
Yargıtay'ın bozduğu Çarşı da-
vası ile İstinaf Mahkemesi'nce

bozulan Gezi ana davasının birleştiril-
diği toplam 52 sanıklı davada, Osman
Kavala'nın tutukluluk halinin oy 
çokluğuyla devamına karar verildi.
Osman Kavala'nın avukatı İlkan 
Koyuncu, “Burada figüran gibiyiz.

Geri kalan 51
sanık Osman 
Kavala'nın tutuk-
luluğunu uzat-
mak için boşu
boşuna yargılan-
maktadır. Siyasi
bir davadır” dedi.
Bir sonraki du-
ruşma 21 Şubat
tarihine bırakıldı.
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Tutukluluğuna 
devam kararı

Osman Kavala

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Küçükçekmece'de 2016 tarihinde üniversite öğ-
rencisi olan Egemen Vardar'a kız arkadaşı Yağmur

Önüt'ü babaannesinin evinde av tüfeğiyle vurarak haya-
tını kaybetmesine neden olduğu gerekçesiyle 'kasten 
öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava
açıldı. Yargılama sonucunda Vardar'a 'bilinçli taksirle
ölüme neden olma' suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası 
verildi. Yargıtay 12. Ceza Dairesi ise sanığın 'olası kastla
öldürme' suçundan ceza alması gerektiğini belirterek 
kararı bozdu. Bu kez Vardar'a 16 yıl 8 ay hapis cezası 
verildi. Duruşma sonrası çıklama yapan anne Sevgi
Gürselen, “6 yıldır benim kızımın kemiği bile kalmadı.
Geç gelen adalet, adalet midir?” diye isyan etti. I SAYFA 3
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PROJELER HAZIR 

BiR iMZA EKSiK!

BURADA FİGÜRAN GİBİYİZ

Birleştirilen Gezi Parkı ve Çarşı
davaları öncesi İstanbul Adalet

Sarayı önünde basın açıklaması ya-
pıldı. Açıklamaya CHP milletvekilleri
Sezgin Tanrıkulu, Özgür Özel ve CHP
İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancı-
oğlu da katıldı. Taksim Dayanışması
adına açıklamayı okuyan Akif Burak
Atlar, “Toplumsal muhalefetin en
temel hak ve talepleri suç unsuru gibi
gösterilmek, barışçıl direniş ısrarla 
çarpıtılmak isteniyor. Bu akıl ve hukuk
dışı dava derhal geri çekilmeli” dedi. 
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Bu akıl dışı dava
geri çekilmeli!

GEZİ DAVASI AÇIKLAMASI

İddiaya göre Başakşehir Çam ve Sakura Şehir 
Hastanesi'nde 4 hasta yakını, hastalarıyla ilgilenme-

diğini öne sürdükleri 24 yaşındaki hemşire Gülhan D.'yi
darp etti. 2 aylık hamile olan Gülhan D. saldırganlardan 
şikayetçi oldu. Gülcan A. isimli hastanın tansiyonuna 
bakılırken hasta yakınlarından Aycan K.'nin kendisine
“Bana ismini ver seni işinden edeceğim sana göstereceğim”
diyerek bağırdığını söyleyen hamile hemşire, yine hasta ya-
kınlarından Hüseyin K.'nin kendisine küfür ettiğini belirtti.
Gülhan D., elleriyle kendisini korumak için set yaptığını 
ifade ederek “Birden elleriyle başıma saldırdı. Başörtümden 
tutarak sağa sola savuşturmaya başladı” diye konuştu. 

BAŞÖRTÜMDEN TUTARAK 
SAĞA SOLA SAVURDU
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6 yıl önce kızı öldürülen Sevgi
Gürseleni katıldığı karar

duruşmasında  mahkeme 
salonunu kastederek, “6 yıldır

benim kızımın kemiği bile
kalmadı. Daha yeni ceza
verdiler” diye feryat etti

Cumhurbaşkanlığı ile
Ulaştırma ve Altyapı Ba-

kanlığı, İstanbul'a alınacak yeni
metrobüs alımı ve yapılacak
olan yeni metroya 1 yıldır onay
vermiyor. Metro projesi bu yıl
da Cumhurbaşkanlığı'nın yatı-
rım programına alınmadı. İBB
Başkanı Ekrem İmamoğlu,

“Projeler hazır, yatırımcılar
hazır, finansmanı hazır. Ama
bir imza eksik. Neden?” diye
sordu. Beylikdüzü Belediye
Başkanı Mehmet Murat Çalık
ise “Ulaşım hakkı temel bir
haktır. Halkı hizmetten mah-
rum etmenin vebali ise büyük-
tür” tepkisini gösterdi. I SAYFA 5
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Ekrem
İmamoğlu

KAR GELiYOR
İBB AKOM verilerine göre, bugünden itibaren sıcaklıklar düşecek,
kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı yaşanacak. Bugün
sabah saatlerinden itibaren kuzeyden gelen rüzgar
kuvvetlenerek, saate 40-65 km hızında ese-
cek. Yüksek kesimlerde: Çatalca, Arna-
vutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile, Aydos
gibi bölgelerde karla karışık
yağmur yağışları yaşanacak.
Yağışların, akşam saatle-
rinden sonra il gene-
linde etkili olması 
bekleniyor. 
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Amerikalı 

AjAn!
“Kuruluş Osman” isimli dizi filmde
oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkatleri

üzerine çeken Özge Sarı, “Arka Sokaklar”
kadrosuna dahil oldu. Dizi filmde bir Ameri-
kalı ajanı canlandıran Özge Sarı, naif ve
duru güzelliğiyle yer aldığı aksiyon sahnele-
riyle izleyiciyi şaşırtıyor. I SAYFA 2
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Amerikalı 

AjAn!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Adil Karaismailoğlu, restore

edilen Tarihi Şile Deniz Feneri'nin 
açılışını yaptı. Kanal İstanbul kapsa-
mındaki ilk ulaşım köprüsü Sazlıdere

Köprüsü'nün
temelini attıklarını
belirten Karais-
mailoğlu, “Salt
ideoloji siyaseti ile
memleketin hay-
rına olan her 
projeye karşı
çıkan zihniyet
yine karşımızda”
dedi. I SAYFA 5
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Her şeye karşı 
çıkan zihniyet!

MUHALEFETE ELEŞTİRİ

Adil Karaismailoğlu

SUDAN BİR SEBEPLE YİNE BİR SAĞLIK ÇALIŞANINI DARP ETTİLER

HAMILE HEMSIREYE 
FECI DAYAK!

Başakşehir'deki bir devlet 
hastanesinde 4 hasta yakını, hamile
olan 24 yaşındaki hemşire Gülhan
D.’yi feci şekilde dövdü. Şikayetçi olan
Gülhan D. ifadesinde “Yüzümden
darbe alınca yere yığıldım. 
Beni yerde sürüklemeye başladılar. 
Bir hasta yakını koşarak uçan 
tekme attı” şeklinde konuştu

Başörtüsünü açarak saçını çekmeye başladıklarını
belirten hemşire Gülhan D., “Kendimi saldırıdan ko-

rumak amacıyla ellerimle şahsı iteklemeye kendimden uzak-
laştırmaya çalıştım ancak kurtulamadım” dedi. Gülhan D.,
saldırıdan kurtulmaya çalışırken kendisinden 4-5 metre
uzaklıkta bulunan Rıdvan K.'nin koşarak kendisine uçan
tekme attığını belirterek, “Mesafe uzak olduğu için şahsın
dizi suratımın sol kısmına geldi. Yüzümden darbe alınca
yere yığıldım. Yere düştükten sonra yukarıda ismini 
söylediğim bütün hasta yakınları üzerime geldi. Ellerinde
poşet, çanta ne varsa bana fırlatmaya başladı ve 
sürüklemeye başladılar” ifadelerini kullandı. I SAYFA 9

BiR HASTA YAKINI BANA 
UÇAN TEKME ATTI
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Odada bulunanların 'Yapmayın kadın hamile' demelerine rağmen saldırılarına devam ettiklerini ifade eden, 
Hemşire Gülhan D., "Ben 2 aylık hamileyim. Görevim esnasında bana saldıran, hakaret eden, tehditlerde bulunan,
bana saldırarak karnımda bebeğimin düşmesine neden olacak şekilde darp edenlerden şikayetçiyim" dedi.

BEBEĞiM DÜŞEBiLiRDi!

YENERER İSTİFA ETTİ

İyi Parti ile hiçbir 
bağım kalmadı!

İYİ Parti’nin kurucularından Vedat Yenerer,
parti yönetiminin kendisine karşı bir tavır aldı-

ğını belirterek “Şu andan itibaren İyi Parti ile hiçbir
bağım kalmamıştır” ifadelerini kullandı. Yenerer, “Art
arda görevlerime son 
verilmesi ve parti tarafın-
dan bunun tebliğ edilme-
miş olması normal değil,
açık bir tavırdır. Varsın
olsun, ben doğruları 
söylemekten vazgeçme-
yeceğim. “Kirli” siyaset
yapanların olduğu bir 
ortamda temiz kaldığım
için kendimle gurur 
duyuyorum” açıklama-
sını yaptı. 
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GEÇ GELEN ADALET, ADALET MİDİR?MUHTAÇ SAYISI 
4 BİNE ULAŞTI!

Türkiye’nin kalkınma ve 
gelişmişlikte örnek gösterilen

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza 
Akpolat’tan çarpıcı kriz açıklaması.
Akpolat, ilçedeki yardıma muhtaç
kişi sayısının 4 bine çıkarak zirve 
yaptığını iddia etti. Türkiye’de bir kriz
dönemi yaşandığını ifade eden Akpo-
lat, Anadolu’da yaşanan yoksulluk
görüntülerinin İstanbul’da da görül-
meye başlandığını kaydetti. I SAYFA 4
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Lojistik firmasın son kez uyardılar!

Büyükçekmece Belediyesi Zabıta Ekipleri,
bir lojistik firmasına gelen tırların kamunun
kullanımına açık yola park ederek trafiği ak-
satması ve kaza riski yaratması üzerine ha-
rekete geçti. Zabıta ekipleri şikayete konu
olan lojistik firmasına giderek yetkilileri son
kez uyardı ve tutanak hazırladı. I SAYFA 4

Yaralarım aşktandır
Esenyurt’ta “Yaralarım Aşktan-
dır” adlı tiyatrosu ile seyirciyle
buluşan Nazan Kesal, ilçeye ilk
defa geldiğini ve Esenyurt 
Edebiyat ve Sanat Festivali’ni
beğeniyle karşıladığını belirterek
“Bir yerlerden çok güzel ışıklar
sızıyor” dedi. I SAYFA 9

KIZIMIN KEMiGi

BiLE KALMADI!
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Kalın bağırsağın en sonundaki rektum bölümü dışında kalan diğer alanlarda gelişen kanserlere kalın bağırsak, bir
başka deyişle, ‘kolon kanseri’ deniyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün 2020 yılı verilerine göre; kolon kanserinin içinde 
bulunduğu kolorektal kanserler dünyada erkeklerde ve kadınlarda en sık görülen 3. kanser türü olarak yerine koruyor

BAGIRSAKLARDAKI GIZLI 
TEHLIKEYE DIKKAT!

2 020 yılında dünyada yaklaşık 2 mil-
yon, ülkemizde de yaklaşık 20 bin
kişinin kolorektal kanser tanısı aldığı

belirtiliyor. Üstelik son yıllarda, kolon kan-
serinin görülme sıklığının 50 yaş altındaki
kişilerde gün geçtikçe arttığı, yapılan ista-
tistiklerle ortaya konmuş. Kolon konseri-
nin artık genç yaş grubunda daha fazla
görülmesine sebep olarak; günümüzde gi-
derek yaygınlaşan “Batı tipi beslenme alış-
kanlığı”,  çağımızın önemli bir problemi
olan “obezite” ve sigara kullanımındaki
artış gibi etkenler gösteriliyor. Kolon kan-
seri aslında büyük oranda önlenebilen ve
erken tanı konulduğunda tedaviden ol-
dukça yüz güldürücü sonuçlar alınabilen
bir kanser türü. Çünkü bu kanserin yüzde
90 gibi büyük bir oranının nedeni polipler
oluyor ve düzenli yapılan kolonoskopi ta-
raması sayesinde bu lezyonlar kansere dö-
nüşmeden önlenebiliyor. Acıbadem
Bakırköy Hastanesi Genel Cerrahi Uz-
manı Dr. Emir Çapkınoğlu, kolon kanse-
rinden korunmak için hiçbir risk faktörü
olmasa bile herkesin 45 yaşından itibaren
düzenli olarak kolonoskopi taraması yap-
tırması gerektiğini belirterek, “Rutin tara-
malarda; her yıl gaitada gizli kana
bakılması ve 5 yılda bir kolonoskopi açı-
sından değerlendirilmeniz öneriliyor.
Ancak tarama sıklığı, risk faktörleriniz ve
ek hastalıklarınız gibi birçok etkene bağlı
olarak değişiklik gösteriyor. Polipler kolo-
noskopide tespit edildiği takdirde işlem sı-
rasında hemen alınabiliyor ve böylece
daha sonra gelişebilecek olan kolon kan-
seri büyük oranda önleniyor. Ayrıca kan-
ser gelişmiş ise erken evrede yakalanması
sayesinde tamamen iyileşme sağlanabili-
yor” diyor.

Pek çok etken sorumlu olsa da

Kolon kanserinin oluşum nedeni henüz
tam olarak bilinmese de, pek çok etkenin
sorumlu olabileceği belirtiliyor. Kolon
kanserinin oluşum sebepleri; önlenebilir ve
önlemez olarak ikiye gruba ayrılıyor. Önle-
nemez nedenlerin en önemlisi, ailede
kolon kanseri öyküsü bulunması. Ayrıca
50 yaşından büyük olmak, kolonda polip
varlığı öyküsü, inflamatuar bağırsak has-

talığı tanısı almış olmak da önlenemez
sebepler arasında gösteriliyor. Sigara,
kronik alkol alımı, hareketsiz yaşam sür-
mek ve obezite ise önlenebilir nedenler
arasında yer alıyor. Pek çok etken so-
rumlu olsa da, bağırsak içinde yerleşen
polipler, kolon kanserinin en sık görülen
nedeni olarak ilk sırada yer alıyor.
Hemen herkeste gelişebilen polipler ge-
nellikle zararsız oluyorlar. Ancak polip-
lerden bazıları, 8-10 yıl gibi bir zaman
diliminde, ölümcül olabilen kolon kanse-
rine dönüşebiliyor. Genel Cerrahi Uz-
manı Dr. Emir Çapkınoğlu, çoğunlukla
semptom vermedikleri için  kolon poliple-
rinin ancak düzenli yapılan kolonoskopi
yöntemiyle tespit edildiklerini anlatarak,
“Kolon polipleri, 10-15 dakikada tamam-
lanan kolonoskopi yöntemiyle güvenli bir
şekilde ve tamamen çıkartılabiliyor. Dola-

yısıyla kolon kanserinden en iyi korunma
yöntemi, poliplerin düzenli olarak taran-
ması ve çıkartılmasıdır” diyor. 

Erken dönem belirtilerine dikkat! 

Kolon kanserinde belirtiler genellikle po-
lipler kanserleşmeye başladıkça ortaya çı-
kıyor. Çoğunlukla daha sık veya daha az
tuvalete gitme gibi bağırsak alışkanlıkla-
rındaki değişiklikler, karında şişkinlik ve
gaitaya kan bulaşması gibi bazı belirti-
lerle kendini gösteriyor. Genel Cerrahi
Uzmanı Dr. Emir Çapkınoğlu, “Semp-
tomlarını bilmek en azından kolon kanse-
rinin erken evrede yakalanmasına
yardımcı oluyor” diyerek, şöyle devam
ediyor: “Kolon kanserinin en erken belir-
tisi çoğunlukla dışkıya bulaşan gizli ka-
nama oluyor. Karın ağrısı ve şişkinlik gibi
semptomlar ise genellikle tümör biraz

daha büyüyünce ortaya çıkıyor”  Erken
dönemde tanı konulduğunda kolon kan-
serinin tedavisinde oldukça başarılı so-
nuçlar alınabiliyor. Öyle ki özellikle
bağırsak duvarına sınırlı şekilde yakalan-
mış olan erken evre kolon kanserinde 5
yıllık yaşam şansı yüzde 90 gibi yüksek bir
oranda seyrediyor. Erken yakalanan kolon
kanserinde, genellikle ilk olarak cerrahi
yönteme başvuruluyor. Bu yöntemde tü-
mörlü bölge ile çevresindeki dokular, lenf
düğümleriyle birlikte çıkartılıyor. Lenf dü-
ğümleri, kanserli hücrelerin kolonun öte-
sine yayılıp yayılmadıklarının belirlenmesi
için mikroskop altında inceleniyor. Kanser
hücreleri çevreye yayılmamışsa erken evre
kolon kanserinden bahsetmek mümkün
oluyor, ancak çevreye yayılım tespit 
edilirse, ileri evre kolon kanseri olarak
değerlendiriliyor. 

NEŞE MERT

Tedavi 
yöntemleri çeşitli
Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Emir Çapkınoğlu,
çoğu hastada kanserli bölüm çıkartıldıktan
sonra kolonun iki ucunun hemen
bağlanabildiğini belirterek, “Bu sayede hasta
günlük yaşantısına daha hızlı dönüş yapa-
biliyor ve hayat kalitesi kaybı yaşanmıyor“
diyor. Kanserin evresine göre; ameliyat
öncesinde veya sonrasında kemoterapi,
nadiren de radyoterapi yöntemine
başvuruluyor. Dr. Emir Çapkınoğlu, uzak or-
ganlara yayılmamış olan erken evre kolan
kanserlerinde robot ve laparoskopi gibi kapalı

tekniklere
başvurulduğuna işaret
ederek, “Bu yöntemler
daha az ağrı ve daha
az enfeksiyon riski
sayesinde hastaların
günlük yaşamlarına
daha kısa sürede dön-
meleri gibi önemli fay-
dalar sağlıyorlar” diyor.   

Ajansın kurucusu Leyla Albayrak film kut-
lamasına özel pasta hazırlatarak, başrol
oyuncuları Nisa Sofiya Aksongur, Cemre

Demircan, Çınar Yükçeker, Metehan Parıltı, Baran
Tuğra Genç, Revna Çolak, Doruk Yılmaz, Beren
Şenol ve Ada Şahin ile ajansında kutlama yaptı.  Ken-
dilerine özel hazırlanan Şöhretler Okulu Yarışıyor fil-

minin heyecanını yaşayan minik oyuncular, kutla-
mada birlikte filmi izleyerek vakit geçirdiler. Layla
Şirin Ajans, filmin fikir sahibi olmasının yanı sıra se-
naryosunu da Adnan Önal ile birlikte yazdı. Adnan
Önal aynı zamanda filmin yönetmen koltuğunda otu-
rurken, çekimler CNS Production ile birlikte Layla
Şirin Ajans tarafından 12 günde tamamlandı.

Ajansına bağlı bulunan 350 çocuk için Şöhretler Okulu Yarışıyor filmine imzasını atan Layla
Şirin Ajans, filmin başrolünde bulunan 9 çocuk oyuncu ile birlikte film kutlaması yaptı

En renkli film kutlaması
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bize vurmaz
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bize vurmaz
Sahnesinde ağırladığı sanat-
çılarla, eşsiz lezzetleri ve
boğaz manzarasıyla yılın po-

püler mekanı Jolly Joker Private, muhte-
şem sesi ve performansıyla ışıldayan
Simge’yi sahnesinde ağırladı.CVK Park
Bosphorus Hotel’in teras katında yer
alan, tüm detayları özenle düşünülen ve
tasarlanan Jolly Joker Private’ta giydiği
kırmızı elbise ile göz dolduran Simge,
“Yine yeni bir merkür retrosuna girmişiz.
Ama retro bize vurmaz. Bu gece şarkıla-
rın, sözlerin büyüsünde hep birlikte güzel
bir gece yaşayacağız” dediği konserinde
seyircilerine unutulmayacak bir gece ya-
şattı. Simge’yi dinlemeye gelenler ara-
sında Murat Dalkılıç, Sezer Çakır,
Kerimcan Durmaz ve Samet Laçina gibi
isimler yer aldı. Boğazın eşsiz manzara-
sında yeni ambiyansında yemek ve müzik
ziyafetini bir arada sunan Jolly Joker
Private, birçok ünlü ismi ağırlamaya ve
adından söz ettirmeye devam edecek.

Arka Sokaklar’ın
Amerikalı ajanı

“Kuruluş Osman” isimli dizi filmde
oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkatleri
üzerine çeken Özge Sarı, “Arka So-

kaklar” kadrosuna dahil oldu. Dizi filmde bir
Amerikalı ajanı canlandıran Özge Sarı, naif ve
duru güzelliğiyle yer aldığı aksiyon sahnele-
riyle izleyiciyi şaşırtıyor. Aksiyon sahnelerini
çekerken kameraları ve tüm seti unutup ger-
çek bir tavır aldığı vurgusunu yapan Özge
Sarı “Oynamayı sevmiyorum sette her şeyi
doğal yaşamayı tercih ediyorum, karaktere
büründüğümde özge olmuyorum başka
ruhda başka biri olmak beni mutlu ediyor”
dedi. Başarılı oyuncu iki önemli televizyon ya-
pımında tecrübe edindiğini ve başarılı perfor-
mansının yeni kapılar açtığını ayrıca 3 sinema
filmi için görüşmelere başladığını vurguladı.

Bad Bear standart kalıpların içine hapsolmak istemeyenleri özgür
kalıplarla buluşturuyorAlışılagelmiş jean kalıpları ile tarzını tamam-
layamayan sokağın asi çocukları söz konusu jean olunca da kombi-

nini tamamlamak için Bad Bear’ı seçiyor. Bad Bear, farklı jean kalıpları ile asi
bir çıkış yolu arayanların seçeneği olarak karşımıza çıkarken aynı zamanda
farklı renk seçenekleri ile de tatmin edici bir ürün skalası oluşturuyor.

Cenk Eren tam not aldı
tanju Okan, Ferdi Özbeğen, Selda Bağcan,
Barış Manço şarkılarını seslendirdiği “Reper-
tuvar” proje albümlerindeki güçlü yorumculu-

ğuyla müzik severlerden büyük beğeni toplayan Cenk
Eren, ilk defa bir şarkı sözüne imza attığı ve kendisinin
seslendirdiği şarkısı “Kadife Örtü” ile müzik severlerden
tam not aldı. Uzun bir aradan sonra ilk göz ağrısı ve
isim babası olduğu kendi mekanı da yapan ve “My Ca-
bere by Cenk Eren” ‘de sahne alan usta sanatçı son
günlerde kadın şarkıcıların şıklığı, cesur kostümleriyle
konuşurken Cenk Eren ‘in
sahne ‘de giydiği kıyafetlerle
en şık seçilirken sosyal medya
‘da en çok konuşulanlar ara-
sında yer aldı. Sosyal Medya
kullanıcıları “Keşke ünlü ka-
dınların kostümlerini eleştire-
rek gündeme gelmeye çalışan
erkekler Cenk Eren ‘i örnek al-
salar.” yorumu yaptılar.

Bad Bear
fark
yaratıyor

Ne yaptın
Manuş baba!
Sivas'ta 10 bin kişinin akın ettiği konserinde soğuk
havayı gerekçe göstererek sahneye çıkmayan Manuş
Baba, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Konser için gerekli önlemlerin alınmadığını 
söyleyen şarkıcı, "Sahneyi kuran teknik ekibin, siz
dinleyicilerimizin, bizim ve görevli ekiplerin hayatını
riske etmemek için iptal ettik" dedi

SivaS'ta hafta sonunu eğlenceli bir şekilde
geçirmek isteyen binlerce kişi, ünlü şarkıcı
Manuş Baba'nın konserine akın etti. Ancak

hayranlarını saatlerce bekleten Manuş Baba, soğuğu
bahane edip sahneye çıkmadı. Tepkilerin odağı olan
Manuş Baba ise sosyal medya hesabından bir açıklama
yaparak neden sahneye çıkmadığını anlattı. Instagram
hesabından yaptığı paylaşımda konser için gerekli ön-
lemlerin alınmadığını söyleyen Manuş Baba, sözlerine
şöyle devam etti: "Sizlerle kavuşmayı heyecan ve özlem
ile beklediğimiz Sivas Yıldız Dağı konserimizi, teknik
sözleşmemizin uygulanmaması ve bütün ısrarlarımıza
rağmen sahnenin kar ve tipiye uygun kurulmamasından
dolayı, sahneyi kuran teknik ekibin, siz dinleyicilerimi-
zin, bizim ve görevli ekiplerin hayatını riske etmemek
(yüksek voltaj, elektrik çarpması, yangın, sahne iskeleti-
nin devrilme riski gibi...) adına ne yazık ki iptal etmek
zorunda kaldık."

Özür diledi

Özür dileyen Manuş Baba şu ifadeleri kullandı; “"Bu-
raya kadar gelip kavuşmamız adına aynı heyecanı siz-
lerle taşıyıp konserimizi gerçekleştirebilmek için bütün
şartları zorlayıp elimizden geleni bütün ekip arkadaşla-
rımla yapmamıza rağmen konseri gerçekleştirebilme-
miz mümkün olmamıştır. Sahneye çıkmak
istemediğimize dair anons hiçbir gerçeği yansıtmadığı
gibi hitap tarzı beni ve ekip arkadaşlarımı derinden
üzmüştür. Kıymet verip konser alanına gelen değerli
Sivas dinleyicilerimizden yaşanılan mağduriyet adına
özür dileriz. En yakın zamanda tekrar buluşabilmek,
kavuşabilmek dileklerimle.”
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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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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
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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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ESENYURT’TA yolda 
yürüyen kadının çantasını 
çalan kapkaççı yakalandı. 

Kapkaç anının güvenlik kamerası 
görüntüleri ortaya çıktı. Esen-
yurt’ta 12 Mayıs 2021’de meydana 
gelen kapkaç güvenlik kamerasına 

yansıdı. Görüntülerde bir kadının 
yolda yürürken çantasını alan kap-
kapçının arkadan gelen araca bine-
rek kaçtığı görülüyor. Kapkaççıla-
rın peşinden koşarken düşen kadın 
daha sonra polise giderek şikayet-
te bulundu. Polis, kapkaççıların 

peşine düştü. Kapkaç şebekesinin 
çok sayıda olaya karıştığı belirlen-
di. Şüpheliler Ekrem Y., Metin Y., 
Emircan K. ve Demir Can K. polis 
tarafından yakalandı. Emniyetteki 
işlemlerinin ardından adliyeye 
gönderilen şüpheliler tutuklandı.

Kapkaççılar yakayı ele verdi

OLAY, Fatih Mahallesi’nde 
geçtiğimiz cumartesi saat 16.30 
sıralarında meydana geldi. İkisi 

kadın 3 kişi cadde üzerinde bulunan 
ev tekstili ürünü satan iş yerine geldi. 
İçlerinden biri, dükkana müşteri gibi 
girerken, diğeri de kapının önünde 
bekleyen satıcıyı adres bahanesiyle 
oyaladı. O sırada kapının önünde 
bekleyen bir kadın, dükkanın önün-
deki iki battaniyeyi alıp kaçtı. Bir 
süre sonra durumu fark eden iş yeri 
çalışanı, dükkandaki güvenlik kamera-
larını inceledi. Çalışan, iki battaniye-
nin çalındığını görerek durumu polise 
bildirdi.  Polis şüphelileri yakalamak 
için çalışma başlatırken, hırsızlık anları 
kameralara yansıdı.

İş yeri sahibi şok oldu
Olayı anlatan iş yeri sahibi Selahattin 
Bulut, “Daha önce de başka yerlerde 
aynı şeyler yaşanmış. 3 kişilerdi. Bir 
kişi içeriye giriyor. Diğer kişi kapının 
önünde duranı oyalıyor. Tanesi 600 
lira olan battaniyelerden iki tanesini 
alıp götürüyor. Hırsızlar tam kalabalık 
bir vakitte dükkana geldiler. Adres 
sorma bahanesiyle bir kişi dışarıda 
olanları oyalıyor. Diğeri de içerideki 
müşterilerin arasına giriyor. Üçüncü 
kişi de dışarıdaki battaniyeleri alıp gö-
türüyor. Hırsızlar iki kadın biri erkek” 
dedi. DHA

AVCILAR’DA okulda hafta sonu 
kursundan sonra yemek yiyen 2 
kız öğrenci, zil çalmasını duymayıp 

okulda mahsur kalınca itfaiyeyi aradı. 
Korkup gözyaşlarına boğulan kızlar bir 
görevlinin yönlendirmesiyle içeriden 
kapıyı açıp dışarı çıktı. Uzun süre gözyaşı 
döken kızları polis ekip arabasıyla evine 
bıraktı. Olay Mustafa Kemal Paşa Ma-
hallesi’nde bulunan bir ortaokulda dün 
akşam 17.15 sıralarında yaşandı. Cumar-
tesi günü kurs sonrası yemeğe dalan 2 kız 
çocuğu bir süre sonra okulun kapandığını 
fark edip dışarıya çıkmaya çalıştı. Kızlar 
okulun kapılarının kapandığını görünce 
büyük şok ve korku yaşadı. Cep telefonu 
ile kendilerini kurtarması için itfaiye 
ekiplerine haber verdi. Ekipler, okulda 
camda ağlayarak kendilerini bekleyen 
kızları önce bir süre teselli etti. Kızlar 
yan okula yönlendirilerek içeriden açılan 
başka bir kapıyı 
açarak dışarı çıktı. 
Korkudan gözyaş-
larına boğulan 2 kız 
olay yerine gelen 
polis tarafından 
ekip otosu ile evle-
rine bırakıldı.

BATTANIYELERI 
ALIP KAÇTI

Itfaiye hızır gibi yetişti

OLAY, 7 Ocak Cuma 
günü meydana geldi. 
Şişli Meşrutiyet Ma-

hallesi’nde bulunan bir otelde 
L.T. ve H.K. adlı iki iş adamı, 
altın alışverişi için Kamerun 
uyruklu A.A.R. ile bir araya 
geldi.  A.A.R., yurt dışından 
ucuza altın getirdiğini belirte-
rek, 40 bin dolar karşılığında 
4 kilo civarında altın satmak 
için anlaştı. Şişli’de otelde 
buluşan kişiler, 40 bin doları 
vererek A.A.R’nin 
yanında getirdiği 
sahte altınları aldı. 
Kısa bir süre sonra 
A.A.R., altınları 
satmaktan vazgeç-
tiğini belirterek, 
sahte altınları iş 
adamlarından alıp, 
iş adamı L.T. ve 
H.K.’nin verdiği 
40 bin doları el 
çabukluğuyla 

değiştirerek sahte dolar verdiği 
ortaya çıktı. Dolandırıldığını 
anlayan iş adamları, durumu 
polise bildirdi. Harekete geçen 
ekipler, şüphelinin yakalanma-
sı için çalışma başlattı. Ekipler, 
18 ayrı sokakta bulunan 23 ayrı 
kamera görüntüsü inceledi. 
Eskişehir Mahallesi’nde adresi 
tespit edilen A.A.R., gözaltına 
alındı. A.A.R.’nin adresin-
de yapılan aramada 600 bin 
sahte dolar, 3 kilo 800 gram 

sahte altın, 2 bin 
400 dolar, 37 gram 
gerçek altın, birçok 
solüsyon malzemesi 
ele geçirildi. Gözal-
tına alınan şüpheli 
A.A.R., “Sahte 
Para” suçundan sevk 
edildiği adli ma-
kamlar tarafından 
tutuklanarak Ceza 
İnfaz Kurumuna 
teslim edildi.

40 BIN DOLARLIK 
DOLANDIRICILIK
Şişli’de 40 bin dolar karşılığında altın alışverişi yapmak isteyen işa-
damlarını sahte altın ve dolarla dolandıran Kamerun uyruklu şüpheli 
gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

İSTANBUL’DA Topkapı - Mes-
cid-i Selam Tramvay Hattı’nın iki 
farklı durağında tramvaylardan 

yükselen duman paniğe neden oldu. 
Edirnekapı’da bir anda vagonu saran du-
man nedeniyle yolcuların yaşadığı panik 
kameraya yansıdı. Topkapı - Mescid-i 
Selam Tramvay Hattı’nda iki tramvayda 
yaklaşık 1 saat arayla küçük çapta yangın 
çıktı. Edirnekapı istasyonunda duran 
tramvayın vagonunu saat 11.30 sıraların-
da duman sardı. Yolcular arasında panik 
yaşandı. Yolcular hemen tahliye edilir-
ken yaşanan panik kameraya yansıdı. 
Yapılan müdahale ile küçük çaplı yangın 
söndürüldü. Diğer yangın ise yine aynı 
hatta sefer yapan farklı bir tramvayda 
saat 11.00 sıralarında çıktı. Tramvaydan 
Sultangazi’de bulunan Yenimahalle 
İstasyonu’nda dumanlar yükselmeye 
başladı. Yangına istasyondaki görevli 
personeller, yangın söndürme tüpüyle 
müdahale etti. Yangın, kısa sürede sön-
dürülürken, seferlerde aksama yaşandı.

Tramvayda yangın paniği Küçükçekmece’de 19 Nisan 2016 
tarihinde üniversite öğrencisi 
olan Egemen Vardar kız arkadaşı 

Yağmur Önüt’ü babaannesinin evinde 
av tüfeğiyle vurarak hayatını kaybetme-
sine neden olduğu gerekçesiyle ‘kasten 
öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası 
istemiyle dava açılmıştı. Bakırköy 9. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılama 
sonucunda Egemen Vardar’a ‘bilinçli 
taksirle ölüme neden olma’ suçundan 
5 yıl 10 ay hapis cezası verilmişti. Ta-
rafların itirazı üzerine dosya Yargıtay’a 
gönderilmişti. Yargıtay 12. Ceza Dairesi 
sanığın mahkumiyetine karar verilmesi-
nin kanuna aykırı olduğunu bu nedenle 
sanığın ‘olası kastla öldürme’ suçundan 
ceza alması gerektiğini belirterek kararı 
bozmuştu.  Bakırköy 9. Ağır Ceza Mah-
kemesi’nde görülen duruşmaya duruş-
maya, tutuksuz sanık Egemen Vardar ve 
Yağmur Önüt’ün annesi katıldı. Duruş-
mada taraf avukatları da hazır bulundu.

Ben zaten yaşamıyorum ki
Mütalaaya karşı savunma yapan sa-
nık Egemen Vardar “Öncelikle bu bir 
kadın cinayeti değildir. Cinayet bilerek 
isteyerek yapılır. Ancak ben eylemi 
bilerek, isteyerek gerçekleştirmedim. 
Ben kimseyi tehdit de etmedim ve teh-
ditten dolayı hakkımda açılmış bir dava 
bulunmamaktadır. Yağmuru kaybettim 
ve benim için hayat bitti. Ben hapse 
girmemek için bunları söylüyor değilim. 
Ben evleneceğim insanı kaybettim. Çok 
üzgünüm. Ben sevdiğim ve evleneceğim 
kişiyi kaybettim. Burada istemedim. 
Yağmuru ben kaybettim. Ben yaşamıyo-
rum ki zaten hapse girme korkum yok. 
Benim kaybım çok büyük, üstüne üstlük 
6 yıldır iftiraya uğruyorum. Benim bu 
olaydan dolayı vicdanım rahat. Takdir 
sizin suçlamayı kabul etmiyorum” dedi. 
Duruşmada sanık avukatı savunma ya-
parken anne gözyaşlarını tutamadı. Esas 
hakkındaki mütalaasını açıklayan duruş-
ma savcısı, Egemen Vardar’ın “olası kast 
ile öldürme” suçundan 20 yıldan 25 yıla 
kadar hapis cezasıyla cezalandırılması 
tabinde bulundu. Kararını açıklayan 
mahkeme heyeti Egemen Vardar’a 
“Olası kastla öldürme” suçunda 16 yıl 8 
ay hapis cezası vererek, tutukladı.

6 yıl sonra ceza verdiler
Duruşma sonrası Bakırköy Adliyesi 
önünde açıklama yapan Sevgi Gürselen 
“Benim kızımın yaşadığı yıl kadar bile 
ceza vermediler. 6 yıl uğraştık 16 yıl ceza 

aldı. Benim kızımın bedenine 6 yıldır 
bedel biçememişlerdi. Bunun bedeli 
16 yılmış. Biz bunu bu insanlar olmasa 
yapamazdık. Çok şükür ki bugün kızımın 
katili tutuklandı. Kızım için bu dünyada 
yapacak bir şeyim kalmadı. Artık yasımı 
tutmak istiyorum. Medya olmasaydı, bu 
kadınlar olmasaydı, benim sesimi kimse 
duymayacaktı. Bunu birlikte başardık 
hepinizden Allah razı olsun. 6 yıldır be-
nim kızımın kemiği bile kalmadı. Daha 
yeni ceza verdiler. Geç gelen adalet, 
adalet midir? Benim kızım geri gelme-
yecek. Boş boşuna uğraştırdılar. İçeride 
yalanlar söylediler. Benim kızımı içerde 
yüzlerce farklı şekilde öldürdüler. Ben 
bunları dinledim. Kafamda bin türlü öl-
dürülmüş hali var. Bana bunu yaşattılar. 
16 yıl ceza aldı. Benim suçum ne ömrüm 
boyunca ben kızımın binlerce şekilde 
öldürülmüş halini hayal ederek yaşaya-
cağım” diye konuştu. Yağmur Önüt’ün 
avukatı Esin Yeşilırmak, “Yargıtay’dan 
dönen dosyanın karar duruşmasıydı 
bugün ve sanığa 16 yıl 8 ay hapis cezası 
verildi. Tek tesellimiz bir kadın katili-
nin aramızda dolaşmıyor olması. 6 yılın 
sonunda nihayet tutuklama kararı çıktı. 
Yeterli bir karar değil. Biz yine itirazla-
rımızı yapacağız. Biz biliyoruz ki Yağ-
mur kasten öldürüldü. Adaleti 6 yıl önce 
sağlayabilecek mahkeme boşu boşuna 
bu süreci uzattı” ifadelerini kullandı.

İDDİANAMEDEN
İddianamede, Küçükçekmece’de 19 
Nisan 2016’da sanık Egemen Vardar’ın 
halasının evine kız arkadaşı Yağmur 
Önüt ile gittiği ve evde şakalaştıkla-
rı sırada tüfeğin ateş alması sonucu 
Önüt’ün hayatını kaybettiği belirtildi. 
İddianamede, Vardar hakkında taksirle 
ölüme neden olmak suçundan 9 yıl hapis 
istemiyle Küçükçekmece Adliyesi’nde 
dava açıldı. Dosyaya giren bilirkişi ra-
poru davanın seyrini değiştirdi. Rapo-
ra göre av tüfeğinin hiçbir arızasının 
bulunmadığı, sanığın yakın mesafeden 
hedef alarak maktule ateş ettiği belirtil-
di. Bilirkişi raporunda saçmaların toplu 
olarak hiç dağılmadan maktulün boyun 
bölgesine isabet ettiği madeni para bo-
yutunda bir delik açıldığı belirlendiğinin 
anlaşıldığı ifade edildi. Küçükçekmece 
6.Asliye Ceza Mahkemesi de bilirkişi 
raporu üzerine görevsizlik kararı vererek 
dosyayı Bakırköy Ağır Ceza Mahkeme-
si’ne gönderdi. Sanık “kasten öldürme” 
suçundan müebbet hapis cezası talebiyle 
yargılanıyordu.

GEC GELEN ADALETGEC GELEN ADALET
ADALET MIDIR?ADALET MIDIR?

Küçükçekmece’de kız arkadaşı Yağmur Önüt’ü, iddiaya göre şakalaşırken pompalı av tüfeğiyle boynundan vurarak 
öldürdüğü belirtilen üniversite öğrencisi Egemen Vardar’a “Olası kastla öldürme” suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası 

verildi.  Duruşmaya kızının montu ile katılan Yağmur Önüt’ün annesi Sevgi Gürselen mahkeme salonunu kastederek, “6 
yıldır benim kızımın kemiği bile kalmadı. Daha yeni ceza verdiler. Geç gelen adalet, adalet midir?” diye sordu

ARNAVUTKÖY’DE tekel 
bayiinin kepengini kırarak 
içeri giren 6 şüpheli, dakikalar 
içinde binlerce liralık hırsız-
lık yaparak kayıplara karıştı. 
Hırsızlık anları 
güvenlik kamera-
sına yansıdı. Olay, 
15 Ocak tarihinde 
Arnavutköy’de 
yaşandı. 6 kişilik 
hırsızlık ekibi saba-
ha karşı Arnavut-
köy’deki bir tekel 
bayiine geldi. Tekel 
bayiinin kepengi-
ni kıran hırsızlar, 
içeri girerek içki 

ve sigaraları çaldı. Dakikalar 
içinde binlerce liralık içki ve 
sigara çalan hırsızların o anları 
güvenlik kameraları tarafından 
görüntülendi.

6 kişi tekel bayini soydu

Sancaktepe’de ev tekstili satan bir iş 
yerinde hırsızlardan biri satıcıyı oya-
larken, diğeri iki tane battaniye alıp 
kaçtı. O anlar ise iş yerinin güvenlik 

kamerasına yansıdı

BİR ANNENİN 
BİR ANNENİN 

FERYADI
FERYADI



B eşiktaş Belediye Başkanı
Rıza Akpolat’dan çarpıcı
kriz açıklaması. Akpolat

Türkiye’nin kalkınma ve gelişmişlikte
örnek gösterilen Beşiktaş’ta yardıma
muhtaç kişi sayısının 4 bine çıkarak
zirve yaptığını açıkladı. Anado-
lu’daki yoksul ve çilekeş kadınların
resmedildiği “Mutfaksız Kadınlar”
isimli resim sergisinin açılışını yapan
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Ak-
polat, büyük bir kriz dönemin ya-
şandığına dikkat çekti. Akpolat,
“Çok zor zamanlardan geçiyoruz.
Beşiktaş birşey kıyas yapılırken en
üste konulur. Fakat Beşiktaş’ta bile
ihtiyaç sahibi kişi sayısı 4 binlere
ulaştı” dedi. Kriz meselesini acilen
çözmesi gerektiğini söyleyen Akpo-
lat, Anadolu’daki fakirlik manzara-
larının İstanbul’da da görülmeye
başlandığını kaydetti.

Mutfaksız Kadınlar sergisi

Semail Şeren’in Doğu Anadolu’da

mutfaksız evlerde yoksulluğa rağ-
men hayatta kalma mücadelesi
veren kadınları anlattığı ‘Mutfak-
sız Kadınlar’ sergisi açıldı. Sergiye
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza
Akpolat, Cem Vakfı Onursal
Genel Başkanı Prof. Dr. İzzettin
Doğan, Gazeteci ve Tv Sunucusu
Gülgün Feyman katıldı. 

Geri kalmışlığı gösterdi

Program açılışında konuşan Cem
Vakfı Onursal Genel Başkanı İz-
zettin Doğan, 21. yüzyılı yaşadığı-
mız şu günlerde serginin
Anadolu’daki geri kalmışlığı bir
kez daha gösterdiğini söyledi.
Doğan, “Sergi bugüne kadar ismi
duyulmamış, bu ülkenin gerçek
sahipliğini yapan kadınlarını İs-
tanbul’a taşıdı. Bir kez daha bize
gösterdi” dedi. Serginin ülkeyi yö-
netenlere bir rehberlik yaptığını
kaydeden Doğan, dünyanın İslam
ve Hristiyan çatışmasına doğru
gittiğini kaydetti.
Gazeteci ve Tv Sunucusu Gülgün

Feyman ise serginin kadın soru-
nunu İstanbul’a taşıdığını belirtti.
Feyman, “Etkinlik, yanında töre-
sinde birşey olmayan kadınları
yansıtıyor. O kadınlar çilekeşleri-
dir. Tandırda sacda ekmeği onlar-
dan öğrendik. Önemli olan
kadınlarının sorunlarını anlatan
bir pankartı taşımak değildir”
açıklamasını yaptı. 
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20 yaşındaki üniversite öğrencisi
Enes Kara, ailesinin zoruyla
kaldığı cemaat yurdunda yaşa-

dığı baskıyı anlattığı bir video çektikten
sonra yaşamına son verdi.

"Bir kaç ay kalır alışır dedim." Enesin ba-
bası bu sözlerle tanımladı evladının duru-
munu. Kendinden emin bir şekilde; 25 yıldır
Nur Cemaatinin içinde olduğunu söyleyerek,
“Kaldığı yerde hiçbir sorun yoktu” diyecek
kadar evladını teslim ettiği yurda güven duy-

muştu. “Manevi olarak ahiretine faydası
olsun istedim. Sürekli arkadaşlarıyla iletişim
halindeydik. Birkaç ay kalır sonra alışır
dedim. Biz kimseden şikayetçi değiliz” diye
tamamlıyor sözlerini. Belli ki dünyevi ilimleri
öğrenirken ahiret ilimlerini de öğrensin iste-
miş baba.

Türkiye’de belli başlı 30 tarikat silsilesi ve
bunların 400 kolu bulunuyor. Sadece İstan-
bul’da 445 tekke faaliyetlerini açıktan sürdü-
rüyor. Çoğunluğu İstanbul, Siirt, Diyarbakır,

Mardin, Adıyaman, Batman,
Van, Hakkari, Şırnak, Ağrı, Muş, Bitlis, Ga-
ziantep ve Şanlıurfa olmak üzere 800’ün
üzerinde faal medrese bulunuyor. Kuzey Irak,
İran ve Suriye’de medrese eğitimine giden
öğrencilerle birlikte tespit edilebilen medrese
eğitimi alan çocuk sayısı 10 binin üzerinde

Tarikat okullarındaki öğrenci sayısı 210
bin dolayında. 4 binin üzerindeki özel yurdun

2 bin 480’i bir tarikatla bağlantılı. Tarikat-
lara bağlı yurtların kapasitesi 380 bin. Resmi
kayıtlar dışında gayrı resmi olarak faaliyet
gösteren okul, yurt, ev, tekke ve medreselerle
birlikte bir milyon çocuğun tarikatların
elinde olduğu ileri sürülüyor.

Bu baba, merak ediyorum kafasını yastığa
koyduğunda uyku uyuyabiliyor mu? Gencecik
bir evladın maruz kaldığı baskı ve yaşadığı
psikolojide kendine pay çıkara biliyor mu?
Zannetmiyorum…

Tüm mesele kendi inandığımız doğruların
evlatlarımızın da doğruları olarak algılama-
larını benimsemelerini istememiz. Kendimi-
zin yaşam biçimini düşünce yapısını onların
da benimseyip yaşamalarını beklememiz. On-

lara seçim hakkı bırakmamamız. Babası 25
yıldır içinde bulunduğu cemaatin, oğlu için de
doğru yer olduğundan emindi çünkü; onun
inancı ve doğruları bu yöndeydi.

Oysa ki; Enes mutsuzdu. Ona dayatılan
yaşam biçimini benimsemeyip kendi içindeki
hayat biçimini yaşamak istiyordu. Yurtta
mecbur edildiği kitapları okumak istemedi,
oradaki derslere katılmak istemedi. Özetle
anne babasının kendisi için en iyisi olduğuna
karar verdiği hayatı değil kendi seçtiği hayatı
yaşamak istedi. Biz kendi doğrularımız adına
bir gencin hayatına daha son verdik. Tama-
men kendi inandığımız doğru bildiğimiz yan-
lışlarımız yüzünden.

Sağlıcakla…

1 milyon çocuk tarikatların 
himayesinde Osman KÖSE

damgaweb@gmail.com

osmankose@hotmail.fr

MUHTAC SAYISI 
4 BINE ULASTI!

Türkiye’nin kalkınma ve gelişmişlikte örnek gösterilen Beşiktaş Belediye
Başkanı Rıza Akpolat’tan çarpıcı kriz açıklaması. Akpolat, ilçedeki yardıma
muhtaç kişi sayısının 4 bine çıkarak zirve yaptığını iddia etti. Türkiye’de bir
kriz dönemi yaşandığını ifade eden Akpolat, Anadolu’da yaşanan yoksulluk
görüntülerinin İstanbul’da da görülmeye başlandığını kaydetti.

Engellilere 
EKPSS desteği

EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme
Sınavı) bu sene 24 Nisan 2022 tarihinde
yapılacak.  27 Ocak günü başlayacak

olan başvuru işlemleri 15 Şubat 2022 tarihine kadar
devam edecek.  Engelli bireylerin hayatlarını kolay-
laştırma adına birçok yeniliğe imza atan Bağcılar
Belediyesi, EKPSS’ye hazırlanan engelliler için eği-
tim desteği de veriyor. Bu kapsamda Feyzullah Kı-
yıklık Engelliler Sarayı’nda ücretsiz EKPSS’ye
hazırlık kursu açıldı.

Özel sınıflar açıldı

Kurslara lise, ön lisans ve lisans düzeyinde sınava gi-
recek engelli memur adayları katılıyor. Başvuruda
bulunan görme, ortopedik ve zihinsel engel grupları
için özel sınıflar oluşturuldu. Sayıları şu anda 178
olan engelli bireyler, hafta sonu iki gün saat 09.00 –
16.00 arasında alanında uzman eğitmenlerden
Türkçe, Matematik, Coğrafya, Tarih başta olmak
üzere sınavda sorulacak konularla ilgili ders alıyor.
Ders dışında öğretmenler tarafından kursiyerlere da-
nışmanlık ve yönlendirme hizmeti de veriliyor. Öte
yandan görme ve ortopedik engelli kursiyerlerin ula-
şımı servis araçlarıyla sağlanıyor.

Türkiye 4.'sü olmuştu

Memur adayı engellilerin bu zorlu süreçte yanla-
rında olduklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı, “Amacımız engellilerin en iyi pu-
anlarla hayallerine kavuşmalarını sağlamak. Burada
verdiğimiz desteğin onlara çok faydası olduğuna
inanıyorum. 2020 yılında kursumuzdan aldığı eği-
timle sınava giren bir kardeşimiz 99.96 puan alarak
Türkiye dördüncüsü olmuştu. İnşallah şu anda sı-
nava hazırlanan kardeşlerimiz de başarılı olacaklar”
dedi. Eğitimler, sınav tarihine kadar devam edecek.

Unutulmaz 
bir konser

"NAZIM Hikmet'in Şiirlerinden Şarkılar"
adını taşıyan konsere yoğun ilgi gösteren
Kartallılar, usta şairin ölümsüz eserlerini

hep bir ağızdan söyleyerek orkestraya eşlik etti. Karlı
Kayın Ormanı’ndan Ceviz Ağacı’na, Seviyorum Se-
ni’den Mavi Liman’a kadar birçok unutulmaz eser,
Livaneli Orkestrası’nın yorumu ile 7’den 77’ye dinle-
meye gelen sanatseverleri mest etti. Pandemi koşul-
ları nedeniyle etkinliğe salonun yarı kapasitesi kadar
vatandaş alındı. Girişlerde HES kodu kontrolü yapı-
lırken, konser maske ve mesafe kuralları gözetilerek
tamamlandı. Etkinliğin sonunda Kartal Belediyesi
Başkan Yardımcısı Ali Apaydın sahneye çıkarak
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına sa-
natçılara kartal heykelciği takdim etti. Apaydın ko-
nuşmasında "Nazım Hikmet çok büyük bir usta. 61
yıla sürgünler, hapishaneler, mücadeleyle geçen za-
manları sığdırdı. Çağdaş Türk şiirinin çok önde
gelen bir ismi. Eserleri 50 dile çevrilmiş. Bugün sa-
baha kadar konuşsak onu anlatamayız.  Bu büyük
ustayı ancak bu kadar duygulu anabilirlerdi” dedi. 

TÜRKİYE’NİN EN REFAH İLÇESİNDEN ŞAŞIRTAN KRİZ AÇIKLAMASI

MURAT PALAVAR

Son kez uyardılar!
Büyükçekmece Belediyesi Zabıta Ekipleri, bir lojistik firmasına gelen tırların
kamunun kullanımına açık yola park ederek trafiği aksatması ve kaza riski
yaratması üzerine harekete geçti. Zabıta ekipleri şikayete konu olan lojistik
firmasına giderek yetkilileri son kez uyardı ve tutanak hazırladı

BÜYÜKÇEKMECE Kara-
ağaç Mahallesi Avşa So-
kak’ta depo ruhsatı

bulunan lojistik firması bölgeyi tıra
garajına çevirince, trafikte sıkıntılar
yaşayan bölge halkından tepkiler
gelmeye başladı. Kamunun kullanı-
mına açık yol üzerine çok sayıda
tırın sağlı sollu olarak park etmesi
hem trafiği olumsuz etkiliyor hem de
sürücüler için kaza riski oluşturuyor.
Vatandaşlar lojistik firması hakkında
Büyükçekmece Belediyesi’ne çok sa-
yıda şikayette bulundu. Gelen şika-
yetler üzerine daha önce bölgede
incelemeler yapan belediye ekipleri
durumu Karayolları Bölge Müdür-
lüğü’ne de bildirdi. Ancak yapılan
tüm uyarılara rağmen yollara park
eden tırların sayısı her geçen gün

daha da artmaya başladı. 

Ruhsat iptaline gidilecek

Geçtiğimiz haftasonu vatandaşlardan
gelen yoğun şikayetler üzerine bölgeye
gelen Zabıta Müdürlüğü ve Ruhsat
Denetim Müdürlüğü ekipleri, tır sürü-

cülerini ve lojistik firma yetkililerini bir
kez daha uyararak işyeri hakkında teb-
ligat tuttu. Yapılan uyarılara rağmen
tırların yolları işgal etmesi durumunda
depo mühürlenerek, ruhsatı iptal edi-
lecek. Tırların kapladığı sokak drone
ile de görüntülendi.

Büyükçekmece Güzelce Cemevi’nde
her yıl geleneksel olarak düzenlenen
Abdâl Musa Birlik Lokması’na bu yıl da
çok sayıda katılım oldu. Alevi Bektaşi
Kültürünü Yaşatma ve Sosyal Yardım-
laşma Derneği tarafından düzenlenen
etkinliğe belediye meclis üyeleri ile bir-
likte katılan Başkan Akgün, canlarla
Abdâl Musa Birlik Lokması’nı paylaştı.
Anadolu Alevi geleneğinde Abdâl Musa

Birlik Lokması’nın çok özel bir yeri oldu-
ğunu belirten Büyükçekmece Belediye
Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Birlik ve be-
raberliğin en güzel örneğini teşkil eder-
ken, insanları bir araya getiren
kaynaşma biçimidir. Bu anlamlı günde
Büyükçekmece Güzelce Cemevi’mizde
canlarla bir olduk, Abdâl Musa Birlik
Cemi’ne katıldık ve lokmamızı paylaştık.
Allah kabul eylesin’’ dedi.

HASAN AKGÜN BİRLİK LOKMASI’NA KATILDI

Hikmet ve Ritsos 
Sarıyer’de anıldı

NAZIM Hikmet ve Yunan şair Yannis Ritsos,
120. yaş gününde Sarıyer’de düzenlenen et-
kinlikle anıldı. Boğaziçi Kültür Sanat Mer-

kezi’nde gerçekleşen programda büyük ustaların
dostluk ve barış üzerine kaleme aldıkları şiirleri Türk ve
Yunan sanatçılar tarafından ses-
lendirildi. Etkinliğin çevirilerini
yapan Çanakkale Troia Filar-
moni Derneği Başkanı Naci Ha-
sanefendi, program öncesinde
yaptığı konuşmada, “Nazım
Hikmet şiirleri dünyanın 50’den
fazla ülkesinde, o ülke dillerine
çevrilmiş, bestelenmiştir. Çünkü
Nazım Hikmet, hapishanelerde
geçen yılları dahil, bütün yaşamı
boyunca dünya halklarının mü-
cadelesine, sevinçlerine, acıla-
rına kulak vermiş, ses olmuş bir
dünya şairidir. Nazım Hikmet,
Yunanistan’da sevilmektedir.
Çünkü Selaniklidir, Angina Pektoris şiirinde Yunanis-
tan için haykırmaktadır. Nazım Hikmet ve Ritsos, öz-
gürlüğe çarpan iki yürektir. Her ikisi de ayrı topraklarda
benzer mücadeleler içindedir. Yurtlarından oldular,
hapis yattılar” dedi.

Dostluklarını dinledik

Dostluk için çizilen yolda el ele yürümenin önemine
değinen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “Şairler
nerede olursa olsunlar yazıyorlar, hissediyorlar. Nazım
Hikmet gibi bir deryanın büyük bir ömrü, insanlığı sev-
diği ve ülkeler arasında sınır tanımadığı için hapishane-
lerde geçti. 120’inci yaşını kutladık, sevgili Ritsos’u
tanıdık, dostluklarını dinledik. Onlar yolu çizmişler biz-
lerde birlikte yürüyelim. Emperyalizmin özellikle insan-
ları düşman yapmasına rağmen başaramadığı her iki
toprağın insanlarıyız. Biraz gayret sarf edersek, elleri-
mizi kenetlersek bu yolları çok daha kolay bulacağız”
şeklinde konuştu.

Ünlü Türk şair ve yazar Nazım Hikmet Ran,
doğumunun 120. yıl dönümünde Kartal'da
unutulmaz bir konserle anıldı. Kartal
Belediyesi Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde
düzenlenen konserde Livaneli Orkestrası, usta
şairin şiirlerinden oluşan şarkıları seslendirdi

Beşiktaş Belediye
Başkanı 

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

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

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

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

İşlemler tamamlandı

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

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

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

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

BARIŞ KIŞ

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

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

Şehitler için dua edildi

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

Şehitlere rahmet

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

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

Bir dönüm noktası

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

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

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

Yüzde 80 karşı koyuyor

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

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

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

deniyle Taksim
Cumhuriyet Anıtı'nda

tören düzenlendi.
KKTC İstanbul

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

şehitlerimizi saygı ve
rahmetle anıyorum"

diye konuştu.

Bayrak hassasiyeti

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

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

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

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

İşlemler tamamlandı

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

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

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

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

BARIŞ KIŞ

Beşiktaş’ta ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik
Günü’nün beşinci yıl dönümü için resmi tören düzen-
lendi. Beşiktaş Kaymakamlığı’nın koordinasyonu ve
Beşiktaş Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen
törende hayatını kaybeden şehitler dualarla anıldı
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AvcılAr Gümüşpala Mahallesi'nde önceki gün saat
15.30 sıralarında 2 katlı binanın yarısını yıkımı yapıldı.
Kepçe operatörü yıkıma devam ederken, birinci katta
ortaya çıkan bir odanın duvarında asılı ayna ve üze-
rinde Türk bayrağı olduğu görüldü. Yıkım firmasının
yetkililerinden Yunus Çalı, operatöründen kepçeyi
yere indirmesini istedi. Kepçenin üzerine çıkan Çalı,
duvara ulaşarak buradaki ayna ve üzerindeki Türk
bayrağını aldı. Bayrak hassasiyeti cep telefonu kame-
rası ile görüntülendi. Yunus Çalı, indirdiği Türk bay-
rağını öperken, "İlk yıkımda bayrağımızı göremedik.
Sonraki yıkımda görünce, hemen aldık. Bayrak hepi-
mizin ortak değeri. Orada durmasına gönlümüz el
vermedi" dedi. Alışverişe gittiği sırada kepçe ile yıkılan
binanın duvarından Türk bayrağının alınmasını cep
telefonu ile görüntüleyen Halil Tuncer, "Kardeşimiz
duvardaki bayrağı görünce hızla kepçeye binerek onu
almaya gitti. Bayrağımızı inşallah her zaman göklerde
tutmaya devam edeceğiz. Bayrak, bizim her şeyimiz"
açıklamalarında bulundu. DHA

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

Yüzde 80 karşı koyuyor

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

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

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

deniyle Taksim
Cumhuriyet Anıtı'nda

tören düzenlendi.
KKTC İstanbul

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

şehitlerimizi saygı ve
rahmetle anıyorum"

diye konuştu.

Bayrak hassasiyeti

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

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

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

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

Hastaneye beni almadılar

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

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

Eve girmek istemiyorum

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

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

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

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

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

arası anma sürüşü yapıldı.

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

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

Umut'la hiç tanışamadı

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

Mücadele edeceğiz

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

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

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

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

BISIKLETLI
PROTESTO

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

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

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

Kendimi kenara attım

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

Maganda dehşeti

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

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

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

polise teslim oldu. Şüpheli Mehmet C.Ç. adliyeye
sevk edildi.  Öte yandan olay günü yaşananlar gü-
venlik kamerasına yansıdı. Olay 26 Haziran'da
Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana
geldi. Şüpheli Mehmet C.Ç ve eşi A.Ç.'nin, H. is-
mindeki kız arkadaşlarıyla, H.'nin babasına ait me-
kana gelip gitme konusunda aralarında
küfürleşmeye varan tartışma yaşandı. Bu olay üze-
rine H.'nin erkek arkadaşı Abdulkadir U.(21) Meh-
met C.Ç.'yi telefonla arayarak tehdit etti. Daha
sonra Mehmet C.Ç. ile olay yerinde buluşmak için
sözleşen Abdulkadir U. yanına arkadaşı Sinan K.'yı
da alarak gitti. Olay yerinde çıkan kavgada Sinan
K., Mehmet C.Ç. tarafından silahla ateş edilmesi
sonucu yaralandı. Mehmet C.Ç. olay yerinden
otomobille kaçarken, yaralanan Sinan K. kaldırıl-
dığı hastanede hayatını kaybetti. DHA
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Cumhurbaşkanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul’a alınacak yeni metrobüs alımı ve yapılacak olan yeni 
metroya 1 yıldır onay vermiyor. Metro projesi bu yıl da Cumhurbaşkanlığı’nın yatırım programına alınmadı. İBB Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu, “Projeler hazır, yatırımcılar hazır, finansmanı hazır. Ama bir imza eksik. Neden?” diye sordu

İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ekrem İmamoğlu, İs-
tanbul’a alınacak yeni metrobüs 

alımına ve yapılacak olan yeni met-
ronun finansına onay vermemesine 
tepki gösterdi. İmamoğlu, “Milyon-
larca vatandaşın kullanacağı İncir-
li-Sefaköy-Beylikdüzü metrosunun 
yapımını kimse engelleyemeyecek. 
Projeler hazır, yatırımcılar hazır, fi-
nansmanı hazır. Ama bir imza eksik. 
Neden?” diye sordu. Beylikdüzü Be-
lediye Başkanı Mehmet Murat Çalık 
ise “Beylikdüzü’nde ve bölgemizde 
yaşayan insanımızın öncelikli ihtiyacı 
olan metro projesi engellenemez. 
Ulaşım hakkı temel bir haktır ve 
burada asıl engellenen Ekrem İma-
moğlu Başkanımız nezdinde, hal-
kımızın hak ettiği hizmettir. Halkı 
hizmetten mahrum etmenin vebali 
ise büyüktür” tepkisini gösterdi. 

Proje revize edildi
Proje onay süreci hakkında İBB’den 
yapılan açıklamada, İBB tarafın-
dan proje ve finansı hazırlanan, 
şehrin batı yakasındaki 3 buçuk 
milyon kişiye hizmet verecek 18,4 
km’lik Sefaköy-Beylikdüzü-Tüyap 
Metrosu’nun Cumhurbaşkanlığı ile 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’n-
dan onay beklediği belirtilerek “6 
raylı sistem hattıyla entegrasyon 
sağlayacak, metrobüs ve E-5 trafiği-
ni rahatlatacak çok önemli proje, 1 

yıla yakındır sadece imza bekliyor” 
ifadelerini kullandı. Açıklamada, 
“İBB), şehrin raylı sistem açısından 
bugüne kadar hiçbir yatırım yapıl-
mamış batı kesimindeki ilk metro 
hattının güncelliğini yitirmiş proje 
çalışmalarına, 2019’da son sürat 
başladı. Metrobüs hattını ve E-5 tra-
fiğini rahatlatacak metronun proje 
ve fizibilite çalışmaları, Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımla-
rı Genel Müdürlüğü’nden (AYGM) 
gelen talep üzerine revize edildi. 
Mart 2021’de yeniden Bakanlığa 
gönderildi” denildi. 

Metrobüs rahatlayacak
“Projenin finansmanı da Mayıs 
2021’de Avrupa İmar ve Kalkınma 
Bankası (EBRD) ile İBB arasında 
Yeşil Şehir Aksiyon Planı mutaba-
katı ile sağlandı. Yatırım bütçesi de 
hazır hale getirildi” denilen açıkla-
mada, “İBB Yönetimi, AYGM’den 
cevap gelmemesi nedeniyle, Kasım 
2021’de Cumhurbaşkanlığı Strateji 
ve Bütçe Başkanlığı ile görüşme-
lerde bulundu. Ancak Cumhur-
başkanlığı; AYGM onayı olmadan 
inceleme ve onay sürecinin başlatıla-
mayacağı bilgisini verdi. Bu nedenle, 
tüm proje ve fizibilite çalışmaları 
hazır olan Sefaköy-Beylikdüzü-Tü-
yap Metrosu, 15 Ocak’ta açıklanan 
kamu yatırım programına dahil 
edilemedi. Beylikdüzü - Çobançeş-

me arasında doğrudan metrobüs 
aksını takip edecek 18,43 km ve 10 
istasyonlu Sefaköy-Beylikdüzü-Tü-
yap Metrosu, bu akstaki metrobüs 
yolculuğu talebini önemli ölçüde 
azaltacak” ifadeleri kullanıldı. 

Araç trafiği azalacak
Açıklamada, “Hattın, İstanbul’un 
doğu - batı aksında önemli yolculuk 
talebini karşılayan Yenikapı-Ata-
türk Havalimanı Hafif Metro Hattı 
ile entegre olmasıyla da Tarihi Ya-
rımada’dan Büyükçekmece ve Bey-
likdüzü’ne kadar raylı sistem ulaşımı 
sağlanacak. Böylece, E5 üzerindeki 
araç trafiği önemli ölçüde azalacak. 
Yine hattın Esenyurt-Saadetdere 
uzatmasıyla, Kabataş-Mecidiye-
köy-Mahmutbey-Esenyurt Metro-
su’na entegrasyon sağlanacak. Bu 
bölüm de TEM üzerindeki araç 
yolculuklarını hafifletecek. İBB, bu 
süreçte; önceki dönemde Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanlığı’na devredi-
len İncirli-Sefaköy Metrosu’nun 
yeniden belediyeye devri için de 
Ağustos ve Kasım 2020’de 2 defa 
Bakanlığa başvuruda bulundu. Bu 
talepte, “İncirli – Sefaköy Raylı 
Sistem Hattı’nın Beylikdüzü’ne 
kadar uzatılarak tek hat olacak 
şekilde yapılması” belirtildi. Ancak, 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bu 
talebe de olumlu ya da olumsuz bir 
dönüş yapmadı” bilgisi verildi.

GAZETECI ve televizyon-
cu Mehmet Ali Birand, 
9. ölüm yıl dönümünde 

mezarı başında anıldı. Mehmet 
Ali Birand’ın ölümünün 9. yıl 
dönümünde Birand’ın Anadolu 
Hisarı Mezarlığı’ndaki kabri ba-
şındaki anmaya eşi Cemre Birand, 
oğlu Umur Birand, yakınları ve 
meslektaşları katıldı. Birand’ın 
mezarının üzerine ailesi tarafın-
dan, “Memoş” yazılı bir çelenk 
konuldu. Anma sırasında Birand 
için Kuran-ı Kerim okundu, dua 
edildi.

Yokluğunu hissediyoruz
Mehmet Ali Birand’ın eşi Cem-
re Birand, “9 yıl oldu Mehmet 
Ali’yi kaybedeli. Ailemiz arıyor, 
torunlarım, çocuklarım arıyor. 
Ama benim gibi de Türk Milleti 
de arıyor. Çünkü onun gibi bir ga-
zeteci gelmedi hiç bugüne kadar. 
Onun yokluğunu bugün pek çok 
hissediyoruz. O olsaydı belki daha 
demokrat, anlayışlı bir hayatımız 
olurdu. Eminim elinden gelen her 
şeyi yapardı. Halkımız çok arıyor 
bana haber yolluyorlar. Ne kadar 
aradıklarını, onun gibi bir insanın 
gelmediğini. O olsaydı ne olurdu 
diye soruyorlar. Belki başka şeyler 
olurdu, iyi şeyler olurdu diye ümit 
ediyorum. İnşallah bundan sonra 
da iyi şeyler olacak” dedi.

Rakibi yok şu an
Mehmet Ali Birand’ın oğlu Umur 
Birand ise “9 yıl oldu. Her sefe-
rinde hatırlanmayacak, unutula-
cak diye bir korku oluyor bende 
nedense. Ama gelip köşeyi döner 
dönmez kalabalığı görüyorum. 
Gelen insanları, sizleri medyayı 
görüyorum. Bugünü ananlar hatır-
larını paylaşanlar, sosyal med-
yalarında kanallarında. Onunla 
birlikte çalışanların mesajlarını 
okuyorum, çok mutlu oluyorum 
tabi ki doğal olarak. Unutulmama-
sı gereken ve unutulmayacak bir 
gazeteciydi. Hala da bence rakibi 
yok şu an. Güzel bir gün bugün, 
üzücü bir gün değil. Çünkü dost-
ları, çalışma arkadaşları gelip onu 
hatırlıyor. Her zaman hatırlıyorlar 
ama. Yine onlarla paylaşmak çok 
hoş oluyor.” diye konuştu. DHA

Usta gazeteci
unutulmadı

SULTAN Abdülmecid döneminde 1859 
yılında yaptırılan tarihi Şile Deniz Fene-

ri’nde 27 Ağustos 2020 tarihinde restorasyon 
çalışmaları başlatıldı. Restorasyon çalışma-
ları sona eren fener için bugün açılış töreni 
gerçekleştirildi. Törene Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanı Adil Karaismailoğlu, Şile Kaymakamı 
Mehmet Nebi Kaya, Şile Belediye Başkanı 
İlhan Ocaklı ve vatandaşlar katıldı.

Titizlikle devam ediyor
Törende konuşan Bakan Karaismailoğlu 
restorasyonu başlayan diğer tarihi fenerler 
hakkında da bilgi vererek, “Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığı olarak Kıyı Emniyeti Genel 
Müdürlüğü’müz eliyle kıyılarımızın dört bir 
yanında denizcilerimize yol gösteren 41’i tarihî 
olmak üzere 493 fenerimizin restorasyon, ba-
kım ve onarımlarını yaparak yeniliyoruz. 2020 
yılında 5’i tarihi eser olmak üzere 94 fenerin 

bakım, onarım, güçlen-
dirme ve restorasyon 
çalışmalarına başladık. 
Ayrıca tarihi olmayan 89 
betonarme fener ile ta-
rihi Anadolu Feneri’nin 
bakım ve onarımlarını 
da 2021 içinde tamamla-
dık. İstanbul’da bulunan 
Ahırkapı ve Yalova’da 
bulunan Dilburnu tarihi 
fenerlerinin restoras-
yonları da tamamlan-

ma aşamasında. Tarihi Türkeli, diğer adıyla 
Rumeli Feneri’mizde ise çalışmalar süratli 
ve titiz bir şekilde devam ediyor. Bunların 
yanında 2023 yılı sonuna kadar ekonomik 
ömrünü tamamlamış mevcut 52 fener kulesi 
ile 40 yüzer seyir yardımcısının yenilenmesini 
de gerçekleştireceğiz” dedi.

15. sıraya yükselttik
Bakan Karaismailoğlu, ulaşım sektörü ve 
denizcilik anlamında yeni gelişmeler yaşana-
cağını belirterek, “Yüzyıllar boyunca Türk 
karasuları Avrupa ile Asya’yı, Akdeniz ile Ka-
radeniz’i birbirine bağlayan en önemli suyolla-
rını oluşturdu. Günümüzde hâlen dünyanın en 
hareketli ve yoğun deniz ticaretinin merke-
zindeyiz. 2003 yılından bu yana bu gerçeğin 
bilinciyle hareket ettik. 2003 yılında, dünyada 
17. sırada yer alan Türk Sahipli Deniz Ticareti 
Filosu’nu bugün 15. sıraya yükselttik. Gemi 
inşa sanayinde de çok büyük başarılar elde 
ettik. 2002 yılında 37 olan tersane sayımız 84’e 
çıkardık. Yine, Rize ilimizde İyidere Lojistik 
Limanı yapımına da başladık. Türkiye’nin 
denizlerdeki lojistik hakimiyetini artıracak 
Kanal İstanbul ile ulaşım sektörü ve denizcilik 
alanında yeni bir çağın kapısını aralıyoruz. İs-
tanbul Boğazı’ndan geçen gemi sayısı, 1930’lu 
yıllarda ortalama 3 bin iken son yılların ortala-
ması 45 bini buluyor.Oysa İstanbul Boğazı’nın 
emniyetli yıllık geçiş kapasitesi 25 bine yakın” 
diye konuştu.

Projeye başladık
Bakan Karaismailoğlu, “Kanal İstanbul kapsa-
mındaki ilk ulaşım köprüsü Sazlıdere Köp-
rüsü’nün temelini atarak projemize başladık. 
Yine diğer ulaşım geçişi olan; Halkalı-Kapıkule 
Hızlı Tren hattı inşaatı kapsamında Halka-
lı-Ispartakule arası demiryolu hattı projemizi 
de Kanal’ın altından tünel ile geçecek şekilde 
planladık. Kanal İstanbul günübirlik tartışma-
ların ötesinde uluslararası ölçekte bir ulaşım ve 
bölgesel bir kalkınma projesidir. Salt ideoloji 
siyaseti ile memleketin hayrına olan her projeye 
karşı çıkan zihniyet yine karşımızda. Aynı zihni-
yet, Fatih Sultan Mehmet ve Boğaziçi köprüleri 
yapılırken de iş başındaydı” dedi. DHA

HER ŞEYE KARŞI 
ÇIKAN ZIHNIYET!

PROJELER HAZIR PROJELER HAZIR 
BBiiR R iiMZA EKSMZA EKSiiK!K!

ÜMRANIYE’DE HAMSI KUYRUĞU
Ümraniye Belediyesi ve Ümraniye Rizeliler Derneği’nin birlikte düzenlediği 7. Hamsi ve Kültür 
Festivali’ne Ümraniyeliler yoğun ilgi gösterdi. Uzun kuyrukların oluştuğu ve gün boyu devam 

eden festivalde, Ümraniyeliler hamsi ve Karadeniz müziğinin tadına doydu
ÜMRANIYE Santral Etkinlik 
Alanı’nda binlerce vatanda-
şın katılımıyla düzenlenen 

7. Hamsi ve Kültür Festivali’nde, 
sabahın erken saatlerinden itibaren 
uzun kuyruklar oluştu. Festivalde 
bulunan yöresel ürünler ve yemek-
lerin yer aldığı stantlar yoğun ilgi 
gördü. Özellikle hamsili pilav, ham-

sili ekmek ve hamsili kara lahana 
sarması ile vatandaşlar tüm lezzet-
lerin tadına baktı.

Horon teptiler 
Festivale katılarak, mangalın başına 
geçen Başkan İsmet Yıldırım, 
pişirdiği balıkları vatandaşlara 
ikram etti. Hamsi yeme yarışma-
sıyla renkli görüntülere sahne olan 
festivalde, folklor gösterileriyle de 
Ümraniyeliler doyasıya eğlendi. 
Ayrıca vatandaşlar, Karadeniz mü-
ziğinin sevilen isimleri Şükrü Güler 
ve Zeki Uçkan’ın seslendirdiği 
şarkılar eşliğinde horon da oynadı. 
7. Hamsi ve Kültür Festivali’nde 
konuşan Ümraniye Rizeliler Der-
nek Başkanı Necmettin Birinci ve 
Rize Dernekler ve Vakıflar Birliği 
Başkanı Recep Albayrak, programa 
katılan tüm vatandaşlara teşekkür 
ederek, “Böylesine güzel bir festi-
valin düzenlenmesinde emeği geçen 
Başkan İsmet Yıldırım’a teşekkür 
ediyorum” dedi. AK Parti Ümrani-

ye İlçe Başkanı Mahmut Eminmol-
laoğlu yaptığı konuşmada, “Hem 
belediyemizi hem de derneğimizi 
bu organizasyon için tebrik ediyo-
rum. Önemli olan bir arada olmak 
ve paylaşmaktır” dedi.

Her kültür ayrı zenginlik
Yaklaşık beş ton hamsinin ikram 
edildiği festivalde bir konuşma 
yapan Ümraniye Belediye Başkanı 
İsmet Yıldırım, “Hamsi Festivali-
mize hepiniz hoş geldiniz, sefalar 
getirdiniz. Ülkemizin her bir yanı, 
birçok zenginlikle dolu. Her bir 
yöremizin kendine has kültürü, 
gelenek ve göreneği var. İstanbul 
ise bu farklı kültürlerin yıllardır bir 
arada yaşadığı dev bir metropol ha-
line geldi. Ümraniye’miz de farklı 
kültürleri kendi bünyesinde bir zen-
ginlik haline getirmiş durumdadır. 
Bu kardeşlik ortamını bize nasip 
eden Rabbimize şükrediyoruz. 
Allah birliğimizi ve beraberliğimizi 
bozmasın” diye konuştu. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğ-
lu, restore edilen Tarihi Şile Deniz Feneri’nin 

açılışını yaptı. Kanal İstanbul kapsamındaki ilk 
ulaşım köprüsü Sazlıdere Köprüsü’nün temelini 
attıklarını belirten Karaismailoğlu, “Salt ideoloji 
siyaseti ile memleketin hayrına olan her proje-
ye karşı çıkan zihniyet yine karşımızda” dedi

ŞIŞLI’DE, taksi sürücülerine yönelik yapılan 
denetimde, yolcu almadığı için durdurulan bir 
taksici aracına binmek isteyen kişiyi maskesi 
olmadığı için almadığını söyledi. Direksiyon 
başında telefon kullandığı gerekçesiyle ceza 
yazılan sürücü, uzun süre itiraz ederek polis-
ten ispat etmesini istedi. İstanbul Trafik Şube 
Müdürlüğü ekipleri, kısa mesafe yolcu alma-
yan, yolcu seçen ve taksimetre açmayan taksi 
sürücülerine yönelik denetimlere devam ediyor. 
Mecidiyeköy’de yapılan denetimde, bir taksici 
yolcu almadığı gerekçesiyle durduruldu. Taksici 
Mehmet Yaman, müşteriyi maskesi olmadığı 
için almadığını iddia etti. Taksici Yaman, “Beni 
yolun ortasında durdurdu, maskesiz bir de. 
Maskesi takılı olsa, almasam haklısın. Ben şu 
maskeyi sürekli takıyorum. Kenara yanaştım, 

maskem yok dedi. Maskeni 
tak, masken varsa gideriz 
dedim.” diye konuştu. Bir 
vatandaşın, müşterinin tak-
siye maskesiz olarak binmek 
istediğine tanık olduğunu 
söylemesi üzerine, Yaman, 
ceza yemekten kurtuldu.

Itiraz eden edene!



B orsa İstanbul’un 2021 yılını değerlendiren
Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz
Ergun, “Geçen yıl Borsa İstanbul'da

halka arz olan şirket sayısı, yatırımcı sayısı, endeks
değerleri ve işlem hacimlerinde rekorlar kırıldı”
dedi. Geçen yıl 52 şirket ile halka arz sayısında
rekor kırıldığı belirtildi. Bundan önceki rekor, 35
halka arz ile 1990’a aitti. Ergun, “Halka arz edilen
52 şirket ile halka arz sayısında rekor kırıldı. 21,6
milyar TL büyüklüğünde halka arz gerçekleştirildi.
2020 yılında ise 8 şirket ile 1,1 milyar TL tutarında
halka arz gerçekleştirilmişti. Bundan önceki rekor
35 şirket ile 1990 yılındaydı” diye konuştu.

Pay senedi sahipliğinde artış

Ergun, “Böylece, dünya borsaları arasında, halka
arz sayısı bakımından Borsa İstanbul 14 basamak
birden yükselerek 13'üncü sıraya yerleşti. İstanbul,
Ankara, Aydın, Balıkesir, Denizli, Erzurum, İzmir,
Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Rize
gibi ülkemizin farklı şehirlerinde faaliyet gösteren
birçok sektörden şirket bu yıl aramıza katıldı”
dedi. “Şirketlerimizin yatırımları için ihtiyaç duy-
dukları “uzun vadeli TL” sadece sermaye piyasa-
larında ve Borsa'da mevcut” diyen Ergun,
“2021'de aynı zamanda borçlanma aracı ihraçla-
rıyla 258,5 milyar TL kaynak sermaye piyasaları
aracılığıyla sağlanmış oldu” diye konuştu. Ergun,
“2020 yılı başında 1,2 milyon vatandaşımız pay
senedi sahibi iken, bu sayı 2021 yılında 2,4 mil-

yona kadar yükseldi. Bireysel yatırımcı sayısındaki
artışın, sorumluluklarımızı artırdığı bilinciyle hare-
ket ediyoruz. Yatırımcılarımızı finansal okuryazar-
lık konularında bilgilendirmeye yönelik adımlar
atıyoruz ve yatırımcı menfaatlerinin korunması
amacıyla tedbirler alıyoruz” dedi.

Günlük işlem hacmi kırıldı

Ergun, 2021’de Pay Piyasası'nda 91,2 milyar TL
ile, Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası'nda 69,4
milyar TL ile günlük işlem hacmi rekorları kırıldı-
ğına dikkat çekerek, Pay Piyasası'ndaki 2021 gün-
lük ortalama işlem hacminin 30,2 milyar TL
gerçekleşerek, 26,2 milyar TL'lik günlük ortalama
işlem hacmine sahip olan 2020'ye kıyasla arttığını,
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nın da 2021'de
çok ilgi gördüğünü belirtti.

Hu kuk Danýþman larý: av. Uğur sayaNEr, av. Mustafa ENGİN
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BütçEdEn Kamu İktisadi Teşeb-
büsliraeri’ne (KİT) aralık ayında
borç verme kalemi altında 55 mil-

yar lira transfer edilirken en yüksek payı 40
milyar lira ile BOTAŞ aldı. Hazine ve Maliye
Bakanlığı tarafından açıklanan bütçe gerçek-
leşmelerine göre, aralık ayında borç verme ka-
lemi altındaki en büyük transfer 40 milyar lira
ile BOTAŞ’a yapılırken 2021’deki toplam
transfer ise 50.3 milyar liraya yükseldi.
TCDD’ye ise 5.14 milyar lirası Aralık ayında

olmak üzere bu yıl 20.7 milyar lira aktarıldı.Ve-
rilere göre Elektrik Üretim AŞ’ye 9.5 milyar li-
rası aralık ayında olmak üzere 2021’de 11.5
milyar aktarım yapılmış oldu. Eximbank’a ise
3 milyar lirası aralıkta olmak üzere 2021’de
toplam 3.1 milyar lira aktarıldı. Gelir Vergisi
Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik öngören
yasa ile ek bütçeye gerek kalmadan Cumhur-
başkanına bu yıl bütçe tahmininin üzerinde
elde edilen gelir kadar tutarı ödenek olarak
kullanma imkanı getirilmişti.

EKONOMİ

Bütçeden BOTAŞ’a dev transfer

GEçtiğimiz ay yaşanan kur krizinin ciddi
oranda fiyat artışlarına sebep olarak enflas-
yonun 19 yılın zirve olan yüzde 36’ya yük-

selmesine yol açmasının ardından Tüketici Fiyat
Endeksi’nin (TÜFE) 2022’nin ilk yarısında yüzde 40
civarında seyretmesi, yılsonunda ise yüzde 27 seviye-
sine gerilemesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Er-
doğan’ın çağrıları doğrultusunda Merkez Bankası
(TCMB) geçtiğimiz Eylül’den beri haftalık repo faizini
500 baz puan indirerek yüzde 14 seviyesine çekmişti.
Faiz indirimleri ise TL’nin dolar karşısındaki düşüşünü
hızlandırarak geçtiğimiz yıl %44 değer kaybetmesine
yol açmış ve enflasyonun 2021’i yüzde 36 seviyesine
yükselerek tamamlamasına sebep olmuştu. Reuters’ın
toplam 43 katılımcı ile 10-14 Ocak tarihlerinde gerçek-
leştirdiği anketteki medyan tahmine göre enflasyonun
yılın ilk çeyreğini yüzde 40 seviyesinde kapaması bek-
lenirken, ikinci çeyrekte bu seviye yüzde 39’a düşüyor.
Bu tahminler daha önceki anketteki birinci çeyrek tah-
mini olan yüzde 17 ve ikinci çeyrek tahmini olan yüzde
15.5’in oldukça üstünde bulunuyor.

Öngörülerin çok üzerinde

TÜFE’nin yılsonuna kadar ise yüzde 26.8 seviyesine
inmesi beklenirken tahminler yüzde 17 ve yüzde 46
arasında geniş bir bantta yer alıyor. Anketteki medyan
tahmine göre enflasyonun 2023 sonunda bile ancak
yüzde 15.3 seviyesine inmesine beklenirken bu rakam
yetkililerin 2023 ortasında tek haneli enflasyona ulaşı-
lacağı öngörülerinin çok üstünde bulunuyor.Hüküme-
tin son aylarda izlediği faizleri düşürerek büyümeyi
hızlandırma politikasına rağmen bazı ekonomistler
TCMB’nin gelecekte tekrar yön değiştirerek sıkılaştır-
maya gitmek zorunda kalacağı görüşünde. Anketteki
medyan tahmine göre TCMB’nin haftalık repo faizi-
nin 2023’ün ikinci çeyrek sonuna kadar yüzde 14 sevi-
yesinde sabit kalması beklenirken, üçüncü çeyrekte
yüzde 17 seviyesine yükselmesi ve yılı yüzde 15.5’le ka-
patması bekleniyor. 2022’nin üçüncü çeyreğine kadar
en düşük politika faizi tahmini yüzde 14 seviyesinde
bulunuyor. Bundan sonra bazı ekonomistler daha
fazla indirim beklerken diğerleri ise yılsonuna kadar
yüzde 25’e kadar yükselebileceğini tahmin ediyor.

Enflasyon ihtimali
kORkutuyOR

BORSA ISTANBUL
rEKor KIrDI

2021 yılını değerlendiren Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, halka arz olan
şirket sayısı, yatırımcı sayısı, endeks değerleri ve işlem hacimlerinde rekorlar kırıldığını
aktardı. Ergun, 2021 sonunda net kârın yüzde 44 artarak 2,07 milyar TL olduğunu belirtti
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Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan bütçe gerçekleşmelerine göre,
aralık ayında borç verme kalemi altındaki en büyük transfer 40 milyar lira ile
BOTAŞ'a yapılırken 2021'deki toplam transfer ise 50.3 milyar liraya yükseldi

YAYIN TÜRÜ:  Ye rel Süre li Yayın

Borsa İstanbul’un 2021 yılını değerlendiren Borsa İstanbul
Genel Müdürü Korkmaz Ergun, “Geçen yıl Borsa İstanbul'da
halka arz olan şirket sayısı, yatırımcı sayısı, endeks değerleri
ve işlem hacimlerinde rekorlar kırıldı” dedi.

Net kar yüzde 44 arttı
Ergun, borsa İstanbul'un fi-
nansal performasıyla ilgili
olarak ise şunları söyledi:
“2021 yılında işlem hacim-
lerinin yükselmesiyle işlem
bazlı gelirler, sunduğumuz
yeni finansal hizmet ve
ürünler, veri ve teknoloji

gelirleri ve halka arzların
artması sayesinde borsa
İstanbul'un finansal perfor-
mansı da geçen yıla oranla
daha da güçlendi. 2021 so-
nunda net kârımız yüzde 44
artarak 2,07 milyar tl
oldu.” 

Maaş zamları hala
yasalaşMaDI
Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve emekliler, zamlı maaşları bu hafta almayı 
bekliyordu ancak hayal kırıklılığına uğradılar. Zira bekledikleri kanun teklifi henüz yasalaşmadı

EmEkli ve memur maaş
zammının, belirlenmesi-
nin ardından gözler zamlı

maaşın yatacağı tarihe çevrildi. Ocak
ayının 15’inde zamlı maaşı almayı
bekleyen memurlara kötü haber
geldi. Memur ve emekli maaşlarına
ek zammı da içeren kanun teklifi,
Genel Kurul’da toplantı yeter sayı-
sına ulaşılamayınca yasalaşamadı.

Zamlı maaşlar ne 
zaman yatacak?

Memur ve emekli maaşlarına ek
zammı da içeren kanun teklifi, Genel
Kurul'da toplantı yeter sa-
yısına ulaşılamayınca yasa-
laşamadı. Toplantı yeter
sayısı olmadığı için görüş-
meler salı gününe ertelendi.
Memurlar bu ayki maaşla-
rını zamsız alacak. Kanun
teklifinin yasalaşmasının
ardından memurlara maaş
farkları yatırılacak. Görü-
şülemeyen kanun teklifi içe-
risinde emekli maaşlarının
2 bin 500 liraya yükseltil-
mesi de yer alıyordu.
Kanun teklifi toplam 18
maddeden oluşuyor. 10
maddenin görüşmeleri ta-
mamlandı.

Maaşlar ne zaman ödenecek?

Devlet memurları, sözleşmeliler, ge-
çici personel ve memur emeklileri,
maaşlarını 15 Ocak’ta alacak. SSK
emeklileri maaşlarını 17 Ocak – 26
Ocak tarihleri arasında alacak. Bağ-
Kur emeklileri maaşını 25 Ocak – 28
Ocak tarihleri arasında alacak.

Kim ne kadar maaş alacak?

Yeni zamlarla birlikte en düşük
memur maaşı 4 bin 444 liradan 5 bin
665 liraya, en düşük memur emeklisi
aylığı 3 bin 166 liradan 4 bin 37 liraya

çıktı. Bununla birlikte 9. derece 4. ka-
deme bekçi maaşı 5 bin 335 TL’ye 9.
derece 4. kademe imam maaşı 6 bin
141’ye, 1. derece 4. kademe öğretmen
maaşı ise 7 bin 252 TL oldu.
Ebe maaşı 5 bin 59 lirada, 6 bin 449
liraya yükseldi.
Hemşire maaşı 5 bin 292 liradan, 6
bin 746 liraya yükseldi.
Baş komiser maaşı 7 bin 670 liradan,
9 bin 778 liraya yükseldi.
Daire başkanı maaşı 10 bin 270 lira-
dan, 13 bin 92 liraya yükseldi.
Kaymakam maaşı 10 bin 726 liradan
13 bin 674 liraya yükseldi.

Genel Müdür maaşı 15 bin
399 liradan, 19 bin 631 li-
raya yükseldi.

Emekli maaşı 
ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kuru-
mu'nun (TÜİK) ilan ettiği
enflasyon verileri ile memur
ve memur emeklisine yüzde
5+22,48, işçi emeklisine
yüzde 25,47 zam yapılacak.
Türkiye İstatistik Kuru-
mu'nun (TÜİK) ilan ettiği
enflasyon verileri ile memur
ve memur emeklisine yüzde
5+22,48, işçi emeklisine
yüzde 25,47 zam yapılacak.

Reuters'ın 43 katılımcı ile 10-14
Ocak tarihlerinde yaptığı ankete
göre, enflasyonun 2022'nin ilk
yarısında yüzde 40 civarında
seyretmesi, yılsonunda ise yüzde 
27 seviyesine gerilemesi bekleniyor

Şirketler için ciddi sorun var
“2021 yılın son aylarında yükselen döviz, yıl
sonu şirket bilançolarında büyük ölçüde kur farkı
geliri oluşmasına neden oldu” diyen Prof. Dr. Işın
Çelebi, bu durumun şirketler açısından çok ciddi
bir sorun olduğuna değindi

AltınbAş Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. ışın
Çelebi, bu durumun kur artışlarından doğan
gelirlerin vergilendirilmesi sürecini başlatmış

olduğunu da dikkat çekerek, “Hem dövize olan talebi bir
parça aşağıya çekecek hem de şirketlerin kur garantili
mevduat hesaplarına minimum 6 ay vadeli olmak koşu-
luyla belli bir koruma da getirecek” değerlendirmesinde
bulundu. 17 şubat'ta ödenmesi gereken kurumlar vergisini
de erteleyen bir karar olduğu için şirketlere ve reel sektöre
önemli ölçüde rahatlık getireceğini de belirten ışın Çelebi,
“şirketler, olmayan gelirlerin fiktif gelir vergisini ödemek
zorunda kalacaklardı. bence doğru bir karar olmuştur. Eko-
nomiyi rahatlatacağını düşünüyorum” dedi. 

Sözleşmeleri değerlendirdi

türkiye'nin öncelikli meselesinin hala yüksek enflasyon ol-
duğuna işaret eden ışın Çelebi, “Üretici Fiyat Endeksi
yüzde 79. bu kadar yüksek olması maliyet enflasyonu da
pompalayacak. tüketici Fiyat Endeksi de yüzde 36. İkisinin
ortalaması alıp bakmak gerekiyor. türk Metal İş'in yaptığı
toplu sözleşmede yüzde 66 ücret artışı kabul edildi. böy-
lece türkiye'de enflasyonun şu anda yüzde 50'nin üzerinde
olduğu bu toplu sözleşmeyle realize oldu” diye konuştu.
Enflasyonla mücadelede kur, faiz ve enflasyon bermuda
şeytan üçgeninin türkiye'yi çok ciddi sıkıntıya sokmaya
devam edeceğine işaret eden ışın Çelebi, “Elbette global
piyasalardaki enflasyon da artıyor.  AbD’de açıklanan
yüzde 7'lik enflasyon, son 35 yılın en yüksek oranı” oldu-
ğunu belirtti. AbD ve Ab’de faiz artılı yönünde bir eğilim ol-
duğunu söyleyerek,
kur garantili mev-
duatında dolaylı bir
faiz artışını getirdi-
ğinin altını çizdi.  şu
anda yüzde 21 gibi
örtülü bir faiz artışı
olduğunu da söyle-
yen ışın Çelebi, yılın
ilk yarısında da
hem global piyasa-
lardaki enflasyon
hem türkiye'deki
enflasyon trendinin
ağırlıklı biçimde
devam edeceğini
ifade etti. 

2021 yılını değerlendiren Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, halka arz olan
şirket sayısı, yatırımcı sayısı, endeks değerleri ve işlem hacimlerinde rekorlar kırıldığını
aktardı. Ergun, 2021 sonunda net kârın yüzde 44 artarak 2,07 milyar TL olduğunu belirtti

Borsa İstanbul
Genel Müdürü
Korkmaz Ergun
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B eylikdüzü Belediye Başkanı Meh-
met Murat Çalık, Kurban Bay-
ramı öncesi Yakuplu

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

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

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

İşlemler tamamlandı

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

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

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

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

BARIŞ KIŞ

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

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

Şehitler için dua edildi

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

Şehitlere rahmet

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

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

Bir dönüm noktası

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

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

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

Yüzde 80 karşı koyuyor

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

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

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

deniyle Taksim
Cumhuriyet Anıtı'nda

tören düzenlendi.
KKTC İstanbul

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

şehitlerimizi saygı ve
rahmetle anıyorum"

diye konuştu.

Bayrak hassasiyeti

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

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

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

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

İşlemler tamamlandı

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

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

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

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

BARIŞ KIŞ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

deniyle Taksim
Cumhuriyet Anıtı'nda

tören düzenlendi.
KKTC İstanbul

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

şehitlerimizi saygı ve
rahmetle anıyorum"

diye konuştu.

Bayrak hassasiyeti

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

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

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

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

Hastaneye beni almadılar

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

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

Eve girmek istemiyorum

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

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

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

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

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

arası anma sürüşü yapıldı.

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

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

Umut'la hiç tanışamadı

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

Mücadele edeceğiz

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

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

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

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

BISIKLETLI
PROTESTO

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

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

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

Kendimi kenara attım

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

Maganda dehşeti

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

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

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

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

MİLLETE GAZ 
VERMEYİ BIRAK

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

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

Burnunuzdan getiririm!

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

Murat Açıl'ı unutmadı

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

Sileceksin kardeşim

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

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

Otur, görevini yap!

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

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

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

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

SİYASİ İKBALİN İÇİN NASIL MEZE YAPARSIN!

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

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

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

Sular gibi coşacağız

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

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

Bu ülke hepimizindir

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

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

Biz kayyum değiliz

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

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

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

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

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

Çizelge ve analiz sunmuş!

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

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

CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu

ATO Kongre Merke-
zi’nde düzenlenen 
‘Hatay EXPO 2021 

Ankara Lansmanı’na; CHP 
lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 
İYİ Parti Genel Başkanı 
Meral Akşener, Demok-
rat Parti Genel Başkanı 
Gültekin Uysal, Ankara 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş, 
Hatay Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Lütfü Savaş 
ile milletvekilleri katıldı. 
Hatay Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Savaş, son 
10 yılda kent olarak hem 
sosyolojik hem psikolojik 
hem de ekonomik anlamda 
geri gittiklerini belirterek, 
“Suriye savaşı dolayısıyla 
şu anda yaklaşık 500 binin 
üzerinde resmi rakamlarla 
misafir ağırlıyoruz ama 300 
binin üzerinde de kayıtsız 
Suriye’den gelen misafi-
rimiz var ve Hatay halkı 
yaklaşık 900 bin civarında 
misafire 10 yıldır karşılıksız 

bakmaktadır. Bundan da 
gücenmiyoruz ama isti-
yoruz ki o coğrafya bir an 
önce huzur bulsun” diye 
konuştu.

Ülkelerine gitmelerini 
isteyeceğiz

CHP lideri Kılıçdaroğlu 
da tarih konusunda Ha-
tay’ın kadim kent olduğunu 
dile getirerek, “İnançların 
ve kültürlerin bir anlam-
da merkezi Hatay. Sayın 
Başkan 900 bin Suriyeliye 
baktıklarını ifade etti ve 
Suriye’de yaşanan dramın 
Hatay’a büyük maliyetler 
çıkardığını da ifade etti. 
Sayın başkanım şöyle bir 
sözümüz var. En geç 2 yıl 
içinde Suriyeli kardeşleri-
mizi davulla zurnayla kendi 
ülkelerine yolcu edeceğiz. 
Onların kendi iradeleriyle 
kendi ülkelerine gitmele-
rini isteyeceğiz. Elbette ki 
onlar gidecekler. Kendi 
topraklarında babalarının, 

atalarının topraklarında 
çalışmak isteyeceklerdir. 
Dolayısıyla can ve mal 
güvenliklerinin sağlanma-
sını isteyeceklerdir. Bunun 
altyapısını oluşturacağız 
ve göreceksiniz Hatay eski 
görkemli günlerine yeni-
den kavuşacak” dedi.

Atatürk o talimata 
uymamıştır

Kılıçdaroğlu, Gazi Mus-
tafa Kemal Atatürk’ün, 
Hatay konusuna verdiği 
öneme dikkat çekerek 
şunları söyledi: “Oku-
duğum kadarıyla Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk 
ile İstanbul’daki sarayın 
arasındaki ihtilaf, uyuş-
mazlık ilk önce İskende-
run konusunda çıkmıştır. 
İngiliz askerleri sarayın 
izniyle İskenderun’dan 
Orta Doğu’ya geçecekler-
dir. Gazi Mustafa Kemal o 
dönem Suriye’de görevlidir 
ve talimat gelmiştir; ‘İngiliz 

askerleri oradan Orta 
Doğu’ya geçecekler’ diye. 
Gazi bunu kabul etmez ve 
sarayı tekrardan uyarır. 
Der ki ‘Buradan geçecek-
ler ama bu Hatay’ın bir 
anlamda kaybedilmesine 
yol açabilir’. Bunu uygun 
görmediğini ifade etmiş-
tir. Saraydan tekrar bir 
talimat gelmiştir; ‘Hayır 
bu talimata uyacaksınız’ 
diye ve Atatürk o talimata 
uymamıştır. Dolayısıyla 
Hatay’ın böyle bir özelli-
ği de daha var. Hatay’ın 
korunması aslında çok 
öncelerde, Cumhuriyet’in 
ilanından önce Mustafa 
Kemal’in kafasında vardır. 
Dolayısıyla Hatay’ı yeniden 
kazanmak ve bunu büyük 
bir diplomatik zaferle ve 
bütün dünyanın kabul ede-
bileceği bir yapı içinde bir 
hukuk sistemiyle Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’ne 
kazandırması olağanüstü 
güzel bir olaydır.” 

SURSURiiYELYELiiLERLERii  
ULKELERULKELERiiNENE
DAVULLADAVULLA  
GONDERECEGGONDERECEGiiZZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “En geç 2 yıl içinde Suriyeli 
kardeşlerimizi davulla zurnayla kendi ülkelerine yolcu edeceğiz. Onla-

rın kendi iradeleriyle kendi ülkelerine gitmelerini isteyeceğiz” dedi

TDP Genel Başkanı 
Sarıgül, partisinin 
olağan Merkez 
Yönetim Kurulu 
toplantısı öncesi 
basın mensupları-
na açıklama yaptı. 
Sarıgül, elektrik ve 
doğal gaz zamlarına 
ilişkin, “Elektrik ve 
doğal gaz faturaları 
evlerde huzur bı-
rakmadı. Bu artışlar 
esnafı, çiftçiyi zor du-
ruma soktu. Ülkeyi 
yönetenleri buradan 
bir kez daha uyarı-
yorum. Asgari ücreti 
açlık sınırının üstüne, 
en düşük emekli ma-
aşını da asgari ücret 
düzeyine çıkarın. 
Yoksul ve işsizle-
rin elektrik, gaz ve 
suyunu kesmeyin. 
Elektrikte düşük 
tarife sınırını aylık 
150 kilovat saatten 
230 kilovat saate 
yükseltin. Elektrik, 
doğal gaz ve suda 
KDV oranını yüzde 
1’e düşürün. Çiftçiler 
tarlasına gübre ata-
madı, kuraklık var, 
hem gıda sıkıntımız 
olacak, hem ekmek 
fiyatları artacak, 
buna şimdiden bir 
çözüm bulun. Esnafa 
sicil affı çıkarın” 
dedi.

Ekonomi eleştirisi
Sarıgül, “Uyguladığı-

nız ekonomik politi-
kalar, Ayşe teyzenin 
mutfağına huzur 
getirmiyorsa, emekli 
Salih amcanın cebini, 
esnaf Rıza’nın elini 
rahatlatmıyorsa boş 
laf olmaktan öteye 
geçemez. Halkımız 
bunalmış, perişan 
bir haldeyken Sayın 
Erdoğan, ‘Memurla-
rımızı, emeklilerimizi 
rahatlattık’ derse 
ben de buradan 
sorarım; Sayın 
Cumhurbaşkanı siz 
hangi ülkede yaşı-

yorsunuz? Halkın ne 
yaşadığı bilinmiyor-
sa yönetim zafiyeti, 
biliniyor ama önem-
senmiyorsa mer-
hamet yoksunluğu 
var demektir. Biz 
bu ülkenin çayını, 
fındığını, pancarını, 
tütününü, pamuğu-
nu, incirini, zeytini 
korumayı milli bir 
görev olarak görüyo-
ruz. Bu ürünlerimizin 
yabancıların eline 
bırakılmasını içimize 
sindiremiyoruz” diye 
konuştu.

KDV oranını düşürün

GEÇEN yıl ‘milletin enflasyonu’nu 
market ve pazar gezerek hesaplayan 
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Ümit Dikbayır, bu kez de ‘milletin 
geçim derdi’ çalışması yaptı. Biri 
küçük diğeri de liseye giden öğrenci 
çocuğu olan asgari ücretli ailenin gi-
derlerini hesaplayan Dikbayır, kalan 
parayla da market alışverişi yaptı. 
Faturaları ödedikten sonra elinde 
asgari ücretten 1400 TL kalan Ümit 
Dikbayır, bu parayla markete gitti 
ve bir ailenin temel gıda ve temizlik 
malzemelerini aldı. Dikbayır ailesi, 
alışveriş listesindeki ürünlerin fiyat-
ları yüksek gelmesiyle bazı ürünleri 
kasada bırakmak zorunda kaldı. 
Buna rağmen alışveriş tutarı 1217 
TL oldu. Alışverişin ardından asgari 
ücretlinin elinde bir ay boyunca 
harcayabileceği 183 TL kaldı. Ümit 
Dikbayır, “4 kişilik asgari ücretli bir 
aileyi canlandırdık ve ben kasada bu 
ürünleri bırakırken utandım. Milleti 
bu hale düşürenler utansın” dedi. 
4 bin 253 TL maaşı olan bir asgari 
ücretli ailenin giderleri şöyle oldu:
Kira: ..................................... 1.261 TL
Apartman aidatı: ................... 100 TL
Elektrik faturası: .................... 232 TL
Su faturası: ............................. 135 TL
İnternet faturası:.................... 100 TL
Doğalgaz: ............................... 350 TL
Telefon faturaları: ................. 140 TL
Liseye giden çocuğun harçlığı: ... 200  
............................TL (haftalık 50 TL)

Ulaşım: ........200 TL (Halk otobüsü)
Ekmek (Halk ekmek): .......... 135 TL
TOPLAM: ........................... 2.853 TL

Bazı ürünleri kasada bıraktı
Elinde 1400 TL parası kalan ve bu 
parayla temel ihtiyaç alışverişi yapan 
Dikbayır, kasada fiyatın yüksek 
çıkmasının ardından bebek bezinin 
küçük olanını aldı. Yağ, yumurta, 
pirinç, şeker, süt, salça, yoğurt ve 
tuvalet kağıdı sayısını düşürdü. Bazı 
sebzeleri ise kasada bırakmak zorun-
da kaldı. Böylece alışveriş 1217 TL 
tuttu. Böylece asgari ücretlinin bir ay 
boyunca harcaması için cebinde 183 
TL kaldı.

Haftalık 304 TL
Dikbayır, “Biz aylık olarak alışveriş 
yaptık. Haftalık 304 TL’ye geli-
yor’’ dedi. Dikbayır’ın 1217 TL’lik 
alışveriş listesinde hiç kırmızı et yer 
almazken, yalnızca 1 adet bütün piliç 
var. Listede sıvı yağ, şeker, un, tuz, 
yumurta, beyaz peynir, zeytin, ma-
karna, margarin, kuru fasulye, kırmı-
zı mercimek, salça, süt, çocuk bezi, 
çocuk maması, yoğurt, çay, tavuk, 
bulgur, pirinç, soğan, patates, havuç, 
limon, kabak, tuvalet kağıdı, peçete, 
bulaşık deterjanı, çamaşır suyu ve 
deterjanı, şampuan, diş macunu, 
sabun, kırmızı biber, karabiber, ka-
bartma tozu, patlıcan, domates, Türk 
kahvesi ve kaşar peyniri yer alıyor.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır ‘milletin geçim derdi’ çalış-
ması yaptı. İki çocuklu asgari ücretli ailenin giderlerini hesaplayan Dikba-
yır daha sonra gıda alışverişi yaptı. Vekilin cebinde cebinde 183 TL kaldı

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa 
Sarıgül, “Elektrikte düşük tarife sınırını aylık 150 kilo-
vat saatten 230 kilovat saate yükseltin. Elektrik, doğal 

gaz ve suda KDV oranını yüzde 1’e düşürün” dedi



8 18 OCAK 2022 SALI GÜNCELwww.gazetedamga.com.tr

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1533169)

SINAİ GAZ SATIN ALINACAKTIR
İSTANBUL BÖLGE KRİMİNAL POLİS LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

4 (dört) Kalem Sınai Gaz Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık
ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2022/18491
1-İdarenin
a) Adresi : Atakent Mahallesi 3. Cadde No:6 34091 Halkalı 

KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2126931500 - 2126931517
c) Elektronik Posta Adresi : istanbulkpl@egm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Azot Gazı 291,00 m3 Helyum Gazı 825,00 m3 Argon 

Gazı 220,00 m3 Kuru Hava Gazı 245,00 m3Ayrıntılı bilgiye 
EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı 
Müdürlüğündeki mevcut tüp odası

c) Teslim tarihi : 01.03.2022-31.12.2022 tarihleri arasında, İdarenin uygun 
gördüğü tarihlerde ihtiyaç kadar parça parça alım yapılacaktır

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Atakent Mah. 3. Etap 3. Cad. No:6 Küçükçekmece/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 10.02.2022 - 14:00
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 
kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz 
edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan
yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli 
belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
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 İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Destek Şube 
Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliği 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 30 (Otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci
maddesine göre açıklama istenecektir.

Başakşehir Belediyesi güvencesiyle inşa edilecek
Kayapark Sakura Evleri, Başakşehir Çam ve
Sakura Şehir Hastanesi ile Atatürk Olimpiyat 
Stadı ve Kayapark Millet Bahçesi’ne komşu 
olacak. Yeni projenin tanıtım programında
konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin
Kartoğlu,  “Kayapark Sakura Evleri aynı zamanda
ilçemizin ilk kentsel dönüşüm projesi olacak” dedi

KAYAPARK SAKURA
PROJESI ILK OLACAK

Programda konuşan Famir
Yapı Proje Müdürü Serkan
Başel de, proje hakkında bilgi
verdi. Kayapark Sakura Ev-
leri’nde 445 dairenin satışa su-
nulacağını ifade eden Başel,
“6 bloktan oluşan proje kapsa-
mında, iki farklı tipte 267 adet
2+1 ile 178 adet 3+1 daire,
ön talep fırsatı ve maliyetine
yakın fiyatlarla satışa sunula-
cak. 17 bin 420 metrekare
alan üzerinde yükselecek kent-
sel dönüşüm projesi, İstanbul
Havalimanı’na yakınlığı, Yavuz
Sultan Selim Köprüsü bağlan-
tısı, şehrin her bölgesine ula-
şım imkanı sağlayan metro
hatları ve otobüs güzergahları
ile sakinlerine seçkin bir lokas-
yon avantajı da sunacak.” diye
konuştu.

Maliyetine yakın 
fiyatlarla 445 daire

Maliyetine yakın 
fiyatlarla 445 daire

Maliyetine yakın 
fiyatlarla 445 daire

Maliyetine yakın 
fiyatlarla 445 daire

Maliyetine yakın 
fiyatlarla 445 daire

Maliyetine yakın 
fiyatlarla 445 daire

Maliyetine yakın 
fiyatlarla 445 daire

Maliyetine yakın 
fiyatlarla 445 daire

Maliyetine yakın 
fiyatlarla 445 daire

Başkan Kartoğlu, “Hayatın her alanında olduğu gibi konut alanında da, ilklere ve enlere imza attık.
Bugün sizlere tanıtmanın mutluluğu ve gururunu yaşadığımız Kayapark Sakura Evlerimizi, örnek sosyal
belediyecilik anlayışımız ve kendi öz kaynaklarımızla inşa edeceğiz” dedi.

YAKUP TEZCAN

B aşakşehir Belediyesi ve Famir
Yapı işbirliği ile Kayabaşı
Mahallesi’nde, doğanın ve

sağlığın tam merkezinde inşa edilecek
Kayapark Sakura Evleri, düzenlenen
programla tanıtıldı. Çok sayıda basın
mensubunun takip ettiği programın
sunuculuğunu Salih Nayman yaptı.
Kayapark Sakura Evleri’nin tanıtım
toplantısında konuşan Başakşehir Be-
lediye Başkanı Yasin Kartoğlu, mutlu-
luğun şehri Başakşehir’in ulaşım
kolaylığı, modern konut siteleri, sağ-
lam zemini ve yeşil alanlarıyla İstan-
bul’un en çok tercih edilen ilçelerinden
biri olduğunu söyledi.

İlklere ve enlere imza attık

Kayapark Sakura Evleri’ni Türkiye’ye
örnek olan sosyal belediyecilik anlayış-
ları ile inşa edeceklerine dikkat çeken
Başkan Kartoğlu, “Bugüne kadar Tür-

kiye’nin ilk deprem izolatörlü konut
projesi olan Mavera Comfort ve Bah-
çeşehir’in tam merkezinde yükselen
sosyal konut projemiz Bahçeşehir
Yuvam Evleri gibi pek çok projeyi ha-
yata geçirdik. Hayatın her alanında ol-
duğu gibi konut alanında da, ilklere ve
enlere imza attık. Bugün sizlere tanıt-

manın mutluluğu ve gururunu yaşadı-
ğımız Kayapark Sakura Evlerimizi,
örnek sosyal belediyecilik anlayışımız
ve kendi öz kaynaklarımızla inşa ede-
ceğiz” dedi.

Başakşehir için ilk

“Sağlığın merkezinde yemyeşil bir
yaşam” sloganıyla hayata geçirilecek
Kayapark Sakura Evleri’nin aynı za-
manda ilçemizin ilk kentsel dönüşüm
projesi olacağını söyleyen Başkan
Kartoğlu, “Kayapark Sakura Evleri-
miz, doğanın ve sağlığın tam merke-
zinde yer alacak. Bir yanında
Avrupa’nın en büyük sağlık kompleks-
lerinden biri Başakşehir Çam ve Sa-
kura Şehir Hastanesi, diğer yanında
ise Atatürk Olimpiyat Stadı ve Kaya-
park Millet Bahçesi. Muazzam bir ko-
numa sahip Kayapark Sakura
Evlerimiz, şehrin merkezinde, doğa ile
iç içe yeni bir yaşamı herkes için müm-
kün kılacak.” şeklinde konuştu.

Hayvanlar için yaşam alanı
Beykoz’da sokak hayvanlarının kendi doğal ortamlarında sağlıklı, denetimli ve huzurlu
yaşayacağı, Türkiye’nin bu fonksiyonda ilki olacak “Doğal Yaşam Alanı” kuruluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından ziyaret edilen “Beykoz Hayvan Re-
habilitasyon Merkezi”,  ilçedeki sahipsiz

sokak hayvanlarına 11 dönümlük arazide kuaförden
yoğun bakım ünitelerine, zeminden ısıtmalı barınma
alanları ve son teknolojik imkânlarla, aşı, tedavi ve
bakım hizmeti veriyor. Beykoz Belediyesi’nin Mahmut-
şevketpaşa’da kurduğu, 400 hayvan kapasiteli merkezin
yanında ilçe sakinlerinin güvenliğini, sokakta yaşayan
kedi ve köpeklerin refahını sağlayacak “Doğal Yaşam
Alanı” hazırlanıyor. Türkiye’de ilk olacak “Doğal
Yaşam Alanı” ilk etapta 50 dönüm, tamamlandığında
ise 320 dönüm büyüklüğünde geniş bir arazide hizmet
verecek. 

Yasal ırklar burada bakılacak

Ülke genelinde yaşanan elim olaylar sonrasında, Tarım
ve Orman Bakanlığı’nın genelge ve talimatlarla beledi-
yeleri gerekli önlemleri almaları konusunda uyardığı ya-
saklı ırkların bakım ve ıslahları da bu alanda yapılacak.
Doğal Yaşam Alanı’yla ilçedeki kedi ve köpekler, yılın
365 günü açık alanda,  su ve yemeklerinin günlük ola-
rak karşılanacağı, temizlik ve bakımları ile ihtiyaç duy-
duklarında tedavilerinin yapılacağı tam teşekküllü bir
alana kavuşacak. Alanın hizmete alınmasıyla sokakla-
rın güvenliği sağlanırken,  sokak hayvanları da örnek bir
hizmete kavuşacak. ÖMER FARUK ARPACIK

Beykoz Belediyesi’nin Mahmutşevketpaşa’da kurduğu, 400 hayvan 
kapasiteli merkezin yanında ilçe sakinlerinin güvenliğini, sokakta yaşayan
kedi ve köpeklerin refahını sağlayacak “Doğal Yaşam Alanı” hazırlanıyor.

İslambey’de
dönüşüm var
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği
Bakanlığı ve Eyüpsultan Belediyesi'nin
işbirliği ile İslambey'de başlatılan Kentsel
Dönüşüm Projesi’nin startı verildi

İslambey Mahallesi sakinlerinin yıllardır
hayalini kurduğu kentsel dönüşüm projesi
kapsamında İslambey Caddesi Dirim So-

kak’ta bulunan ilk iki binanın yıkımına gerekli güven-
lik önlemleri alınarak başlandı. Yıkım çalışmalarını
yakından takip eden Eyüpsultan Belediye Başkanı
Deniz Köken, yerinde dönüşümün tüm vatandaşlara
hayırlı olması temennisinde bulunarak şu açıklama-
larda bulundu. "Bölge sorunlu bir bölge, vatandaşın
iki türlü mağduriyeti var. Birincisi zemin ve bina
kötü, ikincisi ise hisseler çok fazla, hepsini bir araya
getirmek zordu. Bakanlığı dahil etmeseydik çözme-
miz mümkün değildi. 394 tane bağımsız birim var
burada, yaklaşık 222 tanesinin imzası alındı. Vatan-
daştan izin alarak bu riskli yapıyla yıkıma başladık.
Vatandaşlarımızın, komşularımızın başka bir yere
gitmeden, yerinde ve güzel binalarda bir arada olabi-
leceği bir dönüşüm. Hayırlı olsun diyorum.. Başkan
Deniz Köken, yıkım çalışmalarını izlemeye gelen va-
tandaşlarla da sohbet ederek, bilgilendirmede bu-
lundu. İslambey’i sağlıklı bir yaşam alanına
dönüştürmek amacıyla hayata geçirilen proje dahi-
linde hak sahibi tespiti, jeolojik zemin etüt raporu ve
kentsel tasarım çalışmaları tamamlanarak, 394 ba-
ğımsız birimin bulunduğu 46 dönümlük kentsel dö-
nüşüm alanında çoğunlukla uzlaşma sağlandı.

Çekmeköy’de kar nöbeti
Çekmeköy Belediyesi’ne bağlı ekipler, İstan-
bul’da beklenen kar yağışının öncesinde ha-
zırlıklarını tamamladı. Kar küreme ve

tuzlama araçlarının yanı sıra, yaya ekipler de yolların
açık tutulması için 7/24 çalışacak şekilde hazır şekilde
bekliyor. Ekipler; 8 kar küreme kepçesi, 2 adet büyük
kar küreme aracı, mahalle aralarına daha iyi hizmet
vermek için küçük 3 adet 4*4 kar küreme aracı, köy yol-
ları ve büyük mahalleler için 4 kar küreme greyderi ve
tuz çekimi için 8 adet kamyonla sahada aktif şekilde
çalışacaklar. Araçlarda yer alan GPS ve kamera sistemi
sayesinde, karla mücadele çalışmalarında vatandaşlar-
dan gelen istek ve taleplere de  anlık müdahaleler yapı-
labilecek.Vatandaşlar kar yağışı sebebiyle
yaşanılabilecek olumsuzluklara karşı 0216 600 0 600
numaralı tele-
fondan ve
Çekmeköy
Belediyesi sos-
yal medya he-
saplarından
ekiplere ulaşa-
bilecekler.



O lay Başakşehir Çam ve Sakura
Şehir Hastanesi'nde önceki gün
saat 22.00 sıralarında meydana

geldi. İddiaya göre 4 hasta yakını, hastala-
rıyla ilgilenmediğini öne sürdükleri 24 yaşın-
daki hemşire Gülhan D.'yi darbetti. 2 aylık
hamile olan Gülhan D. saldırganlardan şika-
yetçi oldu. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir
Hastanesi'nde hemşire olarak çalıştığını be-
lirten Gülhan D., 16 Ocak günü kan alma bi-
riminde görevli olarak çalıştığını, saat 22.00
sıralarında kan aldığını söyledi. Gülcan A.
isimli hastanın kan alma işleminin bitmesi-
nin ardından başka bir hastaya trombosit
alma işlemi yaptığını öne süren  Gülhan D.
ifadesinde, "Gülcan A. kan alımından dolayı
ani baş dönmesi yaşamasın diye kendini iyi
hissedene kadar koltukta oturtuyorduk. Bu
kişi bana 'Ben kalkabilir miyim' dedi. Ben de
'Kendinizi iyi hissediyorsanız kalkabilirsiniz'
dedim. Bana, 'Aman siz kaldırmayın sakın'
dedi. Ben de diğer hastanın işlemlerine
devam ettiğimden, 'Şu an sizinle ilgilenemi-
yorum, biraz beklerseniz yardımcı olacağım'
dedim" diye konuştu. Gülcan A.'ın koridora
çıktığını, koridordan 'Kimse ilgilenmiyor' şek-
linde bağrışma sesleri duyduğunu fakat
başka bir hastayla ilgilendiğinden koridora
çıkamadığını dile getiren Gülhan D., baygın-
lık geçiren Gülcan A.'nın hasta yakınları ve

orada bulunan doktorlar ile hemşireler tara-
fından yeniden kan alma odasına getirildiğini
kaydetti.

Saçımı çekmeye başladı

Hastanın tansiyonuna bakılırken hasta ya-
kınlarından Aycan K.'ninn kendisine "Bana
ismini ver seni işinden edeceğim sana göste-
receğim" diyerek bağırdığını öne süren şika-
yetçi Gülhan D., yine hasta yakınlarından
Hüseyin K.'nin kendisine küfür ettiğini be-
lirtti. Nurcan K.'nin de elindeki poşetleri yere
atarak kendisinin üzerine yürüdüğünü ifade
eden Gülhan D., elleriyle kendisini korumak
için set yaptığı belirterek "Yaklaşmamasını
söyledim şahıs birden elleriyle başıma sal-
dırdı. Başörtümden tutarak sağa sola savuş-
turmaya başladı. Başörtümü açarak saçımı
çekmeye başladı. Ben kendimi saldırıdan ko-
rumak amacıyla ellerimle şahsı iteklemeye
kendimden uzaklaştırmaya çalıştım ancak
kurtulamadım" dedi.

Uçan tekme attı

Gülhan D., saldırıdan kurtulmaya çalışırken
kendisinden 4-5 metre uzaklıkta bulunan
Rıdvan K.'nin koşarak kendisine uçan tekme
attığını belirterek "Mesafe uzak olduğu için
şahsın dizi suratımın sol kısmına geldi. Yü-
zümden darbe alınca ben yere yığıldım. Yere

düştükten sonra ben yerdeyken yukarıda is-
mini söylediğim bütün hasta yakınlar üze-
rime geldi. Ellerinde poşet, çanta ne varsa
bana fırlatmaya başladı ve sürüklemeye baş-
ladılar. İçlerinden Nurcan K. karnıma tekme
atmaya başladı. Odada bulunanlar 'Yapma-
yın kadın hamile' demelerine rağmen saldırı-
larına devam ettiler" şeklinde beyanda
bulundu.

Şikayetçi oldu

Kendi çabalarıyla ayağa kalktığını, Nurcan
K.'nin elinde bulunana ayranı yüzüne ve ci-
hazlara attığını kaydeden Gülhan D., odada
bulunanların, saldırganları kendisinden
uzaklaştırdığını belirtti. Gülhan D., polis
ekiplerini aradığını, hastane güvenliğinin de
saldırganları kendisinden uzaklaştırmaya ça-
lıştığını belirtti. Hemşire Gülhan D. ifade-
sinde "Ben kendim 2 aylık hamileyim.
Görevim esnasında bana saldıran, hakaret
eden, tehditler de bulunan, benim yaralan-
mama neden olan ve bana saldırarak kar-
nımda bebeğimin düşmesine neden olacak
şekilde beni darp eden Aycan K., Nurcan K.,
Rıdvan K. ve Hüseyin K.'ten davacı ve şika-
yetçiyim" dedi. Bu arada saldırı hastane
önünde protesto etti. Hemşireler ve Tüm
Sağlık Profesyonelleri Sendikası üyesi bir
grup, saldırıya tepki gösterdi. DHA
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F otoğrafların, insan üzerinde ne kadar
etkiliği olduğunu bilirsiniz. İşte bu ki-
tabı okuduğum günden beri ne zaman

kız kulesi fotoğrafı görsem aklıma Fosforlu
Cevriye gelir.

Fosforlu Cevriye ile ilgili bilginiz sadece iz-
lediğiniz filmlerden ibaret ise hepsini unutun. 

***
Suat Derviş’in 1944-1945 yıllarında gaze-

tede yayınlanmış bir hikayesi olan Fosforlu
Cevriye 1960’lı yıllarından sonra değişik tarih-
lerde defalarca sinemaya uyarlanmış. Ancak
çekilen hiç bir filmin senaryosu  kitabın aslına
göre yapılamamış.

Çatlak Marika, Meyhaneci Barba, Kosti,
Sümbül Dudu, Kahveci Mavro, Tatavla Gülü,
Elonikos, ve izbe sokakların, mezarlıların, sur-
ların en cazip kızı Cevriye. Nam-ı diğer Fos-
forlu Cevriye...

***
Moriya da Fosforlu
Onu bir yıldız doğurmuştu. Doğurmuş ve o

çok sevdiği denize bırakmıştı. Bütün çocukluğu
köprü altında, üstünde, galata da geçmiş.
“Herkesin bir yıldızı varmış, o yıldız düştü-
ğünde de biri ölürmüş. Acaba benim yıldızım
hangisi?” hangisi diye sorardı bazen. Annesini
hiç hatırlamıyor.

Bir adam hatırlıyor sadece. 
Elinden tutan, ona bazen sıcak kestane

alan, geceleri paltosu ile üşümesin diye üzerini
örten bir adam. Sonra yine bir hatıra geliyor
aklına. Ölmüş bir adam var. Dubaların üze-
rinde yatıyor. Başka çocuklar da var civarda,
fakat onlar kendisi gibi ağlamıyor. Bu adam
onun babası mıydı acaba?

***
Fosforlu Cevriye’nin yeri yurdu yok. O bir

sokak işçisi. “İstanbul bu be abi. Mangizsiz
adım atılmaz. Lüks memleket” diyordu. Saf,
mert bir kadın. Kessen sır vermez, kimseyi 
satmaz...

Kitapta farklı sınıflardan karakterde yer ve-
rilirken, toplumun ikiyüzlülüğüne de vurgu ya-
pıyor yazar.

Örneğin ; Hacı ağa. Aşağı yukarı 40 yaşla-
rında. Ağabeyi ölünce onun karısı ile evlenmiş.
Kadın yirmi yaşındaymış, kendisi de o sıra-
larda onbeş yaşında. Daha sonra kadını yaşlı
buluyor ve her şeyi dışarılarda aramaya 
başlıyor.

Diğer karakterlerden biri, Kumru Fatoş.
Evlatık alınmış bir kız ama evde eziyet gör-
müş. Yakınlarındaki bir apartmanın kapıcısına
aşık olmuş ve kaçmış. Ertesi gün apartman sa-
kinleri durumu anladığında kapıcıyı işinden at-
maya kalkmışlar. İşinden olacak korkusuyla
kapıcı Fatoş’u  göndermek zorunda kalmış.
Evine geri dönemeyen Fatoş, Beyazıt Yangın
Kulesinden kendini aşağı bırakarak yaşamına
son vermiş. 

***
Fosforlu’nun kalbini çalan adam
Onu bir sonbahar akşamı tanımıştı. Altı

hafta hastanede kalıp, yeni çıktığı gün. Yor-
gun, zayıf, parasızdı. Elindeki son parayı,
tramvaya verince meteliği kalmamıştı. Tanı-
dığı birini arayacak ve ödünç para isteyecekti.
Onu bulamadı ve dönüş parası olmadığından
geride dönemedi. Deniz kenarında bir sandalın
içine attı kendini ve boylu boyunca uzandı. Uy-
kuya daldı. Bir süre sonra birinin sarsmasıyla
uyandı. 

“Kimsiniz, burada ne işiniz var?”diye sordu
adam. 

“Hastaneden yeni çıktım, izin ver kalayım
burada” diye cevapladı. 

“Haydi kalkın başka yerde uyuyun.” 
Cevriye ayağa kalktı ama halsizlikten bir-

den adamın kollarında kendinden geçiverdi.
***

Adam, Cevriye’yi orada bırakamadı, üze-
rine paltosunu örttü ve eve götürdü. Cevriye o
paltoyu hiç unutmayacaktı. Ona sadece babası
diye tahmin ettiği adam paltosunu örtmüştü.
Burası Necatibey sokağında bir hanın en üst
katında yer alan gizli bir odaydı. Çatıları yatık
bir tavan arası odası. Kapsında ve pencerinde
kalın perdeler vardı. 

35 yaşlarında, kıvırcık saçlı, yeşil gözlüydü.
İlk defa ona biri ”siz” diye hitap etmişti. Ona
sürtükmüş gibi değil de, normal evlerde büyü-
müş bir kadın gibi hissettirmişti. Ondan hiç bir
şey talep etmedi. O, hiç bir menfaat bekleme-
den odasında misafir eden tek erkek olarak sa-
dece Barba’yı tanımıştı. 

***
Her akşam eve içinde ne olduğunu bilmediği

paketlerle geliyordu. Cevriye onun polisten
kaçtığını anlıyordu ama bu kadar iyi bir ada-
mın ne suçu olabileceğini merak ediyordu. 

Sonunda iyileşip bu gizli evden ayrılma za-
manı geldi. Burada geçirdiği yedi gün hayatı-
nın en mesut anları olarak aklında kalacaktı.
“Artık buraya gelmenizi istemiyorum” dedi
adam. Cevriye oradan ayrıldı ancak, aklı hep
ondaydı. Gelme denmesine rağmen her fırsatta
gizli gizli, kimseye görünmeden gitmeye
devam etti. 

Çocukluğundan beri; dilenci çocuk, köprü-
altı çocuğu, sokak süprüntüsü, fahişe, sürtük
olarak isimlendirilirdi. Bu adamın yanında ilk
defa utanmayı, sevmeyi keşfediyordu. Bağlanı-
yordu bu adını hiç öğrenemeyeceği adama.

Neşeli, cıvıl cıvıl Cevriye’den eser kalma-
mıştı. Siyah gözlerine hüzün çökmüştü. Onu
aklından çıkaramıyordu. “Neyin var?” diye
sorduklarında; “Ben de kara sevda var” di-
yordu. Onu herkese anlatmak istiyor ama anla-
tamıyordu.

***
Bir akşam arkadaşından gelen haber üze-

rine, adam telaşlanarak paltosunu üzerine ge-
çirdi. Cevriye anlamıştı, mutlaka izini
bulmuşlardı. 

Neden kaçıyordu? 
O, bir idam mahkumuydu!

***
Ne yazık ki Cevriye uzun bir süre o eve gi-

demedi. Çopur Veli tarafından tutması için
kucağına bir paket bırakılmış ve ne olduğunu
anlamadan polislere yakalanmıştı. “Kimin bı-
raktığını bilmiyorum, tanımıyorum” dese de
polisleri ikna edemedi. Veli’nin ismini polise
veremezdi, bu onun mertliğine yakışmazdı. Bir
sene kodes, iki yıl da Bolu’da sürgün cezası
aldı. Ceza umurunda değildi, sadece onun ha-
yatta olup olmadığını merak ediyordu.

Karakolda ayna vardı. Bileklerinde de  iki
kelepçe dövmesi...

***
Bolu’da sürgüne gönderildiği yerden kaç-

mayı başaran Cevriye’nin ilk işi, onun arkadaşı
Kerim’i bulmak olur. “O nerede?” diye sorar.
Yakalanmış fakat kimliği tespit edilmemiştir
daha. Onu kurtarmak için ne yapabileceklerini
düşünürler.

Kerim; “Onu kurtarmak için, kimliğinin tes-
pit edilmemesi lazım. Bazı paketlerin denize
atılması lazım. Bana yardım edermisin Cev-
riye?” diye sorar. Fosforlu o kadar seviyordur
ki, onun için ölmeye, ömrünü bile ona vermeye
razıdır.  Planı yaparlar. Akşam belirledikleri
yerde sandala binecekler, paketleri denizin en
derin noktası olan kız kulesinin önünden de-
nize atacaklardır.

***
Şubat ayı olmasına rağmen ılık bir ak-

şamdı. Yalancı bahar havası. Cevriye paketleri
aldı. Ağırdı. Fındıklı sahilinde bekleyen san-
dala önce Cevriye binecek, Kerim’i bekleye-
cekti. Sonra denize açılacaklar, fakat ikisi de
farklı taraflara gideceklerdi. 

Sandala doğru yürürken bekçi ile karşılaştı
Cevriye. Panikledi. Elindeki paketlerle koş-
maya başladı. Bekçinin koşar adım, giderek
yaklaşan seslerini duyuyordu. Kerimi bekleme-
den sandala atladı ve kürekleri çekmeye 
başladı.

***
Galata’da iki koluna kelepçe dövmesi yap-

tırmıştı. Onlara baktıkça sevdiğinin kelepçeli
olduğunu hatırlamak ve onun mahpusluğunu
paylaşıp azap çekmek için. 

Şimdi kürekleri çekerken, bileklerindeki
damgalar iki sahici kelepçe gibi ağır geliyordu.
Akıntıya kapılmış gibiydi, kürekler her dakika
daha da ağırlaşıyordu. 

Projektörler denizi taramaya başlamıştı.
Cevriye şimdi ışıklar içindeydi. Denizin üze-
rinde sesler gider yaklaşıyordu. Birden ayağa
kalktı ve paketi kavrayıp denize attı. O sırada
dengesini kaybetti, sandalın kenarına başını
çarpıp bayıldı.

Cevriye denize gömülürken bir yıldız düşüp
parçalanmış gibi, yakamozdan pırıl pırıl parlı-
yordu deniz.

“Karakolda ayna var / Kız kolunda damga
var / Gözlerinden bellidir Cevriyem / Sende
kara sevda var.”

***
Sevgiyle kalın

Bir yazar, bir kitap
Suat Derviş/ 

Fosforlu Cevriye

HAMILE HEMSIREYI
DOVDULER!

Başakşehir'deki bir devlet
hastanesinde 4 hasta yakını,

hamile olan 24 yaşındaki
hemşire Gülhan D.’yi feci
şekilde dövdü. Şikayetçi

olan Gülhan D. ifadesinde
"Odada bulunanlar

'Yapmayın, kadın hamile'
demelerine rağmen
saldırılarına devam 

ettiler" 
ifadelerini kullandı

Sevim Y. GÜNEY
ON ÜÇÜNCÜ SOKAK

guneys13@hotmail.com

Ülkemizde fazla tanınmamış, sanki unut-
turulmaya çalışılmış bir yazar. Sanırım
bunda siyasi duruşunun ve kadın kimliğinin
etkisi var. Sabahattin Ali, Nâzım Hikmet,
Ahmet Hamdi Tanpınar, Attila İlhan, Orhan
Kemal gibi isimlerle dergilerde çalışmış ol-
masına rağmen, onlar kadar bilinirliği 
olmamış. 

***
Gerçek adı, Hatice Saadet Baraner olan

yazar, 1903 yılında Moda semtinde doğdu.
Varlıklı bir ailenin kızıydı. Çocukluğunda
evde eğitim alarak Almanca ve Fransızca
öğrenmişti. Nazım Hikmet’in tek taraflı 
aşkıdır. 

Ancak, kaynaklardan anlaşılacağı üzere
Suat Derviş’in yazarlığa adım atmasını sağ-
layan da Nazım’ın ta kendisidir. 

1920 yılında Nazım Hikmet "Gölgesi"
adlı şiiri ona ithafen yazmıştır. “Ağlasa da
gizliyor gözlerinin yaşını / Bir kere eğeme-
dim bu kadının başını” dizeleri geçer şiirde.

***
Yurt dışına giden ilk kadın gazeteci ünva-

nının sahibidir. Çalıştığı gazetede kadın so-
runları ve dış siyaset ile ilgili haberler yaptı.
Sovyetler Birliğine yaptığı gezi düşüncele-
rini etkilemişti. Dönüşte yaptığı röportaj di-
zisi ile “kıpkızıl komunist” olarak
damgalandı ve gazeteden ayrılmak zorunda
kaldı. Bundan sonra toplumcu edebiyata 
yönelecekti.

***
"Niçin Sovyetler Birliğinin Dostuyum?"

adlı incelemesinin 1944’te yayımlanmasın-
dan sonra hiç bir yerde iş bulamadı. Takma
isimlerle yazılarını yazmaya başladı. 1968
yılında eşini kaybetti. Devrimci Kadınlar
Birliğinin kuruluşunda görev aldı. 

Faşizmin karşısında durdu. 
Sürekli göz altında tutulan Şişli’deki

evini devrimci gençlere açıp onları gizledi.
1971 yılında evi basıldı ve birçok solcuyu
evinde sakladığı ortaya çıkınca tutuklandı.
Deniz Gezmiş’in de bu evde bu evde misafir
edildiği biliniyor.

Fosforlu Cevriye’yi Gülriz Sururi’ye ithaf
etmişti. Gülriz Sururi yıllar sonra bu eseri
müzikal olarak oynayıp ona borcunu ödeye-
cekti. (Kaynaklar; vikipedi)

Suat Derviş Kimdir? (1903-1972)
YARALARIM 
ASKTANDIR
Esenyurt’ta “Yaralarım Aşktandır” adlı tiyatrosu ile seyirciyle buluşan Nazan
Kesal, ilçeye ilk defa geldiğini ve Esenyurt Edebiyat ve Sanat Festivali’ni
beğeniyle karşıladığını belirterek “Bir yerlerden çok güzel ışıklar sızıyor” dedi

ESENYURT Belediyesi’nin 15-24
Ocak 2022 tarihleri arasında gerçek-
leştirdiği Esenyurt Edebiyat ve

Sanat Festivali 3. gününde festival, tiyatro, söy-
leşi, atölyeler ve müzikaller ile devam ediyor.
Esenyurt Edebiyat ve Sanat Festivali’nin 2. gü-
nünde: Gazeteci Yazar Barış İnce Yazarlık
Atölyesi’yle, Siyasetçi ve Yazar Akın Birdal ve
Everest’e çıkan ilk Türk Dağcı Yazar ve Fotoğ-
rafçı Nasuh Mahruki, tarihe ışık tutan çalışma-
larıyla adından söz ettiren Yazar Sinan
Meydan söyleşi ve imza günüyle ve tiyatro sa-
natçısı Nazan Kesal, sahnelendirdiği “Yarala-
rım Aşktandır” adlı tiyatro oyunuyla sanat ve
edebiyatseverlerle bir araya geldi.

Hegemonyaya karşı sanat

Esenyurt Belediyesi eski meclis salonunda
Esenyurtlu vatandaşlarla bir araya gelen siya-
setçi Akın Birdal, demokrasi ve insan haklarına
yönelik bir söyleşi gerçekleştirdi. Sanata ve ede-
biyata yönelik çalışmaları için
“Sayın Başkan’a, yöneticile-
rine ve emekçilerine gerçekten
teşekkür ediyorum” diyen
Birdal, “Esenyurt Beledi-
yesi’ni kutluyorum. Tam da
Türkiye'de demokratikleşme
bu. İdeolojik hegemonyaya
karşı sanatın, edebiyatın, kül-
türün çok önemli, vazgeçil-
mez bir yeri var. Bence bu
platform fırsat yaratmıştır.
Bizi de Esenyurtlu arkadaş-
larla buluşturmuşlardır. Ken-
dilerine teşekkür ediyorum ve
devamını diliyorum. 15
Ocak, festivalin başlangıç gü-
nünün, Nâzım Hikmet'in de
doğum gününe rastlamış ol-
ması da ayrıca bir anlam ka-
zandırmıştır. Devamını
diliyorum, teşekkür ediyo-
rum” şeklinde konuştu.

Çok güzel ışıklar sızıyor

İran’ın güçlü kadın şairi Füruğ Ferruhzad’ın
hayat hikâyesini sanatla yoğurarak anlatan
“Yaralarım Aşktandır” adlı oyunla seyirci karşı-
sına çıkan Nazan Kesal, performansıyla ayakta
alkış topladı. Esenyurt’a ilk defa geldiğini ve il-
çede böyle bir etkinlik olacağını duyunca çok
şaşırdığını söyleyen Kesal, ilçede bir ilke imza
attıkları için Esenyurt Belediye Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt ve çalışma arkadaşlarına teşek-
kür etti. “Bir yerlerden çok güzel ışıklar sızıyor”
diyen tiyatro sanatçısı Nazan Kesal, “Ben ilk
defa geliyorum Esenyurt'a. ‘Yaralarım Aşktan-
dır’ sebep oldu. Çok da merak ettiğim bir böl-
geydi aslında. Esenyurt'ta bir kitap fuarı
olacağını, bir tiyatrolar zinciri olacağını, okuyu-
cuların yazarlarla söyleşilere katılabileceğini,
imza günlerinin düzenleneceğini; şairlerle,
oyuncularla, sanatçılarla beraber bir şenlik ha-
vası eseceğini duyunca çok mutlu oldum. Bir
yerlerden çok güzel ışıklar sızıyor” dedi. 

Esenyurt'a hizmeti
AK Parti getirecek
Esenyurt'ta konuşan AK Parti İstanbul İl
Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 
“Esenyurt’a hizmeti getiren parti AK 
Parti’dir. İnşallah bundan sonra da bu ilçeye
hizmeti yine AK Parti getirecektir” dedi

ESENYURT AK Parti ilçe
teşkilatının düzenlediği ve
2 aydır devam eden futbol

turnuvası bugün sona erdi. İstiklal
Gençlik Merkezi’nde bulunan spor
tesislerinde gerçekleşen şampiyonluk
mücadelesinde Yunus Emre Mahal-
lesi ile Talat Paşa Mahallesi karşı kar-
şıya geldi. Maçı 6-4’lük skorla Yunus
Emre Mahallesi kazanarak kupanın
sahibi oldu. Partililerin büyük ilgi
gösterdiği final mücadelesine katılan-
lar arasında AK Parti İstanbul İl Baş-
kanı Osman Nuri Kabaktepe’de yer
aldı. Şampiyon takıma Milletvekili
Şamil Ayrım ve ilçe başkanı Harun
Özer’le kupasını takdim eden Kabak-
tepe onları tebrik ederken, sporun her
türlüsüne destek verdiklerini ve parti
içi çalışmalarda bu etkinliklerin çok
büyük anlam ifade ettiğini belirtti.
Kabaktepe, “Burası bizim için gerçek-
ten önemli bir ilçe. Esenyurt’a hizmeti
getiren parti AK Parti’dir. Bundan
sonra da böyle olacaktır” dedi.

ZAYİ İLANLARI 
Kleopatra Otel ve  Turizm Ltd.Şti. Adına Kayıtlı

AT0000096602 Seri Nolu Beko Marka 
Pos-Yazarkasa Ruhsatı kaybolmuştur. 

Hükümsüzdür.

Muhammet Resul Kurt adana kayıtlı beko 300
TR marka model AT0000260409 Seri

numaralı YAZARKASA POS cihazı ruhsatı
kaybolmuştur. Hükümsüzdür V.D Beylikdüzü

No 23018031132

AT0000184300 seri nolu BEKO 300 TR marka
yazar kasamın ruhsatı kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür. GÜRKAN KALENDER

AT0000195500 Sicil No'lu BEKO marka 
300 TR yazarkasa ruhsatımı kaybettim.

Hükümsüzdür. Zeynep ARAS



5-7 Şubat Yönetmen: Tunç Şahin
Oyuncular: Burcu Biricik, Pınar Deniz, Aras

AydınDuygu, bankaların çeşitli sebeplerden
peşine düşemedikleri borçları her ne pa-

hasına olursa olsun tahsil eden bir şir-
kette işe başlar. En yüksek tahsilatı

yapan çalışanın ek prim kazandığı
bu şirkette bir diğer çalışan da Ba-

hadır’dır. İkilinin yolları, peşine
düştükleri borçlulardan biri
olan Ceren ile kesişir. Ancak
Ceren’in dosyasında da bek-
lenmedik bir sürpriz bulun-
maktadır. Film, heyecanı
yüksek bir gizemi çözer-
ken, sistemin borçlu-ala-
caklı, patron-çalışan
olarak belirlediği zorunlu
ikilikleri de eleştiriyor.
Film çevrimiçi olarak
dünyada ilk kez 
gösteriliyor.

İ stanbul Modern Sinema’nın, Türk Tu-
borg A.Ş.’nin katkılarıyla hazırladığı
Biz de Varız! programı 10. yılında geçti-

ğimiz yılın öne çıkan 9 filmini izleyiciyle bu-
luşuyor. Çevrimiçi ve ücretsiz gerçekleşecek
programda 2021 yılında merak uyandıran,
festivallerden ödüllerle dönen Türkiye’den
filmler yer alıyor.  Seçkide Fikret Reyhan’ın
ikinci filmi Çatlak, prömiyerini Rotterdam
Film Festivali’nde yapan tür filmi Cemil Şov,
dünyaca ünlü müzik yapımcıları Ertegün
kardeşlerin dünya müzik tarihine de etki
eden caz macerasını anlatan belgesel Ka-
pıyı Açık Bırak ve Tunç Şahin’in çevrimiçi
olarak dünya prömiyerini yapacağı İn-
sanlar İkiye Ayrılır filmi de yer alıyor. 

Yönetmen ve oyuncularla 
söyleşiler

Program boyunca göste-
rimlerin yanı sıra filmlerin
yönetmen ve oyuncularıyla
İstanbul Modern'in You-
Tube kanalında kısa söyle-
şiler de gerçekleştirilecek.

BİZ DE VARIZ! 
PROGRAMIOKUL 
TIRAŞI, 202118-20
OcAK
Yönetmen: Ferit Karahan
Oyuncular: Ekin Koç,
Samet Yıldız, Melih 
Selçuk
Doğu Anadolu’nun kar-
larla kaplı ücra bir köşesin-
deki yatılı okulda okuyan
Yusuf ve onun en yakın ar-
kadaşı Memo’yu izleyen bir dram. Esrarengiz
bir hastalığa yakalanan Memo’nun hastaneye
götürülmesi gerekir. Kardan kapanan yolların
açılmasını bekleyen baskıcı okul yönetiminin
sakladığı sırlar, bu işten sorunsuz sıyrılmaya
çalışırken ortaya
çıkar. Ferit Kara-
han’ın gizem ve ge-
rilimi sonuna kadar
koruyan ikinci
uzun metrajı, 71.
Berlin Film Festi-
vali Panorama bö-
lümünde
FIPRESCI (Ulus-
lararası Sinema
Eleştirmenleri Fe-
derasyonu)
Ödülü’ne layık gö-
rüldü.

GÖLGELER
İÇİNDE, 2020

20-22 Ocak 
Yönetmen: Erdem
Tepegöz
Oyuncular:
Numan Acar, Vedat Erincin, Ahmet Melih
Yılmaz
Erdem Tepegöz’ün “Biz de Varız” programı-
nın ilk yılında  gösterilen Zerre’den 10 yıl
sonra çektiği ikinci uzun metrajı, bambaşka
bir sinema sunuyor. Zamansız ve mekânsız
bu hikâyede sistem bir makine, insanlar
da o makinenin çarkları hâline gelmiş.
Terk edilmiş, dev bir fabrikada çalı-
şan insanların hayatta kalma mü-
cadelesini izlediğimiz, bilim
kurgu öğeleri de içeren bu di-
stopya, günümüzün hissiz-
leşme ve yabancılaşma
hislerini de yansıtıyor.
Dünya prömiyerini Mos-
kova Film Festivali’nde ger-
çekleştiren film, gizemli bir
mekânın merkezinde kur-
duğu görsel ve işitsel evre-
niyle dikkat çekiyor.

YENİDEN LEYLA, 2020
22-24 Ocak
Yönetmen: Barış 
Hancıoğulları
Oyuncular: Ahmet Melih Yilmaz,
Ayfer Dönmez, Cem Zeynel Kılıç
Barış Hancıoğulları’nın ilk uzun met-
rajı, bir gecekonduda annesi Leyla ile bir-
likte sakin bir hayat süren Umut’un
hikâyesini konu alır. Doğuştan dilsiz ve içe

dönük bir karakter olan Umut bir tamirha-
nede çıraklık yapar. Annesinin son zamanlar-
daki garip davranışlarından şüphelenir ve onu
gizlice takip etmeye başlar. Leyla bir adamla
görüşmektedir. Umut, bu adamın kim oldu-

ğunu öğrendiğinde ha-
yatı tepetaklak olacaktır.
Filmin her anını doldu-
ran başroldeki Ahmet
Melih Yılmaz, Altın Ko-
za’da "Umut Veren
Genç Erkek Oyuncu”
ödülünün sahibi oldu.

KAPIYI AÇIK BIRAK,
2021

25-27 Ocak Yönetmen:
Ümran Safter
Belgesel Nesuhi ve
Ahmet Ertegün kardeş-
lerin caza olan ilgi ve
sevgilerini anlatıyor. Er-
tegün kardeşler ırk ay-
rımcılığının yoğun
olduğu 1930’lu ve 40’lı
yıllarda Türkiye'nin
ABD Büyükelçisi olan

babalarını da ikna ederek siyahi caz sanatçıla-
rına büyükelçilikte düzenli performanslar
yapma imkânı
tanı-

mıştı.
Sonradan kurdukları ve
dünya müzik tarihinde
önemli bir yere sahip At-
lantic Records’un da hi-
kayesini takip eden
Kapıyı Açık Bırak, daha
önce yayınlanmamış
arşiv görüntüleri ve rö-
portajlarla özellikle caz

severleri zamanda bir yolculuğa çıkarıyor.

cEMİL ŞOV, 2021

27-29 Ocak Yönetmen: Barış Sarhan
Oyuncular: Ozan Çelik, Nesrin Cavadzade,
Alican Yücesoy
Bir güvenlik görevlisi olan Cemil’in hayâli
oyuncu olmaktır. İstediği rol için girdiği seç-
mede, başarılı olabilmek için Yeşilçam filmle-
rinin ünlü kötü adamını oynayan Turgay
Göral’ı canlandırması gerekmektedir. Za-
manla iki karakter birbirine girer, Cemil’in
dünyasında gerçekle ekran yer değiştirir. Sti-
lize görsel dünyası, kara mizahı ve başroldeki
Ozan Çelik’in doğaçlama ile karışık, bazı an-
larda tek kişilik bir gösteriymiş havası veren
oyunculuğuyla yoğun bir dram olan film tür
sinemasına da göz kırpıyor. Cemil Şov, dünya
prömiyerini Rotterdam Film Festivali’nde
yaptı.

ZÎN VE ALİ’NİN HİKÂYESİ, 2021
29 -31 Ocak Yönetmen: Mehmet Ali Konar
Oyuncular: Suat Usta, Korkmaz Arslan,
Maryam Boubani
Bingöl’ün bir köyünde yaşayan Dayka Zîn,
bütün toplumsal ve politik baskılara rağmen
yakın zamanda İstanbul’da öldürülen oğlu
için bir düğün halayı kurmak ister. Bu tuhaf
istek hem ailesi hem de köy halkı tarafından
kabul edilmez. Ancak yaşlı anne bu düğün

konusunda mücadele etmeye kararlıdır.
Yalın ve güçlü bu dram, Adana Altın

Koza Film Festivali’nde Yılmaz
Güney İlk Film Ödülü ve

SİYAD En İyi Film ödüllerini
kazandı.

AcI VE TATLI, 2021

1-3 Şubat Yönetmen:
Didem ŞahinYönet-
men Didem Şahin’in
kendi hayatı ve çev-
resinden yola çıka-
rak kurguladığı
belgesel, 1963'te
Türkiye'den Alman-
ya’ya işçi olarak
giden anneannesi

Nermin'in hikâyesidir
temelde. Nermin’in

hafızası Alzheimer ile
birlikte kaybolmaya baş-

lar ve yıllardır yaşadığı
evden çıkması gerekir. Bunu

öğrenen Şahin kamerasını alır,
bir trene atlar ve İstanbul’dan

Stuttgart’a onun yanına gider. Bu
tren yolculuğu, zamanda bir yolculuğa-

dönüşür. Film bir aile üzerinden Al-
manya’ya göçün duygusal yorgunluğunu, do-
kunduğu hayat hikâyelerini acısıyla tatlısıyla
anlatır.

ÇATLAK, 2020

3-5 Şubat Yönetmen: Fikret Reyhan
Oyuncular: Hakan Salınmış, Hakan Emre
Ünal, Tuğçe Yolcu
Fikret Reyhan’ın yazıp yönettiği ikinci film,

İstanbul’da aynı binada yaşayan bir ailenin
geçmişten kalan bir borç meselesiyle çatlayan
ilişkilerini takip ediyor. Film; ansambl oyuncu
kadrosu, hiç durmayan kamerası, iyi yazılmış
diyalogları, tek mekânda kesintisiz planlarla
geçen koreografisiyle gittiği her festivalden
ödülle döndü. Bir aile içi çatışma üzerinden
Türkiye’ye özgü sınıfsal ve sosyolojik gözlem-
lerde bulunan yapım, bize her yanıyla tanıdık
gelen bir çatlağı anlatıyor. 
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BIZ DE VARIZ
10 YASINDA
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Tüketiciyi Koruma Haftas'nn bir 
frsat olduğunu ifade eden Büyük-
çekmece Tüketiciyi Koruma ve Bi-

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

yüzde 7,4 artş gerçekleşti 

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil

615 MART 2021 PAZARTESİEKONOMİ www.gazetedamga.com.tr

ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

Sevgi 
Emanet

 
 

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

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

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

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

yüzde 7,4 artş gerçekleşti 

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

Sevgi 
Emanet
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Hollanda’da binlerce kişi, Amsterdam Belediyesinin yasaklamasına rağmen 
hükümetin Kovid-19 kısıtlamaları ve aşı politikalarına karşı yürüdü

HOLLANDA AYAKTAHOLLANDA AYAKTA

ABD Başkanı Joe Biden, Teksas’taki sinagogda silahlı 
saldırganın 4 kişiyi saatlerce rehin aldığı olayı “terör 

eylemi” olarak değerlendirdi

Japonya’da günlük Ko-
vid-19 vakalarının yılba-
şından beri yükselmesi 

başkent bölgesinde kısmi 
olağanüstü hali (OHAL) 

gündeme getirdi

BIDEN, Philadelphia 
kentinde katılacağı tören 
öncesi gazetecilere olayla 

ilgili açıklamalarda bulundu. 
ABD Adalet Bakanı Merri-
ck Garland ile kısa süre önce 
telefonda görüştüğünü belir-
ten Biden, “Bu olay, bir terör 
eylemidir.” ifadesini kullandı. 
Rehineler arasında bulunan 
hahamla telefonda görüşeceğini 
dile getiren Biden, saldırganın 
nasıl silah edindiği sorusuna ise 
“Tüm soruların yanıtını bilmiyo-
rum. Saldırganın silahı sokaktan 
bir yerden aldığı söyleniyor. Ben 
bilmiyorum.” dedi. Silah alımla-
rında geçmiş incelemelerinin 
önemli bir yeri olduğunun 
altını çizen Biden, “Ancak 
insanların sokaktan silah 
almasını engelleyemeyiz.” 
diye konuştu.

Teksas’taki 
rehine krizi
Teksas’ın Col-
leyville kentin-
deki sinagogda, 

dün silahlı bir saldırgan 4 kişiyi 
rehin almıştı. Rehinelerden 1’i 7 
saatin, 3’ü ise 11 saatin ardından 
serbest bırakılmıştı. Ölü ele geçi-
rilen saldırganı kimin öldürdüğü-
ne ilişkin detay paylaşılmadı. FBI 
yaptığı açıklama-
da, saldırganın 
44 yaşında-
ki İngiliz 
vatandaşı 
Malik Fay-
sal Ekrem 
olduğunu 
duyurmuştu.

Sinagog saldırısı 
TERÖR EYLEMI

Tokyo Metropol Valiliği, kentte 
günlük Kovid-19 vakalarının 4 bi-
nin üzerinde seyrettiğini bildirdi.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hiroka-
zu, “(Vaka sayıları) Görülmemiş oranda 
yükseliyor, sadece metropol bölgede 
değil, birçok yerde.” dedi. Matsuno, 
başkent yerel yönetimince talep edil-
mesi halinde, Tokyo’da kısmi OHAL 

uygulamasına yönelik hazırlığı günde-
me alacaklarını söyledi.
Vakaların artış trendini koruduğu 
Tokyo çevresindeki Saitama, Çiba ve 
Kanagawa bölgelerinin de aynı uygula-
maya tabi tutulacağı kaydedildi. Kyodo 
ajansı ülke genelinde virüs vakalarının, 
Ağustos 2021 sonrası ilk kez 25 bin 
seviyesini aştığını bildirmişti. 1 Ocak 

2022’de tespit edilen ülke geneli vaka 
sayısının 457 olduğu dikkate alındığın-
da son iki haftada günlük vaka sayısı 
50 kat artış göstermişti. Japonya’da 
şimdiye kadarki en yüksek günlük 
vaka sayısı 20 Ağustos 2021’de 25 bin 
992 olarak kayda geçmişti. Halihazırda 
kısmi OHAL, Yamaguçi, Hiroşima ve 
Okinawa’da uygulanıyor.

Japonya’da koronavirüse karşı OHAL!

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), 
Yemen’deki milyonlarca sığınmacının, gıda yardımındaki kesinti 

sebebiyle artan bir açlıkla karşı karşıya olduğunu bildirdi

Bulgaristan’da korona inkarcıları ile polis arasında şiddet olayları 
meydana geldi. İnkarcılar, polisin parlamento önünde kurduğu 

barikatı aştı. Çıkan olaylarda yaralanan polisler var
BULGARISTAN’DA 
koronavirüs önlem-
lerini kabul etmeyen 

eylemciler, başkent Sofya’da 
parlamento binasının önün-
de bugün protesto gösterisi 
düzenledi. Polisin parlamento 
önünde kurduğu barikatı 
aşarak binaya girmeye çalı-
şan eylemciler, dört polisin 
yaralanmasına neden oldu. 
Yaralanan polislerden birinin 
hastanede tedavi altına alın-
dığı bildirildi. Şiddet olayla-
rının yaşanması üzerine bTV 
adlı televizyon kanalından 
eylemcilere seslenen Başba-
kan Kiril Petkov, eylemcileri 
hükümet üyelerinden oluşan 

çalışma grubuna temsilcileriy-
le katılarak korona dalgasının 
üstesinden gelmek için yürü-
tülen model çalışmaya destek 
olmaya çağırdı, Petkov, “Bu 
protestodan somut önlemlerle 
çıkılması gerekiyor” diye ko-
nuştu. Ağırlıklı olarak ulusalcı 
Yeniden Doğuş Partisi’nin 
yandaşlarından oluşan eylem-
ciler, koronavirüs önlemlerini 
ve korona aşısını protesto etti. 
Korona önlemlerinin özgür-
lükleri kısıtladığını savunan 
ve ülkenin dört bir yanından 
Sofya’ya gelen eylemciler 
maske de takmadı. Eylemler 
sırasında milletvekilleri ise 
parlamentoyu terk etti.

Yaklaşık 6,5 
milyon nüfusu 
olan Bulga-
ristan’da 11 
Ocak tarihli 
verilere göre 
bir gün içinde 
7 bin 62 yeni 
vaka tespit 
edildi. Bu sayı, 
Bulgaristan’da 
pandeminin 
başlangıcın-
dan bu yana kayıtlara geçen 
en yüksek günlük vaka sayısı. 
Bulgaristan’da dün Cumhur-
başkanı Rumen Radev ve Baş-
bakan Kiril Petkov ile birlikte 
bazı bakanlartedbir amaçlı 

karantinaya alınmıştı. Korona 
ile enfekte olan Parlamento 
Başkanı Nikola Minçev’in 
Pazartesi günü karantinaya 
alınan politikacılarla yaklaşık 
altı saat süren bir toplantıya 
katıldığı açıklandı.

“Hollanda direni-
yor” kuruluşu, 
başkent Amster-

dam’daki Müzeler Meyda-
nı’nda Kovid-19 kısıtlama-
larını protesto için yürüyüş 
düzenledi. Amsterdam’da üç 
farklı noktadan toplanarak 
müzeler meydanına gelen 
yaklaşık 20 bin kişi, “Faşiz-
me hayır” ve “Diktatörlüğe 
hayır” sloganları attı. Kısıtla-
malara ve aşı politikalarına 

tepki gösteren eylemciler, 
“Artık yeter”, “Çocuklar 
bizim geleceğimiz, deney 
hayvanı değil”, “QR dikta-
törlüğüne hayır”, “Az kısıt-
lama çok sağlık hizmeti” ve 
“Test olmazsa virüs olmaz” 
yazılı pankartlar açtı.

Çiftçilerden eyleme destek
Yaklaşık 30 traktörle pro-
testolara katılan çiftçiler 
hükümetin kısıtlamalara son 
vermesini istedi. Traktörle-
re “Ne zaman bitecek” ve 

“Özgürlük için buradayız” 
yazılı pankartlar asan çift-
çiler, hükümetten normale 
dönmeye yönelik adımlar 
atmasını istedi. Eyleme dok-
tor önlüğüyle katılan bazı 
protestocular, hükümetten 
sağlık hizmetini iyileştirme-
sini talep etti.

Yasağa rağmen protesto
Polis, Müzeler Meydanı’nın 
gösteri ve toplantılara yasak 
bölge ilan edilmesine rağmen 
göstericilerin toplanması-

na müdahale etmedi. Polis, 
alandan uzaklaşmalarını 
istediği aşırı solcu grupları 
belediye otobüslerine bindire-
rek şehrin başka bir bölgesine 
nakletti. Toplumsal olaylara 
müdahale aracının ve atlı 
polislerin hazırda bekletildiği 
gösteri alanına giden tramvay 
ve otobüslerin güzergahları 
değiştirildi. Çok sayıda polisin 
görev yaptığı ve geniş güvenlik 
önlemleri alınan gösteri, kü-
çük çaptaki olayların ardından 
sona erdi.

BURAK ZİHNİ
Yemen’de açlık
sıkıntısı var

BIRLEŞMIŞ Milletler 
Mülteciler Yüksek Komi-
serliği (BMMYK), sosyal 

medya hesabından Yemen’de-
ki insani duruma ilişkin yazılı 
açıklama yaptı. “Yemen’deki 
sığınmacı aileler, gıda yardımın-
daki kesinti nedeniyle artan bir 
açlık durumuyla karşı karşıya.” 
ifadesinin kullanıldığı açıklama-
da, ülke içindeki sığınmacıların 
yarısından fazlası, yaklaşık 4 
milyon kişinin, acil gıda ihtiyacı 
bulunan bölgelerde yaşadı-
ğı aktarıldı. BM, ay başında, 

finansman yetersizliği nedeniyle 
Yemen’deki önemli insani yar-
dım programlarının bir kısmının 
askıya alındığını, bir kısmının da 
küçültüldüğünü açıklamıştı.nU-
zun süredir siyasi istikrarsızlığın 
hüküm sürdüğü Yemen, yaklaşık 
7 yıldır İran destekli Husiler ile 
hükümete bağlı güçler arasında 
çatışmalara sahne oluyor.
Dünyadaki en büyük insani ve 
ekonomik krizlerden birinin 
yaşandığı ülkede nüfusun büyük 
çoğunluğu yardıma ihtiyaç du-
yuyor.

Zenginler daha çok zengin olduZenginler daha çok zengin oldu
ULUSLARARASI yardım 
kuruluşu Oxfam’ın yayım-
ladığı rapor, dünyanın en 

zengin 10 kişisinin toplam serve-
tinin Kovid-19 salgını döneminde 
iki katına çıktığını ortaya koydu. 
BBC’nin haberine göre, dünya-
nın en varlıklı 10 kişisinin sahip 
olduğu servetin salgın döneminde 
arttığını ortaya koyan Oxfam’ın 
“Eşitsizlik Öldürür” isimli ra-
poru, aynı zamanda, yoksulluk 

sınırında yaşayan kişi sayısının 
da arttığını gösterdi. Oxfam’ın 
İngiltere Başkanı Danny Sris-
kandarajah, Kovid-19 salgınında 
yürürlüğe konan kapanma tedbir-
leriyle turizm, seyahat ve ticarete 
getirilen kısıtlamalar sonrası 
163 milyon kişinin daha yoksul-
luk sınırının altında yaşamaya 
başladığını söyledi. Raporda, 
dünyanın en zengin 10 ismi; Elon 
Musk, Jeff Bezos, Bernard Ar-

nault, Bill Gates, Larry Ellison, 
Larry Page, Sergey Brin, Mark 
Zuckerberg, Steve Ballmer ve 
Warren Buffet’in toplam serveti-
nin ise salgın döneminde iki kat 
artarak 1,5 trilyon doları aştığı 
kaydedildi. Bunun yanı sıra açlık, 
sağlık hizmetlerine erişimin sınırlı 
hale gelmesi, iklim değişikliğinin 
neden olduğu insani krizler ve 
şiddet nedeniyle dünyada her 4 
saniyede 1 kişinin hayatını kay-

bettiği bildirildi. Salgının küresel 
eşitsizliği daha vahim hale getir-
diği belirtilen raporda, az geliş-
miş ülkelerdeki yoksul kişilerin 
Kovid-19’dan ölme ihtimalinin 
neredeyse 4 kat daha fazla oldu-
ğu belirtildi. Öte yandan 2019’a 
kıyasla bu dönemde çalışan kadın 
sayısının 13 milyon azaldığı ve 20 
milyondan fazla kız çocuğunun 
okula dönememe riskiyle karşı 
karşıya olduğu ortaya kondu.

BULGARISTAN KARIŞTIBULGARISTAN KARIŞTI
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S osyal medya platformlarının art-
masıyla birlikte dünya genelindeki
birçok insan her gün binlerce

yalan haberle karşı karşıya kalıyor. Let-
ter.Ly tarafından konuya dair yayınla-
nan verilere göre, internet
kullanıcılarının %86’sı yalan haberlerle
kandırıldıklarını bildirirken, internet
platformlarının, online haberlerin ve
websitelerinin %62’si kullanıcılar tara-
fından sahte olarak nitelendiriliyor. Diji-
tal kanallarda artan bilgi kirliliğine ve
trollere karşı verilen mücadeleye TED
Üniversitesi’nden destek geldi. TED
Üniversitesi (TEDÜ) Elektrik-Elektro-
nik Mühendisliği Bölümü Öğretim
Üyesi Dr. Aykut Yıldız öncülüğünde yü-
rütülen “Sosyal Medyadaki Fikir Dina-
miğinin Diferansiyel Oyun Olarak

Modellenmesi Ve Ağdaki Trollerin Oto-
matik Tespiti” isimli proje, TÜBİTAK
1001 programı kapsamında 36 ay süre-
since desteklenmeye hak kazandı.

Troller tespit edilecek

Proje kapsamında sosyal ağlardaki trol-
lerin otomatik olarak tespit edilebilece-
ğine dikkat çeken Öğretim Üyesi Dr.
Aykut Yıldız, kullanacakları matematik-
sel analizin özgün bir yaklaşım oldu-
ğunu belirterek açıklamasına şu sözlerle
devam etti: “Trolsüz bir sosyal medya-
nın, kullanıcılara daha güvenli bir dene-
yim alanı sunacağını düşünüyoruz. Bu
noktada geliştirdiğimiz “Sosyal Ağlar-
daki Trollerin Otomatik Tespiti” isimli
projemizde sosyal medyadaki trollerin
fikir eğrilerindeki değişimlerden yola çık-
tığımız bir tespit metodu geliştirdik. Bu
sayede sosyal ağları trollerden arındıra-

rak bilgi kirliliğinin önüne geçeceğiz.”

Statik oyun olarak 
modellenecek

Projenin gün geçtikçe ciddi bir hal alan
sosyal medya trollerinin yanlış bilgi pay-
laşımı problemine çözüm getireceğine
vurgu yapan Dr. Aykut Yıldız, “Proje-
mizde sosyal medyadaki fikirlerin sayı-
lara izdüşümünü yaparak matematiksel
analizini yapacağız. Çünkü insanların
fikirleri sadece anlık olarak ortaya çık-
mıyor. Fikirlerin oluşması belirli bir
zaman alıyor. Bu yüzden fikir eğrilerinin
statik oyun olarak modellenip, Nash
tepkisi yoluyla dinamik hale getirilme-
siyle uygulanan yöntemimizle tasarladı-
ğımız projeyle, dünya çapında
toplumsal bir sorun olarak kabul edilen
bu duruma karşı kalıcı bir sonuç yarata-
cağız ” ifadelerini kullandı.

ARİF ELMAS
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ünlü oyuncu Merve Boluğur
(34), özel hayatı kadar Instagram
hesabından yayınladığı fotoğraf-
larla da adından söz ettirmeye

devam ediyor. Sosyal medyayı aktif kulla-
nan Boluğur, bu karesinde photoshopla kal-

çasını büyütmek isterken arkasındaki
vitrini yamulttu. Ünlü oyuncunun ta-
kipçilerinin gözünden kaçmayan de-
taya yorum yağdı. Gelen yorumlara
kayıtsız kalmayan Merve Boluğur,
"Güzelliğimden etraf yamuluyor." 

sözleriyle karşılık verdi. Öte yandan kısa bir
süre önce işletmeci Erkan Şen ile aşk yaşadığı
ortaya çıkan Merve Boluğur, "Bana gerçekten
çok değer veren bir adam. Fazla konuşmayı
değil, yaşamayı seviyorum. Mutluyum, mutlu-
luğum daim olsun, giderek katlanarak artsın.
Birincisi bu... ikincisi; projelerimle ilintili istek-
lerim olur inşallah. Hatta oldu diyebiliriz." ifa-
delerini kullanmıştı.

Bu hayata bir kere geliyorum

Boluğur, ayrıca oyunculuktan elde ettiği

tecrübelerini müzik alanına aktarmayı iste-
diği için müzikle ilgilendiğini ve uzun dizi
süreleri nedeniyle setlerden uzak durdu-
ğunu da açıklamıştı. Boluğur, "Şarkı çalış-
mam var, sözlerini ben yazdım. Klibin
senaryosu bana ait zaten. Çekimi yurt dı-
şında yapmayı düşünüyoruz, güzel bir he-
yecan. Müziği çok seviyorum. Hem
dinlemeyi hem de üretim kısmını... Şu an
seçim yapmadım fakat klip için kumral biri
olur erkek olarak. Ben kendi oyunculuk bil-
gimi müziğe aktarmayı istedim, senelerin

birikimi var bende. Müziğe çok heyecan
duymaya başladım, içimde böyle bir potan-
siyel olduğunu fark edince de buraya yön-
lenmeye başladım. Artık icraat kısmına
geldim açıkçası. Bir proje var oyunculukla
ilgili, onu hayata geçirmeyi istiyorum.
Gelen işler de oluyordu. Kabul etmememin
sebebi; uzun ve yorucu set saatleridir. Ben
biraz kendi hayatımda kendime değer veren
biriyim ve bu hayata bir kere geliyorum.
Uzun süren bir işimiz var, asıl istediğim;
kendi belirlediğim saatlerde çalışmak." de-
mişti. Oyuncu, "Müzik camiası sizi kolay
kabullenecek mi?" sorusuna ise, "Ben ken-
dimi onaylıyorum. Kendime kendimden
onay ve destek veriyorum. Tabii bu yolda
yanımda olacak insanlar var. Gerisi bende.
Ben kendim mutluluğum için bu işi yapıyo-
rum. Beni büyük ihtimal sahnelerde de gö-
rebilirsiniz." şeklinde iddialı bir cevap
vermişti.

Merve kendini
rezil etti!

Kısa bir süre önce Erkan Şen ile aşk yaşadığı 
ortaya çıkan oyuncu Merve Boluğur, sosyal
medyanın diline düştü. Photoshopla
kalçasını büyütmeye çalışırken vitrini 
yamultan Boluğur, takipçilerinden gelen 
yorumlara da kayıtsız kalmadı

www.gazetedamga.com.trKÜLTÜR SANAT

Sosyal medyadaki bilgi kirliliğine kalıcı çözüm getirmeyi
hedefleyen TED Üniversitesi’nin “Sosyal Ağlardaki Trollerin

Otomatik Tespiti” isimli projesi, TÜBİTAK 1001 
programı kapsamında 36 ay süresince 

desteklenmeye hak kazandı

TED TROLLERE KARSITED TROLLERE KARSITED TROLLERE KARSITED TROLLERE KARSITED TROLLERE KARSITED TROLLERE KARSITED TROLLERE KARSITED TROLLERE KARSI

TED Üniversitesi (TEDÜ) Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Aykut 
Yıldız öncülüğünde yürütülen “Sosyal Medyadaki
Fikir Dinamiğinin Diferansiyel Oyun Olarak 
Modellenmesi Ve Ağdaki Trollerin Otomatik Tespiti”
isimli proje, TÜBİTAK 1001 programı kapsamında
36 ay süresince desteklenmeye hak kazandı.

TED TROLLERE KARSI
PROJE GELISTIRDI

Projedeki metodolojiye ait makale çıktılarının
bilimsel yollarla paylaşılacağını ifade eden
TEDÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bö-
lümü Öğretim Üyesi Dr. Aykut Yıldız, “Proje-
miz çerçevesinde farklı disiplinlerde sosyal
medya üzerine yapılacak bilimsel ve teknik
araştırmalar için temel oluşturan bir model
geliştiriyoruz. Trollerin matematiksel bir ana-
lize istinaden sosyal ağlarda tespit edilmesi
özgün bir yaklaşımı ifade ediyor. Bu yaklaşı-
mın daha temiz bir sosyal medya hedefine
ulaşılması yolunda bir mihenk taşı olacağına
ve hem matematiksel orijinallik arz etmesi,
hem de pratik bir hedefe hizmet etmesi açı-
sından değerli bir çalışma ürünü olacağına
inanıyorum” diye konuştu.

Örnek bir 
proje olacak

Üsküdar sergiye çağırıyor
Üsküdar Belediyesi, Betül Bilgin, Jahongir Ashurov, Hilal Arpacıoğlu’nun eserlerinden
oluşan Henk Ahenk Merdiven Minyatür Sergisi’ni İstanbullularla, Üsküdar Nevmekan Sahil
Galeri’de bir araya getirdi. Sergi, 13 Şubat tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak

üsküdar Belediyesi ev sahipliğinde Nev-
mekan Sahil Galeri’de Henk Ahenk Merdi-
ven Minyatür Sergisi açılışı çok sayıda

Üsküdarlının katılımıyla gerçekleşti. Sanatseverler, gele-
neksel Türk el sanatlarına kendini adayan 3 ismin mo-
dern minyatür yorumlarından oluşan, tabiatın
mükemmelliğine ayna tutan eserler ile bir araya geldi.
Sanatseverler ve vatandaşlar sergiye yoğun ilgi gösterdi.
Sergi, kurdele kesimi ve hediyelerin takdim edilmesinin
ardından sanatseverlere kapılarını açtı. Üsküdar Bele-
diye Başkanı Hilmi Türkmen ve Betül Bilgin günün
anlam ve önemine dair katılımcılara açıklamalarda bu-
lundu. Serginin 13 Şubat’a kadar ziyaret edilebileceği
belirtildi.

Minyatürde zarafet var

Günün anlamı ve sergi hakkında açıklama yapan Üskü-
dar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Şu anda Üskü-
dar Belediyemize ait Nevmekan Sahil Galeride, çok
güzel bir sergi açılışını gerçekleştiriyoruz. Minyatür sa-
natının ustalarının çok güzel eserlerinin sanatseverler ile

buluştuğu, bugün itibari ile açılmış olan bu sergi 13 Şu-
bat'a kadar devam edecek. Üsküdar sahilde Nevmekan
Sahil Millet Kıraathanesi'ndeyiz. Bütün sanatseverlere,
bütün sanatçıları, dostlarımızı bekliyoruz. Çünkü özel
bir sergi, çok önemli, çok anlamlı bir sergi. Minyatürün
en estetiği, en zarifi, en naifi, en ince detaylısı burada.
Üç sanatçımız ve oluşturdukları güzel bir birliktelik.
Serginin içerisinde sergilenen eserler de çok güzel. Adı
da çok güzel. Biliyorsunuz Necip Fazıl Kısakürek'in

Ahenk Merdiven isimli bir şiiri var.

Serginin adı bile güzel

Bu serginin adı da Henk Ahenk Merdiven Minyatür ser-
gisi. Çünkü neden bu? Merdiven yükselmek için kullanı-
lan bir alet, edevat. Bizim bu üç sanatçı Betül Hanım,
Hilal Hanım ve Cihangir Bey bu serginin temasını da
miraç olarak o hadiseyi canlandırmak adına böyle bir
kompozisyon oluşturmuşlar. Buna en uygun isim Henk
Ahenk Merdiven olarak düşünülmüş. Gerçekten eserler
de çok zarif. Adı da çok güzel. Hayırlı uğurlu olsun” ifa-
delerini kullandı.

Heyecanımızı görebilirsiniz

Sanatçı Betül Bilgin, “Biz 3 sene önce sayın arkadaşla-
rım Hilal ve Cihangir'le birlikte meslektaşlarım aynı za-
manda bu sergiyi yapmayı planladık. Bizim için mekan
çok önemli. İlişkilerde aklımıza gelen ilk mekan da burası
oldu. Sizler de geldiğiniz için ayağınıza sağlık diyorum.
İnşallah bizim heyecanımızı da sizlere de yansıtabiliriz.
Çok teşekkür ederim” dedi.  ÖMER FARUK ARPACIK 

Fotoğraflarla
Rauf Denktaş
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurucu
Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş
10. ölüm yıldönümünde sanatsever kişiliğinin
bir tanıklığı olan fotoğraf sergi ile anılıyor

isTanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)  Kül-
tür Daire Başkanlığı ve Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu’nun

işbirliği ile düzenlenen küratörlüğünü Esra Plümer Bar-
dak’ın yaptığı sergi 17-31
Ocak tarihleri arasında Tak-
sim Sanat Galerisi ve Meci-
diyeköy Metrosu olmak
üzere iki ayrı mekanda izle-
yicilerle buluşuyor. Metinle-
rini gazeteci Nur Batur ve
Rauf Raif Denktaş’ın uzun
yıllar özel kalem müdürlü-
ğünü yapan Uğur Karagöz-
lü’nün yazdığı sergi,
Denktaş’ın lider kimliğinin
ötesindeki yaşamının farklı
renklerinin kendi çektiği ve

yer aldığı fotoğraflarla izini sürüyor. Rauf Denktaş’ın sa-
natsever kişiliğinin bir tanıklığı olan bu sergide yer alan
fotoğraflar Denktaş Vakfı’nın barındırdığı 1000’in üze-
rinde fotoğraf arşivinden derlendi.

Duayen sanatçı
hayatını kaybetti

Türkiye'de tiyatronun gelişmesine önemli
katkıları olan eski Devlet Tiyatroları Genel Mü-
dürü Bozkurt Kuruç, yaşamını sürdürdüğü İz-

mir'de gece saatlerinde vefat etti. Kuruç, Devlet Tiyatroları
Edebi Kurul Başkanlığı görevini yürütüyordu. Ankara'da
1935'te doğan Bozkurt Kuruç, 1960 yılında Devlet Konser-
vatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümünden mezun oldu. Devlet
Konservatuvarında Mahir Canova, Cüneyt Gökçer, Salih
Canar, Nusret Şenbay, Nurettin Sevin gibi ustalardan ders
alan Kuruç, mezuniyetinin ardından Ankara Devlet Tiyat-
rolarında oyuncu olarak görev aldı. Hacettepe Üniversite-
sine bağlanan Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro
Bölümünde öğretim üyeliğine getirilen Kuruç, burada 1987
yılında doçent, 1988'de profesör oldu. 1991 yılında Devlet
Sanatçısı unvanını alan sanatçı, 2003 yılına kadar Hacet-
tepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarında Profe-
sör unvanıyla Tiyatro Ana Sanat Dalı öğretim üyeliğinde
bulundu. Devlet Tiyatrolarından 2000 yılında emekli 
olmasına karşın sahneleri asla bırakmadı.

Müzeye 25 bin ziyaretçi
Sivas'ta 2. Abdülhamid döneminde sanayi mektebi olarak inşa
edilen, 58 yıl boyunca da cezaevi olarak kullanıldıktan sonra restore
edilerek müzeye çevrilen asırlık yapıyı 6 ayda 25 bin ziyaretçi gezdi

Osmanlı dönemi padişahlarından 2. Abdülhamid döne-
minde Vali Reşit Akif Paşa tarafından 1902 yılında yetim-
ler başta olmak üzere 5 ila 13 yaş arasındaki çocukların

hayata kazandırılması için "Hamidiye Sanayi Mektebi" inşa edildi.
Mektep, 59 yıl bu amaca hizmet ettikten sonra 1961 yılında cezaevine
dönüştürüldü ve 58 yıl da bu şekilde kullanıldı. Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığınca Cazibe Merkezleri Destekleme Programı'ndan aktarılan
bütçeyle Sivas Valiliği tarafından 2019 yılında özgün mimarisine
uygun şekilde restorasyon çalışmalarına başlanan asırlık yapı, 2021
yılı temmuz ayında müze olarak ziyarete açıldı. Sivas Kültür AŞ Mü-
zeler Müdürü uzman sanat tarihçi Fatih Mehmet Tanrıveren, sanayi
mekteplerinin Osmanlı'nın son döneminde sanayileşmeyle birlikte or-
taya çıkan kalifiye çalışan ihtiyacının karşılanması için kurulduğunu
belirterek, "Aslında şimdiki meslek liselerinin temellerinin atıldığı bir
okuldur burası.” ifadelerini kullandı.



LIGIN ilk haftasında Öznur 
Kablo Yeni Malatyaspor 
maçında sakatlığı nedeniyle 

forma giyemeyen, daha sonra da 
fazla süre alamayan bordo-mavili 
futbolcu, 4. haftadaki Galatasaray 
karşılaşmasında da performansı ne-
deniyle taraftarın tepkisiyle karşı-
laştı. Müsabakada 2-0 geriye düşen 
Karadeniz ekibinde, bir taraftarın 
sahaya girip tepki göstermesinin 
ardından oyundan alınan, sahayı 
gözyaşlarıyla terk eden 22 yaşındaki 
oyuncu, daha sonraki dönemlerde 
performansını yükselterek sürdür-
dü. Abdülkadir Ömür, 21. haftada 
Demir Grup Sivasspor’a attığı gol 
ile bu sezon gol sayısını 4’e yükselt-
ti. Bordo-mavili futbolcu, 2016-
2017 sezonunda 2 maçta 14 dakika 
forma giydiği sezonun ardından 
oynadığı 5 sezon içerisinde en golcü 
ikinci sezonunu yaşıyor. 2017-2018 
sezonunda 29 maçta 3 gol atan genç 
futbolcu, 2018-2019 sezonunda ise 
29 karşılaşmada 5 golle en golcü 
dönemini yaşadı. 2019-2020 sezo-
nunda 14 müsabakada 3, 2020-2021 
sezonunda 23 maçta 2 gol atan 
Abdülkadir Ömür, bu sezon da 19 
karşılaşma sonunda 4 gole ulaştı. 
Abdülkadir Ömür, ligin geride 
kalan bölümünde bir gol atması 
halinde en golcü dönemi olan 2018-
2019 sezonunu yakalayacak.

Önemli katkılar sağladı
Abdülkadir, ligin 12. haftasında 
Beşiktaş karşısında deplasmanda 
2-1 galip gelinen karşılaşmada attığı 

gol-
le 3 
puanın 
alınma-
sında 
önemli 
rol oyna-
dı. Genç 
oyuncu, 
13. hafta-
da 3-0’lık 
Gazian-
tep FK 
maçında 
da takı-
mının ilk 
golünü 
atarak kar-
şılaşmanın 
kazanılmasına 
katkı sağladı. 
Bordo-mavili 
futbolcu, 14. 
haftada VavaCars 
Fatih Karagümrük 
karşısında deplas-
manda alınan 2-0’lık 
galibiyette takımının 
1 golünü kaydeder-
ken, 1-1’lik Demir 
Grup Sivasspor maçında da rakip 
fileleri havalandırmayı başardı. 
Trabzonspor, Abdülkadir Ömür’ün 
ligde gol attığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 
beraberlik alarak 10 puan elde etti.

SPOR Toto Süper Lig’de art 
arda 6’ncı yenilgisini evinde Ayte-
miz Alanyaspor’a 2-0 mağlup 

olarak alan düşme hattındaki Altay’da 
taraftarlar kazan kaldırdı. Siyah-be-
yazlı kulübü 5 yılda 3’üncü Lig’den 
Süper Lig’e taşıyan Özgür Ekmekçioğlu 
başkanlığındaki yönetim ilk kez istifaya 
davet edildi. İlk düdükten son düdüğe 
kadar, “Yönetim istifa” sloganları atan 
siyah-beyazlılar, “Yeter, Altay’ı Özgür 
bırak” şeklinde tempo tuttu. Futbolcu-
ları alkışlarla protesto eden, oyundan 
çıkan Ceyhun Gülselam’ı ıslıklayan 
taraftarlar, sadece görevden ayrılan 
teknik direktör Mustafa Denizli’ye sevgi 
gösterisinde bulundu. Mustafa Deniz-
li’nin yardımcısıyken teknik direktörlük 
koltuğuna oturan Mert Nobre ise tribün-
lerden destek görmedi. Galibiyet özlemi 
14 haftaya yükselen İzmir temsilcisi, 
dün kutladığı 108 yaşına düşme hattında 
buruk girip sevenlerini üzdü.

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 

YEŞIL-beyazlı takımın başarılı 
stoperi Ahmet Çalık, 11 Ocak 
Salı günü nikah tarihi almak 

için gittiği Ankara’da geçirdiği trafik 
kazası sonucu yaşamını yitirdi. Ahmet 
Çalık’ın ölümünün ardından Kon-
yaspor’un Türkiye Futbol Federasyo-

nu’na (TFF) başvurusu üzerine geçen 
cumartesi günü oynayacağı Medipol 
Başakşehir maçı ileri bir tarihe erte-
lendi. Hafta sonu tüm liglerde oyna-
nan maçların çoğunda milli futbolcu 
anıldı. Konyaspor da bu akşam saat 
20.00’de kendi sahasında Adana De-

mirspor ile oynayacağı maç öncesi 6 
numaralı formasıyla ter döken futbol-
cusu için anma töreni düzenleyecek. 
Kulüp tarafından Ahmet Çalık anısına 
basılan 10 bin adet atkı taraftara da-
ğıtılacak. Maçın 6’ncı dakikasında ise 
taraftar sahaya karanfil atacak.

İttifak Holding Konyaspor’un bu akşam sahasında oynayacağı Adana Demirspor ma-
çında, geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren futbolcu Ahmet Çalık anılacak

KONYASPOR AHMET ÇALIK’I ANACAK

3 BUYUKLER 
DOKULUYOR!

Altay’da kazan 
KAYNIYOR

18 OCAK 2022 SALI

Süper Lig’de şampiyonluj yarı-
şını bir maç fazlasıyla 11 puan 
önde götüren Trabzonspor, 

sezon sonunda mutlu sona ulaşmak 
için şimdiden sabırsız. Taraftarlar 
da büyük bir motivasyonla takımla-
rını desteklerken herkes erken kut-
lanabilecek bir şampiyonluğun hem 
şehrin hem de milyonların sevincini 
katlayacağında hemfikir. Saha içe-
risinde aldığı sonuçlarla rakiplerine 
adeta havlu attıran bordo mavililer 
Sivas’tan 1 puanla ayrılsa da moral-
ler bozulmuş değil. Rakiplerde ise 
işler farklı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve 
Galatasaray’ın şampiyonluk pota-

sına gireceği yönündeki beklentiler 
günden güne azalıyor. Öyle ki Gala-
tasaray ile Kasımpaşa’nın arasındaki 
fark 6’ya kadar indi. Fenerbahçe 12, 
Beşiktaş ise 11 puan önde.

Kartal kayıp ile başladı
Sezon başında şampiyonluk parolası 
ile yola çıkan Fenerbahçe’de erken 
yol ayrılığı yaşanmış ve Vitor Pereira 
gönderilmişti. Yerine daha önce de 
kulüpte çalışan İsmail Kartal getirile-
rek sezon sonuna kadar bir pansuman 
yapılmıştı. Kadrosundaki oyuncularla 
fark yaratacağı düşünülen sarı laci-
vertliler beklenen reaksiyonu göstere-

medi ve ilk karşılaşmada Antalyaspor 
ile 1-1 berabere kalındı. Kanarya 
Trabzonspor’un 17 puan gerisinde.

Domenec üstünlüğü koruyamadı
Ses getiren bir ayrılık sonrası Fatih 
Terim’den boşalan teknik direk-
törlük koltuğuna oturan Domenec 
Torrent ilk maçından yenik ayrıldı. 
İki defa öne geçmesine rağmen ra-
kibine direnemeyen sarı kırmızılılar 
sahadan puansız ayırldı. Sezon ba-
şında yapılan milyonlarca euroluk 
transferlere rağmen küme düşme 
hattının sadece 6 puan üstünde bu-
lunan Cimbom günden güne eriyor.

Bu sezon zirvenin bir hayli uzağında kalan İstanbul’un büyükleri Fenerbahçe, Galatasaray ve 
Beşiktaş her ne kadar yukarıyı hedefleseler de küme düşme hattına daha yakın konumda bulu-
nuyor. Önceki gün Hatayspor’a yenilen Galatasaray ile Kasımpaşa arasında sadece 6 puan kaldı

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasını 50 puanla 
lider kapatan Trabzonspor’da, genç oyuncu 
Abdülkadir Ömür’ün kötü başladığı sezon-
da takıma katkısı her geçen hafta arttı

BURAK ZİHNİ
BURAK ZİHNİ

Süper Lig’de 21. haftanın ardından 27 puanda kalan sarı-kırmızılı takım, 1987-1988 
sezonundan bu yana 21. haftalar itibarıyla en kötü performansına imza attı. Geride kalan 

21 maçta 26 gol atıp 28 gol yiyen Galatasaray’ın averajı eksi 2 oldu
GALATASARAY, Süper 
Lig’de 3 puanlı sisteme ge-
çilen 1987-1988 sezonundan 

bu yana 21. haftalar itibarıyla en 
kötü performansını sergiliyor. Ligin 
21. haftasında Atakaş Hatayspor’a 
deplasmanda 4-2 yenilen Galatasa-
ray, bu sezonki 8. yenilgisini yaşadı. 
Geride kalan bölümde 7 galibiyet ve 
6 beraberlik bulunan sarı-kırmızılı-
lar 27 puan toplayabildi. Bu perfor-
mans, Süper Lig’de 3 puanlı sisteme 
geçilmesinden sonra 21. haftalar 
dikkate alındığında sarı-kırmızılı 
takımın en kötü istatistiği olarak 
kayıtlara geçti. Galatasaray, söz 
konusu süreçte bundan önce en kötü 
performansını 2010-2011 sezonunun 
21. haftasında 29 puan toplayarak 
gösterdi. Bu sezon 21. hafta sonun-
da 27 puanda kalan sarı-kırmızılı 
takım, 8. tamamladığı 2011’in de 
gerisinde kaldı. Ligde geride kalan 

21. hafta sonrasında sarı-kırmızılı 
takımın averajı eksi 2 olarak gerçek-
leşti. Bu sezon Süper Lig’de 26 gol 
atan “Cimbom” kalesindeki 28 gole 
engel olamadı. Sarı-kırmızılılar, bu 
istatistiğiyle haftayı -2 averajla ka-
pattı. Galatasaray, 3 puanlı sisteme 
geçilmesinden sonra 21. haftalar 
itibarıyla en az gol attığı 2. sezonunu 
geçiriyor. 2010-2011 sezonunda 21. 
hafta sonunda 24 kez ağları hava-
landıran Galatasaray, yediği 26 golle 
yine -2 averaja sahipti.

Penaltılar kaçıyor
Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon 
kullandığı 4 penaltı atışının sadece 
birini golle çevirebildi. Sarı-kırmızılı 
takım, bu sezon ilk haftadaki GZT 
Giresunspor maçında 2, 10. haftadaki 
Beşiktaş derbisi ile 21. haftadaki Ata-
kaş Hatayspor müsabakalarında birer 
penaltı kullandı. Giresunspor müca-

delesindeki ilk penaltıyı Alexandru 
Cicaldau gole çevirirken, ikinci 
penaltıdan Mbaye Diagne yararlana-
madı. Beşiktaş derbisinde Mustafa 
Muhammed, Hatayspor karşılaşma-
sında ise Patrick van Aanholt penaltı 
noktasından gol bulamadı.

Terim’in yerine Torrent geldi
Galatasaray’da yeni teknik direktör 
Domenec Torrent, ilk sınavında 
mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, 
Spor Toto Süper Lig’de 2021-2022 
sezonuna teknik direktör Fatih 
Terim yönetiminde gençleştirme 
projesiyle girdi. İstenilen sonuçlar 
alınamayınca 20. haftanın ardından 
tecrübeli teknik adamla yollar ay-
rıldı. “Cimbom” yeni göreve gelen 
İspanyol teknik direktör Domenec 
Torrent idaresinde çıktığı ilk maçta 
deplasmanda Atakaş Hatayspor’a 
4-2 yenildi.

TARTARiiHHiiN EN KÖTÜ GALATASARAY’I!N EN KÖTÜ GALATASARAY’I!

ABDULKADIR 
DONUSU

SPOR Toto Süper Lig’de çar-
şamba günü evinde oynayacağı 
Demir Grup Sivasspor maçına 

yine galibiyet parolasıyla hazırlanan 
Göztepe’ye Obinna Nwobodo için 
servet teklif edildi. Amerika MLS Ligi 
takımlarından FC Cincinnati, Nijeryalı 
oyuncu için resmen Göztepe’nin kapı-
sını çaldı. Bu sezon sarı-kırmızılıların 
en formda oyuncularından biri olan 25 
yaşındaki oyuncu için Cincinnati eki-
binin 3 milyon Dolar bonservis bedeli 
teklifi sunduğu öğrenildi. Göz-
tepe ile 2023 yılına kadar sözleş-
mesi bulunan Nwobodo’yu devre 
arası göndermeye sıcak bakmayan 
yönetimin, sezon sonunda Cin-
cinnati ekibiyle masaya oturmak 
istediği ifade edildi.

Transferde ısrarcılar
Nwobodo’yu kaçırmak isteme-
yen Amerika Birleşik Devletleri 

temsilcisinin transferde ısrarcı oldu-
ğu kaydedildi. Obinna, 2020 yazında 
Macar ekibi Ujpest’ten transfer olduğu 
Göztepe’de geçen sezon 31, bu sezon 
19 maça çıktı. Dış transferde kaleci 
Kenan Piric, sol bek Francois Mou-
bandje ve orta saha Ossama Tannane 
ile sözleşme imzalayan İzmir ekibinin, 
bu hafta golcü Franco Di Santo ve orta 
saya Didied Moreno’yu de resmen 
kadrosuna katacağı vurgulandı. İç 
transferde ise Brown Ideye ve kaleci 

Balazs Megyeri ile 
vedalaşan kur-
mayların, sol bek 
Dzenen Bureko-
vic’le de karşılıklı 
anlaşma yoluna 
gittiği, Boşnak 
oyuncunun hafta 
sonuna kadar ta-
kıma veda edeceği 
kaydedildi.

Obinna için 3 milyon dolar



Adana Demirspor Kulübü Başkanı 
Sancak, ligdeki performansıyla 
dikkati çeken İtalyan forvetleri 
Mario Balotelli için transfer tek-
li� eri aldıklarını belirterek, 
“Balotelli’yi satabilmem için 10 
milyon avroyu ceplerine koy-
maları lazım.” dedi Siyah-beyazlı takım, ligde 8. 

kez yer alan Fatih Kara-
gümrük ile oynadığı 11 

maçın 7’sini kazandı.
Taraflar arasındaki iki karşı-

laşma beraberlikle tamamlandı. 
Fatih Karagümrük, Beşiktaş’a 2 
kez üstünlük kurmayı başardı. 
1959-1960’da oynanan maç-
larda Beşiktaş, rakibine 2-0 ve 
4-1 üstünlük kurarken, 1960-
1961’deki maçlardan birini 
1-1 beraberlikle tamamlayıp 
birinden 2-1 galip ayrıldı.

1961-1962’de ilk maç 
Fatih Karagümrük’ün 1-0 
üstünlüğüyle tamam-
lanırken, ikinci dev-
redeki karşılaşmada 
2-2 eşitlik yaşandı. 
Beşiktaş, Fatih Ka-
ragümrük’ün küme 
düştüğü 1983-1984 
sezonunda ise ra-
kibine 4-0 ve 4-1 
üstünlük kurdu. 
Geçen sezon li-
gin ilk yarısında 
oynanan karşı-
laşmayı Beşiktaş 
4-1 kazanırken, 

Fatih Karagüm-
rük de Vodafone 

Park’ta rakibine 2-1 üstünlük 
kurdu. Beşiktaş, bu sezonun 
ilk yarısında oynadığı ve 10 
kişi kaldığı maçta rakibini 1-0 
mağlup etti.

Bu arada Süper Lig, 1959 ve 
1962-1963 sezonlarında iki ayrı 
grup olarak organize edilir-

ken, iki takım farklı gruplarda 
yer aldıkları için karşı karşıya 
gelemedi.

Son 7 maçta 3 galibiyet
Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki 

karşılaşma, saat 20.00’de başla-
yacak. Ligin 21. haftasında Gazi-
antep FK’yi 1-0 yenen Beşiktaş, 
32 puanla 7. sırada bulunuyor. 
VavaCars Fatih Karagümrük ise 
topladığı 30 puanla 11. sırada 
yer alıyor. Beşiktaş, ligdeki son 
7 maçta 3 galibiyet elde etti. 
Söz konusu dönemde Yukatel 
Kayserispor (4-2), Göztepe 
(2-1) ve Gaziantep FK’yi (1-0) 
yenen siyah-beyazlı ekip; Kasım-
paşa (1-1), Fenerbahçe (2-2) ve 
Çaykur Rizespor (2-2) maçlarını 
beraberlikle tamamladı. Beşik-
taş, İttifak Holding Konyaspor’a 
ise 1-0 mağlup oldu.

Deplasmandaki 10 maçta
bir galibiyet

Beşiktaş, bu sezon deplasman-
da galibiyet almakta zorlandı. 
Dış sahada 10 karşılaşmaya çı-
kan siyah-beyazlı ekip, bunların 
sadece birini kazanabildi. Dış 
sahadaki 4 karşılaşmayı beraber-
likle tamamlayan siyah-beyazlı 
ekip, rakiplerine de 5 kez mağ-
lup oldu. Deplasmanda sadece 
7 puan alabilen Beşiktaş, dış 
sahadaki son 8 karşılaşmayı ise 
kazanamadı. Sezonun ilk iki dış 
saha maçında Gaziantep FK ile 
0-0 berabere kalan ve Fraport 
TAV Antalyaspor’u 3-2 yenen 

Beşiktaş, sonraki karşılaşmalar-
da istediğini alamadı. Altay’a 
deplasmanda 2-1 mağlup olan 
Beşiktaş; Medipol Başakşehir’e 
3-2, Atakaş Hatayspor’a 1-0, 
Aytemiz Alanyaspor’a 2-0 ve 
İttifak Holding Konyaspor’a 
1-0 yenildi. Beşiktaş, söz ko-
nusu dönemde deplasmandaki 
Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor 
maçlarını 2-2, Kasımpaşa mü-
cadelesini ise 1-1 beraberlikle 
tamamladı. Dış sahada rakip 
fileleri 11 kez havalandırabilen 
siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 
16 gol gördü.

Vida ve Montero
oynayabilecek

Cezalarını tamamlayan 
Domagoj Vida ve Francisco 
Montero, yarınki karşılaşmada 
forma giyebilecek. Vida, sarı 
kart cezası nedeniyle Gaziantep 
FK maçında forma giyemedi. 
Çaykur Rizespor karşılaşma-
sında ikinci sarıdan kırmızı 
kartla oyun dışı kalan Montero 
da geçen haftaki mücadelede 
takımını yalnız bırakmıştı.

Oğuzhan ve Larin sınırda
Beşiktaş’ta Oğuzhan Özyakup 

ve Cyle Larin, sarı kart ceza sı-
nırında bulunuyor. Oğuzhan ile 
Larin, yarınki karşılaşmada sarı 
kart görmeleri halinde ligin 23. 
haftasında Öznur Kablo Yeni 
Malatyaspor ile deplasmanda 
oynanacak müsabakada forma 
giyemeyecek. DHA

Beşiktaş ile VavaCars Fatih Karagüm-
rük, Spor Toto Süper Lig’de bugün 
12’inci kez karşı karşıya gelecek

İNGİLTERE Premier 
Lig’de 22. haftanın öne 
çıkan maçında lider 

Manchester City, konuk ettiği 
Chelsea’yi 1-0’lık skorla geçti. 
Liverpool, ağırladığı Brent-
ford’u 3-0 yenerken, sezonun 
formda ekiplerinden West 
Ham United ise evinde Leeds 
United’a 3-2 mağlup oldu. 
Takımlardaki yeni tip koro-
navirüs (Kovid-19) vakaları 
nedeniyle son dönemde birçok 
karşılaşmanın ertelendiği 
organizasyonda, bu müsaba-
kalardan bazıları hafta içi oy-
nanacak. Manchester City’nin 
56 puanla açık ara liderliğini 
koruduğu ligde, 45 puanlı Li-
verpool, 43 puanlı Chelsea ve 
37 puanlı West Ham United 
ilk dört içinde yer alıyor.

Serie A
Serie 
A’da son 
şam-
piyon 
Inter, 
milli oyuncu Merih Demiral’ın 
formasını giydiği Atalanta 
karşısında deplasmanda 0-0 
beraberlikle sahadan ayrıldı. 
Ev sahibi tarafların kazandığı 
karşılaşmalarda, Juventus, 
Udinese’yi 2-0, Roma ise 
Cagliari’yi 1-0 yendi. Zirve 
mücadelesi veren takımlar-
dan Milan, Spezia’yı bugün 
TSİ 20.30’da konuk edecek. 
Napoli ise aynı saatte Bologna 
deplasmanına çıkacak. Ligin 
22. haftasında 50 puanlı lider 
Inter’i, 48 puanla Milan, 43 
puanla Napoli, 42 puanla 
Atalanta, 41 puanla Juventus 
takip ediyor.

Ligue 1
Bu sezon şampiyonluk aday-

larının en 
önemli 
favorisi 
konumun-
da bulu-
nan PSG, 
ağırladığı 
Brest’i 
2-0’la 
geçti. 
Zirve ya-
rışını sürdüren Nice, konuk 
ettiği Nantes’ı 2-1 yendi. Milli 
oyuncuları karşı karşıya geti-
ren karşılaşmada ise Olimpik 
Marsilya, konuk ettiği milli 
oyuncular Burak Yılmaz, Zeki 
Çelik ve Yusuf Yazıcı’nın 
formasını giydiği Lille ile 1-1 
berabere kaldı. Olimpik Mar-
silya’nın tek golünü, 75. daki-
kada Cengiz Ünder kaydetti. 
Rennes ise evinde oynadığı 
karşılaşmada Bordeaux’u 6-0 
gibi farklı bir skorla geçti. 21 
haftası tamamlanan ligde PSG 
50 puanla lider, Nice 39 puan-
la ikinci, Olimpik Marsilya 37 
puanla üçüncü, Rennes 34 pu-
anla dördüncü sırada bulunu-
yor. Bu sezon eski formundan 

uzaklaşan son şampiyon Lille 
ise 29 puanla 10’uncu sıranın 
sahibi konumunda.

Bundesliga
Bundesliga’da son şampiyon 
Bayern Münih, deplasmanda 
Köln’ü 4-0 mağlup etti. Borus-
sia Dortmund, ağırladığı Fre-
iburg’u 5-1’le geçerken, Bayer 
Leverkusen ise konuk olduğu 
Borussia Mönchengladbach’ı 
2-1 mağlup etti. Union Berlin 
ise ağırladığı Hoffenheim’ı 
2-1 yendi. 19 haftası sona eren 
ligde 46 puanlı lider Bayern 
Münih’i, 40 puanlı Borussia 
Dortmund ikinci, 32 puanlı 
Bayer Leverkusen üçüncü, 31 
puanlı Hoffenheim dördüncü 
sıradan izliyor. Real Madrid’in 
liderliğini sürdürdüğü İspanya 
1. Futbol 
Ligi’nde 
(La Liga) 
ise 21. haf-
ta maçları-
nın büyük 
bir kısmı, 
hafta içi 
oynanacak.

Avrupa’nın en önemli 4 futbol ligi arasında yer alan İngiltere (Premier Lig), İtalya 
(Serie A), Fransa (Ligue 1) ve Almanya’daki (Bundesliga) maçlara, hafta sonu de-
vam edildi. İngiltere’de Manchester City, İtalya’da Inter, Fransa’da Paris Saint-Ger-

main (PSG) ve Almanya’da Bayern Münih, puan tablosunun zirvesinde yer aldı

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

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

13 maçlk seri bitti

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi

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

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

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

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

İlk yar 1-0

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

Net skor

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

Ankaragücü
3’te 3 yaptı

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

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

Önemli bir golcü

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

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

Hatayspor açklamşt

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

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

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

2021 YILINDA 
TEK YENILGI

TRABZONSPOR’DA
her geçen sezon yükse-
len performansyla alkş

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

Ugurcan Çakır’a
Juventus talip 

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

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

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

çnda 3. galibiyeti elde etti.

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

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

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

YANAL’IN 
KARİYERİ

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

tasnda deplasmanda Aytemiz
Alanyaspor'a 4-0 kaybeden Fraport

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

13 maçlk seri bitti

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi

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

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

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

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

İlk yar 1-0

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

Net skor

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

Ankaragücü
3’te 3 yaptı

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

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

Önemli bir golcü

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

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

Hatayspor açklamşt

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

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

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

2021 YILINDA 
TEK YENILGI

TRABZONSPOR’DA
her geçen sezon yükse-
len performansyla alkş

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

Ugurcan Çakır’a
Juventus talip 

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

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

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

çnda 3. galibiyeti elde etti.

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

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

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

YANAL’IN 
KARİYERİ

*
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ADANA Demirspor Kulübü 
Başkanı Murat Sancak, ligin 
ikinci yarısına deplasmanda 

Fenerbahçe galibiyetiyle başladıkla-
rını anımsattı. Ligin 21. haftasında 
sahalarında Yukatel Kayserispor ile 
1-1 berabere kaldıklarını hatırlatan 
Sancak, “İnşallah önümüzdeki maçla-
rı da alıp devam etmek istiyoruz. Yıl 
sonuna kadar hedefimiz ilk 10 içinde 
olmak. Daha önce de söyledim, 
baktık iyi gidiyoruz, Avrupa’ya da 
yakınız niye olmasın?” diye konuş-
tu. Sancak, futbolcuların da önle-
rindeki maça bakarak ilerlediğini 
vurgulayarak, “Onları ilk maçlarına 
odaklandırıyoruz. Avrupa onların 
kafasında şu an yok.” ifadelerini 
kullandı. Transfer çalışmalarının 
devam ettiğini belirten Sancak, 
şunları kaydetti: “Teknik direktör 
Vincenzo Montella ile belirledi-
ğimiz bölgeler var. Eksik kalan 
bölgelere transfer yapacağız. 
İyi futbolcu bulursak transfer 
edeceğiz, bulamazsak da etme-
yeceğiz. Francis Ezeh ile İzzet 
Çelik arkadaşımızı Tuzlaspor’a 
kiralık verdik. Orada gidip en 
azından oynasınlar çünkü şu anda 
burada yer bulamıyorlar.”

Fiyatı belli
Spor Toto Süper Lig’de forma giydiği 
18 maçta 7 gol atan ve 2024’e kadar 
sözleşmesi bulunan Mario Balotelli’ye 
transfer teklifleri olduğunu aktaran San-
cak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Balotelli gibi 
futbolcuya her zaman teklif gelir ama şu anda 
vermeyi düşünmüyoruz. Balotelli’ye 6-6,5 
milyon avro civarında bir teklif geldi ama 
vermeyi düşünmüyoruz çünkü onun ayarında 
bir futbolcu almaya kalktığın zaman bu fiya-
ta alamazsın. Benim Balotelli’yi satabilmem 
için 10 milyon avroyu ceplerine koymaları 
lazım. Gerçi serbest kalma maddesi daha 
düşük ama ben ‘git’ demezsem gitmez. 
Balotelli ile ağabey-kardeş gibiyiz. Beni 
çok sever, sayar. Ben de onu çok severim. 
İyi bir ilişkimiz var.” Başkan Sancak, 
“Adam, adam.” ifadesini kullandığı 
teknik direktör Montella ile takımdan 
ayrılmak istemediği sürece birlikte çalı-
şacaklarını vurguladı.

3-5 yıl içerisinde herkesin 
ikinci takımı oluruz
Türk futbolunda herkesin iyi mücade-
le etmesi gerektiğini anlatan Sancak, 
“Hatta ben futbolculara ‘Bundan 
sonra yerde yatmak yok, oyun oynayın.’ 
dedim. Hatta Fenerbahçe maçında da 
gördünüz, öyle yerde yatan bir Adana 
Demirsporlu yoktu. Onun için buradan 
bütün kulüp futbolcularına da sözüm 
olsun, yapmayın, oyun oynayın.” ifade-
lerini kullandı. Başkan Sancak, diğer 
takım taraftarlarının da ikinci takımı 
olmak istediklerini belirterek, şunları 
kaydetti: “Herkesin gönlünde bir takım var. 
Biz gönlünde bir takım olanın ikinci takımı ol-
mak istiyoruz. Hatta taraftarlara da yazdım. O 
noktada da taraftarlarımızdan beklentilerimiz 
var. Onlar da bu işin içerisinde olsun. İnanıyo-
rum ki 3-5 yıl içerisinde herkesin ikinci takımı 
oluruz. Gönüllerde ikinci takım olduğunda, 
bazılarının da birinci takımı oluruz zaten. 
Önemli olan gönüllerde ikinci takım olmak.”

AVRUPA LİGLERİNDE GÖRÜNÜM

Adana Demirspor Kulübü Başkanı 
Sancak, ligdeki performansıyla 
dikkati çeken İtalyan forvetleri 
Mario Balotelli için transfer tek-
li� eri aldıklarını belirterek, 
“Balotelli’yi satabilmem için 10 
milyon avroyu ceplerine koy-
maları lazım.” dedi Siyah-beyazlı takım, ligde 8. 

kez yer alan Fatih Kara-
gümrük ile oynadığı 11 

maçın 7’sini kazandı.
Taraflar arasındaki iki karşı-

laşma beraberlikle tamamlandı. 
Fatih Karagümrük, Beşiktaş’a 2 
kez üstünlük kurmayı başardı. 
1959-1960’da oynanan maç-
larda Beşiktaş, rakibine 2-0 ve 
4-1 üstünlük kurarken, 1960-
1961’deki maçlardan birini 
1-1 beraberlikle tamamlayıp 
birinden 2-1 galip ayrıldı.

1961-1962’de ilk maç 
Fatih Karagümrük’ün 1-0 
üstünlüğüyle tamam-
lanırken, ikinci dev-
redeki karşılaşmada 
2-2 eşitlik yaşandı. 
Beşiktaş, Fatih Ka-
ragümrük’ün küme 
düştüğü 1983-1984 
sezonunda ise ra-
kibine 4-0 ve 4-1 
üstünlük kurdu. 
Geçen sezon li-
gin ilk yarısında 
oynanan karşı-
laşmayı Beşiktaş 
4-1 kazanırken, 

Fatih Karagüm-
rük de Vodafone 

Park’ta rakibine 2-1 üstünlük 
kurdu. Beşiktaş, bu sezonun 
ilk yarısında oynadığı ve 10 
kişi kaldığı maçta rakibini 1-0 
mağlup etti.

Bu arada Süper Lig, 1959 ve 
1962-1963 sezonlarında iki ayrı 
grup olarak organize edilir-

ken, iki takım farklı gruplarda 
yer aldıkları için karşı karşıya 
gelemedi.

Son 7 maçta 3 galibiyet
Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki 

karşılaşma, saat 20.00’de başla-
yacak. Ligin 21. haftasında Gazi-
antep FK’yi 1-0 yenen Beşiktaş, 
32 puanla 7. sırada bulunuyor. 
VavaCars Fatih Karagümrük ise 
topladığı 30 puanla 11. sırada 
yer alıyor. Beşiktaş, ligdeki son 
7 maçta 3 galibiyet elde etti. 
Söz konusu dönemde Yukatel 
Kayserispor (4-2), Göztepe 
(2-1) ve Gaziantep FK’yi (1-0) 
yenen siyah-beyazlı ekip; Kasım-
paşa (1-1), Fenerbahçe (2-2) ve 
Çaykur Rizespor (2-2) maçlarını 
beraberlikle tamamladı. Beşik-
taş, İttifak Holding Konyaspor’a 
ise 1-0 mağlup oldu.

Deplasmandaki 10 maçta
bir galibiyet

Beşiktaş, bu sezon deplasman-
da galibiyet almakta zorlandı. 
Dış sahada 10 karşılaşmaya çı-
kan siyah-beyazlı ekip, bunların 
sadece birini kazanabildi. Dış 
sahadaki 4 karşılaşmayı beraber-
likle tamamlayan siyah-beyazlı 
ekip, rakiplerine de 5 kez mağ-
lup oldu. Deplasmanda sadece 
7 puan alabilen Beşiktaş, dış 
sahadaki son 8 karşılaşmayı ise 
kazanamadı. Sezonun ilk iki dış 
saha maçında Gaziantep FK ile 
0-0 berabere kalan ve Fraport 
TAV Antalyaspor’u 3-2 yenen 

Beşiktaş, sonraki karşılaşmalar-
da istediğini alamadı. Altay’a 
deplasmanda 2-1 mağlup olan 
Beşiktaş; Medipol Başakşehir’e 
3-2, Atakaş Hatayspor’a 1-0, 
Aytemiz Alanyaspor’a 2-0 ve 
İttifak Holding Konyaspor’a 
1-0 yenildi. Beşiktaş, söz ko-
nusu dönemde deplasmandaki 
Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor 
maçlarını 2-2, Kasımpaşa mü-
cadelesini ise 1-1 beraberlikle 
tamamladı. Dış sahada rakip 
fileleri 11 kez havalandırabilen 
siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 
16 gol gördü.

Vida ve Montero
oynayabilecek

Cezalarını tamamlayan 
Domagoj Vida ve Francisco 
Montero, yarınki karşılaşmada 
forma giyebilecek. Vida, sarı 
kart cezası nedeniyle Gaziantep 
FK maçında forma giyemedi. 
Çaykur Rizespor karşılaşma-
sında ikinci sarıdan kırmızı 
kartla oyun dışı kalan Montero 
da geçen haftaki mücadelede 
takımını yalnız bırakmıştı.

Oğuzhan ve Larin sınırda
Beşiktaş’ta Oğuzhan Özyakup 

ve Cyle Larin, sarı kart ceza sı-
nırında bulunuyor. Oğuzhan ile 
Larin, yarınki karşılaşmada sarı 
kart görmeleri halinde ligin 23. 
haftasında Öznur Kablo Yeni 
Malatyaspor ile deplasmanda 
oynanacak müsabakada forma 
giyemeyecek. DHA

İNGİLTERE Premier 
Lig’de 22. haftanın öne 
çıkan maçında lider 

Manchester City, konuk ettiği 
Chelsea’yi 1-0’lık skorla geçti. 
Liverpool, ağırladığı Brent-
ford’u 3-0 yenerken, sezonun 
formda ekiplerinden West 
Ham United ise evinde Leeds 
United’a 3-2 mağlup oldu. 
Takımlardaki yeni tip koro-
navirüs (Kovid-19) vakaları 
nedeniyle son dönemde birçok 
karşılaşmanın ertelendiği 
organizasyonda, bu müsaba-
kalardan bazıları hafta içi oy-
nanacak. Manchester City’nin 

larının en 
önemli 
favorisi 
konumun-
da bulu-
nan PSG, 
ağırladığı 
Brest’i 
2-0’la 
geçti. 
Zirve ya-
rışını sürdüren Nice, konuk 
ettiği Nantes’ı 2-1 yendi. Milli 
oyuncuları karşı karşıya geti-
ren karşılaşmada ise Olimpik 
Marsilya, konuk ettiği milli 
oyuncular Burak Yılmaz, Zeki 

uzaklaşan son şampiyon Lille 
ise 29 puanla 10’uncu sıranın 
sahibi konumunda.

Bundesliga
Bundesliga’da son şampiyon 
Bayern Münih, deplasmanda 
Köln’ü 4-0 mağlup etti. Borus-
sia Dortmund, ağırladığı Fre-
iburg’u 5-1’le geçerken, Bayer 
Leverkusen ise konuk olduğu 
Borussia Mönchengladbach’ı 
2-1 mağlup etti. Union Berlin 
ise ağırladığı Hoffenheim’ı 
2-1 yendi. 19 haftası sona eren 
ligde 46 puanlı lider Bayern 
Münih’i, 40 puanlı Borussia 

Avrupa’nın en önemli 4 futbol ligi arasında yer alan İngiltere (Premier Lig), İtalya 
(Serie A), Fransa (Ligue 1) ve Almanya’daki (Bundesliga) maçlara, hafta sonu de-
vam edildi. İngiltere’de Manchester City, İtalya’da Inter, Fransa’da Paris Saint-Ger-

main (PSG) ve Almanya’da Bayern Münih, puan tablosunun zirvesinde yer aldı
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İNGİLTERE 
Lig’de 22. haftanın öne 
çıkan maçında lider 

ADANA Demirspor Kulübü 
Başkanı Murat Sancak, ligin 
ikinci yarısına deplasmanda 

Fenerbahçe galibiyetiyle başladıkla-
rını anımsattı. Ligin 21. haftasında 
sahalarında Yukatel Kayserispor ile 
1-1 berabere kaldıklarını hatırlatan 
Sancak, “İnşallah önümüzdeki maçla-
rı da alıp devam etmek istiyoruz. Yıl 
sonuna kadar hedefimiz ilk 10 içinde 
olmak. Daha önce de söyledim, 
baktık iyi gidiyoruz, Avrupa’ya da 
yakınız niye olmasın?” diye konuş-
tu. Sancak, futbolcuların da önle-
rindeki maça bakarak ilerlediğini 
vurgulayarak, “Onları ilk maçlarına 
odaklandırıyoruz. Avrupa onların 
kafasında şu an yok.” ifadelerini 
kullandı. Transfer çalışmalarının 
devam ettiğini belirten Sancak, 
şunları kaydetti: “Teknik direktör 
Vincenzo Montella ile belirledi-
ğimiz bölgeler var. Eksik kalan 
bölgelere transfer yapacağız. 
İyi futbolcu bulursak transfer 
edeceğiz, bulamazsak da etme-
yeceğiz. Francis Ezeh ile İzzet 
Çelik arkadaşımızı Tuzlaspor’a 
kiralık verdik. Orada gidip en 
azından oynasınlar çünkü şu anda 
burada yer bulamıyorlar.”

Fiyatı belli
Spor Toto Süper Lig’de forma giydiği 
18 maçta 7 gol atan ve 2024’e kadar 
sözleşmesi bulunan Mario Balotelli’ye 
transfer teklifleri olduğunu aktaran San-
cak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Balotelli gibi 
futbolcuya her zaman teklif gelir ama şu anda 
vermeyi düşünmüyoruz. Balotelli’ye 6-6,5 
milyon avro civarında bir teklif geldi ama 
vermeyi düşünmüyoruz çünkü onun ayarında 
bir futbolcu almaya kalktığın zaman bu fiya-
ta alamazsın. Benim Balotelli’yi satabilmem 
için 10 milyon avroyu ceplerine koymaları 
lazım. Gerçi serbest kalma maddesi daha 
düşük ama ben ‘git’ demezsem gitmez. 
Balotelli ile ağabey-kardeş gibiyiz. Beni 
çok sever, sayar. Ben de onu çok severim. 
İyi bir ilişkimiz var.” Başkan Sancak, 
“Adam, adam.” ifadesini kullandığı 
teknik direktör Montella ile takımdan 
ayrılmak istemediği sürece birlikte çalı-
şacaklarını vurguladı.

3-5 yıl içerisinde herkesin 
ikinci takımı oluruz
Türk futbolunda herkesin iyi mücade-
le etmesi gerektiğini anlatan Sancak, 
“Hatta ben futbolculara ‘Bundan 
sonra yerde yatmak yok, oyun oynayın.’ 
dedim. Hatta Fenerbahçe maçında da 
gördünüz, öyle yerde yatan bir Adana 
Demirsporlu yoktu. Onun için buradan 
bütün kulüp futbolcularına da sözüm 
olsun, yapmayın, oyun oynayın.” ifade-
lerini kullandı. Başkan Sancak, diğer 
takım taraftarlarının da ikinci takımı 
olmak istediklerini belirterek, şunları 
kaydetti: “Herkesin gönlünde bir takım var. 

ADANA 
Başkanı Murat Sancak, ligin 
ikinci yarısına deplasmanda 

AVRUPA LİGLERİNDE GÖRÜNÜM

Beşiktaş ile VavaCars Fatih Karagüm-
rük, Spor Toto Süper Lig’de bugün 
12’inci kez karşı karşıya gelecek

BESİKTAS’IN
RAKİBİ

KARAGUMRUK 

10 MiLYONU VER
BALOTELLi’Yi AL

FENERBAHÇE’DE 
yönetim, forvet trans-
fer için düğmeye 
bastı... İsmail Kartal’ın Antalyaspor 
maçı sonrasında “Bu takıma transfer 
gerekli.” sözlerinin ardından çalış-
malarına hız veren yönetim, Gremi-
o’dan Ferreira için harekete geçti. 
Son dakika Fenerbahçe transfer 
haberi! Gündemde Gremio’dan Al-
demir dos Santos Ferreira var. Vitor 
Pereira’nın ayrılmasının sonra ikinci 
kez Fenerbahçe ‘ye dönen İsmail 
Kartal, Antalya beraberliğinin ardın-
dan basın toplantısında, transfer vur-
gusu yapmış ve “Bu takıma transfer 
gerekli.” demişti. Hem Kartal’ın elini 
güçlendirmek hem de gelecek se-
zonun planlamasını yapmak isteyen 
yönetim, yeni teknik adamının talebi 
doğrultusunda transfer için düğmeye 
bastı. Yönetime “Takım hücuma 
çıkamıyor.” diyen Kartal’ın öncelikli 
olarak bir kanat oyuncusu ve bir 
santrfor istediğini söylediği belirtildi. 
Kartal’ın raporunun ardından Gre-
mio’dan Ferreira için temas kuruldu.

Santos
Ferreira
hedefte



1981 yılında doğan ve İzmir’de 
büyüyen Yasemin Meriç Kaz-
dal, üniversite eğitimi için 1999 
yılında İstanbul’a geldi. Psikoloji 
ve Tarih bölümlerinde çift ana 
dal eğitimini tamamladı. Ardın-
dan “Klinik Psikoloji” alanında 
yüksek lisans yaparak uzmanlığını 
aldı. Bakırköy Ruh ve Sinir Has-
talıkları Hastanesi ve Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği’n-
de staj çalışmalarını tamamladı. 
Asistanlığı süresince İngiltere’de 
Southampton Hospital bünyesin-
de yetişkin ve çocuklara reha-
bilitasyon çalışmaları yürüttü. 
Bilişsel Davranışçı Terapi, Grup 
Terapisi, Psikodrama, Aktarım 
Odaklı Terapi ve Oyun Terapisi 
eğitimlerini tamamladı. Çocuk-
lara ve yetişkinlere yönelik çeşitli 
kişilik ve zekâ testlerinin uygulan-
ması, puanlanması ve yorumlan-
ması yetkinliğini kazandı. Travma 
üzerine farklı terapi tekniklerinin 

eğitimlerine katılarak çok sayıda 
saha çalışması yürüttü. Aile 
Terapisi ve Aile Arabuluculuğu 
eğitimlerini aldı. Klinik Psikoloji 
Doktora eğitimini tamamladı,  
Türkiye’nin birçok farklı şeh-
rindeki hastanelerde, doktor 
ve hemşirelere “Pediatri 
Bölümlerinde Çocuklara 
Travmasız Yaklaşım” eği-
timleri vermiştir. “Sakin 
Ebeveynlik” yaklaşımının 
yaratıcısıdır. Bununla 
ilgili çok sayıda eğitim 
ve seminer vermiş, bi-
rikimlerini bu kitapta 
toplamıştır. Kurmuş 
olduğu Yorum Psi-
koterapi ve Değişim 
Merkezi’nde on yedi 
yıldır çocuk, yetişkin 
ve ailelere psikoterapi 
yapmaya devam etmek-
tedir. Evli ve iki çocuk 
annesidir.

Belki de bize nasıl 
davranıldıysa biz de 
başkalarına, sev-

gilimize, çocuklarımıza, 
arkadaşlarımıza, eşimize 
öyle davranıyoruz. Sakin 
Ebeveyn bu zinciri kırma-
nın yollarını gösteren, nasıl 
davranmamız, konuşmamız 
ve iletişim kurmamız gerek-
tiğini yalın bir dille anlatan 
bir psikoloji kitabı. “Kendi-
mize, çocuklarımıza ve baş-
kalarına olan yaklaşımımızı 
çocukluğumuzdan bu yana 
bizimle yaşayan yaraları-
mız belirler,” diyen Klinik 
Psikolog Yasemin Meriç 
Kazdal yıllardır kendisi-
ne gelen danışanlarından 
dinlediklerini, akademik 
çalışmalarını ve kendi an-
nelik deneyimlerini özüm-
seyerek Sakin Ebeveyn 
kitabına aktarmış. Sakin 
Ebeveyn süt liman bir hayat 
süren, asla sinirlenmeyen 
bir anne baba demek değil; 
duygularını tanıyan, onları 
kabul eden birey demek. 
Geçmişi, geleceği ve şimdiyi 
özümsemek, duygularımızı 
yadsımamak ve en önemlisi 

önce kendimize saygı duy-
mak demek. Sakinlik ancak 
böyle kazanılıyor.

Bu kitap rehber olacak
Sakin Ebeveynlik hem 

daha sakin bir insan hem 
daha sakin bir ebeveyn 
olarak, okurun çocuklarıyla 
olduğu kadar kendi çocuk-
luklarıyla olan ilişkilerini de 
gözden geçirip yeniden dü-
zenlerken, keyifle yol alma-
larını sağlayacak bir rehber. 
Psikoterapist olarak yetişkin 
ve ailelerle çalışmaya on 
yedi yıldır devam eden 
Klinik Psikolog Yasemin 
Meriç Kazdal’a göre sakin 
kalmak, her tür zorluğun 
üstesinden gelmenin sırrı ve 
de sağlıklı düşünebilmenin 
ilk adımı. “Bu kitabı bitirdi-
ğinde artık sakin bir insan 
olacaksın demiyorum çünkü 
bu kitabı bitirdiğinde olma-
dığın biri gibi davranmana 
gerek kalmayacak. Tüm 
duygularını olduğu haliyle 
kapsayabilmenin verdiği sa-
kinliği tatmanı öneriyorum 
sana ve çocuklu hayatına 
nasıl bir yön belirleyeceğine 
dair sağlam bir yol haritası 
sunuyorum. Senin payına 

düşen ise okuduktan sonra 
bir tercih yapmak: Bu ha-
ritayı kullanmak ya da rafa 
kaldırmak…”  Hem anne 
ve babalar hem de ebevey-
nleriyle ilişkilerinden yola 
çıkarak bugün kendisiyle ve 
başkalarıyla olan ilişkilerine 
içten bir değerlendirme 
yapmak isteyen herkes için 
Sakin Ebeveyn değerli bir 
kaynak.

Yazardan notlar
“Bu kitabı, senin hem 

daha sakin bir insan hem 
daha sakin bir ebeveyn 
olarak, çocuğunla ve kendi 
çocukluğunla olan ilişkile-
rini gözden geçirip yeniden 
düzenlerken keyifle yol al-
manı sağlayacak bir rehber 
olması amacıyla yazdım. 
Sakin kalmak, her tür zor-
luğun üstesinden gelmenin 
sırrıdır. Sakin ebeveynlik, 
sanki sihirliymişçesine etki 
yapan bir duruştur. Sakin 
kalabilmek, sağlıklı düşü-
nebilmenin ilk adımıdır ve 
iki kişi arasındaki yorum 
farklarına takılıp kalma-
dan, gerçekte neler olup 
bittiğini anlayabilmek için 
şarttır.”

TRABZON’UN Maçka 
ilçesinde 11 Ağustos 2017 
tarihinde teröristlerle 
kahraman Mehmetçiğimi-
zin girdiği çatışmada şehit 
olan Eren Bülbül ve Ast-
subay Kıdemli Başçavuş 
Ferhat Gedik’in öyküsünü 
anlatıldığı “Kesişme: İyi ki 
Varsın Eren” filmi büyük 
beğeni topladı. Başakşehir 
Belediye Başkanı 
Yasin Kartoğlu’nun 
sosyal medya he-
sapları üzerinden 
filmi Başakşehirli-
lerle birlikte izleme 
daveti yoğun katı-
lımla karşılık buldu. 
Başakşehirliler, Mall 
of İstanbul alışveriş 
merkezindeki sine-

ma salonunu tamamen 
doldurdu. Başkanı Yasin 
Kartoğlu filme, eşi Kübra 
Kartoğlu, çocukları Beren 
ve Yusuf ile birlikte geldi.

Gözyaşlarımı zor tutuyorum
Kahramanların destansı 
hikâyesini bugün bir kez 
daha gördüklerini söyle-
yenBaşkan Kartoğlu, “ 
Bugün çok duygulandım 
ve gözyaşlarımı zor tutu-

yorum. Çocuklar da aynı 
şekilde etkilendi. Bizleri 
yalnız bırakmayan Ba-
şakşehirli komşularımıza 
çok teşekkür ediyorum. 
Onlarla birlikte şehit Eren 
Bülbül ile Ferhat Gedik’in 
kahramanlıklarını ve unu-
tulmaz hikâyesini bir kez 
daha görerek şahit olduk. 
Biz diyoruz ki; Eren’ler 
yalnız değil. Biz biliyoruz 
ki Ferhat’lar yalnız değil. 

İyi ki varsın Eren, iyi ki 
varsın Astsubay Fer-
hat Gedik. Bu ülkede 
Eren’ler ve Ferhat’lar 
hiçbir zaman bitmeye-
cek. Tüm şehitlerimize 
rahmet diliyorum. 
Onların sayesinde 
vatanımızın ve bayrağı-
mızın bütünlüğü ayakta 
kalacak” diye konuştu.

BURAK ZİHNİ

YAKUP TEZCAN

BAŞARI UZUN BİR YOLCULUK BİÇİMİDİR
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7’DEN 70’E ANMA

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

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

Cumhurbaşkanı yazdı

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

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

Tek bir duygumuz vardı

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

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

Kitaba övgü

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

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

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

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

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

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

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

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

YENİ UFUKLAR AÇACAK
Basın İlanKurumuYönetimKurulu Baş-
kanı Prof. Dr.M. Zahid Sobacı, eser hak-
kında “İstanbul’un fethi nasıl tüm insanlık
için bir dönümnoktası olmuş ise
FethiyeCamii olarak anılan Ayasof-
ya’nın 10 Temmuz 2020 tarihinde
yeniden ibadete açılarak, aslına rücu
etmesi de tarihin kırılma anlarından
biri olarak kayıtlara geçmiştir. Basın
İlanKurumumuzca hazırlanan bu
kitap, AyasofyaCamii’nin tarihine
basının gözünden bakmanızı sağla-
yacak. NitekimAyasofyaCamii her

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

lar yayımlanmıştır. Konuyla ilgili
atılanmanşetlerin, yayımlanan ha-
berlerin ve arşiv belgelerinin derlen-
diği bu eser, bu büyük hikâyeyi basın
perspektifinden ortaya koymayı
amaçlamıştır. Emeği geçenlere şük-
ranlarımı sunuyor, kitabımızın zihin-
lerde tarihi tefekkürle farkındalık
oluşturmasını ve yeni ufuklar açma-
sını diliyorum" açıklamasında bu-

ARŞİVLİK SATIRLAR VAR
Ayasofya hakkında yayımlanan haberlerin derlendiği, yerli ve yabancı medyada müzeden ca-
miye dönüşün öncesi ve sonrasına dair manşetlerin yer aldığı “Basının Gözünden Ayasofya”da;
İbni Battuta, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, İbnülemin Mahmut Kemal İnal, Samiha Ayverdi, Peyami
Safa, Feridun Fazıl Tülbentçi, Yunus Nadi, Osman Yüksel Serdengeçti, Ahmet Kabaklı, Necip
Fazıl Kısakürek, Nihal Atsız, Mehmed Şevket Eygi, Prof. Dr. Semavi Eyice, Prof. Dr. Halil İnalcık,
Prof. Dr. İlber Ortaylı, Murat Bardakçı, Prof. Dr. Feridun M. Emecen, Stefanos Yerasimos, Prof.
Dr. A. Haluk Dursun gibi isimlerin eserlerinden yazı ve yorumların yanı sıra, Nazım Hikmet,
Nuri Pakdil, İlhan Berk, Sezai Karakoç ve Arif Nihat Asya’nın şiirleri de bulunuyor.

BİK Genel
Müdürü

Rıdvan Duran

M. Zahid Sobacı
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Eren’ler hiç bitmeyecek
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Kesişme: İyi ki Varsın Eren” isimli filmi Başakşe-
hirlilerle birlikte seyretti. Ülkemizde Eren’lerin hiçbir zaman bitmeyeceğini söyleyen Kartoğ-

lu, “Kahramanlıklarımızın unutulmaz hikâyesini bir kez daha izleme fırsatımız oldu” dedi

EYÜPSULTAN Belediye Başkanı 
Deniz Köken, üniversiteye giriş sınav-
larına hazırlanan lise son sınıf öğren-
cilerine eğitim katkı paylarını verme-
ye başladı. Eğitim katkı paylarının 
dağıtımı için ilk program Eyüpsultan 
Vatan Anadolu Lisesi’nde düzenlen-
di. Başkan Deniz Köken programda, 
lise son sınıfta okuyan her öğrenciye 
eğitim katkı payı olarak 
500 TL verdi. Köken, 
birbirini dinlemenin 
önemine vurgu yaparak 
başladığı konuşmasında 
şunları söyledi; “Daha 
önce okulunuza söyleşiye 
gelmiştim. Test kitabı 
istemiştiniz. Biz her şeyi 
yerinde görüp dinlemek 

istiyoruz. Gençlerin, vatandaşların 
arasında daha fazla oldukça sorunları 
yerinde duyabilme, görebilme imkanı 
oluyor. Birbirimizi dinleme imkanı 
oluyor. Özellikle eğitimle ilgili bizden 
taleplerinizi önemsiyorum. Şimdi, yine 
sizlerden gelen talepler üzerine eğitim 
yardımlarını dağıtıyoruz. Derdimiz; 
bölgenin eğitim seviyesi yükselsin, 

Eyüpsultan bölgesinin lise-
lerinden mezun olan çocuk-
larımız iyi okullara gitsinler. 
Bölgemiz, hem eğitimde hem 
de sporda tercih edilen ilçe 
olsun. Yakın zamanda inşal-
lah bunları göreceğiz. Eğitim 
yardımlarınız hayırlı olsun. 
Sizlere pandemisiz, nice güzel 
günler temenni ediyorum.”

Liselilere 500 lira destek

eğitimlerine katılarak çok sayıda 
saha çalışması yürüttü. Aile 
Terapisi ve Aile Arabuluculuğu 
eğitimlerini aldı. Klinik Psikoloji 
Doktora eğitimini tamamladı,  
Türkiye’nin birçok farklı şeh-
rindeki hastanelerde, doktor 
ve hemşirelere “Pediatri 
Bölümlerinde Çocuklara 
Travmasız Yaklaşım” eği-
timleri vermiştir. “Sakin 
Ebeveynlik” yaklaşımının 
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SAKSAKiiN N iiNSANDAN NSANDAN 
SAKSAKiiN EBEVEYNEN EBEVEYNE

Klinik Psikolog Yasemin Meriç Kazdal’ın kaleme aldığı Sakin Ebeveyn 
Nemesis Kitap etiketiyle ra� ardaki yerini aldı. Ünlü düşünür Jung’un bir 

sözünü kapağına taşıyan eser “Yarası olmayan, şifacı olamaz,” diyor

Yasemin Meriç Kazdal kimdir?

BEYLİKDÜZÜ Kom-
şuları Derneği (BEY-
KOMDER) Çalışan 
Gazeteciler Günü 
münasebetiyle Kaktüs 
Kafe’de gazetecilerle 
bir araya geldi. Der-
nek Başkanı Osman 
Tezemir’in ev sahipli-
ğini yaptığı toplantıda, 
BEYKOMDER’in 
çalışmalarından söz 
edildi. Beylikdüzü için 
her zaman çalışmaktan 
mutluluk duyduklarını 
kaydeden Tezemir, 
ilçede sürdürdükleri 
çalışmaları anlattı. Te-
zemir, “Biz şuanda atkı, 
bere eldiven kampan-
yası yapıyoruz. Güney-

doğu’daki okullarımıza 
gönderiyoruz. Gene 
Şanlıurfa’da bir okula 
kütüphane yapıyoruz. 
Barış Mahallesi’nde 
kitaplar topluyoruz. 
Kadın üyelerimiz paza-
ra çıkıp ürünler satıyor 
oradan elde edilen 
gelirler de yardımlara 
gidiyor” dedi.

Etüt sınıfı yaptık
Beylikdüzü Kız Sığın-
ma Evi’ne etüt sınıfı 
yaptıklarını da anlatan 
Tezemir, “Beylikdü-
zü’nde Kız Sığınma 
Evi’miz var. Aileleri 
tarafından istismara 
uğramış kızlarımız var. 
Biz buraya etüt sınıfı 
yaptık. Bilgisayarın-

dan, masa, sandalye 
ve perdesine kadar bir 
sınıf dizayn ettik ve 
teslim ettik. Yeri gizli 
olduğu için paylaşmıyo-
ruz. Aile komisyonları 
kurduk” diye konuştu.
Okul önlerindeki trafik 
sorununa da değinen 
Tezemir, “Her mahal-
leye bir temsilci atadık. 
Bu temsilciler Beylik-
düzü’ndeki sorunları 
masaya yatırıp, çözüm 
yollar arıyor. O alanda 
sorunla ilgili kim ilgi-
leniyorsa belediye veya 
devlet onlarla irtibata 
geçiyoruz. Yine yeni 
bir projemiz var. Okul 
önlerindeki trafik için 
gönüllü trafik sorumlu-
su olacağız” dedi.

BARIŞ KIŞ

Beylikdüzü Komşuları Derneği (BEYKOMDER) ilçedeki gazetecilerle bir araya geldi. BEY-
KOMDER Başkanı Osman Tezemir, dernek olarak Beylikdüzü’nde yaptıkları çalışmalar-

dan bahsederek, “Beylikdüzü için çalışmak bize her zaman mutluluk veriyor. İlçemizdeki 
sorunların çözümü için etkin bir rol oynuyoruz. Bizim her çabamız Beylikdüzü için” dedi

BEYKOMDER’iN
CABASI BEYLiKDUZU

Beykomder Başkanı 
Osman Tezemir ve 
yönetim kurulu üyeleri 
toplantı sonunda fo-
toğraf verdi. Tezemir, 
“Birlik beraberlik 
içinde, Beylikdüzü 
için çalışmaya devam 
edeceğiz” ifadelerini 
kullandı.


