
Cuma namazı çıkışı sonrası Üs-
küdar'da gazetecilerin sorularını

yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan, siyasi suikast iddialarına
ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, “Bu
konuyla ilgili bir takım iddialar ortaya
atıldı. Bizler de yargıya özellikle müra-

caat ettik. Sorgulanmasını istedik.
Kimse çıksın ortaya dedik. Böyle bir si-
yasi cinayetin işlenmesine, bunun ülke-
mizde yer etmesine asla bizler iktidar
olarak fırsat vermeyiz. Bu tür iftira
atanlara meydanı boş bırakmayız” 
ifadelerini kullandı. I SAYFA 9
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Cinayetteki sır
perdesi aralanıyor

Avcılar'daki evinde boğazı ke-
silerek öldürülen Esra Yıl-

dız'ın kayıp olarak aranan eşi Nuri
Yıldız, Beylikdüzü'nde başına bir el
ateş edilerek öldürülmüş halde bu-

lundu. İki otel sa-
hibi Nuri Yıldız'ın
kardeşi Şahabettin
Yıldız ise “Şu anda
kesin ve kimin yap-
tığı belli değil. Ağa-
beyimi de yengemi
de birileri öldürdü,
attı bir yerlere.
Ağabeyime zaten
kurşun sıkmışlar.

Düşmanımız yok şu anda bilemiyo-
ruz. Memurlar biliyor tespit etmiş-
ler, failleri belli. Memurlar, 'Bir
açıklama yapacağız size' dediler. İki
otel sahibiydi. Hiçbir borcu yoktu.
Borcu olduğu yalan, iki oteli vardı.
Hiçbir ailevi problemi de yoktu, bu-
radaki herkes ailesi” dedi. I SAYFA 3

FAİLLER BELLİ
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MUHALİFLERE GÖNDERME

ıFTıRALARA KARSı
MEYDAN BOS DEGıL
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SİYASİ CİNAYETLERE FIRSAT VERMEYİZ CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Merkez
Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile

1,5 saatlik görüşme gerçekleştirdi. Görüşme
sonrası açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Dövizin
sürekli TL karşısında yükselmesi nedeniyle
endişelerimizi ifade ettik" dedi. Merkez Ban-
kası Başkanı Kavcıoğlu da "Karşılıklı görüş
alışverişinde bulunduk" ifadelerini kullandı.
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CHP İstanbul Milletvekili Dr.
Ali Şeker, Damga Gazetesi'ni

ziyaret etti. Damga Gazetesi İmti-
yaz sahibi Mehmet Mert ve yazı iş-
leri ekibiyle bir araya gelen Şeker,
kamuyu aydınlatmada basına
büyük bir iş düştüğünü belirterek,
Damga'nın da bu anlamda örnek
bir gazetecilik sergilediğini belirtti.
Şeker, “Toplumun doğru haber al-
ması, kamudaki yanlışlıkların ortaya
çıkarılması noktasında Damga, izle-
diği yayın anlayışıyla herkesin ilgi-
sini çekiyor. Ben de beğenerek takip
ediyorum” dedi. Şeker'e teşekkür
eden Mehmet Mert ise Damga 
olarak her kesimin sesi olmaya 
çalıştıklarını vurguladı.
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BASINA BÜYÜK
BİR İŞ DÜŞÜYOR

KILIÇDAROĞLU:
ENDİŞELİYİZ

Büyükçekmece Gölü içme
su toplama havzası orta

koruma bölgesinde, ilçe beledi-
yesinden yasal izinler alınmadan
kaçak olarak yapılmak istenen
67 bin metrekarelik lojistik depo
inşaatının şantiyesi jandarma ve
zabıta gözetiminde belediye

ekiplerince yıkıldı. Konuyla ilgili
konuşan Akgün, “Büyükçek-
mece Belediyesi olarak yasaların
verdiği haklarımızı sonuna kadar
kullanarak, kaçak inşaatlara
geçit vermeyiz. İstanbul’un en
temiz içme suyu gölünün kirletil-
mesine izin vermeyiz” dedi.
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SICAKTAN KAÇAN İSTANBUL’A GELECEK
Prof. Dr. Levent Kurnaz,
ABD merkezli Climate Cen-

tral adlı organizasyonun küresel
ısınma ile ilgili hazırladığı yeni çalış-
mayı değerlendirdi. Kuraklık ve
sıcak hava dalgalarının İstanbul'a
yeni bir göç dalgasını başlatabilece-
ğini anlatan Kurnaz, “Şu anda ba-
kacak olursak bizim başımızda çok
ciddi bir kuraklık sorunu var ve
Türkiye bu kuraklıkla çok çok daha

fazla boğuşmak zorunda kalacak.
Pakistan, Bangladeş gibi ülkelerde
sıcaklığa bağlı ciddi can kayıpları
olacak. Benzer şekilde Mısır ve Eti-
yopya'da da aynı şeyler yaşanacak.
Orada bir savaş olacak olursa yine
bizim tarafımıza doğru bir insani
hareketlenme olacak. Bu Suriyeli
olayında olduğu gibi 3-5 milyon
değil, 20-30 milyon mülteciden
bahsediyor olacağız” dedi.

ç
DOLMABAHÇE SULAR ALTINDA KALACAK
Sıcaklık seviyesinin yüksel-
mesiyle İstanbul'u felaketle-

rin beklediğini de kaydeden
Kurnaz, “Çalışmaya göre, en son
'iklim değişikliği' haritasında 1
buçuk derecelik ısınma sonucunda
40 yıl içinde İstanbul'un kıyı hari-
tası da değişecek, 3 derecelik kö-
tümser senaryo gerçekleşirse deniz
suları sahillerden iki kilometre
kadar içeri girecek, başta Dolma-

bahçe ve Çırağan sarayları olmak
üzere birçok yapı ve bölge sular al-
tında kalacak” diye konuştu. Kur-
naz, Climate Central'ın hazırladığı
yeni çalışma sonuçlarının yüzde
yüz doğru olmadığına da dikkat
çekerek, yükselmenin bu yüzyılın
sonuna kadar 2 metreyi bulacağını
belirtti. En kötü senaryoda ise
yükselme yine yüzyılın sonunda 6
metreyi bulacak. I SAYFA 5
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Beylikdüzü'nden
gençlere davet var

Beylikdüzü Belediyesi’nin
girişimcilik, deneyim, ino-

vasyon ve ortak çalışma merkezi
olarak hayata geçirdiği Beylik-
düzü SMART’ta “SMART Bir
Fikrim Var!” Girişimci Destek
Programı başvuruları başladı.
Yenilikçi projelerin jüri tarafından
değerlendirilmesi sonucu kaza-
nanlara, destek programı kapsa-
mında birçok avantaj
sağlanacak. Sadece Beylikdü-
zü’ne değil, İstanbul’un 39 ilçe-
sine de açık olan programa
başvurular, Beylikdüzü
SMART’ın resmi sitesi 
üzerinden yapılabilecek. 
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Büyükçekmece Belediyesi, ASC Mimarlık Dekorasyon Reklamcılık İnşaat Sanayii ve 
Ticaret Limited Şirketi tarafından Karaağaç Mahallesi, içme suyu havzasında kaçak
olarak yapılmak istenen depo inşaatını yıktı. Konuya ilişkin açıklama yapan Belediye
Başkanı Dr. Hasan Akgün, “İçme suyu havzasında kaçak yapılara izin vermeyiz” dedi

KAÇAK YAPıLARA
İZİN VERMEYİZ!

Cami yerine AVM
umanlar utansın!

Gaziosmanpaşa'da yapımı ta-
mamlanan Çifte Minare Camii

AK Parti Genel Başkanvekili Numan
Kurtulmuş ve Diyanet İşleri Başkanı
Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla dü-
zenlenen törenle ibadete açıldı. Kur-
tulmuş, “O camiyi yıktılar, yerine
AVM, rezidans yapacaklar' diye kara
propaganda yaptılar. AVM yapılmadı.
Burada gayet güzel bir cami yapılarak
alan abad edilmiş oldu. Şimdi AVM
umanlar utansın” dedi. Gaziosman-
paşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin
Usta ise “Artık herkes bizim tavrımızı,
tutumumuzu görmüştür. Biz ibadet-
hanelerimize her zaman olduğu gibi
bugün de sahip çıkarız” dedi. I SAYFA 9
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KOÇ’TAN AÇIKLAMA

Gidişat bizi
bir hayli üzdü

Koç Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Ömer Koç, Türki-

ye'deki ekonomik gidişatın kendilerini
üzdüğünü belirtti. Koç, “Artan enflas-

yon baskısının vatan-
daşlarımızı ne kadar
yorduğunu da gör-
mek insanı fevkalâde
üzüyor. 2000'li yılların
ilk 10 senesinde yap-
tığımız gibi; esaslı bir
reform ajandasına
sarılarak ülke riski-
mizi azaltmak zorun-
dayız. Avrupa'ya

doğru kısalacak tedarik zincirlerini
dikkate alırsak; Türkiyemizi yeniden
cazip bir yatırım merkezi kılacak
adımların daha da kıymetli hale 
geldiği açıktır” dedi. I SAYFA 6

Gurbetçi bir ailenin oğlu olarak
Hollanda'da futbola merhaba

diyen ve PSV'nin alt yapısında oynayan
Emir Bars takımda kalıcı hale ge-
lebilmek adına mücadele verdi-
ğini söyledi. Damga'ya konuşan
Bars, “Ay yıldızlı formayı giymek
bana gurur veriyor” dedi.
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ıSTANBUL 30 MıLYON
GOc DAHA ALABıLıR!
Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz,
Türkiye ve İstanbul için gelecekteki en önemli sorunun göç dalgası olacağını söyledi. Kur-
naz, “Pakistan, Mısır, Etiyopya gibi ülkelerde yaşanan sıcaklık artışları sonrası Türkiye,
özellikle de İstanbul 20-30 milyonu bulacak göç dalgasıyla karşılaşabilir” dedi

Kurnaz, “Bu Suriyeli olayında olduğu gibi 3-5 milyon değil, 20-30 milyon mülteciden bahsediyor
olacağız. Türkiye'nin gündemindeki ana problem bu. Yani 2 yıl içinde 20-30 milyon mülteci gelirse
Türkiye'ye geri kalan tüm sorunlar ikincil olur diye düşünüyorum” açıklamasında bulundu.

Ümraniye'nin derdi
bizim derdimizdir

Çocuklar gibi
giyiniyorum

Ümraniye Belediye 
Başkanı İsmet Yıldırım,

“Başkanla 5 Çayı”
programı kapsa-
mında Huzur
Mahallesi sakinle-
riyle bir araya
geldi. Yıldırım,
“Siz değerli kom-
şularımıza daha
iyi hizmet sunabil-
mek için büyük bir
gayretle çalışıyo-
ruz. Her şey daha iyi bir Ümra-
niye için. Biz büyük bir aileyiz.
Ümraniye'nin derdi her zaman
bizim derdimizdir. Bu doğrul-
tuda çalışmaya devam edece-
ğiz” dedi. I SAYFA 5
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Objektif karşısına geçen
ünlü şarkıcı Ece Seçkin,

samimi bir itirafta da bulundu.
Çocuk reyonundan giyindi-

ğini anlatan Ece Seçkin,
“Ben bunu hiçbir

zaman saklama-
dım. Fiziğim

ve formum
itibariyle
çocuk re-
yonundan
giyinebili-
yorum.

Bundan da
oldukça mut-

luyum. Her
kadın böyle bir
özelliğe sahip
olmak ister.
Dolayısıyla
benim de
saklayıp,

üzüleceğim bir şey yok”
şeklinde konuştu. 

I SAYFA 13

YASALARIN VERDİĞİ HAKKI KULLANDIK
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Elazığ'da konuşan
İstanbul Büyükşehir

Belediye Başkanı Ekrem İma-
moğlu, vatandaşlara seslendi.
İmamoğlu, “Bizi engellemeye
çalışanları hiç umursamayın.
Bir takım yanlış işler yapa-
rak, zannediyorlar ki bizleri
sıkıntıya sokacaklar. Hiç so-
kamazlar. Bizim arkamızda 16
milyon İstanbullu var. Yanlış işler
yapan ya da yapanlara alet olanların
arkasında, vallahi de billahi de bir
avuç insan var” dedi. I SAYFA 9
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Milli forma
gurur veriyor

Burak Zihni'nin
söyleşisi 15'te

Recep Tayyip Erdoğan

Prof. Dr.
Levent
Kurnaz

HEPİ TOPU BİR
AVUÇ İNSAN!

Ece Seçkin

Ömer Koç

KAMU İHALE İLANLARINI www.gazetedamga.com.tr ADRESİNDEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

İsmet Yıldırım



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

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

Hafızada iyileşme gözlendi  

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

Beyaz cevheri küçülttü

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

Gençlerde henüz denenmedi

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

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

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

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

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

Protein kaçağına dikkat

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

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

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

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

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

İdrar sıkıntısı belirti

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

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

Son teknolojik tedaviler 

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

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

SERTLEŞME
PROBLEMİ 

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

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

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

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

Hafızada iyileşme gözlendi  

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

Beyaz cevheri küçülttü

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

Gençlerde henüz denenmedi

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

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

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

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

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

Protein kaçağına dikkat

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

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

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

kat çeken Hattat Klinik’ten
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iyi huylu büyümeleri halk arasında ‘pro-
stat olmak’ olarak biliniyor” dedi.
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boyuta ulaşıyor. Ailesinde prostat bü-
yümesi olanlar bu hastalığa daha sık
yakalanıyor. 60 yaşındaki erkeklerin
yarısından fazlasında prostat büyü-
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yan erkek, bunun beraberlik esna-
sında olmasından çekinerek
cinsellikten soğuyabiliyor. Cinsel
isteksizlik ve başarısızlık korkusu
başlayabiliyor. Tüm bunlar sert-
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Yine uzun vadede erken boşalma
da görülebiliyor. Bu nedenle özel-
likle 40 yaş üzerinde yaşanan cin-
sel fonksiyon sorunlarında prostatı
kontrol etmek gerekiyor. Prostat
büyümesinde uygulanan tedavi-
lerde de mesaneye geri boşalma,
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60-80 yaş aralığındaki 247
katılımcıyı gözlemleyen yeni
bir çalışma, yürüme gibi fizik-
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beyni olumlu bir şekilde
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Dr. Harika Bodur Öztürk, 18 Ekim Dünya Menopoz 
Günü öncesinde menopoz sürecini rahat geçirebil-

mek için dikkat edilmesi gerekenleri anlattı, önemli 
uyarılar ve önerilerde bulundu
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Boy kısalığı; kişinin boy uzunlu-
ğunun belirlenmiş standartla-
ra göre son yüzde 3’lük dilim-

de yer alması olarak tanımlanıyor. 
Bir başka deyişle, aynı yaş ve cinsi-
yetteki sağlıklı 100 kişilik bir grupta 
boy sıralamasındaki son 3 kişi, kısa 
boylu olarak kabul ediliyor. Ülke-
mizde her 100 kişiden 5-10’unda boy 
kısalığı görülüyor, bunun nedenleri 
arasında yetersiz beslenme başta 
olmak üzere yeterince uyumamak 
ve aşırı strese maruz kalmak gibi 
yaşam koşulları yer alıyor. Çocuğun 
boyunun kısa olup olmadığına karar 
vermek için de öncellikle boyunun 
doğru ölçülmesi, ölçülen boyun 
Türkiye standartları ile karşılaştırı-
larak hangi persentil eğrisinde, yani 
büyüme standartlarında olduğuna 
bakılması gerekiyor. Acıbadem 
Üniversitesi Atakent Hastanesi 
Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Dr. 
Öğretim Üyesi Saygın Abalı, boy 
kısalığına erken tanı konulmasının 
çocuğun boyunun ideal uzunluğa 
ulaşmasında çok önem taşıdığını be-
lirterek, “Erken tanı için çocuklarda 
boy ölçümünün hekim tarafından 6 
ay aralıklarla yapılması; hekimin ve 
ebeveynin bu ölçümleri kaydetme-
leri çok önemli. Çünkü büyümede 
yavaşlama fark edildiğinde mutlaka 
ek inceleme yapılması gerekiyor. 
Doğum ağırlığı düşük olan ve erken 
doğan çocuklar ise mutlaka daha ya-
kın izlenmeli. Ayrıca anne boyu 155 
cm veya baba boyu 168 cm altında 
olan çocukların da büyüme izlemi 
titizlikle yapılmalı” diyor. Çocuk 
Endokrinolojisi Uzmanı Dr. Öğre-
tim Üyesi Saygın Abalı, çocuklarda 
boy kısalığı hakkında en çok merak 
edilen 7 soruyu yanıtladı; önemli 
öneriler ve uyarılarda bulundu. 

SORU: Çocuğumun kısa boylu 
kalmasını önleyebilir miyim?  

CEVAP: Öncellikle nedeni belir-
lemek çok önemli. Günümüzde bir-
çok hastalıkta uygulanan tedavilerle 
çocuklarda boy kısalığını önlemek 
mümkün. Ancak tedaviden etkin so-
nuç alınmasında ‘erken tanı’ büyük 
rol oynuyor. Bazı hastalıklarda ise 
maalesef büyümeyi arttırıcı tedaviler 
yararlı değil, hatta bazılarında sakın-
calı olabiliyor. Tüm bu aşamalarda 
çocuk endokrinolojisi uzmanının 
değerlendirmesi çok önemli. 

SORU: Çocuklarda boy kısalı-
ğına hangi faktörler yol açıyor?

CEVAP: Beslenme sorunu 
olmayan çocuklarda sık görülen 
boy kısalığı nedenleri, büyümede ge-
cikme olması ve ailevi boy kısalığı-
dır. Ailevi boy kısalığı nadir görülen 
genetik bir nedenden kaynakla-
nabileceği için çocuğun dikkatle 
izlenmesi gerekiyor. “Boy kısalığının 
tedavi edilebilir nedenleri arasında 

büyüme hor-
monu eksik-
liği oldukça 
önemlidir.” 
uyarısında 
bulunan Dr. 
Öğretim 
Üyesi Saygın 
Abalı, özel-
likle büyüme 
hızında 
yavaşlamanın 

bu hastalık için önemli bir bulgu 
olduğuna işaret ediyor. Bunların 
yanı sıra; Turner sendromu, tiroid 
hormon eksikliği, kronik böbrek 
hastalığı, doğumsal metabolizma 
hastalığı, sindirim sistemi hastalı-
ğı (örneğin çölyak hastalığı), kan 
hastalığı, kafa içinde yer kaplayan 
kitle, Cushing sendromu, kortizon 
içeren ilaçların veya kremlerin fazla 
kullanımı da boy kısalığına yol açan 
diğer faktörleri oluşturuyor. 

SORU: Boy uzamasında etkili 
olan besinler var mıdır? 

CEVAP: Dr. Öğretim Üyesi Say-
gın Abalı, boy uzamasına doğrudan 
olumlu etkisi olan bir besinin olma-
dığını belirterek, şöyle devam edi-
yor: “Besin çeşitliğinin sağlanması, 
hayvansal ve bitkisel proteinlerin, 
sağlıklı karbonhidratların (tahıllar 
ve baklagiller), süt ürünlerinin, 
meyve ve sebzelerin; çeşitli, yeterli 
ve dengeli tüketilmeleri önem 
taşıyor. Hazır içecekler ve yiyecek-
lerden ise mümkün olduğunca uzak 
durulmalı.”  

SORU: Spor boy uzamasın-
da faydalı oluyor mu? Örneğin, 
basketbol çocuğumun daha uzun 
boylu olmasını sağlar mı?

CEVAP: Boy uzamasının en 
önemli belirleyicisi, yüzde 70-80 
oranında genetik etmen oluyor. 
Yani, çocuğun yetişkinlikteki bo-
yunu belirleyen en önemli etkenler 
anne ve babanın boyu. Sağlıklı 
yaşam, yeterli ve dengeli beslenme, 
düzenli egzersiz ile düzenli uyku 
ve ekran başında geçirilen süre de 
önem taşıyor. Basketbol gibi belirli 
bir spor türünün boya daha olumlu 
etkisi olduğuna dair bilimsel bir 
kanıt mevcut değil. Önemli nokta; 
çocuğun beden sağlığına, psikolojik 
ve sosyal gelişimine en uygun olan, 
ayrıca sevdiği ve sürekli yapabileceği 
bir sporun seçilmesi. 

SORU: Çocuğumun boyunun 
yeterince uzamadığını nasıl 
anlarım? Ne zaman bir hekime 
başvurmalıyım?  

CEVAP: Çoğu ebeveyn çocukla-
rının kısa boylu kalacağı kaygısını 
yaşıyor. Peki, çocuğun kısa boylu 
olabileceğine işaret eden sinyaller 
neler? Ebeveynler ne zaman alarma 
geçmeliler? Dr. Öğretim Üyesi 
Saygın Abalı, bu soruya “Çocuk 1-2 
yaş arasında yılda 10 cm’den, 2-4 yaş 

arasında 7 cm’den, 4 yaşından er-
genliği başlayana kadar da 5 cm’den 
az büyüyorsa, bu tablo çocukta 
kısa boy sorununa işaret ediyor. Bu 
durumda zaman kaybetmeden bir 
hekime danışmak gerekiyor.” 

Dr. Öğretim Üyesi Saygın Abalı,  
ayrıca normal büyüme değerinde 
olsa bile, anne ve babasına göre kısa 
boylu ise çocuğun sağlığının değer-
lendirmesi gerektiğini belirterek, şu 
noktalara dikkat çekiyor: “Çocuğun 
boyu normal olsa da, büyüme hızı 
düşükse yine mutlaka ileri incele-
me gerekiyor. Bu istisnalardan da 
anlaşılacağı üzere, her çocuğun 
boyunun belli aralıklarla doğru bir 
şekilde ölçülmesi ve büyüme hızının 
hesaplanması çok önemli. Anne 
ve babanın da boyunun ölçülerek 
sağlık izlem kartlarına yazılması, 
özellikle 2 yaş sonrasındaki büyü-
menin değerlendirilmesinde kilit rol 
üstleniyor.” 

SORU: Anne baba kısa boylu 
ise çocuk da mutlaka kısa boylu 
mu olur? 

CEVAP: Toplumdaki yaygın 
inanışın aksine, anne ve/veya baba-
nın kısa boylu olması, çocuğun da 
mutlaka kısa boylu kalacağı anlamı-
na gelmiyor. Boy kısalığı nedenleri 
arasında genetik etkenler önemli yer 
tutuyor. Ancak genetik etmenlerin 
bir kısmı da hastalıklardan kaynak-
lanıyor. Bu hastalıklar kalıtsal olu-
yor, yani diğer aile bireylerinde de 
boy kısalığı görülüyor. Bu nedenle 
ailede kısa bireylerin olması duru-
munda, bu soruna yol açan genetik 
etkenin saptanması ve bazılarında 
tedaviye başlanması gerekiyor. 

SORU: Boy kısalığı tedavisinde 
nasıl bir yol izleniyor? 

CEVAP: Boy kısalığında tedavinin 
başarısı; hastalığın tipine, tedavinin 
başlama yaşına, çocuğun ve ailesi-
nin tedaviye uyumuna bağlı olarak 
değişiyor. Çocuk Endokrinolojisi 
Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Saygın 
Abalı, özellikle erken tanı almış 
çocukların tedavisinde oldukça 
başarılı sonuçlar elde edildiğine 
işaret ederek, “Boy kısalığına yol 
açan kronik hastalıklardan birinin 
saptanması durumunda, bu hasta-
lığa yönelik tedavi esastır. Örneğin 
çölyak hastalığında, hastalığa özgü 
beslenme tedavisi uygulanıyor. Bes-
lenme yetersizliği olan çocuklarda 
beslenme desteği sağlanıyor, kronik 
böbrek hastalığında da bu hastalığa 
yönelik tedaviler uygulanıyor.” diye 
anlatıyor. Büyüme hormonu eksik-
liğinde, Turner sendromu ile bazı 
genetik hastalıklarda, düşük doğum 
ağırlığı olup yeterince büyüyememiş 
çocuklarda, beyin tümörü tedavisine 
bağlı boy kısalığında, yine çocuk 
endokrinolojisi uzmanı tarafından 
büyüme hormonu tedavisi verilebi-
liyor.”

COCUKLARDA BOYCOCUKLARDA BOY  
KISALIGI HAKKINDA KISALIGI HAKKINDA 

SAGLIKLI 
MENOPOZ
IÇIN ALTIN ÖNERILER

‘Eyvah çocuğum akranlarından daha kısa’, ‘Acaba basketbol mu oynasa boyu-
nun uzaması için?’, ‘Mucizevi besinler var mıdır, çocuğumun boyunu uzatacak 

olan?’…  Çocuğunun sağlıklı büyüme seyrinde olmadığı kaygısına kapılan 
ebeveynlerden en sık duyulan cümleler bunlar! Sahi, boy kısalığı bir 

kader mi, yoksa günümüzde tedaviyle büyüme 
geriliği sorununa çözüm sağlanabiliyor mu? 

Uzmanı Uzmanı Dr. Dr. 
Öğretim Üyesi Öğretim Üyesi 
Saygın AbalıSaygın Abalı

NEŞE MERT

AYNUR CİHAN

SORU SORU 
CEVAPCEVAP77

FORMAT sahipliğini 
Özlem Çelik ve Öz-
can Maviş’in yaptığı, 

Projepark tarafından hayata 
geçirilen, Haber Global 
ekranlarında Buket Ay-
dın’ın sunumuyla yayınlanan 
Tarafını Seç programının bu 
haftaki konukları ünlü ast-
rolog Dinçer Güner ile uçak 
mühendisi ve bilimkurgu ya-
zarı Dr Tevfik Uyar’dı. Uzun 
zamandır dargın oldukları bilinen 
ve sosyal medya hesaplarından bile 
birbirini engelleyen ikili canlı yayında 
ilk kez karşı karşıya geldi “Astrolojiye 
inanmalı mıyız?” konusunun masa-
ya yatırıldığı programa bilim adamı 
kimliği ile katılan Dr. Tevfik Uyar 
“Bakla falı bakmakla, astroloji aynı 
şeydir” diyerek tartışmanın fitilini 
ateşledi. Astrolog Dinçer Güner’in 
sosyal medyada engellediği ilk kişiler-

den olduğunu da canlı yayında 
itiraf eden Uyar, “Birlikte davet 
edildiğimiz programa geleceğini 
söyleyip, son anda gelmedi. 
Ardından ‘Kuvvetle muhtemel 
yine birileri astrolojiyi temel 
alarak popüler olmak için 
bilimle kıyaslamaya kalkarsa 
şaşırmayın’ şeklinde tweet attı 
diyerek ünlü astroloğa yüklendi.

Astroloji tartışması
“Tevfik Bey yalan söylüyor” diyen 
Dinçer Güner ise iddianın ispatlan-
ması gerektiğini savununca, bir son-
raki bölümde Tevfik Uyar geçmişe 
ait tweetleri Buket Aydın ile paylaştı. 
Ancak ümlü astrolog attığı tweetin 
iddia edilen konuyla ilgili olmadığını 
ve programdan 2 hafta önceki tarihe 
ait olduğunu söyleyince olay ispatla-
namadı. “Astroloji bilim değildir” id-
diasında bulunan Dr. Tevfik Uyar’ın 

tüm argümanlarının yanlış olduğunu 
savunan ünlü astrolog “Astrolojiyi en 
iyi ben eleştirebilirim İnsan bilmediği 
konuyu eleştiremez. Anlamıyorsan 
da tükaka diyemezsin. Astroloji çok 
büyük bir ilim” diyerek uzmanlık 
alanını savundu.Bu arada Uyar, 
bir başka ünlü astrolog olan Şenay 
Yangel’in astroloji konusundaki 
doktorluk ünvanının da akademik 
olmadığını iddia etti.
Dinçer Güner, Buket Aydın’ın “En 
net tahminin ne oldu?” sorusuna 
ise “Bütün eğlence mekanlarının 
kapanacağını söylemiştim. Bundan 
daha neti yoktur. Pandemi çıktığı 
zaman Oğlak burcunda bir tutulma 
gerçekleşti. Bu tutulmada sabit bir 
yıldız vardı Bu sabit yıldızın ismi 
koronaydı. Canlı yayın heyecanından 
yıldızın ismini söyleyemedik. Eğer 
söyleseydik olay belki de başka yere 
gelecekti” diye yanıt verdi.

ASTROLOJiYE iNANALIM MI?

Astrolog Astrolog 
Dinçer Dinçer 
GünerGüner

KADINLARIN hayatında önemli 
dönemeçlerden biri olan menopozu 
günümüzde sağlıklı ve rahat geçirmek 
hatta ikinci bahara dönüştürmek müm-
kün. Acıbadem Altunizade Hastanesi 
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı 
Dr. Harika Bodur Öztürk, bu süreçte 
ortaya çıkabilecek fiziksel ve ruhsal 
bazı sorunların başta düzenli egzersiz 
olmak üzere yaşam tarzında yapılacak 
birtakım düzenlemelerle daha rahat 
geçirilebileceğini söylüyor. Buna karşın 
menopozla birlikte tip-2 diyabet, kalp 
ve damar hastalıkları ve osteoporoz 
gibi kronik sağlık sorunlarının baş 
gösterebildiğine işaret eden Dr. Harika 
Bodur Öztürk, 18 Ekim Dünya Meno-
poz Günü öncesinde menopoz sürecini 
rahat geçirebilmek için dikkat edilmesi 
gerekenleri anlattı, önemli uyarılar ve 
önerilerde bulundu.

Tıp dilinde ‘kadınların adetten kesil-
mesi ve doğurganlığın bitmesi’ anlamı-
na gelen menopoz, ani olabileceği gibi 
5 ila 8 yılı bulan süreci de kapsayabi-
liyor. Ülkemizde kadınların ortalama 
48 yaşında menopoza girdiğini belirten 
Acıbadem Altunizade Hastanesi Kadın 
Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. 
Harika Bodur Öztürk, “Menopoz süre-
cinde kadınlardaki dönüşüm sırasında 
sıcak basmaları, çarpıntı, duygu durum 
değişikliği, anksiyete, uyku sorunları, 
hafıza sorunları, vajinal kuruluk ve 
libido azalması gibi östrojen hormonu-
nun eksikliğine bağlı gelişen değişimler 
söz konusu olabilir. Yorgunluk, baş 
ağrıları, kas ağrısı, gece terlemeleri de 
görülebilir. Bu dönüşüm birçok kadının 
yaşam kalitesini maalesef geçiş döne-
minde olumsuz etkileyebilir” diyor. 

İlk sinyallere dikkat! 
Menopoz öncesinde bazı sinyaller 
sürecin başlamak üzere olduğuna işaret 
ediyor. İlk belirtilerin görüldüğü andan 
itibaren menopoza dek geçen sürece 
‘premenopoz’ yani ‘menopoz öncesi 
dönem’ denildiğini belirten Dr. Harika 
Bodur Öztürk şöyle konuşuyor: “Pre-
menopoz sürecinde ilk göstergelerden 
biri menstruel kanama düzensizliğidir. 
Bunlar sık kanama veya uzun aralık-
larla kanama şeklinde olabilmektedir. 
Bazen de gecikmeler sonrasında 7-8 
günden fazla uzun süren aktif kanama 
da karşımıza çıkabilir. Karşılanma-
mış östrojen hormonu etkisiyle olan 
düzensiz kanamalar uzun dönemde 
kadınlarda rahim kanseri için de risk 
faktörü olabilir. Bu nedenle uzun süren 
kanamalarda, kanamanın bitmesini 
beklemeden doktorunuza görünmeniz 
doğru olacaktır.”

Araştırmalar neye işaret ediyor?
Hormon replasman tedavisinin (HRT) 
sentetik östrojen ve progesteron ile 
yapılabildiğini, ancak “Milyon Kadın 
Çalışması” ndaki HRT ile meme kan-
seri artışının bildirildiğini, bu nedenle 
alternatif tedavi seçeneklerinin araş-
tırıldığını söyleyen Dr. Harika Bodur 
Öztürk “Yapılan bilimsel araştırma-
lar fiziksel aktivite ve egzersizin bu 
dönemde kritik rol oynadığını ortaya 
koyuyor. Egzersiz ile kısa dönemde 
stres azalır; kas, eklem ve kemik sağlı-
ğınız artar, daha iyi bir uyku sağlanmış 
olur. ” diyor. 

TÜRKÇE Pop’un 
romantik sesi Ceren 
Gündoğdu yeni şar-

kısı ‘Yangınlara’ ile roman-
tizmi funk gitarlar
ve dans ritimleriyle buluş-
turuyor. Aşka dair kafa 
karıştıran sorulara rağmen 
hata yapmaktan korkma-
yan bir kadının cesaretin-

den ilham alan şarkı, hüznü 
ve neşeyi aynı anda yaşa-
maya meyilli herkesi dansa 
davet ediyor. Prodüktörlü-
ğünü Arel Koray Nalbant’ın 
yaptığı şarkının sözü ve 
müziği Ceren Gündoğdu’ya 
ait. Video-klibin yönetmen 
koltuğunda ise Onur Cabi 
yer alıyor.

Ceren Gündoğdu yangınlarda!

YAPILAN bilimsel çalışmaların, 
menopoz dönemindeki kadın-
ların yüzde 50’sinin azalmış 
hormonlar nedeniyle ağrılı ilişki, 
yanma, ağrılı idrar yapma ve ani 
idrar hissi gibi sorunlar yaşaya-
bildiğini, bu ve benzeri gerekçe-
lerle cinsel ilişkiden çekindiğini 
hatta kaçındığını gösterdiğini 

belirten Dr. Harika Bodur Öztürk şöyle konu-
şuyor: “Cinsel ilişki sırasında vajinal elastikiye-
tin azalması nedeniyle kadında ağrı olabiliyor. 
Ağrı nedeniyle de cinsel yaşama ilgi de azalabi-
liyor. Hormon replasman tedavisi her ne kadar 
libidoyu artırmasa da vajinal lubrikasyonu 
artırarak kadınlara destek olabiliyor.”

Kegel egzersizleri 
UYGULAYIN

Uzmanı Uzmanı Dr. Dr. 
H.Bodur H.Bodur 
ÖztürkÖztürk
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KüçüKçeKmece'de ormanlık alanda
ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu.
Üzerinden kimlik çıkmayan 25 yaşların-

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

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

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

Hastaneye beni almadılar

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

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

Eve girmek istemiyorum

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

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

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

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

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

arası anma sürüşü yapıldı.

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

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

Umut'la hiç tanışamadı

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

Mücadele edeceğiz

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

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

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

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

BISIKLETLI
PROTESTO

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

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

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

Kendimi kenara attım

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

Maganda dehşeti

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

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

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

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

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

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

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

Hastaneye beni almadılar

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

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

Eve girmek istemiyorum

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

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

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

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

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

arası anma sürüşü yapıldı.

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

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

Umut'la hiç tanışamadı

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

Mücadele edeceğiz

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

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

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

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

BISIKLETLI
PROTESTO

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

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

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

Kendimi kenara attım

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

Maganda dehşeti

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

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

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

polise teslim oldu. Şüpheli Mehmet C.Ç. adliyeye
sevk edildi.  Öte yandan olay günü yaşananlar gü-
venlik kamerasına yansıdı. Olay 26 Haziran'da
Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana
geldi. Şüpheli Mehmet C.Ç ve eşi A.Ç.'nin, H. is-
mindeki kız arkadaşlarıyla, H.'nin babasına ait me-
kana gelip gitme konusunda aralarında
küfürleşmeye varan tartışma yaşandı. Bu olay üze-
rine H.'nin erkek arkadaşı Abdulkadir U.(21) Meh-
met C.Ç.'yi telefonla arayarak tehdit etti. Daha
sonra Mehmet C.Ç. ile olay yerinde buluşmak için
sözleşen Abdulkadir U. yanına arkadaşı Sinan K.'yı
da alarak gitti. Olay yerinde çıkan kavgada Sinan
K., Mehmet C.Ç. tarafından silahla ateş edilmesi
sonucu yaralandı. Mehmet C.Ç. olay yerinden
otomobille kaçarken, yaralanan Sinan K. kaldırıl-
dığı hastanede hayatını kaybetti. DHA
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Maltepe D-100 Karayolu’nda polis 
ile çeşitli suçlardan aranan bir şüp-
heli arasında kovalamaca yaşandı. 
Polisten kaçamayacağını anlayan 

şüpheli, hafif ticari aracında başına 
silah dayadı. Ardından aracından 
inen şüpheli, başka bir otomobili 
gasbederek olay yerinden kaçtı

FFiiLM GLM GiiBBii KACIS  KACIS 
HHiiKAYESKAYESii

ESENYURT’TAKI TEM Haramide-
re bağlantı yolunda terk edilmiş ve içi 
yanmış bulunan otomobilin sahibinin Be-
yoğlu ve Fatih’te otel sahibi Nuri Yıldız’a 
ulaşılamadı. Yıldız’ın oturduğu Avcı-
lar’daki Denizköşkler Mahallesi Sevgi 
Sokakta bulunan evinin kapısını da açan 
olmadı. Savcının izni ile çilingir yardımı 
ile kapısı açılan evde Nuri Yıldız’ın eşi 
Esra Yıldız yerde kanlar içerisinde boğa-
zı kesilerek öldürülmüş halde bulundu. 
Polis kapıda zorlama olduğuna dair bir iz 
bulamadı. İstanbul Asayiş Şube Müdür-
lüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri otel 

sahibi Nuri Yıldız’ın olay sabahı eşiyle 
birlikte araçla evden çıkıp otellerine 
gittiklerini, akşam ise Esra Yıldız’ın tak-
siyle eve döndüğünü belirledi. İçi kısmen 
yanmış olan otomobilin ön cam ile şoför 
tarafı kapı camının kırık olduğu, kontak 
anahtarının da üzerinde olduğu belirlen-
di. Polis Nuri Yıldız’ı aramayı sürdürür-
ken bu akşam cesedini Beylikdüzü’ndeki 
Dereağzı Mahallesi’nde başına bir el ateş 
edilerek öldürülmüş halde buldu. Olayda 
kullanıldığı değerlendirilen tabanca da 
yapılan araştırma sonucu bölgede atılmış 
halde ele geçirildi. DHA

Esrarengiz cinayette Nuri
Yıldız’ın da cesedi bulundu

Avcılar’daki evinde boğazı kesilerek öldürülen Esra Yıldız’ın kayıp olarak aranan eşi 
Nuri Yıldız, Beylikdüzü’nde başına bir el ateş edilerek öldürülmüş halde bulundu

OLAY, dün saat 14.30 sıralarında 
Maltepe D-100 Karayolu An-
kara istikametinde meydana 

geldi. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri ile çeşitli suçlardan aranan Ümit 
T. arasında kovalamaca başladı. Ekipler, 
01 BCM 27 plakalı hafif ticari aracıyla 
polisten kaçan şüpheliyi durdurmaya 
çalıştı. Şüphelinin, polisin “dur” ihtarına 
uymaması üzerine ekipler havaya uyarı 
ateşi açtı. Polisler, kaçmaya devam eden 
şüphelinin aracının lastiklerine ateş 
ederek aracı durdurdu.

Gasbettiği otomobille kaçtı
Bunun üzerine şüpheli Ümit T. aracın-
da başına silah dayadı ve bir süre sonra 
araçtan indi. Şüpheli, ardından Ankara 

yönünde ilerleyen ve içinde 2 kişi bu-
lunan yabancı plakalı otomobili durdu-
rarak gasbederek, kaçtı. Polis ekipleri, 
şüpheli tarafından alıkonulan otomobili 
uzun süre takip etti. İzini kaybettiren 
Ümit T., araçtaki bir kişiyi yolda bırakır-
ken araç sürücüsü ile Avrupa Yakası’na 
geçti. Ümit T. otomobille Sultangazi 
Gazi Mahallesi’ne geldiğinde aracı ve 
sürücüsünü bırakarak, yaya olarak kaçtı. 
Maltepe D-100 Karayolu’nda iki las-
tiği patlak olan hafif ticari araç çekici 
yardımıyla kaldırıldı. Maltepe D-100 
Karayolu’nda yaşanan hareketli daki-
kalar vatandaşlar tarafından cep tele-
fonu kamerasına kaydedilirken, polisin 
şüpheliyi yakalama çalışmasının sürdüğü 
öğrenildi. DHA

ÇERKEZKÖY’DE İstasyon 
Mahallesi Ortanca Sokak’taki 
bir apartmanda dün gece Fehmi 

Adsız, aynı evde birlikte yaşadığı Kırgı-
zistan uyruklu gelini 2 çocuk annesi Ayat 
Adsız’ı, çıkan tartışmada bıçaklayarak 
öldürdü. Cinayetin ardından Adsız, genç 
kadının vücudunu parçalara ayırdı. Bir 
süre sonra eve gelen Fehmi Adsız’ın eşi 
Seher Adsız, kanları fark edip, kocasına 
ne olduğunu sordu. Eşinden, gelinini 
öldürdüğünü öğrenen Seher Adsız, polise 
haber verdi. Adrese gelen polis ekiplerinin 
yaptığı aramada, Ayat Adsız’ın parçalara 
ayrılmış vücudunun bir kısmı banyodaki 
çöp kutusunda, bir kısmı ise evin önünde 
park halinde bulunan 01 BH 485 plakalı 
otomobilin bagajında çöp poşetleri içinde 
bulundu. Ayat Adsız’a ait ceset parçaları 
otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp 
Kurumu’na gönderildi, Fehmi Adsız ise 
gözaltına alındı.  Yapılan incelemede 
Fehmi Adsız’ın, gelinini bıçaklayarak 
öldürdükten sonra vücudunu testereyle 
parçalara ayırdığı ortaya çıktı. Adsız’ın 
gelininin iki kol ve iki bacağını testere ile 
kestikten sonra poşetler içinde bahçedeki 
otomobilin bagajına koyduğu, vücudunun 
diğer kısmını da evin banyosunda tuttuğu 
ve bu kısımları kesemeden, eşinin eve 

geldiği belirlendi. 

Torunlarımı dövüyordu savunması
Oğlu Tolgahan’ın bir tekstil fabrikasında 
güvenlik görevlisi olduğunu kaydeden 
emekli Fehmi Adsız, gelininin torunlarını 
sürekli dövdüğünü, kendilerine de iyi dav-
ranmadığı gerekçesiyle aralarında sorun 
yaşadığını söyledi. Adsız, bu nedenle ge-
linini defalarca uyardığını, zaman zaman 
tartışma yaşadıklarını kaydetti.

Kendimi kaybettim dedi
Dün, eşi, 2 torunu ve gelini ile gezmeye 
çıktığını belirten Fehmi Adsız, bir süre 
sona eşinden torunlarını gezdirmesini 
istediğini, kendisinin de gelinin alarak 
eve döndüğünü ve öldürdüğünü itiraf etti. 
İfadesinde Fehmi Adsız’ın, “Gelinim, 
sürekli gözlerimizin önünde torunlarımı-
zı dövüyor ve onlara kötü davranıyordu. 
Defalarca dövmemesi konusunda uyardım 
ama ikazlarıma aldırmadı. Bize karşı da 
olumsuz davranıyor ve aileme dil uzatıyor-
du. Son zamanlarda iyice haddini aşmış, 
bize karşı geliyor ve çocuklarını dövüyor-
du. Yapma dedim, defalarca uyardım ama 
dinlemedi. Bıçakladıktan sonra kendimi 
kaybetmişim” dediği bildirildi.
IRFAN DEMIR

GELGELiiNNiiNNii PARÇALARA PARÇALARA
AYIRIP ÖLDÜRDÜ!AYIRIP ÖLDÜRDÜ!
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Fehmi Adsız’ın (65), tartıştığı Kırgı-
zistan uyruklu gelini Ayat Adsız’ı (31) bıçaklayarak öldürdükten sonra 
kollarını ve bacaklarını, testere ile parçalara ayırdığı ortaya çıktı. İfa-
desinde, gelininin, torunlarını sürekli dövdüğünü bu nedenle cinayeti 
işlediğini söyleyen Adsız, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

CANİCANİ
ADAMADAM

ESENYURT’TA 3 katlı binanın giriş katındaki doğalgaz 
kutusunda çıkan yangın, hurdalık eşyalara sıçradı. Yangın-
da, binanın giriş katı ile ikinci katındaki daireler kulla-
nılmaz hale geldi. Doğalgaz kutusu ve daireden yükselen 
alevler ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonları 
ile görüntülendi. Yangın, Akçaburgaz mahallesinde saat 
03.00 sıralarında çıktı. 3033 sokak üzerinde bulunan 3 
katlı binanın giriş katındaki daireye ait doğalgaz kutusun-
da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin 
yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112’ye 
bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, İGDAŞ, po-
lis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada alevler bina 
önündeki hurdalık eşyalara ve daireye sıçradı. Olay yerine 
gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, İGDAŞ 
ekipleri gazı kesti. İtfaiyenin çalışmaları sırasında polis 
ekipleri çevrede önlem aldı. İtfaiyenin yoğun çabaları 
sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında, giriş 
kat ve ikinci kattaki daireler kullanılamaz hale geldi. Öte 
yandan, doğalgaz kutusundaki ve binadaki yangın çevre-
de toplananlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi. 
Görüntülerde bina önündeki hurdalık eşyaların alev alev 
yanarken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müda-
hale ediyor. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

Yangın 2 daireyi 
KÜLE ÇEVIRDI

EYÜPSULTAN’DA denetim yapan polis-
ler şüphelendikleri bir aracı durdurdu. 
Aşağı indirilen yabancı uyruklu 3 kişi 
üzerinde yapılan aramada, bir kişinin 
hırkasının şapka kısmı kontrol edildiğin-
de çakmak görüntülü bir cisim bulundu. 
Polis yabancı uyruklulara cismin ne 
olduğunu sordu ancak cevap alamayın-
ca, bulunan cismi incelemeye aldı. Bu 
sırada cihazın ateş alması sonucu polis 
memuru elinden yaralandı. 3 şüpheli 
gözaltına alınırken, yaralı polis memuru 
hastaneye kaldırıldı. Eyüpsultan İlçe 
Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetim 
sırasında şüphelendikleri bir otomobili 
durdurdu. Araç içerisinde bulunan ya-
bancı uyruklu 3 kişi aşağı indirilerek üst 
araması yapıldı. Bu sırada şüphelilerden 
Alakbar Q,’nun hırkasının şapka kısmı 
kontrol edildiğinde bir cisim bulundu. 
Ne olduğunu anlamayan polisler, şüp-
helilere sordu.  

Polisin elinden ateş çaldı
Yakalanan şüphelilerin cevap verme-
mesi üzerine bir polis memuru cihazı 
incelemeye aldı. Üzerinde bulunan 
düğmeye basıldığı anda cihazın ateş 
almasıyla birlikte polis memuru elin-
den yaralandı. Hastaneye kaldırılan 
polis memuru tedavi altına alınırken, 3 
yabancı uyruklu şüpheli ise gözaltına 
alındı. Yapılan incelemede kumanda 
görünümlü cihazın tabanca olduğu ve 2 
mermi aldığı görüldü.  

Çakmak görünümlü 
silah polisi yaraladı 

AVCILAR’DA denetim nok-
tasında polis ekiplerinin dur 
ihtarına uymayarak kaçan ve 
bir polis memurunu silahla 
yaralayan 2 şüpheli adliyeye 
sevk edildi. Avcılar Deniz-
köşkler Mahallesi Dr. Sadık 
Ahmet Caddesi üzerinde dün 
akşam denetim yapan polis 
ekipleri şüpheli gördükleri 
bir aracı durdurmak iste-
di.  “Dur” ihtarına uymayan 
şüpheliler, polislere ateş açıp, 
kaçtı. Açılan ateşle S. Ü. 
isimli polis memuru yaralandı. 
Şüphelilerden Ferhat K.(25) 
olaydan kısa bir süre sonra 
yakalandı. Araç içerisinde 
yanında olduğu tespit edilen 

Berat F.(27) ise Avcılar Asa-
yiş Büro Amirliğine gelerek 
teslim oldu. Şüpheliler Ferhat 
K. ve Berat F. Asayiş Şube 
Müdürlüğündeki işlemlerinin 
ardından adliyeye sevk edildi.

Polisleri yaralayan
2 kişi hakim karşısında

SULTANGAZI’DE cadde 
ortasında bir grup öğren-
ci, okul çıkışı tartıştıkları 
arkadaşlarını tekme tokat 
dövdü. O anlar cep tele-
fonu kamerasına yansıdı. 
Olay, önceki gün akşam 
saatlerinde Uğur Mumcu 
Mahallesi’nde meydana 
geldi. Okuldan çıkan bir 
grup öğrenci aralarında 
tartışmaya başladı. Tartış-
manın büyümesi üzerine 
gruptaki bir öğrenci, arka-

daşları tarafından tekme, 
tokat ve yumruklarla 
darbedildi. Çevredekilerin 
araya girmesiyle kavga 
sonlandırılırken, o anlar 
bir cep telefonu kamerası-
na yansıdı.

Öğrenciler birbirine girdi



BARIŞ KIŞ
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6 . Dönem Toplu Sözleşme dönemi de
bitti. Aslında çok unutulan çok dile
getirilmeyen konular var ki; sanki

diller sustu gözler görmez oldu.   Değişen
hiçbir şey yok.  Her şey yerli yerinde mağ-
duriyetler devam ediyor. Kurumların bel 
kemiği olan ama her zaman hak ettiğini 
alması için düzenleme yapılmayan  birçok
meslek grubu var.

Her emekçi ,mesleğe başladığında yaşa-
yacağı ayrımcılıktan elbette haberi yoktur.
Memur olmuş işçi olmuş fark etmez önemli
olan ekmeğini kazanmaya başladığıdır.
Unutulan düzenleme yapılmayan kamu
kurum kuruluşlarında görev yapan
yardımcı hizmetler sınıfını bugün kü 
köşe yazıma taşımak istedim .

Kamuda çalıştırılan yüzonbin  yardımcı
hizmetler sınıfı var, diğer kamu görevlile-
rine nazaran en düşük ücrete tabi ve ek
gösterge hakkı bulunmayan, ek gösterge
hakkı bulunmadığı için emekliliği  kabus
olarak gören çalışandır yardımcı hizmetler
sınıfında çalışanlar.

3795 sayılı bazı lise okul ve fakülte me-
zunlarına unvan verilmesine dair kanunun
3’üncü maddesinde 02 Aralık 2016 tarih
ve 6764 sayılı kanun ile yapılan değişiklik-
lerle ‘’Teknisyen ,Tekniker, vb. ‘’ unvanı ve-
rilmiş olması ayrıca yükseköğretim kurumu
ve birçok üniversite tarafından bazı  meslek
/branşların yüksek öğrenim mezunlarının
‘’tahsil durumları itibariyle teknik bölüm
mezunu oldukları hükmüne yer vermesi ve

657 sayılı kanuna göre Teknik Hizmetler sı-
nıfında istihdam edilmeleri gerektiğine dair
kararlar verilmiş olması bazı meslek /
branşların örneğin müracaat memuru, re-
sepsiyoncu, güvenlikçi gibi mesleklere sahip
kişilerin istihdam edilenlerin kadroların ço-
ğunlukla Genel İdari Hizmetler Sınıfında
gösterilmesi, bazı meslek /branşların aşçı,
kaloriferci/ısıtma ve sıhhi tesisatçı  gibi
olanların ise kamu kurum ve kuruluşlarının
çoğunlukla yaptığı görevde yükselme ve
unvan değişikliği sınavlarında Genel İdari
Hizmetler Sınıfı gösterilmeleri yardımcı
hizmetler sınıfında görev yapanlara sınıf
değiştirerek ek gösterge hakkına kavuşma
beklentisi oluşturmuştur.

2016 yılında bir ışık doğmuş umut ol-
muştur. Çünkü Yardımcı hizmetler sınıfı
olarak görev yapan kamu personelleri  işe
girdikten sonra eğitim öğretimlerine katkı
yapmış olmanın huzuruyla aldıkları 
diplomaları artık işe yaracağını 
değerlendirmişlerdir.

Unutulmamalıdır ki; 657 sayılı devlet
memurları kanunu kapsamındaki 12 hiz-
met sınıfında ek gösterge alamayan tek
sınıf olan Yardımcı Hizmetler Sınıfı , per-
sonelin ümitle beklediği ek gösterge hak-
kına dair toplu sözleşme maddelerinde yer
verilmemesi, bu sınıfta çalışanların ümitle-
rini kırmış beklentilerini karşılamamıştır.
Oysa ki toplu sözleşme maddelerinde ‘’ça-
lışma yapılacak’’ ibareli birçok konuya yer
verilirken yardımcı hizmetler sınıfı unutul-
muştur.   Yardımcı hizmetler sınıfı persone-
lin birçoğu yetiştirilebilmeleri için Mesleki
Eğitim almakta , liselerde hatta üniversite-
lerde öğrenimini tamamlayarak diğer sınıf-

lar gibi kamu hizmetinin yürütülmesinde
ana faaliyet konusuna yönelik aslında des-
tek hizmeti sunmaktadırlar. Bu nedenle ön-
celikle 657 sayılı kanunun 36. Maddesi
olmak üzere mevzuatın her noktasına  
işlenmiş olan yardımcı hizmet sınıfı ibare-
sinin aynı maddede düzenlenmiş olan
‘’Destek Hizmetleri Sınıfı’’ olarak değişti-
rilmesi gerekmektedir. Diyelim ki; yardımcı
hizmetler sınıfı isminin destek hizmetleri
olarak değiştirilerek bu personele verilme-
sine yönelik yasal düzenleme yapılması
mümkün görülmüyorsa ; Yardımcı Hizmet-
ler Sınıfının 657 sayılı Kanun metninden
kaldırılarak hizmetin yürütülebilmesi için
mesleki eğitim alması gereken branşlar-
daki personelin ilgili branşlarına uygun
diğer Hizmet Sınıflarına ( Örneğin: YÖK
kararında belirtildiği üzere Aşcı branşın-
daki personelin Teknik Hizmetler Sınıfına
)geçirilmesi  sağlanmalıdır. Hizmetin yürü-
tülebilmesi için mesleki eğitim alması ge-
rekmiyorsa ise  657 sayılı kanunun 36’ıncı
madde Genel İdari Hizmetler Sınıfı başlıklı
1’inci bendindeki ‘’….bu kanunla tespit
edilen diğer sınıflara girmeyen memurlar
Genel idari Hizmetleri sınıfını teşkil eder’’
hükmüne istinaden ise Genel İdari Hizmet-
ler Sınıfına geçirilmesi yapılmalıdır. Ka-
nunlar açıkken   neden yapılmamaktadır?
Yetkili sendikalar bu konuda bugüne kadar

ne yapmıştır?
Bugün şoför,  güvenlik görevlisi, terzi,

berber ,aşçı, hasta kabul, evrak kayıt gibi
kurumlarda farklı uygulamalara maruz
kalıp  hem Genel İdari Hizmetler Sınıfında
hem de Yardımcı Hizmetler Sınıfında istih-
dam edilen ; bunun yanında 3795 sayılı
kanun nazarında Teknik unvan sayılan
meslek/branşlara yönelik oluşan çelişkili
idari uygulamalara son verilerek ,gelişen
günümüz koşulları doğrultusunda yürüt-
müş oldukları hizmetlerin ve bu hizmetlere
yönelik almış oldukları mesleki eğitimlerin
karşılığı Hizmet sınıflarına geçişleri sağ-
lanmış olacakken neden bir yasal düzen-
leme ya da kararname yapılmamaktadır.
Yapılacak yasal düzenlemeyle sınıflar ara-
sındaki eşitsizlik giderilerek ve az da olsa
Yardımcı Hizmetler Sınıfı Destek Hizmet-
ler Sınıfı yapılarak ek gösterge almaları
sağlanacak ve fiili duruma aykırı hak 
kayıpları da önlenmiş olacakken 
sessizlik devam etmektedir.

Hatta yardımcı hizmetler sınıfının mağ-
duriyetleri görevde yükselme ve unvan de-
ğişikliği sınavı  ve sonunda yerleştirilecek
kadrolarla giderilebileceği halde kurumlar
buna da sessiz kalmaktadır. Bazı kurumla-
rın kurum idari kurul toplantılarında ise
mağduriyetleri gidermek adına görevde
yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapıl-
ması imza altına alındığı halde sadece
istek olarak çoğu kurumda kaldığını gör-
mekteyiz. Ya da Sağlık Bakanlığında ol-
duğu gibi Görevde yükselme ve Unvan
Değişikliği sınavı başvuruları alınıp sonra
pandemi var diyerek ertelenip sonunda ise
yazılı ve mülakat sınavını görevde yük-

selme için yapıp atamaları yapılarak so-
nuçlandırdıkları  halde ancak daha dün
ünvan değişikliği sınav sonuçlarını açık-
lama beceresi gösterebildikleri için kamu
personeli mağdur edilmeye devam edilmiş-
tir. Hatta bazı kurumlar barajı geçen kişi-
lere mülakat yapmadan 100 puan verdiği
halde pandeminin kahramanları Sağlık
Bakanlığı personeline bu bile uygulanma-
mıştır. Yine Sağlık Bakanlığında yardımcı
hizmetler sınıfı olarak görev yapanlar pan-
demi dönemi bile ek ödeme alamamışlar-
dır. Şair der ya;

Dağlara dedim ki
Benim acım geçecek mi?
Sesimi gözyaşımla bastırıp
Eğildim üzerine
Arılar eğildi
Selvi eğildi, su taşı eğildi.
Bana dedin ki
Dağlar ne bilsin ölümü
Onlar sadece yaşar
Şikayet etme, bak,
Ağlıyorsun ,özlüyorsun
Benimle konuşuyorsun
İçindeki kederi kaybetme
Yazdığın yazıyım ben
İçtiğin su
Sustuğun şarkı
Açtığın kapı benim
Kapattığın yalnızlık ben.
Yalnızlığa bırakmamak adına yardımcı

hizmetler sınıfında görev yapan personellerin
mesai arkadaşlarımızın hak ettikleri haklarını
almaları dileğiyle, mücadeleye devam….
Unutulmamalıdır ki ;

’’HERHALDE DÜNYADA BİR HAK VAR-
DIR VE HAK KUVVETİN ÜSTÜNDEDİR.’’

Unutulanlar olmamak
dileğiyle

Ümraniye’nin derdi
bizim derdimizdir

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldı-
rım, “Başkanla 5 Çayı” programı kap-
samında Huzur mahalle sakinleriyle

Selviler Parkı’nda bir araya geldi. Başkan Yıldırım,
vatandaşların sorularını tek tek yanıtlayarak, bele-
diye hizmetleriyle ilgili bilgi verdi. “Başkanla 5
Çayı” programı bu hafta Huzur Mahallesi’nde bu-
lunan Selviler Parkı’nda yapıldı. Yıldırım, gerçekle-
şen programda vatandaşların talep ve önerilerini
dinledi. Belediye yöneticilerinin de katıldığı prog-
ramda, vatandaşlarla görüşme yapılarak talep ve
önerileri kayıt altına alındı. “Başkanla 5 Çayı” bu-
luşmalarında kayıt altına alınan konular ilgili bi-
rimlere yönlendirilerek, hızlı bir şekilde çözüme
kavuşturuluyor.
Biz büyük bir aileyiz

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda
smet Yıldırım, vatandaşların sorularına cevap vere-
rek, Ümraniye Belediyesi’nin hem Huzur Mahalle-
si’nde, hem de ilçe genelinde yaptığı çalışmalar ve
hayata geçireceği projeler hakkında bilgi verdi.
Başkan Yıldırım mahalle sakinleriyle bir araya gel-
mekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Siz
değerli komşularımıza daha iyi hizmet sunabilmek
için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Her şey daha iyi
bir Ümraniye için. Biz büyük bir aileyiz. Buluşma-
mıza katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum”
dedi. “Başkanla 5 Çayı” programında vatandaşlara
çay ve simit ikram edildi. Ayrıca çocuklar için de,
ikramda bulunularak, etkinlikler düzenlendi.
ÖMER FARUK ARPACIK

Süleymanpaşa Karlık Caddesi’nde yol
genişletme çalışmaları başlatılırken, as-
falt ve kilit taş çalışmaları da hız kesme-

den sürüyor. Yol genişliğinin yetersiz kalması
nedeniyle en yoğun trafik koşullarının oluştuğu,
Çiftlikönü ve Atatürk Mahallelerini birbirine bağla-
yan Karlık Caddesi’nde yol genişletme çalışmaları
başlatan Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Mü-
dürlüğü, caddenin Selimiye Camii’nden Asri Me-
zarlığa kadar olan bölümündeki çalışmaları
tamamladı. Caddenin diğer kısımları için Tekirdağ
Büyükşehir Belediyesi tarafından Asri Mezarlıkta
yapılacak olan taşıma işlemlerinin gerçekleştirilme-
sinin ardından, yol genişletme çalışmaları kaldığı
yerden devam edecek. Çalışmaları yerinde incele-
yen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yük-
sel de “Biz ilçemize hizmet için elimizden geleni
yapacağız” şeklinde konuştu. İRFAN DEMİR

E ğitime ve sosyal dayanışmaya
büyük önem veren Beylikdüzü
Belediyesi, yüz yüze devam eden

eğitim-öğretim döneminde öğrencilere
destek olmaya devam ediyor. Kadın ve
Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından
her yıl olduğu gibi bu yıl da sosyal ince-
leme sonucu belirlenen ailelerin çocukla-

rına eğitim desteği sürdürülüyor. Gürpı-
nar Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Mer-
kezi’nde bulunan müdürlük binasında
gerçekleştirilen eğitim desteği ile 2 bin öğ-
renciye içinde kırtasiye malzemelerinin
bulunduğu çanta setleri ve spor ayakkabı-
lar hediye edildi.

Öğrencilerin yanındayız

Beylikdüzü’nde öğrencilere ve çocuklara

yönelik olarak yapılan desteklerin sürece-
ğini belirten Kadın ve Aile Hizmetleri
Müdürü Şeyma Yemişli, “Beylikdüzü Be-
lediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdür-
lüğü olarak sosyal sorumluluk projesi
kapsamında öğrencilere eğitim desteğinde
bulunuyoruz. Sosyal inceleme neticesinde
belirlenen aileler, müdürlüğümüze gelerek
okul malzemelerini teslim alıyorlar. Kenti-
mizde yaşayan 7 ile 18 yaş arasındaki ilk-

okul, ortaokul ve lise çağındaki 2 bin 
öğrenciye okul çantası, spor ayakkabı ve
kırtasiye setinden oluşan malzemeleri
ulaştırıyoruz. Yapılan eğitim desteği ile
çocuklar mutlu olurken ailelere de bir
nebze olsun katkı sağlıyoruz. Çocukların
eksiklerinin tamamlanması için olanaklar
dahilinde, ailelerimize ve öğrencilerimize
her zaman destek olmaya devam edece-
ğiz.” şeklinde konuştu.

Küçükçekmece Belediyesi Atakent Kültür
ve Sanat Merkezi, ‘Büyük Küçük Elele -

Sanatlara Yaraları Sarıyoruz’ isimli
resim sergisine ev sahipliği yaptı
Maddi manevi zorluk yaşayan
çocuklara destek olmak ama-
cıyla Ressam Asuman Savuk

küratörlüğünde gerçekleştirilen sergiye 48
profesyonel gönüllü sanatçı, 49 eseriyle
katılım sağladı. Sergiden elde edilen gelirin
tamamı,  Çağdaş Yaşamı Destekleme
Derneği’ne bağışlanacak.Küçükçekmece
Belediyesi ev sahipliğinde, Etki Okulları
katkılarıyla Art Of İst Atölye tarafından
düzenlenen serginin açılışı, çok sayıda sa-
natseverin katılımıyla gerçekleştirildi.
Çocuklar için umut olmak istedik

Sanata ve sanatçıya yaklaşımı ve desteği
için Küçükçekmece Belediye Başkanı
Kemal Çebi’ye teşekkür eden Sergi Kura-
törü Ressam Asuman Savuk, “Maddi
manevi zorluk yaşayan çocuklar için hare-
kete geçme isteğim vardı. Sonra bir refleks
olarak bu projeyi geliştirdik. Geleceğimiz
olan çocuklarımız için bir umut olmak is-
tedik. Sanatçılara çağrıda bulundum ve

çok güzel dönüşler aldım. Bu bir bağış
sergisidir. Küçük büyük el ele verdik. Etki
Okulu’nun anaokulu, ilkokul, ortaokul öğ-
rencilerinden, profesyonel sanatçılara tüm
gönüllülerin eserleri burada. Desteğini
esirgemeyen, katkı sağlayan herkese çok
teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Tüm geliri ÇYDD’ye bağışlanacak

Sergide, Etki Okulu’nun ilkokul ve orta-
okul öğrencileri ile gerçekleştirilmiş olan
atölye çalışmasının ürünleri ve ressamlar-
dan oluşan gönüllü sanatçıların serbest
tarzdaki resimlerinden oluşan seçki iki ayrı
bölümde yer aldı. Yardımsever Etki Okulu
öğrencilerinin hiç tanımadığı kardeşleri
için tuvale yansıttığı eserler de sergide sa-
tışa sunuldu. Bir iyilik hareketi olarak dü-
zenlenen serginin tüm geliri, ihtiyaç sahibi
çocukların gereksinimlerinde kullanılmak
üzere Çağdaş Yaşamı Destekleme Derne-
ği’ne bağışlanacak. Sergi 24 Ekim’e dek
AKSM’de görülebilir. YAKUP TEZCAN

ozlemakarken@hotmail.com

SAĞLIKÇININ GÖZÜNDEN

Özlem Tekin AKARKEN 

Beylikdüzü Belediyesi
Kadın ve Aile Hizmetleri
Müdürlüğü, ilçede yaşa-

yan öğrencilere eğitim
desteğinde bulunmaya
devam ediyor. Müdür-

lük, sosyal inceleme ne-
ticesinde ihtiyaç sahibi

oldukları tespit edilen 7
ile 18 yaş arasındaki 2

bin öğrenciye okul çan-
tası, spor ayakkabı ve

kırtasiye malzemesi
desteğinde bulundu

2 BIN OGRENCIYE
EGITIM DESTEGI

Büyük küçük el ele

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet
Yıldırım, “Başkanla 5 Çayı” prog-
ramı kapsamında Huzur Mahallesi
sakinleriyle bir araya geldi. Yıldırım,
“Ümraniye'nin derdi her zaman
bizim derdimizdir. Bu doğrultuda
çalışmaya devam edeceğiz” dedi

Süleymanpaşa’da
caddeler genişliyor
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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
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20 Temmuz Özgürlük
ve Barış Bayramı'nın
47'nci yıldönümü ne-

deniyle Taksim
Cumhuriyet Anıtı'nda

tören düzenlendi.
KKTC İstanbul

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

şehitlerimizi saygı ve
rahmetle anıyorum"

diye konuştu.

Bayrak hassasiyeti

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

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

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

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

İşlemler tamamlandı

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

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

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

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

BARIŞ KIŞ

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

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

Şehitler için dua edildi

OZEL BIR IS
YAPIYORUZ

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)
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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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Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, ABD merkezli Climate 
Central adlı organizasyonun küresel ısınma ile ilgili hazırladığı yeni çalışmayı değerlendirdi. Levent Kurnaz, 
Türkiye için en kötü senaryonun ise kuraklık ve Pakistan, Mısır, Etiyopya gibi ülkelerde yaşanan sıcaklık artışla-
rı sonrası Türkiye’nin 2 yıl içinde 20-30 milyonu bulacak göç dalgasıyla karşı karşıya kalması olduğunu belirtti

Boğaziçi Üniversitesi İklim 
Politikaları Araştırma 
Merkezi Müdürü Prof. Dr. 

Levent Kurnaz, ABD merkezli 
Climate Central adlı organizasyo-
nun küresel ısınma ile ilgili hazır-
ladığı yeni çalışmayı Demirören 
Haber Ajansı’na (DHA) değer-
lendirdi. Çalışmaya göre, en son 
‘iklim değişikliği’ haritasında 1 
buçuk derecelik ısınma sonucun-
da 40 yıl içinde İstanbul’un kıyı 
haritası da değişecek, 3 derecelik 
kötümser senaryo gerçekleşirse 
deniz suları sahillerden iki kilo-
metre kadar içeri girecek, başta 
Dolmabahçe ve Çırağan sarayları 
olmak üzere birçok yapı ve bölge 
sular altında kalacak. 
Prof. Dr. Kurnaz, Climate Cent-
ral’ın hazırladığı yeni çalışma 
sonuçlarının bilimsel açıdan 
doğru olmadığına dikkat çekerek, 
yükselmenin bu yüzyılın sonu-
na kadar 2 metreyi bulacağını 
belirtti. En kötü senaryoda ise 
yükselme yine yüzyılın sonunda 
6 metreyi bulacak. Kurnaz’ın asıl 
dikkat çektiği konu ise Türkiye 
için kuralık ve sıcak hava ar-
tışlarına bağlı 20-30 milyonları 

bulması, beklenen göç dalgaları.

Paniğe gerek yok
Prof. Dr. Levent Kurnaz, yaptı-
ğı değerlendirmede, “Bilimsel 
açıdan ciddi, doğru bir çalışma 
değil. Çünkü önümüzdeki 40 
yılda deniz seviyesindeki yüksel-
meyi söylüyorlar, önümüzdeki 
40 yılda deniz seviyesi o kadar 
yükselmez” diyerek şunları kay-
detti: “İnşallah yükselmez. Çün-
kü sıcaklık 4 derece yükselecek 
olursa Kadıköy Boğa heykeline 
kadar deniz seviyesinin yük-
selmesinden bahsediyorlar, bu 
önümüzdeki 40 sene içerisinde 
olası bir şey değil. Ama dünya-
nın sıcaklığı 4 derece yükselirse, 
deniz seviyesi Boğa heykeline ka-
dar gelir mi? Kesinlikle gelir. Ne 
zaman gelir? 100 sene sonra, 300 
sene sonra… Yani bugün yaşayan 
insanların çok fazla uykusunu 
kaçırmaya gerek yok. Bilimsel 
konularda daha fazla ince eleyip, 
sık dokuyarak haber yapmakta 
fayda var. Bu olmaz değil ama 
çok detayları olan bir konu. Böyle 
‘aman Allah’ım İstanbul bitti 
artık, önümüzdeki 40 sene deniz 

seviyesi şöyle olacak’ şeklinde 
paniğe gerek yok.” 

Mülteci sorunu büyük mesele
Kuraklık ve sıcak hava dalgaları 
konusunda, “Şu anda bakacak 
olursak bizim başımızda çok 
ciddi bir kuraklık sorunu var ve 
Türkiye bu kuraklıkla çok çok 
daha fazla boğuşmak zorunda 
kalacak” diyen Kurnaz, Pakistan, 
Bangladeş bölgesinde çok ciddi 
sıcak hava dalgaları ve buna 
bağlı olarak önemli can kayıpları 
olacağına dikkat çekerek, “Bun-
dan dolayı da oradaki insanların 
bizim bulunduğumuz coğraf-
yaya doğru hareketlenmesi söz 
konusu. Benzer şekilde Mısır ve 
Etiyopya bu tanesi. Orada bir 
savaş olacak olursa yine bizim 
tarafımıza doğru bir insani 
hareketlenme olacak. Bu Suriyeli 
olayında olduğu gibi 3-5 milyon 
değil, 20-30 milyon mülteciden 
bahsediyor olacağız. Türkiye’nin 
gündemindeki ana problem bu. 
Yani 2 yıl içinde 20-30 milyon 
mülteci gelirse Türkiye’ye geri ka-
lan tüm sorunlar ikincil olur diye 
düşünüyorum” dedi.

PROF. Dr. Kurnaz, “Bilim insanları 
bu yüzyılın sonuna kadar deniz 
seviyesinde 2 metreye yakın yük-
selme olabileceğini söylüyorlar. 2 
metre İstanbul, İzmir gibi şehirler 
için çok ciddi bir miktardır, az buz 
bir şey değil. Türkiye’nin önemli bir 
kısmı yüksek bir zemindedir. Onun 
için Söke Ovası, Çarşamba Ovası gibi 
yerlerde sorun olabilir ama genel-
de çok ciddi bir sorun değil. Yalnız 
Birleşmiş Milletlerin raporları aynı 
zamanda şunu da söylüyor; ‘umul-

madık bazı felaket-
lerle karşı karşıya 
kalmamızı da göz 
ardı etmeyin’ diyor. 
O da şu anlama 
geliyor; bu yüzyılın 
sonuna kadar deniz 
seviyesi 6 metre de 
yükseliyor olabilir. 
Çok küçük bir ihti-
mal ama mümkün” 
ifadelerini kullandı. 

Her ihtimal 
mümkün

KARTAL Belediyesi, ağız ve 
diş sağlığının önemine dikkat 
çekmek ve çocukları diş fır-

çalamaya teşvik etmek amacıyla bir 
etkinlik düzenledi. Kartal Belediyesi 
Kreş Müdürlüğü tarafından gerçekleş-
tirilen ‘Ağız ve Diş Sağlığı’ etkinliğin-
de çocuklara eğlenceli bir şekilde ağız 
ve diş bakımı anlatıldı. Komşuluk ve 
Dayanışma Meydanı’nda düzenlenen 
etkinlikte Dr. Eyüp Çelik, çocuklarla 
bir araya gelerek onlara dişlerini nasıl 
fırçalamaları gerektiğini anlattı. Dr. 
Çelik, maket dişler üzerinde çocukla-
ra dişlerini nasıl ve hangi aralıklarla 
fırçalayacaklarını detaylı bir şekilde 
anlattı. Kartal Belediyesi Çocuk 
Gelişim Merkezi’nde öğrenim gören 
öğrencilerin yanı sıra bölgede ikamet 
eden çocukların ve ailelerin de yoğun 
ilgi gösterdiği etkinlikte palyaço ve 
jonglör gösterileri gerçekleştirildi. 
Sihirbazlık ve jonglör gösterilerini 
ilgiyle izleyen çocuklar Kukla Haydar 
karakteri ile Komşuluk ve Dayanışma 
Meydanı’nı kahkahalarıyla çınlattı-
lar. Düzenlenen eğlenceli etkinliğin 
sonunda tüm çocuklara diş macunu 
ve diş fırçası hediye edildi. Kartal 
Belediyesi Kreş Müdürü Enif Yavuz 
Dipşar, Kartal Belediye Başkanı 
Gökhan Yüksel’in çocuklara yönelik 
çalışmalarda hassasiyet gösterdiğini 
ve önceliğin çocuklarda olduğunu 
belirterek, Diş Hekimi Eyüp Çelik’e 
katkılarından dolayı teşekkür ederek 
plaket takdim etti.

Kartal’da diş 
sağlığı etkinliği

RESTORASYONDAN
TARIHI ESER ÇIKTI

Restorasyon çalışmaları devam eden Haldun Taner Sahnesi’nde sıva altında kalan Osmanlıca mimar kitabesi ortaya 
çıkarıldı. Kitabe hakkında bilgi veren Kültür Varlıkları Projeler Müdürü Merve Gedik, “Kitabeyi yaptığımız sıva raspaları 
sonucu, çimento harçlı sıvanın yapıdan uzaklaşması esnasında keşfettik. Hemen yüzey temizliğini yaptık” dedi

İstanbul Boğazı’na lüfer avlamak için açı-
lan balıkçı Şaban Şengül ve arkadaşlarının 

ağlarına Sarıyer Büyükdere açıklarında 
60 yıldır görülmeyen kılıç balığı takıldı

İSTANBUL’UN sembol yapıla-
rından Haldun Taner Sahne-
si’nin binası, 1927’de İtalyan 

mimar Umberto Ferrari tarafından 
gemilerle Anadolu Yakası’na 
getirilen yaş sebze ve meyvelerin 
mezatının yapılacağı hal olarak 
inşa edildi. Zamanla birçok plansız 
eklemeler yapılan bina itfaiye gara-
jı, hurda araç deposu ve ofis olarak 
da kullanıldı. 1986’da İstanbul Üni-
versitesi Devlet Konservatuvarı ve 
1989’dan beri de İstanbul Şehir Ti-
yatroları Haldun Taner Sahnesi’ne 
de ev sahipliği yapıyor. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, yıpranan 
binada restorasyona girişti. Yakla-
şık 4 aydır devam eden restorasyon 
çalışmasında, sıva altında kalan 
Osmanlıca mimar kitabesi ortaya 
çıkarıldı. Tarihi kitabede Osmanlıca 
olarak “U. Ferrari Efendi Mimar 
inşa etmiştir 1927” yazıyor. Yüzey 
temizliği yapılan kitabede mimarın 

adına da yer verilmesi dönemin 
özelliğini yansıtıyor. Kültür Varlık-
ları Projeler Müdürü Merve Gedik, 
kitabenin yakın zamanda koruma-
ya alınacağını açıkladı.

Kitabe dönemin özelliğini 
yansıtıyor
Kitabe hakkında bilgi veren Gedik, 
“Bu kısım aslında 1989 yılında 
eklendi. Bina 1927 yılında hal 
olarak inşa edildi. Hal olarak çok 
az kullanılmış daha 
sonra çeşitli kurumlar 
tarafından el değiş-
tirilmiş. 1989 yılında 
tiyatro salonu eklenir-
ken bu çimento sıvı 
da o tarihte eklenmiş. 
Aslında burası yapı-
nın dışa bakan tarafı 
fakat üzeri sıvandığı 
için buradaki kitabe 
de sıva altında kalmış. 

Kitabe mimarın adını ve yapım tari-
hini içeriyor. 1927 yılında Umberto 
Ferrari tarafından inşa edildiğini 
anlatıyor. Bu kitabeleri İstiklal 
Caddesi’ndeki yapılarda da çok sık 
görürüz. Mimarlık mesleğinin artık 
mesleki kimlik olarak tanımlandığı 
zamanlar ve inşa edilen zamanlar-
da tarihi ve mimarın adı bu dönem 
yapılarında çokça görülen bir 
özellik. Bu kitabe de bu dönemin 
özelliğini yansıtıyor” dedi.

44 yıldır balıkçılık yapan 
Şaban Şengül, 3 gün önce 
balık avlamak için İstanbul 

Boğazı’na açıldı. 63 yaşındaki Şen-
gül ve arkadaşları Sarıyer Büyük-
dere açıklarında lüfer avlamak için 
denize ağlarına bıraktı. Bir süre 
sonra ağı denizden çıkaran Şaban 
Şengül ve arkadaşları gördükleri 
manzara karşısına şaşkına döndü. 
Yakalanması en zor olan balık 
türlerinden olan kılıç balığı, ağa 
takılmıştı. 60 yıl aradan sonra 
balıkçıların ağına takılan dev kılıç 
balığı tekneye çekildi. Şaşkınlığın 
ardından büyük sevinç yaşayan 
balıkçılar 50 kilo ağırlığında olan 
kılıç balığıyla fotoğraf da çekerek 
o anı unutulmaz kıldı. Reis Şaban 
Şengül, “Biz 1978’den beri gırgır 
balıkçılığı yapıyoruz. Büyük-
dere’de lüfer avlamak isterken 
tesadüfen ağın içinden kılıç balığı 
çıktı. Biz de önemsemedik. Böyle 
telaş da yapmadık ama bu zamana 
kadar böyle balık tutulmadı. Ama 
herhalde 60 sene falan diyorlar. 
Ben çocukluğumda hiç hatırla-
mıyorum kılıç balığını. Ege’de 
yakaladık, İzmir açıklarında yaka-
ladık kılıç balığını. Arkadaşlara da 
söyledik ya kılıç balığı ağda geldi 
falan. Onlar da şaşırdı nasıl olur 
diye. Demek ki böyle oluyormuş . 
Kılıç balığını lüferle beraber balık-
haneye gönderdik. Balık halinde 
tabii mezat oldu” şeklinde konuştu

60 yıl sonra 
Boğaz’da
kılıç balığı 
yakalandı

TAKSİM’DE taksilere yönelik ger-
çekleştirilen denetimde, iki ticari 
taksi trafikten men edilerek, sürü-
cülerine cezai işlem uygulandı. Ceza 
uygulanan şoförler polis ekiplerine 
tepki gösterdi. İstanbul Trafik Şube 
Müdürlüğü ekiplerince, kısa mesa-
felerde yolcu almayan, yolcu seçen 
ve taksimetre açmayan sürücülerin 
belirlenmesi ve cezalandırılmasına 
yönelik denetimler sürüyor. Tak-
sim Meydanında gerçekleştirilen 
denetimde, 2 ticari taksi trafikten 
men edilerek sürücülere cezai işlem 
uygulandı. Taksi şoförleri cezai 
işlem uygulayan trafik polislerine 
tepki gösterdi. Kısa mesafeden 
dolayı yolcu almadığı belirlenen bir 
taksi şoförünün aracı çekilerek cezai 
işlem uygulandı. Cezadan sonra tak-
si şoförü, “Ben buraya yolcu getir-
dim hiçbir saygısızlık da yapmadım, 
ekmeğimle oynuyorsunuz” diyerek 
tepki gösterdi. 

Taksiciler 
göz hapsinde



6 16 EKİM 2021 CUMARTESİ EKONOMİwww.gazetedamga.com.tr

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sürü büyütme ve yeni-
leme desteğini yüzde 25 artırarak 125 liraya, sürü yöneticisi
(çoban) istihdamı desteğini ise yüzde 20 artırarak 6 bin liraya yük-

selttiklerini duyurdu. Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamada, “Mersin'den kü-
çükbaş hayvancılarımıza müjde vermek istiyorum. Sürü büyütme ve yenileme
desteğini yüzde 25 artırarak 125 liraya, sürü yöneticisi istihdamı desteğini
yüzde 20 artırarak 6 bin liraya yükselttik. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi

Türk Telekom, kurumsal girişim sermayesi
şirketi TT Ventures ile yapay zekâ temelli
çözümler üreten Syntonym, Optiyol,

QuantWifi ve B2Metric şirketlerine yatırım yaptı.
Böylece girişimlerin sayısı toplamda 8 olurken giri-
şim portföyü ikiye katlayan TT Ventures, yatırımlar-
dan 3’ünü PİLOT hızlandırma programından
mezun olan girişimlerden seçti. Türk Telekom Stra-
teji Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı
Barış Karakullukçu, “Bizim için teknoloji insana, iyi-
lik ve fayda olarak dönüyorsa değerli. Türk Telekom
olarak odak alanlarımızdan biri de yerli olarak geliş-
tirilen teknolojilere ivme kazandıracak girişimlere ya-
tırım yapmak. Türkiye’de özel sektör tarafından
hayata geçirilen ilk kurumsal girişim hızlandırma
programı olan PİLOT ile girişimleri, bilgi birikimimiz
ve finansal kaynaklarımızla destekliyoruz. Kurumsal
girişim sermayesi şirketimiz TT Ventures ile de bu gi-
rişimlere yatırım yaparak global büyüme potansiye-
line sahip inovatif ürün ve servisler geliştiren
girişimlerin dünya pazarında rekabet edebilmesini
sağlamaya çalışıyoruz. Yakın zamanda 4 girişime
daha yatırım yaparak, toplamda 8 girişime ulaştık.
Yerli üretimi canlandırarak, ülke ekonomisine katma
değer sağlayacak yatırımlarımıza devam edeceğiz”
ifadelerini kullandı.

Girişimlere yatırım

Geliştirdiği kendine özgü yatırım modeli ile finansal
yatırımlara ek olarak girişimlere, Türk Telekom üze-
rinden satış, pazarlama, altyapı ve teknoloji gibi çe-
şitli destekler sunulduğunu kaydeden Karakullukçu,
“Yakın zamanda yatırım yapılan girişimlerden biri,
sentetik veri anonimleştirme teknolojisini geliştiren
Syntonym oldu. Syntonym, geleneksel yöntemlerin
aksine analitik metrikleri koruyarak hem anonimleş-
tirme sürecindeki yapısal ve işlevsel kayıpların önüne
geçmeyi hem de elde edilen verilerin yapay zekâ eği-
timlerinde kullanılmasını mümkün kılıyor. Optiyol
yapay zekâ teknolojisi ile e-ticaretten taşımacılığa, lo-
jistik operasyonları yürüten pek çok farklı sektöre ro-
talama çözümü sağlıyor. Diğer yatırım yapılan
girişimlerden biri olan QuantWifi, özellikle Covid19
sürecinde hızla artan evlerdeki internet ihtiyacı ve
buna bağlı Wi-Fi bağlantı deneyimini ölçümleyerek,
müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkartmayı
hedefliyor. B2Metric ise yapay zekâ tabanlı müşteri
hareket anlamlandırma platformu ile otomatik ma-
kine öğrenmesi modelleme alt yapısını kullanarak
farklı kaynaklardan verileri bir araya getirme, temiz-
leme ve gelecek öngörüleri üretmede çözümler 
sunuyor” bilgisini verdi.

Hu kuk Danýþman larý: av. uğur SayaNer, av. Mustafa eNgİN
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Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, “Son 20 yıldır küresel yoksulluk ilk kez arttı. 120 milyondan fazla insan
yoksullaştı. Kadınlar bu dönemde hem işyerlerinde, hem de evde erkeklere göre çok daha fazla yük üstlendiler” dedi

Türk Telekom, kurumsal girişim
sermayesi şirketi TT Ventures 
ile yapay zekâ temelli çözümler
üreten dört şirkete daha 
yatırım yaptığını açıkladı

K oç Topluluğu’nun bayileri ve
yetkili servisleri ile fikir alışveri-
şinde bulunmak üzere düzenle-

diği geleneksel Anadolu Buluşmaları’nın
29’uncusu bu yıl dijital ortamda gerçek-
leştirildi. Pandemi nedeniyle bir yıllık
aranın ardından ilk kez dijital ortamda
düzenlenen ve Türkiye’nin 81 ilinden 11
bine yakın iş ortağını bir araya getiren et-
kinliğe Koç Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Ömer M. Koç, Koç Holding
CEO’su Levent Çakıroğlu ve Koç Hol-
ding Grup Başkanları katıldı. Koç Hol-
ding Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler
Direktörü Oya Ünlü Kızıl’ın moderatör-
lüğünü üstlendiği oturumda ise Kadir
Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler
Bölümü Öğretim Görevlisi Soli Özel ve
ekonomi yazarı Uğur Gürses, dünya si-
yaseti ve ekonomisindeki son gelişmeleri
değerlendirdi.

Aşıya dahi ulaşamıyor

Konuşmasında küresel ekonomik ve po-

litik gelişmeleri değerlendiren Ömer M.
Koç, Covid-19 pandemisinin, insanlığın
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra gör-
düğü en acı küresel felaket olduğunu
vurguladı; “Bu fevkalâde güç dönemi
artık geride bıraktık diyebilmeyi çok arzu
ederdim; ancak, en azından önümüzdeki
senenin ortalarından evvel, bunun müm-
kün olamayacağı anlaşılıyor” diyerek
sözlerini sürdüren Ömer M. Koç şöyle
devam etti: “Zira, bilim insanlarının geç-
mişe nazaran çok daha süratle geliştir-
diği aşılar; her türlü bilimsel veriyle
etkinlikleri kanıtlanmasına rağmen;
henüz küresel bağışıklığı sağlayabilecek
kadar insana uygulanamadı. Bunun ne-
denlerinden biri; büyük bir sorumsuz-
lukla dillendirilen aşı karşıtı söylem.
Ayrıca, yoksulluk içindeki ülkeler aşıya
dahi ulaşamıyor. Aşılanmadığı için vi-
rüse yakalananlar mutasyon ihtimalini
artırıyor. Pandemi, insani acıları ve eko-
nomik sıkıntılarıyla birlikte sürüyor. Faa-
liyet gösterdiğiniz yörelerde itibar sahibi

bireyler olarak; sizlerin de hurafelere,
batıl inançlara karşı bilimsel gerçeğin
sözcülüğünü yapmanızı ve bu konuda
toplumsal farkındalığın artmasına yar-
dımcı olmanızı bilhassa rica ederim”
şeklinde konuştu.

Yoksulluk ilk kez arttı

Ömer M. Koç, “Pandemi, maalesef
mevcut sosyal eşitsizlikleri daha da de-
rinleştirdi. Bu dönemde gelişmiş ekono-
milerle diğerleri arasındaki farkın açıldığı
görülüyor” diyerek sözlerini sürdürür-
ken, şöyle devam etti: “Son 20 yıldır kü-
resel yoksulluk ilk kez arttı. 120
milyondan fazla insan yoksullaştı. Ka-
dınlar bu dönemde hem işyerlerinde,
hem de evde erkeklere göre çok daha
fazla yük üstlendiler. UNICEF’e göre,
neredeyse yarım milyar öğrenci; temel
bir hak olan eğitimden faydalanamadı.
Sosyal ve ekonomik adaletsizliğin yarat-
tığı gerilim ve kutuplaşma daha da artı-
yor” açıklamalarında bulundu.

Riski azaltmak zorundayız

Türkiye’de ekonomik faaliyetlerin pan-
deminin yarattığı şoktan sonra hızla to-
parlanmasını memnuniyetle
karşıladıklarını vurgulayan Ömer M.
Koç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ancak
iyice artan enflasyon baskısının vatan-
daşlarımızı ne kadar yorduğunu da gör-
mek insanı fevkalâde üzüyor. 2000'li
yılların ilk 10 senesinde yaptığımız gibi;
esaslı bir reform ajandasına sarılarak
ülke riskimizi azaltmak zorundayız. Av-
rupa'ya doğru kısalacak tedarik zincirle-
rini dikkate alırsak; Türkiyemizi yeniden
cazip bir yatırım merkezi kılacak adım-
ların daha da kıymetli hale geldiği açık-
tır. Kurları, maliyetleri ve nihai netice
olan enflasyonu azaltmanın başka ka-
lıcı yolu yoktur. Ülkemizin huzuru ve
sürdürülebilir ekonomik büyüme için;
her alanda aklın ve bilimin rehberli-
ğinde hareket edilmesi gerektiği 
aşikârdır” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay,
2022 bütçesinde bütçe gelirlerinin 1
trilyon 472 milyar, giderlerin ise 1

trilyon 750 milyar TL olarak öngörüldüğünü,
bütçe açığının gayri safi yurtiçi hasılaya oranı-
nın ise yüzde 3,5 olmasının beklendiğini söy-
ledi. Bütçe açığı beklentisi 278 milyar 374
milyon TL olarak açıklandı.

Payı geriledi

Oktay, 2022 bütçe kanun teklifini TBMM'ye
sunmadan önce düzenlediği basın toplantı-
sında, 2022 bütçesinde en büyük payın yüzde
15,6 ile eğitime ayrıldığını söyledi. Bu oran

2021'de yüzde 15,7 olarak belirlenmişti. Oktay,
sağlığa ayrılan payın yüzde 7'ye çıkarıldığını
kaydetti. Sağlık bütçesi bu yıl yüzde 5,7 olarak
belirlenmişti. Oktay, savunmaya ayrılan payın
da geçen yıla göre yüzde 29,6 artışla 181 mil-
yar TL'ye ulaştırılacağını söyledi. Geçen yılki
bütçe teklifine göre bütçe giderlerinde yüzde
30, gelirlerde ise yüzde 34 artış öngörülüyor.
2022 bütçesinin bütçesinin karbon nötr yatı-
rımları ve süreçleri destekleyen nitelik taşıdı-
ğını anlatan Oktay, “Bu yaklaşımla, sadece
emisyon azaltıcı değil aynı zamanda yutak
alanların artırılmasını sağlayan projeleri ha-
yata geçireceğiz.” diye konuştu.
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Küçükbaş hayvancılığa
tam destek verildi

TÜRK TELEKOM’DAN
ŞİRKETE YATIRIMÖmer M. Koç, “Koç Topluluğu olarak mevcut

şartlar içinde risklerimizi basiretle yönetirken;
uzun dönemli hedeflerimizi de göz ardı etmi-
yoruz. Tüm belirsizliklere ve olumsuzluklara
rağmen, memleketimizin geleceğine inanıyor
ve yatırımlarımıza devam ediyoruz. 2015-
2020 döneminde 11,3 milyar dolar yatırım
harcaması gerçekleştirdik. Bu sene bu rakam
daha da artacak. Kombine ciromuz, milli geli-
rin yüzde 6,4'ü mertebesinde. Şirketlerimiz, ül-
kemiz ihracatının yaklaşık yüzde 7'sini
gerçekleştiriyor. Ne mutlu ki bu sene de ciro
büyüklüğü ve ihracat sıralamalarının ilk
10'unda, Ford Otosan, Arçelik, Tofaş ve Tüp-
raş şirketlerimiz vardı. Ayrıca ülkemizdeki özel
sektör Ar-Ge yatırımlarında, Ar-Ge merkezi
sayısında ve Ar-Ge personeli istihdamında li-
deriz; özel sektör Ar-Ge yatırımının yüzde

7'sini gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin en büyük
fikri haklar portföyüne sahibiz. Borsa İstan-
bul'da halka açık şirketlerimizin piyasa değeri,
toplam piyasa değerinin neredeyse yüzde
20'sine tekabül ediyor. Yaşanılan zorluklara
rağmen 2020 ve 2021 seneleri; Topluluğumuz
açısından gayet başarılı geçti. Sizlerin de dira-
yeti ve dayanışması sayesinde, ülkemiz için
ekonomik değer yaratmayı sürdürdük. Bu ve-
sileyle, fedakârlıklarınız için hepinize ayrı ayrı
teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki birlikte-
yiz. Koşullar nasıl olursa olsun; bugüne kadar
olduğu gibi bundan sonra da başarılarımızı
daha da arttıracağız. Ülkemize olan inancı-
mızla, hep birlikte katma değer yaratmaya,
yatırım yapmaya, istihdam sağlamaya ve gü-
cümüzü aldığımız ülkemizin kalkınması için
omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

OMUZ OMUZA DEVAM EDECEĞİZ

BÜTÇE AÇIĞI 278,4 MİLYAR TL
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamasına göre, 2022'de bütçe açığı 278,4 milyar
TL olarak öngörüldü. 2022'de bütçe açığının GSYH'ye oranı yüzde 3,5 olarak hedeflendi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB), Piyasa Beklentileri Anketi'nin ekim
ayı sonuçlarını açıkladı. TCMB Piyasa Katı-

lımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde
17,63'e yükseldi. Dolar/TL'de ise beklenti 9,22'ye çıktı.
Dolar/TL'de ise beklenti 9,22'ye çıktı. Merkez Bankası, Pi-
yasa Beklentileri Anketi'nin ekim ayı sonuçlarına göre, ka-

tılımcıların yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 17,93'e
yükseldi. Bir önceki anket döneminde beklenti yüzde
16,74 düzeyindeydi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir
önceki anket döneminde yüzde 12,94 iken, bu anket dö-
neminde yüzde 13,91 olarak açıklandı. Enflasyonda 24 ay
sonrası için beklentiler de yüzde 10,71'den yüzde 10,27'ye
çıktı. Dolar/TL, yıl sonu beklenti 9,22'ye yükseldi.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ!



AYBÜ Rektörü İbrahim Ay-
dınlı, üniversitede öğrenime 
başlayan 18 farklı ülkeden ge-
len öğrencilere rozet takarak, 
“Bilginin üretildiği önemli 
mecralardan biri olarak 2011 
yılında eğitim hayatına başla-
yan AYBÜ genç, dinamik, bi-
limsel araştırma ve teknoloji 
üretimine alt yapı hazırlama 

misyonuyla ülkemizi dünya-
da temsil etmeyi hedefleyen 
ve hızla büyüyen iddialı bir 
akademik kurumdur. Bu yıl 
aramıza yeni katılan 5 bin 
119 öğrencimizle birlikte yüz-
de 10’u ön lisans, yüzde 68’i 
lisans ve yüzde 22’si lisans 
üstü olmak üzere öğrenci 
sayımız 26 bini aşmıştır. Sah-

nedeki temsili örnekte 
de görüldüğü üzere 
dünyanın farklı noktala-
rındaki 108 ayrı ülkeden 
gelen 3 bine yakın ulusla-
rarası öğrencimizle kıtaları 
birleştiren bir üniversite 
olma yolunda emin adım-
larla ilerliyoruz” diye 
konuştu.
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B eylikdüzü Belediye Başkanı Meh-
met Murat Çalık, Kurban Bay-
ramı öncesi Yakuplu

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

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

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

İşlemler tamamlandı

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

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

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

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

BARIŞ KIŞ

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

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

Şehitler için dua edildi

OZEL BIR IS
YAPIYORUZ

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

Şehitlere rahmet

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

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

Bir dönüm noktası

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

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

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

Yüzde 80 karşı koyuyor

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

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

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

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

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

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

İşlemler tamamlandı

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

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

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

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

BARIŞ KIŞ

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

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

Şehitler için dua edildi

OZEL BIR IS
YAPIYORUZ

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

Şehitlere rahmet

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

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

Bir dönüm noktası

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

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

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

Yüzde 80 karşı koyuyor

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

yöntemiyle gerçekleştir-
diği araştırmaya Türkiye
genelini temsil eden
NUTS-2 istatistiksel böl-
geleme sistemine göre se-
çilmiş 26 ilde cinsiyet, yaş,
eğitim ve SES (Sosyo-
ekonomik statü) grupları
dikkate alınarak toplam
2201 kişi katıldı. DHA
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KüçüKçeKmece'de ormanlık alanda
ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu.
Üzerinden kimlik çıkmayan 25 yaşların-

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

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

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

Hastaneye beni almadılar

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

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

Eve girmek istemiyorum

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

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

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

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

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

arası anma sürüşü yapıldı.

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

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

Umut'la hiç tanışamadı

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

Mücadele edeceğiz

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

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

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

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

BISIKLETLI
PROTESTO

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

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

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

Kendimi kenara attım

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

Maganda dehşeti

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

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

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

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

(AYBÜ) 2021-2022 Akademik 
Yılı Açılış Töreni’ne katıldı. 
Şentop, akademik yılın ilk 
dersini verdi. AYBÜ Esenboğa 
Külliyesi’nde düzenlenen töre-
ne Şentop’un yanı sıra, Anka-
ra Valisi Vasip Şahin, Ankara 
Büyüşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş, AYBÜ Rektörü 
Prof.Dr. İbrahim Aydınlı, mil-
letvekilleri, öğretim üyeleri ve 
öğrenciler katıldı. Açılış töreni 
saygı duruşu ve İstiklal Mar-
şı’nın okunmasıyla başlayan 
programda Ankara Kulübü 
‘Seğmenler’ ekibi gösteri 
yaptı. Açılışta konuşan TBMM 
Başkanı Mustafa Şentop, 
Türkiye’nin sayılar itibarıyla 
dünyada üniversite öğretimi 
bakımından çok iyi bir yere 
sahip olduğunu gösterdiğini 
belirterek, “Üniversitelerin 
açıldığı bu dönemde bazı 
tespitler yapmakta fayda var. 
Türkiye’de 131’i devlet, 78’i de 
vakıf üniversitesi olmak üzere 
toplam 209 üniversitemiz var. 
Türkiye üniversite sayısı itiba-
rıylla dünyada 15’inci sırada 
yer alıyor. Üniversitelerimiz-
de toplam 8 milyon 400 bin 
öğrencimiz var. Bu nüfusumu-
zun yüzde 10’u ediyor. Dünya-
daki toplam üniversite öğren-
cileri içerisinde Türkiye’deki 
öğrencilerin sayısını oranla-
dığımız takdirde de yüzde 4 
civarında bir orana sahibiz. Bu 
verdiğim sayılar ve oranlar, 
Türkiye’nin sayılar itibarıyla 
dünyada üniversite öğretimi 
bakımından çok iyi bir yere 
sahip olduğunu gösteriyor. 
Ankara’da 22 üniversite var, 
300 bin civarında üniversite 
öğrencisi yaşıyor. Bu sayıların, 
bu verilerin bilimsel anlamda 
bir niteliğe dönüşmesi gereki-
yor” dedi.

Anayasa fetişizmi
Yeni anayasa tartışmaların-
dan ve hükümet sistemiyle 
ilgili de konuşan Şentop, ‘’Bir 
bakıyoruz ‘yeni anayasaya 
ihtiyaç yoktur, bu anayasa 
yeterlidir’ diyen yok. Herkes 
‘Türkiye’de yeni bir anayasa 
yapılmalıdır’ diyor. Hala o 
noktadayız. Tabi bu bunun 
tarihi eski. Ve biz her zaman 
aslında yeni bir anayasa 
yaparak, Türkiye’deki birçok 
sorunu çözebileceğimizi dü-
şünmüşüz. Bu da belki bir ana-
yasa fetişizmi diyebiliriz. Bu 
Türkiye’de ilginç bir şekilde 
var. Kanuni Esasi tartışmaları 
yapılırken de öyleydi. Yani biz 
anayasayı bir anayasa yap-
mak için yapmıyoruz aslında. 
Anayasayı çoğu zaman yüz 

yıldan fazla bir zamandır bü-
tün siyasi ve toplumsal sorun-
larımızı çözebilecek bir sihirli 
metin olarak görüyoruz. Böyle 
bir metin üzerinden tartışma 
yapıyoruz. Sağlıklı tatışma 
yürütebilmemiz için anayasa-
nın zihinlerimizde bir hukuk 
metni olarak, bir siyaset metni 
olarak yerli yerine oturtulması 
lazım’’ diye konuştu.

Güçlü bir yürütme sistemi var
‘Güçlendirilmiş parlementer 
sistem’ ile ilgili değerlendir-
melerde bulunan Şentop, 
şöyle konuştu:
“Güçlendirilmiş veya iyileş-
tirilmiş parlamenter sistem 
denilen sistem somut olarak 
ortaya konulmadığı için bunu 
birçok kişi görmüyor. Ama 
literatürde benzer ifadelerle 
bu sistemden bahsediliyor. 
Bu sistemin özelliği güçlen-
dirilmiş parlamenter deyince 
herkesin aklına birden ‘parla-
mentoyu güçlendiriyor’ gibi 
geliyor. Aslında öyle değil. 
Bu sistem yürütmeyi, hükü-
meti güçlendiren sistemdir. 
Klasik parlamenter sistemin 
hükümet kurmadaki zorluk-
ları, hükümeti düşürmedeki 
kolaylıkların, çabuklukların, 
hükümetlerin kendi getirdik-
leri metinleri parlementoda 
karara dönüştürememesinin 
ortaya çıkarttığı yönetememe 
problemi sebebiyle iyileşti-
rilmiş veya güçlendirilmiş 
parlamenter sistem adıyla 
hükümetin kurulmasını 
güçlendiren, kolaylaştıran, 
hükümetin düşürülmesini zor-
laştıran, hükümetin getirdiği 
kararların Meclis’ten daha 
kolay geçmesini sağlayan öne-
riler içeren bir modeldir. Yani 
kısaca güçlendirilmiş parla-
menter sistem, parlamentoyu 
güçlendiren değil, hükümeti 
yürütmeyi güçlendiren bir 
sistemdir. Bugün zaten güç-
lendirilmiş bir yürütme var. 
Güçlendirilmiş yürütmeden 
elçi olup da dönüp dolaşıp, 
yürütmeyi güçlendiren bir 
sistem önerisinde bulunmayı 
biraz ilgi çekici buluyorum. Do-
layısıyla Türkiye’nin gerçekle-
riyle, özellikle 1960 Anayasası 
dönemi itibariyle başlayan 
siyasi tartışmalar ve anayasa 
tartışmaları bağlamında konu-
ya bakmak, bu konuyla ilgili 
önerileri ayakları yere basan 
ve o sistem tartışmaları içeri-
sinde makul bir yere oturan 
öneriler üzerinden tartışmak 
ve somut tartışmak lazım. Yeni 
anayasa tartışmalarına her za-
man çok büyük bir heyecanla 
ve memnuniyetle takip ediyo-
rum. Bunları Türkiye’ye fayda 
sağlayacağını düşünüyorum.’’

GUCLU BGUCLU BiiRR  
YURUTMEYURUTME
SSiiSTEMSTEMiiMMiiZ VAR!Z VAR!

Emin adımlarla ilerliyoruz
16 EKİM 2021 
CUMARTESİ

ELEŞTİRİLERİNE
ELEŞTİRİLERİNE

YANIT VERDİ
YANIT VERDİ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, güçlendirilmiş parlamenter sistemin yürütmeyi güçlü hale getiren bir 
sistem olduğunu belirterek, “Hükümetin getirdiği kararların Meclis’ten daha kolay geçmesini sağlayan 
öneriler içeren bir modeldir. Yani kısaca güçlendirilmiş parlamenter sistem, parlamentoyu güçlendiren 
değil, hükümeti, yürütmeyi güçlendiren bir sistemdir. Bugün zaten güçlendirilmiş bir yürütme var” dedi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral 
Akşener, “Başbakan Meral” 
sloganıyla karşılandığı To-

kat’ın Zile ilçesinde toplananlara; 
“Bütün ağaları, bütün muhterem-
leri buraya getireceksiniz. Gel-
meyene de oy yok, diyeceksiniz. 
Hepsi karşınızda hazır ola geçecek. 
Kendiliğinden oluşan bu kalaba-
lıklar, çoğalıyor. Birlikte bu harami 
düzeni, sandıkta demokrasi ile 
yıkacağız inşallah” diye seslendi.

Akşener, şunları söyledi: “21 
aydır, ilçe ilçe esnaf geziyorum 
ben. Bu dükkanların içine girdi-
ğimde iktidar partisini yermiyo-
rum, kendi partimi övmüyorum, 
propaganda yapmıyorum. Elbette 
oylarınıza talibiz. Seçim zamanı 
geleceğiz o dükkanlara ama, seçim 
dışında özne o esnafın kendisi. O 
esnaf dükkanlarında dinlediğim 
dertler, müşteri olarak bulunan 
işsiz gençlerin anneleri, gübre 
alamayan, ilaç alamayan eli nasırlı 
çiftçinin göz yaşları, gençlerimizin 
umutsuzluğu, tencere kaynat-
makta zorlanan kadınların derdi, 
siftah yapamayan esnaflar, bütün 
bu dertlerle hemdert olup; bunun 
içine hiç siyasi çıkarı koymadan, 
kamuoyu gündemine getirmekle 
kendimizi bir görevli saydık.”

Birlikte başaracağız
Türkiye’deki kötü gidişata son ve-
receklerini söyleyen Akşener, “Bu 
harami düzeni birlikte değiştire-
ceğiz. Bu meydana ben geldiysem, 
Meclis’te grubu bulunan bir parti-
nin genel başkanı olarak buraday-
sam, karşısında hazır oldaysam, 
bütün ağaları, bütün muhteremle-
ri buraya getireceksiniz. Gelmeye-
ne de oy yok, diyeceksiniz. Hepsi 
karşınızda hazır ola geçecek. Bunu 
yapmak, esnafın kalkınması için 
lazım. Bunu yapmak üreticinin, 
çiftçinin, besicinin; üretenin gözle 
görülmesi için lazım. Birlikte başa-
racağız” dedi.

Tokat’ın Zile ilçesini ziyaret eden 
Akşener, “Birlikte bu harami 

düzeni, sandıkta demokrasi ile 
yıkacağız inşallah” dedi

Harami 
düzenini 
yıkacağız

TDP Genel Başkanı Sarıgül, 
Çankırı’da muhtarlarla bir 
araya geldi. Burada konuşan 

Sarıgül, TDP’nin artık seçime girmeye 
hak kazandığını belirterek, “TDP, sağ-
cı, solcu bir parti değildir; ekmek, iş 
ve aş partisidir. Bizim siyasi çizgimiz; 
vatan sevgisidir, millet çizgisidir, in-
san sevgisidir. Bizim çizgimiz; vicdan, 
merhamet ve bereket çizgisidir” diye 
konuştu. Mustafa Sarıgül, siyasi 
cinayetler işlenebileceği iddialarıyla 
ilgili de “Son günlerde ‘siyasi cinayet-
ler’ ve ‘siyasi kavgalar olacağından’ 
bahsediliyor. En kızdığımız rakipleri-
miz bile olsa TDP olarak hiç kimseye 
düşüncelerinden dolayı kaba kuvvet 
uygulanmasını asla kabul etmeyiz. 

Kim olursa olsun, dünyanın nere-
sinde olursa olsun TDP, ‘siyasette 
silahlar gitmeli barış gelmeli’ diyen 
bir siyasi partidir. Biz ülkemizi, barışa 
barışa büyüteceğiz. Hiç kimse oy 
almak için oy avcılığı için asla ve asla 
‘siyasi cinayetler’ lafını kullanmama-
lıdır. Bu laf, demokrasi için gerçekten 
son derece üzüntü vericidir. Bu keli-
melerin konuşulması, bizi gerçekten 
üzer. Türkiye’nin ve dünyanın her 
noktasında silahlar gitmeli ve barış 
gelmeli. Siyaset kavgayla dövüşle 
değil sevgiyle yapılmalı. TDP olarak 
kinle nefretle hiçbir zaman işimiz 
yok, bizim işimiz sevgiyle. Biz, bütün 
yurttaşlarımızın gönlüne sevgi to-
humları ekecek tek partiyiz” dedi. 

Oy için siyasi 
cinayet denmez
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “Hiç kimse oy 
almak için oy avcılığı için asla ve asla ‘siyasi cinayetler’ lafını kullanmama-
lıdır. Bu laf, demokrasi için gerçekten son derece üzüntü vericidir” dedi

CHP’lilere broşür
nedeniyle gözaltı

CHP Kadıköy İlçe Örgütü’nün 
dün sabah saatlerinde Kadı-
köy iskelesinde gerçekleştirdi-

ği broşür dağıtımı etkinliğine polis 
engel oldu. CHP’nin bastırdığı ve 
ülke genelinde dağıttığı ‘SBK (SaBı-
Ka) Holding’ broşürünün dağıtımı 
sırasında bir grup sivil polis, engel 
olmak istedi. Ardından CHP Kadıköy 
İlçe Sekreteri Süleyman İşler ve arka-
daşları karakola götürüldü.  CHP’liler 
karakoldaki işlemlerinin ardından 
ifadeleri alındıktan sonra serbest bı-
rakılacak. CHP YDK üyesi avukat Do-
ğuşcan Aydın Aygün, CHP Kadıköy 

Gençlik Kolları Başkanı Can Günana 
ve Kadın Kolları Başkanı Yasemin 
Özsaraç da İşler ve yönetime destek 
vermek için polis merkezine geldik-
leri görüldü. CHP İlçe Başkanı Ali 
Narin, gözaltılara ilişkin “Demokratik 
hakkını kullanan CHP ve Kadıköy İlçe 
Örgütü susturulamaz” dedi.

CHP Kadıköy İlçe Örgütü’nün ‘SaBıKa Holding’ broşürü dağıtımına polis ta-
rafından müdahale edildi. CHP İlçe Sekreteri Süleyman İşler de aralarında 

olmak üzere parti üyeleri ifade vermek üzere karakola götürüldü

TÜRKIYE Komünist Partisi Genel Sekreteri 
Kemal Okuyan Medyascope’un sorula-
rını yanıtladı. Sol bir ittifakı sağlamak 
için görüşmeler yürüttüklerini belirten 
Okuyan, böyle bir ittifakın neden gerçek-
leşmediğine dair ise şunları söyledi: “Bir 
arada olmaktan uzak durma gibi bir çaba-
mız yok. Görüştüğümüz partiler var. Sol 
kendisi gibi davranmalı. Düzen değişikliği 
önermeli, bir araya gelmeli ve birlikte 
mücadele etmeli . Bunun için çalışıyoruz. 
Anlaştığımız çok fazla şey var. Anlaşama-
dığımız nokta bu tür bir ittifakın sınırları. 
Belirsiz tavır içinde olanları biz bu ittifaka 
taşımak istemiyoruz. Genel bir sol çerçe-
vesi bize yetmiyor. İlkelerin adını koymak 
lazım. Örneğin laiklik de-
nilince ‘özgürlüklere karşı 
olmasın’ gibi parantezler 
açılıyor, emperyalizm 
karşıtı denilince ‘ama AB 
böyledir, tercih edilir’ gibi 
bir anlayışı ortaya koyan-
larla yan yana durmak 
istemiyoruz.”

Sol ittifak 
mümkün mü?
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Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     Basın: (1469364)

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bu-
lunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar
ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı
olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma gider-
lerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün
sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli
bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan  sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci ar-
tırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üze-
rinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin(KDV oranında yasal değişiklik olması halinde teslim tarihinde
geçerli olan KDV oranı uygulanacaktır.) alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görüle-
bileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak iste-
yenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 13/10/2021
İhale Tarihi : 07/12/2021 günü, saat 14:30 - 14:35 arası.
2.İhale Tarihi : 04/01/2022 günü, saat 14:30 - 14:35 arası.
İhale Yeri : Furkan Kılıç/ Reis Yediemin Otoparkı -Haraççı Mah.Selim Sk.No:5/1 
Arnavutköy/İstanbul - null null / null
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
1 126.000,00 1   %18 34ADL531 Plakalı , 2017 Model , DACIA -DUSTER 

Marka , K9KR858D122184 Motor No'lu , 
UU1HSDNDG58880544 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , 
Vites Tipi Manuel , Kasa Tipi Hatcback  , Çekiş Tipi 
4WD , Motor Gücü 110HP , Motor Hacmi 1500cm3 , 
Rengi Beyaz , Dacia Duster Ambiance 4x4 1,5 DCI 
110. Kapıları ve camları kapalı olduğu, araç tescil 
belgesi ve anahtarları görülmediği, aracın çalışıp 
çalışmadığı test edilemediği katettiği km. mesafe bilgisi 
öğrenilemediği, Aracın lastiklerinin inik olduğu, iç koltuk 
döşemelerin kirli ve lekeli olduğu, sol yan aynanın 
sökülmüş olduğu, vites topuzunun hasarlı, muhtelif 
yerlerinde vuruk, ezik ve çizikler mevcut olduğu, sigorta
bilgi ve gözetim merkezi kayıtlarından: geçmiş hasar 
kaydı bulunmadığı tespit edilmiştir.
Ruhsat anahtar yok.Aracın kontrolleri görsel olarak 
yapılmış olup, muadilinin veya imalatçı beyanlarındaki 
özelliklerin varlığı ve çalışır olup olmadığı tespit 
edilememiştir.Bilinen/bilinmeyen, görünen/görünmeyen 
eksik veya kusurlardan dolayı satıştan önce gerekli 
kontrolleri yapmak alıcının sorumluluğundadır. Alıcı 
satışa konu aracı mevcut durumuyla(hasar, kusur, 
ayıpları ve hangi ad altında olursa olsun şahsi ve ayni 
şerhleri, mtv borcunu ) görmüş beğenmiş, resmi 
kayıtlar ile her türlü inceleme ve araştırmayı yapmış ve 
kabul etmiş sayılır. Gizli kusurları bilinmemektedir.İİK 
114.maddesi uyarınca genel ve belirleyici özelliklere 
yer verilmiştir.

(İİK m.114/1, 114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.

T.C. GAZİOSMANPAŞA
6. İCRA DAİRESİ 2019/21665 TLMT.
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Örnek No: 25*

Sorunu çözecek olanlar sorun olunca
Bugün birçok meselenin Cumhuriyetle birlikte
bir sorun haline gelerek kronikleşmesinin temel

sebeplerinden biri çok dilli, çok kültürlü, çok dinli ve
çok etnisiteli bir imparatorluktan monist (tekçi) bir ulus
devlete evirilmesi sonucu meydana gelen yapılanmanın
ve anlayışın ilerleyen zamanlarda bazı konularda düzel-
meyerek bir çocukluk hastalığı olarak devam edip gü-
nümüze kadar gelmesidir.

Yönetenler, imparatorluğun dağılmasının da etkisiyle
yanlış bir zehaba kapılarak, İttihat Terakkiden devralınan
mirasla ulus devlet inşasının peşine düşerek bütün farklı-
lıkları teke indirgemeye çalışmışlardır.

Bunu gerçekleştirmek için müesses nizam, önce ideolo-
jik araçları kullanmış, bunun yetmediği ve işlemediği
yerde ise askeri araçları devreye sokmuştur. Devlet dü-
zeni, özellikle bazı alanları bu amaçları gerçekleştirmeye
uygun biçimde yapılandırılmış, birçok kurumu buna göre
dizayn etmiştir. Bu yapılanmadan etkilenen kurumların
başında ise siyaset kurumu gelmektedir. Siyaset kurumu
ise Türkiye’nin kronik hale gelmiş olan temel sorunlarını
çözmek yerine “…mış gibi yaparak” gözünü kapatmayı
tercih etmiştir. Bu nedenle siyaset kurumu sorun çözücü
olmaktan ziyade bizatihi kendisi hep düzenlenmesi ve çö-
zülmesi gereken bir sorun olmuştur. Bir asrı aşan Kürt so-
rununu 21. Yüzyıla taşıyarak hala çözememiş olmamızın
en temel sebeplerinden biri budur.

Tekçi monist yapılanma

Milliyetçi partiler, Cumhuriyetin kuruluşuyla başlayan,
1930’lu yılların tekçi, devletçi, merkeziyetçi devlet politikala-
rıyla şekillenerek, merkezi otoritenin Kürtler başta olmak
üzere tüm halklar için tekçi bir dil, kültür ve idare sistemini
benimsemiş ve 21. Yüzyılda bu politikalarını hala sürdürmek
istemektedir. Bugün eskiye nazaran biraz yumuşamış ol-
makla beraber süregelen bu politika Kürtlerin inkarına daya-
lıydı. Bu anlayış, Türkiye’de yaşayan herkesi Türk sayan,
bütün farklılıkları teke indirgeyen bir yaklaşım ve politikadır.
Bu doğru olmadığı gibi kimsenin yararına da değildir.

Her ne kadar dünyadaki gelişmeler, Türkiye’deki deği-
şimler ve Kürt siyasal hareketlerinin verdiği mücadele so-
nucu bu tartışma kısmen aşılmış olsa da bu politikada ısrar
devam ediyor. Söz gelimi günümüzde bile Kürt sorunun
varlığını inkar eden başta Cumhur İttifakı partileri olmak
üzere bazı irili ufaklı parti ve grupların varlığı biliniyor. Bu
çizgi Türkiye’deki Türkçü ve milliyetçi damarı temsil etmesi
bakımından dikkatle izlenmesi gereken bir husustur.

CHP’nin durumu ve HDP’nin tavrı

Bu anlamda pratikleşen Halkların Demokrasi Partisi
(HDP) iki seçim pratiğinden sonra ve bugün iktidarın
yürüttüğü politika nedeniyle yeni bir yolun başında bu-
lunuyor. Son açıkladığı tutum belgesi parti açısından
adeta bir miladı oluşturduğu söylenebilir. HDP ya bu
durumu bir avantaja çevirerek ileriye doğru daha büyük
adımlarla yürüyecek ya da geldiği noktada yerinde sa-
yarak çözüm gücü olma vasfını yitirecekti. Tutum bel-
gesi ile ikinci yolu tercih ettiğin ortaya koyan HDP,
kapatma davasına rağmen, seçimin anahtar partisi
olma vasfını sürdürüyor.

Burada ortaya çıkacak başarı; bundan sonra yürüte-

ceği politika, ortaya koyacağı hedefler, bu hedeflere
ulaştıracak projeler ve bunları uygulayacak kadroların
ortaya çıkarılıp çıkarılmamasına bağlı olarak gelişe-
cektir. HDP’nin yapacağı tercih sadece nasıl bir parti
olmasını değil, aynı zamanda ortaya çıkacak iktidar-
larla olan ilişki ve çelişkilerini de yeniden tanımlanma-
sına hatta belirlemesine yol açacaktır.

Önümüzdeki seçimde iktidara yürüme açısından
uygun bir ortam ve psikolojik bir üstünlük ele geçiren
Kılıçdaroğlu’nun liderliğindeki CHP ve Millet İttifakı
HDP’ye Kürt Sorunun çözümü konusunda cesur söyle-
melere imza attı, söyledikleri gündem oldu. HDP’nin
meşru muhatap olarak görülmesi, Kürt sorunu çözü-
münde bir aktör olarak muhatap alınması gibi söylem-
ler toplumda karşılık buldu ve sorunun çözüleceği
konusunda umut yarattı. Cumhur ittifakı bu söylem ve
tartışmaların yarattığı olumlu havayı dağıtmak için
gene bildik söylemelerine başvurdu, ancak bu oyunlara
gelememek önemlidir.

AKP iktidarı

Sadece bu da değil, Türkiye’de yapılan yanlış uygula-
malar, oluşan kamplaşmaların kurumlara yansıması
büyük boyutlara ulaştı. 20 yıllık hükümet döneminde,
yürütme gücü olarak iktidarın toplumsal sosyolojiden
ziyade siyasal beklentilerini baz alarak yasa yapma ve
yönetme isteği ülkenin önemli sorunlarını bir türlü çö-
züme kavuşturamayarak sistemi tıkama noktasına ge-
tirdi; yapılan yolsuzluk, usulsüzlük ve rüşvet olaylarıyla
siyaset iyice kirletti, itibar kaybına yol açtı. Tek adam
ve bürokrasi lehine yaşanan iktidar kayması vesayetçi-
liği bizzat iktidarın kendisi tarafından yürütür hale ge-
tirdi. Ne olduğu belli olmayan cumhurbaşkanlığı
hükümet sistemi denilen sistem üç yıl gibi kısa sürede

bekleneni vermediği gibi tek adam rejimine dönüşerek
halkın tepkisine yol açtı.

Bu konjonktürde iktidar siyaset kurumu olarak
çözüm gücü olması gerekirken, seçime yönelik pragma-
tik ve oportünist tutumuyla geçmişteki alışkanlıkların
verdiği bir güç zehirlenmesi ile çözülmesi gereken soru-
nun bir parçası haline gelmiş bulunuyor.

AKP iktidarının bütün bu olumsuzlukları işleterek
hegomonik bir güç haline gelmesi, devleti ele geçirerek
otoriterleşmeye başlaması, Kürt meselesinde tekrar gü-
venlikçi politikalarla başa dönmesi toplumun çeşitli ke-
simlerince kaygıyla izlenmektedir.

Tam da böyle bir süreçte ortaya çıkan değişim bek-
lentisi yeni bir umut ışığı olmuştur. Dolayısıyla umudun
güvene, güvenin de siyasi bir güce dönüşmesi duru-
munda, Türkiye’nin sorunlarını çözerek içinde bulun-
duğu çıkmazdan çıkıp, demokratik bir dönüşüme
uğraması önemli bir beklenti haline gelmiş bulunuyor.
Bu siyasi gücün demokratik bir iktidara ulaşmasını ise
uygulanacak yol ve yöntemler belirleyecektir.

Antidemokratik Uygulamalar:
Baskı ve Korku Sarmalı

Bilinmesi gereken huşu şudur: Dünyanın hiçbir ye-
rinde demokratik hak ve özgürlükler ezerek yok edile-
mez, edilememiştir.

Peki cumhur ittifakının oluşturduğu iktidar ne yaptı?
Nerdeyse bütün belediyelere kayyum atadı. Binlerce siyasi
insan gözaltına alındı, binlercesi hapse gönderildi. Hal
baskı, sindirme, haksızlık ve hakaret gırla gidiyor.

Sormak lazım: Bu yapılanlar bizi nereye götürür?
Kendi vatandaşına hakaret eden bir sistem, kendi insanla-
rını tehdit eden zor tekeli, kendisini korumakla mükellef-
ken insanlarına hakaret eden bir polis gücü vatandaşlarını

bir arada mı tutar, yoksa onları böler mi?
Zaten yaşananlardan dolayı aidiyet bağı zayıflamış

olan insanların bağlılıklarını bu yaşananlar kökünden
söküp atmaz mı?

Hukuk ve Adalet Bir Gün Herkese Lazım Olur

Bu yüzden üstünlerin değil hukukun üstünlüğünün tesi-
sine çok ihtiyaç var. Çünkü her kesin üzerine anlaşacağı
temel hususlardan biri hukuk ve adalettir.

Herkesin ekonomi konusundaki görüşleri farklı olabilir.
İnsanların sağcı, solcu, muhafazakâr ya da Marksist ol-
ması da normal. Ama her kesin hukuk karşısında eşit ol-
masına, yargının tarafsız ve bağımsız olmasına ve
hukukun üstünlüğüne demokrasiye inanmış hiç kimsenin
itirazı olmaz.

Çünkü eşitlik özgürlük lafla olmaz hukukla olur. Hu-
kuku zengine ayrı fakire ayrı, Alevi’ye ayrı Sünni’ye ayrı,
Doğuya ayrı Batıya ayrı uygulayamazsınız. Uygularsanız
onun adı hukuk olmaz, zulüm olur.  Zulmün karşısında
sussun ise dilsiz şeytandır.

O halde esas ve öncelikli olan zulme ve zalime karşı
mazlumun yanında yer almak ve buna uygun demokratik
bir hukuk sistemini bir an önce inşa etmektir.

Sonuç

İçinde bulunduğumuz zaman dilimi ve karşı karşıya
bulunduğumuz sorumluluklar, sorunlar ve vereceğimiz
kararlar bakımından tarihi bir süreçten geçiyoruz. Ve-
rilecek kararlar da o denli tarihi olacaktır. Verilecek
kararlarla sadece bugüne karşı değil tarihe karşı da so-
rumlu olacağız. O halde sürecin aktörlerinin bu bilinçle
hareket etmeye davet ediyoruz.

Yanlış bir karar, verenleri, tarih karşısında hesabını
veremeyecekleri bir durumla yüz yüze bırakabilir.

Türkiye'nin kronik sorunlarının çözümü ve tarihi sorumluluk...Prof Dr. Ahmet ÖZER 
YÜZLEŞMEK...! 

ahmet.ozer@toros.edu.tr1

Türkiye’de yapılan yanlış uygulamalar, oluşan kamplaşmaların kurumlara yansıması büyük boyutlara ulaştı. 20 yıllık hükümet döneminde, yürütme gücü
olarak iktidarın toplumsal sosyolojiden ziyade siyasal beklentilerini baz alarak yasa yapma ve yönetme isteği ülkenin önemli sorunlarını bir türlü çözüme
kavuşturamayarak sistemi tıkama noktasına getirdi; yapılan yolsuzluk, usulsüzlük ve rüşvet olaylarıyla siyaset iyice kirletti, itibar kaybına yol açtı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda Tuzla Belediyesi Anne
Çocuk Eğitim Merkezi destekleri ile Tuzlalı kadınlara ve çocuklarına 15 Ekim
Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla ‘Saksıda Sebze Yetiştiriciliği' kursu verildi

Tuzla'da 3-6 yaş arası ço-
cukların okul öncesi eği-
timleri ile birlikte kişisel

gelişimlerine katkı sunmak için
anneleri ile birlikte gittikleri Tuzla
Belediyesi Anne Çocuk Eğitim
Merkezi'nde 15 Ekim Dünya
Kadın Çiftçiler Günü'ne özel
‘Saksıda Sebze Yetiştiriciliği' kursu

verildi. İstanbul İl Tarım ve
Orman Müdürlüğü koordinasyo-
nunda Tuzla Belediyesi Anne
Çocuk Eğitim Merkezi destekleri
ile gerçekleştirilen kurslara Tuzlalı
kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Tuzla
İlçe Tarım Müdürlüğü Ziraat mü-
hendislerinin evde sebze yetiştiri-
leceğinin tüm püf noktalarını

anlattıkları derslerin sonunda ka-
dınlara hediyeler verildi. Derslere
katılan annelerin çocukları ise
Benim İlk Botanik Bahçem Etkin-
liğine katıldı. Çiftçiler gününü kut-
layan Tuzla Belediye Başkanı Dr.
Şadi Yazıcı, kurslara katılan tüm
kursiyerlere gösterdikleri ilgiden
dolayı teşekkür etti.

Tuzlalı kadınlara

sebze kursu

Geri dönüşüm sergisi
Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı,
Tuzla Belediyesi Kent Konseyi, Kadın
Meclisi ve Tuzla Halk Eğitim Merkezi iş-

birliği ile ‘Atma Değerlendir' isimli
geri dönüşüm sergisi açıldı. Tuzlalı
kadınların, geri dönüşüm malzemele-
rinden hazırladığı eserler, 17 Ekim
Pazar gününe kadar Rumeli Kültür
Merkezi'nde sanatseverlerin ziyare-
tine açık olacak. Tuzla'da geri dönü-
şüm malzemeleri ile üretilen eserlerin

sergilendiği Atma Değerlendir Sergisi açıldı. Tuzla
Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, Tuzla Belediyesi
Kent Konseyi, Kadın Meclisi ve Tuzla Halk Eği-

tim Merkezi işbirliği ile Tuzlalı kadın-
ların evlerinden ve sokaklardan
topladığı geri dönüşüm malzemeleri
ile ürettikleri sergi törenle açıldı. Tö-
rene Tuzla Kaymakamı Ali Akça,
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Ya-
zıcı, AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Talha
Tayfur ve çok sayıda isim katıldı.
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BÜYÜKÇEKMECE GÜVERCİN SEVENLER DERNEĞİ
OLAĞAN GENEL KURULU

Derneğimizin Olağan Genel Kurulu 30.10.2021 Cumar-
tesi  günü saat 11.00’ da Dizdariye Mah. Mimarsinan
Cad. Yeni Mah. Sokak No: 2/A Büyükçekmece adre-
sinde aşağıdaki gündem maddeleri ileyapılacaktır. Ço-

ğunluk sağlanmazsa aynı gündemle 06.11.2021
tarihinde aynı saatte yapılacaktır.

GÜNDEM 
1. Açılış ve Yoklama
2. Divan Kurulu seçimi ve Divan’a tutanakları imzalama
yetkisi verilmesi
3. Başkanın açılış konuşması
4. 2020 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması
5. 2020 yılı Denetim Kurulu raporunun okunması ve 
oylanması, ibrası
6. Olağan Genel Kurulun 3 yılda bir yapılması kararının
alınması
7. Yeni Yönetim ve Denetim Kurulunun seçilmesi
8. Dilek ve Temenniler
9. Kapanış.

AKÇABURGAZ DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU
DAYANIŞMA DERNEĞİ

OLAĞAN GENEL KURULU
Akçaburgaz Doğu ve Güneydoğu Anadolu Dayanışma
Derneği 1.Olağan Genel Kurul toplantısı 30 Ekim 2021

tarihinde Saat 10:00'da dernek merkez adresinde aşağı-
daki gündemle toplanacaktır.

Arz ederiz
GÜNDEM
1-Yoklama ve Açılış
2-Divan Heyetinin Seçimi
3-Dernek Zorunlu Organlarının seçimi
4-Dilek ve Kapanış

ZAYİ
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yazar kasamı kaybettim. Hükümsüzdür. Dürümcü Mah-
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C umhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, cuma namazını Üskü-
dar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldı.

Erdoğan, Cuma namazı çıkışında gazeteci-
lerin sorularını yanıtladı. Erdoğan Suri-
ye'deki son durumla ilgili yöneltilen soruya,
"Suriye'de sadece kuzeyi değil, genelinde
bildiğiniz gibi PKK, YPG, PYD buralarda
cirit atıyor. Bunlara destek veren ülkelerin
başında da koalisyon güçleri, Amerika geli-
yor. Bunların verdiği her türlü destek, silah,
mühimmat bunlarla birlikte burada terör
estiriyorlar. Bunlara karşı bizler mücadele-
mizi veriyoruz. Rejim bunlardan gücünü
alıyor. Rejime karşı da bu mücadele sürdü-
rülüyor. Tabi bir yere kadar sabrımız devam
etti ve son olarak biliyorsunuz iki polisimiz
burada şehit oldu. Zaman zaman siviller-

den buralarda şehit olanları görüyoruz.
Tüm bunlara karşı da mücadelemiz bun-
dan sonraki süreçte çok daha farklı bir şe-
kilde devam edecektir. Terör örgütlerine,
ABD'nin oradaki malum güçlerine karşı,
rejim güçlerine karşı gerekli olan her türlü
mücadeleyi vereceğiz bu konuda kararlıyız"
diye yanıtladı.

Taliban kabul arayışı içinde

Erdoğan, "Taliban dünyada kabul arayışları
içerisinde. Henüz ülkeler Taliban'ın şu anki
durumunu kabul etmiş değiller. Ülkelerin
kendilerini kabulü noktasında arayışları var.
Arkadaşlarımızla yaptıkları görüşmelerde
özellikle destekler noktasında gerek insani
yardım noktasında gerekse Afganistan'daki
yeni sürecin işlerliği konusunda talepleri

oldu. Bu talepler konusunda da her türlü
desteği Afgan halkına vereceğiz. Yeter ki
Afganistan'daki bu yönetim gerçekten ulus-
lararası ilişkilerde hakikatten Afgan halkı-
nın haklarını korumada adil bir yaklaşım
içerisinde olsun. Münasebetlerinde bizlerle,
uluslararası ilişkilerde adil bir yaklaşım
içinde olsunlar. Böyle bir adımın atılması
halinde Afgan halkı ile bizim kadim kardeş-
liğimiz kadim dostluğumuz var. Bunu bir
kenara koymamız mümkün değil. Afganis-
tan'ın alt yapısında üst yapısında bizim çok
emeklerimiz oldu. Bu emeklerimizi de son
ana kadar sürdürdük. Kabil Havaalanı'nın
işletmesini bizler yürütüyorduk. Bundan
sonraki süreçte de anlaşma yapılabilirse
Türkiye, Katar, Afganistan bu tür adımları
atabiliriz" dedi. Avrupa'daki enerji krizi ve

Azerbaycan'la yapılan gaz anlaşması ile il-
gili ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz ted-
birlerimizi ciddi manada aldık. Bundan
sonraki süreçte de alıyoruz. Azerbaycan ile
yapılan bu anlaşmaların hepsi tedbire yö-
neliktir. TANAP gibi bizim için bir rezer-
vuar adeta söz konusu. Rusya ile
anlaşmalarımız bu konuda çok hassas. Bu
hassasiyetimizi aynı şekilde devam ettiriyo-
ruz. Gerek Rusya ile olsun, İran, Azerbay-
can ile olsun bu tür anlaşmalar bu tür
krizleri yaşamayacağımızın işaretidir. Sa-
dece İngiltere değil, birçok batı ülkelerinde
bu tür sıkıntılar devam ediyor. Şu an böyle
bir sıkıntımız söz konusu değil ve tedbirleri-
mizi aldık, alıyoruz. Bundan sonra da al-
maya devam edeceğiz. Sıkıntı Türkiye için
söz konusu değil." şeklinde konuştu. 

Cami yerine AVM
umanlar utansın
Gaziosmanpaşa'da yapımı tamam-
lanan Çifte Minare Camii AK Parti
Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali
Erbaş'ın katılımıyla düzenlenen törenle
ibadete açıldı. Kurtulmuş, “O camiyi
yıktılar, yerine AVM, rezidans yapacak-
lar' diye kara propaganda yaptılar. AVM
yapılmadı. Burada gayet güzel bir cami
yapılarak alan abad edilmiş oldu.
Şimdi AVM umanlar utansın” dedi

Cuma namazı öncesinde yapılan açılışa
AK Parti Genel Başkanvekili Numan
Kurtulmuş,  Diyanet İşleri Başkanı Prof.

Dr. Ali Erbaş'ın yanı sıra AK Parti İstanbul Milletve-
kili İffet Polat, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı
Hasan Tahsin Usta, Gaziosmanpaşa İlçe Müftüsü
Osman Şen, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar
katıldı. Açılış töreni Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı.
Açılış töreninin ardından cuma namazına geçildi.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hutbe irad
edip ardından cuma namazını kıldırdı.Açılış töre-
ninde konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan
Kurtulmuş, ilçe halkının çok güzel bir camiye kavuş-
tuğunu söyledi. Kurtulmuş, "Gaziosmanpaşa Çifte
Minare Camii'sinin önce bu yöredeki kardeşlerimize,
vatandaşlarımıza genel olarak Gaziosmanpaşa ve
İstanbul'a hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyo-
rum. İnşallah içi de dışı kadar güzeldir, oldukça güzel
bir camiye Gaziosmanpaşa halkı kavuşmuş oluyor.
Bu caminin yerindeki eski cami yıkıldığında bazı çev-
relerin ses çıkardıklarını duyduk. 'O camiyi yıktılar,
yerine AVM, rezidans yapacaklar' diye kara propa-
ganda yaptıklarına şahit oldunuz. Cevabı burasıdır,
AVM yapılmadı. Burada bağışçılarının bağışları isti-
kametinde gayet güzel bir camii yapılarak alan abad
edilmiş oldu. Hayırlı, uğurlu, bereketli olsun. Gazios-
manpaşa için inşallah cemaati bol bir camimiz
olsun" diye konuştu.
Saldırıları kınadı

Afganistan'daki saldırıyı lanetle kınadıklarını belirten
Kurtulmuş, "Böyle bir cami açılışında büyük bir
hüzün duyduğumu ifade etmek istiyorum. İnsanla-
rın cem etmesi gereken camilere maalesef bazı kara
fikirli kişilerin saldırdığını görüyoruz. Bugün Afga-
nistan'da cuma namazı saatinde hazırlık içinde olan
müminleri hedef alan bir camiye saldırı yapılmış,
maalesef çok sayıda kardeşimiz hayatını yitirmiştir.
Kim hangi niyetle olursa olsun, herhangi bir şekilde
camiye saldıran bizzat Müslümanlığa, tevhide sal-
dırmış demektir. Ben Afganistan'daki saldırıyı, lanetle
kınadığımızı bu kara olayın arkasındaki faillerin
büyük bir insanlık suçu işlediklerini Gaziosmanpa-
şa'dan bütün dünyaya ilan etmek istiyorum. Afga-
nistan halkına baş sağlığı diliyoruz, Allah
Müslümanları birlikten, dirlikten, bir arada bulun-
maktan asla ayırt etmesin" ifadelerini kullandı. Diya-
net İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ise "Bugün
merasimlerin en güzelinde, hayırlısında bir aradayız.
Çünkü Allah Resulü efendimiz buyuruyor ki mekan-
ların en güzeli, en hayırlısı camilerdir. Camimiz o
kadar güzel bir yerde yapılmış ki hemen yanında iş
yerleri olabilir” şeklinde konuştu.

Elazığ'da 24 Ocak 2020 tari-
hinde meydana gelen 6.8 büyük-
lüğündeki depremde ağır hasar

alan birçok okul yıkılmıştı. Kentte yaşanan
okul sıkıntısını çözmek adına CHP Elazığ
Milletvekili Gürsel Erol'un girişimi üzerine
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) okul
yapma kararı almıştı. İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu, bu amaçla; Gazi Anadolu Tek-
nik Lisesi okul projesinin protokolünü im-
zalama ve bir dizi ziyarette bulunmak
amacıyla Elazığ’a geldi. CHP Elazığ Mil-
letvekili Gürsel Erol Elazığ’a özgü olan 8
köşeli kasketi İmamoğlu’una takdim etti.
İmamoğlu, Elazığspor Tesisleri önünde
duran ve vatandaşlara selamladı. Karşıla-
mada kısa bir konuşma yapan İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İma-
moğlu, “Elazığ'da en güzel duyguların
beslendiği ve filizlendiği yurtsever insanla-
rımızın inşallah güzel bir geleceğe imza at-
tığı çağdaş bir güzellikle buluştuğu çok
yakın zamanda böylesi bir Elazığ'ı selam-
lamaya gelmeyi diliyorum. Hepinizi sevgi
ve saygıyla selamlıyorum. Yoğun bir prog-
ramımız var. Her yerde söylediğim gibi
Elazığ'da da memleketimizin her yerinde
de her şey çok güzel olacak” ifadelerini
kullandı.
Harput'u gezdi

İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu’yla birlikte
Harput’u gezerek bilgi aldı. Elazığ Turizm
ve Kültür Tanıtma Derneği Başkanı
Ahmet Bulut, İmamoğlu çiftine Harput’un
tarihini anlattı. Harput Mahalle Muhtarı
Zülküf Demirpolat, Ekrem İmamoğlu’una
Elazığ’a özgü yiyecekler hediye etti. Ziya-
retin ardından İmamoğlu, Sarahatun Ca-
mii’nde cuma namazını kıldı. Ekrem

İmamoğlu, Suriye’nin Azez kentinde Fırat
Kalkanı harekat bölgesinde zırhlı araca
PKK/PYD terör örgütü mensuplarınca
güdümlü füzeyle yapılan saldırı sonucu
şehit olan özel harekat polisi Cihat Şa-
hin’in, Harput 15 Temmuz Polis Şehit-
liği’ndeki kabrini ziyaret etti. Kabir
ziyaretinde Kuran-ı Kerim tilaveti okundu.
Güzel günlere yürüyoruz

İmamoğlu, Elazığ merkeze bağlı Yıldız-
bağları Mahallesi’nde bulunan El-Cem-
evi’ni ziyaret etti. Cemevi önünde
vatandaşlarla sohbet eden İmamoğlu,
şunları söyledi: “Aslında şu an da her şey
çok güzel oluyor. Siz canların bana göster-
diği sevgi ve samimiyetten dolayı sürekli
yüzüm gülüyor. Bugün aslında çok hayırlı
bir iş için buradayız. Elazığ bir deprem ya-
şadı. O acı ve zor günlerde de eşimle bir-
likte sizleri ziyaret ettik. Milletvekilimiz
Gürsel Beyle ‘Elazığ'a ne yapabiliriz' diye
konuştuk. Özellikle eğitimle alakalı, sıkın-
tılı süreçler başlamıştı. Neticede biz de
İBB olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin bir
kurumuyuz. İstanbul, Türkiye'mizin her
yerine dokunmalı ve fayda sağlamalı. Bu
bağlamda Elazığ'a okul yapılması için
onay aldık. Mecliste oy birliğiyle buna

karar çıkarttık. Ne mutlu bize ki bu güzel
Cumhuriyetin de adını taşıyan Gazi Mes-
lek Lisesi'ni çocuklarınızın çağa uygun
meslek edinecekleri bir okul yapımının
başlangıcını yapmaya geldik. Memleketi-
mizin her şehrinde çocuklarımızın iyi eği-
tim alarak doğru işle buluşmasından
insanlarımız mutlu olur. Bugün zor za-
manlar yaşadığımızı biliyoruz ama hep
birlikte çok güzel günlere yürüyoruz.
Memleketimizin güzel günlere ulaşabil-
mesi için var gücüyle çalışan insanlarımız
var. Siyaset üstü düşünerek, siyasi makam
ve mevki düşünmeden yol yürüyen farklı
siyasi partilerin başında da insanlar var.
Bu bakımdan bizim şu andan itibaren ya-
pacağımız şey memleketimizin huzuru ve
refahıyla iyi günlere ulaşmasını sağlamak-
tır. Bu bağlamda CHP olarak da başta
Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu
olmak üzere hepimiz hangi görevde olur-
sak olalım 7/24 bu memleketin artık bu
zor günleri aşması için hep birlikte müca-
dele edeceğiz. Sizden de siyasi olsun ol-
masın bu güzelliklere kavuşmanın bir
başka safhası da sizlersiniz. Sizden bu
mücadelede bize katkı vererek yoldaş ol-
manızı arzu ediyoruz.” 
MURAT PALAVAR

Yanlışların arkasında
bir avuç insan var!
İstanbul Büyükşehir'in Belediyesi'nin okul yapım projesinin protokolünü imzalamak ve bir dizi ziyarette bulunmak
için Elazığ'a gelen Ekrem İmamoğlu, “Bizi engellemeye çalışanları hiç umursamayın. Bir takım yanlış işler yapa-
rak bizi sıkıntıya sokacaklarını zannediyorlar. Hiç sokamazlar. Yanlış yapan insanların arkasında bir avuç insan
var... Bugün zor zamanlar yaşadığımızı biliyoruz ama hep birlikte çok güzel günlere yürüyoruz” dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizler de yargıya özellikle müracaat ettik. Sorgulanmasını istedik.
Kimse çıksın ortaya dedik. Böyle bir siyasi cinayetin işlenmesine, bunun ülkemizde yer etmesine asla bizler
iktidar olarak fırsat vermeyiz. Bu tür iftira atanlara meydanı boş bırakmayız." ifadelerini kullandı

Siyasi cinayetlere
fırsat vermeyiz
Kılıçdaroğlu'nun 'siyasi cinayetler'
açıklaması ile ilgili de Erdoğan, "Her
şeyden önce bu zat, eğer bu konularda
samimi ise, dürüstse bu işin mercii yar-
gıdır. Yargıya müracaat edersin. Delille-
rini yargıya sunarsın ve bu siyasi
cinayetlerle ilgili böyle şeyler varsa
yargı da bunların üzerine gider. Fakat
bu zat bugüne kadar sabah yalan
akşam yalan hayatı böyle geçmiş.
Şimdi yanına birilerini toplamış onlar

da yalan terörü estiriyorlar. Biz iktidarı
nasıl zaafa düşürürüz bunun peşinde-
ler. Yalancının mumu yatsıya kadar ya-
nıyor, tutmaz. Şu anda da bizler de
yargıya özellikle müracaat ettik. Sorgu-
lanmasını istedik. Kimse çıksın ortaya
dedik. Böyle bir siyasi cinayetin işlen-
mesine, bunun ülkemizde yer etmesine
asla bizler iktidar olarak fırsat verme-
yiz. Bu tür iftira atanlara meydanı boş
bırakmayız" ifadelerini kullandı.
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Onları hiç
umursamayın
İBB'yi engellemek isteyenlerin umur-
sanmaması gerektiğini kaydeden
İmamoğlu, “İstanbul'da da ‘İstanbul
İttifakı' demiştik. Bizi ayrıştıran akla
‘dur' diyerek millet olma bilincimizi
84 milyon insanımıza vatandaş oldu-
ğunu hissettiren bir yönetim anlayı-
şını önümüzdeki seçimde hep
birlikte Türkiye'ye kazandıracağız.
Ama dediğim gibi bu bir mücadele-
dir. Kişisel egolardan uzak, bu söyle-
diğimiz yoldan bir nefer gibi çalışma
dönemidir. Bu duygularla görevimizi
yapmaya çalışıyoruz. İstanbul'da ba-
şınızı hiçe öne eğdirmeyen, hep
mutlu eden işleri yapan belediye
başkanı ve yol arkadaşınız olmak is-
tiyor ve buna da söz veriyorum. İn-
şallah bunu başaracağız. Bizi
engellemeye çalışanları hiç umursa-
mayın. Bir takım yanlış işler yaparak
bizi sıkıntıya sokacaklarını zannedi-
yorlar. Hiç sokamazlar. Yanlış yapan
insanların arkasında bir avuç insan
var. Ya da o bir avuç insanın içinde
olduğu vakıf gibi yerler var. Bizim ar-
kamızda millet var. Bunun için çok
mutluyum ve yüzüm gülüyor. Ben
hesap vereceğimiz halka bakıyorum.
Bu yüzden çok umutluyum. Bu yüz-
den memleketimizin her yerinde her
şey çok güzel olacak” dedi.

SİYASİ 
CİNAYET

İDDİALARINA
YANIT
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İstanbul’un 39 ilçesine ilişkin en
özel ve en güzel haberleri

bulabileceğiniz gazetedamga.com.tr
Türkiye’nin siyaset, ekonomi, kültür

sanat ve spor gündemine ilişkin
birçok içeriği bünyesinde
barındırıyor. Zengin haber 

seçenekleri ve tarafsız habercilik
anlayışıyla hizmet veren web

sitemize ulaşarak gerçeklerden
haberdar olabilirsiniz.

Yüreğimi Yakan Abilerim Var…
Ayyüzlüm…

Delikanlım…
Vurgunum…
Diyarbakır Çocuğudur…
Doğma memleketi, Adanalıdır…
Babadan Darendelidir…
1968 doğumludur…
Türkiye’de, 1967, 1968, 1969 doğumlular, -benim

gözlemlerime göre, çoğunlukla- ya açıktan tam duy-
gusal, ya bastırmışlardır duygularını…

60 Doğumluların son temsilcileri, 70 doğumluların
ağabeyleri, ablaları olan bu gençler, gece basarlar de-
hanın bam teline… 

Piskopatı, sosyapatı varsa da, benim dikkat ala-
nıma, dahil olmadılar, çok şükür…

Sevmediklerim de vardır aralarında tek tük…
Dayımın oğlu mesela…
Halamın oğlu da, denebilirdi, olsaydı o miskal ve

minvalde…
Ama içlerinde, özellikle “67’liler” adıyla, daya-

nışma gösteren, dar ama etkili, siyasal ve kültürel ve
inanç düzleminde gruplaşanlara da vardır ve bir
kısmı, medyada veya siyasi alanda, gözümüzün önün-
dedirler…

Meraklısı gidip, Wikiland’de, “1967 Doğumlu Ün-
lüler” yazar ama ya 1968’li veya 69’lı olanları net-
ceniz ?

Benim anlatmak istediğim ise, bunlardan azade ve
asude kişilerden biridir…

Can Dostumuz, Ağabeyimiz, PrEstij Müzik yılla-
rında, gördüğüm, bildiğim, anladığım ve Yetmişlilere
dahil saydığım, bir güzel insan, bir hasreti can yakan
adam, bir yürek delisi insan…

Murat Göğebakan’da bizi bu kadar etkileyen, bu
kadar bizden yapan, bizden olduğunu hissettiren, biz-
den olarak, derdimize duygumuza tercüman saydıran
nedir?

Bunun sosyal bilimlerde karşılığı vardır ve bu ya-
zıyı bitirdikten sonra, YÖK Tez Merkezi’nde araştıra-

cağım ki, hakkında tez çalışması yapılmış mıdır…!?
Murat Göğebakan, köyünden şehre, bizden biri…
Ana Babası çalışırken, büyükannede, dedede büyü-

mek zorunda kalanlardan biri…
Ata Baba yöresi Malatya’dan beslenen kök kültü-

rüne, Adana’nın çok yönlü, özgür ve pervasız, en per-
vasızlıkta dahi, haddi kollayan bir edeb kokan,
delikanlılığı, sanatla, ruhtaki devrimci yürekle besle-
yen biri..

Abartmak, kelamın şanında gizli olsa da, mübala-
ğadan uzak durmaya gayret ederek söylüyorum…

Pir Sultan’ı da bulursun Rahmetli Murat Ağabey
de, Hallac-ı Mansur’u da…

Aşkın en masum halleriyle, Karacaoğlan dili de
görürsün, Yunus’un deruni tefekkürünü de…

Yaşayan ve konuşulan dilin zekasını, dilin kıvrak ve
yaşayan hallerini de…

Ünlemeleri, zılgıtları alıp, moderniteye, Barış
Manço’nun “söyleşir gibi” dediğim hallerini de,
Erkin Koray’ın “Çöpçüler” derken ki, müziği man-
tığa dönüşten vurgulamaları, tınlamalarını da…

Bir rüzgar gibi mi geçtin, bir defada, bin tsunami
gibi mi, bilemiyorum…

Bizim gibileri, 70’lerin Gençlerine, çok şey kattın,
Delikanlım…

Samimiyeti, riyasız mütevazılığı, içtenliği, dili ve
müziği, kendin olabilmenin etkileyici ve çekici yönünü..

Çok şey gördüm ben sende…
Çok şey gördük, biz sende…
Vurgunsan, biz de vurgunuz Murat Baba…
Canın yanmışsa, biz de yangınız…
Asırların başında durup, geçmişinden geleceğine,

bir köptü de sen olduysan kültürümüzde, müziği-
mizde, tınımızda, eyvallah dedem…

Şimdi ben, bu fakir halimle, bu tıfıl halimle, bu yü-
rekle, bu bilgiyle, 

Senin müzikte bıraktığın yeri, kelamda sürdüreceğiz…
Senin Kars’tan, Ardahan’dan, Artvin kırsalına yer-

leşen tınılarını, ezgilerini, Digor’dan, Iğdır’dan, Kaf-
kas’tan alacağız, Çukurova’ya, Malatya’ya, Sivas’a,
İzmir’e, Manisa’ya, Hakkari’ye yayacağız…

Kültürün böylesi bir özelliği de vardır..
Siyqasetin dehası ve erdemlisi olanları tenzih ede-

rim, siyasetin öküzlerine sözüm:
Mazruf ettiğimiz öküzler, bilmez bu özelliği..
Kültür, yayılmacıdır…
Kültür, koskoca Babil’i yıkar, yerine Asur’u hakim

kılar…
Yahudi Krallığını bir gecede etkiler, 1 yılda sarsar,

3 yılda, Roma’nın emrine sokar…
Fenike’yi ve Keltleri, Lübnan Dağlarından koparır,

götürür İskoçya dağlarına vadilerine yerleştirir..
Seni, senin gibileri, yüreğimizle beynimizle işleye-

ceğiz bizden sonrakilere..
Bize ne madalyalar verirler, ne ödüller…
Bize ne bir yerlerde çifte maaş yönetim kurulu

üyelikleri, ne de oradan buradan nam verirler..
Eksik olsun yeter ki…
Ko’ aparsın su meni, etmeyelim, haramzade gayri

sahih nesebiyle, sıfatına hürmet bekleyenlerle, aynı
sofrada yarenlik…

“Namus Belası’na Gardaş…”
“Yatarız zindan bizim” diyen mısralara, can ve-

renlerden biri de, sen olduysan, adın bizde sağlam
yerde, kıymetli hallerle, mahfuzdur Murat Dedem…

Ahu Abdal, Pir’im, Erenim, Dedem…
Yüreğin pek olsun, ruhun şad olsun, mekanın 

–Allahu alem- cennet olsun…
Bize de, ömrü nasip oldukça, ardımızdan hayır dua

edecekler nasip eyleyerek, devrime giden yolumuz,
bunu görecek ömrümüz olsun…

Seni çok özledik, diyebilmek içindi, bunca kelam…
Hakk-ı hukukundan, kıymetinden istifade etmek is-

terken, istismar etmiş isem, niyetim bu değil özrümü
ve hakkın geçmişse, helalini taleple, selamlar olsun
sana…

Selamlar olsun ruhuna, Göğebakan Murat’ım…
Selamlar olsun 68’lilere… 69’lulara.. 
Ve Yetmişlerde Doğanlara…
“Bugün yari gördüm ben…”
“Elinde başka bir el var…”
Diyen yüreğine, eze eze, dağları düşürerek, 

selam yolluyorum…
Ötede görüşmek dileğiyle, hasretimi yolluyorum 

selamlara gizleye gizleye…
El Baki, Hüvel Baki…

Asker AVŞAR
TAM BAĞIMSIZ

askeravsar@hotmail.com Hey gidinin Murat Göğebakan'ı, Murat babası
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İngiltere’de bulunan Imperial College London Üniversitesi
tarafından Kovid-19 başlangıcından itibaren yürütülen ve
virüsün gerçek zamanlı takibi yapılan bilimsel çalışmanın
son ayağında, 3’üncü dozun gerekliliği vurgulandı
Çalışmanın bulgularına göre, ikinci
dozun alımını takip eden 3 ila 6 ay
sonra aşının etkinliğinin azalmaya baş-
ladığı ve bulaş riskinin yükselmeye baş-
ladığı ifade edildi. Topluluk İletiminin
Gerçek Zamanlı Değerlendirmesi
(REACT) bulgularına göre, 9 ve 27
Eylül tarihleri arasında, İngiltere'de yak-
laşık 100 bin kişinin evde alınan sürüntü
örneklerinden elde edilen verilere bakı-
larak aşılama etkinliği ölçüldü. Buna
göre ikinci doz aşıyı olanlarda, 3 ila 6
aylık dilimde enfeksiyon (Kovid-19) ya-
yılma hızı yüksek bulunarak aşının et-

kinliğinin azalmaya başladığı tespit
edildi. İkinci aşıdan üç ila altı ay sonra
enfeksiyon oranları (yayılma hızı) yeni-
den yüzde 0.55'e yükseldi. Imperial'de
İstatistiksel Epidemiyoloji Profesörü
olarak görev yapan Prof. Christl Don-
nelly "İkinci aşı dozunu 3 ila 6 ay önce
alanlar arasında, ikinci dozu 3 aydan
daha kısa bir süre önce alanlara göre
daha fazla SARS-CoV-2 enfeksiyonu
bulduk. Bununla birlikte, destekleyici
dozlar, nüfus enfeksiyon düzeylerini dü-
şürerek artan koruma olasılığı sunar”
ifadelerini kullandı.

Üçüncü doz aşı şart

Yunanistan ve ABD
arasında imzalar atıldıF ransa'nın Montpellier kentinde 54 Af-

rika ülkesinden yaklaşık 3 bin genç ve
aktivist, bu yıl 28'incisi düzenlenen Af-

rika-Fransa zirvesinde bir araya geldi. Hiçbir
Afrikalı liderin katılmadığı zirvede, 11 Afrika
ülkesinden genç de Macron'la birebir düzen-
lenen oturumda Afrika-Fransa ilişkilerine dair
görüş ve önerilerini paylaştı. Burkina Fasolu
aktivist Ragnimwende Eldaa Koama, Fran-
sa'nın Afrika'ya ilişkin söylemlerinde sık sık
kullandığı "yardım" kelimesinin son derece
uygunsuz, demode ve sorunlu olduğunu söy-
ledi. Koama, Burkina Faso'nun efsanevi lideri
Thomas Sankara'dan alıntı yaparak, "Bu yar-
dımlar, yardım almayı bıraktırmadığı sürece
derhal sona erdirilmeli." dedi.

Afrika bu yemeği yemez

Fransa'nın Afrika ile ilişkisi konusunda da
eleştirilerde bulunan Koama, şöyle devam
etti: "Afrika ile Fransa arasındaki ilişkiyi eğer
bir kazana benzetecek olursak bilin ki o kazan
çok kirli! İşlenen suçları hafife almakla, yol-
suzluklarla, alçaltıcı bir dil kullanımıyla ol-
dukça kirlenmiş durumda. Sayın Macron,
sizi bu kazanı tamamen temizlemeye davet
ediyorum. Eğer hala bu kirli kazanda yemek
yapmaya devam ederseniz emin olun ben bu
yemeği yemeyeceğim, biz bu yemeği yemeye-
ceğiz, Afrika bu yemeği bir daha yemeyecek!"

Ortaklıktan bahsetmeliyiz

Malili aktivist Adam Dicko da Macron'un,

"Fransa olmasaydı Mali'de bir hükümet ol-
mazdı" açıklamalarına atıfta bulunarak, şu
değerlendirme bulundu: "Sayın Cumhurbaş-
kanı, devamlı Fransa'nın müdahalesi olma-
dan Mali'de hükümet olmayacağını
söylüyorsunuz. Lütfen bilin ki Afrika olma-
saydı Fransa olmazdı. Aslında Afrikalılara
yardım etmek istediğiniz konusunda etrafı
ikna etmeyi bırakın. Terör sadece Mali'nin
değil sizin de sorununuz. Bizi bu noktada
mağdur pozisyonuna sokarak kendimizi
suçlu hissettirmeyi bırakın. Artık yardımlar-
dan değil ortaklıktan bahsetmeliyiz. Afrika
işsizlik ya da sefalet içinde bir yer değil ak-
sine genç, iyimser ve coşku dolu bir kıta."
Dicko, Fransa'nın Sahel'deki varlığının da
Fransa'nın Afrika Birliğini dikkate almadan
Libya'ya yaptığı müdahalenin bir sonucu ol-
duğunu kaydetti.

Afrika'da yaptıklarınız 
için özür dileyin

Senegalli aktivist Cheick Fall da dünyanın
giderek küreselleştiği bir dönemde Afrika'nın
da içine kapanmayacağının altını çizerek,
"Ama Afrika'nın ilerlemek için başında bir
ebeveyne ihtiyacı yok." dedi. Fall, Afrikalı
gençler adına Fransa'dan taleplerini şöyle sı-
raladı; "Afrika'da yaptıklarınız için özür dile-
yin. Afrikalı diktatörlerle çalışmayı bırakın.
Bu sözde 'babacan' iş birliği tavrını bırakın.
Afrika'daki üslerinizden kademeli ve planlı
şekilde çekilin. Demokratik kazanımları güç-
lendirmek için samimi bir iş birliği mekaniz-

ması oluşturalım. Abidjan'da 2019'da taah-
hütte bulunduğunuz CFA frangı reformunu
hayata geçirin ve elinizde tuttuğunuz Afrika
ülkelerinin ulusal rezervlerini bu ülkelere
gönderin."

Afrika'nın dostu olun

Gineli Aliou Bah da "demokratik yönetim"
tanımı konusunda Fransa ile aynı düşünme-
diklerini söyledi. Bah, "Sizden diktatörleri-
mizle ilgilenmenizi istemiyoruz. Onu zaten
biz yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz.
Ben iktidarda ölmek isteyen birinden yeni
kurtulmuş bir ülkeden, Gine'den geliyorum.
Sizden iç meselelerimizle uğraşmanızı iste-
miyoruz. İsteğimiz; iktidarda kalmak için
tüm her şeyi deneyen birini muhatap olarak
görmemeniz ve onunla ortak olmamanızdır.
Çad'ı Mali, Gine, Fildişi Sahili'nden farklı
değerlendirmeyin. Kendinizi Afrikalı liderle-
rin değil Afrika halklarının partneri olarak
konumlandırın." Kenyalı Adelle Onyango da
Afrika'da her gün sömürgeci geçmişin acı-
sını hissettiklerinin altını çizerek, "Bu güven
eksikliğine dayanan ilişkileri nasıl yeniden
inşa edebiliriz? Fransa'nın tam olarak neyi
temsil ettiği konusunda şüpheyle karşı karşı-
yayız." dedi. Fildişi Sahilli Arthur Banga da
2030'da Afrika'nın nasıl görünmesi gerektiği
konusunda "2030'da Afrika sömürge döne-
minden kalan çirkinliklerden arınmış olur.
CFA frangına son verir, kendi para birimine
geçer. Yabancı askeri üsler yerine kendi ba-
ğımsız orduları olur." ifadesini kullandı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme
Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte
32 bin 196 kişide virüsün tespit edilmesiyle salgının
başından bu yana en yüksek günlük vakanın tespit
edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 7 milyon 925 bin
176'ya çıktı. Ülkede, son 24 saatte iyileşen sayısı 22
bin 268 artarak 6 milyon 960 bin 24'e ulaştı.

Günlük can kaybı bine yaklaştı

Rusya'da son 24 saatte 999 kişinin Kovid-19'dan yaşa-
mını yitirmesiyle de salgının başından bu yana en yük-
sek günlük can kaybı sayısına ulaşıldı. Böylece virüs
kaynaklı toplam ölü sayısı 221 bin 313'e yükseldi.

Moskova'da aşılanma kampanyası

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 6 bin
631 artarak 1 milyon 706 bin 129'a, virüsten hayatını
kaybedenlerin sayısı da 70 artışla 30 bin 21'e çıktı.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin yaptığı
yazılı açıklamada, kentte kısa vadeli salgın tedbirleri-
nin alınabileceğini belirtti. Rusya'nın bölgelerinde,
Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla salgın du-
rumuna göre virüse karşı önlemler alınıyor. Kovid-19
durumu kötüleşen bölgelerde, barkod sistemi devreye
giriyor. İlk Kovid-19 vakasının 31 Ocak 2020'de, virüs
kaynaklı ilk ölümün de 19 Mart 2020'de kaydedildiği
ülkede, dün vaka sayısı 28 bin 717, can kaybı da 984
olarak açıklanmıştı. Kovid-19'a karşı kitlesel aşılama
sürecinin 18 Ocak'ta başladığı Rusya'da şimdiye kadar
43 milyon kişinin aşılandığı bildirilmişti.

Afrika-Fransa zirvesinde Afrika diasporasından gençler, Fransa Cumhurbaşkanı
Emmanuel Macron'a sömürgecilik ve Fransa'nın kıtadaki varlığına 
ilişkin eleştirilerini yönelterek, elini artık kıtadan çekmesi gerektiğini söyledi

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1469125)

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bu-
lunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar
ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı
olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma gider-
lerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün
sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bu-
lunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan  sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci ar-
tırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli
üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görü-
lebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak iste-
yenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 13/10/2021
1.İhale Tarihi : 03/11/2021 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.
2.İhale Tarihi : 19/11/2021 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.
İhale Yeri : BÜYÜKBAKKALKÖY MAH. KAŞİF SK. NO:23 BACAR OTOPARKI MALTEPE/İSTANBUL 
No      Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
1 215.000,00 1   %1 34AK4856 Plakalı , 2009 Model , LAND ROVER 

Marka , FREELANDER 2.2 TD4 Tipli , 
DZ59404436522DT Motor No'lu , 
SALFA24B49H137495 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , 
Vites Tipi Otomatik , Rengi Gri , Aracın; sol ön 
çamurluk ve ön tamponda darbeye bağlı ezilme 
olduğu, ön kaputta darbeye bağlı ezilme olduğu 
görülmüş olup kaput kasmış vaziyette olduğundan 
açılamamıştır. Ayrıca kullanımdan kaynaklı araçta 
muhtelif ezilme, çizilme ve paslanmalar görülmektedir. 
Araç içerisinin iyi durumda olduğu, araç koltukları deri 
döşemelidir. Aracın sağ arka lastiği patlak olup genel 
olarak %75 kullanılabilir durumdadır. Aracın 
anahtar ve ruhsatı yoktur.

(İİK m.114/1, 114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.
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İSTANBUL ANADOLU
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TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Örnek No: 25*

AFRIKA-FRANSA
ZIRVESI!

Fransa olarak Afrika’yı her zaman destekleyeceklerini anlatan Macron, “Geçmişte bir takım tatsız deneyimler yaşanmış olabilir ama 
bugünün dünyasında biz Afrika ile gayet uyumlu bir çalışma içindeyiz. Onların eleştirilerini de her zaman önemsiyoruz” diye konuştu.

Rusya’da ölümler artıyor
Rusya'da yeni tip koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana
"günlük en yüksek" vaka ve virüs kaynaklı can kaybı sayısı kaydedildi

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Den-
dias, Yunanistan-ABD Stratejik Diyalo-
ğunun üçüncü turuna katılmak için
yaptığı iki günlük ABD ziyaretinde ikili
görüşmeler gerçekleştirdi. Dendias,
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken
ile düzenlediği basın toplantısının ar-
dından Karşılıklı Savunma İşbirliği An-
laşması’nın ‘İkinci Değişiklik
Protokolünü’ imzaladı. Dendias, ABD
Dışişleri Bakanı Blinken ile düzenlediği
basın toplantısı sonrası Karşılıklı Sa-
vunma İşbirliği Anlaşması’nın ‘İkinci

Değişiklik Protokolünü’ imzaladı. Yuna-
nistan Dışişleri Bakanı Dendias, basın
toplantısında yaptığı açıklamada, “Bir-
kaç dakika içinde imzalayacağımız Kar-
şılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması'nın
revizyonu, uzun vadeli ortaklığımızın
sembolik ve büyük ölçüde temelidir”
dedi. ABD’deki gündeminin Doğu Ak-
deniz, Batı Balkanlar, Orta Doğu ve
Kuzey Afrika olduğunu belirten Den-
dias, Avustralya Büyükelçisi Arthur Si-
nodinos ve İsrail Dışişleri Bakanı Yair
Lapid ile ikili görüşmeler de yaptı.

ABD ve Yunanistan arasındaki imzalar, Türkiye tarafından tepkiyle karşılandı.

Rusya’da yaşanan ölümlere ilişkin açıklama
yapan Putin, Rusya’nın koronavirüse karşı
yeni önlemler alacağını ifade etti.
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Popçu Ece Seçkin ile Çağrı Terle-
mez, pandemi nedeniyle erteledik-
leri düğünlerini geçtiğimiz hafta
gerçekleştirmişti. Terlemez ile ha-
yatını birleştiren Seçkin, paylaşım-
larına bir yenisini daha ekledi.
Düğününden sonra hediye edece-
ğini açıkladığı gelinliklerinden ilkini
İzmir konserinin ardından hayra-
nına armağan eden Ece Seçkin,
pembe elbisesi ile poz verdi. Ob-
jektif karşısına geçen ünlü şarkıcı,
samimi bir itirafta da bulundu.
Seçkin, "Evet, doğru. Çocuk reyo-
nundan giyiniyorum." ifadelerini
kullandı. Ece Seçkin, düğün ön-
cesi, "Normal şartlarda kaosa ve
kalabalığa alışığım. Çok rahat olu-
rum diye düşünüyordum ama ger-
çekten bu heyecan hiçbir şeye
benzemiyormuş. Çok mutluyum
hayatımın aşkıyla sonsuzluğa imza
attık. Bu duyguyu yaşamak isteyen
herkese kısmet olur inşallah." söz-
leriyle duygularını dile getirmişti.

Rüya gibi bir evlilik

Üç yıl önce tatil için sevgilisiyle bir-
likte Güney Afrika'ya giden Ece
Seçkin, Çağrı Terlemez'in kendi-
sine bir kabilenin ortasında yaptığı
evlilik teklifiyle adeta havalara uç-
muştu. 30 yaşındaki ünlü şarkıcı,
duygularını şu sözlerle dile getir-
mişti: “Sanıyorum ki dünyanın en
çılgın evlenme tekliflerinden biriydi
bu ve ayaklarımın yerle temasını
altüst etti… Sonsuzluğa gitmesini
hayal ettiğim tereddütsüz bir 'evet'
çıktı ağzımdan! Bütün bu sürpriz
ve yaşadığım heyecan sanki rüya
gibiydi. Ne hissettiğimi anlatmama
bence gerek yok”

Mercan Selçuk Dans Topluluğu (MSDT) sezon açılışını,
Timur Selçuk'un “İspanyol Meyhanesi”, “Beyaz Güvercin”,
“Ayrılanlar İçin” ve “Ekonomi Bilmecesi” gibi klasikleşmiş şar-
kılarına hazırlanan koreografilerinden oluşan gösteriyle 6 Ka-
sım'da Uniq İstanbul'da yapacak.  Timur Selçuk'un unutulmaz

şarkılarını klasik bale ve modern dans sanatıyla yorumlandığı
etkinlikte, Münir Nurettin Selçuk'tan bugüne 3 nesildir süren
sanat yolculuğunun bir izdüşümü olarak sahneye yansıması
planlanıyor. Etkinlikte, gazeteci Nebil Özgentürk'ün “Bir
Yudum İnsan” belgeselinden bir bölüm de gösterilecek.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1467789)

Ses Sistemleri ve Aydınlatma Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine
göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2021/644861
1-İdarenin
a) Adresi : Yenidoğan Mah. Abdi İpekçi Cad. No:2 

Bayrampaşa/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124671950 - 2124671951
c) Elektronik Posta Adresi : falyakut@bayrampasa.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Toplam 19 Kalem Ses Sistemleri ve Aydınlatma Malzemesi

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

b) Teslim yeri : Montaj gerektiren ürünler idarenin göstereceği adreste 
yapılacaktır. Diğer ürünler, Bayrampaşa Belediyesi İşletme 
ve İştirakler Müdürlüğü'ne teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 30 gün içerisinde 
ürünlerin teslimi ve montajı tamamlanacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Abdi İpekçi Cad. No:2 Bayrampaşa/İstanbul
b) Tarihi ve saati : 26.10.2021 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişi-
lerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen his-
seler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı
istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında %
15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği 
gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik 
açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

SES SİSTEMLERİ VE AYDINLATMA MALZEMESİ
BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ece Seçkin’in
tarzı bir başka

Sabancı Üniversitesi
sanata dokunacak

Babamın Şarkıları dinlenecek!
Besteci, piyanist, yorumcu ve orkestra şefi Timur Selçuk’un kızı, bale sanatçısı ve
koreograf Mercan Selçuk’un “Babamın Şarkıları” eseri müzikseverlerle buluşacak

Z onguldak’taki bir madende çalı-
şan işçilerle, patron arasındaki
hak mücadelesinin anlatıldığı di-

zide, ayrıca imkansız bir aşk hikayesi de
var. Hem oluşturulan ortam hem hikaye
hem de oyunculuk performansları ile çok
başarılı bir iş çıktı. Kanunsuz Topraklar
dizisinde geniş bir oyuncu kadrosu var
ve yeni isimler de dahil olmaya devam
ediyor. Dizinin üçüncü bölümünde yeni
bir oyuncu ortaya çıktı. 1976 doğumlu
oyuncu Murat Aydın, Fox TV dizisinin
yeni ismi oldu. Kurtlar Vadisi Pusu dizi-
sindeki Baltazar karakteri ile akılda kalan
oyuncu, bugüne kadar birçok projede yer
aldı. Son dönemde Mehmetçik Kutül
Amare ve Kuzey Yıldızı dizilerinde de yer
alan oyuncu yeni sezonda Kanunsuz
Topraklar ekibinin bir parçası oldu. In-
ternational Legend Awards Of The Year

ödül töreninde Yılın Tiyatro Sanatçısı
seçilen Murat Aydın, yeni dizide yeni bir
imaj da sergiledi. Bıyıklı haliyle ve o dö-
nemin kostümleri ile Murat Aydın çok
farklı bir görüntü sergiledi.

MURAT AYDIN KİMDİR?

17 yaşında iken İstanbul Esenyurt Bele-
diyesi Tiyatrosu ile oyunculuk hayatına
adım atan Murat Aydın 1975 doğumlu-
dur. TRT 1 ekranlarında yayınlanan
Yunus Emre Aşkın Yolculuğu isimli di-
zide Sarı Ağa karakteri ile kamera karşı-
sına geçen Murat Aydın daha önce bir
çok dizi ve sinemada rol almıştır. Murat
Aydın aslen Ardahan’lıdır ve Arda-
han’da dünyaya gelmiştir. Ekran sever-
ler tarafından özellikle Kurtlar Vadisi
Pusu dizisinde canlandırdığı Baltazar
karakteri ile tanınmaktadır.

Kanunsuz TopraKlar
dizisi 
aydin’landi

Kanunsuz TopraKlar
dizisi 
aydin’landi

Kanunsuz TopraKlar
dizisi 
aydin’landi

Kanunsuz TopraKlar
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aydin’landi

Kanunsuz TopraKlar
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Kanunsuz TopraKlar
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ÜNLÜ
İSİM ŞİMDİ

FOX’TA

Oyuncu Murat Aydın bu sezon FOX TV ekranlarında yayınlanmaya
başlayan Kanunsuz Topraklar dizisine transfer oldu

Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’ne bağlı Sanat Atölyesi
olarak hizmet verecek olan SUSAM Binası düzenlenen törenle açıldı. Törende
konuşan Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı,
sanat dünyasına iyi öğrenciler yetiştirdiklerini belirterek, “Burada yer alan
atölyelerin başarılı işlere imza atacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı

Sabancı Üniversitesi’nin Tuzla’daki
kampüsünde yer alan Sanat ve Sos-
yal Bilimler Fakültesi’ne bağlı
SUSAM Binası’nın resmi açılışı
gerçekleşti. Törene, Sabancı Üni-
versitesi Kurucu Mütevelli Heyeti
Başkanı Güler Sabancı, Sabancı
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf
Leblebici, Sanat ve Sosyal Bilimler
Fakültesi (SSBF) Dekanı Prof. Dr.
Meltem Müftüler-Baç, SSBF Öğre-
tim Üyesi Selim Birsel ile birlikte
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim
Tasarımı programının öğretim üye-
leri ve öğrencileri katıldı.

Programımız başarılı oldu

SUSAM Binasının hazırlıklarına
pandemi öncesinde başladıklarını
belirten Sabancı Üniversitesi Ku-
rucu Mütevelli Heyeti Başkanı
Güler Sabancı, “Benim için heyecan
verici bir gün. Emeği geçenlere son-
suz teşekkürlerim var. Sanat ve Sos-
yal Bilimler Fakültesi’ndeki Görsel
sanat ve Görsel İletişim Tasarımı
Programımızın atölyelerinin kendi-
lerine ait ayrı bir yerde olmasını hep
arzuluyorduk. Sabancı Üniversi-
tesi’nin ilk yıllarında böyle farklı bir
program ile keşfedilmemiş sularda
yüzüyor gibiydik ancak sonunda
artık birer sanatçı olan bu progra-
mın öğrencileri ve onları yetiştiren
öğretim üyelerimiz sayesinde prog-
ramımız çok başarılı oldu. Güzel bir
örneği olarak da, şu günlerde Sakıp
Sabancı Müzesi’nde yolu buradan
geçmiş sanatçıların sergisi devam
ediyor. Sanat dünyasına başarılı öğ-
renciler yetiştiren öğretim üyeleri-
mize çok teşekkür ediyor, sanat

atölyelerimizin çok başarılı işlere
imza atacağını düşünüyorum” dedi.

Örnek olsun istiyoruz

Diğer üniversitelere örnek olacak bir
programa sahip olduklarını ifade
eden Sabancı Üniversitesi Rektörü
Yusuf Leblebici, “Bu binanın açıl-
ması bizim için çok güzel bir olay.
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim
Tasarımı bizim en değerli ve kendine
mahsus programlarımızın başında
geliyor. Başka üniversitelerde bulun-
mayan ve gerçekten sonuçlarıyla da
çok gurur duyduğumuz bir prog-
ram. Bundan sonraki aşamalarda
da Görsel Sanatlar ve Görsel İleti-
şim Tasarımı Programının sayıları-
nın daha da artarak diğer
üniversitelere örnek olmasını istiyo-
ruz” diye konuştu. Sanat ve Sosyal
Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr.

Meltem Müftüler-Baç, SUSAM bi-
nasının yaklaşık 1 yıldır hizmet ver-
diğini belirterek; “SUSAM’ı biz
aslında geçtiğimiz sene açtık. 1 se-
nedir öğrencilerimiz, hocalarımız
aslında aktif olarak çalışıyorlar.
Fakat pandemi dolayısıyla resmi
açılışı yapamamıştık. Resmi açılışı
hep birlikte burada bulunarak yapa-
bildiğimiz için çok mutluyuz” dedi.

Örnekleri burada

SSBF Öğretim Üyesi Selim Birsel
ise; küçük bir birim olmalarına rağ-
men önemli işler yaptıklarını söy-
ledi. Birsel; “Bu binanın hayata
geçmesinde katkısı bulunan herkese
çok teşekkür ederim. Geçen yıl ya-
pılmış olan bazı çalışmalardan ör-
nekleri burada görebilirsiniz. Küçük
bir birim olmamıza rağmen büyük
işler yapıyoruz” ifadelerini kullandı.



BURAK Elmas, Video Yardımcı Hakem (VAR) 
uygulamasında bir standart problemi olduğunu 
anlatarak, “VAR hakemleriyle ilgili ciddi bir 
problem var. Standart problemi var. Bu hepimize 

karşı var. Bugün bütün rakiplerimiz bundan mağ-
dur. Biz de mağduruz. Eskiden ‘Sahada göremi-
yorlar.’ diyorduk, meğer televizyonda da göremi-
yorlar. Hakemin yaptığı hata biraz hoş görülebilir 
ama ben VAR’da yapılan ve yapılmayanları asla 
hoş görmüyorum. Bunun kötü niyetli, kasıtlı yapıl-
dığını düşünüyordum. Türk hakemlerinin ciddi bir 

eğitim problemi var. Hakemler futbolu 
bilmiyor. Aynı pozisyonda üç 

farklı hakem üç farklı karar 
verebilir mi, Türkiye’de 

veriyor. Ciddi anlam-
da sistemsel bir sorun 
var.” değerlendirme-
sinde bulundu.

TRANSFERDE teknik direktör Fatih Terim ile 
oluşturdukları stratejiye göre hareket ettiklerini 
aktaran Elmas, “Ben Fatih hoca ile çok genç 
yaşlarımda çalıştım. Uzun süredir bir ilişkimiz 
var. Görev bize verildikten sonra hocamızla 
konuştuk. Bu çok önemli bir yapılanma. Bütün 
perspektifleri konuşarak, anlaştık. ‘Her sene ilk 
11’e 5-6 transfer yapacağımız bir futbol stratejisin-
den uzaklaşalım, Galatasaray’ı zamanla daha iyi 
tanıyacak, birlikte oynamaya alışacak, Galatasa-
ray’a gelir getirebilecek ve 5 sene birlikte oy-
nayacak genç oyuncu gurubu kuralım.’ 
dedik. Bütün stratejide hemfi-
kir olarak hareket ettik. 
Çok güzel planları-
mız var. Güzel bir 
birlikteliğimiz 
var.” şeklinde 
görüş belirtti.S üper Lig'in ikinci devresine Trab-

zonspor yenilgisi ve Antalyaspor
beraberliği ile başlayan Beşiktaş'ta

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

Geçen sezonu sollad

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

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

Onyekuru moral buldu

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

GALATASARAY
KRİZDEN ÇIKTI

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

13 madalya kazandlar

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

ÖZEL SPORCULARDAN
ÇOK BÜYÜK BAŞARI

Şampiyonaya hazrlanyorlar

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

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

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

Gasly çok hzl

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

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

Gasly: çok objektifiz

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

Arac daha çok sevdim

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

KARTAL HER 
ALANDA LIDER

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

MUHTEŞEM İSTATİSTİK

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

İKİNCİ DEVREDE 
BEŞİKTAŞ

Beşiktaş - Trabzonspor 1-2 M

Antalyaspor - Beşiktaş 1-1 B

Beşiktaş - Konyaspor 1-0 G

Beşiktaş - Denizlispor 3-0 G

Beşiktaş - Gaziantep FK 2-1 G

Gençlerbirliği - Beşiktaş 0-3 G

Yeni Malatya - Beşiktaş 0-1 G

Başakşehir - Beşiktaş 2-3 G

SAĞLIK EKİBİNE 
ÇİÇEK

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

MKE Ankaragücü ile Demir Grup
Sivasspor karşsndaki puan kayp-

larnn ardndan Belhanda'nn
gönderilişinin şokunu yaşayan 

Galatasaray, deplasmandaki Hes
Kablo Kayserispor galibiyetiyle kriz

ortamndan çkmay başard

Türkiye Özel Sporcular Kadn Milli
Takm, VIRTUS Avrupa Salon 

Atletizm Şampiyonas'nda Avrupa
şampiyonluğuna ulaşt
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FENER-
BAHÇE’NİN 
yıldız futbol-

cusu Mesut Özil, 
Afrika’daki yoksul 
çocuklara sağlık 
malzemesi ve doktor 
yardımında bulundu. 

Afrika kıtasında yardıma muhtaç çocuklara daha 
önce birçok kez yardım elini uzatan Özil, bunla-
ra bir yenisini daha ekledi. Sosyal paylaşım sitesi 
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Özil, 
yoksul çocukların sağlık ihtiyacını futbolseverle-
rin desteğiyle karşılayan “Bigshoe” adlı yardım 
kuruluşuyla ortaklaşa olarak Afrika kıtasının 
güneydoğusu ile Malavi’nin Chitipa kentindeki 
çocuklara sağlık ekipmanı ile doktor götürüldü-
ğünü belirtti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
salgını nedeniyle yardımların uzun bir süre 
askıya alınmasının ardından yeniden başladığını 
aktaran Özil, “Kıtadaki takımımız, 11x2 çocuğun 
daha ameliyat ihtiyacını karşıladı.” ifadelerini 
kullandı. Özil, yardım edilen çocukların, kendi 
adını taşıyan maket kramponla fotoğraflarını da 
sosyal medyadan paylaştı.

NADAL BiLMECESi
İSPANYOL tenisçi Rafael Nadal, ayağında 
devam eden sakatlık nedeniyle kortlara dönüş 
tarihinin henüz belli olmadığını söyledi. Sakatlığı 
nedeniyle ağustos ayından 
bu yana kortlara çıkamadı-
ğı için dünya sıralamasında 
altıncılığa kadar gerileyen 
35 yaşındaki tenisçi, sağlık 
durumuna ilişkin son geliş-
meleri paylaştı. Basın top-
lantısı düzenleyen İspan-
yol tenisçi, “Bu sakatlığı 
tamamen atlatmak istiyo-
rum. Yeniden oynayabi-
leceğim tarih, henüz belli 
değil. Kortlara dönmek 
için her gün çalışmalarımı 
sürdürüyorum.” dedi. 

BURAK Elmas, Video Yardımcı Hakem (VAR) 
uygulamasında bir standart problemi olduğunu 
anlatarak, “VAR hakemleriyle ilgili ciddi bir 
problem var. Standart problemi var. Bu hepimize 

karşı var. Bugün bütün rakiplerimiz bundan mağ-
dur. Biz de mağduruz. Eskiden ‘Sahada göremi-
yorlar.’ diyorduk, meğer televizyonda da göremi-
yorlar. Hakemin yaptığı hata biraz hoş görülebilir 
ama ben VAR’da yapılan ve yapılmayanları asla 
hoş görmüyorum. Bunun kötü niyetli, kasıtlı yapıl-
dığını düşünüyordum. Türk hakemlerinin ciddi bir 

eğitim problemi var. Hakemler futbolu 
bilmiyor. Aynı pozisyonda üç 

farklı hakem üç farklı karar 
verebilir mi, Türkiye’de 

veriyor. Ciddi anlam-
da sistemsel bir sorun 
var.” değerlendirme-
sinde bulundu.

TRANSFERDE teknik direktör Fatih Terim ile teknik direktör Fatih Terim ile 
oluşturdukları stratejiye göre hareket ettiklerini oluşturdukları stratejiye göre hareket ettiklerini 
aktaran Elmas, “Ben Fatih hoca ile çok genç aktaran Elmas, “Ben Fatih hoca ile çok genç 
yaşlarımda çalıştım. Uzun süredir bir ilişkimiz yaşlarımda çalıştım. Uzun süredir bir ilişkimiz 
var. Görev bize verildikten sonra hocamızla var. Görev bize verildikten sonra hocamızla 
konuştuk. Bu çok önemli bir yapılanma. Bütün konuştuk. Bu çok önemli bir yapılanma. Bütün 
perspektifleri konuşarak, anlaştık. ‘Her sene ilk perspektifleri konuşarak, anlaştık. ‘Her sene ilk 
11’e 5-6 transfer yapacağımız bir futbol stratejisin-11’e 5-6 transfer yapacağımız bir futbol stratejisin-
den uzaklaşalım, Galatasaray’ı zamanla daha iyi den uzaklaşalım, Galatasaray’ı zamanla daha iyi 
tanıyacak, birlikte oynamaya alışacak, Galatasa-tanıyacak, birlikte oynamaya alışacak, Galatasa-
ray’a gelir getirebilecek ve 5 sene birlikte oy-ray’a gelir getirebilecek ve 5 sene birlikte oy-
nayacak genç oyuncu gurubu kuralım.’ nayacak genç oyuncu gurubu kuralım.’ 
dedik. Bütün stratejide hemfi-dedik. Bütün stratejide hemfi-
kir olarak hareket ettik. kir olarak hareket ettik. 
Çok güzel planları-
mız var. Güzel bir 
birlikteliğimiz 
var.” şeklinde 
görüş belirtti.
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GALATASARAY’IN GELECEGi
HER ZAMAN
ONCELiGiMiZ

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, dönemsel şöhret adı-
na Galatasaray’ın geleceğini tehlikeye atmayacaklarını ifade etti

Burak Elmas, beIN 
Sports’ta katıldığı prog-
ramda Galatasaray ve 

Türk futboluna ilişkin değerlen-
dirmelerde bulundu. Yönetim-
lerinin genç ve liyakatli isimler-
den oluştuğunu anlatan Elmas, 
“Biz sorunların büyüklüğünü 
biliyorduk. Seçime girerken 
kaybetmekten korkmadık. Bazı 
riskler aldık. Kazandıktan sonra 
da burada kalma kaygısıyla ha-
reket etmiyoruz. Geldiğimizde 
sürprizlerle karşılaştık ama biz 
buraya pembe bir tablo bek-
leyerek gelmedik. Çok yeniyiz 
henüz. Hızlı çalıştık, belki de 
üç ayda 1-2 senelik çalıştığımızı 
hissediyoruz. Hata yapmamaya 
özen gösteriyoruz.” dedi.

Türk futbolunda ciddi
problemler var
Türk futbolunun ciddi problem-
leri olduğunu vurgulayan Burak 
Elmas, şunları kaydetti:
“Bankalar Birliği ile yapılan an-
laşmaya göre seneye ödemeler 
başlayacak. Belli bir mali disip-
lin sağlamak lazım. Bunun için 
de belli önlemleri erken almak 
lazım. Bugün elinizde 3-4 sene-
lik kontratlar varsa, onlardan 
çıkamadığınız zaman bütçenizi 
nakit yaratıp o faizi ödeyecek 
hale getirmeniz bir süreç alıyor. 
Biz buna uğraşıyoruz. Fakat 
burada da Türk futbolunun 
ikinci problemi ortaya çıkıyor, 
rekabet. Böyle bir sistem getiri-
yorsanız, bunun sıkı bir şekilde 
denetlenmesi lazım. Bugün 
‘Türk futbolu battı.’ söylemi 

herhalde herkes tarafından 
kabul edilen bir gerçek. Resme 
baktığınızda hiç batmış gibi bir 
önlem göremiyorum. Yarış-
mak ve dönemsel popülarite 
adına Galatasaray’ın geleceğini 
tehlikeye atmayacağız. Çok 
ciddi önlemler alıyoruz. Burada 
önemli olan Türkiye Futbol 
Federasyonunun gerekli dene-
timleri ve uygulamaları yapma-
sı. Şimdi düşünün bir sektörün 
denetimi yapıyorsunuz, sektör 
batmış, borç içinde, bankalarla 
bir anlaşma imzalanmış, bu ara-
da da eski alışkanlıklar devam 
ediyor. Fakat siz bunu denetle-
me görevini yerine getiremiyor-
sunuz. Bu da haksız rekabete 
sebep veriyor. Bugün Bankalar 
Birliğine üç büyüklerin yaptığı 
bir taahhüt var. Futbol bütçe-
sini önümüzdeki sezon yüzde 
20 azaltma. Türkiye Futbol Fe-
derasyonunun verdiği harcama 
limitleri yüzde 25 esnemeli ve 
limit bankalara olan taahhüdün 
üstünde. Şu anda masalarda 
‘Bu borç ödenmez.’ konuşma-
ları yapılıyor. Sistem problemli 
ama biz hep pansuman tedavisi 
yapmaya çalışıyoruz.”

Yabancı kuralı mantıksız
Galatasaray Kulübü Başkanı 
Burak Elmas, yabancı oyuncu 
kontenjanı konusunda bazı 
futbol paydaşların samimi 
olmadığını düşündüğünü 
dile getirerek, “Bazı teknik 
direktörlerin, bazı televizyon 
yorumcularının bu konuda 
samimi olmadıklarını düşünü-

yorum. Tarafı oldukları takım-
lar veya kendileri için uygun 
senaryoda iki farklı görüşü bir 
sene içinde söyleyen teknik 
direktörler gördük. ‘Yabancı 
futbolcu kısıtlanmalı, milli 
takımımıza şöyle olunuyor, 
İstiklal Marşı okunamıyor.’ 
diyenler bakıyorsunuz bir sene 
sonra ‘Ben yabancıya karşı de-
ğilim gelsinler.’ diyor. Yabancı 
konusunda fikrim çok net. 
Doğru, belli kalitede yabancı-
ların gelmesi lazım. Yabancı 
kuralı size Türk oynatmayı 
yasaklamıyor. Bizim yetişen 
iyi Türk oyuncuları Avrupa 
kulüpleri parayı bastırıp trans-
fer ediyor. Türk futbolunun 
kaliteli oyuncusu yurt dışına 
gidiyor. Altyapı hamlelerini 
desteklemek ve en iyileri bu-
raya getirmek üzere bir sistem 
yaratmak lazım.” diye konuş-
tu. Elmas, kulüp başkanlarının 
birbirlerine saygı duyduğunu 
belirterek, “Kulüp başkanları 
oturup, konuşuyoruz. Birbi-
rimize insan olarak saygı ve 
sevgimiz var. Maçtan önce 
hepimizin bir fanatikliği var 
ama maç bittiği zaman yine 
beraberiz. Bazı konularda 
anlaşmamız mümkün değil. 
Çıkar çatışması ve kulüplerin 
bir perspektifi var. Fakat bu 
konular var diye Türk futbolu-
nu buradan çıkaracak proje-
lere hayır demenin hepimize 
zarar verdiğini düşünüyorum. 
Hepimizin söylemlerimizde 
dikkatli olmamız lazım.” ifade-
lerini kullandı.

VAR hakemlerini 
beğenmiyor

Transferde
hata yapmadık

HelalHelal
olsunolsun
MESUTMESUT

FENER-
BAHÇE’NİN 
yıldız futbol-

GALATASARAY Kulü-
bü Başkanı Burak Elmas, 
sezon başında yollarını ayır-
dıklarını Radamel Falcao 
ile ilgili bir soru üzerine, 
şunları söyledi: “Ben şunu 
iddia ediyorum o dönem 
görev yapan herhangi bir 
yöneticimiz kulüp sahibi 
olsaydı, Falcao’yu trans-
fer etmezdi. Avrupa’daki 
sahipli kulüpler gibi kendi 
kulüpleri olsaydı, ken-
di ceplerinden bu zararı 
finanse edecek olsalardı bu 
transferi yapmazlardı. Bu-
nun geçmişte de çok örneği 
var. Dönemsel popülarite 
için yapılan hamleler belki 
sizi o dönem için memnun 
ediyor ama Galatasaray’ın 

ve diğer kulüplerin 
geleceğini ipotek 

altına alıyor. 
Sonra bunu to-
parlayacak ce-
sur insanların 
gelip camiası-
nı, kulübünü 
koruması 
lazım. Falcao 

ile açık ve 
samimi koştuk. 

Alacağı ücretin 
önemli bir bölümün-

den kurtularak bu transfer 
gerçekleşti. Önümüzdeki 
sene de bu tür hamlelerimiz 
devam edecek.”
Gençleri seviyoruz
Burak Elmas, genç ve 
potansiyelli oyuncuları 
kadrolarına dahil ettikleri-
ni vurgulayarak, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Dönemsel 
düşünen, stratejisi olmayan 
ve ürkek davrananlar uzun 
vadeli başarıyı yakalaya-
mazlar. Bizim bir strate-
jimiz var, bunu uygulama 
konusunda cesuruz. Bunu 
Galatasaray’ın geleceğini 
için uygulamaya devam 
edeceğiz. Üzerimize bas-
kılar gelebilir ama bunu 
kaldıramıyorsanız zaten 
bu göreve talip olmamanız 
gerekiyor. Bütün oyun-
cularımızı bir sistemle 
transfer ettik. Kulüpleri ve 
menajerleriyle direkt ben 
görüştükten sonra transfer-
leri yaptık. Şu anda trans-
ferde hata yapmadığımızı 
düşünüyorum. Örneğin iki 
Ümit Milli Takım oyuncu-
su Galatasaray’a geldikten 
sonra A Milli Takım’da 
forma giymeye başladı.“

FALCAO 
transferi 
bir hataydı

BURAK Elmas, Süper Lig’de 
GZT Giresunspor ile oynadık-
ları maçta futbolcuları Marcao 
ve Kerem Aktürkoğlu arasında 
yaşananlarla ilgili soruya, “Böy-
le bir olayı ben de ilk defa gör-
düm. İki oyuncu da bizim. Halı 
sahada böyle şeyler yaşadım. 
Orada olan bir olaydan dolayı 
arkadaşlığınızı bitirmezsiniz. 
Şuna bakarsınız, pişman mı, bir 
daha yapacak mı, olayın arka 
planı ne? Sonuçta aile arasında 
kardeşler kavga edebilir. He-
men karar verip, ‘Sizi aileden 
attım’ demiyorsunuz. Galata-
saray büyük bir aile. Marcao 
da Kerem de ailemizin önemli 
parçaları. İlk önce temkinli bir 
duruş sergiledik. Olaydan sonra 
ben de soyunma odasına indim. 
Fatih hocamla oturduk, analiz 
yaptık. Sonuçta da bir hareket 
planı belirledik. Hareketi asla 
tasvip etmiyoruz. Kerem bizim 
için çok değerli. Galatasaray 
ona ciddi bir yatırım yaptı. 
Marcao da özür diledi. Bura-

da görevimiz Galatasaray’ın 
bütün sporcularını ve varlık-
larını korumak. Bazen çok 
zor olabiliyor ama kolay olsa 
herkes yapardı.” yanıtını verdi. 
Elmas, sezon başında Fransız 
ekibi Bordeaux’nun futbolcu-
ları Mustafa Muhammed’e ilgi 
gösterdiğini anlatarak, “Biz 
de Mustafa Muhammed ile 
konuştuk. O da böyle imkan 
olursa ilgilenebileceğini söyledi. 
Görüşmesine izin verdik. Fakat 
o arada aramızda yaptığımız 
istişarelerde bu transferin 
olmasını istemediğimize karar 
verdik. Sonuçta da konu kapan-
dı.” ifadelerini kullandı. Sezon 
başında transfer gündemlerin-
de olan Gedson Fernandes’i 
kulübü Benfica’nın bırakmama-
sından dolayı kadrolarına dahil 
edemediklerini vurgulayan 
Elmas, kiralık olarak forma giy-
dirdikleri Halil Dervişoğlu’nun 
bonservisini almada önceliğin 
kendilerinde olduğunu dile 
getirdi. Elmas, Uruguay Milli 

Takımı ile Brezilya maçına 
çıkacak kalecileri Fernando 
Muslera’nın yarın akşam saatle-
rinde İstanbul’a gelerek İttifak 
Holding Konyaspor maçına 
yetişeceğini aktardı.

Marcao da Kerem de aileden

Bekir Yunus  Uçar, milli motosikletçi Razgatlıoğ-
lu’nun 16-17 Ekim tarihlerinde 4,2 kilometre uzun-
luğa sahip San Juan Villicum Pisti’nde yarışacak 

olmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Razgatlıoğlu’nun 
hafta sonu şampiyon olabileceğini belirten Uçar, “Türkiye 
Motosiklet Federasyonu olarak yine bir ilki yaşama aşa-
masındayız. Büyük bir heyecanla bekliyoruz. Bir Türk’ün 
Dünya Superbike Şampiyonu olması, yüzde yüz Türkiye’de 
eğitim almış, antrenmanlarını Türkiye’de yapmış, şampi-
yon Kenan Sofuoğlu’nun öğrencisi Toprak’ın motor spor-
larının zirvesindeki bir yarışta birinci olması en büyük ha-
yallerimizden biri. Bu hayale çok yaklaştık.” diye konuştu. 
Toprak’ın şampiyona genel klasmanında en yakın rakibi 
Jonathan Rea’nın 24 puan önünde 478 puanla zirvede yer 
aldığını hatırlatan Uçar, şöyle devam etti: “Matematiksel 
olarak Arjantin’de şampiyonluğu garantilemek istiyoruz. 
Tüm umudumuz bu. Toprak, Superbike organizasyonunda 
şampiyon olursa motor sporlarında bambaşka bir devrim 
olacak. Biz de bu başarı devrimini yaşamak istiyoruz. 
Toprak, Kenan Sofuoğlu’nu takip ediyordu. Toprak’ın da 
izini takip eden onlarca motor sporcusunu gelecek yıllarda 
görüyor olacağız. Türkiye Motosiklet Federasyonu, perfor-
mans sporcusu yetiştirme noktasında ülkemizi en etkin şe-
kilde temsil etmeye çalışıyor. Sadece organizasyonla değil, 
sporcularla, tesislerle ülkemizin motor sporlarında önünü 
açma gayretindeyiz. Toprak’tan da bu başarı geldiğinde 
bambaşka bir sayfa açmış olacağız.”

adını taşıyan maket kramponla fotoğraflarını da 
sosyal medyadan paylaştı.HER ZAMAN

iMiZ
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, dönemsel şöhret adı-

na Galatasaray’ın geleceğini tehlikeye atmayacaklarını ifade etti
yorum. Tarafı oldukları takım-
lar veya kendileri için uygun 
senaryoda iki farklı görüşü bir 
sene içinde söyleyen teknik 
direktörler gördük. ‘Yabancı 

takımımıza şöyle olunuyor, 
İstiklal Marşı okunamıyor.’ 
diyenler bakıyorsunuz bir sene 
sonra ‘Ben yabancıya karşı de-
ğilim gelsinler.’ diyor. Yabancı 

Doğru, belli kalitede yabancı-
ların gelmesi lazım. Yabancı 

yasaklamıyor. Bizim yetişen 

GALATASARAY Kulü-
bü Başkanı Burak Elmas, 
sezon başında yollarını ayır-
dıklarını Radamel Falcao 
ile ilgili bir soru üzerine, 
şunları söyledi: “Ben şunu 
iddia ediyorum o dönem 
görev yapan herhangi bir 
yöneticimiz kulüp sahibi 
olsaydı, Falcao’yu trans-
fer etmezdi. Avrupa’daki 
sahipli kulüpler gibi kendi 

FALCAO 
transferi 
bir hataydı

Motosiklette tek Motosiklette tek 
hedef şampiyonlukhedef şampiyonluk
Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Uçar, Dünya 
Superbike Şampiyonası genel klasmanında en yakın 
rakibi Jonathan Rea’nın 24 puan önünde olan Toprak 
Razgatlıoğlu’nun Arjantin’de yapılacak yarışlarda 
şampiyon olma ihtimalinin bulunduğunu söyledi

Bekir Yunus  Uçar, milli motosikletçi Razgatlıoğ-
lu’nun 16-17 Ekim tarihlerinde 4,2 kilometre uzun-
luğa sahip San Juan Villicum Pisti’nde yarışacak 



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

*

16 EKİM 2021 CUMARTESİ

Taraftara çağrı yaptı:
SABIRLI OLALIM

MMiiLLLLii FORMA FORMA  
GURUR GURUR 

VERVERiiYORYOR
SÖYLEŞISÖYLEŞI
BURAK ZİHNİ

Gurbetçi bir ailenin oğlu olarak Hollanda’da futbola 
merhaba diyen ve 
ülkenin en önemli 
takımlarından biri 

olan PSV’nin alt yapısında 
oynayan Emir Bars takımda kalıcı hale 

gelebilmek adına mücadele verdiğini 
söyledi. Damga’ya konuşan Bars, “Ay yıldızlı 

formayı giymek bana gurur veriyor” dedi

Son senelerde Türkiye ile Hollanda 
arasında gerçekleşen birçok trans-
ferin yanı sıra gurbetçi oyuncuların 

da fazlalaşması dikkat çekiyor. Futbol 
hayatının henüz başında olan Emir Bars 
da ülkenin lokomotif takımlarından biri 
haline gelen ve alt yapısı ile de önde ge-
len kulüplerden görülen PSV’de oynuyor. 
Muhabirimiz Burak Zihni’nin sorularını 
yanıtlayan genç futbolcu idolünün Rona-
linho olduğunu ifade etti.
n Emir merhaba... Öncelikle futbol ha-
yatının sana başarılar kazandırmasını ve 
hem oynadığın kulüplerde hem de milli 
takımda kalıcı olmanı diliyorum. İlk ola-
rak seni tanıyalım. Emir Bars kimdir?

Merhaba, teşekkür ederim. 2005 yılında 
Hollanda’nın Helmond şehrinde doğdum. 
Futbol ile yatıp futbol ile kalkan, hayatı 
futbol olan bir Türk genciyim.
n Ailenden bahseder misin? Neler 
yapıyorlar?

Ailemle beraber yaşıyorum. Manisa 
Soma kökenli bir aileyiz. 1 abim var.
n Futbola nerede ve nasıl başladın?

Futbola 6 yaşımda Helmondia da baş-
ladım. Daha sonrasında PSV’ye transfer 
oldum.
n PSV Hollanda futbolunun dev ku-
lüplerinden biri ve alt yapı konusunda 
da önemli adreslerin başında geliyor. 
Burada yetişiyor olmak nasıl bir duygu?

Burada olduğum için çok mutluyum. 
Çok fazla şey öğreniyorum ve gelişiyo-
rum. Böyle bir kulüpte yetişiyor olduğum 
için şanslıyım.
n En iyi olduğun ve geliştirmen gerek-
tiğini düşündüğün yönlerin neler?

Adam eksiltme, oyun kurma, oyun oku-
ma gibi özelliklerimin iyi olduğunu düşü-
nüyorum. Sol ayağımı ise geliştirebilmem 
gereken bir özellik olarak görüyorum. 
n Kendini geliştirebilmek adına birey-
sel olarak ekstra çalışmaların var mı? 
Anlatabilir misin...

Ekstra birebir çalışmalar yapıyorum. 
Takım antrenmanları dışında bireysel 
çalışmalar ile mevcut olan özelliklerimi 
geliştirmek yanısıra eksik olan yönlerim 
üzerine de çaba gösteriyorum.
n Bu sezon senin adına nasıl geçiyor?

Bu sezonun çoğunu milli takım kamp-
larında geçirdim. Kamplarda bulunmak 
bana çok fazla şey öğretip tecrübe kattı ve 
katmaya da devam ediyor. Kulüpte süre 
bulduğum zamanlarda da iyi performans 
gösterdiğimi düşünüyorum.
n Futbola başladığın dönemlerde bir 
idolün var mıydı? Dünya futbolunda 
en beğendiğin oyuncular hangileri?

Ronaldinho benim çok beğendiğim 
ve idol olarak gördüğüm eski bir futbol 

ustası.
n Kanatta oynayabiliyorsun. Takımda 
şu anda senin gibi alt yapıdan yetişen 
bir oyuncu olan Gakpo var. Adını da 
Avrupa’ya duyurmayı başardı. Kendine 
bu konuda güveniyor musun? Seni en 
üst seviyede izleyebilecek miyiz?

Ben de kısa sürede kendimi potansiye-
limin en üst noktalarına taşıyıp adımı Av-
rupa’ya ve futbol dünyasına duyuracağım. 
Kendime çok güveniyorum ve bu güven 
ile birlikte ne istediğimi de bilerek çok 
çalışıp her geçen gün daha iyi noktalara 
ulaştığımı ve ulaşacağımı hissediyorum.
n PSV A  takımı hakkında ne düşünü-
yorsun bu sezon? Süper bir başlangıç 
oldu ama sonrasında takım duraklama 
dönemine girdi gibi gözüküyor oyun 
anlamında. Geride kalan haftlarda 
nasıl gördün performansınızı?

Genç oyunculara fırsat veren ve zirveye 
oynayan bir takım konumunda. Zirve 
yarışını gençler ile birlikte yapıyor olması 
çok değerli bir durum. Umarım genç 
takım olarak sezonu zirvede bitiririz.
n Türk ve Hollandalı genç oyuncular 
arasında ne gibi farklar var sence?

Fark olduğunu düşünmüyorum.
n Hollanda’daki Türk oyunculardan 
görüştüklerin var mı?

Selim Can Sönmez, Muhlis ve şuan 
Erzurumspor’da olan Gökhan Kardeş ile 
görüşüyoruz.
n Milli takıma da seçildin bu sezon. Ken-
di adına nasıl bir süreç geçiriyorsun?

Milli takımda olmak beni ve ailemi çok 
gururlandırıyor. Kaliteli bir milli takım 
grubumuz var, bu kalite hem benim hem 
de takım arkadaşlarımın gelişimine katkı 
sağlıyor. Milli duygular ile futbol kalite-
sinin birleşimi bizlere kuşkusuz başarıyı 
getiriyor. Milli formayı giymek için çok 
çalıştım, formayı korumak ve en iyi şe-
kilde temsil etmek için de sonuna kadar 
mücadele edecğim.
n Kariyerinde uzun vadeli hedeflerin 
neler?

PSV kulübünde A takıma yükselip 
önemli bir oyuncusu olmak istiyorum. 
Daha sonrasında ise Avrupa’da daha bü-
yük kulüplere transfer olma hedefim var. 
n Türkiye’de oynamayı düşünüyor 
musun? 

Şimdilik kariyerimi Avrupa’da sürdür-
mek istiyorum fakat profesyonel hayat ne 
getirir bilinmez, yaşayıp göreceğiz. 
n Süper Lig’i takip ediyor musun?

Mümkün olduğunca takip etmeye çalı-
şıyorum.
n Futbol dışında neler yapıyorsun?

Ailemle ve arkadaşlarımla vakit geçiri-
yorum.

TRABZONSPOR Başkanı Ah-
met Ağaoğlu hafta sonu oynana-
cak Trabzonspor - Fenerbahçe 

maçı öncesi açıklamalardu bulundu. 
Ağağolu ayrıca taraftara sabırlı ve takı-
mızına destek, olun çağırısı yaptı.

Futbolumuz umut verici
Trabzonspor’un mücadelesi şampiyon-
luk mücadelesi. Bizim bu süreçte en 
büyük enerjimiz taraftarımız. Taraf-
tarımız olmadan bu başarıya ulaşma-
mız çok zor, belki de mümkün değil. 
Yapısal olarak son derece sabırsız bir 
yapımız var. Ancak spor mücadele-

lerinde biraz sabırlı olmak gerekiyor.  
Oynadığımız futbol umut verici. Bizi 
başarıya taşıyacak şekilde oynuyoruz. 
Kadromuz da bizi başarıya ulaştıracak 
kalitede. Geriye düşebiliriz ancak maçı 
çevirecek gücümüz var. Ne zaman 
ki mücadeleyi bırakırsınız, inanmayı 
bırakırsınız işte o zaman kaybedersiniz. 
Taraftarlardan ricamız Fenerbahçe 
maçında maç boyunca desteği ve ener-
jiyi takıma yansıtmaları. Futbolcular 
buna çok önem veriyorlar. Sürekli ola-
rak kendileri için itici güç olduklarını 
ifade ediyorlar. Takımımız Fenerbahçe 
maçına her yönüyle hazır durumda.

“Şampiyonluk mücadelesi veriyoruz, sabırlı olmamız gerekiyor...” İşte bu sözler 
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’na ait. Başkan Ağaoğlu Fenerbahçe ile oynana-
cak zorlu maç öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu “Trabzonspor’un 
mücadelesi şampiyonluk mücadelesi” derken taraftarı da sabırlı olmaya davet etti

Fenerbahçe’den Lazio’ya transfer olan ancak İtalyan devinde istediği form seviyesini yakalayamayan Vedat 
Muriqi’nin Çizme macerası bitmek üzere. Lazio yönetimi, Kosovalo futbolcu hakkında nihai kararını verdi

SÜPER Lig ekiplerinden 
Fenerbahçe ‘nin 17.5 
milyon euro + 2.5 mil-

yon euro bonus ve bir sonraki 
satıştan %5 pay karşılığında 
İtalya Serie A ekibi Lazio’ya 
sattığı Vedat Muriqi’nin Çizme 
macerası sona eriyor. Dünyaca 
ünlü İtalyan gazetesi La Ga-
zetta dello Sport, görev aldığı 
42 resmi maçta yalnızca 2 gol 
atma başarısı gösteren Vedat 

Muriqi’nin Lazio’da gözden 
çıkarıldığını öne sürdü.
Söz konusu haberde, 20 mil-
yon euro Transfer maliyetine 
ek olarak yıllık 2.2 milyon 
euro net maaş alan deneyimli 
golcünün performansının bü-
yük hayalkırıklığı yarattığı ve 
kendisinin dahi bu durumdan 
memnun olmadığı kaydedildi.

Fenerbahçe ihtimali yüksek
Yaptığı maddi yatırımın 
karşılığını sahada ala-
madığını düşünen Lazio 
yönetiminin, ara trans-
fer döneminde Vedat 
Muriqi’yi elden çıkarma-
yı planladığı yazıldı. Bu 
doğrultuda Kosovalı fut-
bolcunun yeni adresinin 
Fenerbahçe olacağı be-
lirtildi. Vedat Muriqi’nin 
Fenerbahçe’ye geri 

dönmek adına teknik direktör 
Vitor Pereira ile bir telefon 
görüşmesi gerçekleştirdiği ve 
İstanbul’a dönmeyi arzuladığı-
nı Portekizli teknik adama ilet-
tiği kaydedildi. Vedat Muriqi’yi 
en az 15 milyon euro bedelle 
satarak zararının minimize et-
mek isteyen Lazio’nun bu ara 
transfer dönemine özel olarak 
satın alma opsiyonuyla birlikte 
kiralama seçeneğine sıcak bak-
tığı öne sürüldü. Bu dönemde 
Lazio, Fenerbahçe haricinde 
diğer takımlardan gelen teklif-
leri de değerlendimeye alacak. 
Fenerbahçe’den Lazio’nun 
yolunu tutan Vedat Muriqi, 
İtalyan temsilcisinde süre aldığı 
42 resmi maçta yalnızca 2 gol 
atarken, 2 kez de asist yaptı. 
Kosovalı futbolcu, sarı lacivertli 
kulüpte 36 resmi maça 17 gol 
ve 7 asist sığdırmıştı.

Vedat Muriqi geri dönebilir

BARCELONA’DAKİ 
performansıyla heye-
can yaratan Türk asıllı 

Avusturyalı futbolcu Yusuf 
Demir, Avusturya Milli Takımı 

formasıyla Faroe Adaları deplasmanında iki 
dakika oynayınca, Türkiye Milli Takımı’na 
geçiş yapma hakkını resmen kaybetti. Rapid 
Wien’den Barcelona’ya satın alma opsiyonlu 
kiralık olarak transfer olan Yusuf Demir’in, 
bundan böyle Türkiye Milli Takımı forması 
giyme şansı kalmadı. Tercihini Avusturya 
Milli Takımı’ndan yana kullanan Türk asıllı 
Avusturyalı futbolcu, ilk olarak Avustur-
ya formasıyla 28 Mart’ta bir resmi maça 
çıkmasına rağmen, bu milli araya kadar 
Türkiye’ye geçiş yapma hakkını koruyordu. 
Milliyet’in aktardığına göre, Avusturya A 

Milli Takımı’nda Yusuf Demir bu milli 
arada deplasmanda Faroe Adaları’na karşı 
forma giyince, milli takım tercihini değiştirip 
Türkiye’de oynama hakkını kaybetti. Sadece 
iki dakika forma giydiği bu Dünya Kupası 
eleme maçı, Barcelonalı futbolcunun Avus-
turya’daki dördüncü resmi maçı oldu.

Geçiş hakkını kaybetti
FIFA’nın tanıdığı yeni milli takım değiş-
tirebilme hakkına göre; 21 yaşın altındaki 
bir oyuncu, ilk a milli takımında en fazla 
üç resmi maçta forma giymişse, oynama 
uygunluğu olan ikinci bir milli takıma geçe-
biliyor. Genç futbolcu Barça formasıyla bu 
sezon dört La Liga ve bir Şampiyonlar Ligi 
mücadelesinde forma giyerken, ilk perfor-
mansları Katalan ekibinde heyecan yarattı.

Ne yaptın Yusuf Demir!

BAŞKAN Ekmekçioğlu, 
“Sürdürülebilir olmak en 
temel prensibimiz” vurgusu 

yaparak, “Kadın futbolu, toplumu 
kucaklayan ve yenilikçi kulübümü-
zün vizyonuna çok uygun. Kadın 
antrenörler, kadın yöneticiler ve 
kadın futbolcular yetiştirmeyi 
hedefliyoruz. Bu bir sosyal sorum-
luluk projesi değil, kadınlarımızı 
futbolda hak ettiği noktaya taşı-
mak, gelişen süreçte erkek egemen 
algıyı değiştirmek istiyoruz. Ne 
yazık ki ülkemizde kadın futbol 
antrenörü sayısı yüzde bir” diye ko-

nuştu. Altay Kadın Futbol Takımı 
Teknik Direktörü Cenk Decdel, 
siyah-beyazlı ekibin bu sezon ilk 5’i 
hedeflediğini belirterek, “Genç ve 
yeni bir ekibimiz. Ancak heyecanlı, 
hevesli ve istekliyiz. Altay adının 
olduğu her yerde olduğu gibi de 
iddialıyız” dedi. Tecrübeli kaptan 
Suzan Durmaz ise “Birlik-beraber-
lik başarıyı getirecek” saptamasın-
da bulunarak, “Altay, benim için 
yepyeni bir heyecan. Sadece İz-
mir’de değil tüm Türkiye’de kadın 
futbolunun öncüsü olmak istiyo-
ruz” yorumu yaptı. Oyunculardan 

genç Hazal Köse işe duygularını 
şöyle özetledi: “İlk kez profesyonel 
bir ekipte forma giymenin heye-
canını yaşıyorum. Amatör olarak 
futbol oynuyordum, İlk kez giyece-
ğim formanın Büyük Altay olması 
benim için büyük onur. İzmir’i ve 
kulübümüzü en iyi şekilde temsil 
edeceğimize inanıyoruz.”

Altaylı kadınlar yeni sezona hazır
Süper Lig’e süper bir başlangıç yapan Altay’ın Kadın Futbol Takımı da bu sezon Turkcell Kadın Futbol Ligi’nde mücadele edecek. 

Gönüllülerden oluşan yönetim ekibinde dört kadın Ceren Enç, Sena Yazıbağlı, Gözde Güven ve Sinem Çavdar da yer alıyor



DEFNE Samyeli’nin, 
15 gün önce 
Şişli’de alkollü 
bir şekilde 
otomobil 
kullanırken 
polis çevirmesi-
ne takılıp, ehli-
yetini kaptırdığı ortaya 
çıktı. Geçtiğimiz ay koronavirüsü 
atlatan Defne Samyeli, sahnelere 
geri dönmüştü. 15 gün önce Kuru-
çeşme’deki bir restoranda dinleyi-
cileriyle buluşan Samyeli, mekan 
çıkışı alkollü olmasına rağmen 
direksiyon başına geçti. Sorum-
suzca davranarak kendisinin ve 
trafiktekilerin hayatını tehlike-
ye atan Samyeli, Şişli’de polis 
çevirmesine takıldı. Alkolmetreye 
üfleyen şarkıcının, 0,51 promil 
alkollü olduğu öğrenildi. Samyeli’nin 
ehliyetine 6 ay el konuldu ve 1340 TL 
para cezası kesildi. Ece Sükan’la aynı 
kaderi yaşadı. Geçtiğimiz günlerde de 
oyuncu ve stilist Ece Sükan, Etiler’de 
polis kontrolüne takıldı. Alkollü 
olduğu görülen Sükan, gazetecileri 
fark edince alkolmetreyi üflemedi. 

Ehliyetine iki yıl el konuldu.
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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 Sultan Mehmet 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 ve Milli Birlik günü dolayı-
sıyla düzenlediği anma programı
Saraçhane Parkı'da gerçekleşti. Fatih
Belediye Başkanı M. Ergün Turan'ın
ev sahipliğinde gerçekleşen anma
programına İstanbul Milletvekilleri
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 İmam Hatibi 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 Temmuz marşlarının 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 müjdesiyle müze statüsünden
tekrar cami hüviyetine kavuşan Ayasofya hakkında; yayım-

lanmış yazı, yorum ve şiirlerle, gazete manşetlerine yansı-
yan haberlerden derlenen muhteşem mabedin 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 İlan Kurumu Yönetim Kurulu Baş-
kanı Prof. Dr. M. Zahid Sobacı, eser hak-
kında “İstanbul’un fethi nasıl tüm insanlık
için bir dönüm noktası olmuş ise
Fethiye Camii olarak anılan Ayasof-
ya’nın 10 Temmuz 2020 tarihinde
yeniden ibadete açılarak, aslına rücu
etmesi de tarihin kırılma anlarından
biri olarak kayıtlara geçmiştir. Basın
İlan Kurumumuzca hazırlanan bu
kitap, Ayasofya Camii’nin tarihine
basının gözünden bakmanızı sağla-
yacak. Nitekim Ayasofya Camii her

dönem ulusal ve uluslararası basının temel
konularından biri olmuş, üzerine sayısız ha-
berler yapılmış, değerlendirmeler ve yorum-

lar yayımlanmıştır. Konuyla ilgili
atılan manşetlerin, 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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ULUSLARARASI Halkla 
İlişkiler Derneği (IPRA) 
tarafından düzenlenen 
ve dünyanın en prestijli 
ödüllerinden olan Golden 
World Awards 2021’de 
Gaziosmanpaşa Bele-

diyesi, pandemi döneminde hayata geçirdiği 
“Tasarım Kumaş Maske” çalışmasıyla altın küre 
ödülü kazandı. Gaziosmanpaşalı Belediyesi’nin 
sosyal belediyecilik çalışmaları, ulusal ve ulusla-
rarası çapta takdir görmeye devam ediyor. Kadın 
Koordinasyon Merkezlerinde eğitim gören Ga-
ziosmanpaşalı kadınların, pandemi döneminde 
ürettikleri tasarım kumaş maskeler, Uluslararası 
Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) tarafından sos-
yal proje ödülüne layık görüldü. Gaziosmanpaşa 
Belediyesi’nin ürettiği tasarım maskelerle sağlığı 
ve güveni buluşturduğuna vurgu yapıldı.

GOP maske üretti ödül aldı

HİÇBİR ENGEL YOKHİÇBİR ENGEL YOK
BAŞAKŞEHİR Belediye-
si’nin ilçe sakinlerini afet-
lere karşı bilinçlendirmek 
amacıyla kurduğu Başakşe-
hir Arama Kurtarma Afet 
Yönetimi (BAŞAKAY) 
tarafından Kayaşehir Kültür 
ve Yaşam Parkı’nda düzen-
lenen eğitime, görme en-
gelli vatandaşlar ve aileleri 
katıldı. Temel afet bilinci 
eğitmeni Büşra Aksoy, dep-
rem ve afet yönetimi konu-
sundaki bilgilerini katılımcı-
larla paylaştı. Aynı zamanda 
BAŞAKAY gönüllüsü olan 
Aksoy, deprem acil durum 
planı ve acil durum çantası-
nın yanı sıra deprem sıra-
sında, anında ve sonrasında 

yapılması gerekenler ile 
tahliye ve toplanma alanları 
gibi konularda eğitim verdi.

Başkan Yasin 
Kartoğlu’ndan müjde
Eğitim programına katılan 
Başakşehir Belediye Başka-
nı Yasin Kartoğlu, engelli 
vatandaşlara yönelik faaliyet-
lere önem verdiklerini ifade 
etti. Görme engelliler için 
bir de müjde veren Başkan 
Kartoğlu, “Başakşehir Millet 
Kıraathanesi’nde görme en-
gelliler için kolay erişilebilir 
bir Braille yazıcısını yakında 
hizmete alacağız. Tüm görme 
engelli vatandaşlarımızı bu 
hizmetten faydalanmaya da-
vet ediyorum. Ayrıca görme 
engellilerin kitaplara erişimi-

ni kolaylaştırmak için hayata 
geçirdiğimiz ‘Senin Sesin, 
Benim Kitabım’ projesine 
komşularımızın destek olma-
sını istiyorum” diye konuştu.

Sertifikalar Braille
alfabesi ile hazırlandı
Eğitim sonunda görme 
engelliler ve ailelerine, 
Braille alfabesi ile hazırla-
nan deprem ve afet bilinci 
eğitimi sertifikaları Başakşe-
hir Belediye Başkanı Yasin 
Kartoğlu tarafından takdim 
edildi. Katılımcılar daha 
sonra Kayaşehir Kültür ve 
Yaşam Parkı’nda bulunan 
Deprem Simülasyon Mer-
kezi’ni de ziyaret ederek 7,4 
büyüklüğündeki deprem 
deneyimleme fırsatı buldu.

BAĞCILAR Belediyesi’ ve 
Yeşilay iş birliğiyle “Teknoloji 
ve Madde Bağımlılığı” konulu 
farkındalık etkinliği gerçek-
leştirildi. Bağcılar Belediyesi 
Kadın ve Aile Kültür Sanat 
Merkezi’nde düzenlenen 
etkinliğe her yaştan kadın ka-
tıldı. Programın konuşmacısı 
olan Rehber Öğretmen Emre 
Yıldırım, bağımlılığın tanımı, 
belirtileri, risk faktörleri, risk 
grupları ve çözüm yolları 
başlıkları altında sunum yaptı. 
Teknolojinin hayatımızın 
bir parçası haline geldiğini 
söyleyen Yıldırım, “Cep tele-

fonları, tabletler, bilgisayarlar, 
televizyonlar, oyun konsolları 
teknoloji bağımlılığıyla ilgili 
en çok problem yaşadığımız 
cihazlar. İnsanın teknolojiyle 
ilişkisini araştıran psikologlar, 
bilim adamları bağımlılığı, ‘Ki-
şinin bir nesneye veya davra-
nışa karşı üstünlük kontrolünü 
kaybetmesi, onsuz yapamama-

ya başlamasıdır’ diye tanımlı-
yor. Bağımlılık direkt olarak 
değil ilgi ve merakla başlıyor. 
Kişinin teknoloji başında har-
cadığı sürenin giderek artması 
bağımlılığı da artırıyor. Bu da 
bağımlılığın en büyük belir-
tilerinden biri. Aynı durum 
madde bağımlılığında da 
vardır. Her seferinde daha çok 
almak isterler. Yapılan araş-
tırmalarda bağımlıların cihaza 
ulaşamadıklarında olumsuz 
tepkiler gösterdiğini ortaya 
koyuyor. Kişi sosyal medyaya 
giremese, oyun oynayamasa 
bile zihni hep onunla meşgul 
oluyor. Bu durum da bağımlı-
lığı tetikliyor” dedi.

YAKUP TEZCAN

ARİF ELMAS

BAŞARI UZUN BİR YOLCULUK BİÇİMİDİR

DEFNE Samyeli’nin, 
15 gün önce 
Şişli’de alkollü 
bir şekilde 
otomobil 
kullanırken 
polis çevirmesi-
ne takılıp, ehli-
yetini kaptırdığı ortaya 
çıktı. Geçtiğimiz ay koronavirüsü 
atlatan Defne Samyeli, sahnelere 
geri dönmüştü. 15 gün önce Kuru-
çeşme’deki bir restoranda dinleyi-
cileriyle buluşan Samyeli, mekan 
çıkışı alkollü olmasına rağmen 
direksiyon başına geçti. Sorum-
suzca davranarak kendisinin ve 
trafiktekilerin hayatını tehlike-
ye atan Samyeli, Şişli’de polis 
çevirmesine takıldı. Alkolmetreye 
üfleyen şarkıcının, 0,51 promil 
alkollü olduğu öğrenildi. Samyeli’nin 
ehliyetine 6 ay el konuldu ve 1340 TL 
para cezası kesildi. Ece Sükan’la aynı 
kaderi yaşadı. Geçtiğimiz günlerde de 
oyuncu ve stilist Ece Sükan, Etiler’de 
polis kontrolüne takıldı. Alkollü 
olduğu görülen Sükan, gazetecileri 
fark edince alkolmetreyi üflemedi. 

Ehliyetine iki yıl el konuldu.

BAŞAKŞEHiR’DE
Başakşehir Belediyesi, Beyaz Baston Körler ve Güvenlik Haftası kapsamında görme engelliler ve 
ailelerine yönelik deprem ve afet bilinci eğitim programı düzenledi. Katılımcılar, Braille alfabesi 

ile hazırlanan sertifikalarını Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun elinden aldı

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen seminerde kadınlara teknoloji bağımlılığı anlatıldı. 
Teknoloji bağımlılığının en büyük belirtisinin kişinin teknolojik cihazın başında harcanan sürenin 
giderek artması olduğunu belirten Rehber Öğretmen Emre Yıldırım, “Bağımlılık tedavi gerektiren 

bir durumdur. Uzmanlar tarafından ilaç tedavisi, terapi ya da kısıtlamalar konulabilir” dedi

TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI
HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Defne Samyeli,
EHLiYETiNi
KAPTIRDI


