ötesine gitmiş vaziyette. Mevcut 
okulun özellikle şu an hem korona hem de grip 
salgınının önüne geçmek için acilen sabahçı ve 
öğlenci olması noktasında veliler hem fikir olmuş 
gibi görünüyor. Tabi bu seçenek Çatalca Kayma-
kamı Sayın Erdoğan Turan Ermiş ve Milli Eğitim 
Müdürü Tayfun Yolcuoğlu’nun takdirinde. Çok iyi 
oturup düşünmek ve analiz etmek gerekiyor. Lakin 
gelecek yıllar açısıdan da bence bu ilçe merkezine 
acilen bir ilkokul şart! 
Ve ekmeğe zam konusu! 

Gelen yüzlerce mesaj içerisinde o kadar çok ağır 
eleştiriler var ki! Bize de çakıyor vatandaş halkı 
olarak… “Neden sesiniz çıkmıyor” diyor. “Fırıncı 
arkadaşlarınız var, ondan değil mi” diye yazanları 
bile var. Haklı aslında yazan kişi. Bu ilçede ki nere-
deyse tüm fırın sahipleri arkadaşlarımız. 

Çatalca da dahil olmak üzere İstanbul genelinde 
bazı ilçelerde fırınlar ekmeğe zam yaptılar. Ekmek 
artık Çatalca’da 2.5 lira. 

Yapılan zam eğer haksız ve hukuksuz bir zam 
ise bunun önüne geçecek olanlar yine meslek 
kuruluşları, ilçe belediyesi ve Büyükşehir Bele-
diyesidir. Gramaj ile ilgili bir sıkıntı var ama… 
Onun tespitini yaptım. Yani kaç gram ekmeğin kaç 
para olduğunu bir türlü çözemiyorum. Kimisi 280 
gram ekmeği, 2,5 liraya satarken, kimisi 220 gram 
ekmeği 2.5 liraya satıyor. Bu anlamda fırıncılar 
odası temsilcisi gerekli uyarıyı yapmalıdır. Özel-
likle ekmek çok farklı bir şey. Zaten vatandaş bir 
çorbayı nereyse bir ekmek ile yiyor. O hale geldik.  
Her şeye gelen zamlar sebebi ile fırıncı da haklı. 
Bu cümleyi hemen hemen herkes dile getiriyor 
zaten. Yağ, un, süt, yumurta, sebze ve meyve, her 
şey aldı başını gitti. Elektrik, Doğalgaz ve su fatu-
ralarını, kiraları düşünürsek vay halimize ki, hem 
de ne vay. 

Bugünlük iki konu… Yarın ilçe belediye başkanı 
Mesut Üner’in müdahale etmesi gereken konuları 
da dile getireceğiz.  Vatandaşın kaleminden… 

gercekcatalca@gmail.com

HAYATIN GERÇEKLERİ

Bahadır SÜGÜR
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IBB’NIN VAKFA
IHTIYACI YOK!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar’daki 2 kız yurdunu ziyaret etti. İmamoğlu, “Yurt tartışmasının iktidar nezdindeki 
yorumu ya da boyutu, beni ilgilendirmiyor. Ben yüzümü sokağa dönüyorum ve gençlerin sesini dinliyorum. Ailelerin talep-
lerini dinliyorum. İstanbul sınırları içerisinde var olan yurt sorununa çözüm arıyorum. Geçmiş, geçmişte kaldı. O günler bitti.
Onun için devletimizin kurumlarını güçlendireceğiz; birilerinin aile vakıflarını ya da akraba vakıflarını değil” yanıtını verdi

Yasak başladı

Vatandaş yazıyor

Ç atalca halkının sesi olacak bir yenilik başlat-
tık sosyal paylaşım ağlarındaki hesapları-
mızda. Sorunları yazın dedik… Onlar da

gereğini yaptılar.
Toplamda 2418 kişi ilçenin “En Büyük Sorunu”

sorusuna cevap verdi. Ve o kadar çok sorun dile geldi
ki, bazen benim bile “A bu sorun var mıydı?” soru-
sunu sormama neden oldu.

Öncelikli sorun olarak karşımıza 1317 kişinin tek
kelime ile yazdığı “Trafik” evet. Trafik sorunu Çatal-
ca’nın şu an baş belası problemi. Daha Çakıl Kavşağı
itibari ile başlayan bir trafikten bahsediyoruz. Düşün-
senize Büyükçekmece’den 15 dakikada geliyorsanız,
Çakıl Kavşağından ilçe merkezi, Çarşı yani… Oraya
gelişiniz neredeyse 20-25 dakikayı buluyor. Neredeyse
10 yıldır bu ilçede trafik keşmekeşliğini yazar duru-
ruz. Lakin son dönemde, bu trafik yoğunluğu hiç akıl
sır ermeyecek kadar yoğunlaştı. 2020 Mart ayından
bu yana pandemi sebebi ile okullar uzaktan eğitimde
idi. Ve bu uzaktan eğitim sebebi ile okul servisleri,  öğ-
rencisini okula bırakan veli gibi trafiği gerçekten sıkın-
tıya sokan nedenler yoktu. Buraya kadar tamam!
Sabah diyelim okullar, saat 16.00’a kadar diyelim
yine okullar… Peki diğer saatler?

Gerçekten Çatalca’nın bir trafik sorunu var ve bu
sorun nedense bir türlü aşılamayan bir sorun haline
gelmekten çok daha da büyüyen bir sorun halini aldı.
Çatalca Belediyesinin yaptığı yeni yol ve kaldırım mı
buna sebep oldu? Yollardaki daralmalar sebebi ile mi
trafik bu kadar sıkışıyor? Tartışılır… Lakin Kayma-
kamlık, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Şoförler Odası… Ve
Kent Konseyi! Kent Konseyi diyeceğim ama, kent kon-
seyinin eski işlevselliği de kalmadı. Kalmasını da bekle-
yemeyiz. Düşünsenize, Çatalca Belediyesi Meclisinde
AK Parti Grup Sözcüsü olan Ahmet Rasim Yücel ay-
rıca Kent Konseyi Başkanı! Bunu sadece ben değil, Ça-
talca’daki tüm sivil toplum kuruluşları söylüyor. Bence
Kent Konseyi Başkanı Ahmet Rasim Yücel, başkanı ol-
duğu Kent Konseyinden affını istemeli ve şu an hiçbir
şeyden çekinmeden bu konseyi, sivil toplum kuruluşla-
rın önderliğini yapacak, tüm siyasi partilerin de genel
kurullara katılımını  sağlayacak birilerine bu koltuğu
teslim etmeli. Bugüne kadar çok ta başarılı idi ama,
artık bırakmanın zamanı geldi. Yoksa bugün kent kon-
seyi olarak eskisi gibi acil toplantılar gerçekleştirilir.
Ve bu toplantılardan çıkan sonuçlar önce Çatalca Bele-
diye Meclisi gündemine gelir, sonrasında gerek İBB’ye,
gerek bakanlıklara gider idi. Geçmişte ne yazık ki Ça-
talca’nın sorunları böyle çözülüyor idi. Görünen şu ki
bazı sorunlar ilçe belediyesi her ne kadar hükümetin
partisinden bir belediye başkanına sahip olsa da ne
yazık ki çözümlenemiyor. 

İlçe Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, bu ilçenin
mülki amiri olarak Çatalca Belediye Başkanı Mesut
Üner bu ilçe halkının seçmiş olduğu baş olarak bu işe
el atmalı. Gerekir ise mimarlar ve mühendislerden
destek bile almalı. Sıkışıklığa neden olan bölgelerde
herhangi bir çalışma gerekiyor ise, gerek ilçe beledi-
yesi  olarak İBB ‘den ve Karayollarından gereğini
talep etmeli. Yoksa bu gidişle Çatalca Atatürk Cad-
desi, Şehitler Caddesi trafiği Hindistan Trafiği görün-
tüsü vermekten öte gidemeyecek.

Halkımızın şu an ki en büyük sorunu trafik
dedik… İkinci sorun  607 kişi ile Ev kiraları ve satı-
lık ev fiyatları. Tabi bu ülke genelinde bir sorun ama
Çatalca’da da bir hayli dile getirilen sorunlar ara-
sında. Özellikle vicdansız ev sahiplerinden yakınıyor
vatandaş. Sırf daha fazla kira alabilmek adına “ Ben
taşınacağım, oğlum taşınacak, satacağım” dibi cüm-
leler ile evlerden çıkartıldıklarını ifade ediyorlar.
Daha sonrasına ise bir başkasına iki misli bedelle ki-
raya verildiğini öğrendiklerin de insanlar kahroluyor.
Bu dükkan sahipleri için de geçerli olan bir konu as-
lında. Ne diyelim, vicdan ile cüzdan arasında gidip
gelebilenler hep olmuştur tarihte.

Çatalca’da ekmeğe gelen zam üçüncü sırayı alıyor
sorunlar arasında. Çatalca’da ekmek 2.5 lira oldu. En
son iki liradan satılan ekmeğe gelen yüzde 25 oranın-
daki zammı da sorun olarak görüyor. İstanbul’un 13 il-
çesinde uygulanan bu fiyat artışının bile yetersiz
olduğunu savunuyor fırıncılar. Bu konu zaten ulusal tv
kanallarında bile gündemde olan bir sorun. Nasıl bağ-
lanacak, nereye bağlanacak hep birlikte göreceğiz.

İlkokul talebi…

57 kişi okullar ile ilgili sorunlarını dile getirmişler.
Evet ilçe merkezinde, Ferhatpaşa Mahallesi'nde aci-
len bir ilkokulun yapılması elzem olarak karşımıza
çıkıyor. Öncelikle Çatalca Belediye Başkanı Mesut
Üner’in seçimlerde vermiş olduğu bu okul müjdesini
kendisine hatırlatmak istiyorum. Ferhatpaşa Ana-
okulunun o bölgede bir ilkokul yapılacağını söyle-
mişti. Diyelim ki orada olmayacak. O zaman yeni bir
yer bulunmalı ve Çatalca Merkeze bir ilkokul daha
yapılmalı. İlçe halkımızın taleplerinin içerisinde ne
gereklilerinden bir tanesi bu. Çanakça’daki okul in-
şaatı tam bir yılan hikayesine döndü. Umarım kısa
süre içerisinde temelleri atılır, hızlı ve seri bir şekilde
süratle okulun inşaatı bitirilir. Çünkü görünen şu, be-
lediye sayfalarından bu tür milli eğitim ile ilgili hiz-
metler bile “ Kazandırıyoruz” diye paylaşılmaya
devam ettiği sürece, vatandaş ta olumsuzluklardan
Başkan Mesut Üner’i mesul görecektir.

Belediye iş hanı inşaatı!

14 kişi yazmış… Belediye İş Hanı Yıkılıyor ama
hiçbir önlem yok. Aha da bak bu çok tehlikeli bir
konu! Allah korusun birinin kafasına bir şey düşse!
Altından ne Fen İşleri Müdürü Edip Üner kalkabilir,
ne Fen İşlerinden Sorumlu Teknik Başkan Yardım-
cısı, ne de Belediye Başkanı! O sebeple mevcut yapı-
nın etrafının bir an önce perdelenmesi ve
çalışmaların bu şekilde yapılması şart…

Uzun oldu ama daha bir çok yazacağımız konu
var. Bir dahaki köşede!

İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek
Kaya İmamoğlu ve Avcılar Belediye

Başkanı Turan Hançerli ile birlikte,
İBB’nin Avcılar Üniversite Mahallesi’nde
açtığı 2 yurt binasını ziyaret etti. Yurt bi-
nalarında alkışlarla karşılanan İma-
moğlu, öğrencilere, “Benim sizi
alkışlamam lazım; kazanıp geldiniz” şek-
linde karşılık verdi. Yurtta kalan öğrenci-
lere, rastlantısal olarak hangi şehirlerden
geldiklerini soran İmamoğlu, “Antalya
Alanya, Kahramanmaraş, Aydın, Diyar-
bakır, Kastamonu…” yanıtlarını aldı.
İmamoğlu, yanıtlardan duyduğu mem-
nuniyeti, “Tamam; işte bu. Tam da istedi-
ğimiz. Türkiye'nin en güzel tarafı bu işte”
sözleriyle dile getirdi. İmamoğlu, öğren-
cilerin, “Bizi burada toplayan siz oldu-
nuz. Çünkü siz burayı açmasaydınız,
hiçbirimiz şu an burada olmazdık” sözle-
rine ise, “Estağfurullah. Ben, sadece İs-
tanbul adına, İstanbul halkı adına, bence
İstanbul'un gönlünden geçeni yerine ge-
tirdim” yanıtını verdi.

Hoş bir durum değil

İBB’nin daha önce hiç yurdunun olma-
masını “kötü bir duygu” sözleriyle nitele-
yen İmamoğlu, “Hiç hoş bir durum
değildi. Bu konuyu eşimle de beraber hep
konuşuyorduk. Başta kızlarımızın oku-
ması kısmına çok ilgi gösteriyoruz Di-
lek'le beraber. Bir de tabii İstanbul'a
gelen, üniversiteyi kazanan gençlerimizin
yurt bulamaması hepimizi çok derinden
üzüyor. Burada böyle bir potansiyeli de-
ğerlendirdik” dedi. Kısa vadede yatak sa-
yısını 1000’e çıkarmayı hedeflediklerini
vurgulayan İmamoğlu; Gaziosman-
paşa’da yeni yurt binası inşaatına başla-
dıklarını belirterek, Bağcılar ve
Küçükçekmece'de yeni görüşmeler ve
arayışlarının olduğu bilgisini paylaştı. Sa-
dece kız yurdu değil, erkek yurdu da
açmak istediklerini aktaran İmamoğlu,
bağışta bulunmak isteyen kişi, kurum ve
kuruluşlardan gelecek tekliflere açık ol-
duklarının altını çizdi. 

Hiçbir bilgim yok

“Siyasetin gündemi de son dönemde
yurtlar. Özellikle hükümet, yurt sorunu
olmadığını iddia ediyor. Bu birinci
sorum. İkinci sorum da bir mahkeme ka-
rarıyla tekrar gündeme geldi. Bazı sözleş-
meleri feshetmiştiniz İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanlığı koltuğuna oturduk-
tan sonra. TÜRGEV, istinaf mahkeme-
sine götürülmüştü. Şimdi TÜRGEV
lehine bir karar çıktı. Bundan sonraki
süreç nasıl olacak? Ve bu yurt tartışma-
sına ne gözle bakıyorsunuz?” sorusunu
da cevaplayan İmamoğlu, “Yurt tartış-
masının iktidar nezdindeki yorumu ya da
boyutu, beni ilgilendirmiyor. Ben yüzümü
sokağa dönüyorum ve gençlerin sesini
dinliyorum. Ailelerin taleplerini dinliyo-

rum. İstanbul halkı adına da İstanbul sı-
nırları içerisinde var olan yurt sorununa
çözüm arıyorum. Bu noktada şu an gör-
düğünüz yatak kapasitelerinin dolu ol-
ması, yedekte birçok insanımızın,
gencimizin bekliyor olması bir sonuç.
Onun için kimin ne dediğinden ziyade,
burayı görmek lazım. Binin üstünde yatak
kapasitesine ulaşıyoruz çok yakın za-
manda. Hedefimiz 5 bin yatak. İnşaatı
devam eden yurtlarımız var. Onlar da bi-
tince ki orada da bin 400’e yakın yatak
kapasitesi söz konusu. İnşallah, 5 bin ya-
tağıyla İBB yurtlara hazır olacak. Diğer
hukukla ilgili sorunuza gelince; hukuk bir
karar vermiştir, devamı vardır, itirazlar ya-
pılır, süreçler incelenir. O ayrı bir şey. Ama
İBB, geçmişte bazı vakıflara, tüm masraf-
larını karşılayarak yurt imkanı vererek, o
vakıfların gençlerimize hizmet etmesini,
nasıl hizmet ettiğiyle ilgili benim hiçbir
bilgim yok sağlıyordu. Şimdi ise biz, İBB
olarak, yurtlarımızı açıyoruz ve hizmet
ediyoruz. Yani düşünsenize 16 milyonluk
bir kentte, 1 milyon 200 bine yakın üniver-

site gencinin olduğu bir şehirde, İBB’nin
yurt yatak sayısı sıfırdı. Sıfır. Yani bunun
sebebi ne? İşte o bahsettiğiniz isimde olan
vakıflara veya derneklere böyle imkan
sağlanıyordu. Artık böyle bir kapısı yok
İBB'nin. İBB’nin kendi yurtları var. Aç-
maya devam edecek. Tabii ki yargı bir
karar vermiştir. Bakılır, edilir, incelenir,
araştırılır. Ama biz ilgilendiren tarafı, bo-
yutu bu. Bu yolda devam ediyoruz” dedi.

Vakıfın yöneticileri kim?

İmamoğlu, “Vakıflardan sonra İBB’nin
yurt işletmesiyle, öğrenciler lehine yine ne
değişti? Özellikle yurtlara girişte, öğrenci-
ler hangi şartlarla alınıyor? Öğrenciler
açısından değişen ne oldu?” sorusunu da
“Sizlerin, az önce ismini verdiğiniz veya
benzeri vakıfların yurt imkanları veya
yurtlarda verilen imkanlar, eğitimlerle ilgili
bir bilginiz, bir şeffaflık var mı? Kamuo-
yunun bir bilgisi var mı? Ben bilmiyorum.
Yani benim bir bilgim yok. Bir yönlen-
dirme var mı? Onu da bilmiyorum. Ama
burası devletin yurdu. İBB, kamuya ait bir

yurt… Vakfa ihtiyacı yok ki İBB’nin. Ben,
vakıfların yurt açmasına karşı değilim.
Gitsinler, açsınlar. Bina kiralasınlar, yap-
sınlar. Ama İBB bina tutacak, kirasını ve-
recek, inşaatını yapacak; yetmedi
yemeğini verecek. Bir vakfa yurt tahsisi
yapacak. Bir de diyecek ki; ‘Sen öğrenci
okut.’ Niçin? Kim o vakıf? Kimin çocuk-
ları, ailesi ya da kimler? Hangi iş insanları
orada vakıfta yönetici? İyi vakıfları tenzih
ederim. Ama bazı vakıflarla ilgili kamuo-
yunun da kabulü yok. İnsanların vicdanı-
nın da kabulü yok. O bakımdan şu anda
bizim yurtlarımızda, Türkiye Cumhuriyeti
Devleti'nin tüm unsurlarına uygun, yani
bir genç nasıl yetişecekse, çağdaş bir bi-
çimde fikri hür, vicdanı hür, hiçbir yönlen-
dirme yapılmadan, bu kentin
imkanlarından, fırsatlarından kültürden
sanata, spordan yaşama faydalanma im-
kanlarının yine kurumumuz vasıtasıyla ve
aracılığıyla verilen çağdaş kurumlara dö-
nüşmesini sağladık. Ve çocukların, genç-
lerin mutluluğunu az önce sizler de
gördünüz” cevabını verdi.

İmamoğlu, konuşmaların ardından öğ-
rencilerin farklı konularda sorduğu soru-
ları yanıtladı. İmamoğlu, bir öğrenciden
gelen, “Sizin de bildiğiniz üzere Z kuşağı,
şu an çok tepkili. Yani neden böyle bilmi-
yoruz. Kimse bilmiyor aslında. Z kuşağı-
nın, özellikle bizim yaş grubumuzun, ‘Bir
an önce ülkeden gidelim de kendimizi
kurtaralım! düşüncesinde olduğunu da
biliyorsunuz. Bundan belki bir 5 sene
sonra, bir 10 sene sonra bu ülkede hala
bir şeylerin güzel olacağına gerçekten
nasıl inandırabiliriz” sorusuna şu yanıtı
verdi: “Bir kere kendinize inanın. Geçen-
lerde oğlumun üniversite mezuniyetine

katıldım. Orada binlerce mezunu gördü-
ğümde, benim gönlümden geçen, o iç se-
simde duyduğum şeyi burada da
paylaşayım. Yani inanın o gençleri gördü-
ğümde dedim ki; ‘100 sene önce Atatürk,
Cumhuriyeti kurma çabası içerisinde şu
gençliği görseydi, 50 tane ülke kurardı.’
Yani o kadar muazzam. Siz de onların bir
parçasısınız. Yani bu ülkenin yüz binlerce,
milyonlarca pırıl pırıl genci var. Herkes
üniversite okumayabilir. İyi meslek sahibi
olan gençlerimiz de var. Meslek sahibi ol-
maya ihtiyacı olan gençlerimiz de var.
Okumaya ihtiyacı olan gençlerimiz de var.
Bunu başardığımız takdirde, bu genç nü-

fusun enerjisi, bu ülkeyi dünyanın en
güçlü ülkelerinden biri yapmaya aday. Tek
şartla: Gerçekten fikri özgür olacak, vic-
danı özgür olacak, kendisi olacak gençle-
rimiz. Yani birine bağımlılığı olmayacak.
Birine tabi olmayacak. Birinin emri al-
tında, vesayeti altında olmayacak. Tü-
müyle kendi özgür iradesiyle bu ülkeyi
üretmek için iyi eğitim alan gençlerimiz
olacak. Bunu sağladığımız takdirde, bu
ülkenin gücüne muazzam güç katarsınız.”

BİRİNE SAKIN TABİİ OLMAYIN

AAddaallaarr ilçesinde bugün itibaren akülü
araç kullanımı yasaklandı. Engelliler için
özel tahsis edilmiş, manuel ya da elek-

trikli araçlar bu yönerge kapsamı dışında tutulurken,
Büyükada'da caddeler ve sokakların boş olduğu gö-
rüldü. Faytonların kaldırılması ile Adalar ilçesinde
akülü araç kullanımı yaygınlaştı. 03.06.2021 tarih ve
2021/4-4 sayılı UKOME, hız sınırının aşılarak kaza-
lara sebebiyet verilmesi ve araçların yayaların geçiş
güzergahlarına park edilmesi gibi gerekçelerle Ada-
lar'da akülü araçların kaldırılması kararı aldı. Karar
bugün itibariyle Adalar İlçesinde uygulanmaya baş-
ladı.  Büyükada'da caddeler ve sokakların boş ol-
duğu görüldü.

Belediyenin yeterli aracı yok

Ada sakini Yusuf Kaya, "Akülü araçların hepsi bah-
çelerde saklanmış şekilde duruyor. Sonucun ne ola-
cağını bekliyoruz. Ben de akülü aracımı bahçeye
koydum. Orada duruyor. Ben yetkililerin bahçeden
alamayacaklarını düşünüyorum. Benim aracımın de-
ğeri 15 bin lira ben niye vereyim. Benim eşim dizle-
rinden sakat. Aracı onun için almıştım. Zaten
belediyenin yeterli aracı yok. Şu an ne yapacağımı
bilmiyorum" dedi. Büyükada Muhtarı Rafet Grip,
"Vatandaş şu anda araçlarını evlerinde sakladı. Uy-
gulama gerçekleşirse saklamayacaklar. Çünkü UKO-
ME'nin aldığı kararlar var. Bu karar doğrultusunda
66 yaşından gün almış kişiler, engelliler ve esnaf
hariç diğer araçlar yasaklanacak" diye konuştu. 

Çatalca’dan…

ANLATILAMAZANLATILAMAZ
ANCAK YASANIR!ANCAK YASANIR!
8 Ekim Çatalca’nın kurtuluşu düzenlenen etkinlikle kutlandı. TRT sanatçıları Cengizhan Sönmez ve  Gökhan Sezen’in 
sahne aldığı törende konuşan Belediye Başkanı Mesut Üner, “Sizlerin neşeli ve eğlenceli anlarına şahit olmanın se-

vinci anlatılmaz yaşanır. Cumhuriyetimizle yaşıt Çatalca’mızın 100. yılına doğru emin adımlarla ilerliyoruz” dedi

Çerkes Soykırım ve Sürgün Anıtı, Beylikdüzü Belediyesi ve Çerkes Kültür Evi iş birliğiyle Ya-
şam Vadisi 2. etapta açıldı. Çerkeslerin 1864 yılında yaşadığı soykırımı unutturmamak için 

hazırlanan anıtın açılış töreninde konuşma yapan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat 
Çalık, “Tarihin en acı olaylarından birinin üzerinden 157 yıl geçti. 21 Mayıs 1864’te Çarlık Rus-

yası, topraklarını işgal ettiği Çerkes halkını sürgüne, yani ölüme gönderdi” dedi

Belediye Başkanı Mesut 
Üner’in talimatıyla Çatalca 
Belediyesi Kültür Etkinlik-

leri Müdürlüğü tarafından hazır-
lanan kurtuluş günü etkinliğine 
binlerce Çatalcalı katıldı. 10 yıl 
sonra ilk defa yapılan kurtu-
luş kutlamasında Çatalca 
Belediyesi Türk Sanat 
Müziği Korosu, TRT 
Türk Sanat Müziği 
Sanatçısı Cengizhan 
Sönmez ve Gökhan 
Sezen sahne alırken, konser 

alanında 7’den 77’ye tüm Çatalca 
halkının oldukça keyifli ve neşeli 
anlar yaşadığı gözlerden kaçmadı.

Sevincimiz tavan yaptı
Çatalca’nın düşman işgalinden 

kurtuluşunun 98. yılı etkinlikleri 
kapsamında yapılan etkinlikte 

konuşan Belediye Başkanı Me-
sut Üner, “Daha nice güzel 

günlerde sizlerle buluşmak 
üzere. Çatalca’mızın 
düşman işgalinden kurtu-

luşunun 98. yılında sizlerle 
güzel bir akşamı paylaştık. 

Çok değerli sanatçılarımızın 

konser programıyla kurtuluş coş-
kumuz ve sevincimiz tavan yaptı. 
Sizlerin neşeli ve eğlenceli anla-
rına şahit olmanın sevinci anlatıl-
maz yaşanır” dedi. 

Aralıksız çalışacağız
“Cumhuriyetimizle yaşıt Çatal-

ca’mızın 100. yılına doğru emin 
adımlarla ilerlerken ilçemiz için 
gece-gündüz demeden çalışmala-
rımıza aralıksız devam edeceğiz” 
diyen Başkan Üner, “Bu vesiley-
le sözlerime son verirken başta 
Türkiye Cumhuriyetimizin Kuru-
cusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk 

olmak üzere, vatan savunması için 
şehit olan tüm kahramanlarımızı 
rahmet, minnet, sevgi ve saygı ile 
yad ediyorum. Teşekkürler Çatal-
ca’’ ifadelerini kullandı. 

BAHADIR SÜGÜR

BEYLIKDÜZÜ Belediyesi tara-
fından 2019 yılında Yaşam Vadisi 
2.etap hayata geçirilen Çerkes 
Kültür Evi’nde, “Çerkes Soykırım 
ve Sürgün Anıtı” açıldı. 21 Mayıs 
1864’te Çarlık Rusya’nın, Çerkes 
halkına yönelik uyguladığı soy-
kırım ve sürgünü unutturmamak 
için hazırlanan anıtın açılışında 
duygu dolu anlar yaşandı. Eserin 
kompozisyonunu Keramettin 
Dönmez yaparken, uygulatıcı 
sanatçı Tayfun Karadeniz ve hey-
keltıraş Müslüm Özcan özveriyle 
yürüttükleri çalışmalarla Çerkes 
halkının güçlü duruşunu temsil 
eden anıtı ortaya çıkardı. Açılış 
törenine; Beylikdüzü Belediye 
Başkanı Mehmet Murat Çalık ile 
eşi Zehra Çalık, Kafkas Dernek-
leri Federasyonu Genel Başkanı 
Yıldız Şekerci, Çerkes Kültür Evi 
Başkanı Ömer Çötok, STK tem-
silcileri, muhtarlar ve vatandaşlar 
katıldı. 

40 ülkeye dağıldı
Açılışta konuşma yapan Beylik-

düzü Belediye Başkanı Mehmet 
Murat Çalık, “Tarihin en acı 
olaylarından birinin üzerinden 
157 yıl geçti. 21 Mayıs 1864’te 
Çarlık Rusyası, topraklarını işgal 
ettiği Çerkes halkını sürgüne, 
yani ölüme gönderdi. 6 milyon-
dan fazla Çerkes, dünyanın 40 
ülkesine dağılmış durumdayken, 
ülkemiz, dünyadaki en kalabalık 
Çerkes nüfusuna ev sahipliği 
yapmaktadır. Geldiklerinde he-
nüz yabancı oldukları bu ülkenin 
bütün cephelerinde savaştılar; 
hep birlikte bir bütün olduk. 
Türkiye’deki Çerkesler bizim has 
vatandaşlarımız, kardeşlerimiz, 
milletimizin ayrılmaz bir parça-
sıdır. Çerkes kardeşlerimizin bu-
gün hâlâ taze olan acısını yürek-
ten paylaşıyor, sürgünde hayatını 
kaybedenleri rahmetle anıyorum. 
Bu anıt, ortak geçmiş ve ortak 
geleceğimizin; daimi birlikteliği-

mizin bir nişanesi olarak, dilerim 
çok uzun yıllar burada var olmaya 
devam eder. Beylikdüzü’nün 
kültürel zenginliğini korumak, 
herkesin eşit, kardeşçe ve barış 
içinde yaşamasını sağlamak için 
var gücümüzle çalışmaya devam 
edeceğiz” ifadelerini kullandı.  

Birlikteysek güçlüyüz
Kafkas Dernekleri Federasyo-

nu Genel Başkanı Yıldız Şekerci 
ise 21 Mayıs 1864 Çerkes soykı-
rım ve sürgünü, bizim tarih ve 
kaderimizi bu kent ile bir kez 
daha bağlamıştır. Bugün önemli 
bir nüfus ile İstanbul’un yaşamı-
na sosyal, ekonomik, kültürel, 
sanatsal ve sportif pek çok farklı 
alanda katkıda bulunuyoruz. İs-
tanbul’a kazandırdığımız bu ese-
rin, hem kimliğimizi ve kültürü-
müzü hem de sanatımızın gücünü 
dünyaya anlatacağına içtenlikle 
inanıyorum. Gerek derneğimizin, 
gerekse federasyonumuzun çalış-
malarında her zaman güçlü des-
teklerini hissettiğimiz Beylikdüzü 
Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz. 

Birlikteysek güçlüyüz” dedi. 

Cevap arayacağız
Çerkeslerin yaşadığı soykırım ve 

sürgünün acısını bir daha hiçbir 
toplumun yaşamamasını dileyen 
Çerkes Kültür Evi Başkanı Ömer 
Çötok, “Tarihin en acımasız soy-
kırım ve sürgününe maruz kalmış 
olan biz Çerkesler, kültürümüzü 
yaşatmak ve yaşadığımız coğraf-
yanın barışına katkı sunmak için 
mücadele ediyoruz. Soykırım ve 
sürgünün çok acımasız hatıraları 
hafızamıza kazınmış olsa da, hiçbir 
zaman inancımızı kaybetmeden 
varoluş mücadelemize devam 
edeceğiz. Beylikdüzü’ndeki diğer 
STK’lar ile birlikte Beylikdüzü’ne 
nasıl katkı sağlayabiliriz sorusuna 
cevap aramayı sürdüreceğiz. Bu 
anıt vesilesiyle İstanbul’a gelen her 
Çerkes, Beylikdüzü’nü ziyaret et-
meden ayrılmayacaktır. Her zaman 
samimiyetiyle bizlere desteğini 
hissettiren Beylikdüzü Belediye 
Başkanı Mehmet Murat Çalık ve 
çalışma arkadaşlarına gönülden 
teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Epilepsi ve Yaşam Derneği Kurucusu ve 
Başkanı Ebru Öztürk yaptığı açıklamada, 
“Engelliler ile ilgili kanun, tüzük, kararna-
me, yönetmelik yayınlanması ile bundan 

yararlanan epilepsililer, 29 Eylül 2021 tari-
hinde Cumhuriyet tarihinde ilk kez sadece 

kendileri için hazırlanan bir çalışmanın 
müspet sonucuyla vuku buldu” dedi

EPILEPSI ve Yaşam Derneği 
Kurucusu ve Başkanı Ebru Öztürk, 
dernek merkezinde yaptığı açıkla-
mada 29 Eylül 2021 tarihinde epi-
lepsililer hakkında yapılan çalışma 
hakkında bilgi verdi. “Ülkemizde 
850 bin tespit edilen, 100 bin olduğu 
zannedilen 850 bin epilepsiliyi ülke 
genelinde kucaklayan, International 
Bureau Of Epilepsy’de ülkemizi 
temsil eden, tek epilepsi derneği 
olarak görev yapmaktayız” diyen 
Öztürk, “Dünyada ve ülkemizde 
işsizlikte de birinci sırada olan biz 
epilepsililer, dünya genelinde engel 
derecesi saptanamayan tek hastalık 
olarak mücadele etmeye hazırız. 
Tek temennimiz, empati yapıla-
rak, epilepsililere iş, sosyal, eğitim 
hayatında engel konulmaması. 429 
Eylül’den önce epilepsi nöbetleri 
bitmiş, artık ilaç kullanma gereği 
duymayan ve bu süreç üzerinden en 
az 5 yıl geçmiş  kişiler ehliyet alabili-
yorlardı. Senelerdir sağlıklı yaşayan 
ama hayatı boyunca ilaç kullanacak 
epilepsili kişiler ehliyet alamıyordu. 
Oysa kalp, tansiyon, şeker, kolestrol 
gibi rahatsızlıkları olanlara ehliyet 
veriliyordu. Ülkemiz ne yazık ki bu 
konuda epilepsililere engel olan 
5 ülkeden birisiydi. 25 Ocak 2017 
tarihinde Türk Epilepsi ve Savaş 
Derneği’nin hazırladığı, bizim o 
gün aktif olan Epilepsi Hasta ve 
Yakınları Derneği olarak TBMM’ye 
götürdüğümüz yönetmelik tasarı 
önerimiz onaylandı. Bir diğer ilk ise 
epilepsililer için Cumhurbaşkanlığı 
tarafından 4 Haziran’da yayınlanan 
Epilepsi Klinik Protokolü olarak 
etkili ve sürdürülebilir stratejiler 
belirlemek için hazırlanmış çalışma 
rehber niteliğindedir” ifadelerini 
kullandı. 

FATİH POLAT

Cumhuriyet 
tarihinde ilk

Özel çocuklara
özel egzersiz
ESENYURT Belediyesi Gençlik ve Spor 
Hizmetleri Müdürlüğü, Kapalı Yüz-
me Havuzu ve Spor Kompleksi’nde 
uzman eğitmenler eşliğinde gerçek-
leştirdiği yüzme egzersiziyle özel ço-
cukların gelişimine katkı sağlıyor. Her 
perşembe günü servisle alınan özel 
çocuklar ve gençler, yüzme seansında 
hem eğleniyor hem de bu seanslar ile 
birçok engeli aşıyor. Esenyurtlu aile-
ler, bu hizmet sayesinde çocuklarında 
ciddi gelişim olduğunu hatırlatarak 
çocuklarındaki bu gelişmeyi ‘mucize’ 
olarak ifade ediyor.
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İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik
Göksu, Halk Ekmek ve İETT ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bizim dönemi-
mizde yaklaşık 3 milyon olan ekmek üretim kapasitesi 900 binlere düş-

müş. Halkın ekmek fabrikasını meclisten de gizleyerek, encümenden
kiralamaya çıkmışlar. Halkın ekmeğini aylık 50 bin liraya kiralıyorlar"
dedi. Göksu, İETT ile ilgili mecliste araştırma komisyonu kurulduğunu

ancak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edildiğini 
belirterek ‘Neden korkuyorsun, neden çekiniyorsun?’ diye seslendi

İ BB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esen-
ler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu,
bugün gerçekleştirilecek İBB Meclisi ön-

cesinde Mimar Dr. Kadir Topbaş Gösteri
Merkezi’nde İstanbul Halk Ekmek ve İETT
ile ilgili açıklamalarda bulundu. 1994’ten
sonra halk ekmeğin İstanbul’da kent ve ken-
tlinin çok önemli bir gıda maddesi haline gel-
diğini belirten Tevfik Göksu, “1994 yılında
250-300 bin kapasiteli Halk Ekmek bizim dö-
nemimizde büyük tesislerle, yatırımlarla bera-
ber 2,5-3 milyon seviyesine kadar üretim
kapasitesine kadar çıktı. Meclisin ilk günden
itibaren, Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir
Belediyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi tara-
fından halk ekmek konusu her konuda ol-
duğu gibi manipüle edilmek istendi. ‘Halk
Ekmek büfeleri açmak istiyoruz, Halk ek-
meğe ulaşmak istiyor ama meclis izin vermi-
yor’ denildi. Bunun yalan olduğunu defalarca
açıkladık. Biz CHP’nin halkla bir ilişkisi ol-
madığını çok iyi biliyoruz" diye konuştu.

İBB'nin gayreti yok

Göksu, “İBB anlayışının, halka ekmek ulaştır-
mak gibi bir gayretinin, böyle bir aşkının ol-
madığını biliyoruz. Biz bize getirilen bütün
şeylere ‘evet’ demiştik. Önerilere evet getirir-
ken, hep şöyle bir reklam yapıyorlardı: ‘AK
Parti döneminde yarım kalan fabrikayı biz ta-
mamlayacağız ve yakında açacağız.’ O halk
ekmeğin başındaki, Cumhuriyet Halk Par-
tisi’nin Belediye Başkan Adayı olmuş şahıs,
gerçekten bir memur, bir bürokrat olma öte-
sinde bir siyasi ağızla bize laf yetiştirmeye ça-
lışıyordu" ifadelerini kullandı.

CHP'ye seslendi

“İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hatta
CHP Genel Başkanı meclis kürsülerinden
‘halkın ekmeğinden elinizi çekin’ diye bağırı-
yordu" diyen Göksu, sözlerini şöyle sür-
dürdü: “Ben İstanbullular adına, İstanbul’un
meclisinde CHP Genel Başkanı’na, CHP İs-
tanbul Büyükşehir Başkanı’na ve CHP mec-
lisi üyeleri arkadaşlara İstanbullular adına
söylüyorum; İstanbul halkının ekmeğinden
elinizi çekin. Biz AK Parti döneminde dünya-

nın en büyük ekmek üretim tesisinin inşaatını
başlatmışız. Bütün cihazlarını, ne gerekiyorsa
hepsini almışız, işlemi yapacak hale getirmiş
ve sistem kurulmak üzereyken, fabrika inşaatı
devam ederken seçim süreci başlamış. Bu sü-
reçle beraber tabi ki her şeyin durduğu gibi
bu da durmuş."

Fasın ekmek yapılıyor

Fabrikanın şu anda bitip, ekmek üretmesi ge-
rektiğini belirten Göksu, “Bizim dönemi-
mizde yaklaşık 3 milyona çıkmış olan ekmek
üretim kapasitesinin şimdi 4-5 milyona çık-
mış olması gerekiyordu. Şu anda ekmek üre-
tim kapasitesi 900 binlere düşmüş ve halk
ekmek tarihinde görülmemiş şekilde kendi
fabrikaları, teslim ettiğimiz fabrikaları yönete-
medikleri gibi artık dışarıya fason ekmek yap-
tırmaya başlamışlar. O da yetmemiş, paraya
ihtiyaçları var. Çünkü İETT’deki karabatak-
lara para lazım" dedi.

Gizli kiralama

“Halkın ekmek fabrikasını meclisten de gizle-
yerek, encümenden kiralamaya çıkmışlar"
diyen Göksu, “Halkın ekmeğini kiralamaya
çıkmışlar. Aylık 50 bin lirayla. Aylık 50 bin li-
raya ihtiyacınız varsa her ay gel, mecliste biz
aramızda toplayalım, sana verelim. Halkın
ekmeğini satma. Halkın ekmek fabrikasını bi-
rilerine peşkeş çekme. Halka ekmek ulaştıra-
caktınız, ne oldu? Kime ekmek
ürettireceksiniz? Biz bu mecliste İstanbul hal-
kının hukukunu korumak için buradayız.
Bilgi ve belgeler burada. Dünyanın en büyük
ekmek üretim tesisi CHP tarafından birilerine
peşkeş çekilmek üzere, meclisten de saklana-
rak aylık 50 bin kirayla birilerine verilmek is-
teniyor" ifadelerini kullandı. Göksu,
“Bunların derdi sizin ekmeğiniz değil. İstan-
bul senin sadece sloganda var. Bunlar
İBB’nin gücünü kendi bireysel menfaatleri
için kullanmak, örgüt paydaşlarına dağıtmak
üzere, sadece senin kazanımlarını yok etmek
için buraya gelmişler. Biz bu ekmek fabrikası-
nın birilerine peşkeş çekilmesine, gönderilme-
sine AK Parti grubu olarak müsaade
etmeyeceğiz" diye konuştu. DHA

EKMEKTEN
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EKMEKTEN
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1 BUÇUK YIL İÇİNDE 2 MİLYARLIK İHALE!

KURU GÜRÜLTÜYSE NEDEN KORKTUN?

İETT ile ilgili de açıklamalarda bulu-
nan Tevfik Göksu, şöyle konuştu:
“TBMM’de zaman zaman hükümetle
ilgili araştırma önerileri verildiğinde
eğer meclisten ret çıktıysa CHP ve
temsilcileri ‘niye korkuyorsunuz’ diye
bağırırlar. Eylül ayı başında mecliste
İETT ile ilgili toplumun yaşadığı dramı
da dikkate alarak İETT’de ne oluyor
diye sorular sormuştuk. Bu sorular çer-
çevesinde CHP kazandıktan sonra bir
tane şirket gelmiş, 1.5 yıl içerisinde yak-

laşık 2 milyarlık ihale almış. Nasıl al-
mışsa, bütün ihalelerin yaklaşık maliyet
bedellerini bilerek almış. 14 ihale yapıl-
mış, 7 tanesi davetiye ile yapılmış. 2
milyar, İstanbul halkının parası sadece
1 kişiye gitmiş. Bunu sorduk. Bunu sor-
duktan sonra bize cevap verin dedik ve
İBB Başkanı ‘kuru gürültü’ dedi. İBB
Meclisi’nde alınan kararla konunun
araştırılmasını istediklerini belirten
Göksu, “İBB Başkanı’na sesleniyorum,
eğer bu kuru gürültüyse kurulan araş-

tırma komisyonunu neden veto ettin?
Neden korkuyorsun, neden çekiniyor-
sun? İETT’deki yolsuzluklar ve usul-
süzlükleri araştırmak üzere kurulmuş
olan araştırma komisyonu, İBB Baş-
kanı tarafından veto edilmiştir. Bu veto
ne anlama geliyor biliyor musunuz?
‘Sakın karıştırmayın, orada pislik var’
bunun Türkçesi bu. Yürekleri yeti-
yorsa, kendilerinden eminseler, doğ-
ruysalar, hodri meydan" ifadelerini
kullandı.

“Dürüst olduklarına inanıyor-
larsa, buyursunlar" diye konuşan
Göksu, açıklamasına şu sözlerle
devam etti: “Araştırma komis-
yonu milletin seçtiği meclis üye-
leri. Evrakları getirsinler, İstanbul
halkı adına denetleyelim. Bu veto
edildi, önemli değil. Biz onların
vetosuna rağmen inşallah bu ko-
misyonu ısrar kararla kuracağız,
gerekirse hukuki mücadele yapa-
cağız. Bu komisyon çalışmaya
başlayıp, İstanbullunun hakkını
koruyacak. İstanbullular artık yol-
larda otobüs itmekten, her gün

yolda kalan tramvay, bozulan
metro seyretmekten İstanbul’un
tarihi manzaralarını seyredemez
hale geldiler. Biz İstanbul adına
buradayız. İstanbullular adına
bunları takip edeceğiz. İBB Baş-
kanına tekrar soruyorum;
‘İETT’deki ihalenin araştırılma-
sından niye bu kadar korktun?’
Eğer kuru gürültüyse neden kork-
tun? Neden veto ettin? İstanbul-
luların her bir kuruşuna sahip
çıkacağız. Onlar bunları engelle-
yecekler ama biz o engelleri aşa-
rak yolumuza devam edeceğiz."
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Tüketiciyi Koruma Haftas'nn bir 
frsat olduğunu ifade eden Büyük-
çekmece Tüketiciyi Koruma ve Bi-

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

yüzde 7,4 artş gerçekleşti 

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

Sevgi 
Emanet

 
 

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

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

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

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

yüzde 7,4 artş gerçekleşti 

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

Sevgi 
Emanet
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Almanya’da Kovid-19 testlerinde ücret alınacak. Ülkede koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 
daha çok kişinin aşı olmasını teşvik etmek için ücretsiz Kovid-19 testleri uygulaması kaldırıldı

AŞI olmayanlar ya da Ko-
vid-19 geçirmemiş kişilerin, 
test şartı koyan mekanlara 

girmek istediklerinde negatif test 
sonucu ibraz etmeleri gerekecek. 
Hamile kadınlar, 12 yaş altı çocuk-
lar, yaşlı bakım merkezleri ile hasta-
neye ziyarete gidenler için Kovid-19 
testleri ücretsiz olmaya devam 
edecek. Bunun dışında kalan kişiler 
test merkezlerinde yaptıracakları 

testin ücretini kendileri ödeyecek. 
Kovid-19 hızlı antijen testi fiyatı 
eyaletlere göre 18-40 euro arasında 
değişiyor. Alman Tabipler Odasın-
dan yapılan açıklamada ise testlerin 
ücretli olması eleştirilirken, bu 
durumun vatandaşların hiç test yap-
tırmaması anlamına gelebileceği, bu 
nedenle vaka sayılarında yükselme 
yaşanabileceği ifade edildi. Öte 
yandan Almanya’da hükümetin sal-

gın başlangıcından 15 Eylül 2021’e 
kadar test ücretleri için yaklaşık 5.3 
milyar euro ödeme yaptığı kayde-
dildi. Robert Koch Enstitüsünden 
yapılan açıklamaya göre, ülkede 
Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı son 
24 saatte 3 bin 111 artarak 4 milyon 
313 bin 384’e çıktı. Son 24 saatte 7 
kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs 
kaynaklı toplam can kaybı sayısı da 
94 bin 209’a yükseldi.

Almanya’da testler 
artık ücretli olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, 29 Eylül’de Soçi’de 
Rusya Devlet Başkanı Vladi-

mir Putin ile bir araya gelmiş, ikili 
Suriye’deki durum başta olmak 
üzere birçok konuyu ele almışlardı. 
Hindistan’ın köklü gazetesi Times 
Of India, iki liderin Suriye’de karşı 
karşıya olmalarına rağmen yürüt-
tükleri yakın ilişkileri sayfasına 
taşıdı. Yazıda, Türkiye ve Rusya’nın 
yıllardır güçlü ancak kompleks bir 
ilişkisi olduğu, iki ülkenin bazen 
müttefik gibi davrandığını bazen de 
rekabet içerisinde oldukları ifadele-
ri yer aldı.

Suriye’deki durum
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 

Soçi dönüşü, “iki ülke olarak uçak 
motorlarında, savaş uçaklarında ve 
denizaltılarda nasıl geliştirmeler 
yapabiliriz” üzerine konuştuklarını 
açıklamasına atıf yapılan yazıda,  
iki liderin Türkiye’de nükleer santral 
inşa edilmesi üzerine istişarelerde 
bulunduğu bilgisi de hatırlatıldı. Türki-
ye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma 
sistemi de aldığına da dikkat çekildi.

Ancak iki ülke tüm bu ortaklığa rağ-
men, Suriye’de karşı karşıya durumun-
da. Türkiye, Suriye’de ÖSO’yu destekler-
ken, Rusya’nın desteklediği Esad rejimi 
ÖSO’ya karşı saldırılar düzenliyor. Ancak 
Times of India’ya göre, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, NATO üyesi ülkesinin, eğer 
çıkarları uyuşursa, Rusya’nın yanında 
yer almasını istiyor ve her defasında 
Rusya ile ortaklığın ‘son derece önemli’ 
olduğunu vurguluyor. Bu, Erdoğan’ın 
NATO’nun Rusya’ya yönelik politikala-
rını görmezden geldiğini ve Türkiye’nin 
çıkarlarına neyin hizmet ettiği konusun-
da meydan okurcasına kendi görüşlerini 
takip ettiğini açıkça gösteriyor.

Nifak tohumları ekti
Yazıda, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 

Savunma Sistemi almasının ABD tara-
fından yaptırımlara maruz kalmasına 
neden olduğu hatırlatılırken, ABD’yle 
de F-36 konusunda anlaşmazlığa neden 
olduğuna atıfta bulunuluyor. İstanbul 
Bilgi Üniversitesi’nden Prof. İlter Turan, 
gazeteye verdiği demeçte, “Bu satın 
alma, Türkiye’nin NATO’ya bağlılığı 
konusunda şüphelere yol açtı ve ittifak 
içinde nifak tohumları ekti.” ifadelerin-
de bulundu. Yazıda, “Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, 26 Eylül’de CBS News’te yayın-
lanan bir röportajda, Türkiye’nin hala 
Rusya’dan ikinci parti S-400 füze savun-
ma sistemi almayı planladığını söyledi. 
Ancak Moskova genel olarak Türkiye’nin 
Suriye ve Libya’dan Ukrayna ve Kafkas-
ya’ya uzanan bölgesel çatışmalardaki 
tutumundan memnun değil.” dedi.

MUTTEFMUTTEFiiK MK Mii  
RAKRAKiiP MP Mii

UKRAYNA iLE 
TEMAS GEREKSIZ

MEDVEDEV, “NATO ve 
Avrupa Birliği’ne üyelik 
umutları da çok açık olan 
nedenlerle geçiçi nitelik-
te. Ukrayna’nın Batılı ül-
kelerle ülkemiz arasında 
doğrudan çatışma hattın-
da (olası askeri çatışmalar 
da dahil) hiçbir değeri 
yok. Ukrayna için savaşa-
cak aptal yok. Bizim de 
vasallarla işimizin olma-
sı manasız. Doğrudan 
derebeyleriyle muhatap 
olmak gerek” ifadeleri-
ni kullandı. Medvedev, 
Ukrayna yöneticilerini 
ne olur ne olmaz diye 
yurtdışında birikim yapıp 
ceplerini doldurmaya ça-
lışan zayıf insanlar olarak 
nitelendirdi. Medvedev, 
‘boynunun kırılmaması 
için’ Zelenskiy’nin sürekli 
olarak farklı güçler ara-
sında manevra yapmak 
zorunda olduğunu belir-
terek, bu güçleri radikal 
milliyetçiler, başta Tatar-
lar olmak üzere ülkenin 
Müslüman kesimi, ılımlı 
apolitik Ukraynalı ve Rus-
ları ve başka etnik grup-
lar olarak sıraladı. “Böyle 
bir durumda onunla nasıl 
müzakere yürütülüp anla-
şılabilir ki? Hiçbir şekilde” 
ifadesini kullanan Medve-
dev, Ukrayna yönetimiyle 
görüşmenin manasız 
olduğunu belirtti.

Kiev anlaşmaları 
uygulamıyor

Medvedev, Minsk 
anlaşmalarına atıfta bu-
lunarak Ukrayna yöneti-
minin anlaşmaları yerine 
getirmediğini, sürekli 
yurtdışındaki efendileri-
ni memnun etmek için 
tutumlarını değiştirdiğini 
kaydetti. Uluslararası iliş-
kilerde böyle partnerlere 
güvenilemeyeceğini ifade 
eden Medvedev, Rusya 
ile eşit ve karşılıklı fayda-
ya dayalı ilişkiler kurmayı 
amaçlayan aklı başında 
bir Ukrayna yönetiminin 

gelmesinin beklenmesi 
çağrısı yaptı. Medvedev, 
“Rusya beklemeyi bilir. 
Biz sabırlı insanlarız” ifa-
delerine de yer verdi.

Yahudi atalarına sırtı-
nı döndü

Medvedev, Zelens-
kiy’nin aşırı sağcıların 
desteği için Yahudi ata-
larına sırtını döndüğünü 
ifade etti. Ukrayna’nın 
amacı ve geçmişi hakkın-
da net bir algı arayışında 
olduğunu belirten Zelens-
kiy, “Ancak Ukrayna lider-
leri, özellikle de üst düzey 
olanların kendileri sabit 
bir kimliğe sahip değiller. 
Bunlar mutsuz insanlar. 
Hangi ülkenin vatan-
daşları? Kökleri nerede? 
Tarihsel kimlikleri veya 
etnik kökenleri ne? Hangi 
tanrılara dua ederler? 
Ukraynalı mı, Avrupalı mı 
Rus mu, Yahudi mi, Tatar 
mı, Macar mı, Karayit 
mi?” ifadelerini kullandı. 
Zelenskiy’nin belirli etnik 
kökenlere sahip biri ol-
duğunu kaydeden Med-
vedev, “Hayatı boyunca 
Rusça konuştu. Rusya’da 
çalıştı, Rus kaynaklardan 
kazandığı parayla iyi 
bir yaşam edindi. Ancak 
ülkenin lideri olunca 
kendi kişisel iktidarını 
hedef alacak bir Maydan 
olayının gerçekleşmesi 
korkusuyla siyasi ve ahla-
ki pusulası yön değiştirdi. 
Kimliğinden vazgeçti. 
Hevesle Ukrayna’daki en 
azgın milliyetçi güçlere 
hizmet etmeye başladı” 
değerlendirmesini yaptı. 
Medvedev şöyle devam 
etti: “Onun için böyle 
ölümcül bir taklanın ne 
kadar mide bulandırıcı 
olduğu hayal edilebilir. 
Bu, Yahudi aydınlar sınıfı 
üyelerinden Nazi Alman-
yası’nda SS için (Schutzs-
taffel) hizmet etmesinin 
istendiği çılgınca durumu 
anımsatıyor” dedi. 

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı 
Dmitriy Medvedev, Kommersant gazetesi için 
kaleme aldığı makalesinde mevcut Ukrayna 
yönetimi ile temasların anlamsız olduğunu 

belirterek bununla ilgili gerekçelerini anlattı

DEVLETiN BiLGiLERi SIZDIRILDI
ABD Adalet Bakanlığı, Donanma’da atom 
mühendisi olarak çalışan 42 yaşındaki Jonat-
han Toebbe ve 45 yaşındaki eşi Diana’nın, 
geçen hafta cumartesi günü Atom Enerjisi 
Yasası’nı ihlal etmekle suçlanarak, Federal 
Soruşturma Bürosu (FBI) personeli tarafın-
dan tutuklandığını bildirdi.  Açıklamada, çiftin 
yaklaşık bir yıl boyunca ‘nükleer güçle çalışan 
savaş gemilerinin tasarımına ilişkin gizli bilgi-
leri yabancı bir otoritenin temsilcisi olduğuna 
inandıkları bir kişiye sattığı’ öne sürüldü.

Para karşılığında sattı
ABD’nin nükleer denizaltıları, Avustralya’nın 

Fransa ile yaptığı denizaltı alım sözleşmesini 
iptal etmesinin ardından Paris ve Washing-
ton arasındaki geniş çaplı diplomatik krizin 
merkezinde bulunuyor. Toebbe hakkındaki 
iddianamede, mühendisin Maryland eyaletine 
bağlı Annapolis’te görev yaptığı sırada, eşiyle 
birlikte nükleer denizaltı reaktörleri hakkında 
100 bin dolarlık kripto para karşılığında veri 
sattı. İddiaya göre Toebbe, sözgelimi ‘yabancı 
devletle’ ilk temasa geçtiğinde “Dilinize yapı-
lan bu kötü çeviri için özür dilerim. Lütfen bu 
mektubu askeri istihbarat teşkilatınıza iletin” 
dedi. Mühendis, “Bu bilginin ülkeniz için çok 
değerli olacağına inanıyorum. Bu bir aldatma-
ca değil” ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

Çift duruşmaya çıkacak
Açıklamaya göre Toebbe, 2020’nin nisan 
ayında yabancı devletle ‘gizli bir ilişki kurmak 
için sınırlı veri ve talimatlar içeren’ bir paket 
gönderdi. İddianameye göre, FBI pakete el 
koydu ve gizli ajan, çiftle ilişki kurmak için 

yabancı hükümetin temsilcisi gibi davran-
dı. Temsilci, ‘Alice’ takma adını kullanan 
Jonathan Toebbe’ye, veriler için teşekkür 
olarak kendisine bir hediye sunan bir e-posta 
gönderdi. Ancak Toebbe, burada dikkatli 
davranan Toebbe, ve bunun yerine kendisine 
kripto parayla ödeme yapılmasını istedi. Son-
raki aylarda çift, aracıya birden fazla şifreli 
SD kartı gönderdi. FBI casusu, aralarındak 
ilk teslimatı, “SD kart plastiğe sarıldı ve iki 
dilim ekmek arasına yarım fıstık ezmeli sand-
viç içine yerleştirildi” şeklinde aktardı. Diğer 
SD kartlar ise sakız paketi ya da yara bandı 
ambalajının içine saklanmıştı. Çift, cumartesi 
günü son SD kartı bırakırken tutuklandı. 
ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, yaptığı 
açıklamada, ‘planı engelleyen’ ve ‘failleri 
adalete teslim etmek için bu ilk adımı atan’ 
kurumları kutladı. Çiftin duruşmaya çıkarıl-
ması bekleniyor. ABD Savunma Bakanlığı 
(Pentagon) konuya ilişkin henüz bir açıkla-
mada bulunmadı.

ABD Adalet Bakanlğı, ülkenin Batı Virginia eyaletinde bir çiftin nükleer denizaltılar hak-ABD Adalet Bakanlğı, ülkenin Batı Virginia eyaletinde bir çiftin nükleer denizaltılar hak-
kında ‘yabancı bir devlete’ gizli bilgileri sızdırdıkları gerekçesiyle tutuklandığını duyurdukında ‘yabancı bir devlete’ gizli bilgileri sızdırdıkları gerekçesiyle tutuklandığını duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile 
Soçi’de yapacağı görüşmeden birkaç 
gün önce, 76. BM Genel Kurulu’na hi-
taben yaptığı konuşmada, Türkiye’nin 
Kırım da dahil olmak üzere Ukray-
na’nın toprak bütünlüğünü koruma-
nın önemli olduğuna inandığını açıkla-
mıştı. Bu durum Moskova’da tepkilere 
neden olmuştu. Yazıda, Rusya ve 
Türkiye’nin Libya’da farklı saflarda yer 
aldığı belirtilirken, Türkiye’nin zaman 
zaman bölgede Rusya’nın çıkarına 
davrandığına vurgu yapıldı. Yazıda, 
“Dolayısıyla, Türkiye’nin Rus S-400 
füze savunma sistemini satın almasına 
ve iki ülkenin savunma sanayilerinde-
ki olası işbirliğine rağmen, Rusya ile 
Türkiye arasındaki ilişkilerin karmaşık 
ve sorunlu olduğunu görüyoruz.” 
ifadelerine yer verildi.

Tepki göstermişti 

Times Of India gazetesi, yayımladığı analiz yazısında Türkiye 
ve Rusya arasındaki ilişkilere değindi. Gazete, ‘iki ülke gerçek-

ten müttefik mi yoksa rakip mi?’ sorusunu gündeme taşıdı??RUSYA RUSYA 

TÜRKIYE 
TÜRKIYE 

IKILIEMI
IKILIEMI
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Y urt dışında çalışma, yerleşim ve
aile vizesi başvurularında popü-
lerliği katlanarak artan ülkelerin

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

30 saatte açıklanıyor

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

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

Çok daha ekonomik

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

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

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

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

Okuryazarlık artacak 

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

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pekiştirmek istiyoruz 

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

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

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

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30 saatte açıklanıyor

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

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

Çok daha ekonomik

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

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

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

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

Okuryazarlık artacak 

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

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pekiştirmek istiyoruz 

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

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

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

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

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

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

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

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

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

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

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

‘Da Vinci Kids’ Tiktok YazFest’de 
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SANAYICI ve Iş Adamları 
Derneği (URSIAD) Avcı-
lar’daki genel merkezinde 

2. Olağan Genel Kurulu seçim için 
toplandı. Olağanüstü genel kurula 
üyeler büyük çoğunlukla katılım 
sağladı. URSIAD’ın başkanlığına, 
iş insanı Nabi Kırmızı dernek üye-
lerinin desteğini alarak  seçildi. 
URSIAD’ın önceki başkanı Ömer 
Faruk Bahçivan ise Onursal Başkan-
lık mevkiine getirildi.   URSIAD’IN 
yeni başkanı Kırmızı, “Şanlıurfa 
Dayanışma Derneği’nin kuruluşunun 
bugüne kadar gelişini anlattılar.Ge-
çen sefer yapmış olduğumuz tüzük 

değişikliğinde Şanlıurfa’lı iş insanları 
ismini Şanlıurfa olarak değiştirdik. 
Bu değişikliğin sebebi; üyelerimiz ve 
yönetimimiz arasında illaki  Urfalı 
olmasını şart koşmamamız. Aramıza 
diğer şehirlerden arkadaşlarımızı, 
iş insanlarımızı katabilmek içindir. 
Zaten aramıza katılan diğer şehir-
lerden birçok arkadaşlarımız bu-
lunmakta. Urfa sadece Urfa değil! 
Bunu hepimiz biliyoruz. Medeni-
yetin başaldığı, tarihin sıfır noktası 
denen bir yer.Nuh tufanından sonra 
dünyaya yeniden şekil verilip yeni 
şehirler oluşturulurken, Şanlıurfa o 
tarihteki yerini almış. Medeniyetin 

sıfır nokatası denen Mezopotam-
ya’nın da göbeğinde bulunan bir 
şehir olarak tüm insanalığa, bütün 
şehirlere hatta dünyaya medeniyeti 
yaymıştır. Ismimiz Urfa olsa bile biz 
URSIAD’ı tüm ülkeye, tüm dünyaya 
örnek bir dernek, örnek hizmetler 
yapan bir grup olarak sunacağız. 
Beni de bu göreve uygun gördüğü-
nüz için teşekkür ediyorum.Ömer 
başkana berdiği hizmetlerden dolayı 
çok teşekkür ediyorum. Inşallah bize 
verdiği bayrağı devam ettireceğiz.
Onursal başkanımız olarak da her 
zaman onun tecrübelerinden fayda-
lanacağız.” şeklinde konuştu.

URSiAD Kırmızı’yı seçtiAvcılar’da 
URSİAD 
Şanlıurfa 
Sanayici ve 
İş Adamları 
Derneği’nin 
2. Olağan 
Genel Kurul 
seçimi 
yapıldı. 
Başkanlığa 
iş insanı Nabi 
Kırmızı seçildi

16’ıncı Contemporary İstanbul, yeni mekânı Tersane İstanbul’da sanatseverler-
le buluştu. Tersane’nin mimari detayları sergilenen eserlerin özelliklerini daha 

da öne çıkarırken İstanbul ile sanatın ayrılmaz bütün olduğunu ispat etti

Ankara Tiyatroları’nın sezon açılışı gerçek-
leştirildi. Törene katılan Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş, “Özellikle son yıllar-
da biliyorsunuz Ankara sanata saygı duyul-
mayan bir kent olmuştu. Şimdi bizler tekrar 

sanata saygı duyan bir yönetim olarak 
inşallah Ankaralı hemşehrilerimizi sanatın 

her dalıyla buluşturmak istiyoruz” dedi

ANKARA
RENKLENECEK

ANKARA Büyükşehir Belediyesi ve Anka-
ra Kent Konseyi iş Birliği ile ‘Ankara Ti-
yatroları Sezon Açılış Şenliği’, Gazi Park’ta 

gerçekleştirildi. Sezon açılışına Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı. Yavaş, 
başkenti sanatın da başkenti yapmakta kararlı 
olduklarını belirterek, şöyle konuştu: “Atatürk’ün 
Ankara’ya gelişinin 100. yılından başlayarak Sa-
karya Zaferi’ne ve daha sonra da Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nin açılışı ve Cumhuriyetin 100. 
yılına yaklaşıyoruz. İnşallah 100. yılı hep birlik-
te coşkuyla kutlayıp, ikinci yüzyıla hep birlikte 
adım atacağız. Bildiğiniz gibi pandemi nedeniyle 
tiyatrolarımız sanattan uzak kaldı, Ankara da 
sanattan uzak kaldı ama özledik. Bizler sanatçıla-
rımızı özledik, oyunları özledik onlar da alkışları 
özlediler. İnşallah bugünden itibaren Ankara’nın 
her yerinde sanatın her türlüsünü ve özellikle 
tiyatroların perde demesiyle birlikte onları alkışla 
buluşturacağız, biz de sanata doyacağız” ifadele-
rini kullandı. 

Sanatseverleri buluşturan şenlik
Ankara’daki özel tiyatroların stant açtığı ve oyun-
larını tanıttığı sezon açılış şenliği; jonglör, uzun 
adam, kukla, sihirbazlık gösterileri, yüz boyama 
ve çeşitli atölyelerle sanatçıları ve sanatseverleri 
de buluşturdu. Gazi Park’ta tiyatroların sahne 
gösterilerini Ankaralılarla birlikte izlemenin 
heyecan verici olduğunu vurgulayan EGO Genel 
Müdürü Nihat Alkaş, “7’den 70’e herkes burada. 
Ankara bundan sonraki günlerde de sanat dolu, 
kültür dolu bir sezonu yaşayacak. Hep birlikte 
imrendiğimiz ve özlediğimiz sanat dolu etkinlikle-
ri doya doya gerçekleştireceğiz” derken, Ankara 
Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil 
İbrahim Yılmaz da, “40’a yakın özel tiyatro gö-
nüllü olarak bir araya geldi. Büyük bir etkinlikle 
tiyatro sezonu açılıyor. Kentteki bütün mahalleler 
ortak bir alanda buluştular. Kültür ve sanat adına 
tiyatro sezonunu büyük bir karnavalla açıyorlar. 
Ankara kültür ve sanatın başkenti olmaya devam 
ediyor” açıklamasında bulundu.

iiSTANBUL STANBUL iiLELE  
SANAT BSANAT BiiR BUTUNR BUTUN

MINIKLERIN ILK SINEMA HEYECANI
AVCILAR Belediyesi, 11 
Ekim Dünya Kız Çocukları 
Günü nedeniyle bir etkinlik 
düzenledi. Etkinlik kapsamın-
da Avcılar Yeşilkent Mahal-
lesi Leyla Bayram İlköğretim 
Okulu’nda okuyan ve daha 
önce çeşitli sebeplerle sinema-
ya gidememiş kız çocukları, si-
nemayla buluştu. Barış Manço 
Kültür Merkezin’de kendile-
rine ayrılan salonda animas-
yon filmi izleyen çocuklara 
filmden sonra satranç takımı 
ve çanta hediye edildi. İlko-
kul 4. sınıf öğrencisi bir kız 
çocuğu, “ Çok mutlu oldum. 
Öğretmenimiz bize sinemaya 

geleceğimizi söylediğinden 
beri gece uykumdan uyanıp 
heyecanlanıyorum.   Bizim 
için bu etkinliği düzenleyen 
Avcılar Belediyesi’ne teşekkür 
ederim” diyerek kız çocukları 
gününü kutladı. Çocukların 
öğretmeni Gizem 
Demiralay, “Kız 
çocuklarımızı 
mutlu etmek 
adına sinema 
etkinliğine geldik. 
Duyurduğumuz-
dan beri çocuklar 
çok mutlu oldu-
lar, hatta erkek 
öğrencilerimiz 

niye bizim günümüz yok diye 
çok üzüldüler. Öğrencilerimiz 
çok heyecanlanmışlar, hatta 
gece birçoğu uyuyamamışlar 
ve gelinceye kadar saatin 
dolmasına kadar dört gözle 
beklediler” dedi.

İstanbul’un bir sanat başkenti olması yo-
lunda önemli etkinliklerinden biri olan 16. 
Contemporary İstanbul yeni mekânında bu 
iddiasını daha da güçlendirdi. Üç gün süren 
fuara hem katılımcıların hem de sanatse-
verlerin ilgisi yoğundu. Elbette bu ilgide İs-
tanbul’un özellikle plastik sanatlar alanında 
giderek daha güçlü bir figür olmasının yanı 
sıra fuarın yeni mekânı Tersane İstanbul’un 
da önemli bir payı oldu. 9 bin 500 metreka-
relik kapalı ve 10 bin metrekarelik açık ala-
na yayılma imkânı bulan 16. Contemporary 
İstanbul, 47 galeri, 11 kurum, 436 sanatçı ve 
1240 sanat eserine ev sahipliği yaptı. Ziya-
retçilerin sayısı ise henüz açıklanmadı.

Dijital dikkat çekiyor
Sanat eserlerinin tersanenin özellikli mima-
risi içinde sergilenmesinin başlı başına bir 
seyir keyfi sunduğunu baştan belirtmekte 
fayda var. Özel sergiler için ayrılan alan, fu-
arın en ilgi çekici bölümlerinden biri. Bura-
da “Yüz Yaşındaki Heykelci: İlhan Koman”, 
“Sıtkı Kösemen: Bodrum-Dönüşümler”, 
“Mina’ın Çocukları”, “Burhan Doğançay, 
Ekrem Yalçındağ”, “ContempoNeo” ve 
“The Land of Legends” sergileri yer alı-
yor. Bu özel bölümün ardından galerilerin 
yer aldığı bölümler var fuarda. Alan geniş 
olduğu için tüm sanatçıların eserleri keyifle 
görünebiliyor. Bu tip organizasyonlarda 
elbette yerleşim çok önemli çünkü pek çok 

eser yanlış konumlanmadan dolayı gözden 
kaçabiliyor. 16. Contemporary İstanbul bu 
anlamda çok başarılı. Neredeyse bir müze 
gezer gibi hissederken plastik sanatlardaki 
tüm eğilimlere de şahitlik edebiliyorsunuz. 
En çok öne çıkan dijital işler. Teknolojinin 
sanatla buluşmasını gösteren pek çok eser 
fuarda yerini alıyor. Özellikle dijital yerleş-
tirmeler öne çıkıyor. Her ne kadar pande-
miyle hayatın yavaşlamasına alışsak da yine 
de çağa ayak uyduran ve teknolojiyi yaka-
layan bu sanatsal birleşmeler plastik sanat-
ların geleceğinin rotası konusunda önemli 
fikirler veriyor. Teknoloji dikkatimizi çekip 
hızıyla, renkleriyle gözlerimizi boyasa da 
klasikten vazgeçilmiyor. Özellikle de heybet-
li heykellerden. Mekân geniş olunca hey-
keller de kendini gösterebiliyor. Açık alanın 
büyük kısmı heykellere ayrılmış. Dolasıyla 
heykeller bu kocaman alanda sanatseverle-
rin büyük ilgisiyle buluşuyor.

Manzarası da cabası
Fuar yine mekân avantajıyla sanatseverlere 
farklı alternatifler de sunuyor. Akbank Caz 
Festivali’nin konser mêkanları arasında yer 
almasının yanı sıra fuarı gezerken gördükle-
rinizi değerlendirme, biraz ara verip yeniden 
gezmek için dinlenme alternatifleri sunuyor. 
Manzarası da cabası. Önümüzde İstanbul’un 
en güzel hali, yanı başımızıda sanat hem bu 
şehir hem de fuar övgüyü hak ediyor. 16. 
Contemporary İstanbul bugün sona eriyor. 
Fırsatınızı bulursanız mutlaka ziyaret edin.

TÜRK heykel sanatının büyük ustası 
İlhan Koman’ın bu yıl 100’ncü doğum 
yılı kutlanırken 16. Contemporary 
İstanbul da büyük ustayı unutmu-
yor. “Yüz Yaşındaki Heykelci: İlhan 
Koman” başlıklı sergide sanatçının 
kariyeri boyunca kullandığı değişik 
materyal ve tekniklerden örnekler 
yer alıyor. Sanatçının kullandığı farklı 
malzemeler ve teknikleri en iyi yansı-
tacak ve sanatseverlerle buluşturacak 
bir seçki yaratmayı hedefleyen sergiyle 
Koman’ın Türk heykel sanatına yaptı-
ğı büyük katkılar gözler önüne seri-
liyor. Her zaman çevresini algılayan, 
fark eden, izleyen bir sanatçı olarak, 
heykele mekân kavramını içselleştiren 
bir yaklaşım getiren Koman, bir süre 
Paris’te yaşayıp İstanbul’a döndüğün-
de yakın dostlarıyla birlikte Fransa’da-
ki bir akımdan etkilenerek Türk Grup 
Espas’ı oluşturdu. Form onun için 
espasla birlikte düşünülmesi gereken 
bir olguydu. Koman’ın Türk heykel sa-
natına getirdiği en özgün yaklaşımlar-
dan biri de heykel kavramını ‘entegre’ 
bir varlık olarak düşünmesi; mimarlık, 
heykel ve resmi birlikte var olabilecek 
alanlar olarak görmesiydi. Türkiye’de 
o dönemde var olan yaklaşımın çok 
ötesinde bakış açıları getiren sanatçı; 
ileriki dönemlerinde form ve mekânla 
uğraşırken figürün ‘kendiliğinden’ 
oluşmayacağını ve soyut figürün bile 
bir gerçekliğe denk düşmesiyle ilgili 
yenilikçi yaklaşımıyla, heykel sanatın-
da bambaşka bir dönemin kapılarını 
araladı. Bu anlamda mimari de Ko-
man’ın eserlerinde temel aldığı bir di-
siplin olarak var oldu. Bu da sanatçıyı 
tüm işlerinde bir matematik, eşyanın 
ve doğanın düzenini bu yolla çözümle-
me noktasında eserler verdiği bir nok-
taya taşıdı. Koman sanat eleştirmen-
lerinin tabiriyle heykelleriyle hacmin 
içindeki boşluğu değil, matematiği ve 
matematiğin içindeki boşluğu yakalasa 
da bugün hâlâ sadece matematiğin di-
line dayanmayan, kendi gizemi ve asla 
çözülemeyecek şifreleri olan eserleri 
bizi büyülemeye devam ediyor.

ZEHRA ÇELİK

BÜYÜLEMEYE 
DEVAM EDIYOR

ULUS Zafer Anıtı’nın önünde sezon açılışına 
ilişkin basın açıklaması yapan Ankara Tiyatro 
Yapımcıları Derneği (ANTİYAP) Başkanı Ali 
Nihat Yavşan, yerel yönetimlerden sivil toplum 
kuruluşlarına kadar tüm paydaşlara seslenerek ti-
yatrolara destek vermelerini istedi. Ankara’da 35 
özel tiyatronun sezon açılışı ile yeniden umutlan-
dıklarını ve festivaller yaparak dünya ile kültürel 
köprü kurmayı hedeflediklerini belirten Yavşan, 
“Cumhuriyetimiz 100. Yılına yaklaşırken tiyatro 
seferberliği ilan edelim. Her yerde tiyatronun ye-
niden doğmasına izin verelim, tiyatrolara destek 
olalım. Yeni sahneler yapalım ki tiyatrolara yuva 
olsun. Yeni sahneler açalım ki seyircilerimize 
nefes olsun” dedi.

Yeni sahneler yapalım

n
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Başarılı oyuncu Galatasaray'daki perfor-
mansından sonra milli takıma yükseldi. Bu
sezon Galatasaray formasıyla 6 maçta bir
gol atıp bir de asist yapan Halil için sezon
sonu planları da şimdiden yapıldı. İngiltere
Premier Lig ekiplerinden Brentford, Halil
Dervişoğlu'na başka bir takım talip olursa
bunu Galatasaray'a bildirmek zorunda. Ga-
latasaray da yapılan teklifin 1 milyon Euro
düşüğüne Halil Dervişoğlu'nu satın alabile-
cek. 22 yaşındaki milli forvet Türk futbolu-
nunun gelecek adına önemli golcüleri
arasında gösteriliyor. Halil Dervişoğlu'nu
Brentford'dan 1 milyon Euro'ya kiralayan
Galatasaray sözleşmeye satın alma opsi-
yonu koyduramasa da öncelik sözü aldı.
Sarı-kırmızılı kulüp, Fatih Terim'in takımda
kalmasını istediği Halil'in ön satın alma hak-
kına sahip. Brentford sezon sonunda Halil
Dervişoğlu için gelecek olası teklifleri değer-
lendirebilir. Ancak İngilizler Halil'i satmaya
karar verirse, değerlendireceği yazılı teklifi
Galatasaray'a bildirmek zorunda.

Galatasaray'ın milli futbolcusu Taylan An-
talyalı'nın maaşına sarı-kırmızılı yönetim
zam yapmaya hazırlanıyor. Galatasaray yö-
netimi, performansını yükselten Taylan An-
talyalı'nın maaşında düzeltme yapmaya
hazırlanıyor. Başarılı futbolcuya, Mustafa
Cengiz döneminde maaşına düzeltme sözü
verilmiş ancak işleme konulmamıştı. Sa-
bah'ın haberine göre, bu yıl 2 milyon 200 bin
TL kazanan Taylan'ın maaşı yükseltilecek,
2023'e kadar olan sözleşmesinin de uzatılma
ihtimali bulunuyor. Milli futbolcu, bu sezon
Galatasaray formasıyla 13 resmi maça çıktı.

Türkiye Kayak Federasyonu 2021 faaliyet
programında yer alan Kayaklı Koşu Olim-
pik Havuz Takımı, sezonun ilk kayaklı ça-
lışma kampına Avusturya'nın Ramsau
kentinde devam ediyor. Kafile başkanlığını
Seyfullah Bayraktar'ın yaptığı kampta an-
trenör olarak Yüksel Yusufoğlu ve Fikret
Ören yer alırken, sporcular Hamza Dur-
sun, Ömer Ayçiçek, Yusuf Emre Fırat,
Amed Oğlağo, Hamit Tarık Aydın, Ayşenur
Duman, Seher Kaçmaz çalışmalarını sür-
dürüyor. Son derece verimli bir kamp dö-
nemi geçirdiklerini dile getiren Seyfullah
Bayraktar, "Avusturya'da sezonun kayaklı
çalışma kampını gerçekleştiriyoruz. Spor-
cularımızı sezon yarışlarına en iyi şekilde
hazırlıyoruz" diye konuştu. Kayaklı Koşu
Olimpik Havuz Takımı'nın Avusturya
kampı 21 Ekim tarihinde sona erecek.

Berisha formayı istiyor
Fenerbahçe'de Valencia ve Serdar Dursun’un Milli
takımlarına gitmesi, Mergim Berisha için büyük şans
oldu. Alman yıldız, Trabzon karşısında formayı kapmak
için özel çalışmalar yapıyor. En büyük desteği ise
yıllarca Almanya forması giyen Mesut Özil’den alıyor
Fenerbahçe ’de forvetteki forma rekabeti
tavan yaptı. Enner Valencia, Serdar Dur-
sun ve Mergim Berisha, Pereira’nın bi-
rinci golcüsü olmak için kıyasıya bir
mücadele içerisinde. Ancak lige verilen
Milli ara, Berisha’yı bu yarışta öne ta-
şıdı. Valencia ve Serdar Dursun, Milli
göreve gitti. Berisha, bu süreçte Porte-
kizli teknik adamın gözüne girmek için
elinden geleni yapıyor. 23 yaşındaki for-
vet, takımla çalışmaların dışında özel id-
manlarla Trabzonspor maçına
hazırlanıyor. Pereira’nın hücum organi-
zasyonları üzerine yaptırdığı antrenman-

lar da Berisha için önemli bir fırsat oldu.

Birlikte çalışıyorlar

Yıldız futbolcunun çok önemli bir de
destekçisi var: Mesut Özil... Yıllarca Al-
manya Milli Takımı’nın formasını giyen
Mesut, aynı dili konuştuğu Berisha’ya
her konuda yardımcı olmaya çalışıyor.
Dünyaca ünlü yıldız, özel çalışmalar sı-
rasında da takım arkadaşına zaman
zaman eşlik ediyor. Milli arayı çok iyi de-
ğerlendiren Mergim Berisha, forma re-
kabetinde şu anda bir adım öne geçmeyi
başarmış durumda.

halil dervişoğlu
atağı başladı

taylan antalyalı
için maaşa zam

kayak için
sıkı çalışma

Yaz transfer döneminde hem 
Fenerbahçe'nin hem de
Galatasaray'ın istediği Halil
Dervişoğlu, Fatih Terim'in birinci 
tercihi oldu. Sarı Kırmızılı yönetimin
de genç futbolcunun bonservisini
almak için yaptığı plan ortaya çıktı

Beşiktaş 'ta kiralık olarak forma giydiği geçen sezon 35 mü-
cadeleye çıkıp 8 gol ve 18 asistlik performans sergileyerek
elde edilen çifte şampiyonluğa direkt olarak etki eden Rac-
hid Ghezzal, bu döneme iyi bir başlangıç yapamamıştı. Lei-
cester City'den bonservisinin alınmasının ardından 7

mücadelede bir gol ve 1 asistle oynayan Cezayirli kanat
oyuncusu, sakatlığını atlatmasının ardından Milli arada eski
gücünü yeniden topladı. Takım izinli olmasına rağmen dün ve
önceki gün tesislerde özel olarak çalışan Ghezzal, Başakşehir
maçıyla birlikte beklenen görüntüsünü sergilemeyi istiyor.

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, bu döneme iyi bir başlangıç yapamamıştı. Cezayirli kanat
oyuncusu, Başakşehir maçıyla birlikte beklenen görüntüsünü sergilemeyi istiyor

Gözler şimdi Ghezzal’da

Fenerbahçe 'de her milli arada
yaşanan kriz bu kez daha büyük
sıkıntıya yol açacak. Ekvador
Milli Takımı ile Bolivya ve Vene-
zuela karşılaşmalarına 11'de
başlayan Enner Valencia'nın,
perşembeyi cumaya bağlayan
gece (15 Ekim) saat 00:00'da
Kolombiya deplasmanında
maçı var. Yani Kolombiya'daki
mücadele ile sarı-lacivertlilerin
Trabzon'la deplasmanda oyna-
yacağı maç arasında sadece 67

saat zaman kalıyor. Fenerbahçe,
mücadele için Trabzon şehrine
cumartesi öğleden sonra geçe-
cek. Valencia kafileye ya ucu
ucuna yetişecek ya da yetişeme-
yip İstanbul'da kalacak. Yetişse
bile Ekvadorlu oyuncunun hem
yorgunluk hem de yolculuk do-
layısıyla Trabzon deplasma-
nında görev alması çok zor
görülüyor. Pereira, maça yönelik
hücum planını Berisha, Rossi ve
Mesut üçlüsü üzerine yapıyor.

Valencia bilmecesi
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Enner Valencia'nın
milli takım dönüşü yine geç kalacak olması Trabzon-
spor maçında kadroda olmasını zor duruma sokuyor.
İki karşılaşma arasında sadece 67 saat bulunuyor. 31
yaşındaki tecrübeli futbolcu ya Fenerbahçe kafilesine
ucu ucuna katılacak ya da İstanbul’da bırakılacak
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K adrosundaki eksikler sebebiyle son dö-
nemde ligde ve Avrupa'da önemli ka-
yıplar yaşayan Beşiktaş 'ta, Milli arayla

birlikte her şey normale döndü. İdeal 11'den
tüm isimlerin bu hafta göreve hazır hale gelecek
olması, teknik ekibin elini güçlendiriyor. Süper
Lig'de 8. haftayı 2-1'lik Sivasspor galibiyetiyle
17 puanla 3. sırada tamamlayan Kara Kartal,
Milli ara sonrasındaki ilk mücadelesine cuma
akşamı Başakşehir deplasmanında çıkacak. 1
aylık süreçte kadrodaki eksiklerin 12'ye ulaş-
ması sebebiyle takım kurma konusunda bile
zaman zaman sıkıntıya düşen teknik direktör
Sergen Yalçın, Milli arada eksiklerin bir bir ka-
panması sebebiyle rahat nefes aldı. As kadroda
yer alan tüm futbolcuların takıma dönmesi
sonrasında Ekim ve Kasım aylarında yer ala-
cakları yoğun programdan başarıyla ayrılma-

nın hesaplarını yapan Yalçın, ilk hedefini belir-
ledi.

10 günde 3 maç

Kara Kartal'ın çifte kupalı teknik adamı, Süper
Lig ve Şampiyonlar Ligi'de 11 gün içinde oyna-
yacağı 3 mücadeleden 9 puanla çıkmayı hedef-
liyor. İlk olarak teknik direktör değişimi yaşayan
Başakşehir'i cuma günü deplasmanda kayıpsız
geçmeyi hedefleyen Yalçın, ardından Şampi-
yonlar Ligi'nde Sporting karşısında takımına ilk
puanını kazandırmayı hedefliyor. Borussia
Dortmund ve Ajax maçlarını kaybetmelerinin
ardından C Grubu'nda 3. mücadelesine 19
Ekim'de çıkacak olan Siyah-Beyazlılar’ı Voda-
fone Park'ta oynanacak karşılaşmada 3 puanla
tanıştırmak isteyen tecrübeli hoca, sonrasında
Galatasaray derbisine yoğunlaşacak.



2022 FIFA Dünya 
Kupası Güney Amerika 
Elemeleri’nde Arjantin, 

sahasında Uruguay’ı 3-0 
yendi. 10 takımın tek 
grupta mücadele ettiği 
elemelere, 5 karşılaş-
mayla devam edildi. 

Arjantin, başkent Buenos 
Aires’teki Antonio Vespucio 
Liberti Stadı’nda ağırladığı Uru-
guay’a, 38. dakikada yıldız oyun-
cusu Lionel Messi, 44. dakikada 
Rodrigo de Paul ve 62. dakikada 
Lautaro Martinez’in golleriyle 
3-0 üstünlük sağladı. Galata-
saray forması giyen Fernando 
Muslera, mücadelede 90 dakika 
boyunca sahada kaldı. Uruguaylı 
kaleci, özellikle Messi’nin kaleye 
yönelerek golle sonuçlanan orta-
sına yaptığı hatalı çıkışla dikkati 
çekti. Messi ise milli formayla 
80. golüne imza attı. Bu sonuçla 
Arjantin, grupta 22 puana ulaşa-
rak Brezilya’nın ardından ikinci 
sıradaki yerini korudu. 16 puanlı 
Uruguay ise averaj farkıyla 4. 
sırada kaldı.

Brezilya puan kaybetti
Kolombiya, Metropolitano 
Roberto Melendez Stadı’nda 

konuk ettiği lider Bre-
zilya ile 0-0 berabere 
kaldı. Puanını 15’e 
yükselten Kolombiya 
5. sırada yer alırken, 
grupta ilk kez kaza-
namayan Brezilya ise 
28 puanla ilk sırada 
kalmaya devam etti.

Valencia’nın 
golü, puan için 
yeterli olmadı
Ekvador’un deplas-
manda Venezuela’ya 
2-1 mağlup olduğu 
maçta konuk ekibin 
tek golünü, 37. dakikada 
penaltıdan Fenerbahçeli 
Enner Valencia kaydetti. 
Milli formayla son iki maçta 
3. kez fileleri havalandıran Va-
lencia, toplam 34 golle Ekvador 
tarihinin en skorer oyuncusu 
unvanını korudu. Bu mağlubiye-
te rağmen Ekvador, 16 puan ve 
averaj farkıyla grupta 3. sırada 
yer alırken, 7 puanlı Venezuela 
ise son sırada kalmayı sürdürdü. 
Grubun diğer maçlarında, Bo-
livya, konuk ettiği Peru’yu 1-0, 
Şili ise ağırladığı Paraguay’ı 
2-0’la geçti.

BEŞIKTAŞ Yönetimi, ‘Başının belası’ 
Adem Ljajic’ten kurtulmak için her 
yolu deniyor. Siyah-Beyazlılar şimdiye 
kadar gelen transfar tekliflerini redde-
den Sırp yıldız için devre arası neşteri 
vuracak. Tecrübeli orta saha oyuncusu 
Ocak ayında bir takımla anlaşmazsa Si-
yah-Beyazlılar sözleşmesini feshedecek. 
Ljajic, Beşiktaş’tan bonuslarla birlikte 
yıllık 4.2 milyon Euro kazanıyor. 6 aylık 
maaşı ise 2.1 milyon Euro (Yaklaşık 22 
milyon lira). 
Kartal, 
devre ara-
sının son 
gününe 
kadar bir 
takımla 
anlaşmadı-
ğı taktir-
de 22 

milyon lirayı verip Sırp oyuncuyla veda-
laşacak. 2019 yılında transfer edilen ve 
sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 
Ljajic bu sezon hiçbir 
maçta görev almadı. 
Yönetim, sözleşmesi 
sezon sonunda bite-
cek olan oyuncuyu 
gönderip onun yeri-
ne transfer yapmayı 
planlıyor.

KARIYERIN-
DE daha önce 
Beşiktaş’tan Alman 

devi Leipzig’e 2015 yılında 
5 milyon Euro bonservis 
bedeliyle transfer olan 27 
yaşındaki stoper, üst üste 
çapraz bağlarından sakat-
lanıp 2 yıldan uzun süre 
forma giyemedi. Göz-Göz’e 
2019-2020 sezonunda trans-
ferin son gününde imza atan 
Atınç, tam form tutarken 
Aralık 2019’da üçüncü kez 
çapraz bağlarından sa-
katlandı. Ameliyat olarak 
yaklaşık 6 ay sahalardan 

uzak kalan Atınç, o sezon 
koronavirüs pandemisi 
nedeniyle uzun süre durup, 

haziran ve temmuz 
aylarından devam 

eden lig uzayınca 
sezon bitmeden 
takıma ilk 11’de 

döndü.

Bekleneni veremedi
Pandemi arası sonrası 
2019-2020 sezonunun 
son haftalarında takımın 
bankoları arasına giren 
Atınç, geçen sezon da 
Süper Lig’de 26’sı ilk 11’de 
27 maçta forma giyerek 
kadronun değişilmezi oldu. 
Performansıyla geçen yıl 
henüz sezon bitmeden ku-
lübüyle 3 yıllığına sözleşme 

yenileyen Atınç, bu sezona 
da ilk 11’de başlamasına 
rağmen ardından yedek 
kulübesini mesken tuttu. 
İlk 2 hafta Antalyaspor ve 
Yeni Malatyaspor önünde 
11’de forma giyen tecrübeli 
futbolcu, bu randevulardan 
sonra oynanan 6 maçta 
yedek kulübesini mesken 
tutarak hiç süre alamadı. 
Hem Ünal Karaman hem 
de Nestor El Maestro 
döneminde tercih edilme-
yen Atınç’a bu hafta aylar 
sonra forma şansı doğdu. 
Stoperlerden Arslanagic’in 
cezalı, Angel’in hafif sakat 
olduğu Göztepe’de Atınç’ın 
Kasımpaşa deplasmanında 
Kahraman’la birlikte 11’de 
forma giymesi bekleniyor.

Süper Lig’de Göztepe’ye sürpriz transfer olarak gelip geçen sezon kad-
ronun vazgeçilmezi olan Atınç Nukan, bu yıl gözden düştü

Süper Lig’in 9. haftasında 17 Ekim Pazar günü Fener-Süper Lig’in 9. haftasında 17 Ekim Pazar günü Fener-
bahçe’yi konuk edecek Trabzonspor, teknik direktörü bahçe’yi konuk edecek Trabzonspor, teknik direktörü 

Abdullah Avcı yönetiminde sarı-lacivertli takım karşısın-Abdullah Avcı yönetiminde sarı-lacivertli takım karşısın-
da ilk galibiyetini alarak liderliğe yükselmek istiyorda ilk galibiyetini alarak liderliğe yükselmek istiyor

Ligde hafta sonu 19 puanlı lider Fener-
bahçe ile 18 puanla ikinci sırada yer 
alan Trabzonspor arasındaki karşılaşma, 

liderlik mücadelesine sahne olacak. Trab-
zonspor, Abdullah Avcı’nın görevde bulundu-
ğu sürede genel olarak başarılı bir performans 
ortaya koyarken üç büyükler karşısında ise 
bunu gerçekleştiremedi. Geçen sezon ligin 8. 
haftasında göreve gelen Abdullah Avcı yöne-
timinde bordo-mavililer, söz konusu rakiplere 
karşı 5 karşılaşma oynadı. Karadeniz ekibi, 
bu karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik 
ve 2 mağlubiyet alarak istediği grafiği ortaya 
koyamadı. Bordo-mavili takım, geçen sezon 
oynanan maçlarda tek galibiyetini Beşiktaş 
deplasmanında 2-1’lik sonuçla alırken, evinde 
Fenerbahçe’ye 1-0, Galatasaray ’a 2-0 mağlup 

oldu, sarı-kırmızılı takım ile 
deplasmanda 1-1 berabe-
re kaldı. Trabzonspor, bu 
sezon ise üç büyük rakibine 
karşı oynadığı ilk maçta 
Galatasaray ile kendi evinde 
sahadan 2-2 eşitlikle ayrıldı.

Sahasında galibiyeti yok
Trabzonspor, Abdullah Avcı 
yönetiminde sahasında hiç büyük 
karşılaşma galibiyeti alamadı. Karade-
niz ekibi, Avcı ile kendi evinde Galatasa-
ray’a 2-0, Fenerbahçe’ye 1-0 mağlup olarak 
iki maçı da kaybetti. Trabzonspor, Abdullah 
Avcı yönetiminde oynadığı 40 maçtaki 3 mağ-
lubiyetin 2’sini bu rakipleri karşısında yaşadı.

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

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

13 maçlk seri bitti 

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi 

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

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

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

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

İlk yar 1-0 

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

Net skor 

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

Ankaragücü 
3’te 3 yaptı

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

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

Önemli bir golcü 

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

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

Hatayspor açklamşt 

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

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

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

2021 YILINDA  
TEK YENILGI 

TRABZONSPOR’DA 
her geçen sezon yükse-
len performansyla alkş 

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

Ugurcan Çakır’a 
Juventus talip  

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

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

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

çnda 3. galibiyeti elde etti.

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

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

Milli tenisçinin 
ilk şampiyonluğu

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

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

YANAL’IN  
KARİYERİ

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

tasnda deplasmanda Aytemiz 
Alanyaspor'a 4-0 kaybeden Fraport 

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

13 maçlk seri bitti 

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi 

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

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

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

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

İlk yar 1-0 

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

Net skor 

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

Ankaragücü 
3’te 3 yaptı

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

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

Önemli bir golcü 

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

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

Hatayspor açklamşt 

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

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

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

2021 YILINDA  
TEK YENILGI 

TRABZONSPOR’DA 
her geçen sezon yükse-
len performansyla alkş 

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

Ugurcan Çakır’a 
Juventus talip  

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

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

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

çnda 3. galibiyeti elde etti.

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

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

Milli tenisçinin 
ilk şampiyonluğu
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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

*
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Atınç gözden düştü!

Tangocular doludizgin

Ljajic cep yakıyor!
Beşiktaş’ta kadroda düşünülmeyen Adem Ljajic’in takımdan gitmesi için gere-

ken rakam Siyah Beyazlı yönetimi maddi açıdan zorlayacak gibi gözüküyor

Arjantin, Uruguay’ı 3-0’la geçerken, Kolombiya ile golsüz 
berabere kalan Brezilya, ilk puan kaybını yaşadı

Cedi Osman’ın sayısı yetmedi
AMERIKAN Basketbol Ligi (NBA) 
sezon öncesi hazırlık maçında Chi-
cago Bulls, deplasmanda Cleveland 
Cavaliers’ı 102-101 mağlup etti. NBA 
2021-2022 sezonu öncesi hazırlıklara, 
4 karşılaşmayla devam edildi. Çekiş-
meli geçen ve Bulls’un 1 sayı farkla 
kazandığı maçta, takıma galibiyeti 
getiren oyuncular, 23 sayıyla DeMar 
DeRozan ile 14 sayı ve 11 ribauntla 
“double-double” yapan Alize John-
son oldu. Cavaliers’ta Lauri Markka-
nen 18 sayı, Evan Mobley 15 sayı ve 
10 ribaunt, Jarrett Allen 12 sayı ve 8 

ribaunt, maça sonradan girerek 25 
dakika süren alan Cedi Osman ise 11 
sayıyla çift hanelere ulaşan oyuncular 
oldu. Milli oyuncu, ayrıca, 3 ribaunt, 
2 top çalma ve 1 asist üretti. Öne 
çıkan diğer maçta Phoenix Suns, 
baştan sona üstün götürdüğü mü-
cadelede konuk olduğu Los Angeles 
Lakers’ı 123-94 mağlup etti. Sonuçlar: 
Orlando Magic-San Antonio Spurs: 
100-101, Cleveland Cavaliers-Chicago 
Bulls: 101-102, Milwaukee Bucks-Ok-
lahoma City Thunder: 130-110, Los 
Angeles Lakers-Phoenix Suns: 94-123.



ÜSKÜDAR Belediyesi’nin ev sahip-
liği yaptığı binlerce yılı aşkın Ana-
dolu’da kullanılan mutfak aletleri ve 
Anadolu’nun enfes lezzetlerini aynı 
anda sunan sergi açılışı, düzenlenen 
basın kahvaltısı ile başladı. Üsküdar 
Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in 
katılımıyla gerçekleşen kahvaltının 
ardından, Şef Yazar Ömür Akkor’un 
anlatımıyla Anadolu tarihinin lezzet 
kültürünün tüm unsurlarını barındı-
ran canlı yemek sergisi düzenlendi. 
Akkor, sergi sırasında katılımcıları, 
Anadolu’nun en eski mutfaklarına 
uzanan zaman yolculuğuna çıkarttı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi 
Türkmen, “Evet bugün Üsküdar’da 
güzel sergilerimizden bir tanesine 
daha ev sahipliği yapıyoruz. Üskü-
dar’da çok özel bir sergi, Şef Ömür 
Akkor’un Anadolu’nun binlerce yıllık 
lezzetinin hikayesi, iki gün boyunca 
vatandaşlarımızı sunumunu hazırla-
dık. Burada önemli bir konu bizim 
özellikle gastronomi yemek kültü-
rümüzün mutfakta göründüğü gibi 
olmadığını, bu işin çok çok kadim bir 
tarihinin olduğu, binlerce yıllık geç-
mişinin olduğunu Ömür bey, en güzel 
şekilde canlı canlı anlatıyor. 

ÜNLÜ şarkıcı Gülşen (45), 
önceki akşam İzmir’de din-

leyicileriyle bir araya geldi. 
Gülşen, şarkılarıyla seven-
lerini eğlendirirken, kıyafet 
tercihiyle de yine geceye 
damga vurdu. Ünlü popçu, 
daha önceki bazı konserlerin-

de olduğu gibi transparan 
bir elbise ile sahneye 

çıktı. Gülşen’in tar-
zı sosyal medyada 
da çok konuşuldu. 
Gülşen’in kıyafetini 
abartılı bulanların 
yanı sıra beğenen-

ler de vardı.
Ozan Çolakoğlu 

ile evliliğin-
den Azur 
Benan 
adında bir 
oğlu olan 
Gülşen’in, 
Temmuz 
ayında 
Alaçatı 
konserin-
de giydiği 
elbise de 
uzun süre 

konuşulmuştu. Ünlü şarkı-
cı tepkiler sonrası konuyla 
ilgili sosyal medya hesabından 
açıklama yapmıştı.

Kendi kararlarımı
kendim veririm
Ünlü şarkıcı, “Son konserim-
de, dilediğimi giyme özgür-
lüğümü kullanarak seçtiğim 
kıyafet, birçok farklı ama en 
mühimi özgürlük alanına, 
tercihlere olan saygı sınırla-
rını aşan türden yorumları 
duymama sebep oldu. Sizler 
için çok küçük bir hatırlatma 
yapmak istiyorum. Ne giy-
diğime, ne düşündüğüme, 
nasıl yaşamak ve var olmak 
istediğime sadece ama sade-
ce kendim karar verebilirim. 
Tıpkı sizlerin de hayatlarında 
olduğu ya da olması gerek-
tiği gibi... Bir toplumu oluş-
turan bütün parçaların, her 
görüşten, her inançtan olan 
tüm insanların, birbirlerine 
zarar vermeden, dilediği 
şekilde bir arada barış içinde 
yaşamasıdır bütün hikaye...” 
demişti.

İstanbul Beylikdüzü’ nde 
Öz Çapan Et’in açılış 
töreni yapıldı. Öz Çapan 

Et, Cezayir Çapan, Eşref Bu-
kan, Genç Ali Aliyev ve Ekin 
Aktaş’ın ortaklığında hizmete 
girdi. Açılışa Esenyurt Kurucu 
Belediye Başkanı Gürbüz 
Çapan, Beylikdüzü Belediye 
Başkan Yardımcısı Mülayim 
Demirtaş, Beylikdüzü Beledi-
ye Meclis Üyesi Aytekin Duriç 
ve bir çok sanatçı isim dahil 
oldu. Gürbüz Çapan, mekanın 
açılışını tebrik ederek ortakla-
ra başarılar diledi. Öz Çapan 
et şarküteri, et ve et ürünleri, 
kümes hayvanlarının toptan 
ve parekende satımı ve ithalatı 
gibi birçok konuda  hizmete 
açıldı. Ortaklardan biri olan 
sanatçı Ekin Aktaş,“Bu günü-
müzde bizi yalnız bırakmadığı-
nız çok teşekkür ediyorum.Biz 
böyle bir yola çıktık.Bu yola 

çıkarken de Cezayir Çapan, 
Eşref Bukan, Genç Ali Aliyev 
ile çıktık. Bu birinci şubemiz, 
kısmet olursa bu şubeleri ço-
ğaltacağız. Buradaki amacımız 
tamamen yüzde yüz gurme 
ve  ülkemizin yaklaşık yetmiş 
şehrinden buraya organik 
gıda ve et getirmek. Amacı-
mız hem ucuz hem herkesin 
yiyebileceği bir yer olsun.Bu 
yolculuğumuzda bizi yalnız bı-
rakmadınız için çok teşekkür 
ediyorum.” dedi.
Ailenizle gidebileceğiniz yer

Cezayir Çapan ve ortakla-
rının  mekan açılışına birçok 
sanatçı isim de dahil oldu.
Açılışa gelen  şarkıcı Nesrin 
Akkoç, “Böylesine güzide ve 
keyifli bir mekanda buluş-
manın onurunu ve keyfini 
yaşıyorum. Mekan  sahip-
lerine teşekkür ediyorum, 
böylesine keyifli bir mekanı 
halkın hizmetine sundukları 

için.Sanat güzel şeylerle 
uğraşır. Buraya geldim 
çünkü; Ekin’i  aşağı 
yukarı otuz, kırk yıl-
dır tanıyorum.Çok 
kaliteli çok ince 
düşünülmüş harika 
bir mekan. Çevreci 
yönden baktığı-
mızda ise Dünya 
Çevre Bilinci ve 
Eğitim Derneği 
başkanıyım, kurucu-
suyum.Çevre demek 
sadece ağaç dikmek 
demek değil, birbirimi-
ze destek olmak demek. 
Böylesine güzel bir mekanı 
bize sunan insanların emek-
lerine sahip çıkmak demektir. 
Halk olarak bizim yapmamız 
gereken, bu kadar gayret 
edip güzel şeyleri ayağımıza 
getiren dostlarımıza sahip 
çıkmaktır. Ailenizle gönül 
rahatlığıyla gelebileceğiniz 
bir yer” şeklinde konuştu.
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7’DEN 70’E ANMA

D ünyanın en eski ve en görkemli ma-
betlerinden olan, İstanbul’un fethin-
den sonra insanlık ve inanç

tarihindeki müstesna yeri daha da kıymet-
lenen Ayasofya Camii, 1934 tarihinde iba-
dete kapatılmış ve yüz yıla yakın bir süre
ancak müze olarak ziyaret edilebilmişti.
Asırlarca ibadethane hüviyetiyle dünya ça-
pında bir inanç ve maneviyat sembolü
olan Ayasofya Camii, 86 yıl aradan sonra,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
kararı ve açıkladığı müjde neticesinde 24
Temmuz 2020’de yüzbinlerce Müslüma-
nın meydan ve sokakları doldurarak kıldığı
Cuma namazıyla yeniden Ayasofya-i
Kebir Camii Şerifi adıyla cami hüviyetine
kavuşmuştu. Ayasofya’nın geçmişten gü-
nümüze kültürel ve manevi değerini anla-
tan tarihi arşiv belgeleri, yorumlar, yazılar
ve şiirlerle birlikte yüce mabedin özellikle
son yüzyılda başından geçenleri basının
gözünden yansıtan bir kitap projesi başla-
tan Basın İlan Kurumu, bir yıllık bir çalış-
manın sonunda “Basının Gözünden
Ayasofya” kitabını okurların ilgisine
sundu.

Cumhurbaşkanı yazdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
beklenen müjdeyi verdiği ve Ayasofya’nın
tarihimizdeki yerini anlatan şu satırları ki-
tapta yer aldı: "Ayasofya, 86 yıl aradan
sonra, Fatih SultanMehmet Han’ın vakfi-
yesinde belirttiği üzere, yeniden cami ola-
rak kapılarını insanlığa açmıştır. Bu
kararın milletimize, ümmete ve tüm insan-

lığa hayırlı olmasını diliyorum. Ayasofya
Camii’nin tarihsel serüveni hakikaten tüm
insanlık için ibret vesikası niteliğindedir. İlk
yapılışından defalarca harap olmasına, yı-
kılma tehlikesi geçirmesinden Fatih Sultan
Mehmed Han’ın İstanbul’u fethiyle ayağa
kaldırılarak Ayasofya Camii olmasına ve
yüzyıllarca cami olarak bütün dünyanın
ibadet merkezi olduktan sonra bir müzeye
dönüştürülmesine kadar yaşananlar, bu
kutlu mabedi nezdimizde daha da anlamlı
kılmıştır kuşkusuz. Allah’a şükrediyorum
ki yeniden cami olarak ibadete açılması da
bizlere nasip olmuştur."

Tek bir duygumuz vardı

Erdoğan yazısında, "Ayasofya Camii’nin
tekrar ibadete açılmasına yönelik attığımız
bu adımda gönüllerimizde tek bir duygu
vardı. Bu kutlu mabedin insanların Allah’a
yakarışının, ibadet edişinin yeniden mer-
kezi olmasını ve sembolik değeri çok
büyük olan bu girişimin, Müslümanların
günümüzde de yüksek değerlerin temsil-
cisi olduğunu tescil etmesiydi. İslam’ın ve
Müslümanların bugünün algı dünyasında
nasıl bir saldırıyla karşı karşıya olduğunu
düşündüğümüzde, medeniyet iddiamızın,
inanç ve hoşgörü sistemimizin ne kadar
köklü, sarsılmaz ve geleceğe dair umut ve-
rici olduğunu Ayasofya’yı tekrar ibadete
açarak göstermiş olduk. Bu açılış, mühür-
lenmiş kalplerin açılmasıdır. Esaret zinciri
altında olan Ayasofya’nın bu esaret zinci-
rinden kurtulmasıdır. Bu açılış, Müslü-
manların medeniyet inşa etmede ve

sürdürmedeki iddiasının bir yansımasıdır.
İşte bu noktada, Ayasofya Camii ile ilgili
her türlü çalışma, her eser ve her çaba çok
değerlidir. Bugün ve gelecek nesillere bu
kıymetli mabedi ve onun uğruna verilen
mücadeleleri anlatmak en az bu mabedi
açmak kadar önemlidir nazarımızda" dedi.

Kitaba övgü

Cumhurbaşkanı Erdoğan yazısnın so-
nunda, "Dolayısıyla güzide kuruluşları-
mızdan Basın İlan Kurumu’nun
hazırladığı bu nadide eser ile birlikte bu
çaba hayat bulmuş olacaktır. Ayasofya
Camiinin dünden bugüne nasıl geldiğini
ve hangi tartışmalara sahne olduğunu ta-
rihsel belgeler, makaleler ve o günün ga-
zetelerini kullanarak anlatan bu eser, çok
yoğun ve titiz bir çalışmanın sonucudur.
Bu eseri okuduğumuzda adeta o günleri
tekrar yaşıyor, tarihin akışına şahitlik ede-
biliyoruz. Ayasofya Camii’nin neden
önemli olduğunu bu kıymetli eseri oku-
duktan sonra bir kez daha anlayabiliyo-
ruz. Zira manasını bilmediğimiz,
anlamadığımız, yüreğimizde hissetmedi-
ğimiz hiçbir hadisenin, hiçbir olayın ve
hiçbir tarihi gelişmenin tamama erme ih-
timali yoktur. Bu kıymetli eseri hayata ge-
çiren Basın İlan Kurumu yöneticilerini ve
emek veren tüm çalışanlarını tebrik edi-
yor, hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Türkiye’mizin tarihine çabalarıyla, özveri-
leriyle, çalışmalarıyla, inancıyla not düşen
herkesi yürekten selamlıyorum"
ifadelerini kullandı.

Fatih Belediyesi'nin 15 Temmuz De-
mokrasi veMilli Birlik günü dolayı-
sıyla düzenlediği anma programı
Saraçhane Parkı'da gerçekleşti. Fatih
Belediye Başkanı M. Ergün Turan'ın
ev sahipliğinde gerçekleşen anma
programına İstanbulMilletvekilleri
Halis Dalkılıç, Ahmet Hamdi Çamlı,
Mustafa Demir, Abdullah Güler,
Hasan Turan, Fatih Kaymakamı
Kaan Peker, AK Parti Fatih İlçe Baş-
kanı Orhan Narin, MHP Fatih İlçe
Başkanı Mehmet Celep, İHH Baş-
kanı Bülent Yıldırım, şehit yakınları,
gazilerimiz ve çok sayıda vatandaş
katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Mar-
şı'nın okunmasıyla başlayan program
Laleli Camii İmamHatibi Şaban
Caneroğlu'nun Kur'an tilavetiyle
devam etti.
Rahmetle anıyorum

Programda konuşma yapan Fatih
Belediye Başkanı M. Ergün Turan;
"Her yıl bugünü anlamına en uygun
şekilde idrak ediyoruz. Bugün burada
oluşumuzu kahraman şehit ve gazile-
rimize borçluyuz. Ölümsüz şehitleri-
mizi rahmet ve minnetle anıyorum.
Sağına ve soluna bakmadan vatanı-
mızı savunan tüm gazilerimize ve
kahraman güvenlik güçlerimize şük-
ranlarımı sunuyorum.Meydanlarda

bekleyen anneler olmasaydı, her
farklı düşünceden insanı kenetleyen
birlik ve beraberlik ruhu olmasaydı
bugün karamsar bir tabloda olacak-
tık. Hamdolsun Rabbim bizi galip
eyledi. 15 Temmuz'un önemli simge
noktalarından biri Saraçhane'dir. Bu-

radaki direniş ve şahadet ruhunu
unutturmayacağız" dedi. Hep bir
ağızdan 15 Temmuzmarşlarının söy-
lendiği programda, şehit ve gazileri-
mizin hayatlarını anlatan sinevizyon
gösterisi esnasında duygusal anlar
yaşandı.DHA
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Basın İlan Kurumu (BİK) tarafından, 86 yıl ibadete kapalı
kaldıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın

10 Temmuz 2020 tarihindeki müjdesiylemüze statüsünden
tekrar cami hüviyetine kavuşan Ayasofya hakkında; yayım-
lanmış yazı, yorum ve şiirlerle, gazetemanşetlerine yansı-
yan haberlerden derlenenmuhteşemmabedin yüz yılını
anlatan “Basının Gözünden Ayasofya” kitabı yayımlandı

CUMHURBAŞKANIMIZA ŞÜKRAN BORÇLUYUZ
BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran ise
Ayasofya’nın cami olarak ibadete açıl-
ması kararı için Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’a ülke olarak şükran
borcumuz olduğunu ifade ederek, "Fetih-
ten sonra şehrin en büyük mabedi olan
Hagia Sofia Kilisesi, Fatih Sultan Meh-
med tarafından Ayasofya adıyla fethin
sembolü olarak camiye çevrilmiş ve ilk
Cuma namazı da burada kılınmıştı. Ka-
dere bakın ki, Ayasofya müzesinin yine
bir Cuma günü Ayasofya-i Kebir Cami-i
Şerifi olarak ibadete açılacağı Cumhur-
başkanımız tarafından ilan edildi. Son-
raki ilk Cuma günü de binlerce
İstanbullunun Sultanahmet Meydanıyla
birlikte Ayasofya’ya çıkan bütün yolları
doldurarak hep beraber kıldığı Cuma na-
mazıyla tekrar dünyanın en büyük, en
güzel, en eski ibadethanelerinden biri
oldu. Cumhurbaşkanımızın cesareti ve
kararlılığı olmasa seksen altı yıllık hasre-
tin daha ne kadar süreceğini bilemezdik.
Basın İlan Kurumu olarak, başta gazete
ve dergiler olmak üzere yayımlanan ha-
berleri derleyerek bir basın tarihi arşivi
oluşturmak istedik. Sadece manşetleri bir
araya toplamak için başladığımız çalışma
kendi kendini genişletti, büyüttü. Alma-
nak niyetiyle başlanan eser, bu büyük
mabedin inşasından günümüze kadar ta-

rihini, özetin özeti halinde aktaran bir ki-
taba dönüştü. Ayasofya’nın camiden
müzeye, müzeden tekrar camiye dönüş-
mesi sürecini manşetlerle olduğu kadar,
tarihin bilgisine ve dönemin şahitliğine
sahip kalemlerin yazdıklarıyla da aktaran
bu eser, gönülden yaptığımız ve istifade-
nize sunduğumuz bir eserdir" dedi.

YENİ UFUKLAR AÇACAK
Basın İlanKurumuYönetimKurulu Baş-
kanı Prof. Dr.M. Zahid Sobacı, eser hak-
kında “İstanbul’un fethi nasıl tüm insanlık
için bir dönümnoktası olmuş ise
FethiyeCamii olarak anılan Ayasof-
ya’nın 10 Temmuz 2020 tarihinde
yeniden ibadete açılarak, aslına rücu
etmesi de tarihin kırılma anlarından
biri olarak kayıtlara geçmiştir. Basın
İlanKurumumuzca hazırlanan bu
kitap, AyasofyaCamii’nin tarihine
basının gözünden bakmanızı sağla-
yacak. NitekimAyasofyaCamii her

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

lar yayımlanmıştır. Konuyla ilgili
atılanmanşetlerin, yayımlanan ha-
berlerin ve arşiv belgelerinin derlen-
diği bu eser, bu büyük hikâyeyi basın
perspektifinden ortaya koymayı
amaçlamıştır. Emeği geçenlere şük-
ranlarımı sunuyor, kitabımızın zihin-
lerde tarihi tefekkürle farkındalık
oluşturmasını ve yeni ufuklar açma-
sını diliyorum" açıklamasında bu-

ARŞİVLİK SATIRLAR VAR
Ayasofya hakkında yayımlanan haberlerin derlendiği, yerli ve yabancı medyada müzeden ca-
miye dönüşün öncesi ve sonrasına dair manşetlerin yer aldığı “Basının Gözünden Ayasofya”da;
İbni Battuta, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, İbnülemin Mahmut Kemal İnal, Samiha Ayverdi, Peyami
Safa, Feridun Fazıl Tülbentçi, Yunus Nadi, Osman Yüksel Serdengeçti, Ahmet Kabaklı, Necip
Fazıl Kısakürek, Nihal Atsız, Mehmed Şevket Eygi, Prof. Dr. Semavi Eyice, Prof. Dr. Halil İnalcık,
Prof. Dr. İlber Ortaylı, Murat Bardakçı, Prof. Dr. Feridun M. Emecen, Stefanos Yerasimos, Prof.
Dr. A. Haluk Dursun gibi isimlerin eserlerinden yazı ve yorumların yanı sıra, Nazım Hikmet,
Nuri Pakdil, İlhan Berk, Sezai Karakoç ve Arif Nihat Asya’nın şiirleri de bulunuyor.

BİK Genel
Müdürü

Rıdvan Duran

M. Zahid Sobacı
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İ stanbul Rumeli Üniversitesi 2020-2021 yılı
mezunlarını 16 Eylül 2021 Perşembe günü
Mehmet Malcı Yerleşkesi'nde düzenlenen

törenle uğurladı. Rumeli Üniversite Mütevelli
Heyet Başkanı Hüseyin Balcı ve Balcı Ailesi ile
Rektör Prof. Dr. Tamer Dodurka'nın evsahip-
liği yaptığı mezuniyet törenine; öğrenci ve aile-
leri, eğitim kadrosu, Silivri Kaymakamı Tolga
Toğan, Emniyet Müdürü Cemil Erim, AK
Parti İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu, CHP İlçe
Başkanı Berker Esen, İstanbul Gazeteciler
Derneği (İGD) Başkanı Mehmet Mert, Ülkü
Ocakları Başkanları Erhan Özkök ve Özgür
Bedel, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı
Nuray Koçer, Şoförler Odası Başkanı Recep
Akıncı, Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Baş-
kanı Ercan Çalışkan, Küçük Sanayi Sitesi Baş-
kanı Şaban Erdan, Amatör Kulüpler Başkanı
Ali Tonta, Silivri Güreş Ağası Çetin Ceylan ve
çok sayıda isim katıldı. Törende bölüm birinci-
leri eğitim yaşantıları ve mezuniyet hislerini
paylaşırken, Rektör Dodurka da gençlere ha-
yatla ilgili mesajlar veren bir konuşma yaptı.

Yolunuz açık olsun Rumeliler

Rektör Dodurka, gençlerin mezuniyetine ta-
nıklık etmekten dolayı büyük bir gurur ve
mutluluk yaşadıklarını belirterek, “Her biri-
nizin yolu açık olsun. Çoğunuzun çok ba-
şarılı olacağına ve üniversitemizi gururla
temsil edeceğinize hiçbir şüphemiz yok.
Şimdi daha zor bir okula adım atıyorsunuz.
Hayat okulunda fakültede karşılaştığınız
zorluklardan çok daha zorları ile karşılaşa-
caksınız. Okulunuzu, fakültenizi ve hocala-
rınızı asla unutmayın. Sizler, keplerinizi
attıktan sonra bizleri temsil edeceksiniz.
Sizlerle bir arada olmak gerçekten çok
güzel. Bu törende en büyük teşekkürüm ise
sizleri bu günlere getiren ailelerinizedir, ar-
kadaşlarınızadır, dostlarınızadır. Atatürk
ilkeleri ve bilim ışığınız olsun. Hepinizin
yolu açık olsun” ifadelerini kullandı.

Gurur yaşadık

Mezuniyet sevinci yaşayan gençler de
büyük mutluluk yaşarken, “Bu bizim için
tarihi bir an. Bu üniversitede çok güzel gün-
ler geçirdik. Çok güzel anılar biriktirdik.

Her zaman Rumeli Üniversitesi
mezunu olmanın gururunu ya-
şayacağız” şeklinde konuştu.

İstanbul Rumeli
büyük bir aile

Mezuniyet sevinci yaşayan bir
başka öğrenci de, Öğrenim ha-
yatımızın önemli bir kısmını
dünyada hala etkisini sürdüren
pandemi nedeniyle hocalarımız-
dan ve fakültemizden uzakta ta-
mamlamış olsak da bir kez daha
görüyoruz ki İstanbul Rumeli
Üniversitesi büyük bir aile ve bu
ailenin üstesinden gelemeyeceği
hiçbir zorluk
yok”
dedi. 

KOnser öncesi magazin basınının sorula-
rını yanıtlayan ünlü şarkıcı Zara, “Bir sanat-
çının en büyük heyecanı konser öncesinde
seyircisine hazırlanmak. Konsere hazırlanır-
ken düğünüme hazırlanıyormuş gibi hissedi-
yorum” sözleriyle heyecanını dile getirdi.
Konserine 'Vur Gitsin' şarkısıyla başlayan
Zara, konser boyunca en sevilen şarkılarını
seslendirdi. Ünlü şarkıcı konseri boyunca
'Dilenci', 'Bir Teselli Ver', 'Sevemedim Kara
Gözlüm' gibi Türk müziğine damga vurmuş

birçok şarkıya da repertuarında yer verdi.
Zara, boğaz manzarası eşliğindeki keyifli
konserinde hayranlarının karşısına üç ayrı
kostümle çıktı. Ünlü şarkıcı sahneye ilk ola-
rak omuzlarını ve belini siyah transparan
tüllerle saran taş işlemeli uzun siyah bir el-
bise ile çıktı. Zarafetiyle göz kamaştıran
ünlü şarkıcı konserinin ilerleyen dakikala-
rında hayranlarının karşısına bu kez içinde
ışıl ışıl parladığı yeşil payet işlemeli bir
başka zarif kostümle çıktı.

TAYLAN DAŞDÖĞEN

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE 18 EYLÜL 2021 CUMARTESİ

Oyuncu Yasemin Sakallıoğlu, önceki akşam
Harbiye Açıkhava sahnesinde tek kişilik gösteri
düzenledi. Sakallıoğlu'nu izlemeye gelenler ara-
sında Bensu Soral, Seray Kaya, Alper Kul, Aylin
Kul ve 2014 yılında Türkiye Güzeli seçilen Amine
Gülşe gibi ünlü isimler vardı. Muhabirlerle sohbet
eden 28 yaşındaki Amine Gülşe, bütün zamanını
kızı Eda'ya ayırdığını açıkladı. Konuyla ilgili açık-
lamalarda bulunan Gülşe, "O kadar hızlı büyü-
yor ki bu anları yaşamak istiyorum. Onun
için birçok şeye ara verdim ama başka iş-
lerle uğraşıyorum. O da sürpriz olsun." şek-
linde konuştu.Gazetecilerin,
"Televizyonlar ya da dijital
platformlarda yer almayı
düşünüyor musunuz?" so-
rusuna da yanıt veren ünlü
isim, "Hayır, düşünmüyorum.
İçime sinen bir proje olursa düşünürüm
ama onun dışında düşünmüyorum." dedi.
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Amine Gülşe

Rumelı unıveRsıtesı
727 gencı 
mezun ettı

Silivri'de 2016-2017
eğitim-öğretim
yılından bu yana
faaliyetlerini sürdüren
tek üniversite 
konumundaki
İstanbul Rumeli
Üniversitesi, dördüncü
yılının mezunlarını
hayata uğurladı

İstanbul Rumeli 
Üniversitesi öğrencileri 
mezuniyet sevinci yaşadı. 
Çok mutlu olduklarını 
kaydeden öğrenciler, 
“İstanbul Rumeli Üniversitesi
öğrencisi olmanın 
mutluluğunu her zaman 
yaşayacağız” dedi.

Zara kulakların pasını sildi
Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen
Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, önceki akşam Evrensel müziğin güçlü sesi Zara’yı ağırladı

Üsküdar
servisleri
denetledi

İstanbul'da öğrenci servisleri
denetlendi. Denetimlerde
evrak kontrolünün yanı sıra,
koronavirüs tedbirleri
kapsamında kurallara
uyulup, uyulmadığına
bakıldı. Kurallara uymayan
sürücülere ceza kesildi

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlü-
ğü'ne bağlı ekipler, okul servislerine yönelik
denetim yaptı. Üsküdar Libadiye Caddesi'nde
ekipler, durdurdukları servis araçlarında evrak
kontrolü yaparak, sürücüleri kurallara uyma-
ları konusunda
uyardı. Ayrıca ekip-
ler, koronavirüs ted-
birleri kapsamında
durdurdukları servis
araçlarındaki öğren-
cilerin maske takıp
takmadıklarını, sos-
yal mesafe kuralla-
rına uyulup
uyulmadığını, de-
zenfektan bulunup
bulunmadığını kont-
rol etti. Ekipler ser-
vis görevlilerine
öğrencilerin ateşleri-
nin kontrol edilip
edilmediğini de
sordu. Denetimler

sırasında servis sürücü Sertan Zurnacı'ya eh-
liyetinin geçerlilik süresini geçmesinden dolayı
580 lira ceza kesildi. Zurnacı, "Cezayı yedik.
Ne olduğunu ben de tam anlamadım. Ehliye-
tin geçerlilik süresi dolmuş" diye konuştu.

kızıyla 
meşgul

İstanbul Rumeli Üniversitesi Mütevelli
Heyet Başkanı Hilal Balcı, mezuniyet
töreninde yaptığı konuşmada, genç-
lere seslendi. Balcı, “Bizlere bu heye-
canı ve gururu yaşattığınız için sizlere
ayrıca teşekkür ediyorum. Meslek ha-
yatınızda hedef ve ideallerinize sıkı
sarılarak yol almanız en büyük dile-
ğimdir. Sizlere tavsiyem bölümünüz
veya mezuniyet dereceniz ne olursa
olsun mesleğinizi severek yapın. Ba-
şarının en güzel yolu sevgidir. Empati
kurun eleştirilmekten korkmayın, ken-
dinizi her zaman geliştirin ve hedefle-

rinizden şaşmayın. En önemlisi
de idealleriniz. Unutmayın

hedefe giden yolu ide-
alleriniz belirleye-

cektir. Bugün
sizleri uğurlu-
yoruz, bizleri
başarıları-
nızla her
zaman gu-
rurlandıra-
cağınızı
biliyorum.
Bundan son-

raki hayatı-
nızda hepinize

büyük başarılar
diliyorum” ifadele-

rini kullandı.

İdeallerinizden
vazgeçmeyin

İGD Başkanı 
Mehmet Mert de 
yeğeni Nazlıcan

Mert'in mezuniyet
sevincini paylaşan
isimler arasında 

yer aldı.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Mütevelli Heyet
Başkanı Hilal Balcı ve Rektör Prof. Dr. Tamer
Dodurga, üniversiteyi birincilikle bitiren
Sevda Şengül’e plaket takdim etti.

Öz Çapan Et  Beylikdüzü’nde hizmete açıldı. Et ve et ürünleri, kümes hayvanlarının 
toptan ve parekende satımı ve ithalatı gibi birçok konuda  hizmete açılan şarküterinin 
açılış kurdelesi dört ortak Cezayir Çapan, Eşref Bukan, Genç Ali Aliyev ve Ekin Aktaş 
tarafından kesildi. Selahattin Alpay, Faruk Tuncer, Çılgın Sedat, Fatih Bulut, Aynur Gü-
neş, Ali Ayhan  gibi birçok sanatçı da açılışı ziyaret etti Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen Anadolu’nun en eski 

lezzetlerinin izinden giden Şef, Yazar Ömür Akkor’un öncülüğünde 
“Anadolu’nun Binlerce Yılı” canlı yemek sergisi düzenlendi

DAMGA VURDU

BARIŞ KIŞ

Beyoğlu’nda okul bahçelerinin oyun alanlarına dönüştürülmesiyle birlikte, okullar hafta 
sonu da çocuk sesleriyle şenlendi. Aileleri ile birlikte okul bahçelerini dolduran çocuk-

lar kendileri için kurulan oyun parkurlarında arkadaşlarıyla birlikte doyasıya eğlendi

GÜLŞEN KIYAFETİYLE GECEYE

ÜNLÜ şarkıcı Gülşen (45), 
önceki akşam İzmir’de din-

leyicileriyle bir araya geldi. 
Gülşen, şarkılarıyla seven-
lerini eğlendirirken, kıyafet 
tercihiyle de yine geceye 
damga vurdu. Ünlü popçu, 
daha önceki bazı konserlerin-

de olduğu gibi transparan 
bir elbise ile sahneye 

çıktı. Gülşen’in tar-
zı sosyal medyada 
da çok konuşuldu. 
Gülşen’in kıyafetini 
abartılı bulanların 
yanı sıra beğenen-

ler de vardı.
Ozan Çolakoğlu 

ile evliliğin-
den Azur 
Benan 
adında bir 
oğlu olan 
Gülşen’in, 
Temmuz 
ayında 
Alaçatı 
konserin-
de giydiği 
elbise de 
uzun süre 

konuşulmuştu. Ünlü şarkı-
cı tepkiler sonrası konuyla 
ilgili sosyal medya hesabından 
açıklama yapmıştı.

Kendi kararlarımı
kendim veririm
Ünlü şarkıcı, “Son konserim-
de, dilediğimi giyme özgür-
lüğümü kullanarak seçtiğim 
kıyafet, birçok farklı ama en 
mühimi özgürlük alanına, 
tercihlere olan saygı sınırla-
rını aşan türden yorumları 
duymama sebep oldu. Sizler 
için çok küçük bir hatırlatma 
yapmak istiyorum. Ne giy-
diğime, ne düşündüğüme, 
nasıl yaşamak ve var olmak 
istediğime sadece ama sade-
ce kendim karar verebilirim. 
Tıpkı sizlerin de hayatlarında 
olduğu ya da olması gerek-
tiği gibi... Bir toplumu oluş-
turan bütün parçaların, her 
görüşten, her inançtan olan 
tüm insanların, birbirlerine 
zarar vermeden, dilediği 
şekilde bir arada barış içinde 
yaşamasıdır bütün hikaye...” 
demişti.
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OZ CAPAN ET’TENOZ CAPAN ET’TEN
GORKEMLGORKEMLii ACILIS ACILIS

Yıllardır Beylikdüzü’lü 
olduğunu söyleyen Çılgın 

Sedat, “Buraya gelip, 
yalnız bırakmayan herkese 
teşekkür ediyorum. On iki 

yıldır burda ikamet edi-
yorum. Beylikdüzü bizim 
evimiz, tavsiye ediyorum 
yavaş yavaş buraya doğ-

ru taşının. Beylikdü-
zü’ne de böylesi bir 
mekan yakışırdı.” 

dedi

Beylikdüzü’neBeylikdüzü’ne
çok yakıştıçok yakıştı

Beyoğlu çocuklarla şenlendi
BEYOĞLU’NDA okulla-
rın bahçeleri, çocuklar için 
eğlenceye açıldı. Beyoğlu 
Belediyesi ile Beyoğlu İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü iş-
birliğinde yürütülen çalışma 
kapsamında ilçede bulunan 
okulların bahçelerine; porta-
tif oyun grupları, Survivor 
parkuru, satranç, dart, mini 
voleybol, basketbol ve golf 
sahasının yer aldığı oyun 
parkurları kuruldu. Aileleri 
ile birlikte okul bahçelerini 
dolduran çocuklar, oyun 
parkurlarında arkadaşlarıyla 
birlikte doyasıya eğlendi. 
Çocuklar oyun parkurlarının 
yanı sıra orta oyunu tiyatro 
gösterisiyle de unutulmaz 
bir hafta sonu geçirdi. Ço-
cuklara okullarını daha çok 
sevdirmeyi amaçlayan çalış-
ma ile hafta içi eğitim yuvası 
olan okullar hafta sonu da 

çocuk sesleriyle şenlendi.
Öğrencilerimize her 
alanda destek veriyoruz
Öğrencilere her alanda des-
tek vermeyi sürdürdüklerini 
belirten Beyoğlu Belediye 
Başkanı Haydar Ali Yıldız, 
“Akademi Beyoğlu’nda, 
Bilim Beyoğlu’nda ve Semt 
Konaklarımızda çocukları-
mıza ve gençlerimize yönelik 
eğitimler veriyoruz. Bunun 
yanı sıra ilçemizde bulunan 
tüm spor tesislerimizi de 
ücretsiz olarak çocuklarımı-
zın ve gençlerimizin hiz-
metine sunduk. Buralarda 
her türlü sportif faaliyete 
katılabiliyorlar. Tabi sadece 
eğitim vermek de yeterli 
değil, oyun oynamaları da 
gerekiyor. Beyoğlu da tarihi 
bir yerleşim yeri olduğu için 
sokaklardaki oyun alanları 

kısıtlı maalesef. Bu sorunu 
da aşmak için İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğümüzle 
birlikte okul bahçelerini 
hafta sonları oyun alanlarına 
dönüştürdük. Hem çocuklar 
hem de aileler çok mutlu 
oldu. Artık okullarımız hafta 
sonları da çocuk sesleriyle 
şenleniyor” dedi.
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