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Kentleri ve belediyeleri sür-
dürülebilir ulaşım tedbirleri

almaya ve desteklemeye teşvik
eden, her yıl 16-22 Eylül tarihleri
arasında dünyanın her yerinde
kutlanan Avrupa Hareketlilik
Haftası Büyükçekmece’de bir
dizi etkinlikle kutlandı. Belediye
Başkanı Dr. Hasan Akgün,
“Daha doğrusu Avrupa Hare-
ketlilik Haftası otomobiller biraz

daha durduruluyor, motorlu va-
sıtalar. İnsanlar yürüyerek veya
bisikletle ulaşımlarını sağlıyorlar.
Avrupa’da uzun yılardır uygula-
nıyor. Büyükçekmece Belediyesi
de yıllardan beri Avrupa Hare-
ketlilik Haftası’nı ısrarla takip
edip kullanan bir şehir. Bu ne-
denle Büyükçekmece Belediyesi
10 kez üst üste Avrupa 12 Yıldız
Şehir ödülünü aldı” dedi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tür-
kiye İhracatçılar Meclisi (TİM)

28. Olağan Genel Kurulu ve İhraca-
tın Şampiyonları Ödül Töreni'nde ko-
nuştu. Erdoğan, “Hiç kimsenin bizi

hedeflerimizden uzak-
laştırmasına izin ver-
medik, vermeyeceğiz.
Bölgemizde yaşanan
siyasi, ekonomik, sos-
yal krizleri, güvenlik
sorunlarını sınırları-
mızdan içeriye taşı-
maya çalışanlara
müsaade etmedik, et-

meyeceğiz. Türkiye'yi 2023 hedefle-
rine ulaştırmamızı, 2053 ve 2071
vizyonlarını geleceğimizin pusulası
haline dönüştürmemizi engellemek
isteyenleri hep hüsrana uğrattık, uğ-
ratmayı sürdüreceğiz” dedi. I SAYFA 7
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Bizi hedeflerimizden
uzaklaştıramazlar

ERDOĞAN NET KONUŞTU

19 Eylül Gaziler Günü nede-
niyle bir mesaj yayımlayan Si-

livri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz,
“Ulusal bir değerimiz olan gazileri-
miz; milli değerlerine âşık, milletine
sevdalı, ay yıldızlı al bayrağı canın-
dan çok seven, hep
ama hep vatan diyen
kahramanlarımızdır.
Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’e, kurucu kah-
ramanlarımıza, şehitle-
rimize ve ebediyete
irtihal eden gazilerimize
Cenab-ı Allah’tan rah-
met diliyorum. Hayatta
olan bütün gazilerimizin
19 Eylül Gaziler Günü’nü en içten di-
leklerimle kutluyor; mutluluk, huzur
ve sağlık dolu uzun bir ömür temen-
nilerimle her birine minnetlerimi,
şükranlarımı ve saygılarımı sunuyo-
rum.” diye konuştu. I SAYFA 4
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Gazilerin hepsi
kahramanımız

19 EYLÜL AÇIKLAMASI

İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu, Ümraniye-Ataşehir-

Göztepe Metro Hattı'nda
gerçekleştirilen TBM geçiş töreni-
nin ardından gazetecilerin sorula-
rını yanıtladı. İmamoğlu'na
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan'ın muhalefetin ellerindeki
belediyeleri yönetemediği, hizmet-
lerin aksadığı, vaatlerini yerine geti-

remedikleri yönündeki açıklamaları
soruldu. İmamoğlu soruya TBM
geçiş törenine katıldığı Ümraniye-
Ataşehir-Göztepe Metro Hattı'nı
örnek göstererek yanıt verdi.İma-
moğlu “Yüzde 3 düzeyinde aldık.
Yani durmuş bir hattı, yaklaşık iki
yıl. 2 yıl üstüne aldık başladık ve
bugün yüzde 40'lara ulaştık. As-
lında sorunun cevabı bu” dedi.
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SORUNUN CEVABI YAPTIKLARIMIZDA

Türkiye’de işsizlik, yoksul-
luk, okulların, yurtların yet-

mediği bir ülke pozisyonunun
tartışıldığına dikkat çeken İma-
moğlu “Öğrencilerimiz yurt bula-
mıyor. Böyle yoğun bir gündem
varken birilerinin gündem değiş-
tirme çabasına ben alet olmayaca-
ğım. Projelerimize emek veren
bütün emekçi kardeşlerime teşek-

kür ediyorum. İstanbul’un her ye-
rinde iş üretiyoruz” diye konuştu.
Vaatlerinin de tek tek gerçekleşti-
ğini ifade eden İmamoğlu, Sefa-
köy- Beylikdüzü metro hattını
hazırlıyoruz. Dolayısıyla 12 şantiye
birden olmaya çok yakın İstanbul.
Senede 22 kilometre metroyu İs-
tanbul’a hizmete açıyoruz. Daha
ne diyeyim?” diye konuştu. I SAYFA 5
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İSTANBUL'UN HER YERİNDE İŞ ÜRETİYORUZ

11 Ağustos 2021 tarihinde etkili olan yağış sonrasında sel afeti-
nin yaşandığı Sinop ve Kastamonu’ya giden Esenyurt Belediye

Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, selden etkilenen vatandaşları ziyaret
etti. Bozkurt, “Burada sel nedeniyle çok ciddi mağduriyetler yaşayan
insanlarımız oldu. Her
birinin yanında olmak,
geçmiş olsun demek ve
buraya ne tür yardım-
lar yapabileceğimizi
görmek adına burada-
yız. Yaraları hep bir-
likte, el ele vererek
saracağız” ifadelerini
kullandı.  I SAYFA 4
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Büyükçekmece
hareket etti

YARALARI SARACAĞIZ Mahmut Oyman her
çarşamba Damga'da

Eğitim dünyasının duayen
isimleri arasında yer alan

Dolmabahçe Okulları Genel Mü-
dürü Mahmut Oyman, her çar-
şamba eğitim dünyasına ışık tutan
yazılarıyla Damga okurlarıyla bu-
luşacak. “Mahmut
Hoca Diyor Ki”
isimli köşesinden
yayınlanacak yazı-
larıyla, sizlerle bir
araya gelecek olan
Oyman'ı keyifle
okuyacaksınız.
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GUNDEMI DEGISTIRME
CABASINA ALET OLMAM
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın muhalefetin ellerindeki
belediyeleri yönetemediği şeklindeki eleştirilerine cevap verdi. İmamoğlu “Bugün işsizlik, yok-
sulluk, okulların, yurtlarının yetmediği bir ülke pozisyonunu tartışıyoruz. Böyle yoğun bir gün-
dem varken birilerinin gündem değiştirme çabasına ben alet olmayacağım” diye konuştu

İçi boş tartışmalardan uzak durduğunu anlatan İmamoğlu, “Biz
İstanbul halkına hizmet için varız ve bunun için çalışıyoruz” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral
Akşener'in resmi sosyal medya

hesaplarında yayınlanan videoda,
“Günümüz Türkiye'sinde bitmeyip
artan şeylerin yoksulluk, yolsuzluk ve

yasaklar” olduğuna
vurgu yapıldı. Akşe-
ner, “Yoksulluk, Yol-
suzluk ve Yasaklara
karşı mücadele va-
deden partinin, 19
yıllık iktidarında za-
manla 3Y'yi vizyon
haline getirdiğini
gördük. Bu köhne

zihniyete karşı adalet, bereket,
çevre, huzur vadederek, daha aydın-
lık yarınlar görmek için, daha güçlü
bir Türkiye için” ifadelerini kullandı.
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AK Parti'nin
vizyonu 3Y

İKTİDARA YÜKLENDİ

Memleket Partisi Genel Baş-
kanı Muharrem İnce, partisi-

nin 1'inci Olağan Kurultayı'nda
konuştu. İnce, cumhurbaşkanlığı se-
çimlerine ilişkin  “Benim için 'Genel

başkan cumhurbaş-
kanı adayı olmak is-
tiyor' diyorlar. İstiyor
muyum? Evet istiyo-
rum. Açıklıyorum;
aday adayıyım” dedi.
Kürt sorununa ilişkin
de konuşan İnce,
“Kürt sorununu biz
çözeceğiz. Biz impa-

ratorluk kalıntılı bir ülkeyiz. Hepimiz
bir milletin parçasıyız. Kürt sorununu
polisiye tedbirlerle değil demokrasi
ile özgürlüklerle çözeceğiz” ifadele-
rini kullandı. I SAYFA 7
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Cumhurbaşkanlığı
için aday adayıyım

İNCE AÇIKLADI

Korkularınız sizden
korksun (2)

Ters çaba yasasını daha önce duy-
muş muydunuz?

Bunun en bilinen ve ilk akla gelen
örneği bataklıktan çıkmak için çırpın-
maktır. Çaba ne denli çok olursa batış
da o denli hızlanır.

Hangi konu olursa olsun, günceli-
mizde olan şey kendini var eder. Bunu
da halk arasında en sık “korktuğum
başıma geldi” söyleminde duyarız.
Çünkü korku, beynimizde hem gün-
cel, hem de yoğunsa, onun gerçekleş-
mesi de kaçınılmazdır. Olmasını
istemediğimiz bir şeyi
ne kadar düşünürsek
bu onu yok etmez,
aksine var eder.
Çünkü zihnin odağı o
şeyin varlığına hizmet
eder. Bu da ters çaba
kuralının örneklerin-
den bir tanesidir...

Ziya Şakir Yılmaz'ın yazısı sayfa 9'da

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

İTİRAZLARA RAĞMEN
MİLLET BAHÇESİ!
Tepki çeken Beykoz Çayırı’nın millet bahçesine dönüştürülmesi kararının
ardından Güngören’de İBB’nin tüm itirazlarına rağmen Güngören Belediyesi'ne
bedelsiz olarak tahsis edilen parselleri de millet bahçesine dönüştürülüyor

İBB yönetimin değişmesinin ardından İBB Meclisi'nde
çoğunluğu elinde bulunduran AK Parti grubunun teklifi

ile büyükşehire ait birçok arazi, AK Partili ilçe belediyelerine
bedelsiz olarak tahsis edildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
tarafından veto edilen tahsis kararlarından biri de Güngören
Güneştepe Mahallesi'ndeki İBB mülklerine ilişkindi. Güngören
Belediyesi, veto edilen tahsis kararının ardından Güneştepe
Millet Bahçesi Projesi için imar planı hazırladı. Planlar 10 Ey-
lül'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanarak as-
kıya çıkarıldı. Plan değişikliği ile “spor, zeminaltı otopark,
park” fonksiyonları yerine “millet bahçesi” fonksiyonu getirildi.
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Eczacılar çok
bedel ödedi!

İstanbul Eczacı Odası Seçimli
Olağan Genel Kurulu toplantısının

birinci oturumu Şişli Nazım Hikmet
Kültür Merkezi'nde yapıldı. Toplantıda
konuşan İstanbul Eczacı Odası Başkanı
Cenap Sarıalioğlu, "Pandemide en ön
grupta savaşan meslek grubu olarak
maalesef biz de payımıza düşeni aldık.
57 meslektaşımızı ve 20 çalışanımızı
kaybettik" diye konuştu. I SAYFA 9
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Kahvenin kilosu
100 lira oldu!

CEP YAKIYOR

Kahve fiyatlarındaki artış
hem kahve satıcılarına

hem de vatandaşların cebine
yansıdı. Öyle ki 2021 yılı Ağus-
tos ayında 50 liraya satılan
kahvenin kilosu artık 90 ila 100
lira arası satılmaya başladı.
Eminönü kahve satışı yapan
esnaf, kahve fiyatlarındaki artı-
şın gün geçtikçe artacağını
hatta kahvenin karaborsaya
düşeceğini söyledi. Eminö-
nü’nde kahve dükkanı olan iş-
letmeci Kadir Akgün, “Kahve
fiyatları çok arttı. Mesela bu-
raya gelip kahve içmek isteyen-
lere ikram ettiğimiz kahve
fiyatları bile yükseldi. Bundan 1
ay önce 50 lira olan bir kahve
şu an neredeyse 100 lira oldu.
Bu zam daha çok espresso çe-
kirdeğinde hissedildi”dedi.
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Tatile geldi
Silivri'de 

kayboldu

Tarihi unutturmayın! Ermenistan'dan tatil için geldiği Türkiye'de
bilinmeyen nedenle hafızasını yitirdiği iddia

edilen  Mariam Mkrtchyan (31) ortadan kay-
boldu. Kadının Kuşadası'nda arkadaşlarıyla tatil
yaptıktan sonra bilinmeyen bir şekilde hafızasını
yitirdiğini iddia eden İstanbul'daki arkadaşı Şahin
Kuş, Mkrtchyan'ın son olarak Silivri Selimpa-
şa'da görüldüğünü söyledi. I SAYFA 3
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Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Bağcılar’dan çıkan
ve rap dünyasında iyi bir yere gelen Vahap Canbay (Canbay) ile

Umut Bolat’ı (Wolker) müzik stüdyosunda ziyaret etti. Sanatçıların ça-
lışmaları hakkında bilgi alan Çağırıcı, ünlü ikiliye “Tarihini, kültürünü
unutturmayacak çalışmalar da yapın” tavsiyesinde bulundu. I SAYFA 4
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İNSÜLİN
DİRENCİNİ
KIRAN 10
ÖNERİ! Sayfa 2

Recep Tayyip Erdoğan

Meral AkşenerMeral Akşener

Muharrem İnce

Meral Akşener

Volkan Yılmaz



Kaşıntının egzamayı diğer rahatsızlıklardan
ayırdığını söyleyen Arslan, “Cilt yüzeyin-
deki bariyer bozulduğundan dolayı cilt su-

yunu (%10) tutamadığından kuruma, kızarıklık ve
kaşıntı egzamayı diğer cilt rahatsızlıklarından ayıran
en önemli bulgulardır. Sınırı belli olmayan kızartıl,
ciltte pütürlenme görülür. Sedef rahatsızlığında ka-
rakteristik olan pullanma egzamada görülmez.” ifa-
delerini kullandı. Egzamayı tetikleyen etkenlere
dikkat çeken Arslan, “Bitkisel ve kimyasal alerjenler,
Hepatit B ve C virüsleri, sabun, deterjan, lateks eldi-
ven, çamaşır suyu gibi ürünler, diyabet ve kemote-
rapi ilaçları, beta blokerlar, lityum içeren
antidepresanlar ve bazı antibiyotikler vücudu doğ-
rudan etkilemesi sebebiyle sedef ve egzamayı tetik-
lerler. Sedef ve egzamanın tedavisinin karaciğeri
yormamaktan geçtiğini aktaran Arslan, “Sedef ve
egzama rahatsızlığı yaşayanlar kesinlikle karaciğer-
leri üzerine baskı yapacak olan gıdalardan uzak
durmaları gerekiyor. Şeker ihtiva eden tüm yiyecek
ve içeceklerden, kızartmalardan, unlu gıdalardan ve
alkollü içeceklerden uzak durulmalı.” diye konuştu. 

Beslenme çok önemli

Beslenme alışkanlıklarımızın egzama üzerindeki et-
kisinin sanılanın çok üstünde olduğunu dile getiren
Arslan, “Egzama rahatsızlığı yaşayanların alkali
beslenmeleri gerektiğini, beslenme tedavideki ilaçlar
kadar önemli. Uzak durulması gereken besinler şu
şekilde: Şekerli tüm yiyecek ve içecekler, unlu tüm
gıdalar, kızartmalar, alkollü içecekler, yüksek şekerli
meyve ve meyve kuruları, enerji içecekleri. Mutlaka
tüketilmesi gereken besinler ise şunlar; maydanoz,
roka, marul, salatalık, limon, tüm sebzeler (bakla,
ısırgan hariç) peynir çeşitleri, zeytin çeşitleri, mev-

sim salataları, doğal yoğurt, kefir, omega 3 ve zey-
tinyağı.” diyerek belirtti. 

Kıyafete dikkat 

Egzama rahatsızlığı olanların yemeklerin yanı sıra
giysilerine de özen göstermesi gerektiğini dile getiren
Arslan, günlük hayatta uygulanması gerekenler hak-
kında ise şu bilgileri verdi; “Yünlü ve polyester giysi-
lerden uzak durup, pamuklu giysiler kullanılmalı.
Kaşıntı atakları egzama lezyonlarının daha da bü-
yümesine ve bozulmasına yol açtığından perhizle ve
doktorunuzun uygun gördüğü bir antihistaminik
tabletle en aza indirilmeli, ihmal edilmemeli. Bulun-
duğunuz ortamın nem ve ısı durumu egzamalı lez-
yonları daha da tetiklememesi için ayarlanmaya
çalışılmalı. Klima kullanarak (nem için), havalan-
dırma yaparak en uygun şartlar sağlanmalı. Bol su
içilmeli. Egzama lezyonlarımız için kullanması gere-
ken tedavi, onarıcı ve bakım kremleri kesinlikle dok-
torunuzun veya eczacının önerdiği güvenli içeriklere
sahip ürünler olmasına özen gösterilmeli. Bunun dı-
şındaki söylemlere kulak asmamalı, kullanılacak
ürün mutlaka incelenmelidir. Riskler barındırdığı
için solaryumdan uzak durulmalı. Ayrıca 11.00-
17.30 arası güneşten kaçınılmalı ve güneşlenme sü-
resi 15 dakikayı geçmemeli. Banyo sıklığı
gerekmedikçe gün aşırı olmalı. Kese ve liflerden
uzak durulmalı. Geniş çapta yapılacak temizliklerde
mutlaka eldiven kullanılmalı. Egzamalıların en
önem vermesi gereken konuların başında ise şam-
puanlar geliyor. Ciltlerinin temizliğinde kullanılacak
sabunların kostik içerme riskleri olduğundan dolayı
sadece bebek şampuanı ve bebek sabunu kullanıl-
malı. Kontakt egzamanın etkenleri olabilen kozme-
tiklerden, takılardan uzak durmalı, güvenli olanları

tercih etmeleri gerekmektedir. Tozlu ve sigara du-
manı olan ortamlardan uzak durulmalı.” dedi. 

Cilt dostu ürünler

Hasan Tahsin Arslan, cilt bakımı hakkında da bilgi
verdi. Egzamaya yakalanan kişilerin kullandıkları
cilt bakım ürünlerinde gliserin, zeytinyağı, üre, E Vi-
tamini, Panthenol gibi içeriklerin olmasına özen
göstermesi gerektiğine dikkat çeken Arslan, “Alerjen
etki gösteren saç boyaları, kostik (NaOH) içeren sa-
bunlar, temizleyiciler ve tüm losyonlar, yüksek
oranda salisilik asit içeren tüm kremler, yüzde 30
gibi yüksek dozda üre ihtiva eden ürünler, alkol içe-
ren temizleyicilerden uzak durulması gerekir. Öte
yandan cilt dostu ürünler de bulunuyor. Üre, dex-
pantenol, E vitamini ve antioksidan formuyla zen-
gin olmalı. Bu arada epidermisin derinlemesine
beslenmesini ve nemlendirilmesini sağlayan gliserin
ve bitkisel yağ içermelidir.” sözlerini sarf etti.

TÜRKİYE‘DE BİR İLK
Türkiye'de ilk kez İstan-
bul İl Sağlık Müdürlü-
ğü'nün hayata geçirdiği

İSLAB Projesi ile, İstanbul'daki 8 la-
boratuvar tek çatı altında birleştiri-
lerek 4 merkezi laboratuvar
kuruldu. İstanbul'daki 54 kamu has-
tanesi ile 4 bin 500'e yakın aile he-
kiminin istediği tüm testler,
kuryelerle bu 4 laboratuvara gön-
deriliyor. Sabah test veren hasta-
nın, en geç öğleden sonra 15.00'de
sonuçlarını alabilmesi sağlanıyor.
Günde 500 binden fazla test ça-
lışma kapasitesine sahip 4 labora-
tuvardan en büyüğü ise Kanuni
Sultan Süleyman Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi bünyesinde kuru-
lan İSLAB-4. İstanbul İl Sağlık
Müdürlüğü İl Laboratuvar Koordi-
natörü Doç. Dr. Cemal Kazezoğlu,
günde 200 bin numunenin çalışıla-
bildiği İSLAB 4'ün test kapasitesi
bakımından Avrupa'da ilk 3, dün-
yada ise ilk 10 arasında yer aldığını
vurguladı. İstanbul'daki aile sağlığı
merkezlerinden devlet hastanele-
rine, eğitim ve araştırma hastane-
lerinden şehir hastanelerine kadar,
hastalardan istenen yüzbinlerce
test, "İSLAB Projesi" kapsamında 4
merkezi laboratuvarda aynı stan-
dartta çalışılıyor. Hastalardan alı-
nan numuneler sabah 10.00'dan
itibaren kuryeler aracılığıyla mer-
kezi laboratuvarlara götürülmeye
başlanıyor. Aile sağlığı merkezi ya
da herhangi bir kamu hastanesinde
sabah testini veren vatandaş, en
geç öğleden sonra 3'te test sonu-
cunu online olarak görebiliyor.
İSLAB Projesi kapsamında Kartal
Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde
İSLAB 1, Göztepe Prof. Dr. Süley-
man Yalçın Şehir Hastanesi'nde
İSLAB 2, Okmeydanı Prof. Dr. Cemil
Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde
İSLAB 3 ve Kanuni Sultan Süley-
man Eğitim ve Araştırma Hastane-
si'nde İSLAB 4 olmak üzere
İstanbul'da ikisi Anadolu, ikisi Av-

rupa yakasında 4 merkezi laboratu-
var kuruldu.

Sekiz ayrı laboratuvar

Türkiye'de ilk kez İstanbul'da ha-
yata geçirilen bu proje sayesinde
artık vatandaşların eşit standart-
larda hizmete kavuşabildiğini anla-
tan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İl
Laboratuvar Koordinatörü Doç. Dr.
Cemal Kazezoğlu, "İSLAB'dan önce
İstanbul'da 6 tane merkez laboratu-
var ile aile sağlığı merkezlerine hiz-
met veren iki tane Halk Sağlığı
Laboratuvarı vardı. Bu proje ile bir-
likte daha önce var olan 6 merkezi
laboratuvar ile 2 Halk Sağlığı Labo-
ratuvarı kapatıldı, o iki ayrı grubun
hizmeti bu 4 laboratuvarda toplana-
rak bir potada eritilmiş oldu" dedi.

Başka yerde yok

Laboratuvarların 7/24 hizmet verdi-
ğine işaret eden Doç. Dr. Kaze-
zoğlu, "Laboratuvarlar hastaneler
içerisinde kuruldu ama kendi has-
taları dışında, o bölgeye ait tüm
hastaneler ve aile hekimliklerine de
hizmet veren, ayrıca bölgedeki kli-
nisyenlerin ve laboratuvar uzman-
larının da faydalanmasına açık olan
aslında ortak laboratuvarlar. Türki-
ye'de hem bu model, hem de bu
büyüklükte başka bir laboratuvar
sistemi yok. Şu anda konuştuğu-
muz İSLAB 4 dediğimiz laboratuva-
rımız Kanuni Sultan Süleyman
Eğitim ve Araştırma Hastanesi bün-
yesinde kurulu, test kapasitesi ve
hizmet verdiği klinisyen ve hasta
grubu açısından da İstanbul'daki en
büyük laboratuvar. 17 kamu hasta-
nesi ile 1200 Aile Hekimliği Merke-
zine hizmet veriyor. Kurye
sistemimiz var. Sürekli olarak has-
tanelerden, aile hekimliklerinden
kuryeler aracılığıyla numuneler ge-
tiriliyor. Burada çalışmaya alınıyor
ve sonuçlar online olarak klinisyen-
lere, hastanelere gönderilmiş olu-
yor" diye konuştu.
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Hayat kalitesini ciddi anlamda etkileyen egzamanın çözümü sanıldığı kadar zor değil.
Ancak bu noktada beslenmeden giyime kadar her konuda dikkatli olunması gerekiyor

Egzama İçİn çarE çok

Sık sık acıkıyor musunuz? Açlığa karşı tahammülsüz müsünüz? Karbonhidratlı gıdalara, özellikle tatlılara
düşkünlüğünüz var mı? Yemekten sonra aniden uyku bastırıyor mu? Gece uykudan uyanıp tatlı ya da unlu
gıda yeme ihtiyacı duyuyor musunuz? Bu belirtiler size tanıdık geliyorsa, dikkat! Sorununuzun nedeni;
ülkemizde her 3 kişiden birinde görülen ve diyabet hastalığının ilk adımı olan ‘insülin direnci’ olabilir

INSULIN DIRENCINI 
KIRAN 10 ONERI!
P ankreastan salgılanan bir hor-

mon olan insülinin görevi, kan-
daki şeker moleküllerinin hücre

içine girmesini, böylece hücreler tarafın-
dan ‘yakıt’ olarak kullanılmasını sağla-
mak. Kısaca, hücrelerin şeker
moleküllerini içeri alan kapısının ‘anah-
tarı’ gibi düşünebiliriz insülini. İnsülin
kandaki şeker miktarına göre salgılanı-
yor. Örneğin salatalık yediğimizde kan
şekerinde 1 birim yükselme olursa,
vücut hemen 1 birim insülin salgılıyor,
baklava yediğimizde kan şekeri 20 birim
yükseliyorsa 20 birim insülin salgısı olu-
yor.  Ülkemizde her 3 kişiden birinin so-
runu olan insülin direnci; vücuttaki
şekeri düzenleyen insülinin görevini ye-
rine getirmekte güçlük çekmesi olarak
tanımlanabilir. 

Diyabet gelişebilir

İnsülin direnci geliştiğinde, hücreler ile
kandaki şeker molekülleri arasına adeta
bir duvar örülüyor. Bunun sonucunda,
örneğin 10 birim şeker düzeyi artışına
normalde yeterli gelecek olan 10 birim
insülin, önündeki metabolik engeli bu
düzeylerde aşamıyor ve kan şekerinin
hücre içine girmesinde yeterli gelemiyor.
Bu durumda vücut, şekeri yeterli mik-
tarda hücre içine sokabilmek için 10
birim yerine 20 birim veya daha fazla
insülin salgılamaya başlıyor.  Özellikle
genetik olarak diyabet riski taşıyan-
larda, yıllar içinde sürekli fazla insülin
salgılayan pankreas bezinin rezervleri
azalınca ve bir gün gelip önündeki du-
varı aşacak kadar çok insülin salgılaya-
madığında ‘diyabet’ gelişiyor. 

Genetik yatkınlık önemli

İnsülin direncine yol açan etkenlerin ba-
şında ise genetik yatkınlık geliyor, yani
ailede diyabet öyküsü olması çok
önemli bir risk faktörü. Acıbadem Dr.
Şinasi Can (Kadıköy) Hastanesi En-
dokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
Uzmanı Dr. Özlem Sezgin Meriçliler,
aile öyküsüne hareketsiz yaşam, düzen-
siz beslenme, uyku düzensizliği gibi çe-
şitli faktörler de eşlik ettiğinde insülin

direncinin geliştiğini belirterek, “Vü-
cutta artan insülin özellikle sık acıkma,
açlığa tahammülsüzlük, karbonhidratlı
gıdalara düşkünlük, hatta bazı hasta-
larda gece uykudan uyanıp tatlı ya da
unlu gıda tüketme gibi iştah bozukluk-
larına yol açıyor. Bu yeme bozuklukları
zamanla kilo alımıyla ve insülin direnci-
nin artmasıyla sonuçlanabiliyor” diyor.
Peki, insülin direncini kırmak için nelere
dikkat etmemiz gerekiyor? Endokrino-
loji ve Metabolizma Hastalıkları Uz-
manı Dr. Özlem Sezgin Meriçliler,
insülin direncinin önlenmesi ve tedavisi
için 10 etkili kuralı anlattı; önemli öneri-
ler ve uyarılarda bulundu! 

Egzersiz yapın

Dr. Özlem Sezgin Meriçliler, “Hareket,
hücrelerin şeker kullanımını kolaylaştı-
ran ve daha az insülinin şeker metabo-
lizmasının düzenlenmesinde yeterli
olmasını sağlayan en önemli faktördür”
diyerek, şöyle devam ediyor: “Her tür
spor yapılabilir. Her gün 30 dakika veya
haftada 3 kez, 50 dakikalık yürüyüş ya-
pılabileceği gibi; yüzme, salon sporları,
bisiklete binmek, hatta dans etmek bile
insülin direnciyle mücadelede son de-
rece faydalı olacaktır.” 

Unlu gıdaları azaltın

Dr. Özlem Sezgin Meriçliler, karbon-
hidratlı yiyeceklerin kan şekerini daha
fazla yükseltme potansiyeline, dolayı-
sıyla insülin salgısını daha fazla uyarma
yeteneğine sahip olduklarını belirterek,
“Karbonhidratlı yiyecekler; kan şekeri
kontrolünü zaten normalden fazla insü-
linle yapabilen insülin direnci hastala-
rında hem insülin salgısının daha da
artmasına, hem kilo alımına hem de
pankreas rezervinin daha hızlı tükenme-
sine yol açarlar” uyarısında bulunuyor.
Dr. Özlem Sezgin Meriçliler, bu nedenle
diyetteki karbonhidrat miktarının mut-
laka azaltılması gerektiğine dikkat çeke-
rek, “Rafine karbonhidratlar, yani unlu
ve şekerli gıdalar yerine meyve ve sebze
gibi doğal ama lifli karbonhidrat türleri
tercih edilmelidir” diyor.  Yakın zamana

kadar 3 ara ve 3 ana öğün olmak üzere
sık sık beslenmek önerilirken, son birkaç
yıldır ‘aralıklı oruç’ adı verilen ve ara
öğün içermeyen beslenme şekilleri po-
püler oldu. Dr. Özlem Sezgin Meriçliler,
“Ara öğün alması gereken bir grup
hasta dışında, aralıklı oruç insülin salgı-
sının daha az uyarılmasına yol açtığı
için tercih edilebilir” diyerek,  şu önemli
noktaya dikkat çekiyor: “Ancak günde 3
ana öğün yerine 2 öğün yenilmesi,
arada acıkmaya ve atıştırmalara neden
olabilir. İnsülin direncini artıran, kilo al-
mayı kolaylaştıran en büyük beslenme
hatası, atıştırmalardır. Bu nedenle hangi
beslenme şekli seçilecekse seçilsin, sağ-
lıklı öğünler şeklinde olmalı ve aralarda
abur cubur adını verdiğimiz gıdalar en
aza indirilmelidir.” 

Meyveleri sınırlayın

Meyveler doğal ve lif içeren sağlıklı kar-
bonhidratlar arasında yer alıyorlar.
Ancak meyve şekeri de insülin salgısını
çok uyarıyor ve aşırı meyve tüketimi
hem kilo aldırıyor hem de insülin diren-
cini artırıyor.   Bu nedenle bir seferde bir
porsiyon meyve tüketmeyi alışkanlık ha-
line getirin. Günün farklı saatlerinde
toplam 3 porsiyon meyve tüketebilirsi-
niz. Bir porsiyon meyveyi, kabaca ta-
bağa koyduğunuzda; 1 adet orta boy
elma hacminde yer kaplayan meyve
miktarı diye tanımlayabiliriz. Yani, 1
elma veya 1 portakal veya 1 armut veya
3 kayısı gibi. Meyveyi bir seferde bu
miktarı aşmayacak şekilde tüketmeye
özen gösterin. 

Bal-reçel-pekmez üçlüsünü azaltın

Çok sağlıklı bir besin olan doğal balın
yanı sıra reçel ve pekmez de; çok yoğun,
dile değer değmez emilmeye başlayan
ve kanda hızla yükselen şeker içeriyor-
lar. Üstelik bu besinleri genellikle sabah
tüketiyoruz, yani midemiz boş iken. Do-
layısıyla emilimleri daha da hızlanıyor.
Aynı hızda da pankreası uyararak insü-
lin salgısını artırıyorlar. Bu nedenle in-
sülin direnciniz varsa, bu gıdaların
tüketimini çok azaltmanız gerekiyor.   

Şekerli içeceklerden uzak
durun

Gazlı içecekler, buzlu çay türevleri ve li-
monata gibi içecekler yoğun ve hemen
kana karışan şeker içeriyorlar. Bu ne-
denle insülin salgısını da hızla ve güçlü
bir şekilde uyarıyorlar. 

Meyve suyu yerine meyve
tüketin

Bir bardak meyve suyunda 3-4 porsi-
yon meyvenin şekeri posasından ayrıl-
mış halde yer alıyor. Dr. Özlem Sezgin
Meriçliler, “Taze sıkılmış olsa bile bir
bardak meyve suyu hem bir seferde ‘en
fazla bir porsiyon yemeliyiz’  dediğimiz
meyvelerin ortalama 3-4 porsiyonu
kadar şeker içeriyor, hem de bu meyve-
nin şekeri posasız olduğu için çok hızla
emilerek insülin salgısını çok hızlı artı-
rıyor” diyor. Meyveler posasıyla yenil-
diğinde ise posa şeker emilimini
yavaşlatıyor.   Bu yüzden vitaminleri
meyve suyu ile değil, meyvenin kendi-
sini tüketerek almayı alışkanlık haline
getirin. 

Tatlıyı aç karnına yemeyin!

Şekerli ve karbonhidratlı gıdalar mide-
miz boş iken yenildiklerinde içerdikleri
şeker hızla emiliyor ve kan şekerini daha
hızlı yükseltiyorlar. Bir o kadar hızda da
insülin salgısını uyarıyorlar. Bu tür gı-
daları mümkün olduğunca az yemeyi ve
asla aç karnına tüketmemeyi kural ola-
rak benimsemelisiniz.  

Bu besinler öğünlerinizden
eksik olmasın 

Süt ve süt ürünleri (yoğurt, ayran, kefir
ve peynir) yeşil sebzeler ve salatalar,
karbonhidrat ile şeker içeren gıdalarla
aynı anda yenildikleri zaman şeker emi-
limini yavaşlatıyorlar. Bu nedenle mey-
venin yanında yoğurt, simidin yanında
ayran veya peynir, patatesin yanında
yoğurt ve yeşil salata tüketmeniz, bu be-
sinlerin şeker emilim hızını dengeleyerek
insülin salgısının daha az uyarılmasını
sağlayacaktır.  

Uykunuza
dikkat edin
Uyku bozukluklarının genetik olarak diyabet riski taşımayan kişi-
lerde dahi insülin direncini tetikleyebileceği, hatta diyabet gelişi-
mine yol açabileceği artık biliniyor. Özellikle gece uykusu bu
süreçte çok önem taşıyor ve gündüz uyumak gece uykusunun ye-
rini tutamıyor. 24:00-08:00 saatleri arasında düzenli uyku alış-
kanlığı edinmek, insülin direncine karşı önemli bir rol üstleniyor. 



SİLİVRİ’DE mendil yüklü TIR’a 
çarpan kamyon sürücüsü yara-
landı. Kaza, saat 07.00 sırala-

rında Silivri, TEM Otoyolu Gazitepe 
mevkiinde meydana geldi. 34 JU 2773 
plakalı kamyonun sürücüsü Özcan D., 

henüz bilinmeyen bir nedenle direksi-
yon hakimiyetini kaybederek önün-
de giden mendil yüklü TIR’a çarptı. 
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve 
jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı 
kamyon şoförü, sağlık ekiplerinin olay 

yerindeki ilk müdahalesinin ardından 
hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle 
TIR’da bulunan mendil kutuları yola 
savruldu.  Kazanın olduğu noktada 
çıkan ufak çaplı yangın ise itfaiye 
ekiplerince söndürüldü. 

TIR’a çarpan kamyon şoförü yaralandı

EYÜPSULTAN, Kuzey 
Marmara Otoyolu’nda 
jandarma ekiplerinin 

durdurduğu kamyonette 4 bin litre 
etil alkol ele geçirildi. F.K. isimli 
şüpheli gözaltına alındı. İstanbul İl 
Jandarma Komutanlığı ekiplerince 
İstanbul dışında üretilen etil alkol-
lerin İstanbul’a getirileceği ve sahte 
içki üretilerek piyasaya sürüleceği 
bilgisi alındı. Jandarma ekipleri, etil 
alkollerin sahte fatura ve irsali-
ye ile yüklenerek İstanbul’a sevk 
edildiği kamyoneti belirledi. Takip 
altına alınan şüpheliye ait kamyo-
net, Eyüpsultan Kuzey Marmara 
Otoyolu’nda durduruldu. Kamyo-
nette yapılan aramalarda 100 cl’lik 
şişeler içerisinde toplam 4 bin litre 

etil alkol ele geçirilirken F.K. isimli 
şüpheli gözaltına alındı. Ele geçi-
rilen etil alkolün sahte içki yapı-
mında kullanılması durumunda, 
çeşitli türlerde 8 Ton sahte içkinin 
elde edilebileceği tespit edildi. Etil 
alkole el konuldu.

OLAY, 20 Ağustos Cuma 
günü saat 06.30 sıralarında 
Esenyurt Barbaros Hayret-

tin Paşa Mahallesi 2292. sokakta 
meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, sabah işe gitmek için yürü-
yen M.Ö.’nün elindeki telefon, bir 
kişi tarafından kapkaç yöntemiyle 
çalındı. Şüpheli daha sonra hafif 
ticari araca binerek olay yerinden 
uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine 
gelen polis ekipleri, çevredeki 
güvenlik kameralarını inceledikten 
sonra aracın plakasını tespit etti. 
Kapkaç anları çevredeki bir sitenin 
güvenlik kamerasına yansıdı. 
Plakanın çalıntı olduğunu belirle-

yen polis ekipleri, ihbarın yapıldığı 
adrese gitti. Adreste de güvenlik 
kamerası kayıtlarını inceleyen polis 
ekipleri, plakayı çalan kişilerin 
Tolga S., Hasan M. ve Yusuf A. 
olduğunu tespit etti. Plakayı çalan 
ve kapkaç olayına karışan kişilerin 
aynı olduğunu belirleyen polisler, 
şüphelilerin evlerinde yakaladı. 
3 şüpheli ifadeleri alınmak üzere 
polis merkezine götürüldü. Em-
niyetteki işlemleri tamamlanan 
şüpheliler adliyeye sevk edildi. 
Şüphelilerden Tolga S. ve Hasan 
M. adli kontrol şartı ile serbest 
bırakılırken, Yusuf A. tutuklanarak 
cezaevine gönderildi.

iiSE GSE GiiDERKEN DERKEN 
KAPKACA UGRADIKAPKACA UGRADI
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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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Kamyon değil bira fıçısı!
Ermenistan’dan tatil için geldiği Türkiye’de bilinmeyen nedenle hafızasını yitirdiği iddia 
edilen  Mariam Mkrtchyan (31) ortadan kayboldu. Kadının Kuşadası’nda arkadaşlarıyla 
tatil yaptıktan sonra bilinmeyen bir şekilde hafızasını yitirdiğini iddia eden İstanbul’daki 
arkadaşı Şahin Kuş, Mkrtchyan’ın son olarak Silivri Selimpaşa’da görüldüğünü söyledi

Istanbul’daki arkadaşı 
Şahin Kuş’un iddiası-
na göre, Ermenistan 

uyruklu Mariam Mkrtch-
yan 8 Ağustos’ta tatil İçin 
Türkiye’ye geldi. İstanbul’da 
buluşan Şahin Kuş ile Mkrt-
chyan aynı gün otomobille 
tatil için İzmir’e geçti. İki 
gün birlikte tatil yapmaları-
nın ardından da Mkrtchyan, 
Kuşadası’na arkadaşlarının 
yanına geçti. 15 Ağustos’ta 
da Mkrtchyan tekrar İzmir’e 
Şahin Kuş’un yanına geldi. 
Şahin Kuş, hafızasını kay-
bettiğini fark ettiği arkadaşı 
Mkrtchyan ülkesine gön-
dermek için 25 Ağustas’ta 
İstanbul’dan Gürcistan 
aktarmalı olarak uçağa bin-
dirdi. Ancak Gürcistan’da 
hiçbir şey hatırlamayan 
kadını yetkililer İstanbul’a 
geri gönderdi. İstanbul’da 
kaybolan Mkrtchyan’ın son 

olarak 4 Eylül’de Silivri Se-
limpaşa’da görüldü. Kayıp 
müracaatında bulunulan 
Mkrtchyan’ı bulmak için po-
lis çalışmalarını sürdürüyor.
Burası Ermenistan dedi

DHA’ya konuşan Şahin 
Kuş, “İzmir’e gittik. Oradan 
Kuşadası’na arkadaşının 
yanına gitti. Geldiğinde 
akli dengesini kaybetmişti. 
Elimi tuttu ‘Beni bırakma. 
Ben burada kalmak istiyo-
rum çocuklarımı Türkiye’ye 
getireceğim’ dedi. Oradan 
kalktık Didim’e gittik bir 
arkadaşımızın yanına. 
Arabada ‘Bir şey mi oldu, 
birileri bir şey mi içirdi’ 
diye sorduğumda o dört beş 
günü hatırlamadığını söyle-
di. Ertesi gün Ermenistan’a 
gitmek istediğini söyledi. 
Kendisini arabadan atmaya 
çalıştı burası Ermenistan 

diye. Sonra jandarma geldi. 
Jandarmaya teslim ederek 
onu İzmir’e götürmelerini 
istedim. Ertesi sabah beni 
aradı. Didim’de olduğunu 
söyledi ve telefonu kapandı. 
Ben de Didim’e gidip onu 
aramaya başladım. Aklında 
sadece çocuklarının numa-
rası kalmış. Çocuklarının 
verdiği numarayı aradım. 
Bir tane taksici çıktı. Taksici 
Bodrum Güvercinlik’te ol-
duğunu, sahilde dolaştığını 
söyledi. Ayaklarında ayak-
kabısı yokmuş. Bulamayınca 
jandarmaya gittim. Jan-
darma dün onların elinde 
olduğunu, bağırıp çağırdığı-
nı ve Ermenistan’a gitmek 
istediğin söylemiş.” dedi.
Otobonda gördüm

Şahin Kuş, “Oradaki 
minibüsçülere sorduğumda 
Bodrum yolu üzerinde indi-

ğini söylediler. Bodrum’da 
giderken onu otobanda 
gördüm. Onu hastaneye 
götürdüm kabul etmedi. 
İzmir’de bir gün otelde 
kaldıktan sonra ailesiyle 
konuştu. Ailesi göndermemi 
istedi. Göndermek için uçak 
bileti aldım havalimanına 
gittik. Uçak kalktıktan sonra 
ben ayrıldım havalimanın-
dan. Ailesinden haber bekli-
yordum. Ailesi sabaha karşı 
beni aradı Gürcistan’dan 
Türkiye’ye iade edildiğini 
söyledi. Sonra ben Yabancı 
Şube’ye sordum, onlar da ol-
madığını söylediler. Çocuk-
ları ertesi gün bana haber 
verdi. Verdikleri numarayı 
aradım bir taksi şoförü çıktı. 
Taksi şoförü akli dengesi-
nin yerinde olmadığını ve 
kendisine İzmir’e gitmek 
istediğini söylemiş” diye 
konuştu. DHA

OLAY, geçtiğimiz salı günü saat 
13.00 sıralarında Fatih Çakmak-
çılar Yokuşu’nda meydana geldi. 

Tarihi Büyük Yeni Han’da klima montajı 
yapan Hamit Çetin, bir anda dengesini 
kaybetti. Montajını yaptığı klima ile yak-
laşık 10 metre yükseklikten yere düşen 
Çetin yaralandı. Bu sırada yoldan geçen 
kadın, klima ve düşen Çetin’in altında 
kalmaktan son anda kurtuldu. Yaralının 
yardımına koşan esnaf bir yandan sağlık 
ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık 
ekipleri, ilk müdahalesinin ardından 
yaralıyı Samatya’daki İstanbul Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Çetin’in 
tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Allah korudu
Esnaf Hayri General, “İçeride çalı-

şıyordum. Bir anda bir ses duydum ve 
hemen dışarı koştum. Dışarı çıktığımda 
fark ettim ki, üst kattan biri yere düşmüş. 
Biz de hemen düşen adamın yardımına 
koştuk. Ambulansı aradık. Düşen kişi 
galiba binanın temizlik işini yapıyordu. 
Tam o esnadan buradan geçen kadınsa 

müşteriydi. İnsan ne olacağını bilmiyor. 
Hepimiz Allah’a emanetiz. Hem adamı 
hem de kadını Allah korudu. Hastaneden 
öğrendiğimiz kadarıyla düşen adamın 
durumu iyiymiş” dedi. Sesler üzerine 
dışarı çıktıklarını söyleyen esnaf Murat 
Alp, “Dışarı çıktığımızda bir kişi yukarı-
dan düşmüştü. Biz de hemen ambulansa 
haber verdik. Tam o esnada geçen kadın 
bizim yabancı müşterilerimizden. Ama 
düşen adama buraya çıkmanın riskli oldu-
ğu söylenmiş. Ancak düşen adam kendisi 
yukarı çıkmış. Hatta adam düşmemek 
için kendini ipe bağlamış ama ip kopmuş” 
ifadelerini kullandı.

KLiMA TAKARKEN
az daha ölüyordu!

TATTATiiLE GELDLE GELDii
KAYBOLDU!KAYBOLDU!

KUŞ, “Taksici, kadının 
ailesiyle de görüştüğünü 
ve ne yapması gerektiğini 
sordu. Orhanlı’da meydanda 
bırakmış. Ben ertesi gün ka-
rakola gittim. Ayın 28’inde 
başka bir kişinin telefonuyla 
ailesini aramış Erivan’a gel-
mek istediğini söylemiş. O 
vatandaşa ulaştım. O kişi de 
telefon rica ettiğini söyledi. 
Ben de pasaport ve kimliğini 
sorduğumda yanında olma-
dığını söyledi. Aradan on 
gün geçtikten sonra çocuk-
larını aradı. Ben yine aradığı 
kişiye ulaştım. Silivri Selim-
paşa Karakolu’na gittim. 
Adam caddede gördüğünü 
ve, ‘Amca temizlik işi yap-
mak istiyorum. Çocuklarım 
okula gidecek. Senin evini 
temizliyim. Çocuklarıma 
para göndereceğim’ dediğini 
söyledi. O günden beri haber 
alamıyoruz” dedi.

En son Silivri’de 
görülmüş

SİLİVRİ’DE 
çarpan kamyon sürücüsü yara-
landı. Kaza, saat 07.00 sırala-

OLAY
günü saat 06.30 sıralarında 
Esenyurt Barbaros Hayret-

O
13.00 sıralarında Fatih Çakmak-
çılar Yokuşu’nda meydana geldi. 

EYÜPSULTAN,
Marmara Otoyolu’nda 
jandarma ekiplerinin 

Esenyurt’ta park halindeki otomobilden söktükleri plakayı, kendi kullandıkları ha-
fif ticari araca takan 3 şüpheli daha sonra işe giden kadının cep telefonunu çaldı. 

Şüpheliler yakalanırken, kapkaç ve plaka söktükleri anlar kameralara yansıdı

Fatih’te dengesini kaybederek montajını yaptığı klima ile birlikte yak-
laşık 10 metre yükseklikten yere düşen Hamit Çetin yaralandı. Bu 

sırada yoldan geçen kadın, klima ve düşen Çetin’in altında kalmak-
tan son anda kurtuldu. Olay anları güvenlik kamerasına yansıdı

YANGIN saat 09.30 sıralarında 
Başakşehir İkitelli Atatürk Bulva-
rı’ndaki 5 katlı iş merkezinin çatısın-

da çıktı. Jeneratörlerin bulunduğu kısımda 
henüz belirlenemeyen sebeple alevler 
yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen 
yangında çıkan dumanlar kilometrelerce 
öteden göründü. İhbar üzerine olay yerine 
Başakşehir ve çevre ilçelerden çok sayıda it-
faiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede 
güvenlik önlemi alırken tedbir amaçlı sağlık 
ekipleri de olay yerinde hazır bulundu. Mü-
dahaleye başlayan itfaiye ekipleri yangını 
kısa sürede kontrol altına alarak tamamen 
söndürdü. Yangın sırasında bina içinde olan 
görgü tanıklarından Mert İlksoy, “Bir anda 
alevler yükseldi. Siyah duman çıktı. Kısa 
süreli panik oldu ama hızlıca söndürdüler” 
dedi. Yangında yaralı ya da can kaybının 
olmadığı öğrenildi.

Başakşehir’de yangın
YANGIN 
Başakşehir İkitelli Atatürk Bulva-
rı’ndaki 5 katlı iş merkezinin çatısın-

Başakşehir İkitelli’de bir işyerinin çatısında çıkan Başakşehir İkitelli’de bir işyerinin çatısında çıkan 
yangın büyük paniğe neden oldu. Yanan yerden çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Yanan yerden çıkan 

dumanlar kilometrelerce uzaktan görülürken itfaiye dumanlar kilometrelerce uzaktan görülürken itfaiye 
ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
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S arışınımm, gözlerimi gözlerinden
alamadığım, fotoğraflarınla 
avunduğum,

Vuslatım…
Sözlerini ninni yapıp uyurken, güne düşün-

celerinle başlıyorum. Ahhh bir de uyanınca
“Günaydın” diyebilse idim.  

Sırlarımı, dertlerimi, mutluluğumu
anlattığım, öfkelendiğim dostum. 

Dünyaya sen değilsin erken gelen, ben
geç kaldım.

Sen devrimlerini yaptın.
“Selamünaleyküm” diyerek gittin. 
Ben ise yetim, öksüz, boynu bükük kaldım. 
Görenler, tanıyanalar anlatıyor. Çok güzel

giyinirmişsin, erken gidişin o kadar şık olmadı.  
Mavi gözlüm; kanadım, kolum kırık, yas-

lanacağım babam da yok. Ateş çemberi için-
deyim. Defalarca buralardan gitmek istedim.
Kendimden defalarca vaz geçtim de, sen bu
topraklardasın ya, söz verdim ya gidemedim.

Sana verdiğim sözlerde durdum, Allah’a
yemin olsun ki, senden başkasına bakmadım. 

Duruşuna, bakışına, gülüşüne hayran ol-

duğum…
Çatma, kurban olayım o güzel çehreni. 
Yüzünü, gülüşünü sevdiğim. Her şeye

rağmen ocağımız sönmedi. 
Sen halen benim tek parlayan yıldızımsın. 
Evet kızmakta haklısın, ama bu 

çocuğa bir gül…
Şunu da bilmelisin. Bunların birçok lafını

sineme çektim. Ancak, yalanlarına, hırsızlık-
larına, küfürlerine, edepsizce davranışlarına,
toprağımızı satmalarına susmadım. 

Paşam, kükremiş sel gibiyim, enginlere
sığmıyorum. Yüreğim kabarıyor.  

Bir sana nazım geçiyor, sana mızmızlanı-
yorum Atam. Bir sen nazımı çekiyorsun,
çelik bakışlım. 

Mustafa Kemal’im bugünlerde yine
seninle yatıp, seninle kalkıyorum.  

Ülkemin geleceği için bazı konularda 
suskun kalmış olabilirim. Ancak, kara pe-
çeyle Milli Marşımızı okutmalarına susa-
mam. Çünkü bu millete basit taytlar 
gibi kara peçede yakışmıyor.

Kartal bakışlım, kurduğun Cumhuriyette
kara peçeyle İstiklal Marşını söylettiğim ve
de sana ayyaş dediklerinde bir şey yapamadı-
ğım için özür dilerim. 

Ancak, unutulmasın ki,
İman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Atam, Samsun’a gelirken ve dahi ayrılırken
şahit oldun. Karadeniz puslu ve hırçındır.
Ben bu denizin çocuğu olarak hem asi hem
de maviyimdir. Ne zaman nerede ne yapaca-
ğımı hayal dahi edilemez. Pire yüzünden çok
yorgan yaktım. 

Sarışınımmm, Mavi gözlüm, gülüşü güzel,
kul hakkı yemeyen, adaletli Atam, sana bir
takım şikâyetlerim var.  

Ülkem iyi yönetilmiyor. Küresel aktörler
garbın afakında bulunanlar dört bir yanımızı
sardı. Ne istiyorlarsa verilirken, hiçbir kom-
şusuyla geçinemeyen bir yönetim anlayışı var.

Hani iktidar ve muhalefette olanlara bi-
razcık inanmasam vatan şuurunu yitirmişler
diyeceğim. Birbirlerine hakaret etmekten,
değerlerimizi unutur oldular.  

Paşam çoğunluğu, oturdukları koltukları,

kendi varlıklarını ve güçlerini korumak uğ-
runa ülkede her türlü gerginliğe evet diyecek
hale geldiler. 

Başta ekonomi olmak üzere üretmeye
değil de tüketmeye odaklandık. Gayri meşru
işler artık normalmiş anlayışına sahip olur-
ken geçim zorluğu çeken yurttaş ise daha da
fakirleşiyor. 

Sen gittikten sonra, tüccarlar yurtta ve
dünyada barıştan, sevgiden değil, uyuşturu-
cudan, kaçakçılıktan, nefretten, savaştan
beslenir hale geldiler. 

Çizdiğin sınırlardan elini kolu sallayarak
giren yabancılar yüzünden huzurumuz kal-
madı. Komşularımızla güzel ilişkilerimiz 
kalmadı. Dengeler bozuldu. 

Gidişat böyle olunca ekonomide iyi 
gitmiyor. Komşularımızla ilişkimiz sıfır 
derecelere düşünce ticarette dibe vurdu. 

Eğitim mi? Paşam keşke hiç o konuyu sor-
masa idin. Her yıl birkaç kez yapılan sistem
değişikliği ile yazboz tahtasına dönmüş 
durumdayız. 

Tarım mı? Elverişli topraklarımız, üreti-
min değersizleşmesi nedeniyle kaderine adeta
terk ediliyor. Çölleşiyoruz. Köylü artık senin
kabul ettiğin gibi efendimiz değil, yalvartı-

lan, ağlatılan oldu. 
Hayvancılığımız nerede ise biterken şah-

landık diyen ülkenin yüz yıllık birikimini
haraç mezat satan iktidar ise “onlar konu-
şur, ben yaparım” diyerek ülkeye yaptığı
kötülüklerle övünür hale geldi. 

Bir de yaşıma takılan konu var Atam. 
Psikolojim bozuldu. Hak etmediğim şeyler 
yaşadım. 

Cumhurbaşkanım; çocuk “Samsun’dan
bir daha gel” diyecekte, sana kıyamıyor. 

Fakat Ulusuma senin huzurunda şunları
söylüyor.  

Ruhumun senden, İlâhî, şudur ancak
emeli: 

Değmesin ma’bedimin göğsüne 
nâ-mahrem eli! 

Bu ezanlar-ki şehâdetleri dînin temeli-
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.
O zaman vecd ile bin secde eder 

–varsa- taşım; 
Her cerîhamdan, İlâhî, boşanıp 

kanlı yaşım, 
Fışkırır rûh-i mücerred gibi yerden na’şım; 
O zaman yükselerek Arş’a değer, belki

başım.
Saygılarımla, arz eder, ellerinizden öperim.

Şikayetim var...

19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle bir mesaj ya-
yımlayan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yıl-
maz, “Ulusal bir değerimiz olan gazilerimiz;
milli değerlerine âşık, milletine sevdalı, ay yıl-
dızlı al bayrağı canından çok seven, hep ama
hep vatan diyen kahramanlarımızdır.” dedi

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman
Çağırıcı, Bağcılar’dan çıkan ve rap
dünyasında iyi bir yere gelen Vahap
Canbay (Canbay) ile Umut Bolat’ı
(Wolker) müzik stüdyosunda ziyaret etti.
Sanatçıların çalışmaları hakkında bilgi
alan Çağırıcı, ünlü ikiliye “Tarihini,
kültürünü unutturmayacak çalışmalar
da yapın” tavsiyesinde bulundu

Kendi tarihinizi
unutturmayın!

Yaya durağı
hizmete sunuldu

Toplumun her kesiminden gençlerle bir
araya gelerek zaman geçiren Bağcılar
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı dün

Bağcılarlı rap sanatçıları Vahap Canbay (Canbay)
ile Umut Bolat’la (Wolker) bir araya geldi. Çağırıcı,
ikiliyi Yıldıztepe Mahallesi’ndeki İntikal Medya
isimli müzik stüdyolarında ziyaret etti. Çağırıcı’ya
Bağcılar Belediyesi AK Parti meclis üyesi Eyüp Yıl-
dız, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sinan
Erdem Arslan eşlik etti. Sanatçılar, kitleleri peşin-
den sürükleyen şarkıları yaptıkları kayıt odasının
kapılarını da konuklarına açtı. Müzik çalışmaları
hakkında bilgiler veren Canbay ile Wolker, misafir-
leriyle birlikte “Fersah” ve “Çakı” isimli şarkıların
kliplerini izletti.

25 Eylül Cumartesi günü konser var

Canbay ile Wolker’in müzikleriyle, klipleriyle Bağcı-
lar’ın tanıtımına katkıda bulunduğunu söyleyen
Çağırıcı, “Adı rock olmasa da tarzları farklı olsa da
bu tür faaliyetler geçmişten günümüze var. Siz de
tarihini kültürünü unutturmayacak bir çalışmalar
da yapın” dedi. Ziyaretlerinden dolayı Çağırıcı’ya
ve beraberindekilere teşekkür eden Canbay ise “Biz
ekibimizle birlikte yeni Canbay ve Wolker’leri yetiş-
tirmenin derdindeyiz” diye konuştu. Çağırıcı, genç-
leri Bağcılar Belediyesi tarafından 25 Eylül
Cumartesi günü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli
İrade Meydanı’nda düzenlenecek Canbay ve Wol-
ker konserine davet etti.

İstanbul’un ilk Mobil Yaya Durağı, Av-
rupa Hareketlilik Haftası’nda hizmete
girdi. Yayalara ve bisikletlilere yeşillikler

içinde dinlenme imkanı sunan özel tasarımlı durak,
şehrin birçok noktasında İstanbullularla buluşmaya
hazırlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),
ilk yaya durağını (parklet), İstanbulluların hizmetine
sundu. Kent içinde yayalar ile bisikletliler için kamu-
sal alan ve dinlenme işlevi gören Mobil Yaya Durağı,
Avrupa Hareketlilik Haftası’nın ilk günü olan 16 Ey-
lül’de Üsküdar ilçesi Hakimiyeti Milliye Caddesinde
hizmete açıldı. Proje, sürdürülebilir şehirler konu-
sunda çalışan uluslararası bir araştırma enstitüsü
olan WRI Türkiye ile hastalık ve yaralanmaları önle-

meye yönelik çalışmalar
yapan Sağlıklı Şehirler Or-
taklığı ile hayata geçirildi.
Durak ilk günden İstan-
bulluların ilgisini çekti. Ba-
zıları gölgelik olarak
kullandı. Kimileri oturup
dinlendi. Şimdiden gençle-
rin buluşma mekanı oldu.
18 Eylül Cumartesi gü-

nünden itibaren İstanbul’u gezmeye başlayacak olan
Mobil Yaya Durağı, 18-19 Eylül’de Beşiktaş Ihla-
murdere Caddesi’nde, 20-21 Eylül’de Şişli Halaskar-
gazi Caddesi’nde, 22 Eylül Çarşamba günü ise Şişli
ilçesi Abdi İpekçi Caddesi’nde olacak.

Bozkurt acıyı paylaştı

11 Ağustos 2021 tari-
hinde etkili olan yağış
sonrasında sel afetinin

yaşandığı Sinop ve Kastamo-
nu’ya giden Esenyurt Belediye
Başkanı Kemal Deniz Bozkurt,
selden etkilenen vatandaşları zi-
yaret etti. Sel afetinin etkili olduğu
Kastamonu ve Sinop’a ihtiyaç
duyulan bir tır yaşam malzemesi
desteğinde bulunan Başkan Boz-
kurt, Belediye Başkan Yardımcı-
ları Cemal Güneysu ve Veysel Bal
ile birlikte bölgede 4 gün süreyle
bir araya geldi. Başkan Bozkurt,
ilk olarak sel faciasının yaşandığı
Kastamonu’nun Azadavay ilçe-
sinde CHP İlçe Başkanlığını, Mil-
letvekili Hikmet Erbilgin ile
birlikte ilçe esnafını, ilçe kayma-
kamlığını ve Belediye Başkanı
Osman Nuri Civelek’i ziyaret etti.
İnebolu ilçesinde afet bölgesini
inceleyen Başkan Bozkurt, ilçe es-

nafı ve vatandaşlarla buluştu.
Başkan Bozkurt’a ziyaretleri sıra-
sında Kastamonu Milletvekili
Hasan Baltacı, CHP İnebolu İl
Başkanı Hikmet Erbilgin ve CHP
İnebolu İlçe Başkanı Cemal İlya-
soğlu da eşlik etti. Bozkurt Bele-
diye Başkanı Muammer Yanık’a
da dayanışma ziyaretinde bulu-
nan Başkan Bozkurt, ziyaretlerini
Sinop’un Ayancık ilçesinde sür-
dürdü. Ayancık Belediye Başkanı
Hayrettin Kaya’yı, CHP İl Baş-
kanı İnan Savaş Yüksel ve İlçe
Başkanı Naci Demiray’ı ziyaret
eden Başkan Bozkurt, Ayancık’ta
afet bölgesini inceleyerek vatan-
daşlarla temas kurdu. Başkan
Bozkurt, son olarak CHP Sinop
İl Başkanı İnan Savaş Yüksel’i,
Sinop Belediye Başkan Vekili Hü-
seyin Minoğul ve Başkan Yardım-
cısı Aydın Hakan Yılmaz’ı ziyaret
ederek bölgeden ayrıldı.

Erol Sırrı YOLCU
VUSLAT

erolyolcu3434@gmail.com

MÜGE CESUR ÖZMEN

S ilivri Belediye Başkanı Volkan
Yılmaz, 19 Eylül Gaziler
Günü nedeniyle bir mesaj ya-

yımladı. Başkan Yılmaz, mesajında
şu ifadeleri kullandı: “Sakarya Mey-
dan Muharebesi’nde kazanılan zafe-
rin ardından, 19 Eylül 1921
tarihinde meclisimiz tarafından Baş-
komutan Mustafa Kemal Atatürk’e
mareşallik rütbesi ve gazilik unvanı
verilmesi nedeniyle, her yılın 19 Ey-
lül’ü Gaziler Günü olarak kutlan-
maktadır. Ulusal bir değerimiz olan
gazilerimiz; milli değerlerine âşık,
milletine sevdalı, ay yıldızlı al bayrağı
canından çok seven, hep ama hep
vatan diyen kahramanlarımızdır.
Gazilerimiz; vatanın asla bölünme-
yeceğinin, necip Türk milletinin tüm
fertlerinin egemenliğini korumak
adına canlarını seve seve vereceğinin
önemli bir göstergesidir. Milletimiz
için şehitlik ve gazilik onurların en
büyüğü, fedakârlıkların en yücesidir.
Malazgirt’ten İstanbul’un Fethi’ne, I.

Dünya Savaşı’ndan Çanakkale’ye,
Kurtuluş Savaşı’ndan Kıbrıs’a kadar
birçok savaşta Türk’ün gücünü ve
cesaretini tüm dünyaya gösteren ga-
zilerimiz; son olarak 15 Tem-
muz’daki hain darbe girişimi
sırasında tanklara, toplara karşı be-
denlerini siper etmişlerdir.”

Aynı cesaret olmalı

Gelecek nesillerin gazilerle aynı cesa-
rette olması gerektiğini anlatan Yıl-
maz, “‘Ölürsem şehit, kalırsam gazi’
anlayışına sahip kahramanlarımız
bugüne kadar bölücü ve yıkıcı un-
surlara asla göz açtırmamış, meydan
vermemiş, düşmanı her daim suku-
tuhayale uğratarak milletimizin gön-
lünde taht kurmuştur. Hiç şüphe yok
ki bin yıldır üzerinde barış ve kardeş-
lik içinde bir arada yaşadığımız bu
topraklar bize şehitlerimiz ve gazile-
rimizin emanetidir. Bizlerin ve biz-
den sonraki nesillerin bu emanete
aynı cesaret ve kararlılıkla sahip çık-
ması büyük önem arz etmektedir”
ifadelerini kullandı.

GAZILERIN HEPSI
KAHRAMANIMIZ

Atatürk'ü unutmadı
Atatürk'ü de unan Yılmaz, “Bu duygu ve dü-
şüncelerle; başta Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk’e, kurucu kahramanlarımıza, şehitlerimize
ve ebediyete irtihal eden gazilerimize Cenab-ı
Allah’tan rahmet diliyorum. Hayatta olan
bütün gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü’nü
en içten dileklerimle kutluyor; mutluluk, huzur
ve sağlık dolu uzun bir ömür temennilerimle
her birine minnetlerimi, şükranlarımı ve saygı-
larımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

Atatürk'ü de unan Yılmaz, “Bu duygu ve dü-
şüncelerle; başta Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk’e, kurucu kahramanlarımıza, şehitlerimize
ve ebediyete irtihal eden gazilerimize Cenab-ı
Allah’tan rahmet diliyorum. Hayatta olan
bütün gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü’nü
en içten dileklerimle kutluyor; mutluluk, huzur
ve sağlık dolu uzun bir ömür temennilerimle
her birine minnetlerimi, şükranlarımı ve saygı-
larımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

Atatürk'ü de unan Yılmaz, “Bu duygu ve dü-
şüncelerle; başta Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk’e, kurucu kahramanlarımıza, şehitlerimize
ve ebediyete irtihal eden gazilerimize Cenab-ı
Allah’tan rahmet diliyorum. Hayatta olan
bütün gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü’nü
en içten dileklerimle kutluyor; mutluluk, huzur
ve sağlık dolu uzun bir ömür temennilerimle
her birine minnetlerimi, şükranlarımı ve saygı-
larımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

Atatürk'ü de unan Yılmaz, “Bu duygu ve dü-
şüncelerle; başta Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk’e, kurucu kahramanlarımıza, şehitlerimize
ve ebediyete irtihal eden gazilerimize Cenab-ı
Allah’tan rahmet diliyorum. Hayatta olan
bütün gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü’nü
en içten dileklerimle kutluyor; mutluluk, huzur
ve sağlık dolu uzun bir ömür temennilerimle
her birine minnetlerimi, şükranlarımı ve saygı-
larımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

Atatürk'ü de unan Yılmaz, “Bu duygu ve dü-
şüncelerle; başta Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk’e, kurucu kahramanlarımıza, şehitlerimize
ve ebediyete irtihal eden gazilerimize Cenab-ı
Allah’tan rahmet diliyorum. Hayatta olan
bütün gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü’nü
en içten dileklerimle kutluyor; mutluluk, huzur
ve sağlık dolu uzun bir ömür temennilerimle
her birine minnetlerimi, şükranlarımı ve saygı-
larımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

Atatürk'ü de unan Yılmaz, “Bu duygu ve dü-
şüncelerle; başta Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk’e, kurucu kahramanlarımıza, şehitlerimize
ve ebediyete irtihal eden gazilerimize Cenab-ı
Allah’tan rahmet diliyorum. Hayatta olan
bütün gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü’nü
en içten dileklerimle kutluyor; mutluluk, huzur
ve sağlık dolu uzun bir ömür temennilerimle
her birine minnetlerimi, şükranlarımı ve saygı-
larımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

Atatürk'ü de unan Yılmaz, “Bu duygu ve dü-
şüncelerle; başta Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk’e, kurucu kahramanlarımıza, şehitlerimize
ve ebediyete irtihal eden gazilerimize Cenab-ı
Allah’tan rahmet diliyorum. Hayatta olan
bütün gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü’nü
en içten dileklerimle kutluyor; mutluluk, huzur
ve sağlık dolu uzun bir ömür temennilerimle
her birine minnetlerimi, şükranlarımı ve saygı-
larımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

Atatürk'ü de unan Yılmaz, “Bu duygu ve dü-
şüncelerle; başta Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk’e, kurucu kahramanlarımıza, şehitlerimize
ve ebediyete irtihal eden gazilerimize Cenab-ı
Allah’tan rahmet diliyorum. Hayatta olan
bütün gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü’nü
en içten dileklerimle kutluyor; mutluluk, huzur
ve sağlık dolu uzun bir ömür temennilerimle
her birine minnetlerimi, şükranlarımı ve saygı-
larımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

Atatürk'ü de unan Yılmaz, “Bu duygu ve dü-
şüncelerle; başta Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk’e, kurucu kahramanlarımıza, şehitlerimize
ve ebediyete irtihal eden gazilerimize Cenab-ı
Allah’tan rahmet diliyorum. Hayatta olan
bütün gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü’nü
en içten dileklerimle kutluyor; mutluluk, huzur
ve sağlık dolu uzun bir ömür temennilerimle
her birine minnetlerimi, şükranlarımı ve saygı-
larımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

Atatürk'ü de anan Yılmaz, “Bu duygu ve dü-
şüncelerle; başta Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk’e, kurucu kahramanlarımıza, şehitlerimize
ve ebediyete irtihal eden gazilerimize Cenab-ı
Allah’tan rahmet diliyorum. Hayatta olan
bütün gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü’nü
en içten dileklerimle kutluyor; mutluluk, huzur
ve sağlık dolu uzun bir ömür temennilerimle
her birine minnetlerimi, şükranlarımı ve saygı-
larımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Batı Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketinden etk-
ilenen vatandaşlara destek olmak için bölgeyi ziyaret etti. Kastamonu ve Sinop’ta esnaf ve vatandaşlarla
temas kuran Başkan Bozkurt bir tır yaşam malzemesi desteğinde bulunarak geçmiş olsun dileklerini iletti



Y apımı, eski yönetim tarafından 2017’de
durdurulan, yeniden inşası 20 Eylül
2019'da İstanbul Büyükşehir Belediye

(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından
başlatılan Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro
Hattı’nda yeni bir aşamaya gelindi. Kentin
metro inşaat tarihinde bir ilk olarak, 2 TBM
(Tunel Boring Machine-Tünel Delme Maki-
nesi) aynı anda görevini tamamladı. Hattın
kuzey aksındaki Ümraniye ile güney aksındaki
Sahrayıcedit İstasyonlarına ulaşan TBM’lerin
geçişi için düzenlenen törende konuşan İma-
moğlu, kentin ulaşım sorununu çözmenin, İs-
tanbul'un en güncel, derin ve önemli
problemine çözüm bulmak anlamına geldiğini
vurguladı.

En çok raylı sistem yapan kentiz

Özellikle bugünün gündemi olan iklim değişik-
liğiyle mücadelede; çevre dostu, hızlı, konforlu
metro inşaatları konusunda İstanbul, dünya-
nın en önemli metro atılımlarından birini yap-
makta” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:  “Bu
anlamda, dünyanın aynı anda en çok raylı sis-
tem yapan kenti durumundayız. 2020 yılında
18, 2021 yılında 11 kilometre metro hattını İs-
tanbulluların hizmetine açtık. 2022’de 18.2,
2023’te 41.5, 2024’te ise 16.7 kilometre metro
hattını İstanbullularla buluşturmayı hedefliyo-
ruz. Böylece; göreve geldiğimiz Haziran
2019’dan 2024 yılının sonuna kadar, her yıl or-
talama 21 kilometreyi aşan kilometre oranına
kavuşmuş olacağız. Bu, gerçekten asla taviz
vermediğimiz, önemsediğimiz, ulaşımda bi-
rinci sıra mevzumuz haline gelen bir süreç.”

Söz konusu hattın, görevi teslim aldıklarında
durmuş projelerden birisi olduğunu belirten
İmamoğlu, şu bilgileri paylaştı: “Bu proje, gö-
reve başladığımızda yapımı durdurulmuş ola-
rak teslim aldığımız 10 hat içerisinde yeniden
başlattığımız ilk proje olmuştu. 14 Nisan 2017
tarihinde sözleşmesi imzalanmış, aynı yılın
Aralık ayı sonundaysa İBB tarafından söz-
leşme fesih kararı alınmıştı. 2018 başından iti-
baren proje fiilen durmuştu. 27 Ağustos 2019
tarihinde EBRD ve Karadeniz Ticaret Bankası
ile yaptığımız anlaşmayla 175 milyon Euro tu-
tarında finansman kredisi sağladık ve bir ay
sonra inşaat başlama törenimizi yapmıştık.
Temmuz 2019’da ilerleme yüzdesi yüzde 4
olan projede, Eylül 2021 itibariyle yüzde
40’lara yaklaştığımızı müjdeleyebilirim. Çalı-
şan sayımız ise 1.860 kişiye yükseldi. Aldığı-
mızda 100 kişiydi. Tam 15 noktada, aç-kapa ve
delme tünel yöntemleriyle istasyon, makas ve
geceleme hattında 24 saat çalışmalarımız sü-
rüyor. 2’si kuzeye 2’si güneye doğru toplam
dört tünel delme makinemiz ana hat tünellerini
kazıyor. 2023 yılı sonunda sinyal testlerini ta-
mamlayarak hattı yolculu işletmeye almayı he-
defliyoruz. Tam otomatik, sürücüsüz olarak
hizmet verecek hattımızın tek yönde yolculuk
süresi, 21 dakika olacak ve 90 saniyeye kadar
sefer aralığı ile işletme yapabilecek. Yine tek
yönde saatte 44.400 yolcu taşıyabilecek. Hattı-
mızda çalışacak 40 adet aracı temin ettik, şu an
Dudullu depomuzdalar. Ayrıca ek olarak 68
adet aracın üretimine de yakında başlanacak.”

Meclis'e onay teşekkürü

Metro gibi büyük çaplı projelerin yapımı ve
imalatının, öz kaynaktan ziyade uzun vadeli

borçlanmalarla mümkün olduğunu herkesin
bildiğinin altını çizen İmamoğlu, “Bu manada,
geçtiğimiz hafta yapılan İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Meclisi’nde Ümraniye-Ataşehir-
Göztepe, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli
ve Mahmutbey-Esenyurt hatları için borçlan-
mayla ilgili, kaynak temin edebilmeyle ilgili
çıkan olumlu kararı, onayı buradan bütün
meclis üyelerine, bütün siyasi parti gruplarına
teşekkür ederek vatandaşlarımızla paylaşmak
isterim. Tabii bunun bir sonraki aşaması, bizim
kaynak bulmamız. Bu süreçlerin de yine Anka-
ra'da onayı alınacak olan mekanizmaları var.
Aynı titizliğin, aynı süreçlerin orada da işleye-
rek bir an önce kaynağın, Ümraniye-Ataşehir-
Göztepe hattı gibi diğer hatlarımıza da
ulaşmasını diliyoruz. Bu manada, özellikle fi-
nans ekibimiz, arkadaşlarımız yoğun bir ça-

lışma içerisinde olacaklar. Yine bu az önce say-
dığımız üç hat gibi, borçlanma bekleyen diğer
hatlarımızla ilgili de Meclis’te bulunan dosya-
larımızın, yine Meclis’teki siyasi parti grupları
tarafından aynı anlayışla, ortak kararla Mec-
lis’ten çıkmasını umut ediyor ve takip ediyo-
ruz” dedi. 

Sıfırdan başlamak daha kolay

İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Pelin Alp-
kökin de konuşmasında hatla ilgili teknik de-
taylara yer verdi. Göreve geldiklerinde
durdurulmuş metro hatlarına işlerlik kazan-
dırmaya çalıştıklarını aktaran Alpkökin, o sü-
reçte yaşadıkları zorlukları, “Eş zamanlı
durdurulmuş 7 metro hattından, 3 ay gibi bir
sürede kredi temin edilip işe başlanan hattı-
mız bu. Zaman zaman durdurulmuş hatlar-

daki çalışmalarımızla ilgili bazı eleştiriler geli-
yor. Ama yaşadığımız bu 2 senelik süreç içeri-
sinde, kendim ve ekibim adına söyleyebilirim
ki, sıfırdan bir hattın ihalesini yapmaktan çok
daha zor bir koşullarda bu hatları yeniden ha-
yata geçirdik. Gerek teknik olarak, gerek
zemin riskleri gerek mevzuat, gerek finansal
olarak durmuş hatların ayağa kalkması, ihale
ettirmekten çok daha zor ve bu projenin de
özelliği, bu zorlukları ilk bu projemizde test
etmiş olduk. Hakikaten büyük bir başarıyla bu
sorunları teker teker çözdük” sözleriyle dile
getirdi. Konuşmalar sırasında, Ümraniye ve
Sahrayıcedit İstasyonlarına ulaşan TBM ci-
hazlarının görüntüleri canlı olarak ekrana
yansıtıldı. Törene; CHP İstanbul milletvekili
Gökan Zeybek ile İYİ Parti İstanbul milletve-
kili Hayrettin Nuhoğlu da katıldı. 

MURAT PALAVAR

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1451773)

PROB SENSÖRÜ SATIN ALINACAKTIR
T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI-MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

HASTANEMİZ VE PROF.DR.ASAF ATASEVEN EK HİZMET BİNASI 2 KALEM SPO2 PROB SENSÖRÜ
ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale
edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2021/542384
1-İdarenin
a) Adresi :Fevzi Çakmak Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:10 34899 

Üst Kaynarca PENDİK/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2166254545 - 2166570696
c) Elektronik Posta Adresi :satinalma@marmaraeah.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet 
adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :HASTANEMİZ VE PROF.DR.ASAF ATASEVEN EK HİZMET 

BİNASI 2 KALEM SPO2 PROB SENSÖRÜ ALIMIAyrıntılı 
bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri :T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI - Marmara Üniversitesi Pendik 
Eğitim Ve Araştırma Hastanesi/Biyomedikal Depo- Fevzi 
Çakmak Mah.Muhsin Yazıcıoğlu Cad.No:10 
Üstkaynarca-Pendik/İstanbul

c) Teslim tarihi :Yüklenici alım konusu malzemeleri teslim programına 
uygun olarak teslimini sağlamak için sözleşme imzalama 
tarihinden itibaren idaremizin siparişi doğrultusunda 7 
(Yedi) takvim günü içerisinde, biyomedikal depoya 
peyder pey sipariş miktarlarının teslimatı yapılacaktır. 
Teslimat programı 20.12.2021 tarihinde sona erecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI- Marmara Üniversitesi Pendik ve

Eğitim Araştırma Hastanesi İhale Toplantı Salonu-Fevzi 
Çakmak Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 10 Üst 
Kaynarca / Pendik

b) Tarihi ve saati :06.10.2021 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişi-
lerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen his-
seler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı
istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
1.) İsteklilerin İhale Tarihi itibarıyle T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz ulusal Bilgi Bankasına veya Ürün Takip Si-
sitemi (ÜTS)'ye Kayıtlı olması ve bu belgenin İnternet Çıktısını teklif zarfı içerisinde sunmalarI gerek-
mektedir,
2.) İsteklilerin İhale tarihi itibarı ile Teklif ettiği Ürünün İmalatçısının veya İthalatçısınında T.C. İlaç ve
Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına veya Ürün Takip Sisitemi (ÜTS)'ye kayıtlı olması ve İsteklininde
T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında veya Ürün Takip Sisitemi (ÜTS)'nde Yetkili Satıcı ol-
duğuna dair belgenin İnternet Çıktısını teklif zarfı içerisinde sunmaları gerekmektedir.

3.)T.C. Sağlık Bakanlığının 2010/11 Sayılı Genelgesi gereği İhale tarihi İtibarı ile İstekliler tarafından
Teklif edilecek malzemelerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olması
ve T.C. Sağlık Bakanlığı Tarafından Onaylıdır Belgesinin İnternet çıktısı sunulmalı veya Ürün Takip
Sisitemi (ÜTS)'ye kayıtlı olması gereklidir.T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz ulusal Bilgi Ban-
kasına kayıt zorunluluğu olmayan kalemleri teklif eden istekliler kayıt zorunluluğu olmadığına dair
gerekçeli belgelerini İhale Teklif Zarfı içerisinde sunmalıdır.
4) T.C.Sağlık Bakanlığının 2010/11 sayılı genelgesi gereği; İhale tarihi itibarı ile, İstekliler teklif ettik-
leri ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında “Sağlık Bakanlığından onaylıdır” iba-
resi bulunan onaylanmış ürün numarasını veya Ürün Takip Sisiteminde kayıtlı (ÜTS)' kayıtlı barkod
numarasını tekliflerinde yazılı olarak belirteceklerdir. 
5)T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz ulusal Bilgi Bankasına kayıt zorunluluğu olmayan kalem-
leri teklif eden istekliler kayıt zorunluluğu olmadığına dair gerekçeli belgelerini İhale Teklif Zarfı
içerisinde sunmalıdır.
6) Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünler için, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım
Yönetmeliği kapsamında düzenlenen Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesini ihale dosyasında
sunacaklardır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları
ve açıklamaları içeren doküman:
a-)İstekliler, teklif ettikleri her bir ihale kalemine ait 1'er (birer) adet numuneyi son teklif verme saa-
tinden önce ihale teklif zarfı ile birlikte vereceklerdir. Numuneler firma adını açıkça belirten, malze-
melerin ihale sıra numarası ve adını gösteren dizi pusulası ile birlikte ve her bir numunenin
üzerinde firma adı, kalem numarası, malzeme adı yazılı etiketlenmiş olarak teslim edilecektir. Bu
şekilde teslim edilemeyen numuneler değerlendirmeye alınmayacaktır. Numunenin şartnameye 
uygunluk aşamasında denenmesi veya kullanılması halinde numune için ayrıca ücret 
ödenmeyecektir.
b-)İstekliler, teklif ettikleri her bir ihale kalemine ait teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uy-
gunluğunu belirlemek amacıyla, teknik bilgilerin yer aldığı kataloglarını teklif zarflarında sunacak-
lardır. Kataloglar fotokopi veya elektronik CD ortamında sunulabilir, ancak katalogların aslı
sunulmaması halinde ihale komisyonu gerek gördüğünde katalogların aslını isteyecektir. Başka bir
dilde sunulan kataloglar, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır.
Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır.
c-)Teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümanları ihale işlem dosyasında suna-
caklardır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında %
10 (yüzde on) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI- Marmara Üniversitesi Pendik ve Eği-
tim Araştırma Hastanesi Satınalma Birimi -Fevzi Çakmak Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 10 Üst
Kaynarca / Pendik adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla
da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üze-
rine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çar-
pımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, kısmı teklif
verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.
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İmamoğlu, “İstanbul'un ulaşım sorunlarını çözmek, belki de İstanbul'un
en güncel, en derin, en önemli problemine çözüm bulmak anlamına
geliyor. Özellikle bugünün gündemi olan iklim değişikliğiyle mü-
cadelede; çevre dostu, hızlı, konforlu metro inşaatları konusunda İstan-
bul, dünyanın en önemli metro atılımlarından birini yapmakta” dedi

ISTANBUL METRODA
ATILIM YAPIYOR
ISTANBUL METRODA
ATILIM YAPIYOR
ISTANBUL METRODA
ATILIM YAPIYOR
ISTANBUL METRODA
ATILIM YAPIYOR
ISTANBUL METRODA
ATILIM YAPIYOR
ISTANBUL METRODA
ATILIM YAPIYOR
ISTANBUL METRODA
ATILIM YAPIYOR

GÜNDE 400 BİN YOLCU TAŞINACAK
Günde yaklaşık 400 bin yolcunun seyahat edeceği hat; açıldı-
ğında, Göztepe İstasyonu’ndan Halkalı-Gebze Yüzeysel Metro
Hattı’na; Yeni Sahra İstasyonu’ndan Kadıköy-Kartal-Tavşan-
tepe Metro Hattı’na; Çarşı İstasyonu’ndan Üsküdar-Ümraniye-
Çekmeköy/Sancaktepe Metro Hattı’na entegrasyon

sağlanacak. Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye ilçeleri arasında 11
istasyona sahip hattın uzunluğu 13 kilometre olacak. Yolculuk
süresi 20 dakika olurken, tek yöne yolcu kapasitesi 31 bin ola-
rak ön görülüyor. Hattın başlangıç ve bitiş istasyonları, Göztepe
60. Yıl Parkı ve Ümraniye Kazım Karabekir Mahallesi olacak.
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E ngin Gayrimenkul Yönetim Ku-
rulu Başkanı Üzeyir Engin
önemli bir kampanyaya imza attı.

Belki bugüne kadar örneklerine market-
lerde rastlanılan kampanyada 1 arazi
alana aynı büyüklükte 2'nci arazi hediye
edilecek. Annesini koronavirüsten kaybe-
den iş insanı Engin, "Annem de korona-
virüse yakalandı. 2 ay tedavi gördü
ancak kurtaramadık. Annemim yaşı
vardı. Bu bela öyle bir şey ki; akciğer
başta olmak üzere bütün vücudu bitiri-
yor. Şu an yoğun bakımda yatanlara
Rabbim şifa versin. Anneme çok düşkün
biriydim. Onunla yaptığımız sohbetler
aklıma gelince sanki yanımdaymış gibi
hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Vatandaşa hediye: Parsel 

İş insanı Engin, yine annesi koronavirüs-
ten kaybeden vatandaşa parsel hediye
etti. Kütahya'da hastanede çalışan ve ko-
ronavirüsten hayatını ilk kaybedenlerden
olan Hanım Kakaç'ın (63) kızı Havva
Kakaç'a, 1 parsel hediye etti. İş adamı
Engin, düzenlenen basın toplantısında
parselin tapusunu Havva Kakaç'a teslim
etti. Yaptıkları kampanya ile aşının öne-
mine dikkat çeken iş insanı Engin, "İki
doz aşı olmanın ne kadar önemli oldu-
ğunu, yoğun bakımda ölenlerin çoğunun
aşsız olduğunu ve iki doz aşı olup dok-
torlarımıza güvenmemiz gerektiğini vur-
guluyoruz. Ülkemiz zor bir süreçten
geçiyor. Pandemide okullar, dükkanlar,
oteller kapalı kaldı, uçuşlar kapatıldı.
Firma olarak diyoruz ki; ikiz doz aşı
olup aşı kartıyla 1 parsel alana 1 parsel
bizden olacak, vatandaşlarımıza bir par-
sel hediye ediyoruz. Burada amaç ticaret
değil, sağlığın ve bundan sonraki hayatın
ne kadar önemli olduğunu dile getirmek
istiyoruz. Bir an önce iki doz aşıyı olup
eski günlerimize, piyasanın heyecanına
ve maskesiz günlere dönmek istiyoruz"
dedi. Parsellerin sınırlı sayıda olduğunu
belirten iş adamı Engin, "280 tane parse-

limiz var. Çok büyük talep olursa karşı-
lamak için çaba sarf edeceğiz. İki doz
aşı olup 1 parsel alana 1 parsel bedava
vereceğiz. Ülkemizde vakalar 30 bine
dayandı, günlük 250 ile 300 kişi ara-
sında ölüm var. Bu işin şakası olmadı-
ğını, aşının ne kadar önemli olduğunu
gördük. Arazileri neden veriyoruz? Bir
an önce eski günlerimize dönmek için
veriyoruz. Verdiğimiz parsellerin üzerine
herhangi bir ipotek ve şerh koymuyoruz.
Devlet kurumlarının herhangi bir şerhi
yok. Bizden tapuyu alan her vatandaş,
bir parsel arazinin yanında bir parsel al-
dığında, sonradan iki parseli aynı anda
satabilir. Yani iki tapu veriyoruz. Tek ta-
puya 500 metrekare vermiyoruz, iki tapu
veriyoruz, bu önemli bir durum. İkinci
tapuyu tüm masraflar dahil bedelsiz
olarak teslim ediyoruz. Ülkemizde her-

kesin aşı olmasını istiyoruz. "Aşı ol Tür-
kiyem" şeklinde konuştu.

Bilimle inatlaşmayalım

Yaptıkları kampanya inanmak isteme-
yenlere cevap veren iş adamı Engin,
"Türkiye Cumhuriyeti'nde en sağlam
belgelerden biri tapu, tapuyu veriyoruz.
Üstüne herhangi bir ipotek koymuyo-
ruz. Vatandaş tapuyu aldıktan sonra
bize ödemeyi yapıyor. Ben doktor ya da
Bilim Kurulu üyesi değilim. Türkiye'de
ve dünyada herkes aşıyı öneriyorsa aşı
karşıtlarına sesleniyorum: Lütfen bilimle
inatlaşmayalım, doktorlarımızı dinleye-
lim. Şu an Türkiye'de aşı çalışmalarına
çok emek veriliyor. Aşılar ile koronavi-
rüsten kurtulacaksak inatlaşmayalım.
Bir an önce olalım ve bu beladan kurtu-
lalım" diye konuştu.

Aşı olalım

İş adamı Engin sözlerini şöyle tamam-
ladı; “Pandemide öyle bir şey olduk ki;
anne ve babamızı göremedik. Hastanede
olan doktorlar eve gidip çocuklarını gö-
remedi. En çok sevdiklerimizi alıp gö-
türdü. Yeri geldi çocuğumuzdan uzak
durmak zorunda kaldık. Bundan sonraki
hayatımızın düzelmesi için aşıya karşı
olmayalım, aşı olalım. Firma olarak, ti-
careti bir kenara bırakarak bu kampan-
yayı yaptık. Bu, bir lahmacun alana bir
lahmacun bedava ya da bir hamburger
alana bir hamburger bedava olarak algı-
lanmasın. Böyle bir şeye ihtiyacımız yok.
Gayrimenkulün ülkemizde ne kadar
önemli bir şey olduğunu biliyoruz. Gay-
rimenkul, şu an Türkiye'de en pahalı ve
kıymetli varlıktır. Gayrimenkullerimiz de-
ğerlidir. 2 parseli tek fiyata veriyoruz.
Burada aşı olanların ne kadar şanslı ve
avantajlı olduğunu gösteriyoruz. İş
adamlarımıza çağrı yapıyoruz; lütfen
herkes kendi sektöründe böyle bir kam-
panya yapsın. Gelin topyekûn olalım, bu
ülke hepimizin. Karadeniz'de sel oldu,
Akdeniz'de yangın çıktı tek yürek olduk.
Biz böyle bir coğrafyanın çocuklarıyız.
Bu açıdan da ticaret ve paranın değersiz
olduğunu, sağlığın ne kadar değerli ol-
duğunu bir kez daha söylemek istiyo-
ruz.” diyerek belirtti.

Allah razı olsun

Annesini koronavirüsten kaybeden
Havva Kakaç, "Annem, Kütahya'da has-
tanede çalışıyordu. Hastanede bulunan
Covid-19 hastalarından virüs kaptı.
Virüs ciğerlere indiği için 3 kere tahlil ol-
masına rağmen ortaya çıkmadı. Yaklaşık
20 gün hastanede yattı, yoğun bakıma
kaldırıldı ve entübe edildi. Daha sonra
annem ayağa kalkamadı. Üzeyir En-
gin'den Allah razı olsun. Buna ihtiyacım
vardı. Onun annesi de koronavirüsten
vefat etmiş. Onun da başı sağ olsun.
Bizim gibi insanları düşündüğü için
Allah işini ve gücünü rast getirsin" açık-
lamasında bulundu.

Fındık fiyatları
düşüşe geçti

Köyün nüfusunu
iki kata çıkarttı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Giresun kalite
kabuklu fındığın kilosunu 27 liradan, levant
kalite fındığın ise kilosunu 26.5 liradan
alıyor ancak serbest piyasada fındık fiyatları
23 TL'ye kadar düşmeye başladı. Şaşkın olan
üretici "Tüccarın işine geliyor" dedi

Fındık üreticisi sezona 26 liradan başlayan
fındık fiyatlarının serbest piyasada 23 liraya
kadar düşmesinin şaşkınlığını yaşıyor. Toprak

Mahsulleri Ofisi (TMO) Giresun kalite kabuklu fındığın
kilosunu 27 liradan, levant kalite fındığın ise kilosunu
26.5 liradan alıyor ancak serbest piyasada fındık fiyatları
düşmeye başladı. Bu durumu şaşkınlıkla karşıladıklarını
belirten üreticiler, tüccarların fırsatçılık yaptığını söyledi.
TMO devrede olmasaydı fiyatların daha da düşebilece-
ğini ifade eden fındık üreticisi Fazlı Ceylan, ”Serbest pi-
yasada fındık fiyatın TMO fiyatının üzerine çıkmasını
beklerken ne yazık ki 23 ila 24 liraya kadar düştüğünü
görüyoruz. Tüccarlar maalesef fırsatçılığa devam ediyor”
dedi. “Ben de fındığımı TMO'ya vermeyi düşünüyorum
ama henüz fındığımı kurutamadım” diyen Ceylan, “Üre-
ticinin fındığını kurutup verememesi de tüccarın işine ge-
liyor olmalı ki fiyatlar düşmeye devam ediyor” diye
konuştu. Bir başka üretici Ömer Kırömeroğlu ise, serbest
piyasa fiyatları maliyetinin çok altında satılmasının ne-
denlerine ilişkin şunları söyledi: “Okullar açıldı, borcu
harcı olanlar fındığını yaş kuru demeden bir anda pazara
indirince, bununla birlikte gurbetçilerimizde dönüş için
fındığını satıp bir an önce dönmek isteyince fiyatlar da
düşmeye başladı.” “Gerek borcu olanlar, ihtiyacı olanlar
ve gurbetçilerimiz bu fiyatların hesabını yapmadan ar-
dına önüne bakmadan ucuz pahalı satıyor” diyen Kırö-
meroğlu, “Üreticilerimize tavsiyem biraz daha sabırlı
olmalarıdır. Fındıklarını kurutup TMO'ya satışlar hızla-
nınca fiyatlar yükselebilir” ifadelerine yer verdi. 

Turşusuyla ünlenen Gedelek Mahallesi, 4 aylık
turşu sezonunda ortaya çıkan iş gücü açığı ne-
deniyle göç alıyor. Turşu sezonunda köyün nü-

fusunun 2 katına çıktığını söyleyen muhtar Mehmet
Dönmez, “Gedelek, turşu sayesinde göç veren değil göç
alan bir köydür” dedi.  Orhangazi ilçesine bağlı kırsal
Gedelek Mahallesi, Türkiye'nin turşu ihtiyacının büyük
bölümünü karşılıyor. Turşusu ile ünlenen mahallede,
mayıs ile ekim ayları arasında yüz binlerce ton turşuyu
yapmak için yoğun mesai harcanıyor. Sezonun başlama-
sıyla ortaya çıkan iş gücü açığı, çevre ilçe ve illerden gelen
mevsimlik işçilerle karşılanıyor. Toplamda 70 turşu ima-
lathanesi bulunan, 1600 kişinin yaşadığı Gedelek'in nü-
fusu, mayıs ile ekim ayları arasında 3 bine çıkıyor.
Sezonluk gelen işçilerin bazıları mahallerinde, birçoğu ise
Orhangazi ve çevre ilçelerde kiraladıkları evlerde kalıyor.
Ailelerinin geçimlerini turşu ile karşıladıklarını söyleyen
üretici Yakup Yalçın, "Sezon, yoğun geçiyor. Köyümüze
gelen işçiler bize, biz de onlara bu destek sağlıyoruz. Kö-
yümüzün geçim kaynağı turşu olduğu için burası dün-
yaca ünlü bir yer. Mayıs, haziran ve temmuz aylarında
buraya çok sayıda insan gelir” diye konuştu.

Bu yıl 'Gelecek' temasıyla
12'nci kez kapılarını açan Yerel
Zincirler Buluşuyor 2021,

Haliç Kongre Merkezi'nde yoğun katı-
lımla gerçekleştirildi. Sektörünün en
büyük konferans ve fuarı olan, üreticiden
tedarikçiye, perakendecilerden sektöre hiz-
met sunan firmalara kadar binlerce pay-

daşı bir araya getiren YZB 2021, sektör-
den büyük ilgi gördü.

300 yeni ürün 

Etkinlikte 300 marka yeni ürün, çözüm ve
hizmetini tanıtırken, sektörün duayen
isimleri perakende ve gıda perakendesin-
deki gelişmeleri katılımcılarla paylaştı. İçe-

cek sektörünün önemli oyuncularından
Aroma da standıyla etkinlikteki yerini aldı
ve perakende sektörü ile bir araya geldi.
Etkinlik sonrası yazılı açıklama yapan,
yeni ürünlerini ziyaretçilere tanıttığını ve
ticari görüşmeler yaptığını bildirdi. Şirket,
yerel marketlere ve perakende zincirine
desteğini sürdüreceğini aktardı.

ENGIN’DEN BUYUK 
ASI KAMPANYASI!

AVM’LERE REST CEKILDI
AVM'lerdeki ortak alan giderlerinin yıllık 1.5 milyar TL'lik yük oluşturduğundan yakınan BMD Başkanı Öncel, bu
giderlerin şeffaf bir şekilde paylaşılmaması halinde perakendecinin protesto başlatacağını söyledi. AYD Başkanı Altaş
ise, "Protesto hakları saklıdır ancak böyle bir durumla karşılaşırsak tahliye emirlerini göndereceğiz" diye konuştu

Sözcü'nün haberine göre; Bir-
leşmiş Markalar Derneği
(BMD) Başkanı Sinan Öncel,

perakendecinin üzerinde yıllık 1.5 milyar
TL’lik yük oluşturan AVM’lerdeki ortak
alan genel giderlerinin dökümünü
AVM’lerden talep ettikleri halde kendile-
riyle şeffaf bir şekilde paylaşılmadığından
şikâyetçi. Öncel, bu durumun çözülme-
mesi halinde AVM’lerde bir ‘perakendeci
protestosu’ başlayabileceğine işaret etti.

Hakları saklıdır

Bu tepkiyi  değerlendiren Alışveriş Mer-
kezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD)
Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş ise, “Pro-
testo hakları saklıdır. Herkes yapabilir.
Ancak bu aynı zamanda kanunen tahliye
sebebi. Böyle bir durumla karşılaşmamız
durumunda biz de iyi niyetimizin su isti-
mal edildiğini düşünerek tahliye emirlerini

göndereceğiz. Perakendeci ise 2020’deki
sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle ço-
ğunlukla kapalı olan mağazalara yapılan
kira indirimlerinin, ortak alan giderleri ko-
nusunda önüne çıkarılmasına tepki göste-
rerek “Zaten mücbir sebep vardı” dedi.

İsyan ettiriyor 

Ortak alan giderleri en kaba tarifle
AVM’lerdeki güvenlik hizmetlerinden, kul-
lanılan elektrik ve suya kadar tüm giderle-
rin metraja göre dağıtılması anlamına

geliyor. Bu gider AVM’nin kaç kapısı oldu-
ğuna, o kapıda duran güvenlik sayısına ve
mağazaların metrekaresine göre değişiklik
gösteriyor. BMD Başkanı Öncel, “Ortak
alan giderleri adı altında perakendeciye
binen yükün ağırlığı ciddi bir sorun ancak
bundan ziyade hesap verilmemesi isyan
ettiriyor” olarak belirtti. 

Tüm sektörü kötülüyorlar

Perakendeciler bölgeye göre değişen bu
hesaplamanın suistimal edildiğini düşü-
nürken; suistimalin yalnızca bir iki örneği
olduğunu söyleyen AYD Başkanı Altaş
ise, bunun tüm AVM’leri kapsayan bir iti-
raza dönüşmesine tepkili. Öncel, “Ortak
alanlarla ilgili 2017’de çıkan yönetmeliğe
harfiyen uyuyoruz. Ancak yönetmelikteki
hükümlerin uygulanmadığı bir iki örneği
bulup, tüm sektörü kötülüyorlar” diyen
Prof. Dr. Altaş, “O zaman biz de ciro ki-

rası aldığımız yerlerde cirodan çalan pera-
kendecileri tek tek açık açıklayalım, uygun
olur mu? Bu yakıştırmayı tüm perakende-
cilere yapamayız” diye konuştu.Yönetme-
liğe uymayan bir iki tane AVM olursa
zaten şikayet ediliyor ve bakanlık denetle-
yip, cezasını kesiyor. Fakat perakende ta-
rafının bu işi biraz speküle ettiğini
düşünüyorum diyen Altaş, şöyle devam
etti; “Ne tribünlere oynuyoruz ne de po-
pülist perakende politikaları izliyoruz.
Kimseden haksız yere kazanç da sağlamı-
yoruz. Elektriğe, suya, doğalgaza biz zam
yapmadık, sadece yapılan zamları gider-
lere yansıttık.  Bütün AVM’lerde ortak
alan giderlerinin detaylarını gösteren bir
liste hazırlatmaya başladık” diyen Altaş,
“Bir iki ay içinde görülecek ki haksız sağ-
ladığımız bir kazanç yok. Tersine Av-
rupa’da ve ABD’de olmayan kira
indirimleriyle sübvanse ettik.” dedi.

Meyve suyu için destek sürecek
Meyve suyu markası Aroma, yerel market ve perakende sektörünün paydaşlarını bir araya
getiren Yerel Zincirler Buluşuyor 2021 etkinliğine katılarak, sponsorluk desteği verdi. Marka,
etkinlikte yerel marketlere ve perakende zincirine desteğini sürdüreceği mesajı verdi

Annesini koronavirüsten kaybeden iş insanı Üzeyir Engin büyük bir aşı kampanyası başlattı.
Engin, Kütahya'da hastanede çalışan ve koronavirüsten hayatını ilk kaybedenlerden olan
Hanım Kakaç'ın (63) kızı Havva Kakaç'a, 1 parsel hediye etti. Engin, "Firma olarak diyoruz
ki; ikiz doz aşı olup aşı kartıyla 1 parsel alana 1 parsel bizden olacak" diye konuştu

Üzeyir
Engin
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İnce aday adayı!
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin 1'inci Olağan Kurultayı'nda konuştu.
İnce, cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin, "Benim için 'Genel başkan cumhurbaşkanı adayı
olmak istiyor' diyorlar. İstiyor muyum? Evet istiyorum. Açıklıyorum; aday adayıyım" dedi

Muharrem İnce,
Ankara Spor Salo-
nu'nda düzenlenen

kurultayın açılış konuşmasını
yaptı. İnce, Türkiye'de kutup-
laşma düzeni olduğunu savuna-
rak, "İki taraf da birbirine
düşman gözüyle bakıyor. Biz
Türkiye'deki bu kutuplaşma si-
yasetine son vereceğiz. İktidar
din sömürüsü üzerinden 'Ben
gidersem felaket olur' diyor. Mu-
halefet 'Bana oy vermezsen
AKP gelir, korku siyaseti gelir'.
Biz bu korku siyasetini yok ede-
ceğiz. Muhalefet partisi genel
başkanına 'Yaklaşma çocuğuma'
diyor bir anne. Yanlıştır, muhale-
fet genel başkanına yapılan. Ben
AK Parti’li olsaydım eğer gider
bulurdum onu 'Bir daha muha-
lefet partisinin genel başkanına
böyle yanlış işler yapma' derdim
ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın
mesajı okunuyor İstanbul'da;
ana muhalefet partisinin genel

başkanı sırtını dönüyor. Sen de
yanlışsın, dönmemelisin. Yerel
seçimler öncesinde bir belediye
başkanına 'Pontus' göndermesi
yapıyor; bu da yanlıştır. Fatih
Sultan Mehmet'e benzetmek de
yanlıştır" dedi.

Kürt sorununu çözeceğiz

Muharrem İnce, Memleket Par-
tisi'nin iktidara gelmesi halinde
yapacaklarını anlatarak, "Mem-
leket Partisi iktidarında Esad ile
anlaşıp Şam'a büyükelçi ataya-
cağız. Türkiye'dekileri geri gön-
dereceğiz. Türkiye tarlada ucuz
rafta pahalı modelini bırakacak.
Şu anda tarım bakanlığı ithalat
ofisi gibi. AKP hiçbir zaman ta-
rımı stratejik bir sektör olarak
görmedi. Memura, ürünlere ya-
pılan zamlara bakın bir de güm-
rüğe yapılan zamlara bakın.
AKP döneminde eğitim, okullar
parayla kitaplar bedava. Hiçbir
çocuğumuzu istemediği okula

göndermeyeceğiz. 'En iyi okul
en yakın okuldur' mantığıyla ha-
reket ederek, eğitimin önündeki
bütün engelleri kaldıracağız.
Kürt sorununu biz çözeceğiz.
Biz imparatorluk kalıntılı bir ül-
keyiz. Hepimiz bir milletin par-
çasıyız. Kürt sorununu polisiye
tedbirlerle değil demokrasi ile
özgürlüklerle çözeceğiz. Evren-
sel kuralları uygulayarak çözece-
ğiz. Memleket Partisi iktidarında
hukuk devleti olmadan ekonomi
yönetilemez" diye konuştu. 

TURKIYE
REKOR
KIRDI!

Cumhurbaşkanı
Erdoğan, “Artık Türkiye

dünya ihracatında
yüzde 1 pay seviyesine

ulaşarak kritik eşiği
yakaladı. Özellikle bu

yıl ihracatta rekor
kırdık” diye konuştu

C umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Türkiye'nin dünya ihracatında yüzde 1
pay seviyesine ulaşarak kritik eşiği ya-

kaladığını belirterek, "Küresel İnovasyon En-
deksi'nde sürekli yukarı çıkması bu başarının
tesadüf değil, samimi ve yoğun bir gayretin
eseri olduğunu açıkça gösteriyor." dedi.Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, Türkiye İhracatçılar
Meclisi (TİM) 28. Olağan Genel Kurulu ve İh-
racatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde yaptığı
konuşmaya, bu ödülleri kazanan sektör birinci-
lerini ve en yüksek ihracat yapan firmalar ile
temsilcilerini tebrik ederek başladı. "Yol, müca-
dele, dava ve kader arkadaşlarım olarak gördü-
ğüm ihracatçılarımızın daima yanında oldum,
olmayı sürdüreceğim." diyen Erdoğan, bu
kader arkadaşlığının en somut örneğini tüm
dünyayı kasıp kavuran salgın döneminde hep
birlikte yaşadıklarını aktardı. Erdoğan, ihracat-
çıların bu sıkıntılı dönemde nasıl alın teri dök-
tüklerinin, her türlü riski alarak ülkeden ülkeye
nasıl koşturduklarının, ortaya koydukları gay-
retin yakın şahidi olduğunu dile getirerek,
"Kendisi de ticaretten gelen birisi olarak bu iş-
lerin öyle oturduğu yerden ahkam kesmekle
gerçekleşmeyeceğini, azim, gayret, kabiliyet,
özveri, kararlılık gerektirdiğini çok iyi biliyo-
rum. Biraz sonra bir çırpıda ifade edeceğimiz
rakamların her kuruşunun, her sentinin nasıl
kazanıldığının, bunun için hangi mücadelelerin
verildiğinin, hangi emeklerin sarf edildiğinin
takdirini ancak bunun derdiyle dertlenen yapa-
bilir." diye konuştu.

Sizler serdengeçtiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hep birlikte ülkenin
ekonomisinin güçlenmesiyle diğer alanlarda
hangi imkanlarla hangi hareket alanlarına ka-
vuştuğunun gayet iyi farkında olduklarına işa-
ret ederek, şunları kaydetti: "Bunun için de
yaptığınız işi sadece para kazanmak olarak
görmüyorum. Günümüzde artık ticaret sadece
mal alıp, satmaktan ibaret bir hadise olmanın
ötesinde misyonlara sahiptir. İhracatçılarımız
gittikleri ülkelerde ticaretimizle beraber kültürel
ve sosyal ilişkilerimizin de en önemli temsilcile-
ridir. Sizler bu ülkenin ihracatçı sıfatı taşıyan uç
beylerisiniz, elçilerisiniz, yeri geldiğinde serden-
geçtilerisiniz. Rabb'im hepinizden razı olsun.
Ülkemizdeki 27 sektörü, 61 ihracatçı birliğini
ve 95 bini aşkın ihracatçıyı çatısı altında topla-
yan Türkiye İhracatçılar Meclisinin amacı dış
ticaret fazlası veren Türkiye hedefine ulaşmak-
tır. Türkiye İhracatçılar Meclisi bünyesinde so-
mutlaşan ihracat başarımız ülkemiz
ekonomisinin yükselen gücünün, artan itibarı-
nın, genişleyen etki alanının da sembolüdür.

Nitekim sizlerin 5G diye ifade ettiği güçlü alt
yapı, güçlü insan kaynağı, güçlü ihracat, güçlü
ekonomi, güçlü Türkiye başlıkları bizim 2023
hedeflerimizin de özeti mahiyetindedir. Hatta
biz biraz daha kısaltarak bu hedefleri ve daha
fazlasını Büyük ve Güçlü Türkiye başlığı al-
tında topluyoruz."

Milli bir motivasyon haline geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İhracattaki başarı-
larımız artık milli motivasyon kaynağımız ha-
line geldi. Ülkemizin küresel fırsatları
değerlendirme, tehditlere meydan okuma, he-
deflerine bağlılığı, özellikle bu konudaki en
önemli göstergelerden biri de ihracatımızdır."
şeklinde konuştu. Türkiye İhracatçılar Mecli-
sinde temsil edilen iş dünyasının son 12 ayın
10'unu rekorlar kıran bir başarıyla kapatarak
bu güvenin ne kadar isabetli olduğunu göster-
diğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:"Artık
Türkiye dünya ihracatında yüzde 1 pay seviye-
sine ulaşarak kritik eşiği yakaladı. Küresel İno-
vasyon Endeksi'nde sürekli yukarı çıkması bu
başarının tesadüf değil, samimi ve yoğun bir
gayretin eseri olduğunu açıkça gösteriyor.
Gençlerimizin girişimciliğe yönelmelerinde
dünyaya bu gözle bakarak vizyonlarını geniş-
letmelerinde, donanımlarını güçlendirmele-
rinde, cesaretlerini artırmalarında
ihracatçılarımızın büyük katkısı var. Dünyanın
en büyük 10 ekonomisinden biri olmak için sü-
rekli yatırımı ve üretimi artırarak, teknoloji ve
kaliteyi yükselterek, yelpazeyi genişleterek yo-
luna devam eden Türkiye'nin en önemli kozu
ihracat gücüdür. İşte bunun için ihracatçı sayı-
mızı önce 150 bine, ardından 300 bine yükselt-
meyi hedefliyoruz. Ancak bu şekilde son 20
yılda aylık ortalama yaklaşık 3 milyar dolardan
20 milyar dolara çıkardığımız ihracatımızı ve
ihracatçı sayımızı yeniden aynı oranlarda artı-
rabiliriz. İhracatımız içindeki yüksek teknolojili
ürünlerin payının, 1 milyar dolar ve üzeri ihra-
cat yapan firma sayısının, firma başına düşen
istihdam rakamının, her geçen yıl artması
doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor." Erdo-
ğan, geçen yıl ilk bin ihracatçı firma arasına 50
farklı ilden temsilcinin girmesinin artık ihraca-
tın ülke geneline köklü ve kalıcı bir şekilde yayıl-
dığının işareti olduğunu anlattı. Bu tabloların
şekillenmesinde ve bugünkü seviyeye ulaşma-
sında TİM'in büyük katkıları olduğunu vurgu-
layan Erdoğan, ülkenin kalkınması, milletin
refahı için çalışan iş insanları ürettikçe, ihraç
ettikçe, istihdam sağladıkça hep birlikte gele-
cekte çok daha güvenle bakabilecek bir yere
doğru gidildiğini dile getirdi.

Bu iklimi kimse bozamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hiç kimsenin bu güzel muhabbet iklimini
bozmasına, bu yükselişi durdurmasına, bizi
hedeflerimizden uzaklaştırmasına izin verme-
dik, vermeyeceğiz. Bölgemizde yaşanan siyasi,
ekonomik, sosyal krizleri, güvenlik sorunlarını
sınırlarımızdan içeriye taşımaya çalışanlara
müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Türkiye'yi
2023 hedeflerine ulaştırmamızı, 2053 ve 2071
vizyonlarını geleceğimizin pusulası haline dön-
üştürmemizi engellemek isteyenleri hep hüs-
rana uğrattık, uğratmayı sürdüreceğiz.
Milletimizle ve iş dünyasıyla birliğimizi, bera-
berliğimizi, kardeşliğimizi muhafaza ettiğimiz
sürece Allah'ın izniyle kimse bizi hedeflerimizi
gerçekleştirmekten alıkoyamaz."

Tüm zamanların rekorunu elde ettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl ihracatta
salgın şartlarına rağmen çok iyi bir performans
yakalandığını belirterek, şöyle konuştu: "Ham-
dolsun bu yıl çok daha iyi bir seviyedeyiz.
Aylık, 6 aylık ve 12 aylık bazda Cumhuriyet ta-
rihinin en yüksek ihracat rakamlarına bu yıl
ulaştık. Mesela 12 aylık ihracatımız ilk defa
200 milyar dolar eşiğini aşarak 17 Eylül itiba-
rıyla 211 milyar dolarla rekor kırdı. Ağustos
ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52'lik
bir artışı ifade eden 19 milyar dolarla bu ayın
tüm zamanlardaki rekorunu elde ettik. Eylül
ayında da 20 milyar doları bulacağımızı ümit
ediyoruz. Daha önemlisi ihracatın ithalatı kar-

şılama oranının yüzde 85 seviyesine çıkmış ol-
masıdır. Geçmişte yüzde 55'ler düzeyine kadar
inen bu oranın geldiği seviye Türk ekonomisi-
nin ve ihracatının ne kadar sağlıklı yol aldığının
işaretidir."

Uzak coğrafyalara gidiyoruz

Erdoğan, ikinci çeyrekte yüzde 21,7 gibi rekor
bir büyüme kaydeden Türkiye ekonomisinin
bu başarısına mal ve hizmet ihracatının katkısı-
nın 10,8 puan olduğunu dile getirerek, net ihra-
catın büyümeye katkısının da 6,9 puan olarak
gerçekleştiğini vurguladı. Bu oranın son 23 yıl-
dır açıklanan büyüme rakamlarına, en yüksek
ihracat katkısı olarak kayıtlara geçtiğini vurgu-
layan Erdoğan, dünyada Türkiye'nin ihracat-
taki bu yükselişiyle karşılaştırılacak pek az
örnek olduğunu kaydetti.İhracatçıların yazdığı
bu başarı hikayesini daha da ileri taşıdıklarını
dile getiren Erdoğan, yakın coğrafyalarda yo-
ğunlaşan ihracat ağını çok daha uzak coğraf-
yalara doğru genişlettiklerini söyledi.

Eylem planımızı açıklıyoruz

Erdoğan, bugüne kadar ihracatın üçte ikisini
menzili 2 bin kilometre olan ülkeler oluşturdu-
ğunu belirterek, "Artık 8 bin kilometre menzili
hedef olan uzak ülkeler stratejisini hayata geçi-
riyoruz. Amacımız uzak coğrafyalardaki ülke-
lerin ithalatlarında ülkemizin payını 4 kat
artırmaktır. Bu doğrultuda 84,5 trilyon dolar
büyüklüğüyle dünya ekonomisinin yüzde
64'ünü oluşturan 17 ülkeye ihracatımızı 81,5
milyar dolara çıkarmak için hazırladığımız
eylem planını önümüzdeki günlerde açıklıyo-
ruz." ifadelerini kullandı. İhracatçılarla yeni kı-
talara ve yeni fırsatlara doğru ilerleyecek bir
döneme girildiğini anlatan Erdoğan, yeni fır-
satlar ve yeni atılımların beraberinde yeni ihti-
yaçları da getirdiğini belirtti. Erdoğan,
hedeflere ulaşabilmek için bu yeni ihtiyaçları
karşılayacak yeni imkanlar geliştirilmesi gerek-
tiğini dile getirerek, konuşmasını şöyle sür-
dürdü:"Bugün burada artan ihracatımızın
hızına uygun finansmanı sağlayacak yeni bir
mekanizma kurmakta olduğumuzun müjde-
sini sizlerle paylaşmak istiyorum. Kuracağımız
İhracatı Geliştirme Fonu ile ihracatçılarımıza
sağladığımız diğer desteklere ilave olarak sa-
dece sizlerin erişimine açık bir finansman kay-
nağı oluşturuyoruz. Türkiye İhracatçılar
Meclisi ve ihracatçı birliklerimizin katkılarıyla
oluşacak bu fon sayesinde ihracatçılarımızın fi-
nansmana erişiminde teminat sorunu ortadan
kalkacaktır. İhracatı Geliştirme Fonu'nun şim-
diden ülkemize ve sizlere hayırlı olmasını dili-
yorum. Ayrıca EximBank'ı, sermayesini de
arttırarak yeniden yapılandırıyor daha işlevsel,
daha güçlü hale getiriyoruz. Böylece nitelikli

insan kaynağını arttırmak, rekabetçi ve verimli
teknolojik bir altyapı oluşturmak suretiyle ihra-
catçılarımızın teknik bilgi birikiminin güçlen-
mesini sağlayacağız. Bu şekilde başlayacak
dönüşüm, ihracatçılarımızın hizmet standart-
larını ve iş yapma deneyimlerini olumlu yönde
geliştirirken, bürokrasiyi azaltacak ve kaynakla-
rın verimli kullanımını temin edecektir."

Fuar merkezini en kısa sürede 
ülkeye kazandıracağız

Bugün paylaşacağı bir başka müjdenin de İs-
tanbul'u, ülkenin kapasitesine uygun bir fuar
merkezine kavuşturmak için atacakları adım
olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, yönetiminde ihracatçıların tek çatı kuru-
luşu Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin de yer
alacağı bu fuar merkezini en kısa sürede ülkeye
kazandıracaklarını kaydetti. Cumhurbaşkanı
Erdoğan, Asya, Avrupa ve Afrika'nın buluşma
noktası İstanbul'u fuar merkezi haline getire-
rek, küresel ticaretin kalbi konumuna çıkarma-
nın kendileri için bir kararlılık olduğunu belirtti.
Türkiye'nin yaklaşık iki asrı bulan demokrasi ve
kalkınma arayışlarında tarihinin en zirve nok-
tasında bulunduğunu ifade eden Erdoğan, Sa-
nayi Devrimi'ni kaçıran, bilgi ve teknoloji
devriminde yeteri kadar hızlı davranamayan
bir ülke olarak küresel, siyasi ve ekonomik sis-
temin yeniden yapılanma sancılarını yaşadığı
şu dönemi en iyi şekilde değerlendireceklerini
vurguladı. Geçen 19 yılda kurdukları güçlü de-
mokrasi ve kalkınma altyapısı sayesinde, büyük
ve güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda kararlı
adımlarla ilerleyebildiklerini belirten Erdoğan,
"İstikrar ve güven iklimini, vesayetin oyunla-
rına, terör örgütlerinin saldırılarına, darbe giri-
şimlerine, nice iç ve dış tuzağa rağmen
koruyarak bugünlere geldik." dedi. "Salı günü
Amerika'da Birleşmiş Milletler Genel Kuru-
lu'nda da ifade edeceğim gibi önümüzdeki dö-
nemde yeni küresel sistemde hak ettiğimiz yeri
almak için üzerimize ne düşüyorsa yapmakta
kararlıyız." diyen Erdoğan, konuşmasını şöyle
tamamladı: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sis-
temi, bize bu konuda ihtiyacımız olan yönetim
kapasitesini sağlamıştır. İş dünyamızın da kü-
resel ekonominin yeni taleplerine ve yönelimle-
rine hızla cevap verebilecek kabiliyete sahip
olduğuna ben yürekten inanıyorum. İhracatçı-
larımız bu yeni dönemin de evvelallah lokomo-
tifleri olacaktır. Türkiye'yi nasıl 2023
hedeflerine beraberce ulaştıracaksak, 2053 ve
2071 vizyonlarının da ana taşıyıcılarından biri-
nin sizler olacağından hiç şüphe duymuyo-
rum." Erdoğan, İhracatın Şampiyonları
Ödülü'ne layık görülen firmaları ve iş insanla-
rını tebrik ederek, bundan sonraki süreçte de
başarılarının devamını diledi.

NERGİZ DEMİRKAYA Törenden notlar
Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
yanı sıra, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı
Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hazine ve
Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ticaret Ba-
kanı Mehmet Muş, Türkiye İhracatçı-
lar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Koç
Holding Yönetim Kurulu Başkan Ve-
kili Ali Koç ve davetliler katıldı. Cum-
hurbaşkanı Erdoğan'a, ressam İsmail
Acar tarafından resmedilen tabloyla
"Türkiye'nin ilk bin ihracatçısı" kitabı
Gülle tarafından takdim edildi.Türki-
ye'nin 2020 yılında en çok ihracat
yapan firmalarına ödülleri de Cumhur-
başkanı Erdoğan tarafından verildi.
Ödül alan firma temsilcileri Erdoğan
ve bakanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.



Ş AKA gibi bir ülke olduğumuz her fırsatta söyle-
rim gene söyledim.  Bir yanda varyantlarıyla
yaşamı zorlayan Corona , açılmış okullar, 500

e yakın dersliği salgından kapanmış bir eğitim sistemi.
Birde elbette umursamaz bir toplum yapısıyla pan-
demi mücadesi veriyoruz. YTanşi dostlar yaşlamnask
bu ülke uzaktan enfes bir mziah hazinesi ve çok güler-
siniz de içinde yaşayınca gülsek mi ağlasak mı belli ol-
muyor. Şu anda bu ülkenin siyasi ve ekonomik
sıkıntıları ile ilgili durumu da gözlae önünde bulunu-
durursak halimizin vahameti de bir kez daha gözler
önüne seriliyor.Sağlık Bakanlığı onlarca çözümlen-
mesi gereken sorunu içinde sorun yaratmayıo bilen be-
cerikli bürokratlkarıyla Nobel adaı olur vallahi. Yahu
arkadaş. Pandemü bitmemiş vaka sayıları "Kontrollü"
açıklamalar ile 21-30 bin bandında ölüm syıları da
220-280 arasında yani hergün pandemi tablosu çok
daha ağır bir hale dönüyor. . Yeni vakaların 7 günlük
ortalamalı değeri geçen haftaya göre %15 oranında
arttı.Aşı karşıtlığı da bu işin tuzu biberi oluyor. Okull-
rın açılmasından bugüne vaka sayısı 21 bin iken 29
bin sınırına çıktı. Ölüm sayıları da keza öyle. Okulların
açılması kaçınılmazdır. Öyleki toplumdaki genel vur-
dumduymazlığı "okullar açıldı salgın arttı" mantığına
bağlayanlar topluma ihanet içindedirler.

Beş dakikada Beşiktaş

Gelelim ana konumuza.  Sessiz sedasız Sağlık Ba-
kanlığı bunca işinin arasında  hastanelerde ve Aile he-
kimliklerinde "Randevu Aralığının Beş Dakikaya
Düşürülmesi" kararını aldı. Ve uygulamaya geçti.
Buna ilk tepki haklı olarak  Türk Tabipler Birliği'nden
geldi. Bu karar "Tıbbi Uygulama Hataları ve Şiddet
Doğurur" diyerek karşı çıktı.Bu saçma sapan uygu-
lama için  Türk Tabipleri Birliği (TTB), Merkezi
Hekim Randevu Sistemi’ndeki (MHRS) randevu aralı-
ğının beş dakikaya düşürülmesi ve hekimlerden günde
90’dan fazla hastayı muayene etmesinin istenmesi ile
ilgili olarak Sağlık Bakanlığı’na bir yazı ile baş-
vurdu.Muayene işleminin kayıt, anamnez, hazırlık,
fizik muayene, gerektiğinde tetkik istemi, tetkiklerin
incelenmesi ve tedavinin düzenlenmesi gibi aşamaları-
nın anımsatıldığı yazıda beş dakikalık bir sürenin ye-
terli olmayacağı, özen eksikliği ile tıbbi uygulama
hatalarına yol açacağına dikkat çekildi. Yazıda uygu-
lamanın hekimler için şiddetin artması ve tatmin duy-
gusunun zedelenmesi, hastalar için de yeterli ve
nitelikli tanı ve tedaviye ulaşamama sonuçlarını do-
ğurduğu kaydedildi.“Tıbbi bilgiye, bilimsel kanıtlara
aykırı bir şekilde çıkabilecek tıbbi uygulama hatala-
rından bu koşullarda meslektaşlarımızın sorumlu tutu-
lamayacağını, ortaya çıkacak hatalardan doğrudan
sağlık kurumları yöneticilerinin sorumlu sayılacağını
belirtiriz” denilen yazıda randevu altyapısının bilimsel
gereklere uygun hale getirmesi ile performans uygula-
masının sonlandırılmasının birlikte ele alınması gerek-
tiği de vurgulandı.Rakamların farkında
mısınızSalgınla ilgili rakamların tamamı ürkütücü
ama isterseniz gelin biz rakamlardan önce, yazımıza
durumu özetleyen çok daha net, çok daha açık, çok
daha acı ve çok daha ürkütücü bir cümleyle başlaya-
lım: "TÜRKİYE -maalesef- SALGININ EN AĞIR DÖ-
NEMLERİNDEN BİRİNİ YAŞIYOR."Evet,
“fotoğrafı saklamanın, görmezden gelmenin ya da
bazı bahanelerle önemsizleştirmenin mümkün olma-
dığı” çok özel günlerden geçiyoruz. Geçtiğimiz yıla
göre, ölüm sayıları neredeyse 4 kat artmış gibi görü-
nüyor. “Aylara göre vefat ortalamaları” dikkate alın-
dığında ise en yüksek rakamın görüldüğü Nisan
2021’e kıyasla Eylül 2021 sonunda çok daha yüksek
bir “günlük kayıp ortalaması” ile karşılaşacağımız
anlaşılıyor. Kısacası hassas bir noktada, tehlikeli ve
riskli bir dönemeçteyiz. Durum acilen ve hemen ma-
saya yatırılmalı, yeni kısıtlamalar hatta kapanmalara
ve de okul kapatmalarına asla fırsat verilmeyecek şe-
kilde ciddi ve etkili önlemler alınıp süratle uygula-
maya konulmalıdır. TEKRARLIYORUM: Yeni
kapatmalar/kapanmalar, eğitime yeniden kısa süreli
de olsa toptan ara vermeler asla olmamalıdır.Bu

arada altını bir defa daha çiziyorum: Rakamlar ürkü-
tücüdür, bu yazının hazırlandığı saatler itibariyle
Eylül 2021’de kaybettiğimiz canlarımızın ortalama
sayısı 265’in üzerindedir. Ve ne üzücüdür ki rakamlar
300’lere doğru hızla tırmanmaktadır.

Anımsatma !
Salgınla savaşta bildik 10 Öneri !

Bu 10 öneriyi hepimizin zaten çok iyi bildiği kesin-
dir. Ama yine de tekrarda fayda vardır: Eğer günlük
vaka sayılarını düşürmek, daha az canımızı kaybede-
rek ve daha az hasar görerek bu sıkıntılı dönemi atlat-
mak istiyorsak öncelikle yapmamız gerekenler hâlâ
aynıdır.

İLK 5:Hızlanmalıyz
1)Aşılama hızı, süratle arttırmalı. En geç 1 ay içe-

risinde yüzde 85-90’lara ulaşmalıyız.
2)3. doz aşı uygulamasına ihtiyaç duyanları hızla

belirlemeli ve 3. doz uygulaması yapmalıyız.
3)12 yaş üstü çocuklarımız için de aşılamayı hemen

ve acilen hızlandırmalıyız.
4)“Salgın bitti” gibi davranmaktan vazgeçip o vaz-

geçilmez 3’lü prensibi -maske, mesafe, hijyen- ısrarla
gündemde tutmalıyız.

5)Okullar ve işyerlerinde aşılama süreçlerini daha
da yoğunlaştırmalı, aşılanmayanlar için PCR testlerini
“gerekli” değil “zorunlu” hale getirmeliyiz.

İKİNCİ 5: Okullara DİKKAT
1) Okulların stratejik açıdan en önemli noktalardan

biri olduğunu unutmamalı, özellikle öğretmenlerin
hâlâ yüzde 80’leri bile bulmadığı belirtilen aşılanma
oranlarını acilen ve hemen yüzde 100’lere ulaştırmalı-
yız. (NOT: Servis şoförleri ve servis araçlarında çalı-
şanlar için aşı oranını yüzde 90’ların üzerine çıkaran
İstanbul’u tebrik ediyorum.)

2) Kalabalık ortamlarda önlemlere uyum ile ilgili
tedbirlerin kontrollerini yoğunlaştırmalı, uyarıları sık-
laştırmalıyız.

3) Daha fazla insanımızı gönülden ikna edip aşıla-
maya yönlendirebilmek için sadece “klasik medya”
değil “sosyal medya” da yoğun bir şekilde kullanıl-
malı, özellikle takipçi sayısı yüksek ve sevilen-sayılan,
rehber kabul edilen, inanılan sosyal medya kullanıcıla-
rından -Şahan Gökbakar, Haluk Levent, Cem Yıl-
maz...- faydalanma yollarına gidilmelidir.

4) Baştan beri gündemde tutmaya gayret ettiğimiz
tarama testleri yoluyla “sessiz vakaları” yakalama
çalışmalarını yoğunlaştırmalı, işyerleri, okullar,
AVM’ler gibi kapalı ve kalabalık alanlarda, toplu ta-

şıma araçlarında belirtisiz/semptomsuz kişilerde de
“hızlı PCR testleriyle” tarama çalışmaları yapmalıyız.

5) Bir ölçüde gevşediği, eski hız ve dikkatini kay-
bettiği anlaşılan “temaslılar”a ilişkin “filyasyon” ça-
lışmalarına da yeniden hız ve ağırlık verilmelidir.
Cehalet sıradanlaştırılamaz. Ülkeyi yönetenler ceha-
leti sıradanlaştıran ve meşrulaştıran eylemleri gör-
mezden gelemez!Uygarlık tarihi, bilimi yok sayan
cehalet ile mücadele tarihidir. İnsanlık tarihinin her
aşamasında, bilimi görmezden gelen ve bilimsel ilke-
leri benimseyen kişiler ve yönetimler hep olmuştur. Bi-
lime rağmen ilerlemiş ve refaha kavuşmuş bir toplum
yoktur. Bilime ve bilim insanlarına düşmanlık, her
alanda kendini göstermiştir. Dünyanın yuvarlık oldu-
ğunu savunan bilim insanlarının karşısında da insan
sağlığını korumak için üretilen aşıların karşısında da
cehalet vardı. Bütün dünya, corona virüs pandemisi ile
yaklaşık 18 aydır mücadele yürütmektedir.  Ancak
geldiğimiz noktada pandemi ile mücadelede elimizdeki
en etkili yöntemin aşılama olduğu kanıta dayalı bilim-
sel bir gerçekliktir. Pandeminin yıkıcı etkisini, etkin ve
yaygın bir aşılama ile önlemek mümkündür. Bu ger-
çeklik karşısında, geçmişte olduğu gibi şimdi de “aşı
karşıtlığı” kendini göstermiştir. Bilimsel gerçekler
ancak başka bilimsel dayanaklarla tartışılabilir. Bi-
limsel gerçeklerin karşısında, sosyal, felsefi veya dini
düşünceye dayalı tartışmalar yürütülemez.  Miting ve
saçmalıklar 11 Eylül 2021 tarihinde, İstanbul Malte-
pe’de, aşı karşıtlığı temelinde içişleri bakanlığının şe-
hirler arası yolculuk genelgesi dahil tüm uygulamalara
karşı gelerek bir araya gelen grup, pandemi mücade-
lesindeki tüm bilimsel birikime savaş açan bir gösteri
düzenlemiştir. Gösterinin ve gösteride ifade edilenler,
düşünce ve ifade özgürlüğü bağlamında ele alınarak
görmezden gelinebilirdi. Ancak hergün yüzlerce yurt-
taşımızın hayatını kaybettiği salgın karşısında toplu-
mun sağlığını savunmak açısından kayıtsız kalmak
mümkün değildir.  Kaldıki,  hiçbir kanıta dayanmayan
fikirlerin bu kadar görünür hale gelmesi, pandemiye
karşı ekonomik ve sosyal her açıdan zor koşullarda
mücadele yürüten sağlık çalışanlarının motivasyonunu
derinden etkilemiştir. Yaklaşık 2 yıldır yüzlerce sağlık
çalışanı ve binlerce yurttaş Covid-19 nedeniyle vefat
etmiştir. Sağlık çalışanları gece gündüz, ailelerinden
ve özel yaşamlarından fedakarlık  ederek, her türlü
olumsuzluk içinde insanlarımızın sağlığı için mücadele
etmiştir. Pandemi döneminde, meslek örgütleri, sen-
dika ve derneklerin her türlü basın açıklaması, gösteri
ve toplantı girişimleri, idari ve polisiye yöntemlerle en-
gellenirken, 11 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşmesine
izin verilen eylem, pandemi ile mücadelede siyasi ve
sağlık otoritesinin samimiyetsiz olduğunu bir kez daha
gözler önüne sermiştir.  Bu samimiyetsiz irade ile top-
lumun aşılama konusunda ikna edilmesi mümkün de-
ğildir. Bilimsel olmayan, dayanaksız ve safsata
ifadeler her gün medya organlarında ve sosyal med-
yada baş tacı edilmektedir.  Toplum sağlığını riske
atan bu uygulamalara karşı siyasi otoritenin etkin
idari ve hukuki önlemler almamasının yanında derin
sessizliği bilime ve bilim insanlarına saldırıyı toplum
nezdinde meşrulaştırmakta ve sıradanlaştırmaktadır.
Bu nedenle, bilimsel olmayan, dayanaksız ve safsata
ifadelerle toplum sağlığını riske atan kişiler  ve bu
ifadelerin yazılı ve görsel medyada görünür hale gel-
mesine neden olan medya organları hakkında gerekli
idari ve hukuki önlemler etkin şekilde uygulanmalıdır.
Aşı karşıtları ne yaptıklarının farkında mı? Ya hükü-
met? Aşı karşıtları 11 Eylül’de İstanbul Maltepe’de
binlerce kişinin katılımıyla bir miting düzenledi.
“Büyük Uyanış” adlı mitinge katılanlar kendilerine
aşı karşıtı denilmesini de istemiyor. Zaten izin başvu-
rusu da Anadolu Partisi adına Anayasayı

Koruma Girişimi olarak yapılmış. Kayıt düşelim:
Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki mitinge sağlık ge-
rekçesiyle izin vermemişti ama artık emir nereden gel-
diyse, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın izniyle yapıldı
hükümetin aşı politikasına karşı çıkanların protesto
gösterisi. Polis mitinge katılanlara ne aşı sordu ne
PCR testi. Sadece bedava maske dağıttı ama katılım-
cıların çoğunun alana girdikten sonra maskeyi çıkart-
tığı görüldü. Aşı karşıtları adına en hararetli
konuşmayı yapan ve zaten mitinge önayak olanlardan
İslamcı gazeteci ve yazar Abdurrahman Dilipak’a gö-
reyse zaten Covid-19 hastalığı da insanları manipüle
etmek için uydurulmuştu. Bu miting Sağlık Bakanlığı-
nın 23 bin 562 vakada 214 ölüm kaydettiği ve yayıl-

maya karşı yeni uyarılar yaptığı gün yapıldı ki bu başlı
başına bir çelişkiydi. Umalım, bu miting ardından
hasta ve ölüm sayılarında yeni bir artış görülmesin.
Bakanlık 100 milyon doz aşı yapıldığını açıklasa da
okulların açılmasıyla tartışma büyüyecek gibi. Bu
manzara, bana göre bireysel sağlığımız açısından da
toplum sağlığı açısından da hükümetin kendi koyduğu
sağlık kurallarını ihlali açısından da endişe
vericiydi.Ben iki aşımı da oldum. Sinovac olmuştuk.
Üzerine de 2 Biontech aşımı da yaptırdım.Eşim de
oldu, Çocuklarım da. En ufak tereddüt etmedim, çev-
remdeki herkesin aşısını olmasını sağladım.

Eğitim hakkı mı, sağlık hakkı mı?

İki sinovac, 3 sinovac, 2 sinovac üzerine 1 biontech
veya 2 biontech aşılı insanlar hiç hasta olmuyor mu?
Tabi ki oluyorlar. Hatta Türk Yoğun Bakım Derneği bu
verileri yayınladı. Buna göre hastaların yüzde 98’i aşı-
sız veya eksik aşılı. Yani aşılıların hasta olma olasılığı
çok düşük. Aşı olmak istemeyenlerin endişelerini bir
yere kadar anlıyorum. Kendileri olmayınca çocukla-
rına da aşı yaptırmıyorlar ve okula gönderiyorlar.
Büyük oğluma aşı olmamış biriyle aynı kapalı or-
tamda ders görmek ister misin, ne düşünüyorsun diye
sordum. Cevabı ilginçti: “Bir kişinin eğitim hakkını
engelleyemezsin, ancak karşıdakinin sağlık hakkı her
hakkı ezer.”

PCR testleri işe yarayacak mı? 

Hükümetin öngördüğü gibi iki günde bir yapılan
PCR testi işe yarar mı? Geçen sene 1. ve 8. sınıflar
okullarına devam ettiler. Üç arkadaşım hastalığı
okulda hastalığı kapan ve hasta olduğunu bilmeden
eve hastalığı getiren çocuklarının taşıdığı virüsle has-
talandı. PCR testi yaptırdın ardından hastalığı kaptın,
virüsü tüm sınıfa bulaştırma riskin var.Bunun yanında
aşıdan olduğu kanıtlanmamış ama söylenti şeklinde
yan etkiler de var. Ben ertesi gün uzun süre bitkinlik-
ten uyumak zorunda kaldım.

Kızamık aşısı, çocuk felci aşısı olmadınız mı?

Aşı karşıtları şu sorulara yanıt verebilir mi? Siz kı-
zamık aşısı olmadınız mı? Kızamık hastasının cildini
gördünüz mü? Ya çocuk felci? Çocuk felcinden dolayı
tekerlekli iskemleye bağlı kalan, protezlerle yürüyebi-
len ya da ömrünün büyük kısmını kendi diyaframı ile
nefes alamadığı için basınç tankında geçirmesi gere-
ken insanları gördünüz mü?1950’lerden, çocuk felci
mağdurlarının yattığı bir hastanenin görüntüsü. Has-
taların içinde yattığı tüp şeklindeki cihazlara “iron
lung” yani “demir akciğer” deniyordu; atak geldi-
ğinde onlar olmadan nefes alamıyorlardı.Sizi bu has-
talıklardan ailenizin size bu aşıları yaptırmış olması
korudu. Eğer bu aşıları olduysanız, Covid-19 aşılarını
olmamak için niye çaba gösteriyorsunuz? Siz çocukla-
rınızı aynı şekilde korumaya neden karşı çıkıyorsu-
nuz? Bu hastalıklar da bir zamanlar toplumun
kabusuydu ama aşılar sayesinde sayıları azaldı. Çocuk
felci Dünya Sağlık Örgütü, işbirliği yapan hükümetler
ve Rotary gibi uluslararası sivil toplum kuruluşlarının
yardımıyla dünyada birkaç ülke haricinde temizlendi.

Sağlıkta devrim “Beş 
dakikada Beşiktaş” dönemi

Oktay APAYDIN
apaydinoktay@gmail.com
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İzlemek için aşıya
ihtiyaçları yok

Covid-19 aşıları ile Bil Gates ve vakfının kendilerini
takip ettiklerini iddia edenlere bir tek şey hatırlatmak isti-
yorum. Eğer elinizde akıllı telefon varsa siz zaten takip edil-
meme hakkından birkaç yıldır feragat ettiniz. Teknoloji
şirketleri ne yediğinizi ne konuştuğunuzu, nerelere gittiği-
nizi, o gittiğiniz yere yürüyerek mi gittiniz, bisikletle mi gitti-
niz hepsini takip edebilir isterse. Hatta ne konuştuğunuzu
da takip edebilirler. Web sayfası ve mobil uygulamalardaki
reklamlar neye göre çıkıyor diye merak etmeyin, alışkanlık-
larınız da takip ediliyor. Kaşığın aşı olan yere mıknatısla-
narak yapıştığı da pek inandırıcı değil, onu deneyen kişi
birkaç haftadır banyo yapmıyorsa o zaman mümkün.

Aşı karşıtları, aşı olanları sosyal medyada küpeli inek-
lere benzetmeye başladı. Küpesiz yani aşısız olan hayvanla-
rın hastalıklara yakalandığı zaman ne acılar içinde
öldüğünü ve o hasta hayvanların etlerini yediğiniz zaman
hangi hastalıklara yakalanabileceğinizi biliyor musunuz?
En masumları Brusella, şarbon, vs.Anlayacağınız konu sı-
kıntılı. Yine de siz bilirsiniz.

Aşılama hızı, süratle arttırmalı. En geç 1 ay içerisinde yüzde 85-90’lara ulaşmalıyız. 3. doz aşı 
uygulamasına ihtiyaç duyanları hızla belirlemeli ve 3. doz uygulaması yapmalıyız.

Aşı karşıtları şu sorulara yanıt verebilir mi? Siz kızamık aşısı olmadınız mı? Kızamık hastasının cildini gördünüz mü? Ya çocuk felci? Çocuk felcinden dolayı tekerlekli
iskemleye bağlı kalan, protezlerle yürüyebilen ya da ömrünün büyük kısmını kendi diyaframı ile nefes alamadığı için basınç tankında geçirmesi gereken insanları
gördünüz mü?1950’lerden, çocuk felci mağdurlarının yattığı bir hastanenin görüntüsü. Hastaların içinde yattığı tüp şeklindeki cihazlara “iron lung” yani “demir 
akciğer” deniyordu; atak geldiğinde onlar olmadan nefes alamıyorlardı.Sizi bu hastalıklardan ailenizin size bu aşıları yaptırmış olması korudu. Eğer bu 
aşıları olduysanız, Covid-19 aşılarını olmamak için niye çaba gösteriyorsunuz? Siz çocuklarınızı aynı şekilde korumaya neden karşı çıkıyorsunuz? 
Bu hastalıklar da bir zamanlar toplumun kabusuydu ama aşılar sayesinde sayıları azaldı.



9GÜNDEM 19 EYLÜL 2021 PAZARwww.gazetedamga.com.tr

İ stanbul Eczacı Odası Seçimli
Olağan Genel Kurulu toplantısı-
nın birinci oturumu bugün Şişli

Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde
düzenlendi. Mevcut başkan Cenap
Sarıalioğlu'nun aday olmadığı genel
kurulda, Pınar Özcan ve Hüseyin
Çelik İstanbul Eczacı Odası Başkan-
lığı için yarışacak. Bugünkü otu-
rumda konuşan İstanbul Eczacı
Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu,
toplantıda pandemi sürecinde haya-
tını haybeden 57 eczacı ve 20 eczane
çalışanının olduğunu belirtti.

Olağanüstü bir süreç yaşadık

Sarıalioğlu, " Son 2 yılımızı hep bir-
likte olağanüstü bir süreçte yaşadık.
Bugün yaşayan hiç kimsenin daha
önce deneyimlemediği, hiçbir yöneti-
cinin hayal bile edemeyeceği bir süreç
yaşadık. Bizler ettiğimiz yeminin ge-
reği 7/24 ilaç hizmetini kesintisiz ver-
meye çalıştık. İlaç ve danışmanlık
hizmeti vermeye çalışırken hastaları-
mıza maske dezenfektan temin et-
meye çalıştık. Bir yandan da
ailelerimizi, çalışanlarımızı korumaya
çalıştık. Ateş o kadar yakınlarımıza

düştü ki çok uzak sandığımız ölümle-
rin aslında ne kadar yakınımızda ol-
duğunu gördük ve maalesef yaşadık.
Bu süreçte pandemi rakamlarına bak-
tığımızda dünyada 226 milyon hasta
4 milyon 650 bin vefat yaşandı. Ülke-
mizde de 6 milyon 700 bin hasta ve

80 bin can kaybı yaşandı. Pandemide
en ön grupta savaşan meslek grubu
olarak maalesef biz de payımıza dü-
şeni aldık. 57 meslektaşımızı ve 20 ça-
lışanımızı kaybettik. Bugün hepsini
bir kez daha saygıyla, özlemle, min-
netle anıyorum" dedi. 

Eczacılar çok
bedel ödedi!

T ers çaba yasasını daha önce duymuş muydu-
nuz?Bunun en bilinen ve ilk akla gelen örneği
bataklıktan çıkmak için çırpınmaktır. Çaba ne

denli çok olursa batış da o denli hızlanır.Hangi konu
olursa olsun, güncelimizde olan şey kendini var eder.
Bunu da halk arasında en sık “korktuğum başıma
geldi” söyleminde duyarız. Çünkü korku, beynimizde
hem güncel, hem de yoğunsa, onun gerçekleşmesi de
kaçınılmazdır. Olmasını istemediğimiz bir şeyi ne
kadar düşünürsek bu onu yok etmez, aksine var eder.
Çünkü zihnin odağı o şeyin varlığına hizmet eder. 
Bu da ters çaba kuralının örneklerinden bir tanesidir.

Korkularımızın farkına varırsak eğer, bazılarını ele-
yip bazılarını da cesaretle değiştirip iyiliğe, güzelliğe
yoğunlaştığımızda korkularımız değil, sevdiklerimiz
başımıza gelir. 

Geçen hafta genel giriş yaptığımız korku konusuna
kaldığımız yerden devam edelim…

ALARMLARI FARKET

Korktuğunuz şey ile karşılaştığınızda ya da doğru-
dan yaşadığınızda aşağıdaki belirttiğim ihtimallerden
en az birkaçını görebilirsiniz. 

Terleme
Kalp atışının hızlanması
Nefes almada zorluk çekme 
Güçsüz hissetme
Bayılacak gibi hissetme 
Kaçma hissi
Eğer bunları yaşamaya başladıysanız o zaman 

vücudunuzun verdiği alarmları fark etmeli ve hemen
orada bir adım geri çekilip kendinizi dinlemelisiniz.
Neden korkuyorum, diye kendinize sormalı ve samimi
yanıtlarla tıpkı bir dedektif gibi kendi içinize doğru
yolculuğa koyulmalısınız.

Nasıl mı?
Örneğin… Maaşlı çalışan, ayrılmak istediği halde

işini bırakamayan birini ele alalım. Yaptığı işten şikâ-
yet etse de her gün düzenli gitmeyi, memnun olmadığı
halde vazifesini yerine getirmeyi sürdüren bu kimselere
neden bu duruma katlandıklarını sorduğumda, birçoğu
işsiz kalmaktan korktuklarını söylüyor. Kabul! Bu kay-
gıyı taşımalarını anlayabiliyorum. İşsiz kaldıklarında
en kötü ne olabileceğini sorduğumda ise evin, çocukla-
rının geçimini sağlayamayacaklarını dile getiriyorlar.
Peki, bunu sağlayamazsanız en kötü ne olabilir, diyo-
rum. Ortada kalırlar, diyorlar. Elbette kalmasınlar…
Amacım derinde yatan gerçeği görünür kılmak oldu-
ğundan bu defa, ortada kalırlarsa en kötü ne olabilir,
diye soruyorum; bir babaya çocuklarını ortada bırak-
mak yakışmaz yanıtını alıyorum. İşte anahtar cümle!
‘Baba olmak!’ Sence baba olmak durmaksızın çalış-
mak anlamına mı geliyor, diye bir soru daha 
yönelttiğimde ise yanıt Evet! oluyor.

“Korku içinde yaşayan kimse 
özgür değildir.” 
Horatius
Sevgili okur, sizin de gördüğünüz gibi, basit birkaç

soruyla, bir işe neden katlanıldığının derinlerinde
yatan gerçeği az-çok ortaya çıkarılabiliyor. Verdiğim
örnekten hareketle; elbette bir baba evin geçimini, gü-
venini sağlamakla mükelleftir ancak sorumluluk al-
makla kurban olmak arasında muazzam bir fark
vardır.Sırf bilincinde var ettiği ‘baba modeli’ onun, ye-
niliğe bir adım atmasının önünde engel teşkil ediyor.
Çünkü zihnindeki bu model, bir beyin haline dönüşmüş
ve kendi yarattığı bu sınırın/sınırların dışına çıkmak,
yurt dışına çıkmaktan çok daha zor ve korkutucu geli-
yor. Şimdi gözlerinizi kapayıp, kendinize şu soruları
sormanızı ve samimi yanıtlar vermenizi istiyorum:

Ben kendimden nasıl bir insan var ettim?
Kendimden var ettiğim bu insana, başkaları için

kurban olma rolü verdim mi?
Kendimden var ettiğim bu insana nasıl sınırlar çizdim?
Ve kendimden var ettiğim bu insan kendi sınırlarının 

dışına çıkabilecek cesarete sahip mi?
“Bundan yirmi yıl sonra yapmadığınız şeylerden dolayı,

yaptıklarınızdan daha fazla pişman olacaksınız. 
Demir alın ve güvenli limanlardan çıkın… 
Rüzgârları arkanıza alın, araştırın, hayal edin ve keşfedin.” 

Mark Twain

ZAMAN DİLİMİNİ KEŞFET

İkinci aşamada korkularımızın hangi zaman dili-
minde olduğunu keşfetmemiz gerekiyor. Aşağıdaki üç
farklı zaman diliminin hangisinde olduğunun bilincinde
olmalıyız.

1. zaman diliminde, başlamadan önce yapamamak-
tan veya elimizdekini kaybetmekten korkarız. Bu da
bizde başarısızlık, yalnızlık, değersizlik duygumuzu 
harekete geçirir.

2. zaman diliminde, başladığımızda yaşayacağımız
zorluklardan korkarız. Böylece istemeden güçsüzlük,
yetersizlik, çaresizlik duygumuzu harekete geçiririz.

3. zaman diliminde ise sonucun iyi olmama ihtima-
linden korkarız ve yetersizlik hissimizin, devamsızlık
olasılığımızın, başkaları ne der kaygımızın bam teline
basarız.Dikkat ederseniz üç farklı durumun temeli
doğru ve yeterli hazırlığın yapılmamasına, bundan do-
layı inanç zayıflığına dayanıyor. Bilinmezliğin herkes
için cazibesi olduğu kadar heyecanı ve aynı zamanda
korkusu da vardır.  Mutlaka iyi-kötü sürprizler olacak-
tır. Ancak hedefine odaklanmış, kendine inanan bir bi-
linç herhangi bir sürprizin olasılığıyla ilgilenmez, bunu
nasıl faydaya dönüştürebileceğine odaklanacağından,
her ihtimali pozitif bir adım olarak algılar.Biz de bu tür
de bir korku sarmalının içinde olduğumuzu hissettiği-
miz an hangi zaman diliminde olduğumuzun farkına
varırsak eğer adımlarımızı buna göre atar, temkinli
veya cesaretli ancak temelinde planlı hareket etmeyi
sağlayabilir; bilinmezliği bilinirliğe dönüştürebiliriz.

“Korkarak yaşıyorsan 
sadece hayatı seyredersin.
” Friedrich Nietzsche
Eğer 1. Zaman diliminde olup, yapamamaktan veya

kaybetmekten korkuyorsanız gelecekte yaşayacağınız
pişmanlık hissini düşünmenizi tavsiye ederim.  Birçok
kimse gerçekleştirmediği veya gerçekleştiremediği şey-
ler için pişmanlık duyar.  Gerçekleştirilmiş bir eylemin
pişmanlığı ile gerçekleşmemiş bir fikrin pişmanlığı ara-
sındaki fark, ilkinde tam karşılamasa dahi ödeşme im-
kânının bulunmasıdır. Örneğin, bir suç işlenir cezası
çekilir. Birine karşı ayıp edilir bunun için özür dilenir.
Ve bu geçmişte kalabilecek özelliktedir.Oysa ertelen-
mişliklerin, türlü mazeretlerle gerçekleştirilmeyen fikir-
lerin pişmanlığı geniş zamanlıdır. Bunun karşılığına ne
kendinize bir ceza verebilir ne de gidip birilerinden özür
dileyebilirsiniz.  Bir pişman olma korkusuyla hiç yap-
mayanlar, bir de yapmadığı için pişman olanlar... İle-
ride ‘keşke’ demek yerine şimdi harekete geçmek ve
ömrümüz boyunca “iyi ki” demek sizce daha sağlıklı
değil mi? Kendine inanmak, yapacağını bilmek, bu
inancı ve bilmeyi beslemek, pişmanlık korkusunu orta-
dan kaldıracak en büyük güçlerdir. Bu tür de pişmanlık
hissini yaşayan kimseler aynı zamanda içlerinde bir
suçluluk duygusu da taşırlar. Söz konusu iki duygu, çift
yumurta ikizi gibidirler. Birbirinden farklı görünürler
oysa birbirlerine paralel oluşur ve gelişirler. Suçluluk ve
pişmanlık bizi geçmişe bağımlı kılar. İleri hamleleri-
mizden alıkoyar. Amerikalı gazeteci Dorothy C.
Thompson söylemiyle, “ancak korkularımızı aştığı-
mızda yaşamaya başlarız.” Denge her şeyin panzehiri-
dir.Ne hiç hareket etmemek iyidir, ne de gereğinden
fazla hareket etmek. Anda korku yoktur. İçinizden
anda ve güvende olduğunuzu sıkça tekrar edin. Ve her
şeyin güzel olduğunu dile getirin.İçgüdüsel olarak ka-
yıptan kaçınmaya odaklanır, sahip olduğumuz ve yatı-
rım yaptığımız şeye gereğinden fazla değer verirsek,
hem geçmişe hapsolur, hem de mevcut durumu devam
ettirmeye kendimizi mahkûm etmiş oluruz. Aşağıdaki
iki soruyu kendinize sorarak, mevcut durumunuzu daha
iyi görebilir, korkunuzu test edebilir ve bir eleme ile
bunları ortadan kaldırabilirsiniz.

1) “Mevcut durumu koruyarak hangi fırsat veya 
fırsatları kaybederim?” 

2) “Buna, Evet demeye devam edersem, neye veya
nelere Hayır demiş olurum?”

Korkularınız sizden
korksun (2) Ziya Ş. yılmaZ

HAYATTAN NOTLAR

ziya@ziyayilmaz.com

İstanbul Eczacı Odası Seçimli Olağan Genel Kurulu toplantısının birinci
oturumu Şişli Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapıldı. Toplantıda
konuşan İstanbul Eczacı Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu, "Pandemide
en ön grupta savaşan meslek grubu olarak maalesef biz de payımıza
düşeni aldık. 57 meslektaşımızı ve 20 çalışanımızı kaybettik" dedi

Alkış aldı
Sarıalioğlu'nun konuşmasından sonra
genel kurulun divan heyeti 4 kadın
olarak seçildi. Divan heyeti başkanı
eczacı Sibel Özkan Tarım, son dö-
nemde artış gösteren kadın cinayet-

lerine dikkat çekerek salondaki
bütün kadın meslektaşlarını sahneye
davet etti. Kadın eczacılar, salondaki
erkek meslektaşlarının alkışlarıyla
sahneye çıktı. İstanbul Eczacı Oda-
sı'nın yeni başkanı yarın Nişantaşı
Nuri Akın Anadolu Lisesi'nde yapıla-
cak olan seçimle belli olacak

Kağıthane Belediyesi, ilk etabı 18 Aralık
2020’de hizmete giren yeni Kağıthane Meyda-
nı’nın ikinci etap çalışmalarını da tamamlaya-
rak açılışını gerçekleştirdi. Açılışta meydana
yönelik bilgi veren Kağıthane Belediye Baş-
kanı Mevlüt Öztekin, alanda vatandaşlar için
ücretsiz wifi ile banklarda telefonlarını şarj
edebilecek ünitelerin de olduğunu söyledi

Kağıthane Meydanı’nın
ikinci etap açılışı dün yapıldı.
Proje kapsamında ilçe mer-

kezindeki 20 bin metrekarelik alanın 12
bin metrekaresi botanik bahçe ve mey-
dan, 5 bin 500 metrekaresi yeşil alan ve
2 bin 500 metrekaresi de yürüyüş yol-
ları olarak hizmete sunuldu. Altyapı ça-
lışmaları kapsamında 2 bin 300
metrelik yağmur suyu kanalı yapıldı.
Gerçekleştirilen açılışta İstanbul AK
Parti Milletvekillerinden İffet Polat ve
Hasan Turan da yer aldı. Meydanda
vatandaşlar için birçok düzenleme ve
yeniliklerin olduğunu belirten Belediye
Başkanı Mevlüt Öztekin, "Önceden bu

meydan araçların gelişigüzel park edil-
diği, kışın çamuru, yazın ise tozu eksik
olmayan, gündüzleri izbe, geceleri de
karanlık bir yerdi. Vatandaşımıza verdi-
ğimiz sözle burayı yenileyerek tama-
men değiştirdik. Meydan bambaşka
görünüme büründü" dedi.

Teknolojik devrim

Meydanın açılışında mutlu hissettiğini
belirten Başkan Öztekin, “Meydan İs-
tanbul’un nadirlerinden oldu. Burada
bir sürü güzel ağacımız var. Akağaç,
palmiye, çınar, zeytin ağaçları…Her bi-
rinin üstünde de isimleri yazıyor. Bu-
raya gelen çocuklar ağaçların isimlerini

öğrenebilecek” diye konuştu. Yapılan
ücretsiz wifi ve banklardaki şarj ünitesi
yenilikleriyle alanın teknolojik meydan
olduğunu vurgulayan Başkan Öztekin
son olarak şunları söyledi: “Özel ay-
dınlatmalarımız var. Meydan, 24 saat
herkese açıktır. Güvenlik kameralarımız
da olduğu için çocuklar, gençler ve yaş-
lılar rahatlıkla buraya gelebilir. Ayrıca
çocukların sıcak yaz aylarında durup
izleyip ferah hissedebileceği süs havu-
zumuz da var. Yine sokak hayvanları-
mız için mama su bırakabilecekleri özel
alanlar yaptık ve kültür etkinliklerinin
de olduğu bir meydan oluşmuş oldu.”
ZEHRA ÇELİK

Kağıthane meydanı
açılış yaptı

Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, “Önceden
bu meydan araçların gelişigüzel park edil-

diği, kışın çamuru, yazın ise tozu eksik olma-
yan, gündüzleri izbe, geceleri de karanlık bir
yerdi. Vatandaşımıza verdiğimiz sözle burayı
yenileyerek tamamen değiştirdik. Meydan

bambaşka görünüme büründü” dedi.

Başakşehir’de
eğitim sürüyor
Başakşehir Belediyesi Living Lab Tekno-
loji ve İnovasyon Merkezi’ndeki modern
stüdyolar ve sınıflarda eğitim alacak genç
YouTuber ve radyocu adayları, yeni döne-
min ilk dersinde bir araya geldi. Radyo
Akademi’nin 5’inci döneminde 20 kursi-
yer ile medya sektörünün önemli isimleri-
nin bilgi ve tecrübelerini aktardığı Yeni
Medya Akademi’nin 4’üncü döneminde
20 kursiyerin eğitimleri başladı. Başakşe-
hir Belediyesi, Radyo Akademi’deki ders-
ler için Türkiye’nin önemli radyocuları
aynı çatı altında bir araya getirdi. 6 hafta
sürecek olan beşinci dönemin ilk gü-
nünde; Tamer Gül radyo programı yapım-
cılığı, Mehmet Aydın diksiyon, İbrahim
Elden prodüksiyon teknikleri, Arif Antlı
kurumsal iletişim ve reklam, Ali Biricik
radyoda haber teknikleri, Enes Özdemir
radyo tarihi ve Podcast alanındaki tecrü-
belerini gençlere aktardı. Yeni Medya
Akademi’de ise gençlere içerik oluş-
turma, çekim ve kurgu gibi birçok alanda
8 hafta boyunca eğitim verilecek. Eğitim-
lerin ilk gününde; Ersin Çelik YouTube po-
litikaları ve kuralları, Kaan Atilla Taşkın
kamera ve çekim teknikleri, Erem Şentürk
YouTube kanal açma ve kanal yönetimi,
Kadir Çetin diksiyon, Niyazi Dölek yeni
medya, Onur Barış kurgu alanındaki tec-
rübelerini yeni kursiyerlerle paylaştı.

Başakşehir Yeni Medya
Akademi’de 4’üncü
dönem, Radyo Akade-
mi’de ise 5’inci dönem eği-
timleri başladı. Genç
kursiyerler, ilk ders gü-
nünde usta radyocularla ve
medyanın önde gelen
isimleriyle bir araya geldi

Belediye başkanı çöp topladı
Dünya Temizlik Gü-
nü’nde, çevre gönüllüsü
vatandaşlar ve öğrenciler,

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz
Köken’in katılımıyla Çiftalan Orma-
nı’ndaki çöpleri topladı. Etkinlik so-
nunda ormanlık alandan torbalarca
atık çıktı. 18 Eylül Dünya Temizlik
Günü dolayısıyla Eyüpsultan Beledi-
yesi, Çiftalan Ormanı’ndaki çöplerin
toplanması için bir etkinlik düzen-

ledi. Etkinlikte  ‘Bakarsan Bağ, Bak-
mazsan Dağ Olur’ atasözünü hatır-
latan Eyüpsultan Belediye Başkanı
Deniz Köken, "Bu gün topladığımız
çöpler gökten uçakla atılmadı, hay-
vanlar da getirmedi. Bu ormanlık
alan temiz bir şekilde biz kullanalım
diye yapılmış. Burayı kullanıp temiz
bir şekilde bırakmak bizim elimizde.
Geleceği kurtaralım derdindeyiz. Bu
etkinliğe çocuklarımızı da davet

ettim ki temizlik bilincini kazansınlar.
Bu işi onların duyarlılığıyla başara-
cağız. Temiz bir çevre için hepinizin
yardımını bekliyorum" dedi.

Geleceği düşünmeliyiz

Köken, “Yeryüzü bizim, bizden
sonra da kullanacaklar. Bizden
sonra kullanılmayacak gibi tüketiyo-
ruz. Bölgenin sahil kesimine plaj
yaptık” diye konuştu.



10 19 EYLÜL 2021 PAZAR www.gazetedamga.com.tr 

POLİTİKA
EKONOMİ
DÜNYA

SPOR
MAGAZİN

KÜLTÜR SANAT
YEREL

TEKNOLOJİ
TELEVİZYON

MEDYA

www.gazetedamga.com.tr
İstanbul’un 39 ilçesine ilişkin en özel ve en güzel haberleri bulabileceğiniz gazetedamga.com.tr
Türkiye’nin siyaset, ekonomi, kültür sanat ve spor gündemine ilişkin birçok içeriği bünyesinde

barındırıyor. Zengin haber seçenekleri ve tarafsız habercilik anlayışıyla hizmet veren web
sitemize ulaşarak gerçeklerden haberdar olabilirsiniz.

gazetedamga gazetedamga

damgaweb



 
 

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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ARJANTiN’DE DEGiSiMArjantin’de geçen 
pazar düzenlenen 

parlamento ön 
seçimlerinde 
iktidarın oy 

oranının 
düşmesiyle 

hükümet bloğunda 
baş gösteren siyasi 
krizde kabineden 5 

bakan değişti

ARJANTIN resmi haber 
ajansı TELAM’da yer 
alan habere göre, Devlet 

Başkanı Alberto Fernandez, 
Dışişleri, Ulusal Güvenlik, Eği-
tim, Tarım ile Bilim ve Tekno-
loji bakanlıklarında değişikliğe 
gitti. Dışişleri Bakanlığı göre-
vine Bakanlar Kurulu Başka-
nı Santiago Cafiero, Ulusal 
Güvenlik Bakanlığına Anibal 
Fernandez, Tarım Bakanlığı-
na Julian Dominguez, Eğitim 

Bakanlığına Jaime Perczyck, 
Bilim ve Teknoloji Bakanlığına 
Daniel Filmus getirildi. Ayrıca, 
Bakanlar Kurulu Başkanlığına, 
Cafiero’nun yerine Tucuman 
Valisi Juan Manzur atandı. 
Yeni bakanların pazartesi günü 
yemin ederek görevlerini teslim 
alması bekleniyor. Arjantin’de 
12 Eylül’de düzenlenen parla-
mento ön seçimlerinde mu-
halefet bloğunun oluşturduğu 
Değişim İçin Birlik (Juntos por 

el Cambio) ittifakının adayları, 
ülke çapında, hükümete yakın 
partilerin oluşturduğu Herke-
sin Cephesi (Frente de Todos) 
ittifakının adaylarından daha 
fazla oy almıştı. Fernandez, 
seçimlerde başkanlığını yaptığı 
Herkesin Cephesi ittifakının 
oylarının düşmesinin ardından, 
hükümetinin hataları nedeniyle 
halkın desteğinin azaldığını ve 
bunun telafi edileceğini söyle-
mişti. 

Amerika Birleşik Devletleri’nde 
(ABD) 11 Eylül 2001’de ger-
çekleşen terör saldırılarının 

üzerinden yirmi yıl geçti. Bu saldırılar 
uluslararası aktörlerin birbirleriyle olan 
ilişkilerinde önemli değişikliklere yol 
açarken, saldırıların ardından ulusla-
rarası siyaset yirminci yüzyıldakilere 
nazaran farklı güvenlik sınamalarıyla 
karşılaşmaya devam ediyor. Bu kap-
samda uluslararası ilişkilerdeki ana güç 
alanlarından biri olan Avrupa Birliği 
(AB) de bütünleşme yolculuğunda 
kendisini değişikliklere adapte edecek 
ve çeşitli tehditlere karşı koruyabilecek 
yöntemler bulmaya çalışıyor. 1957’de 
altı üye ile yola çıkan Birliğin bugün üye 
sayısı 27’ye ulaştı. Buna rağmen süreç 
içerisinde Birliğe yeni formatlar atılması 
o kadar da kolay olmadı; AB bütünleş-
me adımlarında zaman zaman tökezledi. 
Her tökezlediğinde yeni çıkış yolları 
bulmaya çalışan AB, son olarak yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden 
olduğu krizde hem örgütsel bazda hem 
de üyeler arasındaki ilişkilerde ciddi 
sıkıntılar yaşadı, AB’nin dağılacağı ön-
görüleri -Brexit meselesi de güncelliğini 
korumaktayken- uzmanlar tarafından 
çokça dile getirildi. Bu bağlamda AB’nin 
krizlerle mücadelesini iyileştirmek, 
bir başka deyişle AB’yi olası krizlere 
karşı güçlendirmek için gerçekleştirilen 
çalışmalardan biri de AB Komisyonu 
tarafından hazırlanan ve ilki 9 Eylül 
2020’de açıklanan AB Stratejik Öngörü 
Raporları.

Dayanıklı bir rota çizilecek
Stratejik öngörü raporlarının amacı 

AB’yi bundan sonraki şoklara hazırla-
mak ve kendi istediği geleceği şekillen-
dirmesini sağlamaya yardımcı olmak-
tır. “Daha Dayanıklı Bir Avrupa’nın 
Rotasını Çizmek” (Charting the course 
towards a more resilient Europe) isimli 
birinci öngörü raporu, AB’nin özellikle 
Kovid-19’dan çıkardığı derslerden de 
hareketle gerek örgütün gerekse üye 
ülkelerin dayanıklılığının artırılmasına 
vurgu yapıyordu. Bu çerçevede raporun 
işlevi elbette falcılık değildi, fakat ortaya 
çıkabilecek krizlerin etkilerini ve fay-
da-zarar hesabını yapabilmek, dolayısıy-
la farklı gelecek senaryolarını ortaya ko-
yabilmekti. Böylece AB içindeki politika 
yapıcıların desteklenmesi ve öngörülerin 
AB politika yapım sürecine dahil olması 

hedeflenmişti. 2020 raporunda birbiriyle 
bağlantılı dört temel alandaki öngörüler 
açıklanmıştı: (i) Sosyal ve ekonomik 
direnç, (ii) jeo-stratejik direnç, (iii) yeşil 
direnç ve (iv) dijital direnç. Raporda-
ki önemli tespitlerden biri de dünya 
siyasetinin ağırlık noktasının doğuya ve 
güneye kaydığı yönündeydi. 
AB’ye göre küresel siyasette 
temel eğilimler

Stratejik Öngörü Raporunun ikincisi 
“AB’nin Kapasitesi ve Harekete Geçme 
Özgürlüğü” (The EU’s Capacity and 
Freedom to Act) başlığıyla 8 Eylül 2021 
tarihinde AB Komisyonunun Kurumla-
rarası İlişkiler ve Öngörüden Sorumlu 
Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic tara-
fından ilan edildi. İkinci rapor, Birliğin 
gelecekteki küresel trendlere ve sorun-
lara karşı kendisini nasıl yapılandırması 
gerektiğine ilişkin sorulara cevaplar 
arıyor. Bu çerçevedeki öngörülerden 
biri ilk raporla çakışıyor; küresel gücün 
doğuya ve güneye kaymaya devam 
ettiği belirtiliyor. Raporda, uluslara-
rası siyasette dört temel küresel trend 
tanımlanıyor: İklim değişikliği ve diğer 
çevresel meydan okumalar, dijital hi-
perbağlantılılık ve teknolojik dönüşüm-
ler, demokratik yönetim modelleri ve 
değerler üzerindeki baskı, küresel düzen 
ve demografik değişim. Dünya nüfusu-
nun 2030 yılında 8,5 milyar, 2050’de ise 
9,7 milyara çıkmasının tahmin edildiği 
rapora göre AB nüfusu ise 420 milyon 
civarına düşecek. ABD ve Çin arasın-
daki küresel rekabetin artmasına ve çok 
kutupluluğa yapılan vurguların yanı sıra 
AB’nin açık stratejik özerkliğini güçlen-
dirmek ve 2050’ye doğru küresel lider-
liğini pekiştirmek adına AB liderliğinin 
sınanacağı on başlıkta eylem alanları da 
2021 Stratejik Öngörü Raporu’nda şöyle 
sıralanıyor:
1. Sürdürülebilir ve dayanıklı sağlık & 
gıda sistemlerinin sağlanması
2. Karbondan arındırılmış ve uygun 
maliyetli enerji güvenliği
3. Veri yönetiminde, yapay zekâ ve 
üstün teknolojilerde kapasite güçlendi-
rilmesi
4. Kritik hammaddelerin arz güvenliği 
ve çeşitlendirilmesi
5. Standart oluşturulmada ilk harekete 
geçen küresel güç olma
6. Dayanıklı ve gelecekte de işlevsel eko-
nomik ve finansal sistemler oluşturmak

7. AB hedeflerini karşılayan beceri ve 
yeteneklerin geliştirilmesi ve korunması
8. Güvenlik ve savunma kapasitelerinin 
güçlendirilmesi ve uzaya erişim
9. Herkes için barış, güvenlik ve refahın 
teşvik edilmesinde küresel ortaklarla 
çalışmak
10. Kamu kurumlarının ve yönetimleri-
nin dayanıklılığını artırmak

Raporda görüleceği üzere AB, 
kendini geleceğe hazırlama adına 
hayli kapsamlı hususları ele alırken bu 
alanlara ilişkin öngörüler üreterek ortak 
hedeflerini belirtiyor. Bu çerçevede 
AB’ye hammadde sağlayan ülkeler ara-
sında yer alan, ayrıca göçle ilgili husus-
larda stratejik bir coğrafyada bulunan 
Türkiye, raporda ele alınan konular 
açısından özel bir önem arz ediyor. Bir 
önceki raporda adı geçmeyen, Birliğe 
tam üye olmaya aday ülke statüsündeki 
Türkiye’ye 2021 raporunda üç yerde atıf 
yapılıyor: İlk olarak, Brezilya, Çin, Hin-
distan, Endonezya, Meksika ve Rusya 
ile birlikte Türkiye de “yükselen güçler” 
(Emerging 7; E-7) arasında sayılıyor. 
1975’te dünya ekonomisinin yüzde 
60’ını oluşturan G-7 ülkeleri (Kanada, 
Fransa, ABD, Almanya, İtalya, İngiltere, 
Japonya) bugün artık yüzde 40’ını teşkil 
ediyor. Anılan E-7 ülkelerinin GSYİH 
toplamı ise, G-7 ülkelerinin üçte ikisine 
denk düşüyor. Üstelik bu rakamlar 2050 
yılına kadar E-7 lehine daha da değişmiş 
olacak. Fakat artan GSYİH oranları bu 
yükselen ülkelerde gelir eşitsizliği, çevre 
ve çalışma koşullarında daha düşük stan-
dartlar gibi sorunların ortadan kalkacağı 
anlamına gelmiyor.

Karşılıklı çıkar değerli
İkinci raporda Türkiye’den bahse-

dilen ikinci husus; gelecekte ortaya 
çıkabilecek doğal afetler ve diğer acil 
sorunlar karşısında AB üyelerinin yanı 
sıra İzlanda, Norveç, Sırbistan, Karadağ, 
Kuzey Makedonya ve Türkiye ile iş birli-
ği içinde hareket edilmesinin gerekliliği. 
Bu vurgudan anlaşılan; krizlere karşı acil 
müdahaleler ve çözüm bulma konu-
sunda AB’nin, Türkiye’yi önemli bir 
partner olarak iş birliği yapacağı ülkeler 
arasında gördüğüdür. Türkiye açısından 
bu tespitin doğru okunması, Türkiye-AB 
ilişkilerinin tam üyelik yönünde olmasa 
bile yeniden “karşılıklı çıkarlar” temeli-
ne oturtulabilmesi için atılacak adımlara 
katkı sağlayacaktır. Zira krizlerin çözü-
müne yönelik iş birliğinde Türkiye’ye 
yapılan atıf, AB’nin gelecekteki sorunla-
rın üstesinden gelinmesinde Türkiye’ye 
duyacağı ihtiyacı da kayıtlara geçiriyor.
AB’nin jeo-stratejik önceliklerinde 
Türkiye’nin konumu

Türkiye’nin AB açısından yerini izah 
eden üçüncü atıf ise Birliğin jeo-stratejik 
önceliklerinde kendini gösteriyor. Bir 
diğer ifadeyle AB, stratejik koalisyonları-
nı, belirli bölge ve ülkelerle iş birliklerini 
yeniden canlandırmak ve geliştirmek 
niyetinde olduğunu ortaya koyarken 
Türkiye’nin de adını anıyor. Ayrıca 
rapor Rusya ile ilişkilerin önemine de 
dikkat çekerek, AB ile Rusya arasında 
ilkeli iş birliğinin artırılmasını öngörü-
yor. Türkiye, AB için gerek tek başına 
(doğrudan) gerekse transatlantik ilişki-
lerin güçlendirilmesi, Batı Balkanların 
AB’ye entegrasyonu, Afrika ile stratejik 
ortaklık, Hint-Pasifik bağlantısı ve Orta 
Asya coğrafyasındaki istikrar nedeniyle 
de (dolaylı olarak) önem taşıyor. Çünkü 
AB’nin jeo-stratejik öncelikleri arasında 
gördüğü bu bölgelerin her birinde ulusal 
çıkarları açısından Türkiye’nin mevcudi-
yeti söz konusu. Dolayısıyla Türkiyesiz 
ve/veya Türkiye’ye rağmen AB’nin tek 
başına yürüteceği iş birliği, küresel barışa 
olumlu katkı sağlamada eksik kalacaktır. 
Raporun Türkiye açısından değerlen-
dirilmesi bağlamında, her iki stratejik 
raporda ele alınan yasa dışı göçle ilgili 
son günlerde Türk ve AB’li üst düzey 
yetkililerin yaptıkları açıklamaları hatır-
lamakta fayda var. Nitekim geçtiğimiz 
günlerde Van’ı ziyaret eden AB Türkiye 
Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Niko-

laus Meyer-Landrut, Türkiye ile AB’nin 
yasa dışı göçün engellenmesi konusunda 
aynı fikirde olduklarını, göç yönetimi 
kapasitesinin artırılarak güçlendirilmesi, 
insan, uyuşturucu ve silah kaçakçılığının 
engellenmesi yönünde hareket etmek 
istediklerini ifade etti. Göç meselesinde 
Suriye’den sonra Afganistan’daki durum 
da Türkiye ve AB açısından yeni bir zor-
luk alanı teşkil ediyor. AB Büyükelçisi, 
Afgan sığınmacılara koruma ve güvenli 
bir ortam sağlama hususunda Afganis-
tan’ın komşularına destek olmak için 
Türkiye ile iş birliği yapacaklarını belirtti. 
Bu çerçevede iki tarafın yasa dışı göçle 
mücadeleye yönelik alacağı tedbirlerin, 
yapacakları iş birliğinin sadece bölgeyi 
değil, küresel siyaseti de yakından ilgi-
lendireceğini söylemek yanlış olmayacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin 
Tatar, New York temasları öncesi yaptığı açıklamada, “Eğer 

bizim egemen eşitliğimiz, uluslararası eşit statümüz tanınmaz-
sa biz asla resmi müzakere sürecine geçmeyeceğiz.” dedi

NEW York’ta her yıl bu dö-
nemde Birleşmiş Milletler 
(BM) Genel Kurulu toplan-

tılarının yapıldığını hatırlatan Ta-
tar, BM Genel Sekreteri Antonio 
Guterres’in daveti üzerine New 
York’a gittiklerini söyledi. Tatar, 
Genel Sekreter ile iki görüşme 
yapacaklarını belirterek, farklı 
temaslarda da bulunacaklarını 
söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, 
“Biz, Cenevre’de (27-29 Nisan’da-
ki gayriresmi Kıbrıs konferansı) 
ifade ettiğimiz 6 maddelik öneri-
nin arkasındayız. Cumhurbaşkanı 
seçilmemden sonra Türkiye ile is-
tişare içerisinde ortaya çıkan yeni 
siyasete göre, artık Kıbrıs’ta yan 

yana yaşayan iki egemen, bağımsız 
devletin iş birliğiyle bir anlaşma 
olabileceğini dünya kamuoyu ile 
de paylaşmış durumdayız.” dedi. 
Cenevre’ye Genel Sekreter’in 
taraflara yaptığı “yeni fikirlerle 
gelme” çağrısı üzerine alternatif 
görüşle gittiklerini ve orada iki 
devletli çözümü gündeme getir-
diklerini hatırlatan Tatar, Gu-
terres ve BM Özel Temsilcisi ve 
geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane 
Holl Lute’un temasları neticesin-
de taraflar arasında ortak zemin 
olmadığını söyledi. Tatar, BM 
parametrelerine göre, Kıbrıs’ta iki 
toplumlu, iki bölgeli ve iki kurucu 
devletli bir federasyon kurulması 

gerektiğini kaydederek, 
Türk tarafının bu siyaseti 
çoktan terk ettiğini ve bu-
nun da gözden geçirilmesi 
gerektiğini ilgili muhatapla-
rına söylediklerini vurgula-
dı. Cumhurbaşkanı Tatar, 
“Kıbrıs’ta iki ayrı halk ve 
devlet vardır. 1963’ten bu 
yana kendi kendini yöne-
ten, kendi geleceğini tayin 
etme hakkına sahip bir 
Kıbrıs Türk halkı vardır. 
Bu saatten sonra federal te-
melde, çoğunluğun azınlığı 
yöneteceği ve Türkiye ile 
bağlarımızın kopartılacağı 
bir sürece girmemiz asla 
mümkün değildir. Oralarda 
(New York) yeni siyaseti ve 
anlayışı gerekçeleriyle anlat-
maya devam edeceğiz.” dedi.

KKTC rest çekti

AVRUPA AVRUPA iiCCiiNN  
VAZGECVAZGECiiLMEZLMEZ  
ULKE TURKULKE TURKiiYEYE

SONUÇ olarak, AB’nin geçen yıl 
başlayan ve düzenli şekilde devam 
etmesi öngörülen stratejik öngörü 
raporlarının ikincisi, AB’nin küre-
sel düzen içinde kendi geleceğini 
nasıl konumlandırdığını anlamak 
açısından önemli ipuçları sunuyor. 
Bu bağlamda Türkiye ile ilişkilerin 
tam üyelik çerçevesinde değerlen-
dirilmediği, çok yakın bir gelecekte 
Türkiye’nin tam üyeliğine geçit 
verilmeyeceği anlaşılmakta. Bununla 
birlikte AB Türkiye’yi jeo-stratejik 
öncelikleri arasında değerlendirerek 
Birliğin yaşamsal çıkarlarına ilişkin 
birçok konuda iş birliği yapacağı 
başlıca partnerleri arasında görüyor. 
AB ile ilişkilere yönelik olarak Türki-
ye açısından da raporun ipuçlarının 
doğru okunması mühim. Türki-
ye’nin, bir yandan ikili ilişkilerin 
“ahde vefa prensibi” doğrultusunda 
normalleşmesinin hem bölgesel hem 
de küresel refaha katkı sunacağını 
muhataplarına daha sık hatırlat-
ması, diğer yandan AB ile siyasi, 
ekonomik ve farklı alanlardaki 
ilişkilerin, ulusal çıkarlar çerçevesin-
de güncellenmesi için karşılıklı ve 
dengeli adımların atılmasını sağla-
ması büyük önem arz ediyor.

Refaha katkı 
sunulacak

AB’nin küresel siyasetteki çalkantılara ve muhtemel krizlere hazırlıklı olmasını 
sağlamak amacıyla hazırlanan Stratejik Öngörü Raporu’nda Türkiye, Birliğin 

birçok konuda iş birliği yapılacak partnerler arasında gösteriliyor
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Cihat Aşkın,”Kendimi ‘ulak’ gibi hissediyorum, kültür-
lerarası mesaj taşıyan eski zaman ulakları gibi. Aldığı-
mız bir haberi, bilgiyi onlar nasıl at üzerinde götürürse 

biz de sahnelerden sahnelere götürüyoruz.” dedi

TÜRKIYE’DE turizm sektö-
ründe faaliyet gösteren sivil 
toplum kuruluşlarının bir araya 

gelerek hayata geçirdiği projeyle 
UNESCO’nun 17 kültürel mirasında 
foto safari turları başlıyor. Safariye, 
ana unsurları görmek isteyenler ve 
fotoğraf tutkunları katılabilecek. 
Amatör ve profesyonel fotoğrafla-
rın yarışacağı projede, birinci, ikinci 

ve üçüncülere para ödülü verilecek. 
Ilk safari 22 Eylül’de Kapadokya’da 
gerçekleştirilecek. Türkiye’de turizm 
sektöründe faaliyet gösteren sivil 
toplum kuruluşları Türkiye Tanıtma 
Platformu (TUTAP), Türkiye Otelci-
ler Federasyonu TÜROFED, Turizm 
Yazarları ve Gazetecileri Derneği 
(TUYED), Türkiye Turizm Tanıtma ve 
Geliştirme Ajansı (TGA) bir araya ge-

lerek, UNESCO Touristica Photo Safari 
sosyal sorumluluk projesini hayata 
geçirdi. Projenin detayları Istanbul’da 
bir otelde düzenlenen basın toplan-
tısında paylaşıldı. Projeyle, sektörde 
yeni çalışmaların yapılması ve kültür 
turizm gelirlerinin artırılması hedef-
leniyor. 22 Eylül’de Kapadokya’dan 
başlayacak projenin 2022 Mayıs’ta 
Istanbul’da sona ermesi planlanıyor.

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

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

30 saatte açıklanıyor

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

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

Çok daha ekonomik

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

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

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

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

Okuryazarlık artacak 

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

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak 

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

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

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

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

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

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

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

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

Pekiştirmek istiyoruz 

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

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

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

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30 saatte açıklanıyor

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

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

Çok daha ekonomik

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

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

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

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

Okuryazarlık artacak 

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

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak 

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

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

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

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

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

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

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

Pekiştirmek istiyoruz 

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

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

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

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

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

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

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

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

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

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

Ekolojik okuryazarlık 
İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü mezunu Müge
Yeniada, bitirme projesi kapsamında çekirdekten bitki yetiştirme kiti yaparak nostaljik
fasulye deneyini günümüze taşıdı.  Projeyle çocukların ekolojik okuryazarlığının ve
çocukla ebeveynin arasındaki ilişkinin verimli bir şekilde artırılması hedefleniyor
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DÜNYACA ünlü keman virtüözü, besteci ve 
akademisyen Cihat Aşkın, müziği iyi insan 
olabilme yolunda bir araç olarak gördüğü-

nü, kendisini, kültürler arasında mesaj taşıyan bir 
ulak gibi hissettiğini söyledi. Cihat Aşkın Genç-
lik Atölyesi’nin (CAGA) akademi çalışması için 
bulunduğu Edirne’de,  açıklamada bulunan Aşkın, 
müzik aşkının küçük yaşlarda başladığını söyledi. 
İlk bestesini 8 yaşında yaptığını, müziği çok sevdi-
ğini gören anne ve babasının kendisine mandolin 
hediye ettiğini anlatan Aşkın, “Sevinçten havalara 
zıpladım o zaman. İlkokul öğretmenim bana man-
dolini 3 notayla öğretti, başladım ve sonra kendim 
devam ettim.” dedi. İlkokulun ardından konser-
vatuvara gittiğini, daha sonra Londra’da yüksek 
lisans ve doktora yaparak memlekete döndüğünü 
aktaran Aşkın, İstanbul Teknik Üniversitesinde 
araştırma görevlisi olarak akademik kariyerine 
devam ettiğini dile getirdi. Bir keman solisti olarak 
11 yaşında ilk konserini verdiğini aktaran Aşkın, 
şöyle devam etti: “11 yaşımdan bu yana sahne-
lerdeyim. İlk konserimi rahmetli hocamız Ayhan 
Turan; asıl hayatın, dersin, sınavın sahne üzerinde 
olduğunu söylerdi. Bizi çok küçük yaşlarımızdan 
itibaren arkadaşlarımla beraber sahne üzerine itti. 
3-5 aylık kemancıyken, öğrenciyken ilk konserimi 
İstanbul’da okulumuzun konservatuvar salonunda 
verdim. Öğrenci konserlerinin dışında AKM’de 
her sene 3-4 konserimiz olurdu. Orada yetiştik. 
Sahne üzerinde yetişmenin çok güzel bir özelliği 
var.” O yıllardan bu yana elde ettikleri deneyimleri 
genç müzisyenlere aktardığını ifade eden Aşkın, 20 
yıldır devam ettirdiği gençlik atölyesinde yüzlerce 
müzisyenin yetiştiğini dile getirdi.
Köy meydanları ve dünya liderleri...
Avustralya kıtası hariç dünyanın bütün kıtaların-
da konser verdiğini, her ülkenin kendisine ait bir 
kültürü ve seyircisi olduğunu gördüğünü ifade 
eden Aşkın, şunları kaydetti: “Gittiğimiz yerlerde 
hem onların kültürünü öğreniyoruz hem de kendi 
kültürümüzü yansıtıyoruz. Bu tabii büyük bir emek 
gerektiriyor. Ben kendimi ‘ulak’ gibi hissediyorum, 
kültürlerarası mesaj taşıyan eski zaman ulakları 
gibi. Aldığımız bir haberi bir bilgiyi onlar nasıl at 
üzerinde götürürse biz de sahnelerden sahnele-
re o bilgiyi, kültürü götürüyoruz. Dünyanın dört 
bir yanında Türk kültürünün bütün eserlerini 
icra etmekten başka, Türkiye’mizde de dünyanın 
bütün kültürlerini rahat bir şekilde icra ettim.” 
“Köy meydanlarında ve dünya liderlerinin geldiği 
konserlerde çalmak benim için unutulmazdı” diyen 
Aşkın, şunları kaydetti: “Her konser bir anı taşıyor. 
Tam saymadım ama hayatım boyunca yaklaşık 4 
bin konser verdim. Beste anlamında önce keman 
için eserler vermeye başladım daha sonra arkadaş-
larımın yapmış olduğu kısa metrajlı filmler üzerine 
film müzikleri yaptım. Sonra bunu hobi olarak 
geliştirdim, ses ve orkestra için bazı eserler yazdım. 
En son yazdığım eser Kalan Müzik’in rahmetli 
kurucusu, çok sevgili dostumuz Hasan Saltık’ın 
20 yıl boyunca özel isteği oldu. Şeyh Bedreddin 
Destanı’nı müziklendirdim, kendisine gösterdim.” 
Usta virtüöz, müzikle ilgili duygularını ise şu 
sözlerle ifade etti: “Hayatta en önemli önceliğim 
iyi insan olabilmek. Müzik ya da yaptığımız bir 
meslek, bizim için araç olmalıdır. O aracı kullana-
rak mesleğimizi en iyi şekilde icra etmeliyiz ve iyi 
insanlığa, yüksek ülküye doğru giden bir yola sahip 
olmalıyız.” ifadelerini kullandı.

Adana’da bu yıl 28’incisi düzenlenen Uluslararası Altın 
Koza Film Festivali, sinamaseverlere ev sahipliği yapıyor. 
Bu kapsamda etkinlikler sürerken, festivalde Yılmaz Gü-

ney’in ‘Umut’ filmi sanatçının eşi Fatoş Güney’in de katılı-
mıyla filme ev sahipliği yapan başlama sahnesinin çekildiği 
Adana Tren İstasyonu’nda sinemaseverlerle buluşturuldu

E tkinliğin açılışında konu-
şan Adana Büyükşehir 
Belediyesi Başkanı Zeydan 

Karalar, “Yılmaz Güney bütün 
Adanalıların yüreğinde yaşıyor.  
Aynı zamanda bütün Türki-
ye’nin ve dünyanın kalbinde. 
O kadar değerli bir insan ve o 
kadar değerli bir sanatçı ki; ‘Ben 
Yılmaz Güney’i sevmiyorum, 
takdir etmiyorum’ diyen tek 
Adanalıya rastlamadım. Bunu da 
fazlasıyla hak ediyor tabii” dedi. 
Umut filmiyle ilgili de hatıralarını 
anlatan Başkan Zeydan Karalar, 
“12 ya da 13 yaşındaydım. Yavaş 
yavaş bilinçleniyoruz, palazlanı-
yoruz. Yaşar Kemal’den, Yılmaz 
Güney’den, Orhan Kemal’den 
etkilenmemek mümkün değil. 
Yaşar Kemal’in, Yılmaz Güney’i 
sinemaya teşvik eden, dünya 
çapında bir yazar olarak bizim ka-
rakterimizin oturmasında, Yılmaz 

Güney’le birlikte çok önemli yeri 
var. Umut’u seyrettiğimizde, film 
hüzünlü bir sona sahip olma-
sına rağmen, bizlere mücadele 
duygusunu, hırsını, kararlılığını 
verdi. Bütün olumsuzluklara, 
baskılara, haksızlığa, hukuksuzlu-
ğa ve kötülüğe rağmen direnmeyi 
öğretti. Kazanma umudunu hiç 
kaybetmemeyi öğretti. Ben o 
yıllardan bu yana öyle yaşadım ve 
mücadele ettim. Yılmaz Güney’in 
hemşehrisi olmaktan büyük onur 
duyuyorum” diye konuştu.
Halk onu bağrına bastı
Etkinlikteki atmosferin 1970 
yılında Yılmaz Güney ile Umut’u 
çekmek için Adana’ya ilk ge-
lişlerini hatırlattığını kaydeden 
Fatoş Güney de şunları söyledi: 
“O zaman gerçek hayatın aslın-
da burada olduğunu gördüm. 
Umut filmi, Yılmaz’ın babasının 
hikayesiydi. Yaşanan bir olaydan 

çıkmıştı. Mucize bir film diye 
nitelendiriyorum. En ilkel şartlar-
da, en zor şartlarda, negatiflerin 
çok az olduğu, çevre ve sansür 
baskısı altında çekilmiş bir film. 
Türkiye sinemasında bir mihenk 
taşıdır. Onun filmleri güncel ve 
evrenseldir. Böyle etkinliklerde 
onu çok yakınımda hissediyorum. 
Halkının onu yüreğine bastığını 
ve bilincinde yaşattığını hissedi-
yorum.’’ Film gösterimine Yılmaz 
Güney’in kardeşi Yaşar Pütün ve 
Güney’in filmlerinin yapımcısı, 
yakın dostu Abdurrahman Keski-
ner de katıldı. Etkinlikte Festival 
Yürütme Kurulu Üyesi Nebil 
Özgentürk’ün hazırladığı Yılmaz 
Güney belgeseli yayınlandı.
Lacivert gece gala yaptı
Festival kapsamında Ulusal Uzun 
Metraj Film Yarışma filmlerin-
den ‘Lacivert Gece’, ‘Dermansız’ 
ve ‘Koridor’ filmlerinin galası da 

yapıldı. Erkan Tahhuşoğlu’nun 
yönettiği ‘Koridor’ filmi, Muham-
met Çakıral’ın yönettiği ‘Lacivert 
Gece’ ve yönetmenliğini Hakkı 
Kurtuluş ile Melik Saraçoğlu’nun 
yaptığı ‘Dermansız’ filmleri, dün-
ya prömiyerlerini Adana Altın 
Koza’da gerçekleştirdi. “Lacivert 
Gece”nin gösterimine yönetmen 
Muhammet Çakral, oyuncular 
Cansu Fırıncı, Güliz Gençoğlu, 
Ümit Çırak, Beyaz Metin ve gö-
rüntü yönetmeni Emre Karadaş 
katılırken, “Koridor”un galasına 
ise yönetmen Erhan Tahhuşoğlu, 
yapımcı İris Tahhuşoğlu, oyun-
cular Emel Göksu, Ayşe Demirel 
ve yapımcı Yunus Yunusoğlu 
katıldı. Senarist, yapımcı, yönet-
men Hakkı Kurtuluş ve Melik 
Saraçoğlu’nun katıldığı Derman-
sız’ın gösterimlerinin ardından 
film ekipleri seyircilerin soruları-
nı yanıtladı.

Kadıköy’de sağlıklı ve temiz gıda üretimine teşvik ve erişim kolaylığı sağlamak için 
hayata geçirilen Kadıköy Bostanları projesinde ilk tohumlar toprakla buluştu
KADIKÖY Belediyesi’nin 
Moda ve Fenerbahçe’de 
pilot uygulama olarak ha-

yata geçirdiği Kadıköy Bostanları 
projesi 18 Eylül Cumartesi günü, 
düzenlenen bir törenle açılışını 
yaptı. Kent kültürü içinde kırsal 
yaşantının mümkün olabileceği ve 
mahallelilerin toprağa dokunarak 
sağlıklı gıdaya ulaşabileceğini 
gösteren projede atalık tohumlar 
toprağa atıldı. Kadıköy Belediye 
Başkanı Şerdil Dara Odabaşı açılış 
konuşmasında projenin en başta 
çocuklar için yapıldığını söyledi ve 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Ben çift-
çi bir ailenin çocuğuyum. Çiftçilik 
yapıyoruz. Birçok çocuk domate-
sin ağaçta yetiştiğini düşünüyor, 
birçok çocuk çileğin nasıl yetiştiği-
ni görmüyor, bilmiyor. Çünkü öyle 
ortamları hiç göremediler. Bizim 
öncelikli amaçlarımızdan biri de 
gerçekle çocuklarımızı bir araya 
getirmek. Domates, biber nerede 
yetişir, turp nedir, nasıl oluşur. 
Bunları gösterebilmek için bu 
bostanları organize ettik. Ayrıca 
yaşanan salgın ve iklim krizinin 
etkilerini de en yıkıcı haliyle yaşa-
dığımız bu günlerde, dayanışma ve 
temiz gıdaya ulaşım da bir o kadar 
önemli hale geldi. Kadıköy Beledi-
yesi olarak, komşularımızla birlik-
te gerçekleştirdiğimiz bu projeyle, 
istediğimiz doğal gıdayı atalık 
tohumlarla yetiştirmenin yanı sıra, 
topluluk olarak yardımlaşma ve 
paylaşma gibi sosyal değerlerin de 
öne çıkmasını hedefliyoruz. Bahar 
döneminde Rasimpaşa ve Koşu-
yolu Bostanları da komşularımızın 
kullanımına açılacak.” dedi.
Kalamış için çağrı
Odabaşı, ayrıca Kalamış Mari-
na’nın özelleştirme kararıyla ilgili 
21 Eylül’de Özelleştirme İdare-
si’ne gideceklerini ve bir basın 

açıklaması yapacaklarını duyurdu: 
“21 Eylül’de 21 mahalle muhtarıy-
la Özelleştirme İdaresi’nin önünde 
basın açıklaması yapacağız. Uma-
rım yeni imara, yeni betona, yeni 
ranta dur derler. Kadıköy Beledi-
yesi olarak hukukun bize verdiği 
yetki çerçevesinde mücadelemizi 
sürdüreceğiz. ” Moda Bostanı’n-
dan sonra Fenerbahçe Bostanı’n-
da da açılış töreni düzenlendi. 
Başkan Odabaşı 2016 yılında Saint 
Joseph Lisesi Permakültür Kulübü 
öğrencilerinin girişimiyle proje-
nin Fenerbahçe Parkı’nda yaşam 
bulduğunu söyledi ve projeye 
katkılarından dolayı Saint Joseph 
Lisesi adına Şükran Toy’a ve bah-
çeye emek veren öğrenciler adına 
gönüllülerden Sedat Toy’a çiçek ve 
plaket takdim etti.

KADIKÖY Belediyesi’nin 
hayata geçirdiği Kadıköy Bos-
tanları projesi, pilot uygulama 
olarak Fenerbahçe ve Mo-
da’da başladı. Online kayıtla 6 
ay süreyle ücretsiz yer edinen 
mahalleliler, kendilerine 
tahsis edilen 4,5 metrekare-
lik bostanlarda ekim, dikim 
yaparak kendi ürünlerini ye-
tiştirecek ve hasadını yapacak. 
Atalık tohumlarla sağlıklı, 
organik gıda yetiştirmenin 
yanı sıra, topluluk olarak 
yardımlaşma ve paylaşma gibi 
değerlerin de öne çıkmasını 
sağlayan bostanlarda bahçe 

tasarımı, balkon ve arka bah-
çe tarımı, permakültür gibi 
eğitimler ve sürdürülebilir 
film ve belgesel gösterimleri 
de olacak. Belediye, bostan 
kültürünün yaygınlaşması 
için hayata geçirdiği Kadıköy 
Bostanları projesini, Kadı-
köy’ün bütün mahallelerinde 
yaygınlaştırmayı hedefliyor. 
Kadıköy Belediyesi Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü’nün 
himayesinde sürdürülecek 
projede bostanlardan daha 
çok kişinin yararlanması için 
6 aylık periyotlarda online 
kayıtlar açılacak.

Bostanlarda eğitim olacak



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

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

Geçen sezonu sollad 

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

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

Onyekuru moral buldu 

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

GALATASARAY 
KRİZDEN ÇIKTI

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

13 madalya kazandlar 

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

ÖZEL SPORCULARDAN 
ÇOK BÜYÜK BAŞARI

Şampiyonaya hazrlanyorlar

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

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

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

Gasly çok hzl 

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

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

Gasly: çok objektifiz 

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

Arac daha çok sevdim 

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

KARTAL HER  
ALANDA LIDER

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

MUHTEŞEM İSTATİSTİK 

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

İKİNCİ DEVREDE  
BEŞİKTAŞ

Beşiktaş - Trabzonspor  1-2 M

Antalyaspor - Beşiktaş 1-1 B

Beşiktaş - Konyaspor 1-0 G

Beşiktaş - Denizlispor 3-0 G

Beşiktaş - Gaziantep FK 2-1 G

Gençlerbirliği - Beşiktaş 0-3 G

Yeni Malatya - Beşiktaş 0-1 G

Başakşehir - Beşiktaş 2-3 G

SAĞLIK EKİBİNE  
ÇİÇEK

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

MKE Ankaragücü ile Demir Grup 
Sivasspor karşsndaki puan kayp-

larnn ardndan Belhanda'nn 
gönderilişinin şokunu yaşayan  

Galatasaray, deplasmandaki Hes 
Kablo Kayserispor galibiyetiyle kriz 

ortamndan çkmay başard 

Türkiye Özel Sporcular Kadn Milli 
Takm, VIRTUS Avrupa Salon  

Atletizm Şampiyonas'nda Avrupa 
şampiyonluğuna ulaşt 
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T ürk Telekom Stadı’nda ya-
pılacak maç, saat 16.00’da 
başlayacak. Müsabakayı hakem 

Abdulkadir Bitigen yönetecek. Galata-
saray’ın geride kalan 4 haftada 2 gali-
biyet, 2 beraberliği, Akdeniz temsilci-
sinin ise ikişer galibiyet ve yenilgisine 
karşılık 6 puanla bulunuyor. Sarı-kır-
mızılı ekipte 4 futbolcu Alanyaspor’a 
karşı forma giyemeyecek. Sakatlıkları 
süren Arda Turan, Sacha Boey ve Ba-
rış Alper Yılmaz ile cezası devam eden 
Marcao, yarınki müsabakada sahadaki 
yerini alamayacak. Galatasaray, Süper 
Lig’deki son 2 resmi maçında 2-0 öne 

geçmesine rağmen puan kaybetti. Sü-
per Lig’in 3. haftasında Kasımpaşa ve 
4. haftasında Trabzonspor ile mücade-
le eden sarı-kırmızılı takım, iki rakibi 
karşısında da 2-0’lık üstünlük yakaladı. 
Ancak bu üstünlüğünü koruyamayan 
Galatasaray, 2 müsabakayı da 2-2 
beraberlikle tamamladı.
Son 9 resmi maçında yenilmedi
Galatasaray, çıktığı son 9 resmi 
müsabakada mağlubiyet yüzü görme-
di. Bu sezon 11 resmi maçına çıkan 
sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyon-
lar Ligi 2. Eleme Turu’nda Hollanda 

temsilcisi PSV ile yaptığı 2 maçı da 
kaybetti. Galatasaray, sonrasında 
UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig’de 
yaptığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet 
ve 4 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı 
ekip, mağlubiyet yüzü görmediği söz 
konusu 9 mücadelede 17 gol atarken 
kalesinde 10 gol gördü. İki takım ara-
sında 2016-2017 sezonundan bu yana 
yaşanan rekabette sarı-kırmızılılar 7, 
turuncu-yeşilliler ise 2 kez kazandı. 
Bir müsabaka ise berabere sonuçlan-
dı. Geride kalan 10 maçta sarı-kırmı-
zılı takımın 24 golüne, Alanya ekibi 
12 golle yanıt verebildi.

ASLAN 3 PUAN 
iCiN SAHADA
Galatasaray, Süper Lig’in 5. haftasında bu akşam sahasında Aytemiz 

Alanyaspor ile karşılaşacak. Sarı kırmızılı ekipte tek hedef galibiyet
İKİ takım 
arasında 
İstan-

bul’da oynanan 
maçlarda Gala-
tasaray’ın büyük 
üstünlüğü 
bulunuyor. Sa-
rı-kırmızılı ekip, 
Türk Telekom 
Stadı’nda Alan-
yaspor’u konuk 
ettiği 5 maçın 
4’ünü kazandı, 
1 karşılaşma ise 
turuncu-yeşilli 
takımın üstünlü-
ğüyle sona erdi. 
İstanbul’daki 
karşılaşmalarda 
Galatasaray 
15 kez fileleri 
havalandırır-
ken, Akdeniz 
temsilcisi 3 gol 
atabildi.

Cimbom
üstün

Her şey madalya için
Milli sporcu Erivan Barut, “Otomobil lastiklerinden kendime torba yaptım ve bu şekilde antrenmanlarımı yapıyorum. 
Evimin etrafı ormanlık alan olduğu için sabah erken saatlerde güneş doğmadan kalkıp koşularımı yapıyorum.” dedi

TUNCELİ’DE 
yaşayan milli kick 
boksçu Erivan Ba-

rut ve kuzeni İrem Deniz 
Yuvanç, katılacakları or-
ganizasyonlarda şampiyon 
olabilmek için evlerinin 
bahçesinde oluşturdukları 
antrenman sahasında ter 
döküyor. Rafting, kano, 
yamaç paraşütü ve kayak 
gibi spor branşlarının 
geliştiği Tunceli’de, Uzak 
Doğu sporlarından kick 
boksa da her geçen gün 
çocukların ve gençlerin 
ilgisi artıyor. Türkiye’de 
son yıllarda popüler 
sporlar arasına giren kick 
boksta yeteneklerini keş-
feden Tuncelili sporcular, 
milli takım çatısı altında 
müsabakalara katılarak 
önemli başarılara imza 
atıyor. Kentte yaşayan 
Erzincan Binali Yıldırım 
Üniversitesi (EBYÜ) 
Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği 4. sınıf öğren-
cisi milli kick boksçu Erivan 
Barut (21) ve Trabzon Avrasya 
Üniversitesi Paramedik ATT 
Bölümü 1. sınıf öğrencisi olan 
dayısının kızı İrem Deniz Yu-
vanç (18) da gönül verdikleri 
bu spor branşında altın ma-
dalyalar kazanmak için Tun-
celi merkezine bağlı Batman 
Kayabaşı köyündeki evlerinin 
bahçesinde antrenmanlarını 

aralıksız sürdürüyor.
Doğayla iç içe spor 
keyfini yaşıyorlar
Güne erken saatlerde baş-
layan milli sporcu iki kuzen, 
hazırladıkları antrenman 
programı kapsamında ilk 
olarak meşe ormanları arasın-
daki 5 kilometrelik patikada 
saatlerce koşuyor. Doğayla iç 
içe süren koşunun ardından 
evlerine dönen sporcular, 
daha sonra bahçede oluştur-

dukları alanda antrenmanla-
rına sürdürüyorlar. Otomobil 
lastiklerinden boks torbası da 
yapan milli sporcular, haftanın 
7 günü yaptıkları çalışmalar-
da ip atlıyor, barfiks çekiyor 
ve gölge boksu yapıyorlar. 
Evdeki antrenmanlarının yanı 
sıra salona da giden iki kuzen, 
gelecekte katılacakları mü-
sabakalarda altın madalyalar 
kazanarak dünya şampiyonu 
olmayı hedefliyor.

ERİVAN Barut, yaklaşık 
5 yıldır kick boks sporuyla 
ilgilendiğini söyledi. Ço-
cukken enerjisinin yüksek 
olmasından dolayı ailesinin 
kendisini kick boksa yön-
lendirdiğini belirten Barut, 
doğal güzelliklerle iç içe bir 
köyde yaşadığını ifade ede-
rek, “Otomobil lastiklerin-
den kendime torba yaptım 
ve bu şekilde antrenman-
larımı yapıyorum. Evimin 
etrafı ormanlık alan olduğu 
için sabah erken saatlerde 
güneş doğmadan kalkıp 
koşularımı yapıyorum.” 
dedi. Barut, geçmiş yıllarda 
katıldığı müsabakalarda çok 
sayıda başarı kazandığını 
anlatarak, “2017 senesinde 

Bolu’da bir Türkiye şam-
piyonası yapıldı. İlk defa o 
şampiyonaya katılmıştım ve 
ilk maçımı yapmıştım. Ora-
da dört maç yapıp Türkiye 
üçüncülüğünü elde etmiş-
tim. Daha sonrasında bu ba-
şarıyı elde edince bu sporda 
daha çok ilerleyebileceğimi 
düşündüm ve antrenman-
lara daha çok asıldım.” 
ifadelerini kullandı. İlk defa 
2019 yılında Türkiye Kick 
Boks Şampiyonluğu’nu ve 
ardından Kick Boks Avrupa 
Kupası Şampiyonluğu’nu 
elde ettiğini hatırlatan Ba-
rut, gelecek aylar içerisinde 
yapılması planlanan Avrupa 
Muay Thai Şampiyonası’na 
hazırlandığını vurguladı.

Lastiklerden torba yaptım

İREM Deniz Yuvanç ise 
arkadaşlarının teşvikiyle kick 
boksla tanıştığını ve katıldığı 
maçlarda elde ettiği başarılarla 
bu sporun bağımlısı olduğunu 
dile getirdi. Toplumda kick 
boksun daha çok erkek sporu 
olarak görüldüğünü aktaran 
Yuvanç, şunları kaydetti: “Biz 
bu düşüncenin tersine birçok 
başarı göstererek kadınların da 
bu sporu yapabileceğini ispat-

ladık. Türkiye şampiyonluğum 
ve ikinciliğim ile Avrupa kupası 
üçüncülüğüm ve ikinciliğim 
var. Kuzenim Erivan da kick 
boks ve muay thai sporcusu 
olduğu için kendisinin evinin 
bahçesinde oluşturmuş olduğu 
bir alan var. Burada sabah ko-
şulara çıktıktan sonra beraber 
antrenmanlar yapabiliyoruz.” 
Yuvanç, Tunceli’nin yüksek 
rakımlı noktalarında antren-

manlar yaparak kondisyon 
kazandığını söyledi. Kuzeniyle 
haftanın 7 günü antrenman 
yaptığını belirten Yuvanç, 
“Sabah koşudan sonra bahçede 
gölge boksu yapıp kuzenimle 
model çalışıyoruz ya da torba 
dövüyoruz. Ben şu an Avrupa 
şampiyonasına hazırlanıyorum. 
Hedefim ileride dünya şam-
piyonasına gidebilmek.” diye 
konuştu.

Kadınlar da yapabilirKadınlar da yapabilir

SÜPER Lig’in 5. haftasında Öznur Kablo 
Yeni Malatyaspor, VavaCars Fatih Kara-
gümrük’ü ağırladı. Maçın 18. dakikada Ha-

dadi’nin sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya 
penaltı noktası üzerinden iyi yükselen Tetteh’in 
kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Viviano’nun 
sağından ağlarla buluştu: 1-0. 24. dakikada Choui-
ar’ın savunmanın arkasına attığı pasa hareketlenen 
Mustafa Eskihellaç, kaleci Viviano ile karşı karşıya 
kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak 
ağlara gitti: 2-0. 30. dakikada Tatlı’nın pasında 
ceza sahası içinde topla buluşan Bertolacci’nin 
şutunda, savunmadan da seken meşin yuvarlak 
filelerle buluştu: 2-1. 40. dakika Yeni Malatyaspor, 
farkı yeniden 2’ye çıkardı. Adem Büyük’ün pası 
sonrası sol çaprazda topla buluşan Chouiar, savun-
maya rağmen ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta 
meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1. 44. dakika-
da Fatih Karagümrük maçtaki 2. golünü buldu. 
Balkovec’in sol kanattan yaptığı ortaya ceza sahası 
içinde iyi yükselen Pesic’in kafa vuruşunda, yerden 

de seken top 
Yeni Malat-
yaspor filele-
rine gitti: 3-2. 
Müsabakanın 
ilk yarısı 3-2 ev 
sahibi takımın 
üstünlüğüyle 
sona erdi. 
76. dakikada 
Fatih Kara-
gümrük, Yeni 
Malatyaspor 
ceza sahası 
içinde yaşanan 

karambol sonrası Pesic ile golü buldu ve müca-
deleye eşitlik geldi: 3-3. 88. dakikada konuk ekip 
üstünlüğü sağladı. Bertolacci ön direkte yaptığı 
kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı ve takımını öne 
geçirdi: 3-4. Karşılaşma Fatih Karagümrük’ün 4-3 
üstünlüğü ile sona erdi.

Karagümrük 
geri döndü

Deniz Öncü 
kaza yaptı!

RED Bull KTM Tech3 
adına yarışan Deniz Öncü, 
San Marino’daki Misa-

no Pisti’nde gerçekleştirilen üçüncü antrenman 
seansında geçirdiği kaza sonucu yerde kaldı. Kaza 
sonrasında kırmızı bayraklarla seansa ara verilirken, 
sağlık ekipleri 18 yaşındaki sporcuya müdahale 
etti. MotoGP’nin sosyal medya hesabından yapılan 
açıklamada, sağlık merkezine götürülen milli mo-
tosikletçinin bilincinin açık olduğu ve yarın sabaha 
kadar kontrol altında tutulacağı kaydedildi. Haziran 
ayında şampiyonanın Almanya’daki ayağında da 
rakibi Romano Fenati’nin çarpması sonucu moto-
sikletinden düşen milli sporcu, yarışa dönmüş ve 16. 
olmuştu. Red Bull sporcusu Deniz Öncü, bu sezon 
üç kez podyuma çıkma başarısı göstermişti.



ALTAY’DA özellikle üç oyuncu 
derbi performanslarıyla beğeni ka-

zandı. Bu sezonki ilk golünü atan 
Hollandalı sağ kanat Leandro 
Kappel, bitmek bilmez enerji-
siyle dikkat çeken ve Kappel’e 
asist yapan sağ bek Cebrail 

ve eski takımına karşı inatçı 
oyunuyla Gabonlu Poko, 

Altay taraftarından bol 
bol alkış aldı.

Geleceğin 
kadrosu

Altay soyunma odasında 
yer alan taktik tahtasına 
Büyük Altay: 2, Trenden 

İnenler: 1 şeklinde not düşül-
dü. Geçmişte Altay’ın Aydın 
seyahati sırasında futbolcular 

arasında yaşanan anlaşmazlık 
nedeniyle Güzelyalı semtinde 
yaşayan oyuncuların trenden 
inerek takımdan ayrıldığı ve 
1925 yılında Göztepe’yi kurdu-
ğu rivayet ediliyor.

ALTAY formasıyla 
son 3 sezonda 77 gol 
atarak 1’inci Lig’de üst 

üste 3 kez gol kralı olan ve ta-
rihe geçen Marco Paixao, Süper 
Lig’deki ilk gol sevincini yaşadı. 

Bu sezon ilk 11’de şans bulamayan Paixao, maçtan 
önce yumruk şov yapıp taraftara üçlü çektirdi. Teknik 
direktör Mustafa Denizli, öğrencisi için, “Özel bir 
golcü. Onu belki 90 dakika değil ama özenle kul-
lanmalıyızö yorumu yaptı. Yarın 37 yaşına girecek 
Portekizli forvet geçen sezon Play-Off finalinde 
attığı golle takımını Süper Lig’e taşımıştı.

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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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-
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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-
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başlamş, taraftarlar önümüzdeki 
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mize renk katan önemli bir golcü. 
Ancak biz Fenerbahçe olarak bu 
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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-
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arasndaki iyi ilişkilerin ve dostluğun 
pekişmesinden başka bir gidiş ama-
cmz yok" dedi.  
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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.
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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 
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daha elde etti. Sar lacivertliler, Hikmet 
Karaman yönetiminde çktğ 3. ma-
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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, 
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Kocaman ile birlikte Süper Lig'de 
500 maçta görev yapan 6 teknik di-
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Denizlispor, MKE Ankaragücü, 
Gençlerbirliği, Manisaspor, Eskişe-
hirspor, Trabzonspor, Fenerbahçe 
ve Antalyaspor olmak üzere 8 ta-
km çalştrrken, A Milli Takmn 
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YANAL’IN  
KARİYERİ

*

19 EYLÜL 2021 PAZAR

T haciano ile kullandığı 
penaltıyı kaçırarak baş-
ladığı İzmir derbisinde 

penaltıdan yediği golle soyunma 
odasına 1-0 geride giren siyah 
beyazlılar, ikinci yarıdaki müthiş 
temposuyla uzatmada da olsa 
galibiyete uzanarak taraftarını 
sevince boğdu. Takımda 4’üncü 
sezonlarını geçiren Kappel ve 
Paixao’nun golleriyle 3 puanı 
cebine koyan Altay, ligde 5 
maçta 3 galibiyet, 2 yenilgi ile 9 

puana toplayarak yarışa tutun-
du. Derbi zaferinin sevincini son 
düdüğün ardından taraftarıyla 
paylaşan Altay’da en büyük alkı-
şı gol makinası Marco Paixao ve 
teknik direktör Mustafa Denizli 
aldı. Altaylı taraftarların Marko 
Paşa’sı 90+3’üncü dakikada 
attığı şık golle bir kez daha 
gönüllerde taht kurarken, tek-
nik direktör Denizli, “Altay’ın 
çocuğu Büyük Mustafaö tezahü-
ratları üzerine maraton tribü-

nü önüne kadar 
giderek seyircileri 
selamladı. Başkan 
Özgür Ekmekçi-
oğlu ve yöneticiler 
de 2-1’lik galibiyetin 
ardından stadyumda 
zafer işareti yaparak 
hatıra pozu verdi. Altay, 
liglerde 57’nci kez karşılaş-
tığı Göztepe’yi 23’üncü kez 
yenerken, Göztepe 13 galibi-
yette kaldı.

SiYAH  
BEYAZ BEYAZ SEVSEViiNCNC

KRALIN 
dönüşü

Taktik tahtasında göndermeTaktik tahtasında gönderme

Brezilyalı Thaciano ve 
Zeki bu sezon ilk kez 
ilk 11’de şans buldu. 

Sakat olan Şilili Pinares’in 
yokluğunda görev alan Thaci-
ano 63’üncü dakikada oyun-
dan alınırken, ilk kez kesik 
yiyen stoper İbrahim, sarı kart 
gören Murat’ın yerine ikinci 
yarıda oyuna dahil oldu.

Zeki ilki yaşadı

2007-2008:
İstanbul BŞB-Fenerbahçe: ......2-0
Fenerbahçe-BŞB: ...................2-2
2008-2009:
Fenerbahçe-İstanbul BŞB: ......2-0
İstanbul BŞB-Fenerbahçe: ......2-0
2009-2010:
Fenerbahçe-İstanbul BŞB: ......1-0
İstanbul BŞB-Fenerbahçe: ......2-1
2010-2011:
İstanbul BŞB-Fenerbahçe: ......0-1
Fenerbahçe-İstanbul BŞB: ......2-0
2011-2012:
Fenerbahçe-İstanbul BŞB: ......4-2
İstanbul BŞB-Fenerbahçe: ......3-2
2012-2013:
Fenerbahçe-İstanbul BŞB: ......2-1
İstanbul BŞB-Fenerbahçe: ......2-0

2014-2015:
Fenerbahçe-Başakşehir: .........2-0
Başakşehir-Fenerbahçe: .........2-2
2015-2016:
Fenerbahçe-Başakşehir: .........1-0
Başakşehir-Fenerbahçe: .........2-1
2016-2017:
Başakşehir-Fenerbahçe: .........1-0
Fenerbahçe-Başakşehir: .........1-0
2017-2018:
Fenerbahçe-Başakşehir: .........2-3
Başakşehir-Fenerbahçe: .........0-2
2018-2019:
Fenerbahçe-Başakşehir: .........0-0
Başakşehir-Fenerbahçe: .........2-1
2019-2020:
Başakşehir-Fenerbahçe: .........1-2
Fenerbahçe-Başakşehir: .........2-0

Fenerbahçe, Süper Lig’in 5. haftasında bu akşam deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Başakşe-
hir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetecek

SON olarak ligde 
Demir Grup Sivasspor, 
UEFA Avrupa Ligi’n-

de ise Eintracht Frankfurt 
ile 1-1 berabere kalan Fener-
bahçe, Medipol Başakşehir 
karşısında kazanarak yoluna 
devam etmek istiyor. Bu 
sezon toplamda 7 resmi maça 
çıkan ve hiçbirini kaybetme-
yen teknik direktör Vitor Pe-
reira yönetimindeki sarı-laci-
vertliler, ligde geride kalan 4 
karşılaşmada 10 puan topladı. 
Fenerbahçe, Medipol Başak-
şehir karşısında 5 futbolcusu-
na sahada yer veremeyecek. 

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları 
bulunan İrfan Can Kahve-
ci, Nazım Sangare, Marcel 
Tisserand, Serdar Dursun 
ve Jose Sosa’nın karşılaşma 
kadrosunda yer alması bek-
lenmiyor. Fenerbahçe’de yeni 
transferlerden Miguel Crespo 
ve Burak Kapacak ise teknik 
direktör Vitor Pereira’nın 
şans vermesi halinde ilk kez 
sarı-lacivertli formayı giyecek.
Medipol Başakşehir’de 2 eksik
Medipol Başakşehir, ligde 
dört hafta sonunda puanla 
tanışamayan iki ekipten biri. 
Turuncu-lacivertliler, son 

sıradaki GZT Giresunspor’un 
averajla önünde 19. sırada yer 
alıyor. Sezonun ilk haftasın-
da iç sahada Aytemiz Alan-
yaspor’a 1-0, ikinci maçında 
deplasmanda İttifak Holding 
Konyaspor’a 2-1, üçüncü hafta 
karşılaşmasında evinde Yuka-
tel Kayserispor’a 1-0 mağlup 
olan Medipol Başakşehir, 
son maçında da deplasmanda 
Göztepe’ye 2-1 kaybetti. Tu-
runcu-lacivertli ekipte sakat-
lığı bulunan Ahmed Kutucu 
ve kadro dışı bırakılan Junior 
Caiçara bu mücadelede forma 
giyemeyecek.

İki takım arasında 2007-2008 sezonundan bu yana 
yaşanan rekabette sarı-lacivertliler 14, turuncu-lacivert-
liler ise 9 galibiyet elde etti. Üç müsabaka ise berabe-
re sonuçlandı. Bu maçlarda Fenerbahçe 39 gol atarken, 
Medipol Başakşehir ise 29 kez fileleri havalandırdı.

SARI-lacivertli futbol 
takımı, Medipol Başak-
şehir’e karşı dış sahada 

çıktığı son 2 müsabakadan ga-
lip ayrıldı. Fenerbahçe, turun-
cu-lacivertli ekiple deplasman-
da 13 kez karşı karşıya geldi. 

Bu maçların 2’si son 2 sezonda 
olmak üzere 4’ünü kazanan sa-
rı-lacivertliler, 8’inde ise puan 
almayı başaramadı. Bir müsa-
baka ise berabere tamamlandı. 
Söz konusu maçlarda fileleri 
14 kez havalandıran Fenerbah-

çe, kalesinde ise 20 gole engel 
olamadı. Sarı-lacivertliler, 
rakibi karşısında deplasman 
galibiyetlerini 2010-2011 sezo-
nunda 1-0, 2017-2018’de 2-0 ve 
2019-2020 ile 2020-2021’de ise 
2-1’lik skorlarla aldı.

Fenerbahçe, deplasmanda kazandı

Fenerbahçe zafer arıyorFenerbahçe zafer arıyor

Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında 
Süper Lig’de yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

CORRIERE dello 
Sport, maçı okuyucula-
rına, “Strakosha’nın bir 

hatası Lazio’yu cezalandırdı. 
Galatasaray, 1-0’ı kutluyor” 
başlığıyla verdi. Maç haberin-
de, “Arnavut kalecinin hatası 
belirleyici oldu. Lazio, Mila-
no’da Milan’a yenildikten sonra 
İstanbul’da da kaybetti. Gelişim 
sinyalleri vermiyor, Sarri’nin 
futbolundan izler görülmüyor. 
İmparator Terim kazandı.” ifa-
deleri kullanıldı. Gazete, Taylan 
Antalyalı, Morutan, Yedlin ve 
teknik direktör Fatih Terim’e 

7 ile en yüksek notu verdi. La 
Gazzetta dello Sport’un “Gala-
tasaray, Strakosha’ya teşekkür 
ediyor” başlığıyla verdiği maç 
haberinde, “Arnavut kalecinin 
yediği inanılmaz gol maçın sko-
runu belirledi.” ifadesi yer aldı.
Strakosha’nın kendi kalesi-
ne attığı gol “Ölümcül hata” 
olarak tanımlandı. Gazetenin 
haberinde, Lazio’nun Galatasa-
ray karşısındaki futbolunun da 
kimseyi tatmin etmediği yazıldı. 
La Gazzetta dello Sport, Gala-
tasaray’da maçın en iyi puanını 
7 ile kaleci Muslera ile teknik 

direktör Terim’e 
verdi.nTut-
tosport gazete-
sinin “Strakosha 
hata yapıyor, 
Sarri kaybe-
diyor” başlığıyla verdiği maç 
haberinde, Arnavut gazetecinin 
sansasyonel şekilde kendi ka-
lesine attı golün Galatasaray’a 
galibiyeti getirdiği kaydedildi. 
Haberde, Lazio’nun Galatasa-
ray karşısında kötü bir futbol 
sergilediği ifade edildi. Gazete, 
Galatasaray’da Cicaldau’ya 7 
puanla en yüksek notu verdi.

Faturayı kaleciye kestiler
Galatasaray’ın, UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda İtalyan takı-
mı Lazio’yu 1-0 yenmesi İtalyan basınında geniş yer buldu

MİLLİ okçular, 
ABD’de yapılacak 
Açık Hava Dünya 

Şampiyonası’nda madalya 
mücadelesi verecek. Yank-
ton kentinde yarın baş-
layacak organizasyonda 
eleme müsabakalarına 21 
Eylül Salı günü geçilecek. 
Türkiye’nin 12 sporcuyla 
yer alacağı Dünya Şam-
piyonası, 26 Eylül Pazar 
günü sona erecek. Tokyo 
2020’de şampiyon olarak 
olimpiyat tarihinde Türki-
ye’ye okçuluk branşında 
ilk madalyayı kazandıran 
Mete Gazoz da ABD’de 
yarışacak. Okçuluk Milli 
Takımlar Teknik Direktörü 
Yusuf Göktuğ Ergin’in yö-
netimindeki milli takımın 
kadrosunda yer alan spor-
cular şunlar: Mete Gazoz, 
Yasemin Ecem Anagöz, 
Gülnaz Büşranur Coşkun, 
Asya Karataylı, Samet Ak, 
Musa Arzuman, Yeşim 
Bostan, Gizem Elmaağaçlı, 
Ayşe Bera Süzer, Evren Ça-
ğıran, Furkan Oruç, Yakup 
Yıldız.

Okçuların
hedefi var

Üst üste aldığı Fenerbahçe ve İttifak Holding Kon-
yaspor (D) mağlubiyetlerinin ardından Süper Lig’de 
18 yıl aradan sonra karşılaştığı Göztepe’yi 2-1 mağ-

lup eden Altay’da büyük sevinç yaşanıyor
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7’DEN 70’E ANMA

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

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

Cumhurbaşkanı yazdı

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

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

Tek bir duygumuz vardı

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

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

Kitaba övgü

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BİK Genel
Müdürü 

Rıdvan Duran

M. Zahid Sobacı
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İ stanbul Rumeli Üniversitesi 2020-2021 yılı
mezunlarını 16 Eylül 2021 Perşembe günü
Mehmet Malcı Yerleşkesi'nde düzenlenen

törenle uğurladı. Rumeli Üniversite Mütevelli
Heyet Başkanı Hüseyin Balcı ve Balcı Ailesi ile
Rektör Prof. Dr. Tamer Dodurka'nın evsahip-
liği yaptığı mezuniyet törenine; öğrenci ve aile-
leri, eğitim kadrosu, Silivri Kaymakamı Tolga
Toğan, Emniyet Müdürü Cemil Erim, AK
Parti İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu, CHP İlçe
Başkanı Berker Esen, İstanbul Gazeteciler
Derneği (İGD) Başkanı Mehmet Mert, Ülkü
Ocakları Başkanları Erhan Özkök ve Özgür
Bedel, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı
Nuray Koçer, Şoförler Odası Başkanı Recep
Akıncı, Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Baş-
kanı Ercan Çalışkan, Küçük Sanayi Sitesi Baş-
kanı Şaban Erdan, Amatör Kulüpler Başkanı
Ali Tonta, Silivri Güreş Ağası Çetin Ceylan ve
çok sayıda isim katıldı. Törende bölüm birinci-
leri eğitim yaşantıları ve mezuniyet hislerini
paylaşırken, Rektör Dodurka da gençlere ha-
yatla ilgili mesajlar veren bir konuşma yaptı.

Yolunuz açık olsun Rumeliler

Rektör Dodurka, gençlerin mezuniyetine ta-
nıklık etmekten dolayı büyük bir gurur ve
mutluluk yaşadıklarını belirterek, “Her biri-
nizin yolu açık olsun. Çoğunuzun çok ba-
şarılı olacağına ve üniversitemizi gururla
temsil edeceğinize hiçbir şüphemiz yok.
Şimdi daha zor bir okula adım atıyorsunuz.
Hayat okulunda fakültede karşılaştığınız
zorluklardan çok daha zorları ile karşılaşa-
caksınız. Okulunuzu, fakültenizi ve hocala-
rınızı asla unutmayın. Sizler, keplerinizi
attıktan sonra bizleri temsil edeceksiniz.
Sizlerle bir arada olmak gerçekten çok
güzel. Bu törende en büyük teşekkürüm ise
sizleri bu günlere getiren ailelerinizedir, ar-
kadaşlarınızadır, dostlarınızadır. Atatürk
ilkeleri ve bilim ışığınız olsun. Hepinizin
yolu açık olsun” ifadelerini kullandı.

Gurur yaşadık

Mezuniyet sevinci yaşayan gençler de
büyük mutluluk yaşarken, “Bu bizim için
tarihi bir an. Bu üniversitede çok güzel gün-
ler geçirdik. Çok güzel anılar biriktirdik.

Her zaman Rumeli Üniversitesi
mezunu olmanın gururunu ya-
şayacağız” şeklinde konuştu.

İstanbul Rumeli
büyük bir aile

Mezuniyet sevinci yaşayan bir
başka öğrenci de, Öğrenim ha-
yatımızın önemli bir kısmını
dünyada hala etkisini sürdüren
pandemi nedeniyle hocalarımız-
dan ve fakültemizden uzakta ta-
mamlamış olsak da bir kez daha
görüyoruz ki İstanbul Rumeli
Üniversitesi büyük bir aile ve bu
ailenin üstesinden gelemeyeceği
hiçbir zorluk
yok”
dedi. 

KOnser öncesi magazin basınının sorula-
rını yanıtlayan ünlü şarkıcı Zara, “Bir sanat-
çının en büyük heyecanı konser öncesinde
seyircisine hazırlanmak. Konsere hazırlanır-
ken düğünüme hazırlanıyormuş gibi hissedi-
yorum” sözleriyle heyecanını dile getirdi.
Konserine 'Vur Gitsin' şarkısıyla başlayan
Zara, konser boyunca en sevilen şarkılarını
seslendirdi. Ünlü şarkıcı konseri boyunca
'Dilenci', 'Bir Teselli Ver', 'Sevemedim Kara
Gözlüm' gibi Türk müziğine damga vurmuş

birçok şarkıya da repertuarında yer verdi.
Zara, boğaz manzarası eşliğindeki keyifli
konserinde hayranlarının karşısına üç ayrı
kostümle çıktı. Ünlü şarkıcı sahneye ilk ola-
rak omuzlarını ve belini siyah transparan
tüllerle saran taş işlemeli uzun siyah bir el-
bise ile çıktı. Zarafetiyle göz kamaştıran
ünlü şarkıcı konserinin ilerleyen dakikala-
rında hayranlarının karşısına bu kez içinde
ışıl ışıl parladığı yeşil payet işlemeli bir
başka zarif kostümle çıktı.

TAYLAN DAŞDÖĞEN
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Oyuncu Yasemin Sakallıoğlu, önceki akşam
Harbiye Açıkhava sahnesinde tek kişilik gösteri
düzenledi. Sakallıoğlu'nu izlemeye gelenler ara-
sında Bensu Soral, Seray Kaya, Alper Kul, Aylin
Kul ve 2014 yılında Türkiye Güzeli seçilen Amine
Gülşe gibi ünlü isimler vardı. Muhabirlerle sohbet
eden 28 yaşındaki Amine Gülşe, bütün zamanını
kızı Eda'ya ayırdığını açıkladı. Konuyla ilgili açık-
lamalarda bulunan Gülşe, "O kadar hızlı büyü-
yor ki bu anları yaşamak istiyorum. Onun
için birçok şeye ara verdim ama başka iş-
lerle uğraşıyorum. O da sürpriz olsun." şek-
linde konuştu.Gazetecilerin,
"Televizyonlar ya da dijital
platformlarda yer almayı
düşünüyor musunuz?" so-
rusuna da yanıt veren ünlü
isim, "Hayır, düşünmüyorum.
İçime sinen bir proje olursa düşünürüm
ama onun dışında düşünmüyorum." dedi.

Amine GülşeAmine GülşeAmine GülşeAmine GülşeAmine GülşeAmine GülşeAmine GülşeAmine Gülşe
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meşgul
kızıyla 
meşgul

Amine Gülşe

Rumelı unıveRsıtesı
727 gencı 
mezun ettı

Silivri'de 2016-2017
eğitim-öğretim
yılından bu yana
faaliyetlerini sürdüren
tek üniversite 
konumundaki
İstanbul Rumeli
Üniversitesi, dördüncü
yılının mezunlarını
hayata uğurladı

İstanbul Rumeli 
Üniversitesi öğrencileri 
mezuniyet sevinci yaşadı. 
Çok mutlu olduklarını 
kaydeden öğrenciler, 
“İstanbul Rumeli Üniversitesi
öğrencisi olmanın 
mutluluğunu her zaman 
yaşayacağız” dedi.

Zara kulakların pasını sildi
Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen
Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, önceki akşam Evrensel müziğin güçlü sesi Zara’yı ağırladı

Üsküdar
servisleri
denetledi

İstanbul'da öğrenci servisleri
denetlendi. Denetimlerde
evrak kontrolünün yanı sıra,
koronavirüs tedbirleri
kapsamında kurallara
uyulup, uyulmadığına
bakıldı. Kurallara uymayan
sürücülere ceza kesildi

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlü-
ğü'ne bağlı ekipler, okul servislerine yönelik
denetim yaptı. Üsküdar Libadiye Caddesi'nde
ekipler, durdurdukları servis araçlarında evrak
kontrolü yaparak, sürücüleri kurallara uyma-
ları konusunda
uyardı. Ayrıca ekip-
ler, koronavirüs ted-
birleri kapsamında
durdurdukları servis
araçlarındaki öğren-
cilerin maske takıp
takmadıklarını, sos-
yal mesafe kuralla-
rına uyulup
uyulmadığını, de-
zenfektan bulunup
bulunmadığını kont-
rol etti. Ekipler ser-
vis görevlilerine
öğrencilerin ateşleri-
nin kontrol edilip
edilmediğini de
sordu. Denetimler

sırasında servis sürücü Sertan Zurnacı'ya eh-
liyetinin geçerlilik süresini geçmesinden dolayı
580 lira ceza kesildi. Zurnacı, "Cezayı yedik.
Ne olduğunu ben de tam anlamadım. Ehliye-
tin geçerlilik süresi dolmuş" diye konuştu.

kızıyla 
meşgul

İstanbul Rumeli Üniversitesi Mütevelli
Heyet Başkanı Hilal Balcı, mezuniyet
töreninde yaptığı konuşmada, genç-
lere seslendi. Balcı, “Bizlere bu heye-
canı ve gururu yaşattığınız için sizlere
ayrıca teşekkür ediyorum. Meslek ha-
yatınızda hedef ve ideallerinize sıkı
sarılarak yol almanız en büyük dile-
ğimdir. Sizlere tavsiyem bölümünüz
veya mezuniyet dereceniz ne olursa
olsun mesleğinizi severek yapın. Ba-
şarının en güzel yolu sevgidir. Empati
kurun eleştirilmekten korkmayın, ken-
dinizi her zaman geliştirin ve hedefle-

rinizden şaşmayın. En önemlisi
de idealleriniz. Unutmayın

hedefe giden yolu ide-
alleriniz belirleye-

cektir. Bugün
sizleri uğurlu-
yoruz, bizleri
başarıları-
nızla her
zaman gu-
rurlandıra-
cağınızı
biliyorum.
Bundan son-

raki hayatı-
nızda hepinize

büyük başarılar
diliyorum” ifadele-

rini kullandı.

İdeallerinizden
vazgeçmeyin

İGD Başkanı 
Mehmet Mert de 
yeğeni Nazlıcan

Mert'in mezuniyet
sevincini paylaşan
isimler arasında 

yer aldı.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Mütevelli Heyet
Başkanı Hilal Balcı ve Rektör Prof. Dr. Tamer
Dodurga, üniversiteyi birincilikle bitiren
Sevda Şengül’e plaket takdim etti.

KISA bir süre önce İsveç’te 
başlayıp tüm dünyaya yayılan 
‘plogging’, çevreye duyarlı kişilerin 
açık havada koşu ya da yürüyüş 
yaparken yol üzerinde karşılarına 
çıkan çöpleri toplamaları ve yü-
rüyüş, koşu sonunda topladıkları 
malzemeleri ayrıştırarak çöp ve 
geri dönüşüm kutularına atmaları 
esasına dayanıyor. Boyner Cadde 
önünden start alan etkinliğe ka-
tılanlar bir yandan yürüyüş ya da 
koşu yaparken bir yandan da pet 
şişe, cam, plastik kapak, Kovid-19 
dönemi nedeniyle yoğun olarak 
kullanılan ıslak mendil ve maske, 

izmarit gibi çeşitli atıkların yer 
aldığı toplam 21 kilo çöp topladı. 
Toplanan çöpler arasında izmarit 
atıklarının yoğunluğu dikkat çekti.  
Bunun dışında, 5 kilo evsel atık, 13 
kilo geri dönüştürülebilir atık ve 
2 kilo da plastik kapak toplandı. 
Marka, iyi yaşama dair farkındalık 
yaratmaya ve küçük değişimlerle 
iyi bir yaşamın mümkün olduğuna 
dikkat çekerek sürdürülebilir bir 
dünya için hem çalışanları hem 
müşterileri hem de moda sektörü-
nü harekete geçirmeyi hedeflediği 
proje ve etkinliklere hız kesmeden 
devam edeceğini bildirdi.

DAHA TEMiZ 
DUNYA iCiN EL ELE

BASKAN COCUKLARA
CAG KEBABI YAPTI

Sürdürülebilirlik ve doğa dostu odaklı çalışmalarıyla dikkat çeken Boyner, 
18 Eylül Dünya Temizlik Günü’nde Green Heroes Türkiye ile Bağdat 

Cadde’sinde çöp toplama etkinliği düzenledi.  ‘Daha Temiz Bir Dünya İçin 
El Ele Veriyoruz’ sloganıyla gerçekleştirilen ve yoğun ilgi gören ‘plogging’ 
etkinliğine şirket çalışanlarının yanı sıra çevreye duyarlı kişiler de katıldı

Safran Belgesel Film Festivali başladı
KARABÜK’ÜN Safranbo-
lu ilçesinde bu yıl 22’ncisi 
düzenlenen ‘Uluslararası 
Altın Safran Belgesel Film 
Festivali’ başladı. Uluslara-
rası Altın Safran Belgesel 
Film Festivali, Leyla Dizdar 
Kültür Merkezinden bando 
eşliğinde kortej yürüyüşü ile 
başladı. Misak-ı Milli De-
mokrasi Meydanı’nda son 
bulan yürüyüşün ardından 
Safranbolu Kaymakamı 
Mehmet Türköz, CHP 

Genel Başkan Yardımcısı 
Gülizar Biçer Karaca, Saf-
ranbolu Belediye Başkanı 
Elif Köse tarafından festival 
meşalesi yakıldı. Festivalin 
açılış konuşmasını yapan 
Elif Köse, Safranbolu’nun 
kent ölçeğinde korunmuş 
nadir örneklerden biri ol-
duğunu, kültürel mirasların 
olduğu, turizmle ekonomi-
sini geçindiren yerler için 
festivallerin önemli olduğu-
nu söyledi. Safranbolu Kay-

makamı Mehmet Türköz, 
Uluslararası Altın Safran 
Belgesel Film Festivali’nin 
22 yıldır sürdürülebilir 
olmasının çok önemli oldu-
ğunu belirtti. Konuşmaların 
ardından yönetmenliğini 
Alper Şahin’in yaptığı 
‘Safranbolu’da Bir Başkan’ 
belgeselinin galası gerçek-
leştirildi. Açılış programı 
TRT ses sanatçısı İsmail 
Özkan ve Mine Geçili kon-
seri ile son buldu.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. 
Şadi Yazıcı, geçen ay özel 
çocukların atölyede kese 

kağıdı ürettiği sırada sürpriz 
ziyarette bulunmuş ve özel 

çocuklara cağ kebabı yapma 
sözü vermişti. Sözünü ye-
rine getiren Dr. Yazıcı, özel 

çocuklara kendi elleriyle cağ 
kebabı çevirerek ikram etti

YAŞLILAR Merke-
zi’nin bahçesinde 
gerçekleştirilen 

etkinliğe, 65 yaş üstü 20 kişi 
ile 22 özel çocuk aileleri 
ile katıldı. Özel çocuklara 
kendi elleriyle cağ kebabı 
yedirdi. Özel çocukların 
Dr. Yazıcı’ya halı saha maçı 
yapma teklifi keyifli anlar 
yaşanmasına sahne oldu. Dr. 
Yazıcı, program sonrasında 
yaptığı açıklamada Tuzla’ya 
Engelsiz Yaşam Merkezi ka-
zandıracaklarının da müjde-
sini verdi.   Tuzla Belediye 
Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 
“Gönül Elleri Çarşısı’nda-
ki özel çocuklarımız, kese 
kağıdı üretiyorlardı. Esnaf-
lara verilen kese kâğıdını 

yaparken, çevreye duyarlı-
lıklarını, ailelerine destekle-
rini ve kendi el becerilerini 
geliştiriyorlardı. Çevreye 
duyarlılıkları için kendi-
lerine teşekkür ziyaretine 
gittiğimiz zaman cağ kebabı 
sözü vermiştik. Bugün de 
cağ kebabı için buluştuk. 
Ama bugün bir şey daha 
duyurduk. Yaşlılar Mer-
kezimizin hemen yanında 
Engelsiz Yaşam Merkezi’ni 
birlikte gerçekleştireceğiz. 
Tuzlamıza hayırlı olsun. 
Çocuklarımıza hayırlı olsun. 
Özel çocuklarımızın bizim 
kalbimizde de özel bir yeri 
var. Biraz önce de bir halı 
saha maçı teklifi aldım. Halı 
saha maçı yapacağız” dedi.

Özel çocukları 
 ilgileniyoruz
PROGRAMDA Başkan Ya-
zıcı’ya eşlik eden Gönül 
Elleri Çarşısı Kurucu Gö-
nüllülerinden Dr. Fatma 
Yazıcı ise “Tuzla Beledi-
yesi Gönül Elleri Çarşısı 
olarak, özel çocuklarımız 
ile ilgilenmeye çalışıyo-
ruz. Her özel günümü-
zü birlikte geçirmeye 
çalışıyoruz. Özellikle 
otizmli çocuklarımız ve 
eğitime başlayan çocukla-
rımız ile eğitim alanında 
ilgilenmeye çalışıyoruz. 
Başkanımız verdiği bir 
söz üzerine buradayız. O 
sözü sağ olsun Başkanı-
mız yoğun programına 
rağmen bizimle birlikte 
oldu. Çocuklarımızı sevin-
dirdi” diye konuştu.

KIZILAY’IN ‘Sensiz Ol-
maz’ mesajı ile yardımsever 
insanlara seslendiği projeye 
ünlü isimlerden destek geldi. 
Hakan Altun, Irmak Arıcı, 
Serkan Çağrı, Emel Sayın, 
Ömür Gedik, Koray Avcı, 
Şükriye Tutkun, Bülent 
Serttaş, Hayko Cepkin, İpek 
Acar, İlyas Yalçıntaş, Suzan 
Kardeş, Yavuz Bingöl, Or-
han Hakalmaz, Sinan Akçıl, 
Azerin, Cahit Berkay, Turgay 
Başyayla, Ferman Akgül ve 
Sevcan Orhan video mesaj 
göndererek destek oldu. 
Koronavirüs ile mücade-
leden doğal afetlere kadar 
milyonlarca kişinin yardı-
mına koşan Kızılay’a destek 
devam ediyor. Gönüllüleri 
ve profesyonel kadrosuyla 

her türlü riske rağmen ilk 
günden beri sahada olan ve 
insanların yardımına koşan 
Kızılay, ‘Sensiz Olmaz’ filmi 
ile ünlü sanatçıları bir kez 
daha bir araya getirdi. Kızı-
lay’ın ‘Sensiz Olmaz’ mesajı 
ile yardımsever insanlara ses-
lendiği filmlerde daha önce 
Demet Akbağ, Ata Demirer, 
Oktay Kaynarca, Mert Fırat, 
Açelya Akkoyun, Fikret 
Kuşkan, Erkan Can, Güven 
Kıraç, Menderes Samancılar, 
Gizem Karaca, Hakan Bo-
yav, Bahtiyar Engin, Levent 
Ülgen, Hülya Koçyiğit, Kadir 
Doğulu, Tilbe Saran, Bahadır 
Yenişehirlioğlu, Hasan Ka-
çan, Bülent İnal ve Haldun 
Dormen gibi isimler yer 
alarak destek vermişti.

BU yıl yapılan ‘Sensiz Olmaz’ 

projesine ise Hakan Altun, 

Irmak Arıcı, Serkan Çağrı, 

Emel Sayın, Ömür Gedik, 

Koray Avcı, Şükriye Tutkun, 

Bülent Serttaş, Hayko Cep-

kin, İpek Acar, İlyas Yalçın-

taş, Suzan Kardeş, Yavuz 

Bingöl, Orhan Hakalmaz, 

Sinan Akçıl, Azerin, Cahit 

Berkay, Turgay Başyayla, 

Ferman Akgül ve Sevcan Or-

han video mesaj göndererek 

destek oldu.
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SENSSENSiiZ OLMAZ!Z OLMAZ!

ROMANTIK parçaların başa-
rılı ismi Rafet El Roman, Poll 
Production organizasyonu ve 
Demirören Medya Grubu medya 
sponsorluğunda gerçekleşen Paraf 
Kuruçeşme Açıkhava Konserleri’n-
de sevenleriyle buluştu. Sahneye 
‘Affetmem’ isimli parçası ile giriş 

yapan sanatçı, gece boyunca ‘Ya-
lancı Şahidim, Bana Sen Lazım-
sın, Elimde Değil’ gibi en sevilen 
şarkılarını seyircisi ile söyledi. 
Rafet El Roman’a konserin ikinci 
yarısında Hakan Aysev, ‘Sorma 
Neden’; Cüneyt Tek ise ‘Kurşun’ ve 
‘Adımla Seslendi’ isimli parçalarla 
eşlik ettiler. 90’lı yılların unutulmaz 
şarkılarını yeniden seslendiren 
Rafet El Roman, sürpriz düetleri 
ile de unutulmaz bir geceye imza 
attı.Başarılı sanatçı, zengin reper-
tuvarının yanı sıra sahnedeki dans 
performansı ile sevenlerine görsel 
bir şölen sundu.

Rafet El Roman 
RÜZGARI ESTi

AVCILAR’DA 
Merkez Mahallesi 
Çimenli Sokak’ta 
kullanılmayan 
kuyudan sürekli 
kedi miyavlaması 
geldiğini duyan 
bitişikte oturanlar 
itfaiyeye haber 
verdi. İtfaiye eki-
bi, 5 metre derin-
likteki kuyunun 
içine inerek yavru 
kedileri bulundu-
ğu yerden çıkarıp 
bahçeye bırakıtı.

Kedi 
operasyonu


