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CHP Genel Başkanı Kemal
kılıçdaroğlu yeni bir iddia

ortaya attı. CHP lideri, genç bir
avukata yolsuzluklarla ilgili haber-
lerin sosyal medyadan silinmesi
için talimat verildiğini belirterek,
özellikle İstanbul'da birçok asliye

hukuk hakimine
"Bunun açtığı dava-
ları kabul edeceksi-
niz. Gerekirse o
avukatın adını açıkla-
yacağım. Kul hakkı
yiyenin hesabını so-
racağız" şeklinde tali-
mat verildiğini öne
sürdü. I SAYFA 7
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YARGIYA TALİMAT VERİLDİ

CHP Lideri’nden
yeni bir iddia!
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KOCA, MEMNUNİYETİNİ İFADE ETTİ

ÖĞRETMENLERE MESAJ

Öğrencilerimiz
dinlenecekler!

TFF’den Ahmet
Çalık’a vefa

Esenler'de konuşan Milli
Eğitim Bakanı Mahmut

Özer, cuma günü başlayacak ya-
rıyıl tatiline dikkat çekerek, "İna-
nıyorum ki öğretmenlerimiz
öğrencilerimize ödev vermeyecek-
ler, 2 hafta hem öğrencilerimiz
hem öğretmenlerimiz dinlenecek-
ler" dedi. Şu ana kadar İstanbul’a
5 milyarın üzerinde eğitim yatı-
rımı yapıldığını belirten Özer, “31
Ocak’taki 15 bin öğretmen ata-
masının yüzde 50’sini yani 7 bin
500 öğretmeni de inşallah İstan-
bul’a vereceğiz" dedi. I SAYFA 5
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Avcılar'da metrobüste
maske takması için kendi-

sini uyaran güvenlik görevlisi
Şükrü Turan'ı (48) darbederek,
tek gözünü kaybetmesine neden
olan Ömer Senem, (19) hakkında
'Kasten yaralama' suçundan 4 yıl
6 aya kadar hapis cezasıyla iste-
miyle acılan davada ilk kez hakim
karşısına çıktı. Avukat Mustafa
Alpağur, metrobüste olaya şahit
olanların tanıklık yapmaları için
çağrıda buludu. I SAYFA 9
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TFF, 2019-20 sonunda
kaldırdığı sezonu bir ismin

anısına oynama uygulamasını
Ahmet Çalık'ın derin üzüntü ya-
ratan vefatına gösterilen saygı
ile geri döndürdü. Türkiye Fut-
bol Federasyonu, Süper Lig se-
zonunun 11 Ocak'ta geçirdiği
trafik kazası so-
nucu hayatını
kaybeden Kon-
yaspor 'un millî
futbolcusu
Ahmet Çalık'ın
ismiyle oynana-
cağını açıkladı.
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Maltepe Belediyesi 2022 yılı Mal-
tepe İstasyon dergisinin 12 sayısı-

nın tasarımı ve yayına hazırlanması için
ihaleye çıktı. Yaklaşık maliyeti 2 milyon
452 bin 466 TL olan ihaleyi 2 milyon
292 bin TL'ye BAYEM Ajans aldı. Adı
geçen ajansla 5 Ocak tarihinde sözleşme
imzalandı. Dergide yazılarının çıkması
için 79 yazarın adı da sözleşmeye ek-

lendi. Yazarlar arasında, Ahmet Ümit,
Yılmaz Özdil, Nasuh Mahruki, Zülfü
Livaneli, Sunay Akın, Erol Mütercimler
gibi isimler bulunuyor. İhaleden sonra
açıklama yapan Yılmaz Özdil, hiçbir 
belediyeden tek kuruş almadığını 
belirterek, “Benden nefret eden CHP 
yönetiminin bana para verdiğini düşünen
geri zekalıdır” açıklamasını yaptı. 

MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli, CHP Ankara Mil-

letvekili Yıldırım Kaya'nın “Genel
Başkanımız peygamber soyundan
geldiğini kimseye anlatmaz” söz-
leri üzerinden Kemal Kılıçdaroğ-
lu'nu eleştirdi. Bahçeli, “Böyle bir

manevi yüksekliğin
kırıntısı bile kendi-
sinde yoktur. Siyasi
ikbal için Peygamber
efendimizin soyun-
dan geldiğini iddia
etmek münafıklık,
a'dan z'ye sahtekar-
lıktır” tepkisini 
gösterdi. I SAYFA 7
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YILDIRIM KAYA’YA TEPKİ

Bu a’dan z’ye 
sahtekarlıktır!

İlyada ve Odysseia çevirile-
riyle ünlü filolog, arkeolog,

çevirmen Azra Erhat'ın Üsküdar
Bülbülderesi Mezarlığı'ndaki kabri
tahrip edildi. Lahit kapağı yerin-
den sökülen mezarın üstündeki
kuş figürü paramparça edildi.
2020 yılında da tahribat gören
mezar, aynı yılın ekim ayında İBB
Kültür Varlıkları ekipleri tarafın-
dan restore edilmişti. I SAYFA 4
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Küçükçekmece Belediyesi Yahya
Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi,

Uluslararası Vex Robotics İstanbul Turnu-
vası’na ev sahipliği yaptı. İki gün boyunca
devam eden festivalde, farklı illerden VEX
IQ Challenge ‘ortaokul kategorisi’ için 51
takım, VEX Robotics Competition ‘lise
kategorisi’ için 33 takım, kıyasıya yarıştı.
Dünyanın en büyük robotik etkinliği olan
turnuvada, 685 öğrenci kendi tasarladık-
ları robotlarını yarıştırarak, en iyi puanı
alabilmek için mücadele etti. I SAYFA 4
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LAHİT KAPAĞI SÖKÜLDÜ

Azra Erhat’a
ikinci saldırı

Küçükçekmece’de
robotik etkinlik

Cumhurbaşkanlığı
2022 yatırım progra-

mına alınmayan Sefaköy-
Beylikdüzü metro hattı ile

ilgili gazetecilerin sorularını
cevaplayan İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu, AK Par-
tililerin İBB'nin yasal borç-
lanma sınırını aştığı için
projeye onay verilmediği
yönündeki yorumlarına çok

sert cevap verdi. İlgili hat için
ilk vaadin AK Parti tarafın-

dan 2003'te verildiğini dile getiren
İmamoğlu, “Aradan neredeyse 18
sene geçmiş. Ve bu hatta başlana-
mamış. Biz gelir gelmez çok önce-
likli bir hat olarak bu işi ele aldık.
Proje ve finansman sürecini ta-
mamladık” dedi. “Kimi aldatıyor-
lar, ne bütçesinden bahsediyorlar?”
diye soran İmamoğlu, “Bütçe
oyunu üzerinden bu milleti aldata-
mazlar. Bana bütçe dersi vermeye
kalkmasınlar akıllarını başlarından
alırım” açıklamasını yaptı. 

BANA BÜTÇE DERSİ VERMEYE KALKMASINLAR!
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Başakşehir Çam ve Sakura Devlet Hastane-
si'nde pazartesi günü, hamile hemşire 

Gülhan D. hasta yakınlarının saldırısına uğradı.
Saldıranlardan Rıdvan K., koşarak hemşire Gül-
han D.'nin yüzüne uçan tekme attı. Saldırganlar
tekmeden sonra yere yığılan Gülhan D.'ye saldır-
maya devam ettiler. Gülhan D., 4 kişiden şikayetçi

oldu. 4 saldırgan ifadelerinin ardından
serbest kaldı. Ancak saldırganlardan
2'si hakkında Küçükçekmece Cumhuri-
yet Başsavcılığı'nda yeniden gözaltı 
kararı verildi. Şüpheliler Rıdvan K. ve
Hüseyin K. bu kez tutuklandı. Sağlık
Bakanı Fahrettin Koca tutuklama kara-
rını memnuniyetle karşıladığını açıkladı. 
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ÖNCE SALDILAR
SONRA ALDILAR!
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde hamile hemşire Gülhan
D.'ye saldırıyla ilgili gözaltına alınan 4 saldırgan serbet bırakıldı. Gelen
tepkilerin ardından saldırganlardan Rıdvan K .ve Hüseyin K. tutuklandı

Maltepe Belediyesi'nin
Maltepe İstasyon dergisi

için çıktığı ihale, tartış-
malara neden oldu. 12
sayı dergi için 2 buçuk

milyona yakın bir rakam
gözden çıkarılırken söz-

leşmede adı bulunan ya-
zarlardan Yılmaz Özdil,

“Benden nefret eden
CHP yönetiminin bana
para verdiğini düşünen

geri zekalıdır” dedi

12 SAYI DERGI ICIN
2 MILYON 292 BIN TL!

CHP’DEN PARA ALDIĞIMI DÜŞÜNEN GERİ ZEKALIDIR!

İstasyon Dergisi'nin birinci yaşı için 
gerçekleşen kutlamaya Maltepe 

Belediye Başkanı Ali Kılıç, sözleşmede adı
geçen Zülfü Livaneli ile birlikte katılmıştı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Arnavutluk ziyareti sonrası

gündeme dair önemli değerlendir-
melerde bulundu. “Bu ülkede kad-
rolaşmanın kitabını CHP yazmıştır.

Bunların kadrolaşma yanında bece-
riksizliklerine de milletimiz hep

şahit oldu” diyen Erdoğan, seçim
barajına ilişkin “Bizim yaklaşımımız
barajın yüzde 7 olması yönünde”

diye konuştu. Erdoğan, teröristle fo-
toğrafı çıkan HDP'li Semra Güzel

için ise “Böyle bir sözde milletveki-
linin parlamentomuzda olması bizim

için bir kara lekedir” dedi. 

KADROLAŞMANIN
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KİTABINI 
YAZDILAR!

KİTABINI 
YAZDILAR!

KİTABINI 
YAZDILAR!

KİTABINI 
YAZDILAR!

KİTABINI 
YAZDILAR!

KİTABINI 
YAZDILAR!

KİTABINI 
CHP YAZDI!

Esenyurt Edebiyat ve Sanat
Festivali 4. gününde söyleşiler,

tiyatrolar ve atölyelerle devam edi-
yor. İlçede ilk defa düzenlenen festi-
valde, “Gelin Tanış Olalım” adlı
tiyatro oyunuyla sahne alan ünlü
oyuncu Fırat Tanış, izleyici tarafın-
dan ayakta alkışlandı. Belediye Baş-
kanı Kemal Deniz Bozkurt, Tanış’a
teşekkür ederek çiçek takdim etti. 

ç

GELİN
TANIŞ
OLALIM

Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı'na bağlı Altyapı

Yatırımları Genel Müdürlüğü ise
İBB'nin 'Sefaköy-Beylikdüzü-
TÜYAP Metrosu 1 yıla yakındır
sadece imza bekliyor' iddiası hak-
kında açıklama yaptı. Açıklamada,
hatla ilgili proje ve dokümanları-
nın incelenmek üzere İBB tarafın-
dan kendilerine gönderildiği
belirtilerek, “Söz konusu hattın
projelerinin incelenmesinde ‘kesin

proje’ vasfında proje teslim edilme-
diği, eksikler ise İBB temsilcileriniz
ve proje firmanıza bildirilmiştir”
denildi. Müdürlük ayrıca tartışılan
hatta paralel Mahmutbey- Esen-
yurt hattının yatırım programına
alındığını hatırlatarak, “Dört yıl
önce ihalesi yapıldı fakat İBB hiçbir
çalışma yapmadı. İBB iş yapmak
istiyorsa; enerjisini Mahmutbey-
Esenyurt hattı için kullanabilir”
eleştirisinde bulundu. I SAYFA 5

4 YIL ÖNCE İHALE YAPILDI İBB BİR ŞEY YAPMADI!
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TEK TEK DEŞİFRE EDERİZ!
Sefaköy-Beylikdüzü metro hattı üzerinden eleştirilerini sıralayan
Ekrem İmamoğlu, “İstanbul halkına ihanet eden yöneticileri tek
tek deşifre ederiz. Birazcık erdemli davransınlar. Akıllarını başla-
rına devşirsinler. Zaten gidiyorlar bari güzel gitsinler” dedi.

AKLINIZI ALIRIM!

PROJE 
4 İBB

BAŞKANI
GÖRDÜ

İncirli-Sefaköy-Beylikdüzü metro hattı, 18,43
km ve 10 istasyonlu olacak. Metro hattının fi-
nansmanı, Mayıs 2021’de Avrupa İmar ve Kal-
kınma Bankası (EBRD) ile İBB arasında Yeşil
Şehir Aksiyon Planı mutabakatı ile sağlandı, ya-
tırım bütçesi hazır hale getirildi. Geçmişe bakıl-
dığında bu projenin tam 20 yıllık bir hayal
olduğu ortaya çıktı. 4 İBB Başkanı gören proje,

20 yıldır konuşuluyor, tartışılıyor fakat bir türlü
hayata geçirilemiyor. Bakırköy-Beylikdüzü metro
hattı, ilk kez 2002 yılında, dönemin İBB Başkanı
Ali Müfit Gürtuna tarafından dile getirildi. Daha
sonra Kadir Topbaş E-5’e metroyu projelendirdi
ama metrobüs açtı. Mevlüt Uysal döneminde ise
hedef büyütülerek metronun ve metrobüsün Bü-
yükçekmece’ye kadar uzatılacağı açıklandı.

Büyükçekmece'de marina girişine park edilen
otomobiller, çok sayıda kişinin marinaya gir-

mesine engel oluyordu. Damga'nın gündeme getir-
diği olay sonrası harekete geçen Büyükçekmece
Belediyesi Zabıtası, marina girişindeki araçları kal-
dırdı. Zabıtadan yapılan açıklamada, devam eden
süreçte marina girişine araç park edilemeyeceği, böl-
geye “park edilmez” levhası dikileceği ifade edildi.

Damga uyardı 
araçlar kaldırıldı
Damga uyardı 
araçlar kaldırıldı
Damga uyardı 
araçlar kaldırıldı
Damga uyardı 
araçlar kaldırıldı
Damga uyardı 
araçlar kaldırıldı
Damga uyardı 
araçlar kaldırıldı
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Şahit ol çağrısı!

UYGULAMALI ÖĞRENİYORLAR
Sayfa 10

İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Ekrem İmamoğlu

Recep Tayyip
Erdoğan

Gülhan D.

ç



KBB Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Atar 
“Hiç grip aşısı / Covid-19 aşısı ol-
madıysanız, kronik bir hastalığınız 
ya da bağışıklık sistemini bozan bir 
hastalığınız var ise, risk grubunda 
iseniz ya da ağır hastalık belirtileri 
(solunum güçlüğü, göğüs ağrısı vb.) 
taşıyorsanız, risk grubu bireyler 
ile aynı ortamı paylaşıyor iseniz 
öncelikle birinci basamak hekiminize 
başvurmanız, gerek görülmesi halin-
de ya da birinci basamak hekimine 
ulaşamadığınız durumlarda en yakın 
sağlık kuruluşuna başvurmanız doğ-
ru olacaktır” diyor.

OMICRON, mevsimsel grip ve 
domuz gribinin ayrı ayrı ya da 
ardışık görülebildiği gibi, son 
günlerde bu enfeksiyonların bir 
arada da görülür hale geldi-
ğini kaydeden Doç. Dr. Yavuz 
Atar, bu nedenle belirtilerden 
yola çıkarak hastanın kendi 
başına etken tayini yapmaya 
çalışmasının doğru olmadığı-
nı, hastaların mutlaka ayırıcı 
tanı için hekime danışması ve 
hekimin gerekli görmesi du-

rumunda gerekli testleri yaptırması 
gerektiğini söylüyor. Evde yapılan 
hızlı tanı kitlerinin çoğalması ile bir-
likte evlerde kişilerin kendi başlarına 
etken virüsü saptamaya çalıştıklarını 
belirten Doç. Dr. Yavuz atar “Ancak 
bu kitlerin hem doğruluk oranlarının 
laboratuvar testlerine göre görece 
az olduğu hem de farklı standartlar 
taşıyan ürünler olduğunun bilinmesi 
gereklidir. Hastaların ayırıcı tanı için 
hekimlerine danışmasını ve heki-
min gerekli görmesi halinde kesin 
tanı için tanı araçlarından (PCR vb.) 
faydalanılmasını önermekteyiz. Aksi 
taktirde sonuç negatif çıkmasına 
rağmen aslında pozitif de olabilirler 
ve hem kendi sağlıklarını hem de 
bulundukları ortamlarda yüksek 
bulaş riski nedeniyle pek çok kişinin 
sağlığını tehlikeye atabilirler” diyor. 

NE ZAMAN 
hastaneye gitmeli?

Bu enfeksiyonlar bir 
arada görülebiliyor!

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

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

Hafızada iyileşme gözlendi  

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

Beyaz cevheri küçülttü

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

Gençlerde henüz denenmedi

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

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

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

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

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

Protein kaçağına dikkat

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

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

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

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

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

İdrar sıkıntısı belirti

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

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

Son teknolojik tedaviler 

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

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

SERTLEŞME
PROBLEMİ 

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

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

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

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

Hafızada iyileşme gözlendi  

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

Beyaz cevheri küçülttü

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

Gençlerde henüz denenmedi

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

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

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

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

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

Protein kaçağına dikkat

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

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

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

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

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

İdrar sıkıntısı belirti

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

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

Son teknolojik tedaviler 

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

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

SERTLEŞME
PROBLEMİ 

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

60-80 yaş aralığındaki 247
katılımcıyı gözlemleyen yeni
bir çalışma, yürüme gibi fizik-
sel aktivitelere katılmanın,
beyni olumlu bir şekilde
etkileyebileceğini buldu.
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Burun akıntısı, boğaz ağrısı, 
halsizlik gibi belirtileriyle 
daha çok soğuk algınlığı 

ve mevsimsel grip gibi geçirilen 
Omicron varyantı, buna karşın 
özellikle aşısızlar, eksik aşılılar, 
bağışıklığı düşük ve kronik hastalık-
ları olan risk grubundaki kişilerde 
ağır seyrederek ciddi sonuçlara 
yol açabiliyor. Acıbadem Maslak 
Hastanesi Kulak Burun Boğaz 
Hastalıkları (KBB) Uzmanı Doç. 
Dr. Yavuz Atar, Omicron varyan-
tının diğer varyantlardaki kadar 
koku ve tat kaybına yol açmadığını, 
bununla birlikte eski varyantların 
halen etkili olduklarını belirterek, 
hastalarda koku ve tat kaybının 
diğer bulgular düzelse bile devam 
edebildiğini, bazı hastaların altı ay-
dan fazla süredir koku ve tat kaybı 
yaşadığını ve bu durumu çaresizlik 
içinde kabullenen hastalara bir 
takım çözüm önerileri sunduklarını 
söylüyor. KBB Uzmanı Doç. Dr. 
Yavuz Atar, Omicron ile birlikte 
son günlerde sık görülen enfeksi-
yonları anlattı, önemli uyarılar ve 
önerilerde bulundu. 

Hastalık ağır seyredebilir
Son iki yıldır tüm dünyayı etkisi 

altına alan Covid-19 enfeksiyo-
nuna neden olan SARS-CoV-2 
virüsü bugüne dek birçok kez 
mutasyona uğradı. Bu varyantlar 
içinde en hızlı bulaş riskine sahip 
olan varyantın Omicron olduğu-
nu belirten Acıbadem Maslak 
Hastanesi KBB Uzmanı Doç. Dr. 
Yavuz Atar, Omicron’un belirtileri 
itibariyle nezle ve mevsimsel grip 
gibi üst solunum yolu enfeksiyon-
larını çağrıştırabildiğini bu nedenle 
toplumda hafife alınma yanılgısına 
yol açabildiğini söylüyor. Co-
vid-19’un genel olarak; yüksek ateş, 
nefes alma güçlüğü, halsizlik, kas 

ve eklem ağrısı, baş ağrısı, burun 
tıkanıklığı, bulantı ve kusma, ishal 
ve tat ve koku kaybına yol açabildi-
ğini kaydeden Doç. Dr. Yavuz Atar 
“Ancak Omicron varyantında diğer 
varyantlardan farklı olarak; klasik 
bulguların daha hafif görüldüğünü, 
boğaz ağrısı, burun akıntısı, hapşı-
rık, ses kısıklığı ve gece terlemesi 
bulguları olduğunu görmekteyiz. 
Covid-19 enfeksiyonlarında tüm bu 
bulgular ilk üç günde artış gös-
tererek yaklaşık 2-3 hafta içinde 
azalarak bitme eğilimdedir. Ancak 
kronik rahatsızlığı olan, bağışıklığı 
düşük, aşısız, eksik aşılı ya da yaşlı 
kişilerde ise virüs akciğer dokusuna 
yerleşir ve alt solunum yollarına 
bağlı hastalık belirtileri göstererek, 
hastanın klinik tablosu ağır seyre-
debilmektedir” diyor. 

Omicron’un etkisi
Omicron varyantının tüm dünya-

da çok hızlı bir şekilde yayıldığını, 
eski varyantlardan farklı olarak 
koku ve tat kayıplarının yeni var-
yantta daha az sıklıkta görüldüğünü 
belirten Doç. Dr. Yavuz Atar şöyle 
konuşuyor: “Omicron varyantının 
diğer varyantlara göre ne ölçüde 
koku ve tat kaybı yaptığını değer-
lendirmek için henüz erken bir dö-
nemdeyiz. Günümüze değin yapılan 
araştırmalarda delta varyantı ya da 
daha eski varyantlar ile enfekte olan 
olgularda koku ve/veya tat kaybı ya-
şanması önemli ölçüde beklenebilen 
bir hastalık bulgusu idi. Hatta bazı 
araştırmalar koku kaybı bulgusu ile 
Covid-19 enfeksiyonu teşhisinde 
yararlanabileceğini bildirecek kadar 
bu bulguyu değerli görmekte idi. 
Hastalar koku yetilerinin bir anda 
azaldığını ya da tamamen kaybettik-
lerini ifade etmekteydiler. Güncel 
poliklinik vakaları üzerinden elde 
ettiğimiz tecrübeye bakarak koku 
ve tat kaybı şikayetlerinin Covid-19 
enfeksiyonunun ilk görüldüğü dö-

nemlere göre azaldığı söyle-
nebilir.”

Eski varyantların 
etkisi sürüyor!

Her ne kadar gözler Omic-
ron’a çevrilmiş olsa da, eski 
varyantların etkisi de sürüyor. 
Covid-19 geçirmiş hastaların 
önemli bir kısmında hastalık 
akut dönemi geçtikten sonra 
birkaç haftada koku ve tat 
duyusu yerine gelse de bir kısım 
hastada altı ay ve üzeri bir sürede 
bu şikayetler ile gelen hastalar ola-
bildiğini belirten KBB Uzmanı Doç. 
Dr. Yavuz Atar “Bu tür şikayetleri 
olan hastalarda öncelikli olarak 
koku kaybının derecesi belirlenmeli 
ve altta yatan hastalığın ne oldu-
ğu ortaya konulmalıdır. Genelde 
hastalarda tam bir koku ve tat kaybı 
yerine koku keskinliği azalmaktadır. 
Koku ve tat kaybının yaşam kali-
tesini önemli derecede etkilediği 
bilinmektedir bu nedenle bir takım 
tedavi yöntemleri geliştirilmeye 
çalışılmıştır. Koku kayıplarında 
koku stimülasyon terapisi; hastala-
rın koku hafızalarını uyararak koku 
duyusunu geriye getirmeyi hedefle-
yen pratik bir yöntemdir. Ağızdan 
ya da burundan kortizon uygulama-
ları, burun temizleyici solüsyonlar 
diğer tedavi yaklaşımları arasında 
sayılabilir. Tedavi yaklaşımları için 
mutlaka bu konuda deneyimli bir 
KBB Uzmanı’na başvurulmalıdır. 
Tedaviye hemen yanıt alınama-
yabileceğinden tedavinin yarıda 
kesilmemesi ve doktor takibinde 
kalınması önemlidir. Bununla 
birlikte tam koku kaybına uğrayan 
ve şikayeti uzun süredir geçmeyen 
hastalarda diğer nedenler ve koku 
nöronlarında bir hasar olup olma-
dığı araştırılmalıdır. Tat duyusunun 
kaybı ile ilgili mekanizmalara ait ise 
ne yazık ki yeterli sayıda araştırma 
yoktur” diyor. 

KOKU YOKSA KOKU YOKSA 
PANPANiiK YAPMAYINK YAPMAYIN

KBB Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Atar, Omicron ile birlikte son günlerde sık görülen enfek-
siyonları anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. Hemen herkesin tat ve koku 

kaybı yaşayabileceğini belirten Atar, “Böyle bir durumda hemen panik yapmamalı” dedi

ROCKA, Yeniden Hayale al-
bümünün ilk bölümünü Gök-
yüzünde Yandık ile kapatıyor. 

Sert iniş ve çıkışlarıyla hayal kırıklığı 
ve öfke duyguları üzerine inşa edilen 
şarkı, aynı zamanda grubun Yeniden 
Hayale albümünün ilk bölümünün 
kapanış teklisi. Gökyüzünde Yandık, 
aslında anlatmaktan çok anlamaya 
ihtiyacı olanların şarkısı. Yapmak 
istediklerimizi neden yapamadığımı-
zı arayan ve güzelliği bu kaos hayat-
larımızın içinde değil de karmaşanın 
kendisinde bulanların sözleri.
Şarkının söz ve müziği Halil Özü-
pek, düzenlemesi RockA’ya ait. Mix 
ve prodüksiyonu Konnekt.Studio 
tarafından yapılan şarkının mas-
tering çalışması Çağlar Türkmen 
imzası taşıyor. RockA’nın yeni teklisi 
Gökyüzünde Yandık tüm dijital 
platformlarda yayında! 

Doç.Dr.  Doç.Dr.  
Yavuz Yavuz 
AtarAtar

Saç dökülmesi, kadın erkek demeden hemen 
herkeste kaçınılmaz bir hal almaya başladı. 
Sorun, erkeklerde daha yaygın olarak görül-
se de, kimi zaman ilerleyen yaş ile birlikte 

kadınlarda da sıklıkla görülüyor. Ancak 
yaşam tarzı, uygulanan diyetler, ilaçlar, stres 

gibi birçok etken saç dökülmesine neden 
olurken, tüketilen bazı besinler şiddetli saç 

kayıplarına sebep oluyor

SAÇLARINIZI 
ihmal etmeyin

GLOBAL Hair Medikal Di-
rektörü Berkant Dural, sağ-
lıklı saçlara sahip olmak için 

beslenme ve bakım önerilerine dair 
açıklamada bulundu. Günümüzde 
giderek artan ve erken yaşlarda da 
sıklıkla görülen saç dökülmesi önemli 
bir hastalık haline geldi. Özellikle 
düzensiz ve sağlıksız beslenme tarzı-
nın saç sağlığını olumsuz etkilediğini 
belirten Global Hair Medikal Direk-
törü Berkant Dural,’’Yağlı gıdaların 
yer aldığı diyetler sağlık sorunlarına 
sebep olmakla beraber saç kökünü 
de etkiliyor. İşlenmiş ve kızartılmış 
besinlerin tüketilmesi saç sağlığına 
zarar verirken, incelme ve dökülme 
gibi sebepleri de beraberinde getiri-
yor’’ dedi.  Saç follikülleri saçlı deride 
kendi içlerinde ayrı bir büyüme evresi 
izler. Bu süreç anagen, katagen ve te-
logen olmak üzere 3 döneme ayrılır. 
Saç kılının uzamasının ise beslenme, 
protein ve vitaminlere bağlı olarak 
hızlandığını belirten Berkant Du-
ral, ‘’Obezite ve stres dolayısıyla saç 
yapısının bozulması ve dökülmesi, 
saç kökünün büyüme evresine de etki 
eder. Bu sebeple yağlı, paketli gıdala-
rın tüketilmesi saç kökünün bozulma-
sına ve saçın incelmesine neden olur. 
Ancak somon, fındık ve avokado gibi 
besin değeri yüksek yağ içeren besin-
lerin ise saç sağlığı üzerinde olumlu 
etkileri bulunuyor’’ dedi.

Yaş ilerledikçe dökülme artar
Yapılan araştırmalar, sağlıksız 
beslenmenin neden olduğu saç 
dökülmesinin, yaş ilerledikçe daha 
da arttığını gösteriyor. Bu kapsamda 
beslenme düzeninin saç sağlığında 
büyük etkiye sahip olduğunu belirten 
Berkant Dural, ‘’ Protein, sebze, bak-
lagilleri içeren bir diyet saç sağlığını 
korumanın anahtarlarından birini 
oluşturuyor. Ayrıca diyetin yanı sıra 
stres seviyesinin de normal düzey-
lerde olması saça etki eden bir diğer 
faktörü oluşturuyor’’dedi. Canlı ve 
gür saçlara sahip olmak için düzenli 
saç bakımının yapılması gerektiğinin 
altını çizen Dural, ‘’Günde ortalama 
4 dakika saç derisine masaj yapmak 
kıl folikülünün etrafındaki kan akışını 
uyarır. Güçsüz ve ince saçlara uygula-
nan saç mezoterapisi gibi yöntemler 
de kısa sürede saç sağlığının onarıl-
masına imkan sağlıyor’’ dedi.

DÜNYADA her geçen gün 
teknoloji ve internet kullanımı 
artırıyor. We Are Social’ın 

Ocak 2021 tarihli raporuna göre 
dünya genelinde 4,66 milyar internet 
kullanıcısı, 5,22 milyar telefon kulla-
nıcısı ve 4,2 milyar aktif sosyal medya 
kullanıcısı bulunuyor. Türkiye’de 
durum dünyayla paralel ilerliyor. 
TÜİK Hanehalkı Bilişim Teknolojile-
ri Kullanım Araştırması’na göre 2021 
yılı itibarıyla hanelerin %92’si inter-
nete erişebiliyor. We Are Social 2021 
raporuna göre bireylerin çevrimiçi 
olmalarının en büyük nedeni %63’lük 
oranla bilgi araştırması. Yani dünya-
daki internet kullanıcılarının nere-
deyse üçte ikisi bilgi bulma amacıyla 
internetten faydalanıyor. İnternet ve 

Televizyonda Sağlık Bilgisi Arama 
Davranışı ve İlişkili Faktörler araştır-
ması sonuçlarına göre aktif internet 
kullanıcılarının %95,37’si internette 
sağlık araştırması yapıyor. Dünya 
genelinde internetten yapılan günlük 
aramaların yüzde 4,5’ini sağlıkla ilgili 
araştırmalar oluşturuyor. Bu çerçe-
vede alanında en büyük çevrimiçi 
hizmet sağlayıcısı  DoktorTakvimi, 
2021 yılı için Türkiye’nin Online Sağ-
lık Aramaları Raporu’nu hazırladı.  
2021 yılında DoktorTakvimi’nin 39 
milyon 129 bin 386 kullanıcı tarafın-
dan açılan 59 milyonu aşkın oturumu 
baz alarak çıkardığı rapor, internette 
en çok hangi hastalıklarının aratıldı-
ğını, bu aramaların şehirlere, coğrafi 
bölgelere göre nasıl şekillendiğini 

ortaya koydu.

En çok arama dermotolojide
2021 yılında en çok aratılan hastalık 
ve hastalık belirtilerinde yüzde 18,8 
ile cilt hastalıkları ilk sıradaydı. İkinci 
sırada yüzde 13,8 ile alerji, üçüncü 
sırada ise yüzde 13 ile ben yer aldı.  
İlk üçü sırasıyla şu aramalar takip 
etti: Yüzde 10,3 hemoroit, yüzde 9,3 
çocuk ortopedisi, yüzde 7,6 bel fıtığı, 
yüzde 7,2 riskli gebelik, yüzde 6,8 
varis, yüzde 6,7 kadın hastalıkları, 
yüzde 6 iltihaplı romatizma. Der-
motoloji branşı yapılan aramalar cilt 
hastalıkları ve ben kategorileriyle 
toplamda %32,2; kadın hastalıkları 
ve doğum branşı ise riskli gebelik 
ve kadın hastalıkları ile ilgili yapılan 

aramalarla %13.9’luk bir paya sahip. 
En çok sağlık araması yapan kulla-
nıcıların bulunduğu şehir %22.06 
ile İstanbul iken ikinci sırayı %15.10 
ile Ankara, üçüncü sırayı ise %8.49 
ile İzmir aldı. İller bazında bakıldı-
ğında Ankara, İstanbul ve İzmir’de 
en çok aratılan hastalık ve belirtileri 
sıralamasında cilt hastalıkları, çocuk 
ortopedisi hastalıkları ve hemoroitten 
sonra saç dökülmesi, ben, bel fıtığı, 
obsesif kompulsif bozukluk, varis, 
kadın hastalıkları ve iltihaplı romatiz-
ma yer aldı.

TAYLAN DAŞDÖĞEN

DoktorTakvimi, 2021 “Türkiye’nin Online Sağlık Aramaları Raporu”nu hazırlayarak internette en çok aratılan hasta-
lıkları gözler önüne serdi. Rapora göre 2021 yılında sırasıyla en çok cilt hastalıkları, alerji ve ben konuları aratıldı

CiLT HASTALIKLARI BEZDiRDi ROCK MÜZIĞE 
YENI SOLUK
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KüçüKçeKmece'de ormanlık alanda
ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu.
Üzerinden kimlik çıkmayan 25 yaşların-

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

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

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

Hastaneye beni almadılar

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

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

Eve girmek istemiyorum

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

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

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

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

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

arası anma sürüşü yapıldı.

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

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

Umut'la hiç tanışamadı

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

Mücadele edeceğiz

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

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

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

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

BISIKLETLI
PROTESTO

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

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

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

Kendimi kenara attım

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

Maganda dehşeti

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

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

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

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

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

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

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

Hastaneye beni almadılar

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

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

Eve girmek istemiyorum

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

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

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

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

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

arası anma sürüşü yapıldı.

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

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

Umut'la hiç tanışamadı

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

Mücadele edeceğiz

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

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

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

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

BISIKLETLI
PROTESTO

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

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

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

Kendimi kenara attım

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

Maganda dehşeti

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

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

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

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

nan bir bankanın önünde yaşan-
dı. İddiaya göre şüpheliler, bir 
bankadan çektiği 100 bin doları 
başka bir bankaya yatırmaya gelen 
kişiyi takip etti. Adamın cipini 
park etmesinden faydalanan 2 kişi, 
aracın ön kapılarını açıp saldırma-

ya başladı. Güpegündüz onlarca 
kişiye aldırmadan aracın içinde 
paranın sahibini darbeden 2 sal-
dırgan, araçtaki 100 bin doları da 
alıp kendi otomobillerine binerek 
kaçtı. İhbar üzerine olay yerine 
polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 
Olay yerine gelen sağlık ekiple-
ri aldığı darbeler sonucu hafif 
şekilde yaralanan kişiyi ambulansa 

aldı. Polis ekipleri ise yaptıkları 
incelemenin ardından şüphelileri 
yakalamak için çalışma başlattı. 
Yaşanan gasp anları ise bir iş ye-
rinin güvenlik kamerasınca saniye 
saniye kaydedildi. Görüntülere 2 
şüphelinin, araç içindeki kişi darp 
edip daha sonra da otomobile 
binerek kaçmaları ve 2 vatandaşın 
peşinden gitmesi yansıdı.

Aracın içinde dövüp parasını aldılar!

TILKI’YI CALIP KACTI

KÜÇÜKÇEKME-
CE’DE cenaze ye-
meğinin verildiği 

derneğin kapısında 1 
kişi uğradığı silahlı sal-
dırı sonucu yaralandı. 
Polis, saldırıya ilişkin 
2 kişiyi gözaltına aldı. 
Olay, dün öğle saatle-
rinde Küçükçekmece 
Cennet Mahallesi’nde 
cenaze yemeğinin 
verildiği Gümüşhane 
İktisadi Yardımlaşma 
ve Dayanışma Derne-
ği’nde meydana geldi. 
Dernek merkezinin 
kapısına çıkan derne-
ğin eski başkan Erdal 
Çiçek, silahlı saldırıya 
uğrayarak bacağından 
yaralandı. Saldırganlar 
hızla olay yerinden 
uzaklaştı. Bildirilmesi 
üzerine olay yerine 
polis ve sağlık ekipleri 
geldi. İlk müdahalesi-
nin ardından hastane-
ye kaldırılan Çiçek’in 
durumunun iyi olduğu 
öğrenildi. Polis ekipleri, 
yaptıkları çalışmada 
saldırıya ilişkin H.Ö. ve 
Türkmenistanlı F.Z.’yi 
gözaltına aldı. Polisin 
olayla ilgili çalışmaları 
devam ediyor.

Silahlı saldırı:
1 KIŞI 

YARALANDI

Olay, dün saat 16.00 sıralarında, TEM Otoyo-
lu Hasdal-Okmeydanı bağlantı yolu Ankara 
istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 

emniyet şeridinde ilerleyen 34 TGY 11 plakalı tak-
sinin şoförü, bir anlık hamleyle orta şeritte ilerleyen 
Deniz P. (32)’nin kullandığı otomobilin önüne geçti. 
İçinde yolcuların da olduğu taksiye çarpmamak için 
aniden frene basan Deniz P., bir süreliğine aracının 
kontrolünü kaybetti. Kontrolü sağladıktan sonra kor-
naya basıp, camını açan Deniz P., taksiciye “İkimizi 
de öldürecektin dikkat etsene” diye çıkıştı. Bunun 
üzerine taksici de Deniz P.’ye hakaret etti. Deniz P. 
hakaretleri duyduktan sonra camı kapatıp yoluna 
devam etmek istedi. Tacizini sürdüren taksici, otomo-
bilin önüne geçip ani frenler yaptı. Deniz P. camı açıp 
diğer sürücülerden yardım istedi. Seyir halinde olan 
diğer sürücüler, taksiciye kornaya basarak tepki gös-
terdi. Deniz P. ise o anların bir kısmını cep telefonu 
kamerası ile kayda aldı. Diğer sürücülerin de kornaya 
basmasının ardından taksici olay yerinden uzaklaştı. 

Kadınlığıma yönelik hakaret etti
Yaşadıklarını anlatan Deniz P. “Bakırköy’den 

Maslak yönüne doğru seyir halindeydim. Bir taksici 
sağda emniyet şeridinden gidiyordu. Yolcularıyla bir-
likteydi. Emniyet şeridinden bir anda orta şeride geçti. 
Otobanda olduğumuz için hızım yüksekti. Aniden 
frene bastım, arabanın dengesi bozuldu. Arabamın 
kontrolünü sağladıktan sonra, camı açtım kornaya 
bastım, taksiciyi uyardım ‘İkimizi de öldürecektin’ 
dedim. Bunu dememle beraber aracının içinde yolcu 
olmasına rağmen sinkaflı ve kadınlığıma dair hakaret-
ler işittim. Bu hakaretler için cinsel taciz boyutunda 
sinkaflı laflar diyebilirim” dedi.

Yarım saat boyunca önümü kesti
Deniz P. “Bunun üzerine camı kapattım çünkü çok 

korkmuş durumdaydım. Ben yanından uzaklaştım. 
Benim önüme geçti, sol şeritte önümde frene basarak 
aniden durdu. Bana kaza yaptırmaya çalıştı. Orta şeri-
de geçiyorum o da önüme geçiyor, sağ şeride kaçıyo-
rum, oraya geliyor. Otobanda olduğumuz için dura-
madım. Kilometrelerce beni arkasına alarak sürükledi 
resmen. Defalarca kaza atlattık. En sonunda videoya 
aldım. Yarım saat kadar devam etti bu hareketine. 
Yarım saat boyunca önümü kesti. 2016’da aynı şekilde 
bir şoför böyle bir aileyi sıkıştırmıştı orada ailenin 
ölümüne sebebiyet vermişti” diye konuştu. DHA

TEM Otoyolu Hasdal - Okmeydanı 
bağlantısında taksi sürücüsü tar-
tıştığı kadın sürücünün önünde 

aniden yavaşladı. Sol şeritte duran 
taksici kazaya davetiye çıkardı

Ataşehir’de 8 katlı binanın giriş katındaki dairede çıkan yangında alevlerin arasında mahsur 
kalan kadını itfaiye ekipleri kurtardı. Ekipler tarafında  ambulansa bindirilen Sema Karataş 

hastaneye götürüldü. Yangın nedeniyle binada yaşayanlar büyük korku ve panik yaşadı
YANGIN saat 08.00 
sıralarında İçeren-
köy Mahallesi Seyhan 

Sokak’taki 8 katlı binanın giriş 
dairesinde çıktı. Alevler yüksel-
diğini görenler durumu itfaiyeye 
bildirdi. Alevler nedeniyle bina-
da panik yaşandı. Üst katlardaki 
vatandaşlar balkon ve camlara 
çıkarak itfaiye ekiplerinin gel-
mesi bekledi. İhbar üzerine olay 
yerine gelen ekipler yangına 
müdahale ederek kısa süre-
de söndürdü. Yanan dairede 
mahsur kalan bir kadın ekipler 

tarafından binadan çıkarıldı. 
İtfaiye ve sağlık ekiplerinin 
yardımıyla  ambulansa götürü-
len kadın hastaneye kaldırılarak 
tedavi altına alındı. Ekiplerin 
yaptığı incelemede yangının 
elektrikli ısıtıcıdan çıktığı belir-
lendi. Görgü tanığı Selahattin 
Kıymaz  “Dairede bir patlama 
sesi duydum, daha sonra yoğun 
duman çıkmaya başladı. Yu-
karıdakilere seslendim içeride 
bir kişinin olduğunu söylediler” 
diye konuştu. Polisin yangın ile 
ilgili çalışması devam ediyor.

Beylikdüzü’nde, 2 şüpheli bankadan para çeken kişiyi takip edip, cipinin içinde darp 
etti. 100 bin doları da alıp otomobille kaçan şüpheliler güvenlik kamerasına da yansıdı

DENIZ P. “Suç duyu-
rusunda bulunmak için 
hazırlanıyorum. Taksici 
terörü diye bir gerçek var 
İstanbul’da ve bu engel-
lenemiyor. Kadınlar taciz 
ediliyor, yolcu almıyorlar. 
Şu an bende bu terörün 
kurbanı oldum. O kadar 
korktum ki camı açıp 
başka şoförlere ‘Ne olur 
durdurun, ne olur yardım 
edin’ diyerek çığlık atarak 
defalarca bağırdım ama 
kimse duramadı. İnsanlar 
korna çalarak taksiciye 
tepki gösterdiler. Hiçbir 
şey yapamadım, sadece 
dua ettim” dedi.

VOLKAN Toluay 3 yıl 
önce bir arkadaşından 
aldığı Pomeranian kırması 

köpeğine ‘Tilki’ ismini koydu. 
Volkan Toluay ‘Tilki’ye, Güneş-
li’deki tekel bayiinde bakmaya 
başladı. ‘Tilki’ sokaktaki esnafın 
da maskotu oldu. Geçen Cumar-
tesi Volkan Toluay dükkanını 
açtığında köpeği dışarı çıktı. 
Toluay köpeğin 1 saattir gelme-
diğini farketti. Güvenlik kamera 
kayıtlarını inceleyen Toluay, 
köpeğinin bir kadın tarafından 
çalındığını gördü. Toluay hırsız-
lık olayı ile ilgili polise başvurdu. 
Volkan Toluay, “Bu köpek 

bize bir arkadaşımızın verdiği 
bir hediyeydi. Biz de dükkanda 
bakıyorduk. Mahalleli de köpe-
ğe alışmıştı. Ben köpeğe tasma 
takılmasına karşıyım. Cumartesi 
kapının önündeydi. 1 saat köpeği 
göremedik. Kameradan baktık. 
Bir kadın kimseye sormadan 
köpeği kucaklayarak alıp gidiyor. 
Biz evladımızı kaybetmiş gibi 
üzüldük.  Şu anda da köpeği bize 
geri getirmesini istiyorum” dedi. 

Oğluma söyleyemedim
Toluay, “Köpek de şu an üzülü-
yordur. Hatta psikolojisi bozul-
muştur. Çünkü çok duygusal 

bir köpekti. Sahipsiz sanması 
mümkün değil. Bu köpeğin ev 
köpeği olduğu belli. Kapının 
önünden çalmış zaten. Yerde 
cüzdan bulunca karakola götürü-
yorsak, alıp cebimize koymuyor-
sak, bu da aynı şey. Oğlum var 
2.5 yaşında çok seviyordu köpeği. 
Ona söyleyemedim. Bir de baka-
mayıp sokağa atıyor bazıları. O 
kendini koruyabilecek bir köpek 
değil. Köpeğin değeri yüksek 17 
bin lira civarında alıp satacak 
büyük ihtimal. Bakacak bir insan 
sahipsiz bir köpek alır barınak-
tan. Şahsi düşüncem bu köpeği 
satacak” diye konuştu. 

Bağcılar Güneşli Mahallesi’nde bulunan esnafın dükkanda beslediği ve ‘Tilki’ ismini koyduğu 
köpeğini bir kadın çaldı. Kadının kucağına aldığı köpeği götürme anı kameraya yansıdı

ALEVLERIN ARASINDA KALDI
SANCAKTEPE’DE 
hurda yüklü kam-
yonetin tehlikeli 
yolculuğu cep te-
lefonu kamerası-

na yansıdı. Tehlikeli yolculuğun 
görüntüleri, dün öğlen saatle-
rinde Sancaktepe Mehmet Akif 
Caddesi’nde bir sürücü tara-
fından çekildi. Görüntülerde, 
34 LPM 21 plakalı kamyonette 
bulunan hurda çuvallarından 
birinin her an düşecekmiş gibi 
yerinden çıktığı görülüyor. Çu-
valın düşebileceğine ve trafikte 
oluşabilecek tehlikeye aldırma-
yan sürücü, yoluna devam edi-
yor. Kamyonet bir süre sonra 
gözden kayboluyor. 

Çığlık çığlığa 
yardım istedim

Tehlikeli 
yolculuk

ARNAVUTKÖY Yassıören’de seyir halin-
de olan kamyon şoförü kalp krizi geçirdi. 
Yoldan çıkan kamyon, yan yatıp sürüklendi. 

Şoför olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyonun 
yoldan çıkıp yan yattığı anlar güvenlik kamerası 
görüntülerine yansıdı. Kaza, saat 15.15 sıralarında 
Arnavutköy Yassıören Hadımköy Caddesi’nde 
meydana geldi. Esenyurt’tan aldığı yükle Akpınar 
Sanayi Sitesi’ne giden 07 TAP 44 plakalı kam-
yon şoförü Mehmet Algül iddiaya göre kalp krizi 
geçirdi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden şoförün 
kullandığı kamyon, yoldan çıkarak çayırlık alana 
devrildi. Algül, devrilen kamyonun içinde hayatını 
kaybetti. Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda 
jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye 
ekiplerinin sıkıştığı yerden çıkardığı Algül’ün 
cansız bedeni cenaze aracıyla Arnavutköy Devlet 
Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri 
kaza sonrasında inceleme başlattı. Kazanın mey-
dana geldiği bölgede bir süre Hadımköy Caddesi 
tek taraflı olarak trafiğe kapatıldı. Kamyonun 
yoldan çıkıp yan yattığı anlar güvenlik kameraları 
tarafından saniye saniye kaydedildi. 

YOLDAN ÇIKTI 
YAN YATTI

MALTEPE’DE otomobili arızalanan 
Mehmet Denkçi’ye yol kenarında 
aracını kontrol ettiği sırada İETT 
otobüsü çarptı. 60 yaşındaki Denkçi 
ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik 
kamerasına yansıdı. Kaza, Maltepe 
Başıbüyük Mahallesi’nde geçen hafta 

perşembe günü yaşandı. 60 yaşındaki 
Mehmet Denkçi evinden çıktı, oto-
mobiline bindi. Bir süre ilerledikten 
sonra aracı Atatürk Caddesi’nde arıza 
yaptı. O da otomobili yol kenarına 
çekti ve kontrole başladı. Bu sırada 
İETT otobüsü Denkçi’ye çarptı. Dü-

şen Denkçi, başını yola çarptı. Otobüs 
şoförü ise yoluna devam etti. Ağır 
yaralı Mehmet Denkçi ambulansla 
hastaneye kaldırıldı. Şüpheli şoför, 
polis tarafından gözaltına alındı. İfa-
desinin ardından serbest kaldı. Kaza 
anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. 

Kontrol için indi IETT otobüsü çarptı!
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KüçüKçeKmece Belediyesi Yahya
Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi, Ulus-
lararası Vex Robotics İstanbul Turnuva-

sı’na ev sahipliği yaptı. İki gün boyunca devam
eden festivalde, farklı illerden VEX IQ Challenge
‘ortaokul kategorisi’ için 51 takım, VEX Robotics
Competition ‘lise kategorisi’ için 33 takım, kıyasıya
yarıştı. Dünyanın en büyük robotik etkinliği olan
turnuvada, 685 öğrenci kendi tasarladıkları robot-
larını yarıştırarak, en iyi puanı alabilmek için mü-
cadele etti.

685 öğrenci yarıştı

Guinness Rekorlar Kitabı’na dünyanın en büyük
robotik yarışması olarak giren VEX Robotics Tur-
nuvası’na ev sahipliği yapan Yahya Kemal Beyatlı
Gösteri Merkezi, rekabet ve mücadelenin yanı sıra
dostluk ve takım çalışmalarına da sahne oldu. Eş-
leşen takımlar en iyi puanı alabilmek için mücadele
ederken, hünerlerini sergiledi. VEX IQ Challenge
ortaokul kategorisinde toplam 352 kişi yarıştığı ya-
rışmada Küçükçekmece Belediyesi Çocuk Üniver-
sitesi Geniuss Of The Time Takımı tasarım ödülü
aldı. Küçükçekmece Belediyesi Bilgi Evleri Great
Lake Fighters Takımı ise turnuvayı 5. sırada ta-
mamladı. Turnuvada VEX IQ Challenge ortaokul
kategorisinde Özel İsabet Ortaokulu en yaratıcı
robot tasarımı ödülünün sahibi oldu. Ekiplere,
dostluk mücadelesi, robot becerileri, tasarım, jüri
özel ve mükemmellik, en iyi mentör dallarında
ödüller verildi.  VEX Robotics Competition lise ka-
tegorisinde ise Bakırköy Uğur Anadolu Lisesi
robot becerileri dalında birinci olurken, öğrenci-
ler;  tasarım, turnuva finalisti, en iyi mentör, mü-
kemmellik dallarında da ödüllendirildi.

Bağcılar Belediyesi'nin 9 - 15 yaş
arası çocukların fiziksel ve sosyal geli-
şimlerine katkı sunmak amacıyla ücret-

siz masa tenisi kursu açtı. Göztepe Spor
Kompleksi’nde düzenlenen kursa şimdiye kadar ilk-
okul ve ortaokul öğrencilerinden olmak üzere 50
kişi kayıt yaptırdı. Okul çıkışı spor salonunda bir
araya gelen çocuklar, antrenör Kadir Baran’ın an-
lattıklarını birebir uyguluyor. Koşu ve gerdirme ha-
reketleriyle vücutlarını ısındıran minik sporcular
daha sonra ellerine raketleri ve pinpon topunu alıp
masa başına geçiyor. Baran’ın verdiği taktiklerle
kondisyon, raket tutuşu, savunma, düz top, kesik
top, servis atımı gibi teknik bilgileri öğreniyor. Pin-
pon toplarının seslerinin yankılandığı salonda ço-
cuklar, kendi aralarında eğlenceli maçlar da yapıyor.
Zihinsel gelişim sağlıyor

İlçedeki bütün çocukları masa tenisinde buluşmaya
davet eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Ça-
ğırıcı, “Bu sporla birlikte geleceğimizin teminatı
olan çocuklarımız bir yandan kötü alışkanlıklardan
uzaklaşırken bir yandan da sağlıklı yaşama yönlen-
diriyoruz. Düzenli oynandığında fiziksel ve zihinsel
gelişime de olumlu katkılar sağlıyor. Meraklı olan
çocuklarımızı salonlarımıza bekliyoruz” dedi. Masa
tenisi kursu her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cu-
martesi günü saat 16.00-19.00 arasında veriliyor.

İ lyada ve Odysseia çevirileriyle ünlü fi-
lolog, arkeolog, çevirmen Azra Erhat,
1982 yılında hayatını kaybettiğinde

Üsküdar Bülbülderesi Mezarlığı'nda 1932
yılında yapılan aile kabristanına defne-
dildi. Dünyaca ünlü seramik sanatçısı Fü-
reya Koral ise Azra Erhat'ın mezarına,
'Ölünce belki kuş olur, uçarım' sözlerinden
esinlenerek turkuaz renkli bir kuş seramiği
yapmış, seramik lahit mezarında kapağına
yerleştirilmişti. Daha önce 2020 yılında kı-
rılan mezar yine aynı yılın ekim ayında İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür
Varlıkları ekipleri tarafından onarılmıştı.

Restorasyon başladı

Mezar cumayı cumartesiye bağlayan gece
yine saldırıya uğradı. Lahit kapağı yerin-
den söküldü, üzerindeki kuş figürü pa-
ramparça edildi. Seramikten kuş
figürünün parçaları mezarın bir kenarına
atıldı. Mezardan kopan parçalar önünde

bulunan merdivenlere saçıldığı, mezarın
çevresinde bulunan mermerlerin ise kırıl-
dığı görüldü. Mermerlerin bazı bölümleri-
nin ise parçalandığı görüldü. Tahribat
sırasında mezarın önünde bulunan merdi-
venler de hasar aldı. Lahit mezarın kırılan
kapağının yerine geçici olarak birkaç parça
taş konuldu. İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi Kültür Varlıkları ekipleri çalışma baş-
lattı. Mezarda bulunan seramik kuş figürü
atölyeye götürüldü, üzerinde çalışma baş-
ladı. Kuş figürünün 15-20 gün sürecek
onarılacağı belirtildi. Mezardaki onarım
çalışmalarına da kısa süre sonra başlana-
cağı belirtildi.

Çok kıymetli bir isim

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür
Varlıkları Projeler Müdürlüğü Müdür Yar-
dımcısı İrem Bülbül, "Azra Erhat'ın aile
mezarlığı burası. Azra Erhat eserleri ve çe-
virileriyle Türk edebiyatının önemli bir

ismi. Kendisi çok kıymetli bir isim. Onun
mezarında bir tahribat yapılmış durumda.
Bunu İBB miras olarak tespit ettik, alanda
gerekli incelemeleri gerçekleştirdik. Daha
önce de burada bir tahribat yapılmış, bir
vandalizme kurban gitmişti. Mezarın
şöyle bir hikayesi var; üzerinde çok hoş se-
ramikten kuş figürleri var. Bu figürler
bizim dünyaca ünlü seramik sanatçımız
Füreya Koral'ın eserleri aynı zamanda. O
zamanda bir konservatif müdahalede bu-
lunmuştuk, aynı zamanda mezarın da
bakım onarımını yapmıştık o dönemde.
Ne yazık ki, tekrar o figürler zarar görmüş
durumda, mezarın kendisiyle beraber. Biz,
İBB miras olarak mezarımızı eski haline
geri getireceğiz kesinlikle” dedi. 

Restoretör ekibimiz var

Mezarın korumaya alındığını belirten Bül-
bül, “Zaten korumaya aldık, buradaki
kırık parçaları atölyemize götürdük. Kon-

servatif müdahaleyi de başlatmış bulun-
makta arkadaşlarımız. Bunlar pişmiş top-
raktan ürünlerdi, üzeri sırlı turkuaz mavisi,
yeşili ürünlerdi. Tekrardan birleştireceğiz
bu parçaları. Ama tabi ki, birden çok sefer
yapıldığı için oldukça ciddi bir zarar gör-
müş durumda. Tekrar aynı şekline getirilip,
mezarın üzerinde yerini alacak. 15-20 gün-
lük bir sürede biz bunu tekrardan eski ha-
line getirmeyi planlıyoruz. Sonra da
mezarda çalışma yapılacak. Konservatör-
lerimiz çalışıyor bununla ilgili, konservatör
ve restoretör ekibimiz var. Bununla ilgili
çalışan iki arkadaşımız olacak, onları tek-
rardan birleştirmek için çalışma yapacak-
lar" şeklinde konuştu. Saldırıyla ilgili
olarak ise Bülbül, "Detayları henüz bilmi-
yoruz ama takibini yapmaktayız, gerekli şi-
kayetlerde bulunduk, kim ya da kimler
tarafından yaptırıldığına dair araştırma
devam ediyor. Bu konunun takipçisi olaca-
ğız" ifadelerini kullandı. DHA
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İlyada ve Odysseia çevirileriyle ünlü filolog, arkeolog, çevirmen Azra Erhat'ın Üsküdar Bülbülderesi Mezarlığı'ndaki
kabri tahrip edildi. Lahit kapağı yerinden sökülen mezarın üstündeki kuş figürü paramparça edildi. 2020 yılında
da tahribat gören mezar, aynı yılın ekim ayında İBB Kültür Varlıkları ekipleri tarafından restore edilmişti

Küçükçekmece’de
robotik etkinlik

Pinpon topuyla
stres attılar

Yarı yıl şenliği
Kadıköy Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocuklar için atölyelerden, çocuk oyunlarına, konserlerden,
gösterilere birbirinden renkli etkinliklerle dolu bir şenlik hazırladı. Çocuklar ve onlarla birlikte
ailelerinin de katılabileceği şenlik 22 Ocak – 6 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek

KadıKöy Belediyesi’nin “Ço-
cuklar Yarıyıl Şenliğinde Bulu-
şuyor” sloganıyla Halis

Kurtça Çocuk Kültür Merkezi
(HKÇKM), Kozyatağı Kültür Merkezi
(KKM), Caddebostan Kültür Merkezi
(CKM) ve Barış Manço Kültür Merkezi
(BMKM)’nde 22 Ocak – 6 Şubat tarih-
leri arasında düzenlediği şenlikte çocuk-
lar birbirinden renkli etkinliklerde hem
öğrenecek, hem de doyasıya eğlenecek.
Yarıyıl şenliği, HKÇKM’nin 4’üncü yıl-
dönümü kutlamasıyla açılışını yapacak.
Program Şef Özgür Günay yönetiminde

Gençlik Sanat Merkezi Orkestrası’nın
alacağı sahne ile başlayacak ve Latin
Dans Yıldızları gösterisi ile son bulacak.
Çocukların farklı etkinliklerle buluştuğu,
yaşıtlarıyla sosyal iletişim kurdukları, sa-
natsal ve kültürel alışverişlerde bulun-
dukları HKÇKM’nin 4’üncü
yıldönümüne özel hazırlanan program
22 Ocak Cumartesi, saat 19.00’da
HKÇKM’de ücretsiz olarak izlenebilir. 

30 Ocak son gün 

Kadıköy Belediyesi’nin çocuklarda kitap
okuma alışkanlığı kazandırmak için ger-

çekleştirdiği, bu yıl sekizinci yılına giren
Çocuk Kitap Günleri de şenlik kapsa-
mında düzenleniyor. KKM’de 26 Ocak’ta
başlayacak ve Türkiye’nin önde gelen bir-
çok yayınevinin çocuk kitaplarıyla katılım
sağlayacağı Çocuk Kitap Günleri 30
Ocak’a kadar devam edecek. Yarıyıl şenli-
ğinde, her yaş grubu çocuk için birbirin-
den eğlenceli atölyeler, tiyatro oyunları,
film gösterimleri ile dolu bir program yer
alıyor. Çocuklar masal, karikatür, dans,
resim, kukla, kartondan ve keçeden oyun-
cak yapımı gibi atölyelerde bir yandan
gönüllerince eğlenirken, bir yandan da

hukukun ne olduğunu, kime, neden ve ne
zaman gerektiğini öğrenecek; hayvanla-
rın ve robotların hakları olabilir mi soru-
larına cevap bulacak ve iklim krizinde
sorumluluklarının ne olduğunu keşfede-
cekler.  Şenlik programında atölyelerin
yanı sıra kısa animasyon filmler, konser-
ler ve illüzyon gösterileri gibi her günü
farklı aktivitelerle dolu bir program ço-
cuklar için hazırlandı. 

R üzgâr onlarca kilometre hızla tüm
şiddeti ile sokaklardakileri önüne
katarak süpürürken, ağaçların

dalları yerlere kadar eğilmesine rağmen
gövdeden ayrılmıyorsa, köklerin gövdeye
bağlılıklarındandır. 

Pencere boşluğundan gelen ıslık gibi ses
ve uğultudan, anlaşılıyor ki, dışarıda dire-
niş kavgası var. Ağaçların yanı sıra sak-
sımdaki kurumuş yapraklar dahi direniyor.

Ancak fırtınayı göğüsleyen yapraklar,
vicdansız insanın dokunuşuna dayanamayıp
tutunduğu daldan ayrılabilir. 

Ne diyoruz, topraktan geldik toprağa 
gideceğiz. Arada ki her şey fani dünyada
yapılacak iyilik ve kötülüklerden ibarettir. 

İnsan kaliteli toprakla yoğrulmuşsa, 
kötülük yapmak aklına dahi gelmez. 

Korkar, utanır... 
Korkusu Allah’a, utanması kuladır. 
İyilik için çırpınanlar, kocaman yürek-

leri fırtınalara direndiler.
Kalleşin parmağının dokunduğu soğuk

demir parçasından çıkan kurşuna-bombaya
yenik düştüler. 

O parmağın sahibi olan piyon, eminim ki
hedefindeki insanla bir kere selamlaşsa, bir
kelam edebilse idi. Demir parçasına dokun-

mayı bırak eline dahi almazdı. 
Emri veren-lerin amacı bölmek, yıkmak

ve ihanet etmek olduğunu biliyoruz. 
Toprağını canları pahasına seven, eşini,

çocuklarını korumak için onlarca fedakâr-
lık yapanların tek hedefleri vardı. 

“Daha müreffeh bir ülke de, daha 
yaşanışı bir dünya olsun diye yaşamak.”

Onların;
Hamurları sağlam, toprakları verimli idi. 
Adaletli, çalışkan, dürüstlerdi.
Kul hakkı girmekten korkarlardı.
Yalan, hırsızlık bilmezlerdi. 
Laik, medeni, korkusuzlardı.
Hepsi Atatürk ilkelerine bağlıydılar. 
Yiğitlerdi…katledildiler… 
Doğan Öz,
Bedrettin Cömert,
Bedri Karafakioğlu,
Abdi İpekçi,
Cavit Orhan Tütengil,
Ümit Kaftancıoğlu,
Muammer Aksoy,
Çetin Emeç,
Nihat Erim,
Turan Dursun,
Bahriye Üçok,
Uğur Mumcu,

Ali Günday,
Ahmet Taner Kışlalı,
Necip Hablemitoğlu,
Onat Kutlar,
Asım Bezirci,
Prof. Ümit Yaşar Doğanay,
Prof. Cavit Orhan Tütengil,
Prof. Bedrettin Cömert
Musa Anter,
Kemal Türkler,
Hırant Dink...
Hepsi Cumhuriyet savunucu, hepsi

aydın, hepsi insan… 
ve hepsi failleri meçhul olarak vuslatla-

rına kavuştular.  
Onlar, sonlarının böyle olacağını bilerek

ve önceki cinayetleri görerek yaşadılar. 
Yılmadılar, direndiler, korkmadılar. 
Dünyanın her hangi bir yerinde aydınlar,

bilim insanları, gazeteciler, şairler, yazar-
lar, ozanlar, tarihçiler ecelleriyle vefat
eder. Ülkemde ya bir lanet kurşun veya
rüzgârdan beter uğultulu yayan bomba ile

dünyayı terk ettiler. 
Sebep; kahrolası politikaları, iktidar 

hevesleri, koltuk sevdaları…
Ülkesini, toprağını, bayrağını seven

insan, aksi durumda bunu yapmayacağı
gibi böylesi caniliği yaptırmaz. 

Bilirsiniz güzel ülkemde klişe olmuş bir
cümle vardır. 

“Sol hükümetler bu ülkeyi batırdı.”
Şunu hatırlatmak isterim. 1950’den

beri, yani 72 yılda, 4 veya 5 yıl sol iktidar
olmuştur. Bu topraklarda 66 yıl sağ, ikti-
darda ise nasıl oluyor da sol iktidar bu
ülkeyi batırmış oluyor. Düşünün !!! 

Sol iktidar batırıyor!
Sol iktidar katlediyor! 
Azmettiricileri bulunamıyor. 

Cinayetler faili meçhul kalıyor.  
Bu işte terslik var. 
Bir elin parmakları kadar iktidarda

kalan sol partilerin bunları yaptırmadığını
biliyoruz.  

Ne demişti Uğur Mumcu;
“Ben Atatürkçüyüm,
ben cumhuriyetçiyim,
ben laikim, 
ben antiemperyalistim, 
ben tam bağımsız Türkiye’den yanayım, 
ben insan hakları savunucuyum, 
ben terörün karşısındayım, 
ben yobazların, hırsızların, vurguncula-

rın, çıkarcıların düşmanıyım. 
Öyleyse vurun, parçalayın. 
Her parçamdan benim gibiler beni 

aşacaklar doğacaktır.” 
Cumhuriyet ile çoğalanlardan, Karade-

niz’in deli rüzgârlarına, yamaçlarındaki
topraklara sıkıca bağlı doğan Bedri Rahmi
Eyüboğlu’nun, Nazım Hikmet’e olan 
acısından, özleminden yazdığı, Zülfi 
Livaneli’nin bestelediği,

“Yiğidim, Aslanım burada yatıyor” 
dizeleri katledilen aydınlarımızı ve 

Atatürk’ü ne de güzel anlatıyor. 
Benim ise aklıma önce Deniz Gezmiş

gelir. Gözlerim dolar. Atatürk’ü 
düşünürüm.   

Bundan tam 29 yıl önce haince katledi-
len Uğur Mumcu,“yaklaşmakta olan” 
tehlikeyi görüp başta FETÖ yapılanması
olmak üzere devlet-tarikat koalisyonunu
anlatmasına,

Cemaatlerin yurt ve burs yolu ile nasıl
teşkilatlandığını yazmasına,

Gençlerin nasıl baskı altına alındığını
cesurca söylemesine rağmen, toprağa 
tutunmaya çalışan Enes Kara’ nın vefat 
etmesine engel olunamadı ise bu iktidar
olamayanların suçudur.   

Daima, vatan, sevgi ve barış diyenler…  
Bunlara hayatını adayan, asla vatan

haini olamaz…

Sevgi ve barış diyenden hain çıkmaz! erolyolcu3434@gmail.com

VUSLAT

Erol Sırrı YOLCU 
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Herkese yeniden merhaba;
Uzun bir sure işlerimin yoğunluğu 

nedeniyle ara verdigim yazılarıma yeniden 
başlamak beni oldukça mutlu etti. Öncelikle 
yazma talebine olumlu yanıt veren Damga 
Gazetesinin başarılı yöneticisi Mehmet 
Mert kardeşime teşekkürlerimi sunuyorum. 
Kendisi kısa sürede çok ciddi başarılara 
imza attı. O beraber calıştığımız yıllarda da 
azimli ve sürekli kendini yenileyen bir kişi-
liğe sahipti. Ben daha da başarılı olacağına 
inanıyorum.

İnsan yıllar geçtikte fiziki değişikliğinin 
yanı sıra aklen ve fikren istese de istemese 
de kendini yenilemeye maruz kalıyor ve de-
ğişiyor. Yaşlandıkça tecrübe artıyor ancak 
öğrenme kabiliyeti aksine yavaşlıyor, bu 
donemlerde yenilikleri yakalama icin gerekli 
olan enerjinin genc yıllara nazaran çok daha 
fazlasını harcamak gerekiyor. Bu enerjiyi 
harcayamayan, kendini “update” edemeyip 
yenilemeyen zaten o yaşadığı dönemde 
kalıyor ve de ilerleyemiyor. Geçmiş zamanı 
değerlendirmek ve eğrisiyle-doğrusuyla 
analiz etmek insani daha da olgunlastiriyor. 
Okuduğunuz bu ifadelerin acizane oluş-
masını sağlayan bendeniz de 2004 yılında 
Amerika da yasamaya basladigim dan bu 
güne gelene kadar gecen 17 yılda yukarıda 
bahsettiğim değişimden nasibini aldi. Şuan 
47 yaşındayım, 3 erkek cocuk babasıyım ve 
hem Amerika’da hem de Türkiye’de ticaret 
yaparak doğduğum ve yaşadığım memle-
ketlerde istihdam sağlayarak ve katma değer 
üreterek hizmet sunuyorum. Türkiye’de 
tamamladığım yuksek eğitimimi Amerika da 
önce lisans sonrasında da egitim bolumu 
(M.Ed.) alanında yaptığım yüksek lisans 
eğitimiyle tamamlayarak şimdilik sonlandır-
mış durumdayım. Simdilik diyorum cunku 
doktora eğitim sevdamdan henüz vazgeç-
miş degilim.

Türkiye’de bulunduğum dönemlerde 
özellikle İstanbul Silivri de 2004 yılına kadar 
sürdürdüğüm gazetecilik günlerimde tanık 
olduğum hadiseler ve tanidigim insanlar 
bana o zamanlar yasattigi anılarıyla ve de 
tecrübeleriyle birçok şey öğretti. Zamanın 
su gibi aktığı gecmis bu tüm yıllar benim 
icin simdi gelecegi planlamak adına bir reh-
ber. Yasamadan öğrenmenin zor olduğu bu 
tecrübeler ışığında onumu görmek için çaba 
sarfediyor daha dogruyu ve daha güzeli 
yapma derdiyle dertleniyorum.

Bu ilk yazımda kendimden bahsetmek 
suretiyle sizlere merhaba demek istedim. 
Oldukça kısa bir selamlama yazısı oldu. 
Nasip olurda önümüzdeki günlerde 
2022’nin dünyasının siyasi ve ekonomik 
açılardan biz insanoğlu için neler ifade etti-
ğini, evreni kendi ekseni icinde döndürmek 
isteyen aklin ileriki günlerde neleri onumu-
ze koyacagini anlatıp kaynak göstererek, 
dilimin dondugu aklimin aldigi kadariyla 
zaman zaman buradan Amerika’dan ve 
zaman zamanda Türkiye’den yazarak 
paylasacagim. Konuları ana başlıklarından 
fazla çıkmadan ve de ayrıntılara dalmadan 
irdelemeye calisacagim. Söz uçar, yazı kalır, 
madden ve de manen herseyin kayıt altına 
alındığı bu hayatta kirmadan-üzmeden, 
inandigim degerlerin isiginda, yapıcı olarak, 
yıkıcı olmadan, laf dan değil icraatten yana 
tavır koyup değerlendireceğim. Sizlerde 
bana olumlu katki sunarsanız memnun 
olurum. Şimdilik bu kadar.

Vesselam...

MERHABA

sefakara@ymail.com

YAZI-YORUM

Sefa KARA
İ

BB’nin inşa ettiği Çekmeköy – 
Sancaktepe Sultanbeyli metro 
hattında  Sancaktepe istasyo-

nuna kadar olan 4 bin 700 metrelik 
kısmının kazma işlemi tamamlandı. 
Sultanbeyli Veysel Karani istas-
yonuna kadarki bölümü kazmaya 
başlayacak Tünel Delme Makinesi 
(TBM) da çalışmasına başladı. İBB 
Başkanı Ekrem İmamoğlu, hatta 
incelemelerde bulunarak TBM’lerin 
çalışmasına yerinde tanıklık etti.

2003’te vaat ettiler
İmamoğlu incelemeler sırasında 
Cumhurbaşkanlığı 2022 yatırım 
programına alınmayan projesi ve 
finansmanı hazır olan Sefaköy-Bey-
likdüzü metro hattı  ile ilgili gazete-
cilerin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu’na AK Partililerin 
İBB’nin yasal borçlanma sınırını 
açtığı için projeye onay verilmedi-
ği yönündeki yorumları soruldu. 
Aslında o hattın tamamının İncir-
li-Sefeköy-Beylikdüzü olduğunu 
söyleyen İmamoğlu, “Ben 32-33 
yıla yakındır o bölgede yaşayan 
birisi olarak bu hatla ilgili ilk vaadi 
hatırlıyorum. 2003’ün aralık ayıydı. 
2004’te yerel seçim var. Bu vaadi; 
açsınlar AK Parti arşivlerinde var. 
O halka ‘hemen seçimden sonra 
başlıyoruz’ diye vermiş bir AK Parti 
hükümetinden bahsediyorum. AK 

Parti yerel yöneticilerinden bahse-
diyorum. Yıl 2004, aradan nere-
deyse 18 sene geçmiş. Ve bu hatta 
başlanamamış. Biz gelir gelmez çok 
öncelikli bir hat olarak bu işi ele 
aldık. Proje ve finansman sürecini 
tamamladık. Ankara’daki bütün 
kurum ve kuruluşlarla irtibata geçti 
arkadaşlar. Bu yaklaşık 9-10 ay-
lık bir iş.  Buradan; masada nasıl 
bekletildiğini, nasıl kenara itildiğini 
ifade etmeyeceğim. O masalarda 
oturan insanlar ne yazık ki dün bü-
yükşehirde bazı masalarda oturan 
insanlardı. O tarafına girmeyece-
ğim ama kişisel ihtirasın, kişisel 
kıskançlığın, yani İstanbul’a dair 
kıskançlığı olan bazı insanların bir 
hizmeti engelleme yönünde yaptığı 
kötülüğün bundan daha somut bir 
örneği olamaz. Bakın yaptığı kötü-
lüğün bundan bunun içinde sayın 
bakanı kastediyorum, başka yöneti-
cileri de kastediyorum” dedi. 

Bari güzel gitsinler
Hattın 3 buçuk milyon kişiyi ilgilen-
dirdiğine dikkat çeken İmamoğlu 
“İstanbul’da yaklaşık dört kişiden 
birinden bahsediyoruz. Bu sürecin 
işletilmemesi, onay verilmemesi, 
yatırım planına alınmaması İstanbul 
halkına ihanettir, kötülüktür. Ben 
buradan en üst tonda çağrımımı 
ve uyarımı yapıyorum. İstanbul 

halkına ihanet eden yöneticileri tek 
tek deşifre ederiz. Birazcık erdemli 
davransınlar. Birazcık halka dair 
sorumluluklarını üzerlerine alsın-
lar. İnsanlar belki haklarında güzel 
dualar ederler. Akıllarını başlarına 
devşirsinler. Zaten gidiyorlar bari 
güzel gitsinler” ifadelerini kullandı. 

Gelirimiz artmadı
“Bu gün 100 liralık bütçemiz 200 
lira olduysa paramız artmadı, 
gelirimiz artmadı” diyen İmamoğlu, 
“Enflasyonun yüzünden. Burada 
yapılan işlerin ortalama artışları 
yüzde 70-80-90. Yurt dışından TBM 
getiriyoruz diyor, Çin’den ya da 
Almanya’dan. Bunlar euro, dolar 
yada başka bir döviz cinsinden. 
Kimi aldatıyorlar, ne bütçesinden 
bahsediyor. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin borçlanma izni yoksa 
niye borçlanmanın tarifinin altında 
olduğu bütçeyi üç ay önce onayla-
dılar. Niye o zaman çıkıp ‘borçlan-
manız yok’ demediler. Bütçe oyunu 
üzerinden bu milleti aldatamazlar. 
Bütçe ne biliyor musunuz? Dar 
gelirlinin cebindeki parayla gidip, 
3 ekmek yerine 5 ekmek için Halk 
Ekmek büfelerinin önünde kuyruğa 
girendir bütçenin özeti. Gitsin ona 
baksınlar. Bana bütçe dersi vermeye 
kalkmasınlar akıllarını başlarından 
alırım” açıklamasını yaptı.

UKOME kararıyla turistik taşımacılık 
hizmet yetkisi İBB’ye verildi. Bugün 
itibarıyla iki katlı turist otobüsleri hizmet 
vermeye başladı. İstanbul Ulaşım AŞ 
otobüsleri, başlangıç ve bitiş noktası Sul-
tanahmet olacak şekilde, Sultanahmet, 
Eminönü, Karaköy, Galataport, Dolma-
bahçe Sarayı, Deniz Müzesi, Beylerbeyi 
Sarayı, Beşiktaş Çarşı, Taksim Meydanı, 
Şişhane, Mısır Çarşısı, Sultanahmet 
durakları olacak şekilde toplam 11 durak 
arasında çalışmaya başladı.

Tutanak tuttular
UKOME kararıyla turist taşıma yetkisi 
Ulaşım A.Ş’ye geçtiği halde, özel firmaya 
ait otobüsler ruhsatsız şekilde çalışmaya 
devam etti. Yetkisiz otobüsler Sultanah-
met Meydanı’na girince, İBB durumu 
tutanak altına aldı. İBB yetkilileri savcı-
lığa suç duyurusunda bulundu. Trafik 
Kanunu’nun ek 2. Maddesine göre özel 
firmaya ait otobüslerin çalıştırılmaması 
gerekirken, emniyet tarafından henüz bu 
konuda bir önlem alınmadığı belirtildi. 
2011 tarihinde İETT’nin ihalesiyle, 2 
hatta toplam 10 otobüs ile hizmet veren 
firma ile sözleşme 01.07.2021 tarihinde 
sona erdiği açıklandı. 29.07.2021 tarih 
ve 2021/6-17 sayılı ‘Ukome’ kararıyla tu-
ristik taşımacılık hizmet yetkisi İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde-
ki iştirak şirketlerinden ‘İstanbul Ulaşım 
AŞ’ye verilmişti.       ■ DHA

Olay, pazar günü saat 04.30’da Ambarlı 
Mahallesi Öğretmenler Caddesi’nde 
meydana geldi. Duman çıkan yeraltı kab-
lolarında kısa devre oluştu. Patlamaların 
ardından kablolar alev alarak yanmaya 
başladı. Çevrede oturanlar patlama 
seslerinin ardından yükselen dumanları 
görünce itfaiyeye haber verdi. Sevk edilen 
itfaiye ekibi alev alan kabloları söndürür-
ken, elektrik kurumuna haber verildi. Di-
binde patlama ve yanmanın olduğu ağaç, 
kısmen yanarak zarar gördü. Bölgede bir 
süre elektrik kesilirken, gün aydınlanınca 
görevlendirilen ekipler bölgede çalışma 
yaptı. Avcılar’da, 8 Aralık 2021 tarihinde 
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Fidan 
Sokak’ta, 11 Ocak’ta da Merkez Mahal-
lesi Katip Çelebi Sokak’ta benzer şekilde 
yeraltı kablolarında yanma ve alevli 
patlamalar meydana gelmişti. Bu olay-
larda bir otomobil kısmen yanarak zarar 
görmüştü.     ■ DHA

Cumhurbaşkanlığı 2022 yatırım programına alınmayan projesi ve finansmanı hazır olan Sefaköy-Beylikdüzü metro hattı ile ilgili 
gazetecilerin sorularını yanıtlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bana bütçe dersi vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım” 

ifadelerini kullandı. İmamoğlu, “Birazcık halka dair sorumluluklarını üzerlerine alsınlar. Zaten gidiyorlar bari güzel gitsinler” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 
‘Askıda Fatura’ projesiyle, 2021 
yılı ‘Bloomberg Küresel Belediye 
Başkanları Yarışması’nı kazandı. 
Dünyanın dört bir yanından 650 
şehrin başvurduğu yarışmada, 
İstanbul’la birlikte 
50 şehir finale kaldı. 
İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu ve İstanbul, 
aralarında Avrupa’dan 
Paris ve Londra, Ame-
rika’dan New Orleans 
gibi şehirlerin de bu-
lunduğu birçok dünya 
kentini geride bırakarak 
büyük ödüle ulaştı. 
Ödülü, “Size çok gü-
zel, çok sevindirici bir 
haberim var” diyerek 
duyuran İBB Başkanı 

Ekrem İmamoğlu, “Askıda Fatu-
ra’ projemizle 2021 yılı Bloomberg 
Küresel Belediye Başkanları 
Yarışması’nı kazandık. Dünya-
nın dört bir yanından 631 şehrin 
katıldığı yarışmada ödüle layık 

görülen 15 şehir içinde yerimizi 
aldık. Bu ödülü, geleneklerimiz-
den gelen dayanışma kültürünü 
teknoloji ile buluşturan Askıda 
Fatura ile kazandığımız için çok 
mutluyuz, gururluyuz. Bu ödül 

sayesinde Askıda Fatura 
tüm dünya kentlerine ya-
yılacak. Yani İstanbul’un 
dayanışması tüm dünya-
ya örnek olacak. Buradan 
projemize büyük ilgi 
gösteren tüm yurttaşla-
rımıza, hayırseverlere ve 
İstanbul’u ödüle değer 
gören, çok kıymetli isim-
lerden oluşan jüri üyele-
rine şükranlarımı sunu-
yorum. Birlikte başardık, 
birlikte daha nice başarı-
lara imza atacağız” dedi.

AKLINIZI ALIRIM!

Askıda fatura birincilik getirdiAskıda fatura birincilik getirdi

Sultanahmet’te
gerginlik çıktı

Kablolar 
yine patladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut 
Özer, Esenler “Tuna Eğitim 
Vadisi” temel atma törenine 

katıldı. Törene Bakan Özer’in yanı 
sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Le-
vent Yazıcı, Esenler Belediye Başkanı 
Tevfik Göksu da katıldı. Bakan Özer 
törende yaptığı konuşmasında, yarıyıl 
tatilinin Cuma günü başlayacağına 
dikkat çekerek, “Öğretmenlerimizden 
istirhamımız var. Öğrencilerimize 
bu 2 hafta içerisinde ödev verme-
sinler. Gerçekten öğrencilerimiz de 
özellikle yeni başlayan, eğitime yeni 
başlayanlar hariç, diğer öğrencileri-
mizin hepsi bu 1 yıllık aradan sonra 
özellikle ilk aylar gerçekten ciddi bir 
imtihan verdiler. Onun için bu 5 aylık 
yoğun eğitimden sonra onların da 2 
hafta güzel bir dinlenmeye ihtiyaçları 
var. İnanıyorum ki öğretmenlerimiz 
öğrencilerimize ödev vermeyecekler, 2 
hafta hem öğrencilerimiz hem öğret-
menlerimiz dinlenecekler” dedi.

Yüzde 50’si İstanbul’a
Bakan Özer, “İstanbul’daki eğitim 
yatırımlarını 2022 yılında tamamla-
mak için tüm imkanlarımızı seferber 
ettik. Şu ana kadar İstanbul’umuza 

5 milyarın üzerinde eğitim yatırımı-
nı 2022 yılında verdik. Sadece okul 
yapma değil, aynı zamanda okulların 
içerisinin donanımının yapılması için 
ciddi bir şekilde destek veriyoruz. 
Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış 
olduğu gibi 31 Ocak’taki 15 bin öğret-

men atamasının yüzde 50’sini yani 7 
bin 500 öğretmeni de inşallah İstan-
bul’a vereceğiz. Sadece İstanbul’da 
okullar yapmak değil, aynı zamanda 
öğretmen, insan kaynağı atamak, alt 
yapının güçlendirilmesi noktasında 
ciddi yatırımlarla desteklemeye devam 
edeceğiz” diye konuştu. Bakan Özer, 
“Mevcut eğitim yatırımlarının ötesinde 
2022’de vermiş olduğunuz yatırımların 
ötesinde Esenler’de arsa bulun 20 tane 
ilave yatırım daha yapalım. Anaokulu, 
ilkokul, ortaokul, lise neye ihtiyacınız 
varsa yeter ki bize arsa gösterin, biz 
hemen arsayı bulduğunuz anda inşal-
lah her türlü destekle o 
süreçlerin tamamlan-
masında sizlerin ya-
nında olacağız” dedi.

Esenler’de konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, cuma günü başlayacak yarıyıl 
tatiline dikkat çekerek, “İnanıyorum ki öğretmenlerimiz öğrencilerimize ödev 

vermeyecekler, 2 hafta hem öğrencilerimiz hem öğretmenlerimiz dinlenecekler” dedi.

Öğrencilerimiz
dinlenecekler!

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya 
da “İstanbul’umuzda 39 ilçemiz-
de mükemmel okullar yapılıyor. 
Sayın Cumhurbaşkanımızın lider-
liğinde, Mahmut Özer Hocamız, 
kıymetli Bakanımızın desteklerini 
biz yürekten hissediyoruz. Bu eği-

tim öğretim döneminde 36 okulu 
açmamız lazımdı. Henüz 5’ini 
açabildik, devam ediyoruz. İlk 
yarıyıl tatiline artık ramak kaldı. 
Henüz salgın bitmedi. Aşıyla bü-
yük bir güç elde ettik. İlk yarıyıla 
geldik” açıklamasını yaptı. 

Henüz 5’ini açabildik



6 19 OCAK 2022 çarşamba EKONOMİwww.gazetedamga.com.tr

avrupa Otomobil Üreticileri Birliği
(ACEA), AB ülkelerinin 2021 yılına ilişkin
yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Buna göre, çip sıkıntısı ve salgın Avrupa ülkelerinde
araç üretimini yıl boyunca olumsuz etkiledi. AB'de yeni
otomobil tescil sayısı 2021'de 2020’ye kıyasla yüzde 2,4
gerileyerek 9 milyon 700 bin 192 seviyesine düştü. Sal-
gın öncesindeki 2019 yılında 13 milyon adedi aşan
otomobil satışları, 2020'de 9 milyon 939 bin 418'e in-
mişti. Böylece, 2021'deki otomobil satışları, 2019 yılın-
dakinin 3,3 milyon adet altında kaldı. Öte yandan, AB
ülkelerinde yeni otomobil satışları temmuz ayından
beri düşüş gösterdi. AB'de yeni otomobil satışları, ara-
lıkta 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 22,8 azalarak
795 bin 295'e indi. AB ülkeleri arasında otomobil satış-
ları 2021'de önceki yıla göre Almanya'da yüzde 10,1,
Belçika'da yüzde 11,2, Danimarka'da yüzde 6,5, Maca-
ristan'da yüzde 4,8, Litvanya'da yüzde 22, Hollanda'da
yüzde 9,2 azalırken, Fransa'da yüzde 0,5, İspanya'da
yüzde 1 ve İtalya'da yüzde 5,5 yükseldi. AB üyesi 27
ülke arasında 2021'de en fazla yeni otomobil Alman-
ya'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya'da 2 milyon
622 bin 132, Fransa'da 1 milyon 659 bin 3, İtalya'da 1
milyon 457 bin 952 ve İspanya'da 859 bin 477 yeni
otomobil trafiğe tescil edildi. Üreticilere göre, 2021’de
AB'de en fazla yeni otomobil satışını 2 milyon 437 bin
110 adetle VW Grubu gerçekleştirdi. AB'deki yeni araç-
larda VW Grubu'nu, Stellantis Grubu izledi. Peugeot,
Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları içeren Stellantis
Grubu, toplam 2 milyon 124 bin 269 otomobil sattı.
Renault Grubu ise 1 milyon 28 bin 925 yeni otomobille
3'üncü sırada yer aldı. Öte yandan, 2021'deki satışlar
önceki yıla kıyasla VW'de yüzde 4,8, Stellantis'de yüzde
2,1 ve Renault'ta yüzde 10,2 azaldı.

ElEktronik Ticaret İşletmecileri Derneği
(ETİD), 2021 yılının e-ticaret verilerini açık-
ladı. ETİD'den yapılan açıklamaya göre, ko-

ronavirüs salgınının "itici gücü" devam ederken, 2021
yılında online alışveriş harcamaları geçen yıla göre bü-
yüme ivmesini devam ettirerek cirosal bazda 400 milyar
TL’lik işlem hacmine ulaştı. Sektör 2022 yılında yüzde
40 büyüme ile 560 milyar TL’ye ulaşmayı hedefliyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen ETİD Yönetim Ku-
rulu Başkanı Emre Ekmekçi, algınla iki yıl boyunca
ciddi bir ivme yakalayan sektördeki büyüme ve yatırım-
ların aynı şekilde devam etmesini beklediklerini kaydetti.

2 yılda artış gösterdi

Ekmekçi, şu değerlendirmelerde bulundu: "Son iki
yılda tüketiciler özellikle e-ticaretteki uygun fiyat seçe-
neklerine ve kolay alışverişe alıştı. Aynı şekilde üreticiler
ve perakende sektörü de e-ticaretin ulaşılabilirliği,
düşük maliyeti ve fırsatlarına uyum sağlamaya başladı.
Online alışveriş sıklıkları artarken yeni ödeme yöntem-
leri ile tüketicilere kolaylık sağlandı. Sipariş mekaniz-
malarının dahi dijitalleştiği bir dünya ortaya çıktı.
Bugün baktığımızda online bir stratejisi olmayan bir
firma, perakendeci düşünemiyoruz. Pandemi döne-
miyle zihinlerde oluşan tabular da ortadan kalktığı için
e-ticaret yapan kuruluş sayısının önümüzdeki dö-
nemde artacağını öngörüyoruz. Bu artış sürecinin yine
tüketici taleplerine yönelik yapılacak yatırımlarla
2022’de 560 milyar TL’yi geçmesini öngörüyoruz.
2022’de aynı zamanda vergi indirimleri, devlet destek-
leri ve global platformların yatırımları ile e-ihracatın
büyük bir ivme kazanacağını düşünüyoruz”

EnErji üretimi, dağıtımı ve
perakende alanlarında faaliyet
gösteren Aydem Enerji’nin İş

Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ve Çevre
Grup Direktörlüğü pozisyonuna Hatice
Çinar getirildi. Çinar, holding ve tüm
şirketlerde gerçekleşen faaliyetlerin iş
sağlığı, güvenliği ve çevre mevzuatlarına
uyumlu olarak yürütülmesinden 

sorumlu olacak.

Hatice Çinar kimdir?

ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’nden
mezun olan ve yüksek lisansını Ankara
Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi’nde
tamamlayan Hatice Çinar’ın alanında 20
yılı aşkın deneyimi bulunuyor. Kariyerine
Teknik Mühendislik ve Danışmanlık şirke-

tinde başlayan Çinar, 2001-2005 yılları
arasında BOTAŞ’ta Çevre Yöneticiliği
görevini üstlendi. 2005–2008 döneminde
Phillip Morris Sabancı bünyesinde Çevre
Mühendisi olarak çalışan Çinar, son 12 yıl
boyunca Limak Holding bünyesinde farklı
sektörlerdeki şirketlerde sırasıyla İSG ve
Çevre Müdürlüğü ile İSG ve Çevre Direk-
törlüğü görevlerini yürüttü.

T ürkiye’de yabancı yatırımcılara
250 bin dolar yatırım karşılı-
ğında vatandaşlık hakkı tanın-

ması, gayrimenkul sektöründe yabancı
oranını her geçen gün artırıyor. Türkiye
İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından
açıklanan kasım ayı konut satış istatistik-
lerine göre, yabancılara yapılan konut
satışları kasım ayında bir önceki yılın
aynı ayına göre yüzde 48,4 artarak 7 bin
363’e ulaştı. Benzer bir uygulamanın ya-
pıldığı Birleşik Arap Emirlikleri’nde yü-
rürlükte olan yabancı vatandaşlık
kanunundaki son değişiklik, yabancı ya-
tırımcıların taleplerini artırdı. 21 Eylül’de
yapılan düzenlemeyle vatandaşlık şartı-
nın 1 milyon dirhemden 750 bine düşü-
rülmesi, Türk gayrimenkul
yatırımcılarını Dubai’de yatırım turuna
çıkardı. Yeni düzenleme hakkında bilgi
veren Dubai merkezli gayrimenkul şirketi
Damac Group’un Satış Danışmanı Aslı-
han Çaybaşı, “750 bin dirheme karşılık
gelen yaklaşık 205 bin dolarlık yatırımı
Dubai’de yapan yabancı yatırımcılar,
kendileri ve aileleri için süresiz oturma
iznine sahip olabiliyor. Yatırımcılara
kolay vize ve bütçe dostu ödeme imkan-
ları ile yatırım amaçlı yapılan satın alma

işlemlerinde kiralama seçenekleri gibi
büyük kolaylıklar da sunuluyor” dedi.

Dünyanın en güvenilir şehri

Yatırımcıların yabancıya vatandaşlık
hakkı getiren yasadan faydalanarak dün-
yanın en güvenilir şehirleri arasında yer
alan Dubai’de yaşama ve iş kurma avan-
tajı elde ettiğini söyleyen Çaybaşı,
“Dubai, dünyada lüks konut piyasasının
kalbinin attığı bir şehir olarak gayrimen-
kulde kazançlı yatırımın adresi oldu. Du-
bai’nin yatırım yapmayı kolaylaştıran
olanakları, yatırımcıların kazançlı iş fikir-
lerini hayata geçirmelerine olanak tanı-
yor. Dubai’de şirket kurulumları dışında
hiçbir alanda vergi şartı bulunmuyor.
Yatırımcılar doğru yatırımlarla yaşam
standartlarını yükseltebiliyor. Dünyanın
en yüksek maaşlarına sahip şirketlerde
aradıkları pozisyonu bularak kariyer ha-

yatlarına yön verebiliyorlar. Yüksek sey-
reden kira fiyatları sayesinde de yatırım-
lar kısa sürede kendini amorti
edebiliyor” diye konuştu.

Kazançlı yatırım fırsatı

2002 yılından bu yana geliştirdikleri proje-
lerle Ortadoğu’nun lüks konut piyasasına
yön verdiklerin belirten Çaybaşı, “100’den
fazla uluslararası ödüle sahip yüksek katlı
dev mimari yapılardan, prestijli otel ve tatil
köyüne kadar çok sayıda projeyi hayata
geçirdik. Bugüne kadar 36 bin 400 adet
dairenin teslimatını tamamladık. Konfor
ve lükste sınırları aşan projelerimizle yatı-
rımcılarımızı prestijli ve kazançlı yatırım-
larla buluşturuyoruz. Kısa sürede kendini
amorti eden projeler, sözleşme imzalanır
imzalanmaz kazandırmaya başlıyor. Pro-
jelerimizin yüzde 90’ı Dubai’nin en yüksek
kira getirisine sahip Business Bay bölge-

sinde yer alıyor” ifadelerini kullandı.

Türk yatırımcıların radarında

Hayata geçirdikleri projelerde yatırımcı-
lara uygun ödeme şartları sunduklarına
değinen Çaybaşı, “Merkeze 15 ve 25 da-
kika uzaklıkta yer alan Damac Hills ve
Damac Hills 2 projeleri, özellikle Türk ya-
tırımcılar tarafından büyük rağbet görü-
yor. Okul, klinik, golf sahası, market
zincirleri gibi donatılarıyla mini bir şehir
olarak tasarladığımız projelerimiz, villa ve
rezidanslardan oluşuyor. Hazırladığımız
uygun ödeme planlarında, ön ödemenin
dışında kalan tutarı faizsiz taksitlendiriyo-
ruz. Bölgedeki hızlı gelişim karşısında
projelerimizin katma değeri de her geçen
gün artıyor. Özellikle yatırım amacıyla
projemizden konut alan yatırımcılarımız,
büyük bir kazanç elde ediyor” diyerek
sözlerini noktaladı. DHA

Otomobil
satışları geriledi

Yaklaşık 6 milyon 394 bin
dekar alanda hububat tarımı-
nın yapıldığı kentte, Türki-

ye'deki mercimeğin yüzde 36'sı,
buğdayın yüzde 10'u, arpanın ise yüzde
11'i üretiliyor. Kasım-aralık aylarında ya-
ğışların mevsim normallerinin çok al-
tında olması çiftçileri telaşlandırdı.
Geçen sezon kurak bir yıl geçiren çiftçile-
rin talebi üzerine Devlet Su İşleri Bölge
Müdürlüğünce Harran ve Suruç ovala-
rına bu yıl daha erken su bırakıldı. Şanlı-
urfalı çiftçiler, kanallara su bırakılmasıyla
ekinleri sulamaya başladı. Çiftçiler, ekin-
lerin sağlıklı çıkış yapması için ocak
ayında yağışların düzenli gitmesi için
dua ediyor. Harran Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meh-
met Ali Çullu, geçen yıl Türkiye'nin
büyük bir bölümünde kuraklık yaşandı-
ğını, bölgede bu yıl da yağışların yetersiz
olduğunu söyledi. Yağışların yetersizliği
nedeniyle hububat veriminde düşüklük
yaşandığına dikkat çeken Çullu, "Önemli
bir bölümü yarı kurak bir iklime sahip
olan ülkemizde kuraklığın etkisi daha
fazla olmaktadır. 2022 yılına iyi başla-
madık maalesef. Düşük yağış çiftçileri-
mizi telaşlandı. Ekim ve ocak ayında
istenen yağış olmadığını söyleyebiliriz.
Kuraklık yüzünü göstermeye başladı."
dedi. Ekinlerin sıkıntı yaşamamasının
düzenli yağışa bağlı olduğunu anlatan
Prof. Dr. Çullu, şöyle konuştu : "Ekim

ayı itibarıyla çiftçilerimiz hububatı top-
rakla buluşturdu. Özellikle sulama im-
kanı olmayan ve tamamen yağışa bağlı
olan kırsal alandaki çiftçilerimiz kuraklık
endişesi yaşamaya başladı. Ekim ve ara-
lık ayı süresince yağışlar istenen seviyede
değil. Ürünler şu anda tam anlamıyla
strese girmediği için çıkışlarında sorun
yaşanmayabilir. Şu anda yağışlar yıllık
ortalamanın çok altında bu da toprağı
yeteri kadar doyuramadığı için çiftçileri-
miz panikledi. Su istediler, DSİ de ova-
lara bu yıl erken su bırakmak zorunda
kaldı. Şu anda toprağın nemi yeteri
kadar. Fakat çiftçi panik durumda. Yağ-
mur yağmamasına karşı garanti olsun
diye sulamaya çalışıyor." 

Bir damla suyun dahi 
önemi çok büyük

Şu ana kadar çok ciddi tarımsal kuraklık
yaşanmamasının kendilerini sevindirdi-
ğini, tarımsal kuraklığın dışında meteo-
rolojik kuraklığın büyük önem taşıdığına
işaret eden Çullu, bundan sonraki dö-
nemlerde çiftçilerin, su yöneticilerinin,
kurumların daha da kontrollü davran-
mak zorunda olduğunu ifade etti. Çullu,
"Türkiye'de İç Anadolu ve Güneydoğu
Anadolu Bölgesi gibi yarı kurak bölge-
lerde bir damla suyun dahi önemi çok
büyük. Akıllı yöntemlerle ve akıllı proje-
lerle bunu önlemeye çalışmasak ileri de
çok ciddi sorunlarla karşılaşabiliriz.

Önemli olan daha çok üretmek için suyu
nasıl daha etkin kullanabiliriz onu öğren-
memiz gerekiyor." ifadelerini kullandı. 

Allah'tan iyi bir yağmur 
bekliyoruz

Hilvan ilçesinde çiftçilik yapan Cebrail
Aydoğdu da geçen yıl yaşanan kuraklığın
bu yıl da kendini göstermeye başladığını
söyledi. Bölgede istenen yağışın olma-
ması nedeniyle kanallara su bırakılmasını

istediklerini anlatan Aydoğdu, "Geçen yıl
istediğimiz yağış olmadı, bu yıl geçen yıl-
dan daha kötü durumdayız. Çiftçiler ola-
rak endişeliyiz. Kuraklık devam ederse
ciddi anlamda sıkıntı yaşanacak. Kış
mevsimi olmasına rağmen tarlalarımızı
sulamaya başladık. Fıstık bahçelerimiz ve
buğdaylarımızı sulamaya başladık. İnşal-
lah iyi bir yağış olur. Tarlamızı sürdüğü-
müzde kuru toprak çıkıyor. Allah'tan iyi
bir yağmur bekliyoruz." diye konuştu. 

Enerjiye kadın eli değecek

Türkiye’de yabancı yatı-
rımcılara vatandaşlık hakkı
tanındığı gibi, yurt dışında

da benzer uygulamalar ya-
pılıyor. Birleşik Arap Emir-
likleri’nde yatırım şartının

750 bin dirheme karşılık
gelen yaklaşık 205 bin 

dolara indirilmesi, Türk 
yatırımcıları Dubai’ye

yatırım turuna çıkarıyor

türkiye İstatistik kurumu (tüİk) tarafından açıklanan kasım ayı
konut satış istatistiklerine göre, yabancılara yapılan konut satışları
kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,4 artarak 7
bin 363’e ulaştı. Benzer bir uygulamanın yapıldığı Birleşik arap
emirlikleri’nde yürürlükte olan yabancı vatandaşlık kanunundaki
son değişiklik, yabancı yatırımcıların taleplerini artırdı. 

TUrk yaTırımcıların
gOzdesı dUbaı

E-Ticaret büyüyor

Türkiye'nin önemli tahıl üretim merkezlerinden Şanlıurfa'da hububat ekimi
yapan çiftçiler, bölgede yaşanan kuraklık tehlikesi nedeniyle tedirginlik yaşıyor

Çiftçi kuraklık tehlikesi yaşıyor

Hu kuk Danýþman larý: av. Uğur SayaNer, av. Mustafa eNgİN
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C HP Genel Başkanı Kemal Kı-
lıçdaroğlu, partisinin grup
toplantısında açıklamalarda

bulundu. CHP lideri Kılıdaroğlu söz-
lerine, "İnanın çocuklar motorlarımızı
maviliklere süreceğiz. Gittiğim her
yerde rahatlıkla ifade ediyorum önü-
müzdeki seçimin geleceklerini belirle-
yecek olan gençler, bizden daha fazla
demokrasiyi, özgürlüğü daha çok isti-
yorlar. Çünkü onlar özgürlük nedir
yeter kadar kavrayamadılar baskıdan
özgürlüğün tadına varamadılar. Ve
onlar motorlarını maviliklere sürmek
istiyorlar. Bizim de görevimiz onlar
motorlarını maviliklerine sürsün diye
her türlü desteği vermek, bunu yapa-
cağız" diye başladı.

Kavala'ya sahip çıktı

Osman Kavala'nın tutukluluğunun
devam kararına da değinen CHP li-
deri, "Bir kişinin haksız yere uzun süre
hapiste tutulması en büyük adaletsiz-
liktir. Kaldı ki adaleti dağıtmak için
kurumlar oluşturmuşuz, mahkemele-
rimiz var yetmemiş uluslararası hu-
kuku Anayasamıza koymuşuz. Ama
maalesef AYM kararlarının uygulan-
madığını hepimiz biliyoruz. Adaletin
olmadığını biliyoruz. Osman Kavala
AİHM kararına rağmen 1541 gündür
hapiste. Ama onun hapiste olması sa-
dece onun kişisel bir sorunu değildir,
bu Türkiye'nin en temel adalet soru-
nudur" dedi.

Gerekirse adını açıklarım

CHP lideri, genç bir avukata yolsuz-
luklarla ilgili haberlerin sosyal medya-
dan silinmesi için talimat verildiğini,
özellikle İstanbul'da birçok asliye

hukuk hakimine "Bunun açtığı dava-
ları kabul edeceksiniz" şeklinde talimat
verildiğini iddia etti. Kılıçdaroğlu,
“Gerekirse o avukatın adını açıklaya-
cağım. Kul hakkı yiyenin hesabını so-
racağız” dedi. Eleştirilerini sürdüren
Kılıçdaroğlu, “Kıskanıyor İBB Başka-

nı’nı, niye kıskanıyorsun, senin yıllar-
dır çözemediğini belediye başkanımız
çözecek. Milletvekili arkadaşlarımız
da çalışıyor. Büyük bir uyum ve karar-
lılık içinde büyük bir azimle çalışıyor-
lar. Kara kışa bakmadan halkın
nabzını tutma, onları bir şekliyle par-
lamento kürsüsünde dile getirmek için
çaba harcıyorlar. Bu nedenle bütün
milletvekili arkadaşlarımıza yürekten
teşekkür ederim” diye konuştu. 

Devlet bilimle yönetilir

Devletin akıl ve bilimle yönetilmesi ge-
rektiğini vurgulayan Kemal Kılıçda-
roğlu, “Ön yargı ile yönetilmez. Devlet
deneme sınama yöntemiyle yönetil-
mez. Devlet hepimizin tepesindeki ça-
tıdır. Devlet elinde sopa olan değil bizi
kucaklayan tüzel bir kişidir devlet.
Huzur içinde yaşamanın yolu mutfak-
larda bayramın olmasıdır. Aileden biri
mutfağa girince hüzne kapılmamalı.
Dolabı dolu olmalı. Böyle bir tabloya
ihtiyacımız var. Deneme sınama sı-
nama yöntemiyle devleti yönetmeye
kalktılar. MB'nın faizini düşürdüler
bankalara verilecek para için. Beş
puan düştü, güzel. Şimdi vatandaş sa-
nıyor ki MB'da faiz düştü, bütün ban-
kalarda faiz düştü. Tam bir

aldatmaca! Rakamları çıkardım; Ha-
zine açısından bakalım. Devlet borçla-
nırken faiz düştü mü? İki yıl vadeli
devlet  iç borçlarına tahvili yüzde
17'den yüzde 24'e çıkmış vaziyette.
Hani faiz düşmüştü? Beş yıllık devlet
iç borçlanma tahvili yüzde 17'den
yüzde 26'ya çıkmış durumda. Hani
düşmüştü? Hani nass vardı, hani faiz
haramdı?” diye sordu.  

Çiftçiye ücretsiz elektrik

Şanlıurfa çıkışını sürdüren Kılıçda-
roğlu, “Büyükşehir belediye başkanlı-
ğını bize verdiğinizde 1 milyar 524
milyon 57 bin 906 dolar yatırım yapa-
cağı. Her bir sözün mutlaka alt yapısı
vardır. Her projenin mutlaka danışan-
ları vardır. Sadece iş dünyasından
değil bürokratik dünyadan da insan-
larla konuşuruz. Buradan Şanlıurfalı-
lara söyleyeyim büyükşehir belediye
başkanlığını bize verdiğinizde göre-
ceksiniz yapacağımız yatırımın tutarı
1 milyar 524 milyon 57 bin 906 dolar.
Güneş tarlaları olacak orada. Allah'ın
verdiği güneşten elektrik üretecek ve
bunu çiftçiye ücretsiz vereceğiz. İşsiz-
liği önleyeceğiz Şanlıurfa'da. Şanlıur-
fa'yı gerçek anlamda şanlı yapacağız”
vaadinde bulundu. 

MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli grup toplantısında
açıklamalarda bulundu. Bah-

çeli, Enes Kara'nın yaşamına son ver-
mesine üzerinden CHP'yi hedef aldı.
“Geçen hafta Enes Kara isimli öğrenci-
mizin binadan atlayarak intihar etmesi
her yönüyle konuşulmuştur” diyen
Bahçeli, “Bahanesi ne olursa olsun bir
gencimizin girdiği ruhi bunalımdan çı-
kamayarak intihar etmesi bizleri derin-
den üzmüştür. 20 yaşındaki Enes,
arkadaşlarıyla birlikte kaldığı dairenin
bulunduğu apartmanın 7. katından
kendisini boşluğa bırakmış, videoda aile zoruyla ce-
maat yurdundan kaldığını ifade etmiştir. TBMM'ye
geçen dönemden sunduğumuz ruh sağlığı kanun
teklifimizin bir an önce görüşülmesini ısrarla istiyo-
ruz. İstismarın her zeminine karşıyız. Toplumsal ba-
rışımızı bozduramayız. Burada üstünde durmak
istediğimiz olan intihar olayının husumetle perçin-
leşmiş intikam aracına dönüştürülmesidir. Bu doğru
değildir, insani değildir. Fırsatçılık yaparak inancı-
mızı tahrip etmeye kadar dillerini uzatanlar samimi-
yet iflası yaşayan ilkesizlerdir. CHP'nin sürekli
gündemde tuttuğu Enes Kara intiharı kolektif saldırı
haline getirilmiştir. Tarikat ve cemaatler devletle re-
kabete meyletmedikten, devleti ele geçirme hatasına
düşmedikten sonra hayatın olağan akışı içinde va-
rolmaya devam edecekler” ifadelerini kullandı. 

İntihar tasvip edilemez

Konuşmasını, “İster özel yurt olsun ister devlet
yurdu olsun, elbette hiçbir öğrencimizin aç ve açıkta
kalmasına göz yumamayız” şeklinde sürdüren Bah-
çeli, “Devletin en temel görevlerinden biri de yurtlar
inşa ederek köklü çözüm sunmak. Son yıllarda bu
alandaki gelişmeleri takip ediyoruz. Marjinal kesim-
ler, bölücü ve yıkıcı odakların istismar kampanyası

yürüttükleri bilinen bir gerçektir. Enes
Kara'nın böyle bir sorununun olmadığı,
devlet yurdunda kalmak için müracaatı-
nın bulunmadığı açıklamalarla sabittir.
Asıl nedeni karanlıkta kalan intihar üze-
rinden inançlarımıza saldıranlar, ilk kez
intihar yaşanmış gibi manevi değerleri-
mizi karalamaya girenler art niyetlidir.
Hiçbir intihar tasvip edilemez. Allah'ın
verdiği canı Allah'tan başka kimse ala-
maz” diye konuştu. 

Kuzgunluğa heves etme!

Yazdığı bir şarkıda, "Selam söyleyin o
cahil Havva ile Adem'e” sözleri nedeniyle büyük
tepki çeken şarkıcı Sezen Aksu'yu da eleştiren Bah-
çeli, “Sorumsuz ve şuursuz bir sanatçısının sefalet
hali cehalet çukurunun açık seçik bir numunesidir.
Bu tiplerin kalpleri taşlı ve dikenlidir.  Yazdığı ucube
şarkının sözleri arasında Hz. Adem ve Havva'ya
cahil diyen sorumsuz şarkıcının sefalet hali, cehalet
çukuru açık seçik. Sanatçıya diyorum ki serçeysen
serçeliğini bil sakın kuzgunluğa heves etme” dedi. 

Karalar mı bağladınız?

Açıklamasının devamında CHP Lideri Kemal Kılıç-
daroğlu'nu hedef alana Bahçeli, “Kemal Kılıçdaroğ-
lu’nun kafasında cumhurbaşkanı adayları arasında
Sorosçu Osman Kavala da mı bulunmaktadır. Kılıç-
daroğlu, peygamber efendimizin soyundan geliyor
ise onun ahlakı ile bezenmesi beklenen bir insanlık
halidir. Böyle bir manevi yüksekliğin kırıntısı bile
kendisinde yoktur. Siyasi ikbal için peygamber efen-
dimizin soyundan geldiğini iddia etmek münafıklık,
a'dan z'ye sahtekarlıktır. CHP zihniyeti terörist De-
mirtaş'ın yanında Sorosçu Kavala'nın izindedir. Bu
Sorosçunun duruşmasına CHP'li milletvekillerinin
yanı sıra bazı dış misyon temsilcilerinin katılması
tam bir garabet ve suç üstü halidir” dedi.

MEMLEKET Partisi
Genel Başkanvekili
ve Parti Sözcüsü

Prof. Dr. Gaye Usluer, düzenle-
diği basın toplantısı ile Türkiye
gündemini değerlendirdi. Ko-
nuşmasına geçtiğimiz günlerde
cemaat yurdunda intihar eden
Enes Kara’yı anarak başlayan
Usluer, “Geçtiğimiz hafta bir
tıp öğrencisi, cemaat yurdunda
kalan bir öğrenci; Enes Kara in-
tihar etti. Enes ne diyordu mek-
tubunda? Kendimi özgür
hissetmiyorum. İktidar tarafın-
dan söylenen 'Bu olay siyasileş-
tirilmemelidir’ sözü ne kadar yanlışsa, muhalefet
partilerinin suskunluğu ya da “Bu olay hakkında konuşmak
etik değildir” sözünün söylenmiş olması da o kadar yanlış-
tır. Hatırlayın; 45 öğrenci yine bir vakfa ait yurtta tecavüze
uğramıştı. Hatırlayın; 12 yaşında bir çocuk yatılı Kuran kur-
sunda kendini astı. Hatırlayın; 11 kız çocuğu denetimsiz
Kuran kursunda yanarak öldüler. Ve hatırlayın; daha geçti-
ğimiz haftalarda tarikat yurdunda kalan bir öğrencinin ka-
fası satırla kesildi. Konuşmazsak, ses çıkarmazsak olmamış
mı olacaklar?” dedi.

Kabul etmeyeceğiz

“Türkiye “bir kereden bir şey olmaz” ülkesi olmuştur” diye-
rek tepki gösteren Usluer, “Kimi muhalefet partileri ‘Aman
şimdi ses çıkarmayalım, iktidara gelince biz bunları düzelti-
riz’ düşüncesinde susuyorlar. Kusura bakmayın ama, oy
devşirmek adına, bugün haksızlıklara ses çıkarmayanlar ikti-
dar olduklarında da bir şey yapamazlar. Bakınız bu ülkenin
aklı selim yurttaşları ne diyor? ‘Değişim için önce haksızlığı
kabul etmeyeceğiz. Dinin istismarına göz yummayacağız.
Tarikat ve cemaatleri denetleyeceğiz, kamusal alandan uzak-
laştıracağız diyemiyorsanız; size oy vermeyeceğiz.’ Halının
altına süpürdükleriniz çocuklarımızın geleceği. Çocuklarımı-
zın geleceğini tüketmenize izin vermeyeceğiz. Sevgili gençler
size söz; geleceğinizi geri alacağız!” diye konuştu.

A’dan z’ye 
sahtekarlık!

MHP Lideri Devlet Bahçeli, CHP Milletvekili Yıldırım Kaya'nın “Genel Baş-
kanımız Peygamber soyundan geldiğini kimseye anlatmaz” sözleri üzerin-
den Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Bahçeli, “Böyle bir manevi yüksekliğin kırıntısı
bile kendisinde yoktur. Siyasi ikbal için peygamber efendimizin soyundan
geldiğini iddia etmek münafıklık, a'dan z'ye sahtekarlıktır” dedi

GENÇ BİR AVUKATA YOLSUZLUKLARLA İLGİLİ HABERLERİN SOSYAL MEDYADAN SİLİNMESİ İÇİN TALİMAT VERİLDİ

CHP Genel Başkanı Kemal kılıçdaroğlu yeni bir iddia ortaya attı. CHP lideri,
genç bir avukata yolsuzluklarla ilgili haberlerin sosyal medyadan silinmesi için
talimat verildiğini belirterek, özellikle İstanbul'da birçok asliye hukuk hakimine
"Bunun açtığı davaları kabul edeceksiniz" şeklinde talimat verildiğini öne sürdü

Memleket Partisi Genel Başkanvekili ve Parti
Sözcüsü Prof. Dr. Gaye Usluer, intihar eden Enes
Kara'yı anarak, “Çocuklarımızın geleceğini 
tüketmenize izin vermeyeceğiz. Sevgili gençler
size söz; geleceğinizi geri alacağız” dedi

CHP LIDERI’NDEN
YENI BIR IDDIA!
CHP LIDERI’NDEN
YENI BIR IDDIA!
CHP LIDERI’NDEN
YENI BIR IDDIA!
CHP LIDERI’NDEN
YENI BIR IDDIA!
CHP LIDERI’NDEN
YENI BIR IDDIA!
CHP LIDERI’NDEN
YENI BIR IDDIA!

KONUŞMASININ 
ANLAMI KALMADI
Konuşmasını, “Düşündüm ki artık
Erdoğan'ı konuşmanın pek bir an-
lamı yok, zaten çirkin küfür baz dil
bu onun dili” şeklinde sürdüren
Kılıçdarğlu, “Biz onun seviyesine
inmeyiz, inmemeliyiz de sade va-
tandaş da bunu görüyor. Ülkeyi
öyle bir hale getirdi ki artık sa-
dece kendisini konuşmanın hiçbir
anlamı kalmadı. Çünkü mesele Er-
doğan değil mesele Türkiye. Türki-
ye'nin hayalleri öldü. Türkiye'nin
geleceği için hepimiz korkuyoruz
ve ciddi bir endişe içindeyiz. Gitti-
ğimiz sahalarda bunu görüyoruz.
Gönlü yaralı genç nesiller, mutsuz
gençler oluştu; biz ülkenin ölen
hayallerini seyretmeyeceğiz. Biz
ülkenin ölen hayallerini seyretme-
yeceğiz. Bu ülkenin geleceğini dü-
şünerek Erdoğan'a hakkımızın
helal olmadığını söylemekten daha
çoğunu yapmak zorundayız. Onun
en büyük suçu bitirdiği ekonomi
değil aslında daha büyük suçlar
işlediğini biliyoruz. Onun en büyük
suçu bu ülkenin hoşgörüsünü yok
etmek oldu” eleştirisinde bulundu. 

Geleceğinizi 
geri alacağız
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YAKLAŞIK 10 yıl önce 
para koleksiyonu yapmaya 
başlayan 59 yaşındaki 

Şeref Karakaya, geçmişe olan 
ilgisini, gittiği yerlerden antika 
değeri olan ürünleri satın alarak 
sürdürüyor. Zamanla koleksiyo-
nuna 3 bin yıllık ahtapot fosili, 
90 yıllık fotoğraf makinesi, 100 
yıllık tüfekler, kamalar, tabanca-
lar, kılıçlar, tespihler ve radyoları 
ekleyen Karakaya, bunları sergi-
lemek için harekete geçti.
Gebze’deki fabrikasında, ofisinde 
oluşturduğu, herkesin ziyaretine 
açık özel bölümde koleksiyonunu 
sergileyen Karakaya, ziyaretçilere 
ürünler hakkında bilgi de veriyor.

Herkes hayran kalıyor
Şeref Karakaya, gittiği seyahat-
lerde antika ürünler topladığı-

nı, bazılarının da arkadaşları 
tarafından kendisine hediye 
edildiğini, beğendiği bir antika 
ürünü koleksiyonuna eklemek 
için mutlaka aldığını kaydetti. 
Karakaya, anne ve babasının 
köyde kullandığı ürünleri de özel 
bir bölümde sakladığını anlattı. 
Kendisini ziyarete gelenlerin, 
koleksiyonunun bulunduğu alanı 
ilk olarak görmediğini dile getiren 
Karakaya, “Çay, kahve içtikten 
sonra plaketlere bakıyorlar. Eski 
bazı ürünleri görünce onları 
alıp buraya getiriyorum. Herkes 
hayran kalıyor. ‘Burada bu mu 
var?’ diyorlar. Evet, burada müze 
var. Burası kendi çabamla yap-
mış olduğum bir müze, hoşuma 
gidiyor. Günde en az 5-10 kez 
geziyorum. Köyümde çocuklu-
ğumu yaşayamadım. 13 yaşında 

İstanbul’a geldim. Burada ço-
cukluk özlemimi de gideriyorum. 
Sık sık köye gidiyorum. Köylerde 
gördüğüm ürünü mutlaka alırım 
çünkü onlar benim için çok de-
ğerli ve burada onları sergilemek 
istiyorum.” diye konuştu.

3 bin yıllık ahtapot fosili var
Karakaya, koleksiyondaki eşya-
ların sayısını bilmediğini ancak 
çok eser bulunduğunu belirterek, 
şöyle devam etti: “3 bin yıllık 
ahtapot fosili bana hediye geldi. 
Bu fosilden 2 tane var. Ölçümü-
nü yaptırdım, 3 bin yıllık olduğu 
belirlendi. Onu gözüm gibi 
koruyorum. Benden başkasına el 
değdirmiyorum. Zeki Müren’in 
ilk mikrofonu var. Tüfek kolek-
siyonum var. Bunlar 100 ila 120 
senelik, hepsi doldurma tüfek. 

Her yerde bulunmayan süngüler 
var. Bir savaşta kullanılan, tam 
adını bilemiyorum ama ‘çakıl-
dak’ diyoruz. Hikayesi de bir 
savaşta komutan askere ‘Mermi 
bitti, ses çıkaran bir alet yapan 
var mı?’ diye soruyor. Bizim 
Eflanili ‘Ben yaparım.’ diyor 
ve bu ahşap aleti yapıyor. Aleti 
çalıştırıyorlar. Cephedeki düş-
man askerleri ‘Türkler otomatik 
silah yaptı.’ diyerek kaçıyor ve 
o cephede zafer kazanılıyor.” 
Karakaya, anne ve babasının 
hayrına, gelecek yıllarda memle-
keti Karabük’ün Eflani ilçesine 
içerisinde aşevi, yaşlı bakım evi 
ve müzenin bulunduğu bir tesis 
yaptırmayı istediğini belirterek, 
“Bütün bu ürünleri anne ve 
babamın hayrı için ziyaretlere 
açmak istiyorum.” dedi.

BÜYÜKÇEKMECE
Şoförler, Otomobilciler, 
Minibüsçüler, Kam-

yonetçiler ve Kamyoncular 
Esnaf Odası, Mimarsinan’da 
gerçekleştirilen Genel Ku-
rul’la yeni yönetimini seçti. 
Tek listeyle girilen seçimde 
mevcut başkan Mahir Ereke, 
güven oyu tazeleyerek yeni-
den başkan seçildi. Kendisine 
oy veren ve Genel Kurul’a 
katılan üyelere teşekkür eden 
Ereke, Büyükçekmece için 
çalışmaya devam edecekle-
rini söyledi. Ereke, “Bugüne 
kadar olduğu gibi bugünden 
sonra da birlik ve beraberlik 
içerisinde çalışacağız. Bü-
yükçekmece’deki tüm şoför 

kardeşlerimizin yanında ola-
cağız. Onların sorunlarının 
çözümü için elimizden geleni 
yapacağız” dedi. 

Amacımız esnafa 
derman olmak

Esnafın derdine derman 
olmak için var olduklarını 
anlatan Ereke, “Bugün her-
kesin olduğu gibi otomobil-
ci, minibüsçü, kamyonucu 
birçok şoför kardeşimizin de 
sorunları var. Biz bu sorun-
ların çözümünü sağlamak, 
esnafımızın çağdaş bir bi-
çimde rahat bir şekilde işini 
yapması, yaşamını sürmesi 
noktasında sorumluluk alaca-
ğız” ifadelerini kullandı.

O� sini
müzeye çevirdi

Başakşehir
gazeteci yetiştiriyor

Ereke yeniden 
başkan seçildi

Büyükçekmece Şoförler, Otomobilciler, Minibüsçüler, Kamyo-
netçiler ve Kamyoncular Esnaf Odası’nın yaptığı genel kurulda, 
Mahir Ereke güven tazeleyerek bir kere daha başkanlığa seçildi

PORNKAEW Phoem-
phıphat, Kur’an-ı Ke-
rim’in İngilizce mealini 

okuduktan sonra Müslüman 
olmaya karar verdi. Arkadaş-

larının da yönlendirmesiyle 
Müslüman olmak için Çorlu 
İlçe Müftülüğüne başvuran 
Phoemphıphat’e, Müftülük 
makamında ihtida merasi-
mi gerçekleştirildi. Törende 
İslam dininin temel esasları 
hakkında bilgi verilen Phoem-
phıphat, şahitler huzurunda 
şehadet getirerek “Esma” 
ismini aldı. Çorlu Müftüsü 
Dr. Mevlüt Haliloğlu, Pho-
emphıphat’a ihtida belgesi 
ile Kur’an-ı Kerim, ilmihal 
ve çeşitli kitaplar hediye etti. 
Esma Phoemphıphat, yaptığı 
açıklamada, İslam dinine 
karşı kalbinde bir sevgi hisset-
tiğini, çocukluğundan itibaren 
etrafında Müslüman arkadaş-
larının olduğunu söyledi.

Taylandlı kadın
Müslüman oldu

Çekmeköy’e zam müjdesi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yaşayan Tayland vatandaşı, 
Müftülükte düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu

İSTANBUL Tuzla Beledi-
yesi Anne Çocuk Eğitim 
Merkezi’nde 8 haftalık 

eğitimlerini tamamlayan 0-3 
yaş arasındaki çocuklar ve 
anneleri, sertifikalarını al-
dılar. Sertifika gününe özel 
düzenlenen törende bebekler, 
emekleme yarışması yaptılar. 
Ortaya çıkan keyifli anlar ka-
meralar saniye saniye yansıdı.
Tuzla Belediyesi Anne Ço-
cuk Eğitim Merkezi’ne gelen 
anneleri ve 0-3 yaş arasındaki 
çocuklar, ‘Bebeğimle Oy-
nuyorum’ eğitim programı 
kapsamında düzenlenen 8 
haftalık eğitimleri tamamla-
dılar. 26 Kasım’da başlayan 
eğitimlerde anneler çocukları 
ile birlikte yaş grubuna özel 
hazırlanan eğitim programla-
rına katıldılar. Sanat etkinlik-

leri, ritim çalışmaları, oyun, 
deney ve daha birçok etkinliği 
tamamlayan anne ve çocuklar 
için sertifika töreni düzen-
lendi. Düzenlenen etkinlikte 
bebekler emekleme yarışması 
yaptılar. Ayrıca el baskısından 
hatıra tişörtü ve volkan deneyi 
yapıldı. Yaşanan keyifli anlar 
kameralara saniye saniye 
yansırken, programı bitiren 
tüm annelere de sertifika 
takdim edildi. Tuzla Bele-
diyesi Anne Çocuk Eğitim 
Merkezleri’nde ‘Bebeğimle 
Oynuyorum’ eğitimlerine 
katılmak isteyen anneler, 25 
Ocak’ta başlayacak kayıtlar 
ile başvuru yapabilecekler. 
Yeni dönemdeki eğitimlere 
0-3 yaş arasındaki çocuklara 
anneanneleri ve babaanneleri 
de eşlik edebilecekler.

Tuzla’da 
bebekler yarıştı

İstanbul Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merke-
zi’nde 8 haftalık eğitimlerini tamamlayan 0-3 yaş 

arasındaki çocuklar ve anneleri, sertifikalarını aldılar

Başakşehir Belediyesi’nin gazeteciliğe gönül veren gençler için hayata geçirdiği Gazete-
cilik ve Yeni Medya Okulu’nda 2. dönem eğitimleri başladı. Kursiyerler, 6 hafta boyunca 
deneyimli gazetecilerden yeni medya, muhabirlik ve editörlük alanında eğitim alacak
■ YAKUP TEZCAN

BAŞAKŞEHİR Belediye-
si’nin gençlere yönelik eği-
tim çalışmaları kapsamında 

hayata geçirdiği Gazetecilik ve 
Yeni Medya Okulu’nda, ikinci 
dönem heyecanı başladı. Yeni 
medyaya yeni bir soluk kazandı-
ran okulda, gazetecilik ve editör-
lüğün tüm detaylarını ele alına-
cak. Deneyimli gazetecilerden 
eğitim alacak kursiyerler, mesleki 
anlamda kendilerini geliştirebile-
cek. Gazetecilik ve Yeni Medya 
Okulu’nun kendilerine büyük de-

ğer ve katkılar sağlayacağını söy-
leyen Aygül Temiz, “Hocalarımı-
zın anlatımı, bilgi ve deneyimleri 
bizlere yeni ufuklar açacak. İlk 
dersimizde bunu gördük ve bu 
heyecanı yaşadık.” dedi. Tecrübe 
kazanmak ve gazetecilik alanında 
kendini geliştirmek için eğitimlere 
katıldığını belirten Esra Yiğit 
de, “Eğitim aldığımız hocala-
rımız alanında uzman. Haber 
yazımından inceleme yapmaya, 
olay takibinden soru sormaya 
kadar birçok alanca kendimizi 
geliştirme imkânı bulacağız” diye 
konuştu.

Yeni nesil habercilik merkezi
“Yeni nesil habercilik merkezi” 
sloganı ile kapılarını açan okulda 
haberin kaynağı, yazım süreçleri, 
soru sorma teknikleri ve doğru 
içerik üretimi alanında eğitimler 
verilecek. 6 hafta sürecek eği-
timlerde Fatih Selek temel gaze-
tecilik, EsraToptaş yeni medya, 
Kenan Kıran sosyal medyada 
habercilik, Nuriye Çakmak Çelik 
röportaj haberciliği, Taha Hü-
seyin Karagöz muhabirlik ve 
editörlük alanındaki tecrübelerini 
kursiyerlerle paylaşacak.

LÜLEBURGAZ Be-
lediyesi ile Atatürkçü 
Düşünce Derneği 
(ADD) Lüleburgaz Şu-
besi arasında derneğin 
gerçekleştireceği atölye 
ve benzeri çalışmalara 
ilişkin iş birliği protoko-
lü imzalandı. Lülebur-
gaz Belediyesi, ADD 
Lüleburgaz Şubesi 
ile her yaştan kesime 
hitap edecek atölye 
çalışmaları ve etkinlikle 
Atatürkçü düşünce 
yapısını geliştirmek 
ve yaygınlaştırmaya 
yönelik çalışmalar 
gerçekleştirmek için iş 
birliği protokolü im-
zaladı. İş birliği pro-
tokolünü Lüleburgaz 
Belediye Başkanı Dr. 
Murat Gerenli ile ADD 
Lüleburgaz Şube Baş-
kanı Hatice Çetinaslan 
imzaladı. 31 Aralık 
2022 tarihine kadar 
devam edecek iş birliği 
protokolü kapsamında 
Lüleburgaz Belediyesi 
ADD Lüleburgaz Şu-
besi’nin yapacağı atölye 
ve etkinlikler için uygun 
olan salon veya işlik-
leri ücretsiz bir şekilde 
tahsis edecek. ADD 
de atölye çalışmalarını 
vatandaşlara ücretsiz 
bir şekilde gerçekleşti-
recek. 

GEÇTİĞİMİZ günlerde Çekme-
köy Belediyesi ve Özel İdare Ça-
lışanları Birliği Sendikası (Bem-
Bir-Sen) arasında yüzde 120 
oran üzerinden Sosyal Denge 
Sözleşmesi imzalanmıştı. Çek-
meköy Belediye Başkanı Ahmet 
Poyraz bir müjde de sözleşmeli 
personeller için verdi. Belediye 
meclis salonunda imza töreninde 
de konuşan Başkan Poyraz “ Be-
lediyemizin her kademesindeki 
mesai arkadaşlarımız bizim için 

kıymetli. Sizler Çekmeköy’ümüz 
ve hemşehrilerimiz için çalışırken 
bizlerde sizler için hiçbir feda-

karlıktan kaçınmıyoruz. Bugün 
kanuni olarak belirlenmiş tavan  
oran üzerinden maaşlarınıza 
yapılan zammı içeren sözleşmeyi 
imzalayacağız. Hepinize hayırlı 
uğurlu olsun. Milletimizden ha-
yır dua almaya, onların derdiyle 
dertlenmeye devam edeceğiz, 
“dedi. İmza töreninin ardından 
sözleşmeli personeller adına 
İmar Müdürlüğü Personeli 
Beka Erdoğral  Başkan Poyraz’a 
teşekkür  çiçeği takdim etti.

ADD ile 
iş birliği 
protokolü!

Otomotiv sektöründe kataforez kaplama ve boya alanında faaliyet gösteren fabrikaları bulunan Şeref Karakaya, yurt içinden 
ve dışından topladığı antika niteliğindeki eşyaları sergilemek için Gebze’deki fabrikasının ofisini “mini bir müzeye” çevirdi
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Yarının Çatalca’sını yazardım hep köşe 
yazılarımda... Hayalini kurardım hep düşün-
düklerimin! Bugün için bir çoğunun bir nevi 
hayata geçmiş olmasının mutluluğunu yaşıyo-
rum aslında...

Açalım biraz!
Çatalca’da vatandaş olarak bir kaç saatimizi 

geçirebileceğimiz sosyal alanları hayal ederdik 
mesela! Daha 3 sene öncesinden bahsediyorum. 
Bugün kim ne der ise desin, bir “Cem Kara 
Yaşam Vadisi” gerçeği var hayatımızda ve Çatal-
ca’da! Adliyenin hemen karşısında bir “ İsmail İp 
Yaşam Alanı” gerçeği var. Yerel Ürün Pazarı da 
aynı şekilde en büyük hayallerimiz arasında idi. 
Engelliler ve Rehabilitasyon Merkezi istiyorduk 
mesela... Aslına bakarsanız 39 mahallenin her bi-
risinde yapılanlara bakınca 3 yıl gibi bir zamanda 
30 yıllık arayı kapatmaktan bahsediyorum. Şimdi 
birileri taraflılık ile suçlayabilir bizi ama, göz var, 
nizam var! Yapılanları görmemek, kör olmak 
demektir. Spor Adası, Yeni Hükümet Konağı 
Binası... Falan filan. Falan filan derken, falanla-
rın ve filanların kapsamı bir hayli geniş.

He beğenmediğim işler yok mu? Yada tepkimi 
çeken konular? Var tabi ki! Çatalca Belediye 
Başkanı Mesut Üner ile de sık sık bir araya 
gelmişliğim de yok! Onu açıkça söyleyeyim. Hani 
peşinde pili pili gezecek halimiz de yok. Gerekli 
gördüğüm konularda ve aciliyet gereken konular-
da ziyaret ediyorum kendisini yada ağırlıyorum. 
Ve tüm bu konuları tartışıyorum. Yada yazıyo-
rum. Geçmişte İsmail İP ve Cem Kara’da oldu-
ğun gibi. İnanırsınız yada inanmazsınız bilmem 
ama, şu köşeyi yazarken bile kaç sefer Belediye 
Başkanı Cem Kara yazıp sonra Cem Kara’nın 
yerine Mesut Üner yazdım. Allah gani gani 
rahmet eylesin. Sanırım anlatabildim.

Şimdi asıl bombayı patlatayım!
Üniversite işi tamam. Hani 50 yıldır “ Üniver-

site Geliyor” diyenler gibi zannetiğimiz Mesut 
Üner bombayı hakikaten herkesin kucağına bıra-
kıyor. Üniversite yerini, Üniversite yapacak olan-
lara bizzat verdi. Ama öyle benim ilçeme “Okul 
yapacağım” deyip bu ilçenin mera arazilere göz 
dikenlere değil. Üniversite alanını ihaleye çıkar-
tarak Üniversite yapacak olanlara yeri parası ile 
sattı. Hem bu ilçeye bir Üniversite kazandırılması 
için bir ilke imza attı, hem de Çatalca Halkının 
hayallerini süsleyen hizmetlere imza atmak için 
Çatalca Belediyesinin kasasına 36 Milyon gibi bir 
rakamda para girmesini sağladı. Bu ilçeye Devlet 
Üniversitesi yapmak, yada getirmek hayalden 
öte gitmezdi. Özel yani vakıf üniversitesi için 
de yapacak olana bedavadan yer vermenin de 
bir anlamı yoktu bence. Alınmış en doğru karar 
olarak bu hamleyi destekliyorum. Üniversiteyi 
yapacak olanları da, yeri alanları da Çatalca 
Belediye Başkanı Mesut Üner bizzat kendisi bir 
basın bildirisi ile açıklayacaktır. He bu yer ko-
nusunda bedava verilmesini destekleyen, yada “ 
Neden Sattın” diye soran, kusura bakmasın ama 
ya gıcıklığından yada siyaset olsun anlayışı ile  
gündem yapmaya çalışmaktan pte gitmeyecektir. 
Yerinde ve doğru bir karardır! Net hem de...

Sokak Hayvanları! 
Bu konuda hem vatandaşın, hem de Hayvan-

sever vatandaşın şikayetleri çok fazla gelmeye 
başladı. İşin sonu nereye gidecek bilmiyorum 
ama Çatalca’da sokak hayvanları ile ilgili acil 
bir şekilde proje üretilmeli. Hatta ve hatta acil 
durum uygulamasına geçilmeli. Saldırma olay-
ları yada aç kalma olayları haddinden fazlası ile 
karşıma çıkmaya başladı. Mahalleleri geziyorum 
biliyorsunuz ki, en çok aldığım şikayetlerin başın-
da sokak hayvanları geliyor. Başkan Üner’in bu 
konuyu en acil konu olarak ele alması gerekiyor. 

Alt yapı çalışmaları... 
Bir sokak düşünün bir alt yapı çalışması 

günlerce değil, haftalarca değil, aylarca sürsün. 
Saçmalığın daniskası yani. Yahu arkadaş, Taş-
köprü Sokakta ne var da bu kadar uzun sürdü 
bu çalışma? İSKİ Çatalca yetkilileri, İBB Meclis 
Üyeleri, Siyasiler! Bir el atın şu olaya. Vatandaşa 
çile haline dönen bu iş bir an önce bitsin artık. 

Köy yolları... 
Tam bir rezalet! Aynen öyle. Köy yolların-

da yamalar da kalkmaya başladı. Şehir içerisi 
de farksız değil hani. Atatürk Caddesi, Şehitler 
Caddesi, Vezir Ferhatpaşa Caddesi... Tarlaya 
döndü bu yollar. Bu yollara da çözüm bulundu 
mu vatandaş çok rahat edecek. Lakin şunu söy-
lemek isterim ki kaldırımlar noktasında vatandaş 
rahat bir nefes aldı. Ana caddelerde aydınlatma-
lar 10 numara 5 yıldız! Yollarda çalışma yapıl-
ması şart.

Yazacak çok şey var aslında biriken. Ama 
bugünlük bu kadar da bırakalım.

Bu arada Çatalca Kaymakamımız Sayın 
Erdoğan Turan Ermiş’in verdiği plaket için ken-
disine teşekkür ediyorum. Bugüne kadar birçok 
kurumdan ya da kişiden bu şekilde plaket verme 
istekleri geldi. Hep reddetmiştim. Ama karşı-
mızda koskoca Kaymakamlık makamı olunca 
sesimizi çıkartamadık. Lakin bizler plaket der-
dinde olan kişiler asla olmadık. Hem habercilik, 
hem de sosyal projeler noktasında yaptığım tüm 
işleri ya mesleğim gereği, ya da genel sloganım 
olan “Allah’ın rızası, kulunun duası” için yaptım. 
Yapmaya devam edeceğim. Yılmayacağız, yo-
rulmayacağız. Bu ilçede birçok kardeşimizin dün 
nasıl yanında oldu isek yine olacağız. Ben Sayın 
Kaymakamımıza ve tüm Çatalca halkına sonsuz 
teşekkürlerimi sunuyorum. An büyük ödülün ve 
plaketin ana malzemesi aldığımız dualar ve tek 
cümle ile “Allah Razı olsun” diyen dillerdir. 

BUGÜNÜN ÇATALCA’SI!

gercekcatalca@gmail.com

HAYATIN GERÇEKLERİ

Bahadır SÜGÜR

OLAY, 25 Haziran tarihinde Beylikdü-
zü-Mecidiköy hattında giden metrobüs-
te meydana geldi. Şirinevler’e gitmek 

için metrobüse binen özel güvenlik görevlisi 
Şükrü Turan, maskesiz olan Ömer Senem’i 
maske takması yönünde uyardı. Ömer Senem 
de “Ben maskeyi takmıyorum, bana maske 
taktıracak kimse varsa gelsin taktırsın” karşılı-
ğını verdi. Diğer yolcuların da maske takması 
için uyardığı Ömer Senem, sinirlenerek, Şükrü 
Turan’a yumruklar atmaya başladı. Kırılan göz-
lük camları gözüne batan Turan, kanlar içinde 
kaldı. Gelen polis ekipleri, Şükrü Turan’ı hasta-
neye götürürken, Ömer Senem gözaltına alınmış 
ve emniyette ifade vermesinin ardından savcılık 
talimatıyla serbest bırakılmıştı. Turan gözünden 
3 defa ameliyat edilmesine rağmen sol gözünde-
ki görme yetisini kaybetmişti.

Kendimi korudum!
Küçükçekmece 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 
görülen duruşmada tutuksuz sanık Ömer Se-
nem ile müşteki Şükrü Turan katıldı. Duruşma-
ya taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada 
suçlamaları kabul etmeyen tutuksuz sanık Ömer 
Senem, “Ben ayaktaydım maskem metrobüse 
bindiğimde vardı. Bir ara metrobüs kalabalıktı 
kötü kokuyordu, nefesim kesildi. 2 dakikalığına 
rahatlamak için metrobüse bindiğimde maskeyi 
indirdim. Bu sırada müşteki bana ‘maskeni tak’ 
dedi. Ben de nefes alamadığımı bunaldığımı 
2 dakikalığına çıkardığımı tekrar takacağımı 
belirttim. Ancak şahıs nefes almamı beklemeden 
tekrar beni uyardı. Hatta beni uyarırken ‘şeref-
siz’ dedi. Elime doğru vurdu. Ardından yolcular 
araya girip müdahale etti. Ayrıldık ancak şahıs 
tekrar üzerime doğru yürüdü. Boğazıma sarıldı. 
Ben de onun boğazına sarıldım. Yolcular tekrar 
bizi ayırdı. Bana ‘Şirinevler’de ineceğim oraya 
gel’ dedi. Kısa bir süre sonra yine kalktı. Bana 
önce tokat sonra yumruk attı. Bu arada maskem 
takılı değildi. Sürekli tartışma vardı. Ben de ken-
dimi korudum. Elimi havaya kaldırdım yumruk 
atmadım. O an orası kalabalıktı. Bu arbedede 
yaralanmış olabilir. Suçlamayı kabul etmiyo-
rum. Yaralandığıma dair rapor aldım bende 
şikayetçi oldum dava da açıldı” dedi.

Duruşma ertelendi
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Şükrü 
Turan’ın uzuv kaybı yaşayıp yaşamadığının tespit 
edilmesi için tüm tedavi evraklarının istenmesine 
karar verdi. Mahkeme Adli Tıp Kurumu’ndan 
rapor alınmasına da hükmetti. Mahkeme olayın 
yaşandığı anları kaydeden güvenlik kamerası 
görüntülerinin de Adli Tıp Kurumu tarafından 
incelenmesine ve olay günü görevli güvenlik per-
sonellerinin tespit edilerek dinlenilmesine karar 
vererek duruşmayı erteledi.     ■ DHA

ULAŞTIRMA ve Altyapı 
Bakanlığı’na bağlı Altyapı 
Yatırımları Genel Müdür-

lüğü’nden, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin ‘Sefaköy-Beylikdü-
zü-TÜYAP Metrosu 1 yıla yakın-
dır sadece imza bekliyor’ iddiası 
ile ilgili açıklama yapıldı. Yazılı 
açıklamada, Beylikdüzü- Sefa-
köy (İncirli-Sefaköy-TÜYAP) 
Raylı Sistem Hattı’na ait proje ve 
dokümanlarının incelenmek üzere 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
tarafından Altyapı Yatırımları 
Genel Müdürlüğü’ne gönderildiği 
anımsatıldı.

Açıklamada, “Söz konusu 
hattın projelerinin incelenmesinde 
Genel Müdürlüğü’müzün onay 
verebilmesi için zorunlu olan 
‘kesin proje’ vasfında proje teslim 
edilmediği, avan aşamada kal-
mış doküman sunumu yapılmış, 
eksikler ise İBB temsilcileriniz 
ve proje firmanıza bildirilmiştir” 
denildi.

Enerjinizi Esenyurt’a 
harcayın

Devam eden süreçte proje fir-
masının yaptığı sunumlar ve 
gerçekleşen teknik toplantılar 
sonucunda hazırladığı doküman 
ve çalışmaların Genel Müdür-
lüğe ulaştığı belirtilerek, “Ancak 
ilave dokümanlarda da hala asal 

eksikliklerin mevcut olduğu tespit 
edildi. Sondaja dayalı zemin etüt 
raporu, jeolojik plan ve kesit kesin 
projeleri, deprem etüt raporu, 
mimari kesin projeler, tünel ve 
istasyon kazı-destek sistemleri 
başta olmak üzere onayımıza 
esas olmazsa olmaz projeler, 
halihazırda sunulmamış bulunu-
yor. Detaylı eksik listesinin ‘kesin 
proje’ çalışmasının ilgili mevzuat 
gereği sunulması ve Sefaköy- 
Beylikdüzü kesimine ait fizibilite 
etüdünün iletilmesi ile teknik 
incelememiz nihai hale getirilerek, 
Genel Müdürlüğü’müz görüşü 
verilebilecektir. Söz konusu hatta 
paralel Mahmutbey- Esenyurt 
hattı Genel Müdürlüğü’müz 
teklifi ile yatırım programına 
alınıp dört yıl önce ihalesi yapıl-
mış olup fakat İBB hiçbir çalışma 
yapmamaktadır. İBB iş yapmak 
istiyorsa; enerjisini Mahmut-
bey-Esenyurt hattı için kullanabi-
lir” ifadelerine yer verildi. 

BEŞİKTAŞ Meydanı’nda 
yıllardır simitçilik yapan 
Nuriye-Nazım Demir çif-

tinin küçükken sahiplendikleri 
3 yaşındaki ‘Gorbi’ isimli köpek 
28 Aralık akşamı iki kişi tarafın-
dan çalındı. Polis ekiplerinin bir 
süredir devam eden aramalarında 
Gorbi’yi çalanların farklı insanlara 
satarak ilçe ilçe gezdirdiği tespit 
edildi. En son Silivri’de olduğu 
öğrenilen Gorbi’yi polis ekipleri 
bularak sahibine teslim etti.

5-6 el değiştirmiş
Köpeği Gorbi’ye kavuşan Nazım 

Demir “Köpeğimiz bulunalı 
4 gün oldu. En son Silivri’de 
bulundu. Bizim bildiğimiz üç 
el değiştirmiş. Ama 5-6 el de-
ğiştirmiş. Köpeği alan kişi o 
ona satmış. Bu şekilde elden 
ele dolaşmış. Okmeydanı’ndan 
Bağcılar’a satılıyor. Oradan da 
Silivri’ye gidiyor. En son bize 
Silivri’den geldi. Köpeğe kimi 
mama vermiş. Kimi kuru fasulye 
pilav yedirmiş. Değişik değişik ev 
yemekleri yediren olmuş. Köpeği 
bize teslim ettiklerinde şişman-
lamıştı. Şimdi diyet mamaları ile 
kilo vermeye başladı. Biz kuru 

fasulye pilavı seviyoruz. O da 
sevmiştir. İlk geldiğimizde bize 
biraz tepkiliydi. Sanki biz ver-
mişiz gibi davranıyordu. Şimdi 
yavaş yavaş bize alışıyor. Artık 
ismini benimsiyor. Peşimizden 
gelmeye başladı. Bir sıkıntı yok” 
dedi. Gorbi’nin çalınma anı ise 
güvenlik kamerası tarafından 
kaydedildi. Görüntülerde, kal-
dırıma çıkan köpeğin tasmasını 
tutan kişi ‘Gorbi’yi kendine doğ-
ru çekiyor. O sırada başka bir 
kişi de Gorbi’yi kucağına alarak 
uzaklaşıyor. 
           ■ DHA

İSTANBUL
Büyükşehir Be-
lediyesi (İBB) 
Haliç Şehir 
Hatları Tersa-
nesi’nde, yerli 
ve milli Deniz 
Yüzey Temiz-
leme Tekneleri 
üretiyor. Deniz 
Yüzeyi Temiz-
leme Teknelerin her biri 7 metreküp atık top-
lama kapasitesine sahip ve mevcut teknelere 
oranla yakıt tasarrufu sağlıyor. İSTAÇ’ın 
envanterinde 11 adet Deniz Yüzeyi Temizlik 
Teknesi ve 2 adet Çevre Kontrol Teknesi 
bulunuyor. Bunlara ek olarak 3 adet Deniz 
Yüzeyi Temizleme Teknesi ve 1 adet Çevre 
Kontrol Teknesini filosuna katmayı planlı-
yor. İBB’nin elinde bulunan mevcut Deniz 
Yüzey Temizlik Tekneleri süzgeçli mekanik 
bant sistemine sahip. Denizin yüzeyindeki 
atıkları alıp bant üzerinde topluyor ve bu 
sayede denizleri çöplerden arındırıyor. İBB 
bu teknelerle İstanbul genelinde 5 milyon 
metrekare kıyı sahil şeridinde meydana 
gelen kirlilikle mücadele ederken, bir yandan 
da dere ağızlarındaki oluşabilecek kirliliğe 
müdahale ediyor. Haliç Şehir Hatları Ter-
sanesi’nde üretimi devam eden İSTAÇ 11, 
İSTAÇ 12, İSTAÇ 13 teknelerin Mayıs 2022 
itibariyle hizmete alınması planlanıyor.

Şahit ol çağrısı

ŞÜKRU Turan’ın avukat Mustafa Alpağut, 
“Müvekkilim maddi, manevi zarara uğradı. 
İşinden oldu. Güvenlik görevlisi olması nede-
niyle tek gözünü kaybettiği için çalışamıyor, 
işsiz. Burada belediyenin de olayda kusuru 
olduğu kanaatindeyiz. Belediyenin bu olayın 
oluşuna engel olması gerekirdi. Maske konu-
sunda uyarı yapması gereken belediye çalı-
şanları. Sanık duruşmada hiçbir fiilde bulun-
madığını söyledi. Suçlamaları kabul etmedi 
ancak kamera kayıtlarında olayın meydana 
geliş hali ortada. Bu sebeple cezasını alaca-
ğına inanıyoruz. Ayrıca metrobüste bu olaya 
şahitlik etmiş olan kişilerin bize ulaşarak tanık 
olarak beyanda bulunmalarını istiyoruz. O ki-
şilerden yardım istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Yardım istedi

DURUŞMA sonrasında Kü-
çükçekmece Adliyesi önünde 
açıklama yapan Şükrü Turan, 
“Olaydan sonra tek gözle çok 
zorluklar yaşadım. Sol gözüm 
görmediği için sol taraftaki 
insanlara çarpıyorum ve in-
sanlarla tartışma yaşıyorum. 
7 aydır bu zorluklar içerisinde 
yaşıyorum. Bugün ilk duruş-
mamız görüldü. Sanık suçlayıcı 
ifadeler verdi. Ben hiçbirini ka-
bul etmiyorum. Olaydan sonra 
ilk etapta bankadaki işimden 
kovuldum. Daha sonra güvenlik 
şirketi beni işten kovdu. Şuan 
7 aydır boştayım hiçbir işe el 
atamıyorum. Gözüm görme-

diği için kimse beni işe almak 
istemiyor. Maddi ve manevi 
olarak zor durumdayım. İlk 
etapta yattığım hastanede 10 
gün içinde 3 tane ameliyat 
geçirdim. Başka bir hastaneye 
sevk edildim orada da 1 ame-
liyat geçirdim. İlerleyen za-
manlarda 1 tane daha ameliyat 
geçireceğim. Gözümün kurta-
rılma ihtimali yok. Ben buna 
da şükrediyorum. İlk etapda 
doktorlar gözümü alıcaklarını 
söylediler. Buna çok üzüldüm 
ancak Prof. Dr. İbrahim Koçak 
hocamızın gayretleri ile gözüm 
yerinde. Hastanede 25 gün 
yattıktan sonra bana 3 ay rapor 

verdiler. 3 ay raporun parasını 
SGK’dan almaya gittiğimde 
raporlu olduğum halde işten 
çıkartıldığımı öğrendim. Maddi 
ve manevi olarak baya zor du-
ruma soktular. Benim arkamda 
durmaları gerekiyordu neden 
böyle yaptıklarını anlamıyo-
rum” diye konuştu.

İşimden oldum

Avcılar’da metrobüste maske takması için kendisini uyaran güvenlik görevlisi Şükrü Turan’ı (48) darbederek, tek gözünü kaybetme-
sine neden olan Ömer Senem, (19) hakkında ‘Kasten yaralama’ suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla istemiyle acılan dava-
da ilk kez hakim karşısına çıktı. Avukat Mustafa Alpağur, metrobüste olaya şahit olanların tanıklık yapmaları için çağrıda buludu

Projede eksiklik var!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, İBB’nin  ‘Sefaköy-Beylikdü-
zü-TÜYAP Metrosu 1 yıla yakındır sadece imza bekliyor’ iddiası hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, söz 
konusu projenin incelendiği ve eksiklikler tespit edildiği belirtildi. Ayrıca, aynı hatta paralel Mahmutbey- 
Esenyurt hattının yatırım programına alınmasına rağmen İBB tarafından hiçbir şey yapılmadığı vurgulandı

Beşiktaş’ta çalındı
Silivri’de bulundu
Beşiktaş Meydanı’nda simitçilik yapan Nuriye-Nazım Demir çiftinin 
çalınan köpekleri ‘Gorbi’ Silivri’de bulundu. Köpeğin farklı insanla-
ra satıldığını söyleyen Nazım Demir “Değişik değişik ev yemekleri 
yediren olmuş. Köpeği bize teslim ettiklerinde şişmanlamıştı” dedi

Yerli ve milli tekne
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Sınıf Atık Getirme ve Eğitim Merkezi,
geri dönüşümü yerinde öğrenmek iste-
yen çocukları ağırladı. Atölyede çocuk-
lar ahşap atıklarından süsler yaptı.
Cam eritme makinesi ile cama hayat
verilen ve plastik kırma makineleri ile
çocuklara plastiğin dönüşümünün an-
latıldığı merkezde ‘sıfır atık’ bilincinin
artırılması hedefleniyor.

Çocuklara anlatıyoruz

Fatih Belediyesi’nde sıfır atık çalışma-
ları üzerinde faaliyet sürdüren Çevre
Mühendisi Onur Felek, eğitimler hak-
kında bilgi verdi. Felek, “Tesisimiz yal-
nızca atık getirme üzerine değil aynı
zamanda eğitim merkezi. Diğer tesis-

lerden farkımız eğitim merkezimizin
bulunuyor olması. Bu zamana kadar 2
binin üzerinde öğrenci tesisimize geldi.
Burada kendileriyle kullanım dışı kal-
mış ahşap atıklar üzerinden resim bas-
kısı çalışması uyguluyoruz. Aynı
zamanda tesisimizde cam eritme ma-
kinemiz bulunuyor. Burada yemekha-
nelerden çıkan cam atıklarımızı eriterek
boyama çalışması gerçekleştiriyoruz.
Sonrasında süs eşyası olarak kullanım
haline getiriyoruz. Bir atığın öyküsünü
çocuklara anlatıyoruz” dedi. Felek, eği-
timlerde kalan ahşaplardan kedi köpek
evleri yapıldığını ve bu evlerin öğrenci-
lerin okullarına gönderildiğini de 
söyledi.

Bilinç aşılanıyor

Öğrencilere sıfır atık bilincinin öğretil-

mesini amaçladıklarını ifade eden
Felek, “Sıfır atık nedir?Atıklar konu-
sunda nasıl önlemler almamız gerekir?
Nelere dikkat etmek gerekir? Bunlarla
alakalı çocuklarımıza bilgi, birikim ve
atölye çalışmalarıyla bunları pekiştir-
meye çalışıyoruz” diye konuştu.
Vatandaşlar evlerinden ve iş yerlerin-
den çıkan atıkları getirdiklerini ve bu
atıkların tesiste depolandığını belirten
Felek, “Burada toplanan atıkları fabri-
kalara yönlendiriyoruz. Çok sayıda
atık ilaç toplamış durumdayız. Atık ilaç
konusunda vatandaşlarımız baya du-
yarlı. Aynı zamanda eczanelerde topla-
nan atık ilaçlar da buraya
yönlendiriliyor. 400-500 kiloya yakın
ilaç toplanmış durumda. Bunun berta-
rafı için de İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi ile bir anlaşmamız mevcut” dedi.

Çok eğlendim

Atölye çalışmalarına katılan 10 yaşın-
daki Salih Tunç, “Bugün atıkları öğ-
rendim ve çok güzeldi. Çöplerin
dışarıda yere atılmaları çevre için çok
zararlı. Atık kutuları önüme çıkarsa
ben de çöplerimi ayırıyorum” dedi. 9
yaşındaki Ecrin Düzenli de “Geri dö-
nüşümle alakalı çok şey öğrendik.
Ahşaplar üzerine resimler yapıyoruz.
Kağıtları, metal atıkları yerlerine at-
mamızı öğrettiler. Ben de bunlara
dikkat ediyorum” ifadelerini kullandı.
9 yaşındaki Tuana Fatma Özçelik ise
“Geri dönüşümle ilgili filmler izledik.
Hepsi çok anlamlıydı. Çöpleri ayıra-
rak atmamız gerektiğini öğrettiler.
Ben çok beğendim ve eğlendim" 
diye konuştu. DHA

SULTANLARIN
PORTRELERİ

Fatih Belediyesi 1'inci Sınıf Atık Getirme ve Eğitim Merkezi (FAGEM) ile çocuklar geri dönüşümü yerinde öğrenmek
için atölye çalışmalarına katıldı. Eğitimler hakkında bilgi veren Onur Felek, “Burada toplanan atıkları fabrikalara
yönlendiriyoruz. Çok sayıda atık ilaç toplamış durumdayız. Atık ilaç konusunda vatandaşlarımız baya duyarlı” dedi

UYGULAMALI
OGRENIYORLAR

Kazlıçeşme Sanat 2022 sanat yılını, İsmet Yedi-
kardeş’in “FORMREFORM” Retrospektif Sergisi
ile açıyor. 20 Ocak'ta kapılarını açacak retrospek-
tifte sanatçı Yedikardeş’in; birçoğu daha önce hiç
sergilenmemiş seramik, resim, heykel gibi farklı
disiplindeki eserleri sanatseverlerle buluşacak

ZeytinburnuBelediyesi Kazlıçeşme Sanat 2022
sanat yılının açılışını sanatçı İsmet Yedikardeş Ret-
rospektif Sergisi ile gerçekleştiriyor. 20 Ocak Per-

şembe günü, saat 19.00’da gerçekleşecek sergi açılışına; AK
Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Zeytinburnu Be-
lediye Başkanı Ömer Arısoy, sanatçı İsmet Yedikardeş,
“FORMREFORM” Retrospektif Sergisi Küratörü Mehmet
Lütfi Şen ve çok sayıda sanatsever katılacak. Seramik, resim
ve heykel gibi çok yönlü eserleri olan Yedikardeş’in tüm dö-
nemlerinden ve farklı sanat disiplinlerinden eserlerinin yer ala-
cağı sergide; sanatçının daha önce hiç sergilenmemiş birçok
çalışması da ilk kez Kazlıçeşme Sanat’ta gün yüzüne çıkacak.
“FORMREFORM” Retrospektif Sergisi’nde, sanatçının ço-
cukluk döneminde babasının çömlekhanesinde seramikle bu-
luştuğu döneme ait fotoğrafları, Stuttgart Güzel Sanatlar
Akademisi dönemi koleksiyonu, sanat hayatının önemli kesit-
leri ve biyografi bölümleri yer alıyor. Öze Dönüş, İlk ve Son,
Mardin Resimleri, Sultanlar olmak üzere 4 seriden oluşan
serginin küratörlüğünü ise Mehmet Lütfi Şen üstleniyor.

4 seriden oluşuyor

Figüratif seramik ve heykel çalışmaların yer aldığı ‘Öze Dönüş
Serisi’nde sanatçının son dönemlerde yaptığı ve daha önce hiç
sergilenmemiş 14 eseri bulunuyor. Retrospektifin ikinci bö-
lümü olan ‘İlk ve Son Serisi’nde ise Yedikardeş’in deri üzerine
yağlı boya çalışmalarından oluşan önemli başyapıtları yer alı-
yor. ‘Mardin Resimleri Serisi’, sanatçının kendisine Mardin
konulu yeni bir dünya yarattığı eserlerden oluşuyor. Prof. Dr.
Metin Sözen seriyi, “Bu dünyanın içerisinde dün, bugün ve
gelecek vardır” sözleriyle tanımlıyor. Retrospektifin son bö-
lümü olan ‘Sultanlar Serisi’ İsmet Yedikardeş’in medeniyet
değerlerine bir vefa olarak yaptığı Osmanlı Sultanları portrele-
rinden seçilen 10 eser, ilk kez sanatseverlerle buluşuyor. Seri-
nin tamamında 36 Osmanlı padişahı; portresi, tuğrası ve
yaptırdığı mimari eserlerden biri ile resmediliyor. Sanatsever-
ler sergilenen tüm eserleri, "FORMREFORM" Retrospektif
Sergisi için özel olarak hazırlanan katalogdan takip edebile-
cek. Ayrıca katalogda Prof. Dr. Kaya Özsezgin’in ve Prof. Dr.
Metin Sözen’in sanatçı üzerine yaptığı değerlendirmeler ile
Samet Karagöz’ün bu retrospektif için kaleme aldığı kapsamlı
makalesi de yer alıyor. DHA

Cam eritme makinesi ile cama hayat verilen ve plastik kırma makineleri ile çocuklara plastiğin dönüşümünün anlatıldığı merkezde ‘sıfır atık’ bilincinin artırılması hedefleniyor.



 
 

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

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

yüzde 7,4 artş gerçekleşti 

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

Sevgi 
Emanet

 
 

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

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

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

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

yüzde 7,4 artş gerçekleşti 

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

Sevgi 
Emanet
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BM, Libya’da 27 hapishane ve gözaltı merkezinde 12 binden 
fazla kişinin tutulduğunu ve binlercesinin de yasa dışı ve 

genellikle “insanlık dışı koşullarda silahlı gruplar tarafından 
kontrol edilen veya gizli tesislerde alıkonulduğunu” bildirdi

BIRLEŞMIŞ Milletler 
(BM) Genel Sekrete-
ri Antonio Guterres, 

Associated Press tarafından elde 
edilen rapora göre, Libya’daki BM 
siyasi misyonunun, hükümet ve 
diğer gruplar tarafından işletilen 
tesislerde keyfi gözaltı, işkence, 
cinsel şiddet ve diğer uluslararası 
hukuk ihlallerini belgelemeye 
devam ettiğini vurguladı. Libya 
makamları tarafından sağlanan 
resmi istatistiklerde yer almayan 
binlerce tutuklunun olduğunu be-
lirten Guterres, Libya genelinde 27 
hapishane ve gözaltı merkezinde 
resmi olarak 12 binden fazla kişi-
nin tutulduğunu ve binlercesinin 
de yasa dışı ve genellikle “insan-
lık dışı koşullarda silahlı gruplar 
tarafından kontrol edilen veya 
gizli tesislerde alıkonulduğunu” 
kaydetti. Guterres, BM Güvenlik 
Konseyine sunduğu raporda, “Li-
bya’da göçmenlerin, mültecilerin 
ve sığınmacıların insan haklarının 
devam eden ihlallerinden büyük 
endişe duyuyorum.” ifadesine yer 
verdi. Guterres ayrıca, kadın ve 

erkek göçmenler ve mültecilerin, 
silahlı gruplar ve uluslararası 
insan tacirlerinin yanı sıra İçişleri 
Bakanlığına bağlı Yasadışı Göçle 
Mücadele Müdürlüğü yetkilileri 
tarafından artan tecavüz, cinsel 
taciz ve insan ticareti riskleriyle 
karşı karşıya kaldığını aktardı.

Göçmenler gözaltına alınıyor
Libya, son yıllarda Afrika ve Orta 
Doğu’da savaştan ve yoksulluktan 
kaçarak Avrupa’ya gitmeye çalışan 
göçmenler için baskın geçiş noktası 
haline geldi. Guterres, Akdeniz’i 
geçerek Avrupa’ya ulaşmaya çalı-
şırken kurtarılan veya engellenen 
ve Libya Sahil Güvenlik tarafından 
Libya’ya geri gönderilenler de 
dahil olmak üzere göçmen ve mül-
tecilerin geniş çaplı keyfi gözaltı-
lara maruz kaldığını ifade etti. 14 
Aralık itibarıyla Sahil Güvenliğin 
30 bin 990 göçmen ve mülteciyi 
durdurduğunu ve onları Libya’ya 
geri gönderdiğini belirten Guter-
res, bunun “2020’de geri dönen 
toplam kişi sayısının neredeyse üç 
katı” olduğunu vurguladı. 

LIBYALILAR MAĞDUR

TÜRKIYE GÜVENLIK 
IÇIN ÖNEMLI BIR YER

NIJERYA’YA 
YARDIM

UKRAYNA TEDIRGIN

VENEZUELA Ulusal Seçim Konseyi 
(CNE), Devlet Başkanı Nicolas Ma-
duro’nun muhtemel azli için talep 

edilen referandum prosedürünün başlatıl-
masını onayladığını bildirdi. Referandum 
talebinde bulunan grupların, Venezuela 
Geri Çağırma Hareketi (MOVER), Ulusal 
ve Uluslararası Demokrasi Komitesi ve 
Confedejunta Ulusal Yürütme Komitesi 
olduğu bilgisi paylaşıldı. Grubun sözcüsü 
Nelson Chitty La Roche, basına yaptığı 
açıklamada, toplumsal barışın sağlanma-

sı için referandumun gerekli olduğunu 
belirterek, “Biz geri çağırma referandumu 
istiyoruz. Sosyal barış ve kurumsal güven 
için, Venezuelaların gelecek hayalleri için 
bunu istiyoruz.” dedi. İktidar tarafından 
konuya ilişkin henüz açıklama yapıl-
mazken referandum tarihi ve detayları 
hakkında şimdilik bilgi paylaşılmadı. 
Yerel basında çıkan haberde söz konusu 
referanduma gidilse dahi Maduro’nun 
mevcut toplumsal desteğiyle bunu kolay-
ca aşacağı belirtiliyor.

MADURO GÖREVDEN ALINABILIR
Venezuela Ulusal Seçim Konseyi, Devlet Başkanı Maduro’nun görevden alınmasına yönelik referandum talebini kabul etti

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Türkiye’nin, Avrupa Birliği’nin (AB) güvenliği 
için kaçınılmaz, vazgeçilmez ve yeri doldurulamaz bir unsur olduğunu söyledi

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Jo-
sep Borrell, Rusya’nın ABD ve NATO ile yürüttüğü müzakerelerde AB’ye 

teklif götürmemesinin ABD ve AB’yi ayırmayı amaçladığını söyledi

ARNAVUTLUK Başba-
kanı Edi Rama,Cumhur-
başkanı Recep Tayyip 

Erdoğan ve beraberindeki heyet 
ile gerçekleştirdiği görüşme son-
rasında düzenlenen ortak basın 
toplantısında konuştu. Deprem-
den sonra ilk saniyelerden itiba-
ren yanlarında olan ve sözünü 
tutan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 
teşekkür eden Rama, “Tabii ki 
söz Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 
geldiğinde bu bir yenilik değildir, 
çünkü o her zaman söylediğini 
yapandır.” dedi. Rama, deprem 
konutlarının inşa edilme süre-
cinde her türlü desteği verenlere 
de teşekkür ederek, böylece hem 
depremzedelerin hayatlarını 
değiştirdiklerini hem de Arna-
vutluk ile Türkiye arasındaki 
ilişkilerin değer ve derinliği için 
yeni bir anlamlı örnek oluştur-
duklarını söyledi. Bundan bir yıl 
önce Ankara’da imzaladıkları 
bir dizi anlaşmayı anımsatan 
Rama, Yüksek Düzeyli İşbirliği 
Konseyi’nin kurulmasına ilişkin 
anlaştıklarını ve geçen süre içe-
risinde varılan somut adımların 
Ankara’daki görüşmenin iki ülke 
arasındaki ilişkilere yeni bir sayfa 
açtığını kaydetti. Rama, Türkiye 
tarafından Fier şehrine inşa edi-
len Türkiye-Arnavutluk Dostluk 
Hastanesi’nin hem vatandaşlara 
hizmet hem de bir bilgi aktarımı 
noktası olduğunu belirtti. Arna-
vutçanın Türkiye’deki okullarda 
seçmeli ders olması, Türkiye’nin 
destekleriyle Arnavutluk yolları-
nın akıllı kameralarla izlenmesi 
ve teknoparklar olmak üzere 
birçok konuda çalışmaların 
sürdüğünü kaydeden Rama, şu 
ifadeleri kullandı: “Gümrük ve 

vergi gelirleri alanında, istihbarat 
kapasitelerinin artırılması nokta-
sında iş birliği yapıyoruz. Eko-
nomik ilişkileri güçlendirmek, 
ticaret hacmini artırmak için eli-
mizden geleni yapacağız. Turizm 
alanındaki iş birliğini de artırmak 
için potansiyel çok büyük.”

AB için kıymetli
Rama, deprem konutlarının 
teslim edildiği Laç şehrinden dö-
nerken sosyal medyada gördüğü 
bir yorumda, “İyi ki Müslüman 
değilsin, çünkü Cumhurbaşkanı 
Erdoğan ile o kadar yakın du-
ruyorsun ki Müslüman olsaydın 
AB’dekiler kim bilir ne derdi?” 
yazıldığını aktardı. Kendisinin 
bir Katolik ancak eşinin Müslü-
man olduğunu kaydeden Rama, 
“Ancak Arnavutluk veya AB’de 
hiç kimsenin, iki ülke arasındaki 
ilişkilerinden rahatsız olmaları 
gerektiğine inanmıyorum. Çün-
kü, bu ilişki geleneksel bir ilişki-
dir.” ifadelerini kullandı. Rama, 
Türkiye’nin bölgedeki barışın 
tesisinde yapıcı rolünün yerinin 
doldurulamaz, vazgeçilmez ve yo-
rumsuz olduğunu vurgulayarak, 
“Türkiye ve Cumhurbaşkanının 
üzerine atılan tüm gölgeler hepsi 
birer hayal gücüne dayalı filmdir 
ve gerçekte karşılık bulmayan 
yorumlardır.” dedi. Türkiye-
siz AB’nin bugünkünden daha 
kötü bir durumda olabileceğini 
belirten Rama, “Türkiye, AB’nin 
güvenliği için kaçınılmaz, vazge-
çilmez ve yeri doldurulamaz bir 
unsurdur. Ben bunu NATO’da 
da, Brüksel’de de, ikili görüşme-
lerde de ifade ettim. Bugün de 
açıkça söylüyorum çünkü bu bir 
gerçek.” ifadelerini kullandı.

Avrupa Parlamentosunun 
Dış İlişkiler ile Güvenlik 
ve Savunma Komiteleri, 

Ukrayna’nın doğusu ve Rusya ile 
sınırda süren krize ilişkin olağa-

nüstü ortak toplantı 
düzenledi. Toplantıda 
konuşan Borrell, Uk-

rayna sınırında 100 bin 
civarında Rus askerinin 
konuşlandırılmasının 
ardından ortaya çıkan 
gerginlik ve Rusya’nın 
ABD ve NATO’ya sundu-

ğu Avrupa’daki güvenlik garan-
tileri gibi konuların görüşüldüğü 
müzakerelere değindi. Borrell, bazı 
çevrelerin Rusya’nın AB ile masaya 
oturmamasını “AB’nin başarısız-
lığı” olarak değerlendirdiğini dile 
getirdi ve “Müzakereler sürerse, ki 
uzun ömürlü olacağa benzemiyor, 
masada bizi etkileyen teklifler olur-
sa mutlaka taraf olmalıyız.” dedi.

Yüksek Temsilci, “Müzakerelerin 
parçası olmamızın Rusya tara-
fından kesinlikle istenmeyişinin 
nedeni açık. Batı duvarını bölmek, 
ABD ve AB’yi ayırmak, Rusya’nın 
çıkarına hizmet ediyor.” değer-
lendirmesini yaptı. 10 Ocak’ta 
İsviçre’nin Cenevre kentinde ABD 
ve Rusya görüşmesi, 12 Ocak’ta da 
Belçika’nın başkenti Brüksel’de 
NATO-Rusya Konseyi toplantısı 
yapılmıştı.

AB önleyici tedbir almayacak
Borrell, AB’nin Rusya’ya karşı “ön-
leyici yaptırımlar” uygulamasını 
reddederek, tırmanma durumla-
rında hazırlıksız yakalanmamak ve 

gerek görüldüğünde uygulamaya 
koymak için yaptırım taslakları ha-
zırladığının altını çizdi. AB’nin Rus-
ya’ya karşı gerilimi azaltma çağrısı 
yapma ve krizi önleme modunda 
kalması gerektiğini belirten Borrell, 
aynı zamanda Ukrayna’ya karşı 
herhangi bir yeni saldırının karşı-
lıksız kalmayacağını vurgulamaya 
devam etmesi gerektiğini ifade etti. 
Borrell, şimdiye dek Ukrayna hükü-
metinin doğrudan yardım isteme-
diğini, ancak istemesi durumunda 
bunu sağlamak konusunda AB 
içerisinde görüş birliği olduğunu 
aktararak, 24 Ocak’ta yapılacak AB 
Dışişleri Bakanları toplantısında 
çeşitli tekliflerin değerlendirilece-
ğini söyledi. Ukrayna Başbakanı 
Vladimir Zelenskiy ise geçen ay 
Brüksel’de düzenlenen AB-Doğu 
Ortaklığı Zirvesi sonrasında AB’nin 
Rusya’nın topraklarına muhtemel 
saldırısını beklemeden yaptırım 
uygulaması gerektiğini söylemişti.

Navalnıy’ı serbest bırakma çağrısı
Öte yandan Borrell’in ofisinden 17 
Ocak’ta yapılan yazılı açıklamada 
AB, Rusya’ya, tutuklanmasının 1. 
yıl dönümünde Rusya’ya Aleksey 
Navalnıy’ı serbest bırakma çağrısı 
yaptı.

Açıklamada “Rus makamlarına, 
daha fazla gecikme olmaksızın Na-
valnıy’ın derhal ve koşulsuz olarak 
serbest bırakılması ve yaşamına 
yönelik riskin niteliği ve boyutuyla 
ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi tarafından verilen 
geçici tedbire uyması için çağrımızı 
yineliyoruz.” denildi.

RUSLAR PLAN RUSLAR PLAN 
YAPIYOR!YAPIYOR!

Türk hayırseverlerin gönderdiği yar-
dımlarla Nijerya’da inşa edilen yetim-
hane, 100’e yakın çocuğu sıcak bir yuva 
oldu. Darul Amin Foundation aracı-
lığıyla başkent Abuja’nın Pape bölge-
sinde inşa edilen Cevat Aydın Darush 
Shafaqah Yetimhanesi törenle açıldı. 
Törene Türkiye’nin Abuja Büyükelçisi 
Hidayet Bayraktar, Darul Amin Vakfı 
Başkanı Murat Oğuz, Diyarbakır Ulu 
Camii Emekli Baş İmamı Hafiz Ali, 
Eski Nijerya Eğitim Bakanı İbrahim 
Shekarau, veliler, öğrenciler, yetimler 
ve çok sayıda davetli katıldı. Büyükelçi 
Bayraktar, törende yaptığı konuşmada, 
Türk sivil toplum kuruluşlarının, ebe-
veynlerini kaybettikten sonra bu hayata 
dezavantajlı bir konumda başlayan 
Nijeryalı çocukların güvenli bir şeklide 
barınması için bu ülkede aktif olarak 
çalıştığını görmekten mutlu olduğu-
nu belirtti. Çocukların büyüklerin en 
kutsal emaneti olduğunun altını çizen 
Bayraktar, “Çocuk sağlığına, eğitimine 
ve gelişimine yapılan her yatırım daha 
iyi bir gelecek için yapılan bir yatırım-
dır ve toplum için faydaları var.” dedi.

Çocuklar kıymetli
Bayraktar, çocukların geleceğin anah-
tarını elinde tuttuğunu ifade ederek, 
zorlukları ve sorunları çözmede onların 
fikirleri ve enerjilerinin yardımcı 
olacağını belirtti. Çocukların değerle-
rinin içinde yaşayacağımız dünyamızın 
gelecekteki karakterini ve doğasını 
şekillendireceğini kaydeden Bayrak-
tar, “Eminim Cevat Aydın Darush 
Shafaqah Yetimhanesi bu toplumun 
çocuklarına iyi bakılacakları güvenli 
bir barınak sağlayacak.” diye konuştu. 
Bayraktar, eğitimin Afrika’nın kal-
kınması için en güçlü araçlardan biri 
olacağına dikkat çekerek, bu nedenle 
yetimhanenin yanında okul da inşa 
edildiğini söyledi.

UKRAYNA Devlet Baş-
kanlığından yapılan açık-
lamaya göre, Zelenskiy, 

Amy Klobuchar, Robert Portman, 
Chris Murphy, Jeanne Shaheen, 
Richard Blumenthal ve Roger 
Wicker’dan oluşan ABD’li se-
natör heyeti ile Kiev’de görüştü. 
Görüşmede Zelenskiy, ülkesinin 
karşılaştığı güvenlik zorlukları 
karşısında ABD Kongresine, 
Ukrayna halkıyla dayanışması 
için teşekkür etti. Ukrayna’nın 
sınırlarındaki güvenlik durumuna 
ilişkin delegasyona bilgi veren 
Zelenskiy, Rusya’ya karşı önleyici 
bir yaptırım paketi hazırlamanın 
gerekliliğine dikkati çekti. Gö-
rüşmede Zelenskiy, Rusya’nın 
Ukrayna’nın “geçici olarak işgal 
altındaki topraklarında” halka 
pasaport vermeye devam ederek 
Rus vatandaşlarını koruma kisvesi 
altında gerginli-
ği arttırmak için 
bahane aradığını 
aktardı.
ABD’li senatör-
ler de Ukrayna’nın 

egemenlik ve toprak bütünlüğüne 
desteklerini ifade ederek, ülke-
nin bağımsızca kendi güvenliğini 
sağlama yollarını seçme hakkı 
olduğunun altını çizdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna’nın “geçici olarak 
işgal altındaki topraklarında” halka pasaport vermeye devam ederek Rus vatan-

daşlarını koruma kisvesi altında gerginliği arttırmak için bahane aradığını belirtti



Bir metre küpe

ölçüsü birimi

Üslup

Doktor
Ab

biçimde

ilgili

Güç,
giderilmek

Güzel
koku

Bir ülke

süs

Rus

sesi

merkezi

Nobelyum

Yemek

söz

kimse (gökyüzü, Beygir kimse
imlerle

100 m²

bölüm kimse

Mikroplu bir deri Dizelge

M E R E T K I R B A Ç G
U Ç A R I L P A P Y O N
S T R E P T O M S N
O D A A D S A N Y O F X
N N K L O H E Y O L L L
G A A Y G F N D A S
A V R M R L A J R A H A
M A L A Ç A L Y A L N
Ü L D S A L T A A E N I
N O R K E L W W K N K
F R A T W K A S K O R

R D L E N D R M E K

AÇALYA

 ALAKOK

 ARAKA

 ARYOSO

 AYNALI

 FRANK

 KASKO

 KIRBAÇ

 NAVAL

 SANIK

 SOLDA

5 7
7 5 8
3 7 6
8 3 6

1
1 2 5 9

8 6 7 4
1 2

9 6

6
3 7 8

1 5
7 9

9 1 8 3
3 1 5

9 2
7 8

5 3 6 4 8

B G
K H

E K
G C

K F G B
A D E
H E A D

E H F
A K F

7 6 5 4 9 3 2 1 8
2 4 3 1 8 5 6 7 9
1 9 8 7 2 6 3 4 5
5 7 9 2 3 4 1 8 6
8 3 2 6 1 7 5 9 4
4 1 6 8 5 9 7 2 3
3 2 1 9 6 8 4 5 7
9 5 4 3 7 2 8 6 1
6 8 7 5 4 1 9 3 2

1 8 4 2 5 6 3 7 9
6 7 2 3 1 9 5 8 4
9 3 5 4 8 7 1 2 6
2 9 8 1 3 4 6 5 7
5 6 3 9 7 8 2 4 1
7 4 1 6 2 5 8 9 3
8 2 6 7 9 3 4 1 5
4 5 7 8 6 1 9 3 2
3 1 9 5 4 2 7 6 8

8 5 9 6 7 2 3 1 4
2 4 1 9 5 3 6 7 8
7 3 6 8 1 4 5 2 9
4 6 5 1 3 7 8 9 2
9 1 8 2 6 5 7 4 3
3 7 2 4 8 9 1 5 6
6 8 4 5 9 1 2 3 7
1 2 7 3 4 8 9 6 5
5 9 3 7 2 6 4 8 1

D E B G K A F H C
G K F B H C E A D
H C A F E D B K G
B H D E G K C F A
K F E A C H D G B
C A G D F B K E H
F G H C B E A D K
E D C K A G H B F
A B K H D F G C E

Y A D A B A N
A R B A
R R A Z A K I T
I M A L A T A
Ç L A H A N A H
A L
P A A Ç A D I R I

G A R D
K U T U P A Y I S I
O A S
R K A M P Ç I P

K L K A
D B Z A N S V
O A D A K L I L
R A T E Z C

Bir metre küpe

ölçüsü birimi

Üslup S S Doktor D O K Ab S T F biçimde U ilgili

Güç, O giderilmek

S T L Güzel
koku R A B O K U M A A K S N E

E N A M F A U N A E L L E D U N
T R E V R A L A K O N K Bir ülke Z A R E

süs K S E L Ç U K P H A K A N S N
T A Ç

Rus

Ç A R sesi D A M
merkezi K K Ç F L E
Ü S A Nobelyum A K K

A T N O Yemek A L E B
K N A B A T söz T A

kimse E K (gökyüzü, A Beygir U kimse U N L imlerle K
U T Ç U Y A Y A K T L A M E 100 m² A R
bölüm R L O S T R A kimse A T C S K A L A
S U A L T U Y A R Ü C R E T S Z

P L Mikroplu bir deri Z O N A A R Z A Dizelge L S T E

Ç ö z ü m l e r

G A R D

 ARA

 DDY

 BALA

 YA DA

 BAKAN

 ADAKLI

 LAHANA

Su
do

ku
 | 

Ko
la

y

Su
do

ku
 |

Ha
rf 

Su
do

ku
 | 

AB
CD

EF
GH

K7 1 8
3 8 9

1 9
5 7 4 6
8 7 5 4

9 2
4 7

3 7 2
6 1

Su
do

ku
 | 

Ço
k 

Ko
la

y

Z.Aleksia Kayar
bulmacaci@gmail.com

12 19 OCAK 2022 ÇARŞAMBA BULMACAwww.gazetedamga.com.tr



13KÜLTÜR - SANAT 17 TEMMUZ 2021 CUMARTESİwww.gazetedamga.com.tr

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

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

30 saatte açıklanıyor

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

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

Çok daha ekonomik

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

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

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

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

Okuryazarlık artacak 

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

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pekiştirmek istiyoruz 

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

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

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

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

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

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

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

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

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

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

Ekolojik okuryazarlık 
İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü mezunu Müge
Yeniada, bitirme projesi kapsamında çekirdekten bitki yetiştirme kiti yaparak nostaljik
fasulye deneyini günümüze taşıdı.  Projeyle çocukların ekolojik okuryazarlığının ve
çocukla ebeveynin arasındaki ilişkinin verimli bir şekilde artırılması hedefleniyor
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Y urt dışında çalışma, yerleşim ve
aile vizesi başvurularında popü-
lerliği katlanarak artan ülkelerin

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

30 saatte açıklanıyor

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

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

Çok daha ekonomik

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

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

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

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

Okuryazarlık artacak 

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

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak 

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

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

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

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

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

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

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

Pekiştirmek istiyoruz 

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

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

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

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

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

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

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

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

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

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

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

ki savaş algısını ve bu algının 
İstanbul ve Ankara’da 
nasıl ayrıştığının süreç ve 
biçimlerini dönemin pro-
paganda ürünlerinin görsel 
rehberliğinde okuyor. Savaş 
yıllarında tek parti rejiminin 
kitle algısını nasıl yönettiği-
ni, ülke içinde tasarlanan, 
basılan ve dolaşıma soku-
lan askeri albümler, resmî 
bültenler, halkevi yayınları, 
posta pulları, popüler kültür 
ve karikatür dergileri-
nin yüzeylerinde yer alan 
propaganda imgelerinin 
bütünsel yapısında ve bir o 
kadar etkileyici ve eklektik 
kurgusunda inceliyor. Aynı 
adlı sergiden yola çıkılarak 
hazırlanan bu yayın, örnek-
lerini sıkça izlediğimiz İkinci 
Dünya Savaşına dair yıkım, 
soykırım veya cephelerdeki 
sıcak savaş görüntülerine 
yer vermeyi, okura savaşın 
kendisini tekrar göstermeyi 
veya yeniden izletmeyi he-
deflemiyor. Bilakis savaşın 

kendisinden öte, savaşa 
girmeyen Türkiye’deki savaş 
algısına odaklanıyor. Sınır-
ları dışında cereyan eden 
küresel savaşı kimi zaman 
temkinle, kimi zaman da 
endişe ve gerilimle izleyen 
Türkiye’deki savaş algısını, 
bu algıyla gelişen resmi söy-
lemi, toplumsal psikolojiyi 
ve siyasal dönüşümü tahlil 
ediyor. 

Geçmişten bugüne 
Türkiye
İroni ve Gerilim, Anka-
ra’nın aktif tarafsızlık poli-
tikasıyla İstanbul’daki savaş 
psikolojisi arasındaki ilişkiyi, 
önce kenetlenme, ardından 
çözülme sürecini yansıtan 
propaganda ürünleriyle ele 
alıyor; sonuç bölümünde ise, 
1950 Seçimleri’yle iktidara 
gelen Demokrat Parti’nin 
seçim kampanyasında 
kullandığı, savaş paranoya-
sından kurtulmuş, gelece-
ğine güvenle bakan “Yeni 
Türkiye” söylemini yansıtan 
imaj ve temsillerle okuru 
buluşturmayı hedefliyor.

iRONi VE GERiLiM’i 
MUTLAKA OKUYUN

Bedri Rahmi Eyüboğ-
lu’na yazılan mektup-
lardan etkilenerek 

yola çıkan Müjgan Tekin ve 
Vildan Tekin, yaratma aşkı 
ile birbirine aşık, eserlerine 
Anadolu’yu motif yapan üç 
büyük sanatçıyı anlatıyor; 
Mari, Bedri ve Eren. Döneme 
damgasını vuran olayları ken-
di üslupları ile birleştirerek 
kurgulayan yazarlar, bu eseri 
yazma süreçlerini okuyucuyla 
paylaşıyor. 1941-1946 yılları 
arasında yaşanan bu büyük 
aşkın konu olduğu eserleri; 
tabloları şiirleri ve heykelle-

ri, Almanya’dan Türkiye’ye 
getirilen muhalif sanatçıların 
kurduğu Güzel Sanatlar Aka-
demisi’ni ve Mari ile Eyüboğ-
lu’nun yakın arkadaşları gibi 
unsurları içeren “Karadut”, 
dönemin sanatsal ve tarihsel 
içeriği incelenerek kaleme 
alınmış. Müjgan Tekin ve 
Vildan Tekin, felsefi birikimle 
zenginleşen güçlü kalemleri 
ile Bedri Rahmi Eyüboğlu 
ve Mari Gerekmezyan aşkını 
okuyucuya büyük bir başarıyla 
aktarıyor. “Karadut”; Vildan 
ve Müjgan Tekin’in 2015’teki 
İş Kültür’ün çatısı altında 
düzenlenen “Biz Mektup 
Yazardık” sergisinin etkisi ile 

alevlenen kitap yazma istek-
leri, Karadut şiirinden tanı-
dıkları Mari Gerekmezyan’ın 
gerçekte kim olduğunu araş-
tırma dürtüsü ile alevlendiği 
bir roman olarak karşımıza 
çıkıyor. Mari’nin unutulmak 
istemeyen bir kadın olduğunu 
fark eden yazarlar, heykelleri 
ve suretiyle anılma isteğinin 
çığlığına bu roman ile bir ses 
getiriyor. Romanı yazmaya 
başlamadan önce derin bir 
araştırma sürecinden geçen 
Vildan Tekin ve Müjgan Te-
kin, Nazım Hikmet ve Orhan 
Veli gibi büyük isimleri ro-
mana dahil ederek okuyucuya 
edebi bir şölen yaşatıyor. 

“Karadut” romanını “yasak aşkı” yargılamadan ve yargılatmadan 
kaleme alan Müjgan ve Vildan Tekin, dönemin sanatsal değerlerini de 

gözler önüne seren bu eserle ilgili görüşlerini belirtiyor

M. Sinan Niyazioğlu’nun kaleme aldığı “İroni ve Gerilim” Koç 
Üniversitesi Yayınları ve VEKAM işbirliğiyle yayımlandı. Bol 

görsel malzeme eşliğinde “İroni ve Gerilim”, İkinci Dünya 
Savaşı yıllarında Türkiye’deki savaş algısını tahlil ediyor

KOMİK ve ilgi çekici 
diyalogları ile oku-
yucuyu güldüren, 

güldürürken de düşündüren 
Düş Uykusu, İrfan, İsmihan, 
Remziye ve Naciye gibi pek 
çok karakter aracılığıyla top-
luma eleştirel bir dokunuşta 
bulunuyor. İç sesini kaybetti-
ğine inanan İrfan’ın yaşadığı 
psikolojik problemleri, annesi 
ve de sistit hastası Naci-
ye’nin komik hallerini, onun 
“ahretliği” Alzheimer hastası 
arkadaşı Remziye’yi, üfürük-
çü “hocanım”ı, 32 yaşındaki 
“evlenme ümidini yitirmiş” 
erotik rüyalardan başını 
alamayan İsmihan’ı ve diğer 
yan karakterlerin gerçekliğin 
sınırlarında dolaşan hallerini 
aktaran roman, okuyucu-
yu toplumun alışılagelmiş 
değer yargılarını 
sorgulamaya sevk 
ediyor. Roman-
daki karakterler 
öyle coşkulu, öyle 
sahici ki yazan 
kadar okuyanın 
da yakasını bırak-
mıyor, kendini 
okutturdukça 
okutturuyor. 

Yazılması 
uzun sürdü
Tohumları art 
arda yazılmış bir-
kaç diyalogla atıl-
mış ve ilk başta 
kısa öykü olarak 
planlanmış  olan 
Düş Uykusu’nun 

karakterleri, sahicilikleri ve 
talepkârlıklarıyla kendilerini 
sayfalarca yazdırmayı başar-
mış. Kitap boyunca bitmez 
tükenmez bir aksiyonla 
maceradan maceraya koştur-
duklarına şahit olacağınız bu 
sıradan görünümlü ancak son 
derece sıradışı karakterler 
okuyanı kahkahaya boğduk-
ları gibi, zaman zaman içini 
burkmaktan da geri kalmıyor. 
Kitabın kurgusu, yazarının 
yazma süreci boyunca hikaye-
nin gidişatına kafa yoran zih-
ninde, bir gece yarısı içsel bir 
aydınlanmayla tamamlanmış. 
Romanın sonu, karakterlerle 
vedalaşma konusunda zorluk 
yaşayan Denizyaran’ın elinde 
günlerce sürünse de sonunda 
bu çileli duruma dur diyerek 
metne son halini vermiş. 

BUYULEYICI 
BIR HIKAYE

1984 yılında İstanbul’da 
doğdu. 2006 yılında 
Kocaeli Üniversitesi, 
İletişim Fakültesi, Radyo 
TV Sinema bölümünden 
mezun oldu. 2015 yılında 
Marmara Üniversitesi, 
Sosyal Bilimler Ensti-
tüsü, Genel Gazetecilik 
bölümünde yüksek lisan-
sını tamamladı. Halen 
Yeditepe Üniversitesi, 
Sosyal Bilimler Enstitü-
sü, Medya Çalışmaları 
bölümünde postmodern 
kültür eleştirisi üzerine 
doktora tez çalışmasını 
sürdürmektedir. Yazıları 
ve röportajları çeşitli 
dergi ve platformlar-

da yayımlandı. 
Sinema ve dizi 
çalışmalarına ise 
“Serüvenciler” 
isimli yazı grubu ile 
devam etmektedir. 

12 Eylül 1980’de 
İstanbul’da doğdu. 
Gazetecilik eğitimi aldığı 
fakülte yıllarında, mes-
leği yerinde öğrenmeli 
diyerek çalışma haya-
tına atıldı. Yeni Binyıl 
gazetesi Kültür Sanat 
sayfasında başladığı staj 
eğitiminin ardından 
2002 yılının sonunda 
TV8 belgesel bölümüne 
geçti. İlk kitabı, Çöldeki 
Balıklar’ın yazım fikri o 
yıllarda gelişti. Çöldeki 
Balıklar’ın ardından 
Raman Petrol Kartal-
ları ile okuyucularıyla 
buluştu. İki yıl sonra ise 
Ağıt, Ararat ve Ağrı’dan 
Yükselen Çığlık romanı-
nı kaleme aldı. Yazıları 
çeşitli haber sitelerinde 
yayımlandı. 

Vildan Tekin 

Müjgan Tekin Hasbal 

AYNUR CİHAN

SUNA ve İnan Kıraç 
Vakfı Pera Müzesi Öğ-
renme Programları yarı-

yıl tatilinde yaratıcı etkinliklere 
katılmak isteyen öğrenciler için 
kapsamlı bir program hazırla-
dı. Pera Müzesi’nin büyük ilgi 
gören İstanbul’dan Bizans’a 
ve “İstanbul’da Bu Ne Bizan-
tinizm!” sergilerinden ilhamla 
hazırlanan programda 7-12 yaş 
arası çocuklar, yaratıcı okuma 
ve yazma çalışmaları, kâğıttan 
kent tasviri, fantastik karakter 
yaratımı, kostüm tasarımı, pop-
up maket ve mozaik gibi farklı 
teknikleri keşfedecek.

Bizans İstanbulu’na yolculuk
İstanbul’dan Bizans’a: Yeni-
den Keşfin Yolları, 1800–1955 
sergisi kapsamında düzenlenen 
“Bizans’ta Mozaikle Sembol-
ler”, “Yazar Füsun Çetinel ile 
Ayasofya’nın Öyküleri”, “Ka-
ğıttan Pop-up Kent Tasarımı”, 
“Tangram ile Bizans Motifleri” 
atölyelerinde kent tarihiyle ilgili 
yeni bilgiler edinen katılımcılar, 
analitik düşünme yeteneklerini 
ve hayal güçlerini geliştiriyor. 
Bizans’ta Mozaikle Semboller 

atölyesinde İstanbul’un kuruluş 
hikâyesini ve efsanelerini 
dinleyen katılımcılar, Konstan-
tinopolis’ten günümüze ulaşan 
yapıları inceledikten sonra, Bi-
zans saraylarını süsleyen rengâ-
renk mozaiklerden ilhamla kil 
hamurundan kendi mozaikleri-
ni tasarlıyor.  Günışığı Kitaplığı 
iş birliğiyle düzenlenen Yazar 
Füsun Çetinel ile Ayasofya’nın 
Öyküleri başlıklı yaratıcı oku-
ma ve yazma atölyesinde, Aya-
sofya Konuştu kitabı üzerinden 
mozaik, melek kanatları, batıl 
inançlar, mitler, yeraltı dünyası 
gibi Bizantinizm’i besleyen 
etkenler hakkında sohbet eden 
katılımcılar, kalem ve kâğıtlarla 
kelime mozaikleri oluşturuyor.  
Çocukları sergideki eserler 
aracılığıyla İstanbul’da eski 
dönemlerden kalma yapılarla 
tanıştıran Kağıttan Pop-up 
Kent Tasarımı atölyesi, onları 
şehrin görsel dönüşümünü 
renk ve şekillerle resmetmeye 
davet ediyor. Pop-up tekniğini 
kullanarak yeni bir İstanbul 
anlatısı oluşturan katılımcılar 3 
boyutlu düşünme yeteneklerini 
geliştirirken, hayallerini mal-

zemelerle 
görselleştirip özgürce ifade 
ediyor. Tangram ile Bizans 
Motifleri atölyesinde, sergideki 
Bizans motiflerinin renk ve 
şekillerini inceleyen çocuklar, 
Bizans sanatında, mimarisinde, 
kıyafetlerinde, kitap süslemele-
rinde karşımıza çıkan canlı ve 
rengârenk desenlerden ilhamla, 
mıknatıslı yüzey üzerinde 
manyetik tangram ile kendi 
motiflerini oluşturuyor, ardın-
dan renkli boyalarla geometrik 
şekillerden oluşan bir kompo-
zisyon tasarlıyor. 

Bizans’tan ilham alan tasarımlar
“İstanbul’da Bu Ne Bizan-
tinizm!”: Popüler Kültürde 
Bizans sergisinden esinlenen 
“Bizans’ın Fantastik Sakinleri”, 
“Bizans’ın Silüeti: Kağıttan 
Kostümler” ve “Üç Boyutlu 
Mimari Tasarım” atölyelerin-
de ise çocuklar el becerilerini 
ve görsel algılarını geliştirme 
fırsatı bulacak. Bizans’ın 
Fantastik Sakinleri atölyesine 
katılan çocuklar, Bizans’tan 
ilhamla tasarlanmış bir gelecek 
kurgularını inceleyip, kub-

beleri, kemerleri, kalın kale 
duvarlarını oluşturan şekilleri 
keşfediyor; İstanbul’da tarih 
boyunca yaşamış ilgi çekici 
kişilerle tanışıyor. Daha sonra 
geleceğin fantastik İstanbul’un-
da karakterler hayal edip, oluş-
turdukları şekil kütüphanesi ile 
fantastik karakterler tasarlıyor.  
Bizans’ın Silüeti: Kâğıttan Kos-
tümler başlıklı atölyede Özgür 
Masur, Dice Kayek gibi ünlü 
modacıların Bizans sanatından 
ilhamla ürettikleri koleksiyon-
ları inceleyen katılımcılar, sergi 
turunun ardından hayallerinde 
yarattıkları imparator ve impa-
ratoriçe için kâğıttan kostümler 
tasarlıyor.  Üç Boyutlu Mimari 
Tasarım atölyesinde, Bizans 
mimarisindeki çeşitli ögelerin 
popüler kültürde nasıl yeniden 
üretildiğini inceleyen çocuklar, 
dünyanın en büyük anıtların-
dan biri kabul edilen Ayasofya 
hakkında da detaylı bilgi edini-
yor. Sergideki kurgusal mimari 
örneklerden ilhamla kendi 
mimari tasarımlarını çizen ka-
tılımcılar, bambu çubuklarla bu 
tasarımı üçüncü boyuta taşıyor.  

Pera Müzesi Öğrenme Programları, Bizans sergilerinden ilhamla 7-12 yaş 
gruplarına uygun yarıyıl tatili atölyeleri sunuyor. Rehber eşliğinde yapı-
lan üç boyutlu çevrimiçi sergi turunun ardından sergiye yönelik atölyele-

re katılan çocuklar farklı malzemelerle yaratıcılıklarını ortaya koyacak

ÇOCUKLAR PERA’DA 
ÖĞRENECEK

YAZARLAR 
HAKKINDA

YASAK ASKIN 
KiTABINI YAZDILAR



BÜYÜKŞEHIR Belediyesi Kadir 
Has Stadı’nda oynanacak ve saat 
17.00’de başlayacak mücadelede 

hakem Mete Kalkavan düdük çalacak. 
Turuncu-lacivertli ekip, teknik direktör 
Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 12 
maçta yenilgi yüzü görmezken, bu mü-
sabakalarda 8 galibiyet ve 4 beraberlik 
aldı. Bir maçı eksik Medipol Başakşehir, 
haftaya 34 puanla 4. sırada girdi. Son 
5 maçını kaybetmeyen Yukatel Kayse-

rispor ise 28 puanla 12. sırada yer 
alıyor. Turuncu-lacivertli ekipte 

kart cezalısı Ömer Ali Şahiner 
ile Afrika Uluslar Kupası için 

Yeşil Burun Adaları Milli 
Takımı’nın kadrosuna dahil 

olan Carlos Ponck, bu mü-
cadelede forma giyemeye-

cek. Bu sezon üçer sarı 
kart gören Mahmut 

Tekdemir, Youssouf 
Ndayishimiye, 

Stefano Okaka 
ve Fredrik 

Gulbrandsen 
ise ceza 

sınırında 
bulunu-

yor.

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 

AMATÖR 1.Küme 
ekiplerinden Gür-
pınarspor’da teknik 

direktörlük görevine Hüse-
yin Poyraz getirildi. Poyraz’a 
yeni görevinde başarılar 
dileyen Gürpınarspor Kulü-
bü Başkanı Emin Cesaret, 
kulübü hep birlikte ayağa 

kaldıracaklarını söyledi. 
Cesaret, “Şu anda Amatör 
1.Küme’de yer alıyoruz. Şu 
an bazı eksiklikleri tamam-
lamaya çalışıyoruz. Eksik-
lerimizi tamamladığımızda 
daha iyi yol alacağız. Kimse-
nin bundan şüphesi olma-
sın. Varımızla, yoğumuzla 
Gürpınarspor için çalışmaya 
devam edeceğiz” dedi. Gür-

pınarspor sahasının Beylik-
düzü halkının kullanımına 
açık olduğunu da anlatan 
Cesaret, “Sahamızı Beylik-
düzü’ndeki herkes kulla-
nabiliyor. Daha önceden 
böyle bir kullanım hakkımız 
yoktu. Gürpınarspor’un 
liglerde mücadele edeme-
mesine sebep olan sürece 
bakarsanız kovid girdi araya 

ve siyasi rant oyunları girdi. 
Kulübümüzü tekrardan 
ayağa kaldırma çabaları ve-
rirken ciddi haksızlıklara uğ-
radık. Buradaki eski isimler 
futbolcularımızı 500 liraya, 
bin liraya başka kulüplere 
sattılar. Şimdi bunları geride 
bırakıp, önümüze bakacağız. 
Güçlenerek yol alacağız” 
ifadelerini kullandı.

Amatör 1.Küme ekiplerinden Gürpınarspor’da teknik direktörlük görevine Hüseyin Poyraz 
getirildi. Poyraz’a yeni görevinde başarılar dileyen Gürpınarspor Başkanı Emin Cesaret, “Takı-

mımızı hep birlikte el ele vererek yeniden ayağa kaldıracağız” dedi

GÜRPINARSPOR AYAĞA KALKACAK

FENERBAHÇE IÇIN
TEK YOL 3 PUAN

Başakşehir’in
HEDEFi ZAFER
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Ligde geride kalan 21 maçta 
9 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 
mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 

haftaya 33 puanla 6. sırada girdi. Süper 
Lig’de 14 maçtır galip gelemeyen, son 6 
müsabakadan da mağlup ayrılan Altay 
ise 18 puan ve averajla 18. basamakta 
yer aldı. İki takım arasında ligin ilk ya-
rısında İzmir’de oynanan karşılaşmayı 
Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.

Fenerbahçe’de 5 eksik
Fenerbahçe’de Altay müsabakası öncesi 
eksik oyuncuların fazlalığı dikkati çe-
kiyor. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları 
bulunan Mert Hakan Yandaş, Berke 
Özer, Filip Novak ve Enner Valencia ile 
bireysel çalışmalarını sürdüren Altay Ba-
yındır’ın kadroda yer alması beklenmiyor.

5 futbolcu ceza sınırında
Fenerbahçe’de 5 futbolcu, sarı kart 
ceza sınırında bulunuyor. Sarı-laci-
vertlilerde Luiz Gustavo, Filip Novak, 
Serdar Aziz, Attila Szalai ve İrfan Can 
Kahveci, yarın 4. sarı kartlarını görme-
leri halinde cezalı duruma düşecek ve 

23. haftadaki Demir Grup Sivasspor 
müsabakasında görev yapamayacak.
Ligde 7. haftada Beşiktaş’ı 2-1 mağlup 
ettikten sonra 14 müsabakada galip 
gelemeyen Altay, bu maçlarda 3 bera-
berlik ve 11 yenilgi yaşadı. Aldığı kötü 
sonuçlarla düşme hattına gerileyen 
Altay, 18 puan ve averajla 18. sırada yer 
alıyor. Teknik direktör Mustafa De-
nizli’nin 21. hafta öncesinde takımdan 
ayrıldığı Altay, yoluna Denizli’nin yar-
dımcısı Mert Nobre ile devam ediyor. 
Afrika Uluslar Kupası için Gabon Milli 
Takımı’nın kadrosunda bulunan Andre 
Poko ile sakatlığı devam eden Serge 
Aka, yarın forma giyemeyecek. Geçen 
hafta sakatlığı nedeniyle forma giyeme-
yen Cebrail Karayel’in durumu yapıla-
cak kontrollerin ardından belli olacak.

Altay ile Fenerbahçe 84. randevuda
Fenerbahçe ile Altay arasında ligde 
şimdiye dek yapılan 83 maçın 49’unu 
sarı-lacivertliler, 9’unu Altay kazanır-
ken, 25 maç da beraberlikle sonuçlan-
dı. Fenerbahçe’nin 137 golüne, Altay 
65 golle karşılık verdi. İki takım arasın-

da ilk yarı İzmir’de oynanan 
müsabakayı Fenerbahçe 2-0 
kazanmıştı.
Altay’ı Süper Lig’in ilk sezonu 
1959’da ve 1998-1999’da 5-0 
yenen Fenerbahçe, rakibine kar-
şı en farklı galibiyetlerine ulaştı. 
İzmir’de 1981-1982 sezonunda 3-3 
biten müsabaka ile Altay’ın 1979-
1980’de 4-2 kazandığı müsabakalar 
iki takım arasındaki en gollü karşı-
laşmalar olarak 
dikkati 
çekti.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 
22. haftasında bu akşam deplasmanda 

Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Göztepe, bu 
akşam Demir Grup Sivasspor’u ağırlayacak

BARIŞ KIŞ

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında bu akşam Altay’ı 
ağırlayacak. Ülker Stadı’nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00’de 

başlayacak. Müsabakayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek

FENERBAHÇE ile Altay’ın İstan-
bul’da oynadığı 41 karşılaşmada ev 

sahibi ekip 28, Altay 1 maçı kazanır-
ken, 12 müsabakada eşitlik bozulma-

dı. Fenerbahçe’nin 79 gol attığı bu 
müsabakalarda Altay fileleri 28 kez 
havalandırdı. Altay, İstanbul’daki 

tek galibiyetini 2002-2003 se-
zonunda 1-0’lık skorla 

almıştı.

EN iYiSi LEWANDOWSKi
FIFA tarafından 2021 yılının en 
iyilerinin belirlendiği gala gece-
si, İsviçre’nin Zürih kentindeki 

FIFA Genel Merkezi’nde düzenlendi. 
Milli takımların teknik direktör ve 
kaptanları, basın mensupları arasından 
seçilmiş bir grup ile FIFA’ya kayıtlı 
taraftarların katılımıyla yapılan oylama 
sonucunda FIFA Yılın En İyi Erkek 
Futbolcusu Ödülünü, Bayern Münih 
takımının Polonyalı forveti Robert 
Lewandowski kazandı. Üst üste ikinci 

kez ödü-
lü alan 

Lewan-
dowski, 
Muham-
med 
Salah 

(Liverpo-
ol) 

ve Lionel Messi’yi (Barcelona/Paris 
Saint-Germain) geride bırakarak ödü-
lü kazanmayı başardı. Robert Lewan-
dowski (Bayern Münih) geçen yıl da 
bu ödüle layık görülmüştü. En iyi ka-
dın futbolcu ödülünü, İspanyol Alexia 
Putellas (Barcelona) aldı. Putellas, bu 
ödülü kazanan ilk İspanyol oldu.

Yılın teknik direktörü Tuchel
Chelsea’nin başında 
UEFA Şampiyonlar Ligi 
kupasını kazanan Alman 
Thomas Tuchel (Chel-
sea), erkek futbolunda 
yılın teknik direktörü 
seçildi. Kadın futbolun-
da en iyi teknik direktör 
ödülünü, İngiliz Emma 
Hayes (Chelsea) aldı. Se-
negalli Edouard Mendy 
(Chelsea), yılın erkek kalecisi, Şilili 

Christiane Endler (Paris Saint-Ger-
main/Olimpik Lyon) da yılın 
kadın kalecisi ödülüne layık gö-
rüldü. Yılın en iyi golüne verilen 
FIFA Puskas Ödülü, Totten-
ham forması giyerken Arse-
nal maçında yaptığı rabona 
vuruşuyla fileleri havalandı-
ran Arjantinli Erik Lamela 
kazandı. FIFA Fair Play 
Ödülü’nü, Danimarka’nın 
yıldızı Christian Eriksen’in 
fenalaştığı maçtaki rolüyle 
Danimarka A Milli Futbol 

Takımı ve takımın sağlık 
ekibi aldı. FIFA Taraftar 

Ödülü ise Eriksen’in fenalaştığı 
maçtaki desteğiyle Danimarka-Fin-
landiya taraftarlarına verildi. Kadın-
larda FIFA Özel Ödülü’nün sahibi 
Christine Sinclair oldu. Kanadalı 
futbolcu, uluslararası müsabakalar-
da attığı 188 golle rekor kırmıştı. 
Erkeklerde FIFA Özel Ödülü’nün 
sahibi ise Cristiano Ronaldo oldu. 
Portekizli yıldız futbolcu, milli 

takımlarda en çok gol atan oyuncu 
olduğu için ödüle layık görüldü.

Yılın 11’leri
FIFA ile Uluslararası Profesyonel 
Futbolcular Birliği (FIFPro) tarafın-
dan belirlenen Yılın 11’ine, erkekler ve 
kadınlarda şu oyuncular seçildi:

Erkekler
Kaleci: Gianluigi Donnarumma (Mi-
lan/Paris Saint-Germain)
Savunma: Ruben Dias (Manchester 
City), Leonardo Bonucci (Juventus), 
David Alaba (Bayern Münih/Real 
Madrid)
Orta saha: N’Golo Kante (Chelsea), 
Jorginho (Chelsea), Kevin De Bruyne 
(Manchester City)
Forvet: Cristiano Ronaldo (Juventus/
Manchester United), Erling Haaland 
(Borussia Dortmund), Lionel Messi ( 
Barcelona/Paris Saint-Germain), Ro-
bert Lewandowski (Bayern Münih)

Kadınlar
Kaleci: Christiane Endler (Şili)
Savunma: Lucy Bronze (İngiltere), 
Wendie Renard (Fransa), Millie Bri-
ght (İngiltere), Magdalena Eriksson 
(İsveç)
Orta saha: Estefania Banini (Ar-
jantin), Carli Lloyd (ABD), Barbara 
Bonansea (İtalya)
Forvet: Vivianne Miedema (Hol-
landa), Alex Morgan (ABD), Marta 
(Brezilya)

Altay’ın 1 
galibiyeti var

FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülünü, Bayern Münih 
takımının Polonyalı forveti Robert Lewandowski kazandı

Göz Göz mü Yiğido mu?
GÜRSEL Aksel Stadı’n-
da saat 17.00’de başla-
yacak Göztepe-Demir 

Grup Sivasspor maçında hakem 
Suat Arslanboğa düdük çala-
cak. Ligin ikinci devresindeki 
iki maçını da kayıpsız geçen 
Göztepe, 22. haftaya 21 puan 
ve averajla 16. sırada girdi. 
Sarı-kırmızılı ekipte cezalı Halil 
Akbunar’ın yanı sıra, sakatlığı 
bulunan Oussama Tannane 
yarın forma giyemeyecek.

Sivasspor’la 10. randevu
Göztepe, ligde 10. kez karşıla-
şacağı rakibiyle çıktığı 9 müsa-
bakada sahadan 4 galibiyet, 2 
beraberlik ve 3 yenilgiyle ayrıl-
dı. Bu karşılaşmalarda her iki 
ekip de 16’şar gol üretti. İki ta-
kım arasında ligin ilk yarısında 
oynanan müsabaka 2-2 eşitlikle 
tamamlandı. Süper Lig’de 21 
müsabakada 7 galibiyet, 9 be-
raberlik ve 5 yenilgiyle 30 puan 

toplayan ve 10. sırada yer 
alan kırmızı-beyazlılar, 
21 puanla 16. basamakta 
bulunan Göztepe karşı-
sında galibiyet arayacak. 
Sivasspor’da bu karşı-
laşma öncesi sakatlığı 
bulunan Jorge Felix, 
Fredrik Ulvestad, Hakan 
Arslan ve Leke James, 
hasta olan Dimitrios 
Goutas ve Ziya Erdal ile 
ülkelerinin milli takı-
mındaki Max Gradel ve 
Fayçal Fajr, kadroda yer 
almayacak. Kırmızı-be-
yazlı ekip, öğleden sonra 
İzmir’e gidecek.



Başkan Burak Elmas yöne-
timinin en çok tartışılan 
isimlerinden Işıtan Gün, 

çok konuşulacak bir operasyona 
başladıklarının sinyallerini verdi. 
Sarı- Kırmızılı yönetici, takımın 
6 veya 9 numaradan önce bir kale-
ciye ihtiyacı olduğunu belirterek, 
sezon sonunda Muslera ile yolları 
ayırmayı düşündüklerini ifade 
etti. Işıtan Gün’ün dile getirdiği bu 
proje, taraftarların büyük tepkisini 

çekerken, bir süredir devam eden 
kaleci arayışının geçici değil, kalıcı 
çözüm olarak düşünüldüğü ortaya 
çıktı. Galatasaray cephesinde bu plan 
doğrultusunda en ciddi olarak görü-
şülen isim de Sergio Rico... PSG’nin 
yedek kalecisi, ara transfer için Mal-
lorca ile görüşse de Sarı-Kırmızılılar 

satın alma opsiyonlu kiralama formülü 
için temasları sıklaştırdı.

Son kararı Rico verecek
1.95 boyundaki İspanyol kaleciyi ikna 
etmek üzere Aslan’ın yeni hocası 
Domenec Torrent’in devrede olduğu 
da gelen haberler arasında. Transfer-
de PSG açısından herhangi bir sorun 
olmadığı, kararı 28 yaşındaki file 
bekçisinin vereceği bildirildi. Ülkesin-
de daha önce Sevilla forması giyen ve 
1 kez de İspanya Milli Takımı için ter 
döken Sergio Rico, 2020-2021 sezonu-
nun başında 6 milyon Euro’ya PSG’ye 
imza atmıştı. Son gelişmelerin ışığında, 
Sarı-Kırmızılılar’ın Rico’yu sezon sonu-
na kadar kiralayıp, yaz döneminde de 
bonservisini alarak, Muslera ile yolları 
ayırmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe’de Berisha (3), Valencia (3), Rossi 
(2) ve Serdar Dursun (6) toplam 14 gol bulur-

ken, 27 yaşındaki İsviçreli forvet Michael Frey, 
Antwerp formasıyla 17 kez fileleri havalandır-
dı. Bu durum sarı lacivertli camiada büyük 

bir pişmanlığa neden oldu

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
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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

*

19 OCAK 2022 ÇARŞAMBA

BARKLEY FLORYA’YA GELEBiLiR

MUSLERAMUSLERA  
YERINE RICOYERINE RICO

Sarı-Kırmızılılar, Muslera’nın yokluğunda kaleyi Sarı-Kırmızılılar, Muslera’nın yokluğunda kaleyi 
devretmek için arayışları hızlandırırken, PSG’nin devretmek için arayışları hızlandırırken, PSG’nin 

yedek file bekçisi Sergio Rico’nun kiralanması gün-yedek file bekçisi Sergio Rico’nun kiralanması gün-
deme geldi. Ancak Terim sonrası futbolun başına deme geldi. Ancak Terim sonrası futbolun başına 
geçen Işıtan Gün’ün son açıklaması, bunun geçici geçen Işıtan Gün’ün son açıklaması, bunun geçici 

bir operasyon olmadığını gösteriyorbir operasyon olmadığını gösteriyor

Galatasaray için Süper Lig’de tehlike çanları çalmaya başladı. Sarı kırmızılılar, puan durumunda düşme 
hattına çok yaklaştı. 21 puanlı Göztepe ve Kasımpaşa ile Cim Bom’un arasında sadece 6 puanlık fark kaldı. 

Gözler bu hafta oynanacak olan Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarına çevrildi

Geçen hafta gündeme bomba gibi düşen Galatasaray - Ross Barkley flörtünde flaş gelişme yaşandı. 
Chelsea’nin hocası Tuchel, İngiliz orta saha oyuncusunun kiralanmasına onay verdi. İngilizler’in 
iddiasına göre Torrent, yeni takımını ayağa kaldırmak için Barkley hamlesine çok önem veriyor

CIMBOM ATEŞLE OYNUYOR!
GALATASARAY için 
kayıp sezon büyük bir 
travmaya yol açabilir. 

Hatay’a 4-2 yenilen, ligde 13. 
sırada bulunan sarı-kırmızılı-
ların düşme hattı ile arasın-
da sadece 6 puan kalması, 
taraftarını korkutuyor.
Bu sezon geride kalan 21 haf-
tada 7 galibiyet, 6 beraberlik 
ve 8 mağlubiyet alan ve eksi 2 

averajı bulunan Cim-Bom’da, 
Fatih Terim sonrası Dome-
nec Torrent yönetiminde 
çıkılan ilk maçta da tablo 
değişmedi. Son 10 haftada 
sadece evinde Antalyaspor’u 
yenebilen Aslan’ın 3 gün 
arayla evinde oynayacağı Ka-
sımpaşa ve Trabzon maçları 
“kırılma maçları” olacak. Bu 
iki maçta alınacak galibiyetler 

toparlanmanın ilk adımları 
ve Avrupa hedefi yolunda 
dönüm noktası olarak değer-
lendiriliyor.

Ya kazanamazsa
Ancak bunun tam tersi olursa, 
Galatasaray’daki kriz iyice 
derinleşmiş olacak. İki maçta 
yaşanacak kayıplar ligde düş-
me hattına biraz da yaklaşması 

anlamına geleceği için adeta 
fırtına öncesi sessizlik yaşa-
nıyor. Bu endişe ile kritik bir 
haftaya giren sarı-kırmızılılar, 
yüksek sesle dile getirmese de 
bu kaygıyı taşıyor. Ligin zirve-
sinden ziyade, düşme hattına 
çok yakın olan ve bir türlü 
toparlanamayan Cim-Bom’un, 
daha kötü bir sürece girmesin-
den endişe ediliyor. (Skorer)

GALATASARAY 
transfer haberi! Chel-
sea’nin yıldızı Ross 

Barkley kiralık olarak geliyor
Galatasaray ‘ı önümüzdeki 
günlerde son derece hare-
ketli bir transfer gündemi 
bekliyor. Sarı-Kırmızılılar’da 
teknik direktör Domenec 
Torrent’in talepleri doğrul-
tusunda yol haritası yeniden 
güncelleniyor. İspanyol 
teknik adamın en çok istedi-
ği transferlerin başında ise 
İngiltere Premier Ligi’nde 
çok yakından tanıdığı Ross 
Barkley geliyor. Geçtiğimiz 
hafta transfer gündemine 

bomba gibi düşen Galatasa-
ray - Barkley flörtünde çok 
önemli gelişmeler yaşanıyor. 
İngiliz basınında yer alan 
haberlere göre, Chelsea’nin 
teknik patronu Thomas Tuc-
hel, Ross Barkley’nin kiralık 
olarak gönderilmesine onay 
vermiş durumda. İşte bu, 
tam da Sarı- Kırmızılı yöneti-
min duymak istediği türden 
bir gelişmeydi.

Orta sahada değişim kararı
28 yaşındaki İngiliz orta 
sahayı kiralamak için giri-
şimleri hızlandıran Galata-
saray Yönetimi, Torrent’in 

de tespit ettiği gibi orta 
sahadaki sorunu bir an önce 
çözmek istiyor. 8 numara 
pozisyonunda, iki ceza sahası 
arasında güçlü fiziğiyle etkili 
olabilen Barkley, bu sezon 
Tuchel’den aradığı şansı 
bir türlü bulamadı. Pre-
mier Lig’de 5 maçta sadece 
151 dakika görev alabilen 
Barkley’ye, Torrent tarafın-
dan tam anlamıyla bir fırsat 
transferi gözüyle bakılıyor. 
Orta sahadaki değişimin sür-
mesini isteyen İspanyol hoca, 
Barkley’nin yanına defansif 
gücü yüksek bir oyuncu tak-
viyesi daha istiyor.

Sen neymişsin be 
MiCHAEL FREY

FENERBAHÇE 2018 
yılında FC Zürich’ten 
renklerine kattığı 

İsviçreli Michael Frey’den bir 
türlü istediği verimi alamadı. 
Önce Nürnberg, ardından 
Waasland-Beveren’e kira-
landı. Bu sezon başında ise 
2 milyon Euro bonservis 
bedeliyle Belçika ekibi Royal 
Antwerp’e satıldı. 27 yaşındaki 
forvet, 40 puanla üçüncü olan 
Antwerp’in zirveye oynaması-
na 21 maçta 17 gol, 3 asistlik 
performansla büyük katkı 

verdi. Sarı-lacivertlilerin bu 
sezon 5 milyon Euro harcaya-
rak hücum bölgesine yaptığı 
transferler ise satılan Michael 
Frey’in yanından geçemedi. 
Mergim Berisha (3 gol), Diego 
Rossi (2) ve Serdar Dursun (6) 
11 gol üretirken kadrosundaki 
Enner Valencia’nın (3) katkısı 
ile 14’ü buldu. Taraftarlar 
sosyal medyadan “Bizdeyken 
bir şey yapamayanlar gidince 
coşuyor”, “Gel de yanma”, “4 
tane forvet bir Frey etmedi” 
diyerek tepki gösterdi. 

HÜCUM VAR 
GOL YOK

GALATASARAY , 
yeni teknik direk-
törü Domenec 

Torrent ile ilk lig maçında 
Hatayspor’a deplasmanda 
4-2 mağlup oldu. Sarı-Kır-
mızılılar’ın hücum ista-
tistiklerine bakıldığında 
ilginç bir veri ortaya çıktı.

Takvim’in haberine 
göre; Sarı-Kırmızılılar, 21. 
Hafta itibarıyla ligin en 
çok pozisyona giren ikinci 
takımı… Aslan, 21 hafta-
da 280 gol pozisyonuna 
girdi. Ancak 26 kez fileleri 
havalandırmayı başardı. 
Galatasaray, topladığı 27 
puanla düşme hattının 
sadece 6 puan önünde 
yer alıyor. Galatasaray’da 

Halil Dervişoğlu, Muham-
med ve Diagne gibi isimler 
ilk 21 haftada beklentileri 
karşılayamadı. Özellik-
le Halil Dervişoğlu’nun 
düşüşü merak ediliyor. 
21 hafta sonunda en çok 
pozisyona giren takım 
ise Beşiktaş … 21 haftada 
topladıkları 32 puanla 7. 
sıradalar. Ezeli rakiplerine 
tarihi puan farkları atan 
Trabzonspor ise 257 ile lis-
tede 4. sırada bulunuyor.

Şampiyonluk hedefin-
den uzaklaşan Fenerbahçe 
ise 226 pozisyonla 13. 
sırada yer alıyor. Sarı-La-
civertliler, ezeli rakiple-
rine göre daha gerilerde 
kalmış gözüküyor.

Yeni teknik direktörü Domenec 
Torrent ile ilk lig maçında Ha-

tayspor’a deplasmanda 4-2 mağ-
lup oldu. Cimbom 21 haftada 280 
gol pozisyonuna girdi. Ancak 26 

kez fileleri havalandırmayı başardı



Son dönemin popüler oyuncuları arasında yer alan Farah 
Zeynep Abdullah, bir takipçisinin, “Yeni dizin var mı?” so-
rusunu cevapladı. Abdullah, “Ben her hafta üç saatlik bir 

bölüm içinde olmak istemiyorum, yapamıyorum” dedi

GÜZELLİĞİYLE adından sıkça söz 
ettiren oyuncu Sedef Avcı, kariyeri bo-
yunca uzun kullandığı saçlarını ilk defa 
kestirdi. Yeni imajını paylaşan Avcı, 
hayranlarından da çok sayıda övgü aldı. 
“Gerçekten insan bakmaya doyamıyor” 
diyen hayranları, Sedef Avcı’nın her 
haliyle güzel olduğu yönünde mesajlar 
paylaştı. Gelen övgülere çok teşekkür 
eden güzel oyuncu ise “Gerçekten 
sizlerden gelen mesajlardan dolayı 
çok mutlu oldum. Herkes beğenil-
meyi arzu eder. Ben de 
insanların beğenisini 
kazanabildiğim için 
çok mutluyum” 
ifadelerini kul-
landı. Öte yandan 
güzel oyuncunun 
ilerleyen dönem-
lerde yeni film ve dizi 
projelerinde rol alabilece-
ği de belirtildi.

Eyüpsultan’da yıllardır 
kimliksiz yaşamakta 
olan Bülent Başaran 

Şırnak’ta vatani görevini 
yaptıktan sonra kimliği-
ni kaybettiğini ve nüfus 
müdürlüklerine kimlik 
başvurusu yaptığında da 
olumsuz sonuçlandığı söy-
ledi. Kimlik bilgilerinin de 
silindiğini söyleyen Bülent 
Başaran, kimliği olmadığı 
için resmi işlerini yapama-
dığını ifade etti. Bu yaşına 
kadar hiç evlenmeyen ve 
kimliksiz yaşamında sosyal 
güvenceye sahip olamayan 
Bülent Başaran, mahallede-
ki komşularının kendisine 
kalacak yer ve gündelik işler 
bulması ile hayatına devam 
ediyor.
HES kodu alamıyor

Hastalandığında hastane-
de kimliksiz işlem yapılama-
dığı için sağlık hizmetlerini 
yararlanamayan ve kom-

şuların verdiği ilaçlar ile 
iyileşmeye çalışan Bülent 
Başaran, kimliği olmadığı 
içinde herhangi bir işe de 
başvuru yapamıyor. Kimliği 
olmamasından ötürü HES 
kodu alamadığı için alışveriş 
merkezlerine giremeyen 
ve toplu taşıma bile kulla-
namayan Bülent Başaran 
hiçbir yere gidemiyor. Başa-
ran’ın hayat hikayesi ise ‘Ne 
yaşar Ne Yaşamaz’ filmini 
akıllara getirdi.
Askerlikten sonra 

kimliğim kayboldu
Her insan gibi sadece 

kimliğe kavuşmak isteyen 
Bülent Başaran, “Her yere 
müracaat ettim ama kimse 
beni dinlemedi. Hastaneye 
gidemiyorum, aşı olamıyo-
rum. İş olduğu zaman çalı-
şıyorum. İş olmadığı zaman 
mezarlıklara bakıyorum. 
Mezarlıklar müdürlüğüne 
yazılma istiyorum ama 
kimlik olmadığı için yaza-
mıyorlar. Askerden sonra 

kimliğim kayboldu. Sadece 
benim değil birçok arka-
daşımın kimliği kayboldu. 
Menenjit hastalığı geçirdik-
ten sonra her şey kayboldu” 
dedi.
Nereye gidersem
kapılar kapanıyor

Askerlik yaptıktan sonra 
kimliğinin ve verilerinin 
kaybolduğunu ifade eden 
Başaran, “Askerliğimi Şır-
nak’ta yaptım. Ondan sonra 
her şey kayboldu. Kimlik de 
kaybolduktan sonra hiçbir 
şeye ulaşamadım. Nereye 
gidersem kapılar kapalı. 
Hiçbir yer de bana yardımcı 
olmadı. Ailem yok. Tek 
başıma yaşıyorum. Bende 
her insan gibi kimliğim 
olsun istiyorum. Her yere 
gidebileyim. Ama kimlik ol-
mayınca hiçbir yere gidemi-
yorsun. Otobüse bineceğim 
ama HES kodu olmadığı 
için otobüse de binemiyo-
rum. 35 yıldır kimliğim yok” 
şeklinde konuştu.

BEYOĞLU Belediyesi 
tarafından ilçe genelin-
de ağaçların budanması 
için başlatılan çalışmalar 
aralıksız devam ediyor. 
Mevsimine uygun olarak 
yapılan çalışmalarda, 
ağaçların gelişimlerini 
kuvvetlendirip, sağlıklı 
kılmak, form vermek ve 

çiçeklenmenin miktar 
ve kalitesini yükseltmek 
için budama işlemleri 
yapılıyor. Fen İşleri 
Müdürlüğü ile Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü 
tarafından yürütülen 
budama çalışmalarında 
kuru ağaçlar, elektrik 
tellerine uzanan ağaç 
dalları, araç ile vatandaş-
ların geçişini engelleyen 

ve can güvenliğine tehdit 
oluşturan dallar için 
gerekli işlemler yapılıyor. 
Budama çalışmalarının 
yanı sıra gerekli bakım 
işlemleri de gerçekleşti-
riliyor.
İsraf edilmiyor
İlçe genelinde gerçek-
leştirilen ağaç budama 
işleminden elde edilen 
ağaç dalları, Beyoğlu 
Belediye Başkanı Haydar 
Ali Yıldız’ın talimatıyla 
ihtiyaç sahiplerine yaka-
cak olarak dağıtılmaya 
başlandı. Ağaç dallarını 
yakacak olacak şekilde 
keserek paketleyen bele-
diye ekipleri, daha sonra 
paketlenen yakacakları 
araçlara yükleyerek 
belirlenen ihtiyaç sahip-
lerinin evlerine teslim 
ediyor. Uygulama ile 
hem budama işleminden 
elde edilen odunlar israf 
edilmeyerek ekonomiye 
kazandırılıyor hem de 
ihtiyaç sahiplerinin yaka-
cak ihtiyaçları karşılan-
mış oluyor.

HABER MERKEZİ

TAHSİN GÜNER

BAŞARI UZUN BİR YOLCULUK BİÇİMİDİR

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE 17 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ

7’DEN 70’E ANMA

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

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

Cumhurbaşkanı yazdı

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

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

Tek bir duygumuz vardı

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

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

Kitaba övgü

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

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

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

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

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

10 Temmuz 2020 tarihindeki müjdesiyle müze statüsünden
tekrar cami hüviyetine kavuşan Ayasofya hakkında; yayım-

lanmış yazı, yorum ve şiirlerle, gazete manşetlerine yansı-
yan haberlerden derlenen muhteşem mabedin yüz yılını
anlatan “Basının Gözünden Ayasofya” kitabı yayımlandı

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

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

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

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

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

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

BİK Genel
Müdürü 

Rıdvan Duran

M. Zahid Sobacı
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AĞAÇ DALLARI YAKACAK OLDU
Beyoğlu Belediyesi, ilçe genelinde gerçekleştirdiği ağaç budama işleminden elde 

edilen ağaç dallarını paketleyerek ihtiyaç sahiplerine yakacak olarak dağıttı

YAKLAŞIK 7 aydır 
‘DJ Artz’ lakaplı 
müzik prodüktörü 
Efe Çelik ile aşk 
yaşayan Farah 
Zeynep Abdul-
lah, Instagram 
hesabından 
gerçekleştirdi-
ği soru-cevap 
etkinliğiyle 
bilinmeyenlerini 
anlattı. Abdul-
lah, bir takipçisi-
nin, “Yeni dizin 

var mı?” sorusu-
na cevap verdi. 
Oyuncu, “Ben her 
hafta üç saatlik 
bir bölüm içinde 
olmak istemi-
yorum, yapamı-

yorum.” diyerek, 
gelecek sezonda 
herhangi bir tele-

vizyon dizisinde yer 
almayacağını ifade 
etti. Bir kullanıcının, 
“Yeşilçam’da hayran 
olduğun bir ünlü 
var mı?” sorusunu 
da yanıtlayan Farah 
Zeynep Abdullah, 
“Hiç Yeşilçam hay-
ranı değilim.” dedi. 
Ünlü oyuncu, daha 
önce, “Sizce evlilik 
kaç yaşında olmalı?” 
sorusuna ise, “Evli-
lik bir seçim aslında 
artık. Olup, olmaması 
kişiye bağlı... Do-
layısıyla bunun bir 
yaşı var mı, ondan 
emin değilim. İsteyen 
evlensin, istemeyen 
evlenmesin. Evlilik, 
bir seçim artık bu 
dünyada.” şeklinde 
yanıt vermişti.

35 YILDIR 35 YILDIR 
KKiiMLMLiiKSKSiiZ YASIYOR!
Eyüpsultan’da 35 yıldır kimliği bulunmayan 55 yaşındaki Bülent Başaran, askerlik görevini yerine 
getirdikten sonra kimliği ve verilerinin kaybolduğunu söyledi. Kimliksiz sağlık ve aşı hizmetlerin-
den yararlanamayan Başaran, bir an önce yetkililerden kendisine kimlik çıkarılmasını talep ediyor

SEDEF AVCI’NIN
YENi iMAJI

Yıllardır Başaran’a yardımcı oldu-
ğunu söyleyen Cihan Şanverdi, 
“Bu mahalleye taşındığımızdan 
beri arkadaşın durumunu öğren-
dik. Kalacak yeri yok. Kimliği ol-
madığı için iş bulamıyor, sigortası 
yok. Ayrıca kendisi aşı olamıyor, 
test yaptıramıyor. Kaldığı yeri biz 
sağladık. Bizim evin ek kısmın-
da kalıyor. Ne iş bulursa onu 
yapıyor. Gündelik geçiştiriyor. 
Kimlik için başvuruda bulunduk. 
Karakollara giderek derdimizi 
anlatarak ifade verdik. Belgeler 
Ankara’ya gitti söylendi ama ne 
zaman Nüfusa sorsa bir türlü geri 
dönüşü olmuyor. Biran kimlik 
sahibi olursa sanıyorum sosyal 
haklardan yararlanabilir. Sağlık 
sorunlarını, sigorta ve iş sorun-
larını çözebilir. Yoksa ne yaşar 
ne yaşamaz kayıp bir adam” 
ifadelerini kullandı.

Yaşar ne yaşar 
ne yaşamaz

GÜZELLİĞİYLE GÜZELLİĞİYLE GÜZELLİĞİYLE adından sıkça söz 
ettiren oyuncu Sedef Avcı, kariyeri bo-ettiren oyuncu Sedef Avcı, kariyeri bo-ettiren oyuncu Sedef Avcı, kariyeri bo-
yunca uzun kullandığı saçlarını ilk defa yunca uzun kullandığı saçlarını ilk defa yunca uzun kullandığı saçlarını ilk defa 
kestirdi. Yeni imajını paylaşan Avcı, kestirdi. Yeni imajını paylaşan Avcı, kestirdi. Yeni imajını paylaşan Avcı, 
hayranlarından da çok sayıda övgü aldı. hayranlarından da çok sayıda övgü aldı. hayranlarından da çok sayıda övgü aldı. 
“Gerçekten insan bakmaya doyamıyor” “Gerçekten insan bakmaya doyamıyor” “Gerçekten insan bakmaya doyamıyor” 
diyen hayranları, Sedef Avcı’nın her diyen hayranları, Sedef Avcı’nın her diyen hayranları, Sedef Avcı’nın her 
haliyle güzel olduğu yönünde mesajlar haliyle güzel olduğu yönünde mesajlar haliyle güzel olduğu yönünde mesajlar 
paylaştı. Gelen övgülere çok teşekkür paylaştı. Gelen övgülere çok teşekkür paylaştı. Gelen övgülere çok teşekkür 
eden güzel oyuncu ise “Gerçekten eden güzel oyuncu ise “Gerçekten eden güzel oyuncu ise “Gerçekten 
sizlerden gelen mesajlardan dolayı sizlerden gelen mesajlardan dolayı sizlerden gelen mesajlardan dolayı 
çok mutlu oldum. Herkes beğenil-çok mutlu oldum. Herkes beğenil-çok mutlu oldum. Herkes beğenil-
meyi arzu eder. Ben de meyi arzu eder. Ben de meyi arzu eder. Ben de 
insanların beğenisini insanların beğenisini insanların beğenisini 
kazanabildiğim için kazanabildiğim için kazanabildiğim için 
çok mutluyum” çok mutluyum” 
ifadelerini kul-ifadelerini kul-
landı. Öte yandan landı. Öte yandan landı. Öte yandan 
güzel oyuncunun güzel oyuncunun 
ilerleyen dönem-ilerleyen dönem-
lerde yeni film ve dizi lerde yeni film ve dizi lerde yeni film ve dizi 
projelerinde rol alabilece-projelerinde rol alabilece-projelerinde rol alabilece-
ği de belirtildi.ği de belirtildi.

SEDEF AVCI’NINSEDEF AVCI’NINSEDEF AVCI’NINSEDEF AVCI’NIN
YENYENYENiiiii iiMAJIMAJI

Son dönemin popüler oyuncuları arasında yer alan Farah 
Zeynep Abdullah, bir takipçisinin, “Yeni dizin var mı?” so-
rusunu cevapladı. Abdullah, “Ben her hafta üç saatlik bir 

bölüm içinde olmak istemiyorum, yapamıyorum” dedi
YAKLAŞIK 7 aydır 

‘DJ Artz’ lakaplı 
müzik prodüktörü 
Efe Çelik ile aşk 
yaşayan Farah 
Zeynep Abdul-
lah, Instagram 
hesabından 
gerçekleştirdi-
ği soru-cevap 
etkinliğiyle 
bilinmeyenlerini 
anlattı. Abdul-
lah, bir takipçisi-
nin, “Yeni dizin 

var mı?” sorusu-
na cevap verdi. 
Oyuncu, “Ben her 
hafta üç saatlik 
bir bölüm içinde 
olmak istemi-
yorum, yapamı-

yorum.” diyerek, 
gelecek sezonda 
herhangi bir tele-
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getirdikten sonra kimliği ve verilerinin kaybolduğunu söyledi. Kimliksiz sağlık ve aşı hizmetlerin-
den yararlanamayan Başaran, bir an önce yetkililerden kendisine kimlik çıkarılmasını talep ediyor

anlatarak ifade verdik. Belgeler 
Ankara’ya gitti söylendi ama ne 
zaman Nüfusa sorsa bir türlü geri 
dönüşü olmuyor. Biran kimlik 
sahibi olursa sanıyorum sosyal 
haklardan yararlanabilir. Sağlık 
sorunlarını, sigorta ve iş sorun-
larını çözebilir. Yoksa ne yaşar 
ne yaşamaz kayıp bir adam” 

ZEYNEP YAPAMIYOR!


