
İBB, Bahçeşehir Uğur Eğitim Vakfı ile
birlikte Galata'daki Saint Pierre Han'ı

restore etmek üzere protokol imzaladı. Tö-
reninin ardından gündeme ilişkin soruları
cevaplayan Ekrem İmamoğlu, İBB ile
TÜGVA arasında yaşanan tahliye krizi

hakkında, “Tahliye krizinin çıkmasına
sebep olan kimse ben hala arıyorum

bulamadım. Bulursam suç duyurusunda bulu-
nacağım” dedi. Elazığ ve Diyarbakır'a yaptığı
gezilerin CHP Genel Merkezinin tepkisini çek-
tiği ve halkla buluşma etkinliğinin iptal edildiği
yönündeki yorumları da değerlendiren İma-
moğlu, “İstanbul’un sınırlarının dışına adım mı
atmayalım yani? Ne kadar saçma bir bakış
açısı?” açıklamasında bulundu.

Zalimi bağışlamak
milletimize cefadır

CHP Genel Başkanı Kemal Kı-
lıçdaroğlu'nun bürokratlarla il-

gili sözlerine Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Fuat Oktay'dan tepki geldi.
Oktay, "Vesayet ve paralel yapı algısı
oluşturmaya çalışarak vatandaşları-
mızın ve çalışanlarımızın her kesimini

tehdit eden ve şaibe
altında bırakanlar
hakkında suç duyu-
rusunda bulunuyo-
rum. Bu paralel
yapılara hesap so-
rulmalıdır. Zalimleri
bağışlamak milleti-
mize cefadır" dedi. 
I SAYFA 7

KILIÇDAROĞLU’NA TEPKİ
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İstanbul Üniversitesi
Cerrahpaşa Tıp Fakül-

tesi'nde 11 yataklı erişkin
yoğun bakım ünitesi, 25 ya-
taklı çocuk yoğun bakım üni-
tesi ve 18 yataklı yenidoğan
yoğun bakım ünitelerinin açı-
lışı düzenlendi. Prof. Dr.

Oktay Demirkıran, bu yıl
diğer viral enfeksiyonların da
görülmeye başlandığına işa-
ret ederek "Bazı şehirlerde
yoğun bakım doluluk oranları
yüzde 100'ü buldu. Pandemi
hala aktif bir şekilde devam
ediyor" dedi. I SAYFA 9
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OTURANLAR TAHLİYE EDİLDİ
KAPI ZİNCİRLE KİLİTLENDİ

Ambarlı Mahallesi Çimenli
Sokak'taki 4 katlı Deviz

Apartmanı'nın giriş katındaki balkon
önceki gün saat 16.30 sıralarında gü-
rültü ile çöktü. Çöken balkonun de-
mirlerinin büyük ölçüde korozyona
uğradığı, dokunulduğunda kendili-
ğinden dağılacak hale gelmiş olması

dikkat çekti. Olay sonrası Avcılar 
Belediyesi Şehircilik ve İmar Müdür-
lüğü ile zabıta ekipleri çöken balko-
nun bulunduğu binayı inceledi.
Binanın risk durumunun detaylı in-
celenmesi için mühürlenmesine karar
verildi. Binada oturanlar tahliye 
edilerek kapı zincirle kilitlendi.
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ÇÖKEN BALKONLAR NEDENİYLE
ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI

Ambarlı Mahallesi'ndeki son
olayla birlikte Avcılar'da son

bir yıl içerisinde kendiliğinden bal-
konu çöken bina sayısı 6'ya yükseldi.
11 Ekim 2020 tarihinde Gümüşpala
Mahallesi Çobansuyu Sokak'taki 5
katlı binanın 5'inci kat balkonu çök-
müş, park halindeki iki araçta hasar

meydana gelmişti. 15 Aralık 2020 ta-
rihinde ise Merkez Mahallesi Demir
Sokak'ta bulunan kentsel dönüşüm
sürecine giren ancak, o tarihte henüz
boşaltılmayan 5 katlı binanın 4 ve
5'inci kat balkonları, demirler sökü-
lürken gürültü ile çömüş, 2 işçi 
ağır yaralanmıştı. I SAYFA 8
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Fuat Oktay

Merkez Bankası’nı
bir uyaralım dedik

CHP Sözcüsü Faik Öztrak,
Kemal Kılıçdaroğlu’nun Merkez

Bankası ziyaretinin nedenlerini açık-
ladı. Öztrak, “İktidara yürüyen bir
CHP’nin karşı karşıya kalacağı fatura-
nın konuşulması ve bu faturanın daha
fazla büyütülmemesi için neler yapıl-
ması gerektiği konusundaki görüşleri-

mizin aktarılması
amacıyla ziyaret
ettik. Tarafsız olması
gereken, bağımsız
olması gereken
Merkez Bankası’nı
gidelim bir uyaralım
dedik” ifadelerini
kullandı. 
I SAYFA 7

ZİYARETİN NEDENİNİ AÇIKLADI
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Faik Öztrak

Böyle taksi yok
böyle şoför yok!

İğneden ipliğe
her şey ithal!

İYİ Parti Grup Başkanvekili 
İbrahim Özkan, bir taksicinin

Anadolu Yakası'ndan Avrupa'ya geç-
mek isteyen müşterisinden 400 dolar
vize parası aldığını iddia etti. Taksiciler
Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu id-

diaları reddederek
olayın kurgu oldu-
ğunu belirtti. Aksu,
"Biz konuyu basın-
dan öğrendik, araş-
tırdık. Böyle taksi
yok, şoför yok. Bu
konu tamamen
kurgu" diye 
konuştu. I SAYFA 9

TAMAMEN BİR KURGU
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Kuruluşunun 72. yılında Tür-
kiye Ziraatçılar Derneği'nin

Genel Kurulu Ankara Gürkent 
Otel’de yapıldı. Ziraatçılar Derneği
Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, 
“Tarım ülkesi olan ve ektiği ile besle-
nen hatta nüfusunun on katını besle-
yecek durumda olan ülkemiz öyle bir
hale geldi ki neredeyse tarımda iğne-
den ipliğe kadar diye tabir edilen 
tarımla ilgili her şeyi ithal eden 
duruma geldik” dedi. I SAYFA 5
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İbrahim Özkan

DOLULUK ORANI YÜZDE 100 OLDU

Avcılar'da 4 katlı binanın giriş katındaki balkon 
kendiliğinden gürültü ile çöktü. Şans eseri ölen ya 
da yaralanan olmazken, bina olaydan sonra detaylı 
inceleme yapılmak üzere mühürlendi. İlçede son bir
yılda kendiliğinden çöken balkon sayısı 6'ya yükseldi

AVcıLAR PARcA
PARcA YıKıLıYOR!

SAYFA 4Osman KÖSE

Kooperatif
market...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
geride bıraktığımız haftasonunu
yine Anadolu'da geçirdi. Malatya,
Elazığ ve Diyarbakır'daki ziyaretleri
halk buluşmasına dönüşen İma-
moğlu'nun bu tutum ve davranış-
ları Cumhuriyet Halk Partisi'nin
üst yönetimi tarafından pek hoş
karşılanmıyor.

İyi de bu kimin umrunda?
CHP başta olmak üzere 'Millet

İttifakı' bloğu önümüzdeki
seçimlerde İmamoğlu'nu
engellemeye kalkar-
larsa, bu popülarite tıpkı
2019 Haziran seçimleri
gibi en çok da
Ekrem İmamoğ-
lu'na yazar...

Engellemeye kalkarlarsa
İmamoğlu'na yazar...ıSTANBUL DıSıNA

cıKMAYAYıM Mı!
ç

Mehmet Mert’ın köşe yazısı sayfa 9’da

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, bakanlık,
İstanbul Valiliği ve Silivri Belediyesi işbirliği ile

restore edilerek yeniden hizmete açılan Silivri Mimar
Sinan Köprüsü ile Boğluca Deresi üzerindeki
Kısa Köprü'nün açılış törenine katıldı. Törene
Bakan Karaismailoğlu'nun yanı sıra TBMM
Başkanvekili Celal Adan, İstanbul Valisi Ali Yer-
likaya, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz,
milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.
Kanal İstanbul hakkında açıklamada bulunan
Bakan Karaismailoğlu, “Dünya deniz taşımacı-
lığına yeni bir soluk getirecek Kanal İstanbul ile
ulaşım sektörü canlanacak” dedi. I SAYFA 7
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Fikirtepe’de sona doğru 100 metrekarelik
arazi için öldürdülerÇevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel

Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad
Gürgen, Fikirtepe Kentsel Dönüşüm alanını ziyaret
ederek "Siz de gördünüz alanın nereden baksanız
yüzde 97'si boşaltılmış durumda” dedi. I SAYFA 5

Pendik'te 100 metrekarelik bir arazi için
bir yıl önce başlayan kavga, 8 çocuk ba-

bası bir kişinin ölümü ile sonuçlandı. I SAYFA 3
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Büyükçekmece
Belediye Mecli-

si’nin Ekim ayı ikinci
oturumunda, beledi-
yenin 2022 yılı bütçesi
465 milyon TL olarak
kabul edildi. Belediye
meclis üyelerine ve
emeği geçenlere teşek-
kür eden Belediye
Başkanı Dr. Hasan
Akgün; “Bu bütçeyi yatırım bütçe-
sine dönüştürmek boynumuzun bor-
cudur. Bu kutsal ve milli bir görevdir.
Hiçbir arkadaşım bunu unutmasın
arkadaşlarıma güvenim de tamdır”
ifadesini kullandı. I SAYFA 9
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2022 yılı bütçesi
465 milyon TL

YATIRIM BÜTÇESİ OLACAK

Beylikdüzü
Belediyesi

Ekim ayı meclis
toplantısının 3. bir-
leşiminde görüşülen
2022 yılı mali büt-
çesi oy çokluğuyla
kabul edildi. Bele-
diye Başkanı Çalık,
742 milyon 313 bin
TL olarak belirle-
nen bütçenin tek bir kuruşunu dahi
heba etmeyeceklerini söyledi. Çalık,
“Bundan hiç endişeniz olmasın. Bu
kente güzel işler yapmaya devam
edeceğiz” dedi. Çalık, 2021 yılı mali
bütçesini kullanan çalışma arkadaş-
larına da teşekkür etti.  I SAYFA 9
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Bir kuruşunu bile
heba etmeyeceğiz

HİÇBİR ENDİŞENİZ OLMASIN

Bosna Hersek’in ilk Cumhur-
başkanı Aliya İzzetbegoviç, 

vefatının 18. yılında Bağcılar’da 
düzenlenen ve silah arkadaşlarının
katıldığı bir törenle anıldı. Emekli
Boşnak Tuğgeneral İsmet Hadzic,
“O Bosna savaşının mucizesiydi”
dedi. Belediye Başkanı Lokman Ça-
ğırıcı ise “Bilge Kral, havan topları-
nın uçuştuğu ve keskin nişancıların
insanları katlettiği anlarda bile hal-
kını yalnız bırakmadı” dedi.
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Bilge Kral Aliya
Bağcılar’da anıldı

KOCAMI REHİN ALDILAR!

BOSNA SAVAŞI’NIN MUCİZESİ

SAÇMA
BİR 

BAKIŞ
AÇISI

Büyük Marmara depremi konusunda sık sık uyarılar yapı-
lırken, Avcılar'da kendiliğinden çöken balkonlar yeni bir
tartışma başlattı. Olası bir depremde çok fazla can kaybı-
nın olacağını belirten vatandaşlar, kentsel dönüşümün
hızlanması gerektiğini belirtti. Belediye Başkanı Turan
Hançerli de geçtiğimiz günlerde dönüşümün önünü
açmak geliştirdiği modeli kamuoyu ile paylaşmıştı.

BÜYÜK BİR DEPREMDE NE OLUR?

Silivri'de açıklamalarda bulunan Ulaştırma Bakanı 
Karaismailoğlu, “Dünya deniz taşımacılığına yeni bir soluk

getirecek. Kanal İstanbul ile ulaşım sektörü ve denizcilik
alanında yeni bir çağın kapısını aralıyoruz” dedi

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 
ve TBMM Başkanvekili Celal Adan, Silivri’de incelemelerde bulundu.

Kanal İstanbul soluk getirecek

YENİ BİR ÇAĞIN KAPISINI ARALIYORUZ

Ekrem
İmamoğlu
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Hasan Akgün

Mehmet Murat Çalık
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İddiaya göre Okan Kurt, İstanbul
Anadolu Hisarı’nda kız kardeşinin

sahibi olduğu restorana gitti. Burada
komşu restoranın sahipleriyle tartı-

şan Kurt, bir kişinin tehditlerine
maruz kaldığını söyledi. Kurt'un
eşi Demet Akalın da aynı saat-
lerde sosyal medya hesabından
eşi için yardım istedi. Akalın,
“Nerede yaşıyoruz ya? Nerede
yani bu polisler? Bu videoyu
atmak zorunda kaldım. Adamın

can güvenliği yok yani” dedi.
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COLORADO Eyalet Üniversitesi’nden
(CSU) araştırmacılar, fiziksel aktivitenin
beyindeki hücreleri birbirine bağlayan

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

Hafızada iyileşme gözlendi  

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

Beyaz cevheri küçülttü

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

Gençlerde henüz denenmedi

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

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

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

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

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

Protein kaçağına dikkat

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

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

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

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

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

İdrar sıkıntısı belirti

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

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

Son teknolojik tedaviler 

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

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

SERTLEŞME
PROBLEMİ 

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

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

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

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

Hafızada iyileşme gözlendi  

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

Beyaz cevheri küçülttü

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

Gençlerde henüz denenmedi

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

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

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

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

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

Protein kaçağına dikkat

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

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

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

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

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

İdrar sıkıntısı belirti

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

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

Son teknolojik tedaviler 

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

Prostat bezinin idrar fonksiyonla-
rının yanında cinsel yaşamı da
olumsuz etkilediğinin altını çizen
Prof. Dr. Halim Hattat, “İyi huylu
prostat büyümesinde yaşanan
idrar şikayetleri cinsellikte korku
yaratabiliyor. İdrar sorunu yaşa-
yan erkek, bunun beraberlik esna-
sında olmasından çekinerek
cinsellikten soğuyabiliyor. Cinsel
isteksizlik ve başarısızlık korkusu
başlayabiliyor. Tüm bunlar sert-
leşme problemine yol açabiliyor.
Yine uzun vadede erken boşalma
da görülebiliyor. Bu nedenle özel-
likle 40 yaş üzerinde yaşanan cin-
sel fonksiyon sorunlarında prostatı
kontrol etmek gerekiyor. Prostat
büyümesinde uygulanan tedavi-
lerde de mesaneye geri boşalma,
meni hacminde azalma, isteksizlik,
sertleşme problemi gibi yan etkileri
daha az olanları seçmek cinsel ha-
yatı koruyor” diye konuştu.
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Dönemsel olarak ürolojik muayene ve PSA kontrolleri yaptırmak prostat büyümesini erken
dönemde teşhis şansı tanıyor. Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, “40’lı yaşlardan
itibaren erkek vücudunda oluşan hormon değişimleri prostatı büyütüyor” dedi ve özellikle
ailesinde prostat hastalığı olanların kontrollerini aksatmaması gerektiğini söyledi. 

60-80 yaş aralığındaki 247
katılımcıyı gözlemleyen yeni
bir çalışma, yürüme gibi fizik-
sel aktivitelere katılmanın,
beyni olumlu bir şekilde
etkileyebileceğini buldu.
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Kent Alsancak Tıp Merkezi KBB Uzmanı Dr. Cüneyt Altunay, koronavirüsten korunmak için 
hayatımıza soktuğumuz ‘mesafe- maske- hijyen’ üçlüsünün kış mevsimiyle birlikte sık 
görülen viral solunum yolları enfeksiyonlarına karşı da kalkan oluşturacağını söyledi

SESLEN-
DIRDIĞI 
şarkıların-

da uyuşturucu 
kullanımını 
özendirdiği iddia 
edilen ‘Murda’ 
adıyla bilinen 
ünlü rap şarkıcısı 
Önder Doğan, 

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 
gözaltına alındı. Şarkıcı çıkarıldığı 
mahkemece adli kontrol şartıyla 
serbest bırakıldı. Istanbul Cumhu-
riyet Başsavcılığı’nca yürütülen 
soruşturma kapsamında; “Murda” 
olarak bilinen Hollanda uyruklu şar-

kıcı Önder Doğan’ı (37) “Duman”, 
“Pahalı” ve “Eh Baba” isimli şarkı-
larında yer alan bir takım sözlerin 
uyuşturucu veya uyarıcı madde 
kullanımını özendirdiği tespit 
edildi. Istanbul Emniyet Müdürlüğü 
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube 
Müdürlüğü görevlileri, şarkıcının 
önceki gün Sabiha Gökçen Hava-
limanı’ndan yurda giriş yapacağı 
yönünde bilgi edindi. Doğan dün 
saat 19.30 sıralarında havalimanın-
da gözaltına alındı. Emniyetteki 
işlemleri tamamlanan Doğan adli-
yeye sevk edildi. Doğan çıkarıldığı 
mahkemece adli kontrol hükümleri 
uygulanarak serbest bırakıldı.

Bu hastalıkların geçen kış bu 
önlemler sayesinde görülme 
sıklığının azaldığına dikkat 

çeken Uzm. Dr. Altunay, “’Covid 
bahane, maske şahane’ diyelim ve bu 
üçlü korunma yöntemini başta koro-
navirüsten olmak üzere korunmak 
için hayatımızdan eksik etmeyelim” 
dedi. Kent Alsancak Tıp Merkezi 
KBB Uzmanı Dr. Altunay, özellikle 
yakın temasın, hava kirliliğinin arttığı, 
direncin azaldığı kış aylarında kolayca 
bulaşıp hızla yayılan gripten bronşite, 
nezleden sinüzite pek çok hastalığa 
dikkat çekti. Bu hastalıkların hem 
çocukları hem yetişkinleri etkilediğini 
belirten Uzm. Dr. Altunay, “İlk temas 
burun boğaz, ardından geniz gırtlak 
burun çevresi boşluklar, kulak ardın-
dan alt solunum yolu enfeksiyonları 
ile sürebilir. En sık etken virüslerdir. 
Bulaşma yolu damlacık, aerosol,A elle 
temas şeklinde olur” dedi.

Solunum yolu hastalıklarına dikkat
Soğuk algınlığı (nezle) genelde grip 
ile karıştırıldığını, yakın temas ve so-
lunumla bulaştığını belirten Uzm Dr. 
Altunay, “Grip, influenza adındaki 

virüsün yol açtığı, üst ve alt solunum 
yollarını tutan çok bulaşıcı bir enfek-
siyon. Farenjit, tonsillit gibi boğaz 
enfeksiyonları, yüksek ateş, yutma 
sorunu, boğaz-baş ağrısı ile kendini 
gösterir. Birçok virüs ve bakterinin 
neden olduğu zatürre çoğunlukla 
üst solunum yolu enfeksiyonu son-
rası meydana geliyor. Akciğerlerin 
küçük hava yolları hastalığı bronşiolit, 
büyük hava yolları hastalığı bronşite 
virüsler neden oluyor. Sinüzit, orta 
kulak iltihabı (otit), hastalıkları da kış 
mevsiminde sıklıkla karşımıza çıkan 
enfeksiyon hastalıkları” diye konuştu.

COVİD -19 bilinçlendirdi
Öte yandan KBB Uzmanı Dr. Altu-
nay, tüm dünyada 4.5 milyondan fazla 
kişinin ölümüne yol açan Covid-19’un 
viral hastalıklarla mücadelede koru-
yucu yaklaşımların önemi konusunda 
tüm toplumda belirgin bir farkındalık 
yarattığını söyledi. Mesafe ve hijyen 
bilinçlenmesiyle birlikte maske kulla-
nımının tüm kuralları ile yaşamımızın 
bir parçası haline geldiğini belirten 
Kent Alsancak Tıp Merkezi KBB Uz-
manı Dr. Altunay şöyle konuştu: “Bu 

konu Covid hastalığından korunmada 
öne çıkarken, yıllardır tüm bireyleri 
toplumları belli mevsimlerde yoğun 
şekilde etkileyen diğer viral solunum 
yolu enfeksiyonlarının görülme sık-
lığını belirgin bir şekilde azaltmıştır. 
Hastane ye başvuran hastaların ön 
tanıları incelendiğinde geçmiş yıllara 
göre Covid-19 dışı üst solunum yolu 
enfeksiyonu tanılarında belirgin bir 
azalma gözlemlenmiştir. Sadece uy-
gun kuralları ile maske kullanımı bile 
bireyi toplumu derinden etkileyen 
viral ve bakteriyel tüm enfeksiyon-
larda çok belirgin azalma sağlamıştır. 
Önümüzdeki günlerde gerek farklı 
varyasyon etkenler gerekse bugüne 
kadar yaşamımızı hep etkileyen bula-
şıcı hastalıklardan korunmada maske 
hijyen mesafe gerçeği yaşamımızın 
içinde kalıcı yerini alacaktır. Yüz 
yüze eğitimin başladığı okullarda da 
öğrencilerin bu üçlü formülü uygu-
laması onları kış hastalıklarından 
koruyacaktır. ‘Covid bahane, maske 
şahane’ diyelim ve bu üçlü korunma 
yöntemlerini başta koronavirüsten 
olmak üzere hayatımızdan eksik 
etmeyelim.”
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ERKEKLER DE MEME
KANSERi OLABiLiR!

MEME kanseri kadın-
larda çok sık rastlanan 
bir kanser türü olsa da 

erkeklerde de görülebiliyor. 
Kadınlarda ölüme neden olan 
hastalıklar içerisinde ilk sırada 
yer alan meme kanseri, erkek-
lerde çok daha nadir görülü-
yor. Ancak en büyük tehlike, 
erkeklerde ortaya çıktığında 
daha ölümcül olması. Çünkü 
çoğu zaman önemsenmeyen 
kitleler, erkeklerin meme 
kanseri ihtimalini 
aklına getirmemesi 
yüzünden, kanser uzak 
organlara yayılım yaptık-
tan sonra teşhis konabili-
yor. Hatta bazen tesadüfen çekilen 
akciğer röntgenlerinde fark ediliyor 
ancak tümör lenf düğümlerine ya-
yılmış durumdaysa erkeklerde daha 
agresif ilerleyebiliyor. Dünya Sağlık 
Örgütü tarafından 2014 yılından 

itibaren Ekim ayının Meme 
Kanseri Farkındalık Ayı 
olarak ilan edildiğini söyleyen 
Haseki Sultangazi Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Genel 
Cerrahi Klinik Şefi Doç. Dr. 
Muzaffer Akıncı, bu ayda 
kadın meme kanserlerinin 
yanı sıra erkekler açısından da 
meme kanseri farkındalığına 
dikkat çekmenin çok önemli 

olduğunu söyledi. 

Erkekler bu 
konuda duyarsız

Her 100 kadına karşılık 1 
erkekte meme kanserine 

rastlandığını belirten Doç. Dr. Akın-
cı, “Ancak meme kanserinin prog-
nozu (seyri), erkeklerde kadınlara 
göre biraz daha agresiftir. Teşhis ve 
tedavi yöntemleri birbirine çok ben-
zer ama tanısı maalesef kadınlarda-
kinden farklı olarak biraz daha geç 

konuluyor erkeklerde. 
Kaç tane erkek kendi 
göğsünü, meme dokusu-
nu bir kadın gibi düzenli 
muayene eder? Biz ka-
dınlara genelde öneririz, 
aylık meme muayenenizi 
yapın, meme dokunuzu 
tanıyın, aynanın karşı-
sında bakın, memede bir 
çekinti var mı, herhangi 
bir kitle ele geliyor mu 
diye. Ama erkekler bu 
konuda biraz daha du-
yarsız maalesef. Bir de 
yaşla beraber insanlarda 
jinekomasti dediğimiz, 

östrojen hormonunun karaciğerde 
yıkımının azalmasına bağlı olarak se-
lim meme büyümeleri olur. Obezite-
nin de çok arttığını düşünürsek, obez 
birinin (meme dokusundaki kitleyi 
vb farketmesi), kendine tanı koyması 
daha da zorlaşıyor” dedi.

Erken teşhis için önyargı kırılmalı
Erkeklerin meme kanserini kendi-
lerine kondurmakta da zorlandığını 
belirten Doç. Dr. Akıncı, “Ben 
meme kanseri olur muyum? Çoğu 
erkeğe sorsanız, böyle bir şeyin 
farkında bile değil. Herhalde erkeksi 
bir içgüdü mü diyeyim, konduramı-
yorlar pek. O nedenle de akla böyle 
bir ihtimal gelmiyor. Meme kanseri 
kadınlarda olur önyargısı var. Bunu 
yıkmamız lazım” diye konuştu. Er-
keklerde görülen meme kanserinde 
de genellikle aerola (meme ucunun 
olduğu kahverengi bölge) altında, 
meme başının altında bir kitle gö-
rüldüğünü belirten Doç. Dr. Akıncı, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Bazen 
bunun farkına varmaları uzun süre 
alabiliyor. Bu nedenle de meme 
kanserinin koltuk altlarına veya uzak 
organlara metastaz yapması gibi iste-
mediğimiz sonuçlarla karşılaşıyoruz. 
Onun için de bu farkındalık ayında 
erkek meme kanserine de dikkat 
çekmek gerekiyor. Kadınlarda meme 
kanserinin tanısı daha kolay oluyor. 
Erkeklerde meme dokusu kadınlara 
göre daha az olduğu; kitleleri fark 
etmeleri biraz zaman aldığı için 
bunların koltuk altlarına, aksiller 
dediğimiz lenf bezlerine metastazları 
biraz daha hızlı oluyor.”

Haseki Sultangazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Klinik Şefi Doç. Dr. Muzaffer 
Akıncı  erkekler de görülen meme kanserine karşı uyardı: “Erkeklerde çok sık görülmese de, 
ortaya çıktığı zaman gerçekten çok daha ileri evre ve agresif ilerleyen tarzda oluyor” dedi
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SÜRDÜRÜLEBI-
LIRLIK ve kozmeti-
ğin birleştiği noktada 

tüketicilerin bilinçli olmasının 
gerekliliğine vurgu yapan Laber 
Kimya Genel Müdürü Levent 
Kahrıman, “Günümüzde sürdü-
rülebilirlik her sektörün olduğu 
gibi kozmetik sektörü çalış-
malarının da ilgi odağı haline 
geldi. Artık geliştirilen ürünler-
de çevreye duyarlı, cilt dostu ve 
yeşil mutabakata uyum sağlayan 
formüllerin kullanılmasına ön-
celik veriliyor. Ayrıca, sürdürü-
lebilir kozmetikte etiket okuma 
alışkanlığının geliştirilmesi, 
ürünün içeriğine daha bilinç-
le yaklaşılıyor olması çevreye 
yönelik duyarlılığı önemli 
ölçüde artırıyor. Bu anlamda, 
tüketicilerin kozmetik ürün 
seçimlerinde bilinçli satın alma 
davranışı sergileyerek sürdürü-
lebilir özelliğe sahip ürünlere 
talep oluşturması gerekiyor” 
diye konuştu.

Sürdürülebilir üretim 
desteklenmeli
Geleceğin ellerimizde oldu-

ğunun altını 
çizen Kahrıman, 
tüketicilerin za-
manla bir ürünün 
vaat ettiğinden 
daha fazlasını 
talep ettiğini, ürün 
kalitesi yanında 
içeriğiyle ilgili 
daha fazla şeffaf-

lık beklediğini ve ürünü kullan 
at devrinden çevreye etkisini 
sorgulama devrine doğru bir 
geçiş yaşandığını ifade etti. Bu 
kapsamda, “Biz de marka ola-
rak artan farkındalıkla hareket 
ederek geliştirdiğimiz yenilikçi 
formüllerimizle sürdürülebilir 
üretimi destekliyoruz. AR-GE 
ve inovasyona yönelik çalışma-
larımızla çevreye dost, yenilikçi 
ve sürdürülebilirlik kavramı 
çerçevesinde teknolojiler 
geliştiriyoruz. Geleceğin dilini 
konuşabilmek adına markaların 
bu kavramları iş yapış süreç-
lerine entegre etmeleri büyük 
önem taşıyor. Bu entegrasyonu 
sağlayabilen markalar, böylece 
kalıcılıklarını devam ettirebile-
cektir” diye ekledi.

KOZMETiKTE ÇEVRE 
DOSTU YENILIK

Levent Levent 
KahrımanKahrıman

Atık yönetimi, çevre kirliliği problemleri için çözüm arayan şirketler 
sürdürülebilir gelecek inşa etmek adına uygulamalar yürütüyor. 

Kozmetik sektöründe sürdürülebilir, çevre dostu formüller üretmeye 
yönelik çalışmalara ağırlık verildiğine dikkat çeken Laber Kimya 

Genel Müdürü Levent Kahrıman, konunun doğal ve çevreye duyarlı 
vegan ürünlere talebi büyük ölçüde artırdığını belirtti

SAĞLIK Bakanlığı, “Türki-
ye Şeker Tüketimini Azalt-
ma Rehberi”ni yayınladı. 

Rehberde; ambalajlı gıdalarda, 
toplu beslenme yapılan yerlerde 
ve şekerli gıda üreten yerlerde 
kullanılan şeker miktarının, 2025 
yılına kadar kademeli olarak yüz-
de 10 azaltılmasının planlandığı 
belirtildi. Türk Böbrek Vakfı Baş-
kanı Timur Erk, “Yolumuz uzun, 

fakat tuz tüketiminin azaltılma-
sında olduğu gibi tüm gücümüzle 
çalışmaların en büyük destekçi-
lerinden olacağız” dedi. Bilimsel 
çalışmalarla ortaya konulan şeker 
ve şeker ilave edilmiş besinlerin 
fazla miktarda tüketiminin, başta 
obezite olmak üzere; kardiyovas-
küler hastalıklara, böbrek has-
talıklarına, diş çürüklerine, bazı 
kanser türlerine, tip 2 diyabete 

ve bazı metabolik sorunla-
ra neden olduğu biliniyor. 
Özellikle çocukları tehdit 
eden önemli sağlık sorunla-
rından olan obezitenin, her 
yıl yaklaşık yüzde 8 oranında 
artış göstermesi, tehlikenin 
ve acil önlem alınması-
nın zorunluluğunu ortaya 
koyuyor.  Yapılan araştırma 
sonuçları, ülkemizde 1,8 mil-
yondan fazla çocuğun obez 
olduğunu çarpıcı bir şekilde 
gösteriyor.

RAPÇI MURDA 
gözaltına alındı

Gıdalardaki şeker 
oranı azalacak
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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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YANGIN itfaiye ekipleri tarafın-
dan söndürülürken, gecekondu ise 
kullanılamaz hale geldi. Şahintepe 

Mahallesi, Nadir Sokak’ta bulunan bir 
gecekonduda saat 11.00 sıralarında yangın 
çıktı. İddiaya göre, Suriye uyruklu kişilerin 
yaşadığı gecekonduda, sobadan sıçra-
yan alevler kısa sürede büyüdü. Yangın 
çıktığı sırada hasta olduğu için bugün işe 
gitmeyen ve evde uyuyan Suriye uyruklu 
Nouri Elahmil de uyanarak alevleri gördü, 
kendini dışarıya attı. Çevredeki vatandaş-
lar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. 
Yangın kısa sürede büyüyerek yan binaya 
da sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekip-
leri yangını söndürdü. Yangın nedeniyle 
çevredeki bazı binaların camları kırılırken, 

gecekondu ise kullanılamaz hale geldi. 

Ailem çok korktu
Yangının çıktığı çevrede bulunan Tekin 
Erdemli, “Geldiğimde her yer yanmış. 
Annem ve babam çok korkmuş, perişan 
olmuşlar. Camlarımız hep kırılmış. Çatı-
mızın olukları yanmış” dedi.  Gecekon-
duda yaşayan Suriye uyruklu kişilerin iş 
arkadaşı Adem Yetişen, “İçeride, Suriyeli 
5 işçi arkadaş kalıyordu. 4 tanesi işe gitti. 
1’i hastaydı, bugün işe gitmedi. Sobayı 
yakıp uyumuş. Uyandığında içeride duman 
varmış. Bacadan da alev çıkıyormuş. Ateşi 
görünce hemen kaçmış. Sonra bizi ara-
dılar, geldik. İtfaiye de geldi, söndürdü” 
dedi. DHA
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FETÖ operasyonu:
15 kişi gözaltında

SULTANGAZI’DE sürücüsünün direksi-
yon hakimiyetini kaybettiği BEDAŞ’a 
ait kamyonet, kaldırıma çarparak yan 
yattı. Kazada ölen ya da yaralanan 
olmadı. Kaza, saat 11.00 sıralarında 
Oruçreis Mahallesi, Mevlana Cadde-
si, Hamza Yerli Kaya Alt Geçidi’nde 
meydana geldi. Iddiaya göre, BEDAŞ’a 
ait 06 DJ 9919 plakalı Murat Aykol 
yönetimindeki kamyonet, Sultangazi 
istikametine gittiği sırada sürücüsü 
henüz bilinmeyen nedenden dolayı 
direksiyon hakimiyetini kaybetti. 
Kamyonet virajı alamayarak kaldırıma 
çarparak, yan yattı.  Ihbar üzerine olay 
yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri 
sevk edildi. Sürücü Aykol, kazadan 
burnu kanamadan kurtulurken, kaza 
nedeniyle kısa süreli trafik yoğunluğu 
yaşandı. Kazaya karışan kamyonetin 
çekici yardımıyla yoldan kaldırılması-
nın ardından trafik normale döndü. 
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ISTANBUL Gaziosmanpaşa’da bir bi-
nanın çatı katında çıkan yangın, biti-
şiğindeki binaya da sıçradı. Itfaiyenin 
uzun uğraşlar sonucu kontrol altına 
aldığı yangında can kaybı ve yaralan-
ma olmazken, dumandan göz gözü 
görmedi. Yangın, Gaziosmanpaşa 
Merkez Mahallesi Meriç Sokakta saat 
14.30’ta meydana geldi. Iddiaya göre, 
2 katlı binanın çatı katında henüz 
bilinmeyen bir nedenden dolayı alev-
ler yükselmeye başladı. Yangın kısa 
sürede yan binaya sıçradı. Binadan 
yükselen dumanlar nedeniyle sokakta 
göz gözü görmedi. Mahallelinin ih-
barı üzerine olay yerine polis, itfaiye 
ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevre 
ilçelerden gelen çok sayıda itfaiye 
ekibi, yangına ön ve yan cepheden 
müdahale ederek yangını kontrol 
altına aldı. Polis ekipleri herhangi bir 
olumsuzluğa karşı 
güvenlik önlemi alır-
ken, yangında can 
kaybı ve yaralanma 
yaşanmadı. Yan-
gının çıkış nedeni 
itfaiye raporunun ar-
dından belli olacak.

Kaldırıma çarpan
kamyonet yan yattı

Yangından göz 
gözü görmedi

100 METREKAREL100 METREKARELiiKK
ÖLEN Yusuf Bürce’nin kar-
deşi Faruk Bürce ise, “Bunlar 
içeriye girerken, ateş ediyorlar. 
Kardeşimi burada öldürdü-

ler. Evden geldim, kardeşimi 
aldım. Hastaneye götürdüm 
ama hayatını kaybetti. Bunlar 
burada cinayet işlediler. Ben 

bunların sonuna kadar, idam 
edilene kadar takipçisiyim. 
Burada bir katliam yaptılar” 
ifadelerini kullandı. 

İdam edilene kadar takipçisi olacağımİdam edilene kadar takipçisi olacağım

Pendik’te 100 metrekarelik bir arazi için bir yıl önce başlayan kavga, 8 çocuk babası bir kişinin 
ölümü, aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı. Olay anı güven-
lik kamerasına yansırken, geriye saldırıda ölen baba Yusuf Bürce’nin oynarken görüntüsü kaldı

Araziden 100 metrekarelik 
hakları olduğu belirten Idris 
Bürce, Savaş Bürce ve Hasan 
Arı, 8 çocuk babası Yusuf Bür-
ce (55) ile tartıştı. Tartışmanın 
ardından olay yerinden ayrı-
lan 3 kişi, takip ettikleri aileyi 
akşam saatlerinde evlerine 
girerken kurşun yağmuruna 
tuttu. Pompalı tüfek ve ta-

bancanın kullanıldığı saldırıda 
Yusuf Bürce hayatını kaybetti.

Göçbeyli Mahallesi’nde Cumartesi 
günü yaşanan olay, 100 metreka-
relik arazi anlaşmazlığı yüzünden 

meydana geldi. Bir yıl önce de yaşanan 
ve yine 1 kişinin öldüğü tartışma, öğle 
saatlerinde 3 kişinin Yusuf Bürce’nin 
evine gelmesi ile yeniden alevlendi.  
Araziden 100 metrekarelik hakları oldu-
ğu belirten İdris Bürce, Savaş Bürce ve 
Hasan Arı, 8 çocuk babası Yusuf Bürce 
(55) ile tartıştı. Tartışmanın ardın-
dan olay yerinden ayrılan 3 kişi, takip 
ettikleri aileyi akşam saatlerinde evle-
rine girerken kurşun yağmuruna tuttu. 
Pompalı tüfek ve tabancanın kullanıldığı 
saldırıda Yusuf Bürce hayatını kaybe-
derken, eşi Elvida Bürce, yengesi Hanım 
Bürce, çocukları Nazar Bürce(18), 
Deniz Bürce(17) ve Kardelen Bürce(14) 
yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 
çevredeki vatandaşlar tarafından hasta-
neye kaldırıldı. Saldırıyı gerçekleştiren 

İdris Bürce ve Savaş Bürce, jandarmanın 
yaptığı çalışmalar sonucunda kısa sürede 
yakalanarak gözaltına alındı. Hala 
firarda olan ve en son Şile ormanlarında 
görülen Hasan Arı’yı arama çalışmaları 
ise sürüyor. Saldırının ardından hafif 
yaralanan anne Elvida Bürce ve yenge 
Hanım Bürce, tedavilerinin ardından 
taburcu edilirken, durumları ciddi olan 
çocukların hastanedeki tedavisi sürüyor.

Olay kameralarda
Yaşanan silahlı saldırı anı ise güvenlik 
kamerasına yansıdı. Görüntülerde ailenin 
evin önüne geldikleri görülürken, bu sıra-
da bir otomobilin geldiği ve ateş edildiği 
görüldü. Olaydan sonra hayatını kaybeden 
Yusuf Bürce’den ise evinde müzik eşliğin-
de oynarken çekilen görüntüler kaldı.

En ağır cezayı alsınlar
Saldırı sırasında ölen eşinin yanında 

olan anne Elvida Bürce, “Burada saldır-
dılar, içeriye kaçamadık. Kızımı yolda 
vurdular. Eşimi de burada vurdular. 
Üçü birden saldırdı eşime. Savaş Bürce, 
İdris Bürce, Hasan Arı, bunların ceza-
landırılmasını istiyorum. Çocuklarım da 
hastanede. Tabanca, pompalı ve tüfek 
kullandılar. Üçü de birden saldırdı. Eşim 
burada yatıyordu ama kurtaramadık 
eşimi. Çocuklarım da hastanede, birinin 
durumu kritik. Ne olacağını bilmiyorum. 
Ben bunun soruşturulmasını istiyorum, 
adalet istiyorum” dedi. Bir yıl önce 
silahlı bir saldırının olduğunu hatırlatan 
Elvida Bürce, “Bir yıl önce yerimiz var 
dediler. Birbirlerini vurdular. Bizim 
üzerimize kaldı. Ama suçsuz oldukları 
anlaşılınca bizimkiler dışarı çıktılar. 
Ama bizi rahat bırakmadılar. Bizim evi-
mizi bastılar. Cumartesi günü de bu olay 
oldu. Yüz metrelik toprak için değer mi” 
şeklinde konuştu. DHA

Başakşehir’de gecekonduda çıkan yangın, bitişikteki yan binaya da sıçradı. Yangına uyku-Başakşehir’de gecekonduda çıkan yangın, bitişikteki yan binaya da sıçradı. Yangına uyku-
da yakalanan Suriye uyruklu bir kişide uyanarak, kendi imkanlarıyla gecekondudan çıktıda yakalanan Suriye uyruklu bir kişide uyanarak, kendi imkanlarıyla gecekondudan çıktı

Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik İstanbul’da düzenlenen Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik İstanbul’da düzenlenen 
operasyonda 15 eski Polis Akademisi öğrencisi gözaltına alındıoperasyonda 15 eski Polis Akademisi öğrencisi gözaltına alındı

4 şüphelinin yurt dışında olduğu, 4 kişinin 
de firari olduğu öğrenildi. Düzenlenen ope-
rasyon anları da kameraya yansıdı.  Polis 
Akademisi Başkanlığı’ndan 2015 yılında te-
rör örgütü ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle 
ilişikleri kesilen ve YÖK tarafından yer-
leştirildikleri üniversitelerde de Fetullahçı 
Terör Örgütü ile irtibatlarını devam ettir-
dikleri tespit edilen 23 eski Polis Akademisi 
öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi. 23 
öğrencinin örgütün mahrem imamları tara-
fından örgütsel arama yöntemi olan ardışık 
olarak arandığı, şüphelilerin HTS kayıt-
larının incelediği, örgütün mahrem imam 
konumundaki kişilerle irtibatlarını devam 
ettirdiklerinin tespit edildiği belirtildi. İstan-
bul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçla-
rıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 
tarafından gerçekleştirilen İstanbul merkez-
li operasyonda 25 adrese saat 05.00’de eş 
zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon-
da 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 
4 şüphelinin yurt dışında olduğu belirle-
nirken, 4 kişinin de firari olduğu öğrenildi.  
Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontro-
lünün ardından Vatan Caddesi’nde bulunan 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. 
Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

FATIH’TE iki ayrı adrese yapılan ope-
rasyonda piyasaya sürülmeye hazır halde 
3 milyon 325 bin lira ve 715 bin 500 dolar 
sahte para ele geçirildi. Operasyonda, 
K.A., ve M.A., isimli şüpheliler gözaltı-
na alınırken, operasyon anı kameralara 
yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü 
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 
ekipleri, 14 Ekim’de Fatih’te 2 ayrı ad-
reste piyasaya sürülmek üzere sahte para 
olduğu bilgisi aldı. Harekete geçen ekip-
ler, Fatih’te bulunan 2 adresten birine 
operasyon düzenledi. İlk adrese yapılan 
operasyonda K.A. (40) isimli şüpheli gö-
zaltına alındı. Adrese yapılan aramalarda, 
201 bin lira ve 13 bin 500 dolar sahte para 
bulundu. Ekiplerce yapılan çalışmaların 
devamında tespit edilen ikinci adrese 15 
Ekim’de düzenlenen baskında adrese 
bulunan M.A.,(40) isimli kişi gözaltına 
alınırken, operasyon neticesinde adreste 
yapılan aramalarda; Kesilmiş ve tabaka 
halinde olmak üzere toplam 3 milyon 325 
bin lira ve 715 bin dolar sahte para, 6 adet 
yazıcı, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet 
giyotin, 1 adet laminatör ve sahte para 
üretimi ve alt yapısında kullanıldığı değer-
lendirilen çok sayıda materyal ele geçi-
rildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, 
K.A. hakkında adli kontrol hükümleriyle 
serbest bırakılırken M.A. ise tutuklanarak 
cezaevine teslim edildiği öğrenildi.

Sahte para operasyonu
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T ürkiye'de gıda enflasyonu, uzun za-
mandır ekonominin kronik sorunla-
rından biri. Gıda enflasyonunun

yüksek seyretmesine en büyük neden olarak
tarım politikalarındaki plansızlık gösteriliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yap-
tığı açıklamada yüksek gıda fiyatlarından
zincir marketleri sorumlu tuttu. Erdoğan,
Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin sayısı-
nın artırılarak fahiş fiyatlarla mücadele edi-
leceğini söyledi.

Tanzim çadırları neden kaldırıldı?

Kooperatifi marketlerinin yüksek gıda fi-

yatlarıyla mücadelede bir çare olmayacağı
apaçık ortada. Bu durumun geçmişte gördü-
ğümüz 2-3 ay içinde kaldırılan tanzim satış
çadırlarından ne farkı var? Yaşayıp göreceğiz
en fazla yıl sonuna kadar dayanabilirler. İşin
özünde hayat pahalılığı yatıyor. Enflasyon,
çeşitli mal ve hizmetlerden oluşan bir sepetin
fiyatının sürekli artmasıyla oluşur. O yüzden
Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde ürün-
ler daha ucuza satılsa bile pahalı market-
lerde de ucuz marketlerde de ürünlerin fiyatı
aynı oranda yükseliş trendinde. TÜİK verile-
rine göre enflasyon yüzde 19,58'e yükseldi.
Türkiye'de gıda fiyatları, Birleşmiş Milletler

Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre
dünyada düşük seyrederken bile yükseliş eği-
limindeydi. Şimdi bütün dünyada gıda fiyat-
larının yükselişe geçmesiyle Türkiye gıda
enflasyonunun küresel etkileriyle de müca-
dele etmek durumunda.

Pahalılık tedarik zincirinden 
kaynaklanıyor

enflasyonunun asıl nedeni Türkiye'de bir

tarım politikasının olmaması. Diğer yan-
dan zincir marketler uzun zamandır gıda
ürünlerine yüksek kar marjı ekleyerek satış
yaptıkları gerekçesiyle eleştiriliyordu. Çift-
çinin sattığı fiyat ile ürünün raflardaki fi-
yatı arasındaki fark da bir tartışma
konusu. Bu fiyat farkının tedarik zincirin-
den kaynaklandığı apaçık ortada. Çiftçiden
satın aldıkları ürünlerin marketlere gelme-
sini sağlayan aracılar, rekabet koşullarını
gerekçe göstererek çiftçinin ürünlerini
ucuza satmasına neden oluyor. Kimi zaman
da hiç alım yapmayarak çiftçinin elindeki
ürünlerin bozulmasına sebebiyet veriyorlar.
Bu yüzden tedarik sistemi değişmediği
müddetçe Tarım Kredi Kooperatifi market-
lerinin yüksek gıda fiyatlarına çare olacak

gibi görünmüyor.

Üreticiyle market arasındaki 
aracılar kalkmalı

Kooperatif marketlerinden istersen bin
değil, on bin tane aç, sonuç itibarıyla ben-
zer malların raflara gelmesi benzer bir sis-
temle oluyor. Yine aracılar var, yine bunu
üreticiden çok ucuza alan ya da almayan
çeşitli tüccarlar, toptancılar var. Şu an
zaten zincir marketlerle rekabet edebilme-
leri mümkün değil. Sorun ürünlerin satıl-
dığı yer değil, sorun üretimden market
raflarına gelinceye kadarki süreci kapsıyor.
Bu durumu çözmeden aracıları ortadan
kaldırmadan değişen hiçbir olmayacaktır.

Sağlıcakla…

Kooperatif market süper markete karşı

Çocuklara robotik
kodlama eğitimi

Kartal Belediyesi, çocuklara geleceğin
dili olarak adlandırılan ve sorun çözme,
takım duygusu kazanma, geliştirme, ya-

ratıcı sanatlar ve analitik düşünme gibi pek çok
alanda beceri kazandıracak olan, ‘Robotik Kod-
lama Eğitim’ programına başladı. Kartal’da önce-
liği çocukların gelişimine ve geleceğine yatırım
yapmak üzerine hizmetler sunan Kartal Belediyesi,
Robotik Kodlama programı ile yeni nesilin yazılım-
cılarının yetişmesine de olanak sağlıyor.
Ortaklaşa düzenleniyor

Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde, Uluslararası
Lions 188-Y Yönetim Çevresi Federasyonu ile or-
taklaşa düzenlenen eğitim, 8-12 yaş arasındaki ço-
cuklara iki aylık dönemler boyunca
gerçekleştiriliyor. Robotik Kodlama Eğitimi saye-
sinde çocuklar; algoritma oluşturmadan, 3D çizim
tasarlamaya kadar, lego setleri ile programlama-
dan, bilgisayar kullanımına kadar birçok alanda
kendini geliştirerek yazılım dünyasına giriş yapıyor.
Geçtiğimiz aylarda, Robotik Kodlama Eğitim Sa-
lonu’nun açılışının ardından, geleceğin yazılımcı-
ları olan çocuklar öğretmenleri ile birlikte eğitim
programına başladı.
Geleceğin dilini oluşturuyor

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal
Belediyesi’nin eğitimde fırsat eşitliği ilkesinden yola
çıkarak, Kartallı çocukları bilim ve teknoloji ile bu-
luşturduklarını belirterek; “Robotik kodlamanın,
geleceğin dili olarak adlandırıldığını biliyoruz.
Dünyanın gelişmiş ülkelerinin eğitim programla-
rına baktığımızda, robotik kodlamanın önemli bir
yeri olduğunu görüyoruz. Kartal Belediyesi olarak,
geleceğin dili olarak adlandırılan bu programdan
çocuklarımızı mahrum bırakamazdık. Eğitim prog-
ramımızı bu sayede başlattık. Minik yazılımcıları-
mız bugün öğretmenleri ile buluştu. Hepsine
başarılar diliyor ve tüm öğretmenlerimize teşekkür-
lerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

FIKIR MARATONU

B ağcılar Belediyesi Konferans Sa-
lonu, 16-17 Ekim 2021 tarihle-
rinde çok önemli bir

organizasyona sahne oldu. Strateji Geliş-
tirme Müdürlüğü tarafından düzenlenen
ve Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ahmet Beşkese’nin moderatör-
lüğünü yaptığı programda; belediye per-
soneli içinden fikirlerini paylaşmak
isteyenler arasından 9 grup oluşturuldu.
İslam tarihi döneminde düşünce ve bu-
luşlarıyla bilime ve tarihe ışık tutan
önemli kişilerin isimlerinin verildiği grup-
lar, düşünce koçu Münir Arıkan’ın ko-
nuşmasının ardından beyin fırtınasıyla

çalışmalarına başladı.

Çözüm odaklı fikirler

6 kişiden oluşan gruplar, önce kendi arala-
rında bireysel fikirlerini ortaya koydu. Ar-
dından da fikirler üzerinde konuşarak etki
gücü yüksek, inovatif, Bağcılarlı hemşehrile-
rimizin yaşamını kolaylaştıran ve teknoloji
odaklı çözümler üreten fikirleri öne çıkardı-
lar. İki gün süren yoğun bir temponun ar-
dından üretilen projeler jüri üyeleri ve diğer
katılımcıların değerlendirmeleri amacıyla
sunuldu. Başkan Yardımcıları Av. Mehmet
Şirin, Dr. Osman Güneş, Emre Urlu, Şahin
Köse, Ali Erdoğan, Mehmet Akif Görentaş

ile Proje ve Dış İlişkiler Koordinatörü
Kenan Gültürk ve Gazeteci-Yazar Ekrem
Kızıltaş’tan oluşan jürinin ve katılımcıların
değerlendirmeleri sonucunda proje fikirleri
arasından en iyileri belirlendi.

Ödülleri verildi

Buna göre; İbn-i Haldun isimli grup “Şef-
faf Yönetim ve Hakediş Sistemi” isimli
projesiyle birinci, Farabi grubu “Sıfır Atık
Akademisi” projesiyle ikinci, Piri Reis
grubu ise “Akıllı Yaşam Noktası” projesiyle
üçüncü oldu.  Bu tür programların devam
ettirilmesi gerektiğini söyleyen Bağcılar Be-
lediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Bu tür

organizasyonlar çok değerli. Bağcılar Bele-
diyemizin temelinde istişare kültürü var.
1992’de ilk yola çıkarken Bağcılar’da yaşa-
yanlarla birlikte yola çıktık. Çünkü prob-
lemlerin kısa sürede çözmenin yolu
yaşayan kişilerden dinlemek. Sorunu yaşa-
yanlar çözümü çok daha kolay buluyorlar.
Söylenen bir fikrin bir başkası tarafından
geliştirilmesi, fikirlerin bir araya geliştirile-
rek proje oluşturulması çok önemli. Küçük
gördüğünüz fikirler belki bizim kafamızda
kıvılcımı oluşan fikirlerle örtüştüğünde çok
daha farklı noktalara gidebiliyor” dedi.
Çağırıcı, fikir maratonunda ilk üçe giren
proje sahiplerine ödüllerini takdim etti.

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Çalışan Fikirler Atölyesi’nde katılımcılar inovasyon ve teknoloji odaklı
çözümler üreten fikirlerini yarıştırdı. Parlak fikirlerin ortaya çıktığı platformda en iyi projeler ödüllendirildi. Belediye
Başkanı Lokman Çağırıcı, “Fikirlerin bir araya getirilerek projeler oluşturulması çok önemli. Küçük gördüğünüz 
fikirler belki bizim kafamızda kıvılcımı oluşan fikirlerle örtüştüğünde çok daha farklı noktalara gidebiliyor” dedi

osmankose@hotmail.fr

damgaweb@gmail.com

Osman KÖSE

Usta tiyatro oyuncusu Hakkı Er-
gök’ün, Dünya Şairi Nâzım Hik-
met’in Bursa Cezaevi’nde yazdığı

şiirlerinden yola çıkarak sahneye uyarladığı
“Nereye Gidiyoruz?” isimli tiyatro oyunu, Kü-
çükçekmece Belediyesi Cennet Kültür ve
Sanat Merkezi’nde ilk kez seyirciyle buluştu.
Ergök tarafından kurgulanan, sahneye konan
ve oynanan oyun, izleyiciden büyük alkış aldı.
Tek kişilik performansıyla sahnede göz doldu-
ran ve oyun öncesi açıklamalarda bulunan
usta oyuncu, Nâzım Hikmet’in bir dünya şairi
olduğunu vurgulayarak, “Acılarıyla beslenmiş,
çok çekmiş, kıymetini bilemediğimiz dünya
edebiyatının büyük şairi Nâzım Hikmet’in
bütün hayatını bir oyuna sığdırmak zordu.
Yaşamının bir kesitini almak istedim. Bursa
Cezaevi’nde yattığı dönem Nâzım’ın en ve-
rimli çağı.10 yıl… Memleketinden İnsan
Manzaraları’nı, Piraye’ye Mektuplar’ı orda

yazmış. Okudukça kronolojik olarak şiirleri
dizdiğimde onun hayat hikâyesi olduğunu
gördüm. Nâzım Hikmet’in Bursa Cezaevi’nde
yattığı dönemde hayatını anlatmaya çalıştım.
Epeydir düşündüğüm bir projeydi. Aslında bir
orotoryo yapmak isterdim” diye konuştu.
İzleyiciyle buluşacak

Kerem Gibi, Hapiste Yatacak Olana Bazı
Öğütler, Ben İçeri Düştüğümden Beri,
Doğum, Nereden Gelip Nereye Gidiyoruz,
Vatan Haini, Yaşamaya Dair ve Memleketim
şiirlerinin yer aldığı oyun izleyenleri derinden
etkiledi. Müzikleri Kenan Yılmaz imzası taşı-
yan “Nereye Gidiyoruz?”, 22 Ekim’de Sefa-
köy Kültür ve Sanat Merkezi’nde, 30 Ekim’de
ise Atakent Kültür ve Sanat Merkezi’nde seyir-
ciyle buluşacak. Oyunun önümüzdeki gün-
lerde Bursa, Bodrum, Mersin ve Adana’da
sahnelenmesi planlanıyor.

Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Fede-
rasyonu (TÜMFED) yarın Muhtarlar
Günü Kutlama Programı düzenleyecek.

Sabah saat 09:30’da Taksim Meydanı’nda bulunan
Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreninin ardından,
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Büyükşehir Belediye
Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek olan
muhtarlar, saat 13.00 - 18.30 arası ise Vatan Cad-
desi üzerinde bulunan Muhtarlar Evinde kendilerini
ziyarete gelenleri ağırlayacak. 
Yanımızda olsunlar

Konuyla ilgili açıklama yapan Tüm İstanbul Muh-
tar Dernekleri Federasyonu Başkanı Bahçelievler
Siyavuşpaşa Mahallesi Muhtarı Selami Aykut, bu
yıl 6.'sını kutlayacakları  19 Ekim Muhtarlar
Günü’nün öncelikle tüm dostlarına kutlu olmasını

diledi.  Yerel demokrasinin en eski örneğini temsil
eden muhtarlık görevini yürüten seçilmişler olarak,
sabahın erken saatlerinde bir araya geleceklerini ve
kutlama öncesi, saat 09:30’da Taksim Meydanı’nda
bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni yapa-
caklarını söyleyen Selami Aykut, “Taksim Mey-
danı’nda yapılacak törenin ardından, İstanbul Valisi
Ali Yerlikaya ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem
İmamoğlu'nu makamında ziyaret edeceğiz” dedi.
Aykut, bir yönüyle devleti, bir yönüyle halkı temsil
eden ve seçimle göreve gelmiş olan muhtarları bu
özel günlerinde yanlarında görmek istediklerini be-
lirterek,  “Bu duygu ve düşüncelerle tüm muhtarla-
rımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü şimdiden
kutluyor, fikir alış verişinde bulunma fırsatı yakala-
yacağımız günümüzde tüm dostlarımızı Muhtarlar
Evi’mize bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Nereye gidiyoruz?

Muhtarlar
unutulmadı

Selami Aykut

Süleymanpaşa Belediyesi
Zabıta Müdürlüğü, Süley-
manpaşa İlçe Emniyet Mü-

dürlüğü Çocuk Şubesi, Tekirdağ Aile ve
Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Te-
kirdağ Büyükşehir Belediyesi Zabıta
Daire Başkanlığı işbirliği ile Süleyman-
paşa genelinde gerçekleştirilen operas-
yonlarda, 8’i çocuk 21 kişi dilencilik
yaptıkları bölgelerden alınarak Süley-
manpaşa Zabıta Müdürlüğüne getirildi.
Yasal işlem yapıldı

Alınan bilgiye göre, haklarında dilencilik
yaptıkları gerekçesiyle yasal işlemler ger-
çekleştirilen şahıslar, üzerlerinden çıkan
ve dilencilik yoluyla elde edilmiş olduğu
tespit edilen paralar kayda geçirilerek,
idari işlemlerin ardından serbest bıra-
kıldı. Cuma Namazı öncesinde camile-
rin önlerinde ve özellikle Yeni Sanayi

Sitesi bölgesinde eşzamanlı olarak dü-
zenlenen operasyonlarla, dini vecibele-
rini yerine getiren vatandaşların hedef
alınması önlenmiş oldu. Konuyla ilgili
Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Mü-
dürlüğünden yapılan açıklamada, insan-
ların inançlarını ve duygularını
sömürerek haksız kazanç elde etmeye
çalışanlara müsaade edilmeyeceği, ço-
cukların suiistimali üzerinden rant elde
etmeye çalışan vicdan yoksunu insan-
larla mücadelenin taviz verilmeden sür-
dürüleceği ifadelerine yer verildi.

Dilencilere operasyon

Kerem Gibi, Hapiste
Yatacak Olana Bazı
Öğütler, Ben İçeri 
Düştüğümden Beri,
Doğum, Nereden Gelip
Nereye Gidiyoruz,
Vatan Haini, Yaşamaya
Dair ve Memleketim 
şiirlerinin yer aldığı
oyun izleyenleri 
derinden etkiledi.
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İYİ Parti Grup
Başkanvekili İbrahim
Özkan, bir taksicinin
Anadolu Yakası'ndan

Avrupa'ya geçmek isteyen
müşterisinden 400 dolar
vize parası aldığını iddia

etti. Taksiciler Esnaf Odası
Başkanı Eyüp Aksu

iddiaları reddederek
olayın kurgu olduğunu

belirtti. Aksu, "Biz konuyu
basından öğrendik,

araştırdık. Böyle taksi
yok, şoför yok. Bu konu
tamamen kurgu" dedi. 

İ BB yönetiminin, İstanbul'daki taksi
sorununu çözmek için Ulaşım Ko-
ordinasyon Merkezi (UKOME)

gündemine getirdiği yeni taksi sistemi ve
buna bağlı bin yeni taksi plakası önerisi,
oy çokluğuyla 9. kez reddedilmişti. İBB
Meclisi'nin Ekim ayı meclis oturu-
munda taksi sorununu gündeme getiren
İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim
Özkan, taksilerin denetlenmediğini, bu
yüzden yabancı turistlerin dolandırıldı-
ğını anlattı.  Özkan, bir taksicinin, "Tak-
siyle Anadolu Yakası'na geçmek için
vize lazım" diyerek yabancı profesör ve
ailesinden kişi başı 400'er dolar aldığını
iddia etti. Taksiciler Esnaf Odası Baş-
kanı Eyüp Aksu iddiaları reddetti. Aksu
olayın kurgu olduğunu savundu. Aksu
son günlerde gündeme gelen taksiciler
ve müşteriler arasındaki tartışmalara
ilişkin de açıklama yaptı. 

Böyle bir taksici yok

Konuyu araştırdığını ve böyle bir taksici

olmadığını belirten Aksu "Biz konuyu
basından öğrendik, araştırdık. Böyle bir
şikayet yok, böyle bir taksici yok. Zaten
taksicinin ismi belli değil, plaka ortada
yok. Bunu bir siyasi partinin grup baş-
kanvekili iddia etti. Biz kendisiyle de ko-
nuştuk. Böyle bir plaka yok, taksi yok,
şoför yok. Bu konu tamamen kurgu.
Zaten düşünün üniversitede görev
yapan bir hocamız böyle bir şeyden

bahsediliyor, böyle bir hoca yok. Tama-
men kurgu biz konuyu araştırdık" dedi. 

52 bin çalışanımız var

Son günlerde gündeme gelen taksici es-
nafı ile müşteriler arasındaki tartışma-
lara ilişkin de açıklama yapan Aksu, "17
bin 365 tane ticari taksi var 52 bin tane
çalışanımız var.  Kronik bölgelerde şoför

arkadaşların davranışlarıyla alakalı bazı so-
runlar var. Bu sorun eğitimle inşallah aşıla-
cak. Ulaşım Koordinasyon Merkezinde
İstanbul'da taksi sayısının artışı sık sık gün-
deme geldiği için taksici esnafımızı kara-
lama kampanyası devam ediyor. İçimizdeki
çürük elmaları da bu yapılan denetimler
sonucunda ayıklayacağız, yanlış yapanları
da ihraç edeceğiz" diye konuştu. DHA

Türkiye’nin kurtuluş mücadelesinin
başladığı Şişli, önemli iki projeye ev
sahipliği yapıyor. Türkiye Cumhuriye-

ti’nin kuruluş belgesi niteliğindeki Lozan Barış
Antlaşması’nın 100. Yılına yaklaşırken Şişli Bele-
diyesi, özel olarak hazırlanan bir kitap ve sergi
projesini hayata geçiriyor. Ciddi bir hazırlık sü-
reci sonunda hayata geçen ve Boyut Yayınla-
rı’ndan basılan “İlk ve Son Barış-100. Yılında
Lozan” kitabı, fotoğraf, belge ve haritalarıyla
eşsiz bir kaynak niteliğinde. Kitap aynı zamanda
Türkiye’nin 100 yıllık tarihine de ayna tutuyor.
Merkezinde Lozan Barış Antlaşması olan kitap
ayrıca Türkiye ulusal kurtuluş mücadelelerini,
cumhuriyetin kuruluşunu da anlatıyor. Kitapta
Türkiye’nin önemli yazarları ve akademisyenleri
kendi uzmanlık alanlarından hareketle 100 yıllık
barışı ve Türkiye’yi anlattılar, tartıştılar. Yazarla-
rın kullandıkları bilgi ve belgeler ise ilk kez bu ki-
tapta yer aldı.

Tarihi mekânda tarihi sergi

Şişli Belediyesi’nin hazırladığı diğer önemli proje
ise; “İlk ve Son Barış Lozan Sergisi.” Lozan Barış
Antlaşması’yla varlığını dünyaya kabul ettiren
Türkiye’nin anlatıldığı “İlk ve Son Barış Lozan
Sergisi”, yeni nesilleri bir ulusun kurtuluş müca-
delesine tanıklık etmeye davet ediyor. Sergi, Cum-
huriyet döneminin bilgi, belge ve yorumlarıyla
yaşadığımız toprakların yakın geçmişine ilişkin
yeni bilgiler ve yorumlar edinilmesine olanak sağ-
layacak içeriğe sahip. Büyük titizlikle hazırlanan
sergi, dönemin ruhunu daha iyi yansıtabilmek
için Cumhuriyetin en önemli endüstriyel mirasla-
rından biri olan Mecidiyeköy’deki Likör Fabrika-
sı’nda düzenleniyor. Hem sergi hem de kitap
bugüne kadar yapılan Lozan araştırmaları için-
deki en kapsamlı harita, belge ve fotoğraflara
sahip projeler olarak da öne çıkıyor.

VIZE PARASI
OLAYI KURGU 

Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu iddiaları reddetti. Aksu olayın kurgu 
olduğunu savundu. Aksu son günlerde gündeme gelen taksiciler ve müşteriler
arasındaki tartışmalara ilişkin de açıklama yaptı. 

İğneden ipliğe
her şey ithal!

Fikirtepe’de
sona doğru

Türkiye Ziraatçılar Derneği Genel Ku-
rulu 42.'si çok sayıda delege, siyasetçi ve
üreticinin katılımı ile Ankara’da yapıldı.

Ülke tarımının geldiği durumunun tartışıldığı
Genel kurulun Divan Başkanlığını yazarımız Mus-
tafa Dolu yaptı. Genel Kurulun açılışını yapan Zi-
raatçılar Derneği Genel Başkanı Hüseyin
Demirtaş, yaptığı konuşmada, ülke tarımının yanlış
kararlar ve yönetimler nedeniyle çok gerilediğini,
ülkemizin saman ithal eder duruma gelmesinin zi-
raatçılar olarak kendilerini üzdüğünü belirtti.
Köylü toprağa küstü

“Tarım ülkesi olan ve ektiği ile beslenen hatta nüfu-
sunun on katını besleyecek durumda olan ülkemiz
öyle bir hale geldi ki neredeyse tarımda iğneden ip-
liğe kadar diye tabir edilen tarımla ilgili her şeyi
ithal eden duruma geldik” diyen Demirtaş, “Merci-
mek tohumunu bizden alan Kanada’dan, mısır’ı
Macaristan’dan, Nohut’u Meksika’dan, dünyaca
ünlü birincimiz varken Vietnam’dan, saman’ı Bul-
garistan ve Romanya’dan ithal ediyoruz. Bu
durum bizleri üzdüğü gibi köylümüzü toprağı ile
küstürdü. Tarım Girdilerinin fiyatlarının yüksek ol-
ması nedeniyle çiftçi ekemiyor, ekse de hasadını
ederi fiyatına satamıyor. Planlı bir program ve ger-
çek anlamda çiftçi desteği ile ülkemizin yeniden
canlandığını ve en az 1. 5 milyar nüfusu besleyecek
duruma geleceğimizi böylece dünyayı besler du-
ruma geleceğine olan inancımız bitmemiştir. Yeter
ki ülkeyi yönetenler kafalarına göre değil önerileri-
mize göre tarımı ve çiftçiyi yönlendirsinler” dedi.
Müşteri durumuna geldik

Divan Başkanlığına getirilen Mustafa Dolu ise

“Ülkemiz ihracat patlamasını 1946-47 yıllarında
ürettiği ürünleri savaştan çıkmış Avrupa ülkelerine
satarak yaptı ve daha sonra bir daha o seviyeye
gelmedi. Tarım girdilerinin ateş pahası olması ne-
deniyle milletin efendisi olan köylümüz toprağına
küstü, tarlasına gidemez çiftçiliğini yapamaz hale
geldi. Bizler daha önceleri vatandaştık. Şimdi hepi-
miz bir takım holdinglerin müşterisi durumuna
geldik. Geçmediğimiz yolların, köprülerin, tünelle-
rin, hasta garantisi verilen ve gitmediğimiz hasta-
nelerin müşterisi durumuna geldik. Sosyal devlet
anlayışı bittiği için doğalgaza, elektriğe ve diğer
maddelere yapılan zamlarda vatandaş olarak dev-
letimiz tarafından korunmuyoruz. Bunlar değer-
lendirildiğinde de holdinglerin müşterisi
olduğumuz apaçık görülüyor” dedi.
İlgi yoğundu

TZD’nin 42. Genel Kurulu'na CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Sekreteri Selin
Sayek Böke, İyi Parti Genel Başkan Danışmanı
Aytun Çıray ve Tarım Bakanı Yardımcısı M. Hadi
Tunç toplantıyı telgrafla kutlarken, Genel Kurul'a
CHP Milletvekilleri Orhan Sarıbal, Okan Gaytan-
cıoğlu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ergin
Kahveci ve Dr. Turan Gürdoğan, DEVA Partisi
Genel Başkan Yardımcısı Hasan kural adına
Nutku Akın Federal Almanya Büyükelçiliği Tarım
Müsteşarı Dr. Peter Bohlen ve Janien Kardeş,
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki
Remzi Suiçmez, Tarımsal Gelişme Vakfı Başkanı
Sami Doğan, Türkiye Tarımcılar Vakfı Başkanı
Kamber Kul, Veteriner Hekimler Derneği Başkanı
Dr. Gülay Ertürk, CHP Ankara İl Başkan Yardım-
cısı Aycan Demir katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'ın öncü-
lüğünde Çevre ve Şehirci-

lik Bakanlığı desteğiyle Fikirtepe'de
başlatılan kentsel dönüşüm çalış-
maları devam ediyor. Çalışmalar
kapsamında  altyapı adına yetersiz-
lik gösteren Fikirtepe'de yarım bıra-
kılan inşaatların tamamlanması,
alanın yetersiz olan fiziki ve sosyal
çevre koşullarının iyileştirilmesi, çar-
pık ve düzensiz yapılaşmanın düzel-
tilmesi adına çalışmalar sürdürüldü.
Alanda incelemelerde bulunan
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı
ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri
Genel Müdürü Vedad Gürgen, Fi-
kirtepe Kentsel Dönüşüm Proje-
si'nin son durumuna ilişkin
açıklamalarda bulundu.
Özel olarak ilgilendi

Fikirtepe'de yürütülen çalışmaları
yerinde inceleyen Gürgen, "Bundan
iki sene önce biliyorsunuz Cumhur-
başkanlığı Hükümet Sistemi'nin
gündeme gelmesiyle beraber Çevre
ve Şehircilik Bakanı olarak da Sayın
Bakanımız Murat Kurum Bey'de
görevlendirildi. Kendisi bu konuyla
özel olarak ilgilendi ve arkasında bir
mevzuat değişikliği yapıldı. Hem
sözleşmelerin feshedilmesiyle ilgili
işini yapmayan müteahhitlerin söz-
leşmelerinin feshedilmesiyle ilgili
hem de bakanlığın bazı alanlarda
müdahale edip müteahhitlerin ye-
rine projeleri teslim edip, hak sahip-
lerine vermesiyle ilgili olarak. Şimdi
işte onun örneklerinden bir tane-
sinde Fikirtepe'de beraberce yaşıyo-

ruz. Fikirtepe'de yaklaşık yedi ay
öncesinden yine sahada yapılan
toplantılarda hak sahipleri ve müte-
ahhitlerin bulunduğu toplantıda
Sayın Bakanımız bütün tarafları
dinledikten sonra Sayın Cumhur-
başkanımızın da talimatlarını alarak
Fikirtepe'deki projeyi Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı olarak bizim yürü-
teceğimizin deklarasyonunu yaptı.
Bugün üç tane yapı adasında şu
anda emlak konut fiilen inşaatlarına
devam ediyor. İki tane ihale yolda,
onlar da ekim ayının içerisinde yapı-
lacak ve uygulama alanı içerisindeki
yirmi yapı adasının tüm ihaleleri de
bu yılın sonunda bitmiş olacak" diye
konuştu.

150 gün süre verildi

Evlerin boşaltılmasına ilişkin son
durumu açıklayan Gürgen, "Siz de
gördünüz alanın nereden baksanız

yüzde 97'si boşaltılmış durumda. 7
bin 200 hanenin olduğu bir proje
alanından bahsediyoruz. Çok hızlı
boşaltmalar, tahliyeler gerçekleşiyor.
İşte şu anda içerisinde bulunduğu-
muz alanda da camlar, kapılar, pen-
cereler söküldü. Vatandaş artık en
son kalan kişiler evlerini tahliye edi-
yorlar. Aşağıda da bir taraftan
emlak konutunda şantiyeleri hızlı bir
şekilde devam ediyor. İnşallah bu
senenin sonu itibariyle bütün proje
alanlarımızın içerisinde ihalelerimiz
bitmiş, bu bölgenin yıkımları ta-
mamlanmış ve yeni Fikirtepe'nin te-
mellerinin atıldığı, binaların
yükseldiği yeni bir duruma doğru gi-
diyoruz. Biz Sayın Bakanımızın tali-
matlarından sonra vatandaşlarımıza
150 günlük tahliye süresi verdik bu
alanın içerisinde. Bu da 15 gün ön-
cesinde doldu bu süreçte" ifadelerini
kullandı. DHA

Kuruluşunun 72. yılında Türkiye Ziraatçılar Derneği'nin Genel Kurulu Ankara
Gürkent Otel de yapıldı. Ziraatçılar Derneği Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, “
Tarım ülkesi olan ve ektiği ile beslenen hatta nüfusunun on katını besleyecek
durumda olan ülkemiz öyle bir hale geldi ki neredeyse tarımda iğneden ipliğe
kadar diye tabir edilen tarımla ilgili her şeyi ithal eden duruma geldik” dedi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel 
Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gür-
gen, Fikirtepe Kentsel Dönüşüm alanını ziyaret
ederek "Siz de gördünüz alanın nereden baksanız
yüzde 97'si boşaltılmış durumda. 7 bin 200 hane-
nin olduğu bir proje alanından bahsediyoruz" dedi. 

180 GÜN ÖNCE TEBLİGAT YAPTIK
Gürgen şunları söyledi: "Şimdi en son gerek Çevre Şe-
hircilik Bakanlığı personeli olarak bizler, gerek bizim
müşavirlik hizmetlerimizi yürüten GEDAŞ sahada va-
tandaşın kapısını tek tek çalarak dolaşıyoruz. Evlerini
boşaltamayan var mı? Hastalığı olan var mı? Düş-
künlüğünden dolayı tahliye edilemeyen vatandaşlar
var mı? Bunların evlerini şu anda tek tek dolaşıp ihti-
yaçları olanların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz.
Bizim dediğim gibi yaklaşık  180 gün öncesinden in-
sanlara tebligat yaptık. Evlerini boşaltmalarını, iş yer-
lerini boşaltmaları anlamında biz de genelde insanlar
son güne kadar beklerler. Biz fatura ödememizde de
hep son günleri bekliyoruz. Resmi müracaatlarda da

son günleri bekliyoruz. Şimdi burada son günlerini
bekleyen sanayici arkadaşlarımız da var. Esnaftan da
arkadaşlarımız var. Biz bir kısmıyla konuştuğumuzda
kendilerinin yerlerini ayarladıklarını ancak son güne
kadar artık 'Burayı kapatın elektriği, suyu kesiyoruz'
diyene kadar buradaki ticari faaliyetlerini sürdürecek-
lerini söylüyorlar. Biz bunların da haberlerini verdik
kendilerine. Artık yerlerini ayarladılar. Söylediğim gibi
konutlar için bulduğumuz depolar aynı zamanda es-
nafımız ve ticarethanelerimiz için de geçerli. Onların
da eşyalarını taşımak konusunda, depolara koymak
konusunda hiçbir tereddüdümüz yok. Yeterki bir an
önce projemiz başlasın."

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş
belgesi olarak nitelendirilen,
Lozan Barış Antlaşması’nın 100.
yılına yaklaşırken Şişli Belediyesi
“İlk ve Son Barış 100. Yılında
Lozan” kitabını tanıtıyor. Aynı 
zamanda tarihi belge ve
fotoğraflardan oluşan, kitap ile
aynı ismi taşıyan sergi de İstanbul-
lularla buluşmaya hazırlanıyor

İLK VE 
SON BARIŞ
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TİGEM'in, 215 bin dekar arazi varlığı ile
4'üncü büyük işletmesi Polatlı Tarım İşlet-
mesi'nde güzlük hububat ekimi başladı. Tİ-

GEM'in Polatlı'daki işletmesinde yaklaşık 100 bin
dekarlık alanda ekim faaliyeti gerçekleştirilecek. Bu
kapsamda 80 bin dekar alanda buğday, 3 bin dekar
alanda tohumluk fiği, 10 bin dekar alanda hasıl fiğ
ekimi yapılacak. Otomasyon sistem ile yapılan ekim
yaklaşık 20 gün sürecek. İşletmede, hem bölgenin ihti-
yacına hem de iklim şartlarına uygun olarak belirlenen
yerli çeşitlerin arasında 'Reis', 'Bezostaja' ve 'Tosunbey'
çeşitleri yer alıyor. Aynı zamanda ekimlerde kullanılan
çeşitlerin tümü sertifikalı olup, yüzde 25 daha fazla
verim potansiyeline sahip.

Verimli potansiyele sahip

Ekimi yapılan buğday türü 'Reis', diğer türlerden ayrı-
larak yüksek verim potansiyeline sahip. İşletmede 3
yıldır üretilen 'Reis', uygun toprak ve iklim şartlarında
kuru ziraat alanlarında yaklaşık 450 kilo verim potan-
siyeline sahip. Reis'in gelecek yıllarda İç Anadolu Böl-
gesi’nin tamamı, Doğu Anadolu Bölgesi’nin doğusu,
Güney Anadolu Bölgesi’nin kuzeyi, Karadeniz ve Ak-
deniz bölgelerinin iç kesimlerinde lokomotif çeşit ol-
ması bekleniyor.

Verimi tercih ediyoruz

TİGEM Polatlı Tarım İşletmesi Müdürü Ünal Kılıç,
ekim faaliyetlerinin tamamen otomatik beyne sahip
olan pnomatik mibzerlerle yapıldığını belirterek,
"TİGEM genelinde önceki yıllarda ekim faaliyetleri
eski dönemlerde 15 Eylül gibi başlayıp, aralık ayının
ortalarında bitiyordu. Şimdi bu rakam 1 aya kadar
düştü. Bu da bize ekimden kaynaklı verim artışını artı
olarak sağladı. Yerli ve milli tohumlar kullanıyoruz.
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
(TAGEM) tarafından geliştirilen, ıslah edilen, sertifi-
kası alınan çeşitleri öğrenerek bunların Araştırma ve
Geliştirme (Ar-Ge) denemelerini getirerek bölgemize
adapte olacak çeşitleri gözlemleyerek üretim talep edi-
yoruz. Tohumlukları işletmemize getirerek hem verim
ve hem de kalite noktasında değerlendiriyoruz. İşlet-
memizde verim olarak fayda sağlamışsa bunu işletme-
mizin portföyüne dahil ediyoruz. Tohumlukların
seçiminde hem o tohumların bölge şartları hem de
yüksek verimli olmasına göre tercih yapıyoruz. Çiftçi-
mize yüksek verim potansiyeli olan çeşitleri kazandır-
mak için bu çalışmalarımızda titiz davranmak
zorundayız" dedi. Kılıç, işletmenin ana faaliyetinin
buğday tohumculuğu olduğunu belirterek, "Şu anki 3
çeşitten 'Reis', 3 yıldır Ar-Ge çalışması yaptığımız bir
çeşit. Bu çeşidimiz 450 kilo gibi bir verim verdi. Yük-
sek verim potansiyeline sahip bir çeşit. Bölge çiftçimiz
ile konuştuğumuzda kendilerinin ektikleri muhtelif çe-
şitlerden yaklaşık 350 kilo verim aldıklarını söylediler.
Biz 'Reis'ten onlara istinaden daha fazla verim aldık.
Verimin fazla olması, maliyetin düşmesi anlamına
gelir. Maliyet düştüğü zaman da çiftçimiz para kaza-
nır. Biz bu çeşitten çok mutluyuz. Diğer bölgelerde
uyumunun olumlu olduğu söylendi. Yüksek verimli ve
ekmeklik değerleri de yüksek olduğu için lokomotif
olacağı yönünde beklentimiz var. Ekilişlerimizi kasım
ayının başında sonlandıracağız” dedi.

Türkiye'nin önemli muz üretim
merkezlerinden Mersin'de dev-
let destekleriyle son yıllarda

üretim alanı 56 bin dekarı aşan "tescilli
ürün" Anamur muzu, 2 ilçenin çiftçileri-
nin en büyük gelir kaynakları arasında
yer alıyor. Coğrafi konumu ve mikrok-
lima özelliğine sahip Anamur ve Bozyazı
ilçelerinde üretimi yapılan muz, sera or-
tamında doğal yollarla yetiştiriliyor. Ko-
kusu, tadı ve kabuğunun ince olmasıyla
ithal muza oranla daha çok tercih edilen

Anamur muzunda hasat, yılın her ayı ya-
pılabiliyor. Sübvansiyonlu tarım kredisi
ve örtü altı tarım destekleriyle üretim
alanları genişlemeye devam eden muz,
bu yıl dalında 6 liradan alıcı buluyor.
Geçen yılın aynı dönemine göre dalın-
daki fiyatı ortalama 1,5 lira gerileyen
muzun üreticileri, market raflarında ürü-
nün 12-15 liraya kadar çıkmasından şi-
kayet ediyor. Anamur-Bozyazı Ziraat
Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş,
muz üretim alanlarının genişlemesinde

devletin büyük katkısı olduğunu söyledi.
Gümüş, muzda uygulanan politika saye-
sinde bu seviyelere geldiklerini belirterek,
şöyle konuştu: "Geçmiş yıllarda Türkiye
tüketiminin yüzde 15'lerini karşılıyorduk.
Tüketim o zamanlar kişi başına yılda 2
kilogram civarındaydı. Şu anda 10 kilo-
gramı aştı. Üretim artarken aynı oranda
tüketim de artıyor. Eskiden muz lüks tü-
ketim meyvesiydi ancak bugün bütün
sofralara girmeye başladı. Üretimde her-
hangi bir sorun yok. Üreticiler en kaliteli

muzu, en verimli şekilde üretmeye devam
ediyor. Hemen hemen yüzde 80'in üze-
rinde sera yapımında devletin muhakkak
katkısı var. Sübvansiyonlu tarım kredile-
riyle bu seralar yapılıyor."
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T rabzon'da bazı balıkçılar Kara-
deniz'de yeterince balık avlaya-
madıklarından özellikle son

yıllarda yoğun bir şekilde ihraç edilen
deniz salyangozuna yönelirken, ihraç
edilen deniz salyangozu sayesinde hem
kendilerinin hem de ülke ekonomisinin
kazandığını söylediler. Kıyı balıkçıları
olarak bu sezon özellikle palamudun
olmayışı kendilerini olumsuz etkiledi-
ğini belirten balıkçılardan Erkan Acu-
ner, “Başta palamut olmak üzere diğer
balık çeşitlerinin az olmasından dolayı
deniz salyangozuna yöneldik. Deniz
salyangozu Karadeniz'de oldukça fazla,
istilacı tür olarak biliniyor. İhraç ürünü
olduğu için ülkeye ekonomik katkısı
var” dedi.

1 tona kadar tutabiliyoruz

Erkan Acuner, “Küçük balıkçılar olarak
bu sezon şu ana kadar umduğumuzu
pek bulamadık. Trabzon açıklarında
pek palamut olmadığı için biz de sal-
yangozun peşine gidiyoruz. Şartlar
uygun olduğunda günde 500 kilogram

bazen de 1 tona kadar tutabiliyoruz.
Şartlar kötü olursa 100-150 kilogram
kadar tutuyoruz. Karadeniz'de Si-
nop'tan Hopa'ya kadar farklı yerlerde
avcılığı yapılıyor” diye konuştu. Ocak-
Ekim 2020 döneminde 6 ülkeye 1740

ton deniz salyangozu satıldı. Bu ihra-
cattan 11 milyon 815 bin 948 dolar ka-
zanç sağlandı. Güney Kore, Çin Halk
Cumhuriyeti ve Japonya en fazla dış
satım yapılan ülkeler oldu. Güney
Kore’ye 7 milyon 641 bin 611, Çin Halk

Cumhuriyeti’ne 1 milyon 446 bin 965
ve Japonya’ya da 1 milyon 440 bin 433
dolarlık deniz salyangozu ihracatı ya-
pıldı. Bunun dışında deniz salyangozu
ihraç edilen ülkeler Tayvan, ABD 
ve Vietnam oldu.

Fabrikanın yıllık elektrik
tüketiminin yüzde 10’unu
karşılayacak olan tesisin,

yılda 1616 ağacı kurtararak doğa
için pozitif değer yaratması hedefle-
niyor. Tesis aynı zamanda uygulama
geliştirme ve müşteri demo merkezi
olarak da kullanılacak.Siemens Tür-
kiye, Gebze Entegre Üretim Üssü’ne
güneş enerjisi tesisi kurarak yeni bir
yatırımı hayata geçirdi. Tesis, Gebze
üretim üssünün yılda 13 milyon 250
bin kwh olan enerji ihtiyacının yüzde
10’unu karşılayacak. 1 milyon 350
bin kWh enerji üretimi ile 664 ton
karbon salımını engelleyecek olan
güneş enerjisi tesisi, yılda 1616 ağacı
kurtararak doğa için pozitif değer
yaratacak.  Kartal ve Gebze kam-
püslerinde tükettiği elektriği yüzde
100 oranında yenilenebilir kaynak-
lardan karşılayan ve alternatif yenile-
nebilir enerji kaynakları üzerine
çalışmalarını sürdüren Siemens Tür-
kiye, 2023 yılında karbon nötr olma
hedefine giderek daha çok yaklaşı-
yor.

Verimlilik artırılacak

Siemens, bu tesisinde de yine sant-
ralin güç dönüştürme süreçlerini
Siemens Kaco Inverter’ler ile gerçek-
leştiriyor. Güneş enerjisi tesisinin
performans değerlendirmelerinde ise
Siemens DESMAC yazılımı kullanı-
lıyor. Verimliliğin artırılması için ya-
pılacak önleyici bakım ve servisler ile
hedeflenen yıllık üretim miktarının

üzerinde bir performans kaydedil-
mesi planlanıyor. Tesis, aynı za-
manda uygulama geliştirme ve
müşteri demo merkezi olarak kulla-
nılacak.

3 odak benimsiyoruz

Konuya ilişkin açıklamada bulunan
Siemens Türkiye Yönetim Kurulu
Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis,
“Siemens Türkiye olarak sürdürüle-
bilir bir gelecek inşa etme yolunda
çevre, çeşitlilik ve dijitalizasyon
olmak üzere üç odağı benimsiyoruz.
Yeni sorumlu büyüme stratejimiz ile
sürdürülebilirlik önceliklerimizi be-

lirledik ve dekarbonizasyon bu stra-
tejinin en önemli bileşenleri arasında
yer alıyor. Gebze’deki yeni güneş
enerjisi tesisimiz bu vizyonun en
güncel ve somut örneği. 2023 kar-
bon nötr olma hedefi kapsamında
son beş yılda attığımız adımlarla
yüzde 20 enerji tasarrufu elde ettik.
Kartal ve Gebze kampüslerimizde
ihtiyaç duyduğumuz enerjinin yüzde
100’ünü yenilenebilir enerji kaynak-
larından sağlıyoruz. Gezegenimizin
geleceğine destek olan çözümler ge-
liştirmeye ve sürdürülebilirlik oda-
ğındaki yatırımlarımıza devam
edeceğiz” dedi.

Siemens Türkiye, Gebze Entegre Üretim Üssü’ne güneş enerjisi tesisi kurdu. Kartal ve Gebze kampüslerinde tükettiği
elektriğin yüzde 100’ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayan şirket, yeni tesisle sürdürülebilirlik yatırımla-
rına bir yenisini daha eklediğini duyurdu. Yılda 1616 ağacı kurtararak doğa için pozitif değer yaratması hedefleniyor

Mersin'in Anamur ve Bozyazı ilçelerindeki üreticiler, dalında 6 liradan
alıcı bulan ürünün market raflarında 15 liraya kadar satılmasından,
üretici ve tüketici fiyatları arasındaki farktan rahatsızlık duyuyor

Bin 616 ağaç kurtarılacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
(TİGEM) bünyesinde faaliyet gösteren
Polatlı Tarım İşletmesi'nde yapılan
ekimin ardından temmuz ayında hasadı
yapılacak hububat mahsulü tohuma
dönüştürülerek, çiftçiyle buluşturulacak

Karadeniz’de bu sezon
özellikle palamudun

beklenenden az av
vermesi balıkçıları

farklı arayışlara 
yöneltti. Balıkçı Erkan
Acuber, “üçük balıkçı-
lar olarak bu sezon şu

ana kadar umduğu-
muzu pek bulamadık.

Trabzon açıklarında
pek palamut olmadığı

için biz de salyangozun
peşine gidiyoruz” dedi

UMDUGUMUZU
BULAMADIK!

Şehit çocuklarına
73 milyon yardım

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanı Vedat Bilgin, 2021-2022
eğitim öğretim yılı için şehit ço-

cuklarına ve harp/vazife malullerimizin
hem kendileri hem de çocuklarına top-
lamda 73.6 Milyon TL eğitim yardımı
yapılacağını açıklandı. Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, şehit ve
gazi çocuklarına 73.6 Milyon TL eğitim
yardımı yapılacağını açıklandı. Bilgin şu
ifadeleri kullandı: “Aziz hatıraları milleti-
mizin sinesinde yer alan şehitlerimizin
çocuklarının ve harp/vazife malullerimi-
zin hem kendileri hem de çocukları için
2021-2022 eğitim öğretim yardımı öde-
melerini 22 Ekim 2021 Cuma günü ger-
çekleştireceğiz. Bu kapsamda, ilköğretim
için 2 bin 697 TL, ortaöğretim için 4 bin
045 TL, yükseköğretim için 5 bin 394 TL
olmak üzere toplam 19 bin 501 öğrenci-
mize 73.6 Milyon TL eğitim- öğretim
yardımı yapacağız” dedi.

Erkan Acuner, “Küçük balıkçılar olarak bu sezon şu ana kadar umduğumuzu pek bulamadık. Trabzon açıklarında pek 
palamut olmadığı için biz de salyangozun peşine gidiyoruz. Şu ana kadar umduğumuzu maalesef bulamadık” dedi.
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B eylikdüzü Belediye Başkanı Meh-
met Murat Çalık, Kurban Bay-
ramı öncesi Yakuplu

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

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

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

İşlemler tamamlandı

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

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

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

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

BARIŞ KIŞ

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

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

Şehitler için dua edildi

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

Şehitlere rahmet

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

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

Bir dönüm noktası

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

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

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

Yüzde 80 karşı koyuyor

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

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

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

deniyle Taksim
Cumhuriyet Anıtı'nda

tören düzenlendi.
KKTC İstanbul

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

şehitlerimizi saygı ve
rahmetle anıyorum"

diye konuştu.

Bayrak hassasiyeti

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

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

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

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

İşlemler tamamlandı

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

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

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

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

BARIŞ KIŞ

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

Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında
yıkımı yapılan binanın bir duvarında
ayna ve üzerine asılı Türk bayrağı
olduğu görülünce yıkım durduruldu.
Yıkım firmasında görevli Yunus Çalı,
kepçe ile duvara ulaşarak "Bu hep-
imizin ortak değeri" dediği bayrağı aldı
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Çınar, "20 Temmuz 1974, esasen yüzyıllık bir zaman
dilimi içerisinde Kıbrıs Adası'nda verilen Türklük,
Atatürkçülük mücadelesinin dönüm noktasıdır. Kıb-
rıs'ta Türk halkının asırlık varoluş mücadelesi Ada'nın
1878'de İngiltere'ye kiralanmasıyla başlar. Merhum
Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş'ın,
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AvcılAr Gümüşpala Mahallesi'nde önceki gün saat
15.30 sıralarında 2 katlı binanın yarısını yıkımı yapıldı.
Kepçe operatörü yıkıma devam ederken, birinci katta
ortaya çıkan bir odanın duvarında asılı ayna ve üze-
rinde Türk bayrağı olduğu görüldü. Yıkım firmasının
yetkililerinden Yunus Çalı, operatöründen kepçeyi
yere indirmesini istedi. Kepçenin üzerine çıkan Çalı,
duvara ulaşarak buradaki ayna ve üzerindeki Türk
bayrağını aldı. Bayrak hassasiyeti cep telefonu kame-
rası ile görüntülendi. Yunus Çalı, indirdiği Türk bay-
rağını öperken, "İlk yıkımda bayrağımızı göremedik.
Sonraki yıkımda görünce, hemen aldık. Bayrak hepi-
mizin ortak değeri. Orada durmasına gönlümüz el
vermedi" dedi. Alışverişe gittiği sırada kepçe ile yıkılan
binanın duvarından Türk bayrağının alınmasını cep
telefonu ile görüntüleyen Halil Tuncer, "Kardeşimiz
duvardaki bayrağı görünce hızla kepçeye binerek onu
almaya gitti. Bayrağımızı inşallah her zaman göklerde
tutmaya devam edeceğiz. Bayrak, bizim her şeyimiz"
açıklamalarında bulundu. DHA

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

Yüzde 80 karşı koyuyor

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

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

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

deniyle Taksim
Cumhuriyet Anıtı'nda

tören düzenlendi.
KKTC İstanbul

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

şehitlerimizi saygı ve
rahmetle anıyorum"

diye konuştu.

Bayrak hassasiyeti

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

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

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

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

Hastaneye beni almadılar

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

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

Eve girmek istemiyorum

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

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

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

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

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

arası anma sürüşü yapıldı.

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

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

Umut'la hiç tanışamadı

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

Mücadele edeceğiz

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

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

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

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

BISIKLETLI
PROTESTO

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

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

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

Kendimi kenara attım

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

Maganda dehşeti

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

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

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

polise teslim oldu. Şüpheli Mehmet C.Ç. adliyeye
sevk edildi.  Öte yandan olay günü yaşananlar gü-
venlik kamerasına yansıdı. Olay 26 Haziran'da
Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana
geldi. Şüpheli Mehmet C.Ç ve eşi A.Ç.'nin, H. is-
mindeki kız arkadaşlarıyla, H.'nin babasına ait me-
kana gelip gitme konusunda aralarında
küfürleşmeye varan tartışma yaşandı. Bu olay üze-
rine H.'nin erkek arkadaşı Abdulkadir U.(21) Meh-
met C.Ç.'yi telefonla arayarak tehdit etti. Daha
sonra Mehmet C.Ç. ile olay yerinde buluşmak için
sözleşen Abdulkadir U. yanına arkadaşı Sinan K.'yı
da alarak gitti. Olay yerinde çıkan kavgada Sinan
K., Mehmet C.Ç. tarafından silahla ateş edilmesi
sonucu yaralandı. Mehmet C.Ç. olay yerinden
otomobille kaçarken, yaralanan Sinan K. kaldırıl-
dığı hastanede hayatını kaybetti. DHA
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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Merkez Ban-
kası ziyaretinin nedenlerini açıkladı. Öztrak, “İktidara yürüyen 
bir CHP’nin karşı karşıya kalacağı faturanın konuşulması ve bu 

faturanın daha fazla büyütülmemesi için neler yapılması gerek-
tiği konusundaki görüşlerimizin aktarılması amacıyla ziyaret 

ettik. Tarafsız olması gereken, bağımsız olması gereken Merkez 
Bankası’nı gidelim bir uyaralım dedik” ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kamu görevlilerine yönelik açıklamalarına 
tepki göstererek, “Vesayet ve paralel yapı algısı oluşturmaya çalışarak vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın her kesimini 

tehdit eden ve şaibe altında bırakanlar hakkında suç duyurusunda bulunuyorum. Bu paralel yapılara hesap sorulmalıdır” dedi

Silivri’de açıklamalarda bulunan Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, “Dünya deniz taşımacılığına yeni bir soluk 
getirecek Kanal İstanbul ile ulaşım sektörü ve denizcilik alanında yeni bir çağın kapısını aralıyoruz” dedi

UYARMAYAUYARMAYA  
GGiiTTTTiiK!K!

CHP Sözcüsü Faik 
Öztrak, “CHP Eko-
nomi Masası TV” 

adlı Youtube kanalında 
ekonomist Devrim Zel-
yut’un sorularını yanıtladı. 
Öztrak, CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 
kendisinin de yer aldığı bir 
heyetle Merkez Bankası’na 
gerçekleştirdiği ziyaretin ne-
denini, “Türkiye ekonomi-
sinin gidişinin hiç de hayra 
alamet olmadığını ve bunun 
faturasının ciddi ölçüde 
milletimize çıktığını ve yine 
bu faturayı, artık ayan beyan 
görüldüğü gibi iktidara yü-
rüyen bir Cumhuriyet Halk 
Partisi var, iktidara yürü-
yen bir Cumhuriyet Halk 
Partisi’nin karşı karşıya 
kalacağı faturanın konuşul-
ması ve bu faturanın daha 
fazla büyütülmemesi için 
neler yapılması gerektiği 
konusundaki görüşlerimizin 
aktarılması amacıyla, Genel 
Başkanımızın vermiş olduğu 
bir kararla Merkez Ban-

kası’nı gittik ziyaret ettik. 
Türkiye’de adının başında 
Cumhuriyet olan iki tane 
müessese var. Bunlardan 
bir tanesi Merkez Bankası, 
diğeri de savcılar. Dolayı-
sıyla bunların herkese aynı 
mesafede durması lazım. 
İktidara yürüyen bir parti 
olarak Merkez Bankası’nı 
ziyaret ettiğimizde önümüze 
çıkacak olan faturanın nasıl 
kontrol altına alınabileceği 
konusunda Başkana gere-
ken mesajlarımızı ilettik” 
şeklinde anlattı. 

İşsizlik artıyor
“Vatandaşlarımız çok ciddi 
(ekonomik) sıkıntılarla karşı 
karşıyalar” diyen Öztrak, 
“Dolayısıyla buna bir neşter 
atmak lazım, burada bir uya-
rı yapmak lazım. Daha önce 
yangınlar nedeniyle Türk 
Hava Kurumu’nu ziyaret et-
mişti Genel Başkanımız, bu 
sefer de Türk ekonomisinde 
çıkan bu yangın nedeniyle 
Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankası’nı ziyaret ettik” 
ifadelerini kulandı. Öztrak, 
geçmiş dönemlerde ekono-
mide yaşanan sıkıntılarla 
günümüzde yaşanan süreci 
şu ifadelerle karşılaştır-
dı: Geçmişte yüksek olan 
kamunun borcuydu, bugün 
yüksek olan vatandaşın 
borcu. Vatandaş ağır bir 
biçimde dövizde borçlanmış 
vaziyette. Vatandaşlarımızın 
bir kısmı da Türk Lirası’na 
güvenmedikleri için mevdu-
atlarını dövizde tutuyorlar. 
Bütün bunlar ve ekonomide 
ciddi bir pahalılık hakim. 
İşsizlik, kim ne derse desin 
artıyor. Artık iktidara 1990’lı 
yıllar da yetmiyor, geçen gün 
Ticaret Bakanı çıkmış, 70’li 
yıllarla bugünün rakamlarını 
karşılaştırmaya başlamış.” 

Şaştım kaldım
Anlatılan hikayelere şaşıp 
kaldığını belirten Öztrak, 
“Bir iktidar düşünün, 11 yıl 
önce bir söz vermiş, ‘2023’te 
ben ihracatı 500 milyar 

dolar yapacağım’ demiş, 220 
milyar dolarlarda kalmış, 
şimdi gidiyor bunlarla 
övünmeye kalkıyor. Şu anda 
Türkiye’de; vermiş olduğu 
taahhütleri tutamayan, 
taahhüt ettiği milli gelirin 
yarısına bile ulaşamayan, 
kişi başına gelirin yarısına 
bile ulaşamayan, indirmeyi 
taahhüt ettiği işsizlik raka-
mının 2 katında kalan bir 
yönetim var. Diğer taraftan 
baktığınız zaman hakka, hu-
kuka, adalete hiç de riayet 
etmeyen, demokrasimizi 
sürekli yıpratan, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin hukuk 
devleti olma vasfını dünya 
liglerinde sürekli gerileten, 
dolayısıyla da güven duyul-
mayan bir iktidar var. Bir de 
bunun üstüne bu yönetime 
boyun eğmiş, bir Merkez 
Bankası da ortaya çıktığı 
zaman artık Türkiye’de enf-
lasyonun düşeceğine, Türk 
Lirası’nın istikrara kavuşa-
cağına kimse inanmıyor” 
açıklamasında bulundu. 

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, milletin sıkın-
tılarının farkında olduklarını belirterek “Vatandaşlarımız arasında 

dolaşan tebdil-i kıyafet ekiplerimiz üzerinden ciddi bir çalışma 
yürütüyor, raporluyor ve Genel Başkanımıza arz ediyoruz” dedi

TEBDIL-I KIYAFETLE
SAHADA DOLAŞIYORUZ

PARALEL YAPILARDAN HESAP SORULMALIDIR

AK Parti Genel Başkan 
yardımcıları Erkan Kan-
demir ve Hamza Dağ, 

Genel Merkez’de basın mensup-
larıyla bir araya geldi. Gazeteci-
lerin sorularını yanıtlayan Dağ, 
1-2 haftadır muhalefet partileri 
tarafından ‘siyasi cinayetler’ 
konusunun gündeme getirildiğini 
belirterek, “Yine CHP Genel 
Başkanı tarafından memur ve 
bürokratlara tehditler ortaya ko-
nuldu. Bu tamamen önümüzdeki 
süreçte siyasi ortamı germeye 
dönük bir hamledir. Böyle bir dü-
şünceyi kabul etmemiz mümkün 
değil. Sayın Cumhurbaşkanımız 
da avukatları vasıtasıyla yargıya 
başvurdu. CHP Genel Başkanı-

nın somut bir-
takım düşün-
ce ve fikirleri 
varsa onları 
kamuyla mut-
laka paylaş-
ması gerekir. 
Sorumlu siya-
setçilik bunu 
gerektirir. 
Ama ülkeye 
dair bir takım 
hayaller, 
heyecanlar 
paylaşamadı-

ğınız zaman ve milletin o heyeca-
nına iştirak edemediğiniz zaman, 
sürekli kendi içinde döngü oluş-
turan bir takım siyaset üretme 
noktasına gidersiniz. CHP’de de 
böyle bir süreç görüyoruz” ifade-
lerini kullandı.

Rapor tutuyoruz
Erkan Kandemir ise milletin 
sıkıntılarının farkında oldukla-
rını belirterek, “Bu sıkıntıları 
genel başkana aktarmak AK 
Parti teşkilatlarının görevidir. Biz 
gerek teşkilatlarımız üzerinden, 
gerek genel merkezden sahaya 
gönderdiğimiz, vatandaşlarımız 
arasında dolaşan tebdil-i kıyafet 
ekiplerimiz üzerinden ciddi bir 
çalışma yürütüyor, raporluyor ve 
Genel Başkanımıza arz ediyoruz. 
Milletimizin sıkıntılarının far-
kındayız. Tüm dünyanın içinden 
geçtiği buhranlı bir dönemi geri-
de bırakıyoruz. Tabii pandemi ve 
pandeminin getirdiği ekonomik 
zorluklar ve sıkıntılar sadece Tür-
kiye’de değil tüm dünyada hisse-
dildi. Ama Türkiye pandemiyi en 
iyi yöneten dünyadaki ülkelerden 
bir tanesi oldu” diye konuştu.

CUMHURBAŞ-
KANI Yardımcısı 
Oktay, Twitter 

hesabından yaptığı açıklama-
da, CHP Lideri Kılıçdaroğ-
lu’nun kamu görevlilerine 
yönelik açıklamalarına tepki 
gösterdi. Oktay, “Bugün, 18 
Ekim 2021. Kılıçdaroğlu’nun 
kamu kurumları ve görevli-
lerini şaibe altında bırakarak 
‘ahır, lağım, pislik, mafyatik 
düzen, militan’ gibi hasta-
lıklı ruh hallerini yansıtan 
ifadelerle vesayet özlemli 
tehditleri için verdiği tarih. 

Cumhurbaşkanımızdan en 
alt kademedeki çalışanına 
kadar tüm kamu görevlileri 
hukuk düzeni içerisinde ve 
yasal çerçevede büyük bir 
özveri ile görevlerini yerine 
getirmektedirler. Aksiyle 
ilgili elinde bilgi ve belge-
si olanlar bunları hemen 
yargıya taşır. Şayet gecikir 
veya geciktirir ise yukarıda 
kullandığı seviyesiz ifade-
lerin tamamının altında 
kalır” dedi. Oktay, vesayet 
ve paralel yapı algısı oluştur-
maya çalışarak vatandaşları 

ve çalışanların her kesimini 
tehdit eden ve şaibe altında 
bırakanlar hakkında suç du-
yurusunda bulunduğunu be-
lirterek, “Bu paralel yapılara 
hesap sorulmalıdır. Zalim-
leri bağışlamak milletimize 
cefadır. Bugünden itibaren 
Kılıçdaroğlu’nun vesayet 
özlemli tehditlerine karşı her 
bir kamu çalışanımız ve bü-
rokratımız milletimize olan 
hizmetine performansını 
katlayarak cevap verecektir. 
Hodri meydan” ifadelerini 
kullandı.
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C HP Genel Başkanı Kemal Kılıç-
daroğlu, Ankara'da Muhtarlar ve
Kanaat Önderleri Buluşması'nda

konuştu. Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin içinde
bulunduğu şartları biliyorsunuz. El birliği
ile Türkiye'yi aydınlığa çıkartmamız lazım.
Siyaset kurumun topluma güven vermesi
lazım. Herkesin siyasi görüşü farklı olabi-
lir. Önce milli değerlerimizi bir arada tut-
mak zorundayız. Devletin organları nedir?
Anayasa belirler. İlk dört madde değiştiril-
mesi teklif edilemeyen maddeler. Hiç
kimse ilk 4 maddeye dokunamaz, ilk 4
maddenin teminatı Türkiye Cumhuriye-
ti'nin şerefli vatandaşlarıdır." dedi.

Millet milletvekili seçmiyor

Sistem üzerine eleştiriler yapan CHP Li-
deri Kılıçdaroğlu, “Anayasa diyor ki 3
organ var. Yasama, yürütme, yargı. Bun-
lardan birincisi Yasama organı yani
TBMM. TBMM'de sizin seçtiğinizi san-
dığınız milletvekilleri gerçekten de milleti
temsil ediyorlar mı? Siz aslında seçim
sandığına gittiğinizde milletvekili seçmi-
yorsunuz, bir partiye oy veriyorsunuz.
Yani milletin vekilini millet seçmiyor.
Böyle olunca vekiller Genel Başkanlara
bağlı oluyor. Yapmamız gereken çoklu
organ yetmezliğinden bir an önce iktidarı
kurtarmanın yolu milletin vekilini milletin
seçmesidir. Yürütme yani Cumhurbaş-
kanı ve bakanlar. Devleti saydam kılarlar.
TBMM'nin çıkardığı kanunların gereğini
yürütme organı yapar. Bugün geldiğimiz
nokta, dün önemli bir belge ulaştı. Önce
temel atıyorsunuz, sonra ihale yapıyorsu-

nuz. Temeli atan firmaya ihaleyi veriyor-
sunuz. Önce ihaleyi yapmadan önce te-
meli atıp sonra firmaya veriyorsanız
ortada bu milletin cebine göz dikenlerin
iradesi var demektir. Üçüncüsü yargıdır.
Mahkemelerin bağımsız olması gerekir.
Hepimizin sorumluluğu var. Eğer bizler
evlatlarımıza güzel bir Türkiye bırakma-
yacaksak neden siyaset yapıyoruz? En
altta bir hakim var karar veriyor. Karar
gider yukarıya, oradan gider Anayasa
Mahkemesi'ne. Anayasa Mahkemesi der
ki 'Bu karar yanlıştır düzeltin' Anayasa
Mahkemesi'nin kararı bütün makamları,
mevkileri bağlar ama en alttaki hakim
diyor ki 'Ben AYM'nin kararını uygula-
mam' o zaman nasıl güveneceksiniz? Ha-
kimlik yani yargı can ve mal güvenliği
demektir. Bir haksızlıkla karşılaştığımda
ilk başvuracağım yer hâkimdir” diye ko-
nuştu.

1 kişiye devlet teslim edilmez

Sistem değişikliğiyle devletin yanlış yöne-
tildiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu şu ifa-
deleri kullandı; “Sistem değişti. Kanun
tekliflerini milletvekilleri verecek. Seçildi-
niz ve milletvekili oldunuz, birisi geldi
dedi ki 'Şu tıbbi cihazlarla ilgili kanun
teklifi hazırlar mısınız?' nasıl hazırlaya-
caksınız? Her işi ehline teslim etmeniz
gerekir. Kanun teklifini verenler TBMM
Komisyonları'nda hangi teklife imza at-
tıklarını bile bilmiyorlar. Bunları değiştir-
memiz lazım. Sağlıklı, tutarlı bir rejimi
inşa etmemiz lazım. Bir kişiye devlet tes-
lim edilemez.” DHA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Birkaç
gündür siyasi cinayetlerden bahsedi-
yorlar. Bunlar ciddi sözlerdir. Böyle bir
siyasi cinayet istihbaratı yok" dedi

İİççiişşlleerrii  Bakanı Süleyman Soylu, Anka-
ra’da Trafik Birim Amirleri Toplantısı’na
katıldı. Burada bir konuşma yapan Soylu,

‘siyasi cinayetler’ iddialarına değindi. Soylu iddia-
larla ilgili olarak şunları söyledi: “Birkaç gündür si-
yasi cinayetlerden bahsediyorlar. Bunlar ciddi
sözlerdir. İçişleri Bakanı’yım, sordum, böyle bir siyasi
cinayet istihbaratı var mı? Yok. Bu bir FETÖ taktiği-
dir. 2016 Mart ayında Ana Muhalefet Genel Başkanı
aynı siyasi cinayetler ifadesini kullanmış. Acaba bu
bir şifre midir? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı,
başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun
ve bazı siyasetçilerin “siyasi cinayetler işlenebileceği”
iddialarıyla ilgili re’sen soruşturma başlatmıştı.”

MILLETIN CEBINE GOZ
DIKEN BIR IRADE VAR!

Siyasi cinayet
ihbarı yok

EErrcciiyyeess  Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığı
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı
(TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen yerli aşı

"TURKOVAC" için çalışmalar sürüyor. Son olarak
Sağlık Bakanı Fahrettin Kova, sosyal medya hesa-
bından TURKOVAC'a ilişkin bir paylaşım yaptı.
Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Turko-
vac’ı Türkiye’nin hizmetine sunmaya hazırlanıyo-
ruz. Daha önce 2 doz aşı yaptırmış, Covid-19
geçirmemiş, 18-59 yaş arası sağlıklı herkes bize 
destek olabilir! 3. doz aşı tercihi serbest. Ama
madem gönüller yerli aşı Turkovac’ta, en az
3.000’imiz Turkovac’ı tercih etmeli."

Fahrettin Koca’dan
‘Turkovac’ çağrısı

Sıkı dur Erdoğan
başbakan geliyor!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener,
"Gittiğimiz her yerde, millet bizi çağırı-
yor. Sandıkları patlatmaya, milletimi-
zin iradesini, yeniden iktidar yapmaya
geliyoruz. Sıkı dur Sayın Erdoğan, 
başbakan geliyor" diye konuştu

AAkkşşeenneerr,, TBMM’de partisinin grup
toplantısında konuştu. Akşener, Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’ın,  "Muhalefet,

Türkiye’nin bu salgın sürecini, çok daha başarılı
bir şekilde yönetmesini sağlayacak, tek bir teklif
dahi getirmedi" dediğini hatırlatarak, "11 Şubat
2020’de, yani, ülkemizde henüz ilk vaka görülme-
den önce; 'Olası bir salgında, gereken önlemleri
aldınız mı? Maske, serum ve ilaç stoku yapılıyor
mu? Aşı konusunda, herhangi bir kurum çalışma
yapıyor mu?', sorularını  kim sordu? Pandeminin
ilk günlerinde; 'En az 2 hafta karantina ilan edin,
bu iş kontrolden çıkıyor' diyerek, kim uyardı?"
diye konuştu. Akşener, Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’ın eleştirilerini kabul etmediklerini belirterek,
pandemi sürecinde hükumeti her konuda uyar-
dıklarını ve önerge getirdiklerini vurguladı.

Enerji krizi büyüyor

Dünyada bir enerji krizi yaşandığını belirten Ak-
şener, "Normalleşen piyasalar ve üretim sektörü,
eskisinden daha fazla enerjiye ihtiyaç duyuyor.
Dolayısıyla, enerji üretim sektörü ve hammadde
üreticileri, böylesine bir talebi, karşılamaya yetişe-
miyor. Peki, dünya kapıdaki enerji krizini konu-
şurken, büyük ekonomist ve dış politika duayeni,
Sayın Erdoğan ve arkadaşları ne yapıyor? Küre-

sel bir enerji krizi, tüm dünyada, hızlı bir şekilde
büyüyor" dedi.  

Proje dedikleri şeyler rant

İYİ Parti’nin iktidara yürüdüğünü söyleyen 
Akşener, "Gittiğimiz her yerde, millet bizi çağırı-
yor. Sandıkları patlatmaya, milletimizin iradesini,
yeniden iktidar yapmaya geliyoruz. Ortaklarınla
sürdüğünüz sefaya son verip, hizmet nasıl yapı-
lırmış, ülke nasıl yönetilirmiş, cümle aleme gös-
termeye geliyoruz. Bu ucube sistemin devri, artık
bitti. Sıkı dur Sayın Erdoğan, başbakan geliyor"
dedi. İYİ Parti’nin her zaman, çözümleri olaca-
ğını ifade eden Meral Akşener, "Ama İYİ Par-
ti’nin hiçbir zaman, kayırdığı yandaşları
olmayacak. Çünkü biz, her daim haktan, her
daim milletimizden yanayız. Çünkü biz, projeye
değil, ranta karşıyız. Çözüm üretmenin birinci
koşulu, dertleri bilmektir" değerlendirmesinde 
bulundu. NERGİZ DEMİRKAYA

GGeelleecceekk  Partisi Aydın'da çatırdadı. İl Teşkilat
Başkanı Nevzat Aktaş ile Yönetim Kurulu Üyesi
ve İnsan Hakları Başkanı Serkan Deniz sosyal

medyadan yaptıkları paylaşımlarla İl Başkanı Suzan Yücel
Milli'yi suçlayarak istifa etti. Genel Merkez'in Milli'yi görev-
den almasını isteyen Aktaş, il başkanının ayrımcılık yapa-
rak insanlık suçu işlediğini öne sürdü. Genel Başkan
Ahmet Davutoğlu'nun geçtiğimiz günlerde Kuşadası İlçe
Binasının açılışında yaptığı konuşmada ”Bu binada kutup-
laşma, insan ayrımcılığı, renk dil din ayrımcılığı, gruplaşma
olamaz”sözlerini hatırlatan Aktaş, Suzan Yücel Milli'nin
tam tersi davranışlar içinde olduğunu öne sürdü.

Sözlerin arkasında durulmalı

İl Başkanı Suzan Yücel Milli'yi sert sözlerle eleştiren Aktaş,
genel merkeze şu ifadelerle seslendi:“Oturduğu koltuğu in-
sanlara karşı silah olarak kullanan, kutuplaşma, grup-
laşma, renk dil din ayrımcılığı yapanı Genel Merkez
görevden almalıdır. Genel Merkez yapılan yanlışın hesabını
sormalıdır. Genel Başkanımızın Kuşadası İlçe Binasının
açılışında söylediği sözlerinin arkasında durulmalıdır.”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Dün elime önemli bir belge ulaştı. Önce temel atıyorsunuz, sonra
ihale yapıyorsunuz. Temeli atan firmaya ihaleyi veriyorsunuz. Önce ihaleyi yapmadan önce temeli atıp sonra
firmaya veriyorsanız ortada bu milletin cebine göz dikenlerin iradesi var demektir” açıklamasını yaptı

Türkiye’deki mevcut siyasi sistemin yanlış olduğunu kaydeden CHP Lideri
Kemal Kılıçdaroğlu, “Devlet 1 kişinin iradesine teslim edilemez” diye konuştu.

Gelecek Partisi istifalarla sarsıldı

Türkiye’nin kötü yönetildiğini söyleyen İYİ Parti Genel Başkanı
Meral Akşener, “Önümüze proje diye rant koyuyorlar” dedi.

Fahrettin
Koca

Süleyman
Soylu

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı 
Adil Karaismailoğlu, bakanlık, 
İstanbul Valiliği ve Silivri Bele-

diyesi işbirliği ile restore edilerek yeni-
den hizmete açılan Silivri Mimar Sinan 
Köprüsü ile Boğluca Deresi üzerindeki 
Kısa Köprü’nün açılış törenine katıldı. 
Tören öncesi Bakan Karaismailoğlu,  AK 
Parti Silivri İlçe Başkanlığı ile Silivri 
Belediyesi’ni ziyaret etti. Törene Bakan 
Karaismailoğlu’nun yanı sıra TBMM 
Başkanvekili Celal Adan, İstanbul Valisi 
Ali Yerlikaya, Silivri Belediye Başkanı 
Volkan Yılmaz ve çok sayıda davetli 
katıldı.

Tam 453 yıllık
Köprünün tarihçesiyle ilgili bilgiler veren 
Bakan Karaismailoğlu , “Silivri Çayı ve 
su baskınına uğrayan geniş bataklık arazi 
üzerinde bulunan Mimar Sinan Köprü-
sü, 333 metre uzunluğunda ve 32 gözlü 
olarak 1568 yılında inşa edildi. Tam 453 
yıllık bu eser, Osmanlı ordularının Balkan 
seferlerinde Silivri’den geçişine hizmet 
ederek tarihimizde önemli bir yere sahip. 
48,5 metre uzunluğundaki Vakkas Köp-
rüsü adıyla bilinen Kısa Köprü’nün de 6 
asırlık olduğu tahmin ediliyor” ifadelerini 
kullandı. Köprüde yapılan çalışmalarla 

ilgili ise Bakan Karaismailoğlu, “Silivri 
Mimar Sinan Köprüsü’nde ise çok daha 
kapsamlı çalışmalar yapıldı. Daha öncele-
ri restorasyon çalışmaları altında yapılan 
özgün olmayan köprü döşeme taşları 
sökülerek, beton katman kaldırıldı. Dere 
kumlarıyla görünmez hâle gelen kemerler 
ortaya çıkarıldı. Tüm cephesi temizlendi. 
Toprak altındaki köprü uç girişleri açığa 
çıkarılarak, koruma amaçlı geçici çatı 
yapıldı” dedi.

Vizyon projesidir
Bakan Karaismailoğlu, “Dünya deniz ta-

şımacılığına yeni bir soluk getirecek 
Kanal İstanbul ile ulaşım sektörü 
ve denizcilik alanında yeni bir çağın 
kapısını aralıyoruz. Bu proje, dünya-
da ve ülkemizde yaşanan teknolojik 
ve ekonomik gelişmeler, değişen 
iktisadi yönelimler ile ülkemizin 
ulaştırma altyapıları konusundaki 
artan ihtiyaçları doğrultusunda orta-
ya çıkan bir vizyon projesidir. Kanal 
İstanbul Sazlıdere Köprüsü inşası 
ile yapım çalışmalarına başlamıştık. 
Halkalı Kapıkule hızlı tren proje-
sinin Kanal İstanbul kapsamındaki 
Halkalı Ispartakule kesiminin yapı-
mına da başlıyoruz. Kanal İstanbul, 
gündelik tartışmaların ötesinde 
uluslararası ölçekte bir ulaşım pro-
jesidir” dedi. DHA

KANAL ISTANBUL SOLUK GETIRECEK
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AVCILAR PARCA
PARCA YIKILIYOR!

A mbarlı Mahallesi Çimenli Sokak'taki
4 katlı Deviz Apartmanı'nın giriş ka-
tındaki balkon dün saat 16.30 sırala-

rında gürültü ile çöktü. Çöken balkonun
demirlerinin büyük ölçüde korozyona uğra-
dığı, dokunulduğunda kendiliğinden dağılacak
hale gelmiş olması dikkat çekti. Olay sonrası
Avcılar Belediyesi Şehircilik ve İmar Müdür-
lüğü ile zabıta ekipleri çöken balkonun bulun-
duğu binayı inceledi. Binanın risk durumunun
detaylı incelenmesi için mühürlenmesine karar
verildi. Binada oturanlar tahliye edilerek kapı
zincirle kilitlendi. Binanın önündeki yol da ba-
riyerlerle araç trafiğine kapatıldı.

1 yılda 6'ncı balkon

Ambarlı Mahallesi'ndeki son olayla birlikte
Avcılar'da son bir yıl içerisinde kendiliğinden
balkonu çöken bina sayısı 6'ya yükseldi.
Çöken diğer 5 balkon ise şunlar: 11 Ekim
2020 tarihinde Gümüşpala Mahallesi Çoban-
suyu Sokak'taki 5 katlı binanın 5'inci kat bal-

konu çöktü, park halindeki iki araçta hasar
meydana geldi. 15 Aralık 2020 tarihinde Mer-
kez Mahallesi Demir Sokak'ta bulunan kentsel
dönüşüm sürecine giren ancak, o tarihte
henüz boşaltılmayan 5 katlı binanın 4 ve 5'inci
kat balkonları, demirler sökülürken gürültü ile
çöktü, 2 işçi ağır yaralandı.

Bina mühürlendi

9 Şubat 2021 tarihinde Ambarlı Mahalle-
si'ndeki Martı Sokak'ta 4 katlı binanın 3'üncü
kat balkonlarından biri kendiliğinden çöktü,
ölen veya yaralanan olmadı. 4 Haziran 2021
tarihinde Denizköşkler Mahallesi'nde 4 katı
binanın 2 ve 3'üncü kat balkonları yine kendili-
ğinden çöktü, bina mühürlendi. 3 Ağustos
2021 tarihinde ise Merkez Mahallesi Menekşe
Sokak'ta bulunan o tarihte sadece 1 ailenin
terk etmediği 30 yıllık 1 dükkan ve 10 daireli
Kömürcoğlu Apartmanı'nın 4'üncü kat bal-
konu kendiliğinden çöktü. Olay üzerine 
bina mühürlendi. DHA

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti. Selçuk Bayraktar
sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Babam, canım, arkadaşım, rehberim, dava
yoldaşım Hakk'ın rahmetine yürüdü. O'ndan geldik O'na döneceğiz” ifadelerini kullandı.

Yeni site hakkında
başkandan sunum

Ne girebildi ne çıkabildi!

O’NDAN GELDİK O’NA DÖNECEĞİZ

Süleymanpaşa Belediye Başkanı
Cüneyt Yüksel, S.S. 100. Yıl Te-
kirdağ 2. Küçük Sanayi Sitesi

Yapı Kooperatifinin olağan genel kuru-
luna katıldı. Eski Sanayi Sitesi’nde uygu-
lanacak olan Kentsel Dönüşüm projesi
hakkında bilgilendirmede bulunan Baş-
kan Yüksel, Karadeniz Mahallesi’nde
yeni yapılacak olan sanayi sitesi ve işyer-
leri ile ilgili bir sunum yaptı. Yeni Sanayi
Düğün Salonu’nda gerçekleşen genel Ku-
rulda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği
Bakanlığı ile birlikte Süleymanpaşa’da
hayata geçirilecek olan Kentsel Dönüşüm
projesinin detaylarını Yeni Sanayi Sitesi
esnafı ile paylaşan Yüksel, yeni yapılan
sanayi dükkânlarının teknik ve yapısal
özellikleri ile ilgili de bilgi verdi.

Şimdiden hayırlı olsun

S.S. 100. Yıl Tekirdağ 2. Küçük Sanayi
Sitesi Yapı Kooperatifinin olağan genel
kuruluna Başkan Yüksel dışında Süley-
manpaşa Belediye Başkan Yardımcıları
Şenol Karaküçük ve Gökhan Saygı, En-
cümen Üyesi Şahin Umur, Belediye Mec-
lis Üyeleri Metin Çalışkan, Ali Rıza Eti ve
Hikmet Mutlu da konuk oldu. Genel
Kurul sonrası açıklamada bulunan Baş-
kan Yüksel, “S.S. 100. Yıl Tekirdağ 2.
Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifimi-
zin olağan genel kurul toplantısında koo-
peratif üyelerimizle buluştuk. Genel
kurulda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız
ile birlikte şehrimizde uygulayacağımız
Kentsel Dönüşüm programı kapsamında
yenilenecek küçük sanayi dükkânlarımız
hakkında bilgi verdik. Sanayi esnafımıza
yaptığımız sunumda, dönüşüm proje-
mizle birlikte çehresi değişecek sanayi si-
tesi ve işyerlerinin yapısal özelliklerini
anlattık. Şimdiden şehrimize ve sanayici-
mize hayırlı olsun” diye konuştu.

BAYKAR'dan yapılan açıkla-
mada, "Milli Teknoloji Hamlesi
idealinin ve Milli SİHA'larımızın

öncü ismi, Yönetim Kurulu Başkanımız ve
yol göstericimiz Özdemir Bayraktar,
Hakk'a yürüdü" denildi. Selçuk Bayraktar
sosyal medya hesabından yaptığı açıkla-
mada, "Babam, canım, arkadaşım, rehbe-
rim, dava yoldaşım Hakk'ın rahmetine
yürüdü. Kanını, canını, sağlığını, varlığını

milletimizin tam bağımsızlık mücadelesine
vakfetti. İnna Lillâhi ve İnnâ İleyhi Raciûn
O'ndan geldik O'na döneceğiz” ifadelerini
kullandı.
Bugün toprağa verilecek

BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayrak-
tar ise sosyal medya hesabından yaptığı
açıklamada, "Özdemir Bayraktar, Baba-
mız, ilham kaynağımız bugün Hakk'ın

rahmetine kavuştu. Değerlerinden taviz
vermeden adanmış bir ömür yaşadı. Yıl-
mak bilmeyen azmiyle araştırıp üreten-
lerden oldu. Haksızlıklar karşısında hiç
pes etmedi, gücü yettiğince yardım etti.
Allah rahmet eylesin" dedi. 72 yaşında
Vefat eden Bayraktar'ın bugün Fatih Ca-
mii'nde öğle namazı düzenlenecek ce-
naze töreni sonrası İstanbul'da toprağa
verileceği öğrenildi.

Avcılar'da 4 katlı binanın giriş katındaki balkon 
kendiliğinden gürültü ile çöktü. Şans eseri ölen ya da
yaralanan olmazken, bina olaydan sonra detaylı 
inceleme yapılmak üzere mühürlendi. İlçede son bir
yılda kendiliğinden çöken balkon sayısı 6'ya yükseldi.

6 bin 810 fark attıİstanbul Barosu'nun yeni
yönetimini belirlemek için

bugün seçim yapıldı. 
Seçimi, Önce İlke Çağdaş

Avukatlar Grubu'ndan
Mehmet Durakoğlu ka-

zandı. Durakoğlu, en yakın
rakibine 6 bin 810 fark attı

Beyoğlu'nda evde fenalaşan kalp hastasını
kapıdan çıkaramayan yakınları, itfaiyeden
yardım istedi. İtfaiye ekipleri, dar sokaklar

nedeniyle hastanın olduğu sokağa gir-
mekte zorlanınca fenalaşan hasta, itfaiye

erleri tarafından güçlükle merdivenlerden
indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi

7 adayın yarıştığı seçim için 131
sandık kuruldu. Her bir sandık
için 400 oy pusulası dağıtılırken,

sandıklarda oy kullanma sayısı 100 ile 270
arasında değişti. Oy verme işlemi önceki
gün saat 17.00'de sona erdi. İstanbul Ba-
rosu seçimi için 51 bin 352 avukatın oy kul-
lanma hakkı bulunuyor.  Sonuçlara göre
seçimi 8 bin 479 oyla Önce İlke Çağdaş

Avukatlar Grubu adayı mevcut başkan
Mehmet Durakoğlu kazandı. Durakoğlu
en yakın rakibi Çağdaş Avukatlar Grubu
adayı Ata Yazıcıoğlu'na 6 bin 810 fark attı

Bu kaleyi teslim etmeyiz

Seçim sonuçları sonrasında zafer ilan eden
ve ikinci kez İstanbul Barosu Başkanı seçi-
len Mehmet Durakoğlu, "Bu çok değerli bir

zafer. Ama özellikle üzerinde konuşulması
gereken bir zafer. Genç meslektaşlarımızla
ilgili oluşan çok büyük dertler var. Bu dert-
lerle ilgili eksikliğimizin olduğunu ortaya
çıkmıştır. Bunu itiraf etmeden hiçbir yol
alamayız. Genç arkadaşlarımızla birlikte
olmak, birlikte çözüm aramak ve onların
sorunlarına çözüm üretmek zorundayız.
Bunun nasıl olacağıyla ilgili yapılan mani-
pülasyonlar hepimiz için son derece
önemli sonuçlar ifade ediyor. Bir gerçek
var, başından beri onu söylüyorum. İstan-
bul Barosu'nda yönetimde olabilmek için
omurga gerekir. Bu omurgaya sahip oldu-
ğumuz için kazandık. Onun için biz bu-
rada Mustafa Kemal'den bahsediyoruz.
Onun için kalenin hâlâ burada dimdik ol-
duğundan bahsediyoruz. Bu kaleyi asla
ama asla teslim etmeyiz” dedi. Seçimde,
İstanbul Barosu başkanının yanı sıra 10 ki-
şilik yönetim kurulu, 5 kişilik disiplin ku-
rulu, 3 kişilik denetleme kurulu ve Türkiye
Barolar Birliği Genel Kurulu için 13 delege
belirlenecek.

Olay, Beyoğlu Çukur Mahallesi Sal-
kımsaçak Sokak'ta bulunan iki katlı
bir binada meydana geldi. Sabah sa-

atlerinde 50 yaşındaki kalp hastası evinde fe-
nalaşınca yakınları ambulans çağırdı. Sağlık
ekipleri ve hasta yakınları, kilolu hastayı kapı-
dan çıkaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım

istedi. Kısa sürede olay yerine gelen Beyoğlu
itfaiye ekibi, dar sokaklar nedeniyle hastanın
bulunduğu sokağa girmekte güçlük çekti.
Hastanın durumunun kötüleşmesi nedeniyle
sedyeye konulan kişi, itfaiye erleri tarafından
uzun uğraşlar sonucu evden çıkarılarak sağlık
ekiplerine teslim edildi. Sedyenin çıkarılması

esnasında feryat eden hasta yakınları güçlükle
sakinleştirildi. İsminin Hüseyin olduğu öğre-
nilen kalp hastası ambulansla hastaneye kal-
dırıldı. Dar sokaklar nedeniyle hastanın
olduğu sokağa girmekte güçlük çeken itfaiye,
bu sefer sokaktan çıkamadı.  İtfaiye aracı bir
süre sonra sokaktan çıktı.  DHA

İŞTE SEÇİM SONUÇLARI
Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu Mehmet Durakoğlu: 8479
Çağdaş Avukatlar Grubu Ata Yazıcıoğlu: 1669
İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu Kaptan Yılmaz: 1087
Avukat Hakları Grubu Gökhan Ahi: 6013
Bağımsız Avukatlar Grubu İshak Şadi Çarsancaklı: 952
Önce İlke Yeniden Yükseliş Hareketi Hasan Kılıç: 6155
Özgürlükçü Avukatlar Grubu Sezin Uçar: 1661

Geçersiz Oy: 467

Seçim sonuçları nedeniyle mutlu olduğunu söyleyen Durakoğlu, “Değerli bir sonuca imza attık” diye konuştu.

2 ay trafikten
men edildi

İstanbul'da taksi sürücülerine
yönelik 'Kısa mesafe' ve 'yolcu
almaması' ile ilgili olarak dene-

tim gerçekleştirildi. Trafik Denetleme
Şube Müdürlüğü ekipleri ile Sivil Trafik
ekipleri Mecidiyeköy'de denetim yaptı.
Taksi sürücülerinin ehliyet, ruhsat ve bele-
diye belgeleri kontrol edildi. Evrağında
eksik olanlara cezai işlem uygulandı. Bir
taksi ise trafik çekicisi ile çekildi. Yapılan
denetimlerde, korsan olabileceğinden
şüphelenilen bir otomobil durduruldu.
Sürücü ve yolcu ile yapılan konuşmada,
otomobil sürücüsü korsan taşımacılık
yaptığını itiraf etti. Otomobil sürücüsüne
'Korsan taşımacılık' tan 13 bin 400 lira
ceza uygulanarak otomobil 2 ay trafikten
men edildi. Yolcuya ise 446 lira cezai
işlem uygulandı. Otomobil trafik çekicisi
ile otoparka çekildi.
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Mehmet MERT
MERTÇE

twitter.com/MehmetMert1

İ
stanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu geride bıraktığı-
mız haftasonunu yine Anadolu'da geçirdi.

Malatya, Elazığ ve Diyarbakır'daki ziyaret-
leri halk buluşmasına dönüşen İmamoğlu'nun
bu tutum ve davranışları Cumhuriyet Halk
Partisi'nin üst yönetimi tarafından pek hoş
karşılanmıyor.

İyi de bu kimin umrunda?
Sonuçta CHP üst yönetimleri gelip geçici

fakat bazı isim ve karakterler daha uzun süre
kalıcı.

Halka rağmen halkın istemediği hiçbir şey
gerçekleşmez.

Hele hele Cumhuriyet Halk Partisi gibi, bu
ülkenin çimentosu olan, cumhuriyetin temi-
natı olan, Türkiye'nin aydınlık yüzünün en
sağlam garantörü olan - siyasi parti demek 
istemiyorum – kurumlarında bu durum çok
hızlı ve etkin işler.

Kılıçdaroğlu oraya nasıl geldi?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ilk
genel seçimde aday olmaması veya yapılma-
ması sadece kişisel olarak İmamoğlu'na yapı-
lacak bir engelleme olarak kalmayacak, son
yirmi yılın iktidarının tamam mı devam mı
kararının verilmesine de sebep olacaktır.

Zira yapılan kamuoyu anketleri bir yana
şöyle sokağa bakalım, kafamızı kaldıralım,
etrafımızdaki 3 – 5 kişiye soralım.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında en
güçlü aday olarak kimi görüyorsunuz?

Diye soralım.
Yüz kişiden en az 80-90 kişinin Ekrem

İmamoğlu ismini vereceğini görürüz.
Peki başta CHP'nin sonra Millet İttifakı'nın

cumhurbaşkanı adayını belirleme noktasında
en etkin isim kimdir?

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu değil mi?
İşte o Kılıçdaroğlu CHP'nin başına nasıl

geldi diye bir soru sorsam.
Deniz Baykal'a operasyon çekilince o

zaman Baykal'ın yerine gelecek en popüler
isim Kemal Kılıçdaroğlu idi ve istememesine
rağmen CHP Genel Başkanı koltuğuna geti-
rildi o günlerde de çok az isim bu duruma 
itiraz etti.

Akşener artı İmamoğlu 
eşittir yüzde 40

He ne kadar İYİ Parti Genel Başkanı Meral
Akşener geçtiğimiz günlerde 'Ben başbakan
adayıyım. Cumhurbaşkanı adayı simgesel isim
olmalı' diye açıklama yapmış olsa da.

Akşener'in de Ekrem İmamoğlu'na sıcak
baktığı herkesce bilinmekte.

Hatta şu kadarını söyleyeyim yapılan
önemli bir kamuoyu araştırmasında Ekrem
İmamoğlu'nun parti dışı tamamen kişisel kar-
şılığı yüzde 25 rakamına ulaştı.

İYİ Parti'ye de yüzde 15 verirsek bu demek
oluyor ki İYİ Parti - Meral Akşener artı
Ekrem İmamoğlu eşittir yüzde 40 demek.

Bu ortamda kimin elinde bu rakam var?
Hiçbir kimsenin.
Erdoğan ve Bahçeli aynı rakama ulaşmıyor.
Kılıçdaroğlu'nun elinden CHP'yi alın 

karşılığı yüzde 1 bile değil.
Ortada küçümsenmeyecek bir destek var

İmamoğlu'na.
Bütün bunları yok sayarak CHP Lideri

Kemal Kılıçdaroğlu'nun hala ben adayım de-
mesi çok fazla inandırıcı gelmiyor insanlara.

İmamoğlu'nu engellemeye kalkarlarsa,
tıpkı 2019 Haziran seçimleri gibi en çok da
İmamoğlu'na yazar...

Şimdi diyeceksiniz daha önce Mustafa 
Sarıgüller, Muharrem İnceler de çok 

popülerdi.
Kamuoyu destekleri vardı fakat silindi 

gittiler.
Haklısınız.
Şayet Sarıgül'e, İnce'ye zamanında hak 

tanınsaydı şimdi ortam çok daha farklı 
olabilirdi.

Üstelik inanın bana bu isimlerin hiçbiri-
sinde bu kadar popülarite yoktu.

Halk nezdinde bu denli samimi bir 
karşılıkları yoktu.

Ve şayet İmamoğlu'na bu seçimde hak 
tanınmaz ise diğerleri gibi zaman geçtikçe O
da halk karşılığında zayıflayabilir.

Sarıgül ile o ilk TDH'yi kurduğunda ve
CHP Genel Başkan Adayı olduğunda çok yurt
gezisine çıktım, yarısı gerçek yarısı sanal bir
popülarite vardı ortada.

Şimdi Ekrem İmamoğlu ile zaman zaman
halkın arasında karşılaşıyorum.

İnanın bana ortada öyle planlı, programlı,
kurgulu, organize bir durum olmadan İma-
moğlu'nun popülaritesi, halka umut vaad et-
mesi, yeni Türkiye'nin yeni lideri imajı
çizmesi, bir anda binleri bir araya getiriyor.

Ve bu durumu şayet olur da, CHP başta
olmak üzere 'Millet İttifakı' bloğu önümüzdeki
seçimlerde görmezden gelecek olurlarsa,
İmamoğlu'nu engellemeye kalkarlarsa, bu 

popülarite tıpkı 2019 Haziran seçimleri
gibi en çok da Ekrem İmamoğlu'na yazar...

Engellemeye kalkarlarsa
İmamoğlu'na yazar...

Büyükçekmece Belediye Meclisi’nin
Ekim ayı ikinci oturumunda gün-
dem maddelerinin görüşülmesinden

önce söz alan partilerin grup başkanvekilleri,
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98’inci yıl-
dönümüne ilişkin olarak konuştular. Gün-
demde yer alan 2020 – 2024 yılları arası
“Stratejik Plan”, 2022 yılı “Performans Prog-
ramı” ve 2022 yılı “Tahmini Bütçe” konuları
görüşülerek karara bağlandı. Büyükçekmece
Belediyesi’nin 2022 yılı bütçesi 465 milyon TL
olarak belirlenirken bütçe mecliste oy çoklu-
ğuyla kabul edildi.

Hizmet etmek zorundayız

2022 yılında da bütçenin en verimli şekilde
kullanılması için büyük bir hassasiyet gösteri-
leceğini kaydeden Başkan Akgün, şöyle ko-
nuştu: “Elimizdeki imkanları sonuna kadar
zorlayarak Büyükçekmece ailemize daha çok
sokakta görünür hizmetleri yapmak ama kalıcı
alt yapı hizmetlerini unutmadan bu hizmet
bütünlüğünü sağlamak asli görevimizdir. Her
bir yönetici arkadaşım kendi müdürlüğünde
de bu bilinçle hassasiyet gösterecektir. Bu kut-
sal ve milli bir görevdir. Hiçbir arkadaşım
bunu unutmasın arkadaşlarıma güvenim de
tamdır. 2022 yılı içerisinde tabi ki ihtiyaçlar
daha çok aratacaktır. İmkanlarımız ağır ama

vatandaşlarımız hizmet bekliyor. Emeğinize
sağlık. Bütün meclis üyesi arkadaşlarıma
bütçe ile ilgili yapmış olduğunuz çalışmalar-
dan dolayı, komisyon üyesi arkadaşlarıma, be-
lediye başkan yardımcısı, birim müdür, amir
bütün emeği geçen arkadaşlarıma şahsım, Bü-
yükçekmece ailemiz adına, belediyemiz adına
teşekkür ederim. En aziz görevimiz halkın,
tüyü bitmemiş yetimin hakkını en iyi şekilde
kollayarak, koruyarak mutlaka bu bütçeyi bir
yatırım bütçesine dönüştürmek asli görevimiz-
dir, boynumuzun borcudur. Şehrimize ve bele-
diyemize hayırlı uğurlu olsun.”

Yeni logo oy birliğiyle

Gündemde yer alan bir diğer önemli madde
ise Büyükçekmece Belediyesi’nin 34 yıldır kul-
landığı logonun değişmesi oldu. Yeni logo
mecliste oybirliğiyle kabul edildi. Büyükçek-
mece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün,
Cumhuriyet’in 100’üncü yılı hazırlıkları kapsa-
mında değiştirilen logonun Büyükçekmece’ye
hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.
Başkan Akgün, gündem maddelerinin görü-
şülmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi ve Büyükçekmece Belediyesi
işbirliğiyle yapımı sürdürülen Büyükçekmece
Koyu Düzenleme ve Yenileme Projesi hak-
kında meclise bir sunum yaptı.

K ovid-19 pandemisinde binlerce
hastayı sağlığına kavuşturan İstan-
bul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cer-

rahpaşa Tıp Fakültesi'nde 11 yataklı erişkin
yoğun bakım ünitesi, 25 yataklı çocuk
yoğun bakım ünitesi ve 18 yataklı yenido-
ğan yoğun bakım ünitelerinin açılışı yapıldı.
Açılış törenine İstanbul Üniversitesi Cer-
rahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Cer-
rahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait
Gönen, Başhekim Prof. Dr. Zekayi Kutlu-
bay, Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikro-
biyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr.
Fehmi Tabak, Cerrahi Tıp Bilimleri Başkanı
Prof. Dr. Faik Özçelik, Anestezi ve Reani-
masyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr.
Yalım Dikmen, Anestezi ve Reanimasyon
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk
Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr.
Oktay Demirkıran ile çok sayıda öğretim
üyesi katıldı.

Yatak sayıların artırdık

Açılışta konuşan Rektör Prof. Dr. Nuri
Aydın, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin 25 ya-
taklı çocuk yoğun bakım ünitesi ile aktif
yatak sayısı olarak İstanbul'daki en büyük
pediatrik yoğun bakım ünitesi olduğuna
işaret etti. Aydın, "Gördüğümüz ihtiyaca bi-
naen yoğun bakım yataklarımızda peyder-
pey artışlar yaptık. Kovid-19'un yoğun
olarak yaşandığı dönemde ihtiyaca binaen
ameliyathanelerimiz geçici bir süre de olsa
yoğun bakıma çevrildi ve bu ihtiyaç o dö-
nemde karşılandı. Hiçbir hasta yoğun ba-
kımsız kalmadı. Şu anda yoğun bakım
kapasitesi olarak 48 erişkin yoğun bakım,
48 de pediatrik ve yenidoğan yoğun bakım
yatağı olmak üzere 96 yoğun bakım yata-
ğına sahibiz. Yaklaşık 900 küsür yatağın
yüzde 11'i yoğun bakım yatağı haline gelmiş
olacak ki bu oran ile bir üniversite hastanesi
için ideal rakam da yakalanmış olacak" diye
konuştu.

Yoğun bakıma yatılır

Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Öğretim Üyesi ve Türk Yoğun Bakım Der-
neği Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkıran
ise halk arasında yoğun bakımlar hakkında
"hasta oraya girer ve ölür” şeklinde çok yan-
lış bir algı olduğunu söyleyerek "Yoğun ba-
kıma Allah düşürmesin diye bir tabir var.
Yoğun bakıma düşülmez. Ben bunun hep
karşısındayım. Yoğun bakıma yatılır, yoğun
bakımlar çok önemli tedavi üniteleridir.
Eğer bu ünite yoksa, hasta buraya alamı-
yorsanız, hastanın normal serviste hayatını
kaybedebileceği anlamına gelir. 10 yataklı
bir yoğun bakım ünitesi, bir yılda 800 ila
1000 civarında hastayı çevirebilecek kapasi-
tededir. Hastaların yatış durumlarının uzun
ya da kısa olmasına göre bu sayı değişebilir
ama ortalama bu değerde bir hasta bakımı
sağlayabilir yoğun bakımlar" diye konuştu.

Tekrar artış görülüyor

Yoğun bakımların öneminin koronavirüs
salgını sürecinde anlaşıldığına işaret eden
Prof. Dr. Demirkıran, salgında gelinen son
durum hakkında ise şu bilgileri verdi: "Şu
anda hasta sayısında artış tekrar görülüyor
Türkiye genelinde. Salgın aktif olarak
devam ediyor. Türk Yoğun bakım Derne-
ği'nin elde ettiği verilere göre bazı şehirlerde
yoğun bakım üniteleri yüzde 100 doluluk
oranlarına ulaştı bile. Hatta yeni, ek yoğun
bakım üniteleri açılmak durumunda kalını-
yor. Bu yıl diğer viral enfeksiyonlar da gö-
rülmeye başlandı yeniden ve Kovid de var
olan diğer viral enfeksiyonlarla da karışabi-
liyor. Eğer böyle bir hasta varsa onun
PCR'ını daha geniş bir şekilde çalışıp başka 

virüsleri de kapsayacak şekilde bu ayrımı
yapabilmek üzerinden gidiyor teşhis süreci.
Geçen yıl neden grip ve diğer viral enfeksi-
yonlarla karşılaşmadık? Çünkü maske ted-
birlerini geçen yıl çok sıkı uyguluyorduk.
Parainfluenza, influenza gibi viral enfeksi-
yonlar Kovid ile karışmaya müsait enfeksi-
yonlar. Bazılarının bulguları eş olabiliyor.
Varyantlardaki bulgular neredeyse grip has-
tasını anımsatıyor. Tabii hastalar grip sanıp
Kovid tedbirlerini almıyor. Bu nedenle ön-
lemleri sıkılaştırmak ve gerçekten bir şikaye-
tiniz varsa hastaneye başvuruyu
geciktirmemek gerekiyor. Yoğun bakımlarda
yaş ortalaması daha aşağıya indi. Orta yaş
grubu dediğimiz 35-55 yaş arası hastaları-
mız yatmaya başladı. Bunların da büyük bir
kısmı aşısız maalesef.” DHA

Büyükçekmece Belediye Meclisi’nin Ekim ayı ikinci oturumunda, belediyenin 2022 yılı bütçesi 465 milyon
TL olarak kabul edildi. Belediye meclis üyelerine ve emeği geçenlere teşekkür eden Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün; “Bu bütçeyi yatırım bütçesine dönüştürmek boynumuzun borcudur” ifadesini kullandı

2022 yılı bütçesi 465 milyon TL

DOLULUK ORANI
YUZDE 100 OLDU

İstanbul Üniversitesi Cer-
rahpaşa Tıp Fakültesi'nde
11 yataklı erişkin yoğun
bakım ünitesi, 25 yataklı
çocuk yoğun bakım ünitesi
ve 18 yataklı yenidoğan
yoğun bakım ünitelerinin
açılışı düzenlendi. Prof. Dr.
Oktay Demirkıran, bu yıl
diğer viral enfeksiyonların
da görülmeye başlandı-
ğına işaret ederek "Bazı
şehirlerde yoğun bakım
doluluk oranları yüzde
100'ü buldu. Pandemi
hala aktif bir şekilde
devam ediyor" dedi

BU BÜTÇE
YATIRIM
BÜTÇESİ
OLACAK

Bir kuruşunu bile heba etmeyeceğiz

n, genç kuşakların bu lezzetleri
tatması, kendi değerleriyle ifti-
har etmesi, ikincisi İstanbul bir

megakent. Anadolu'nun değişik yerlerin-
den gelen kardeşlerimiz de var. Onlar bu
şehrin misafirleri, onların kendi geleneksel
değerlerini tanıması, bilmesi, bunu aktar-
ması, tatları burada yaşaması da farklı bir
anlam içeriyor. 12-13 yıldan beri devam
ettiğimiz bu çalışmaya şimd

Beylikdüzü Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısının 3. birleşiminde görüşülen 2022 yılı mali bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.
Belediye Başkanı Çalık, 742 milyon 313 bin TL olarak belirlenen bütçenin tek bir kuruşunu dahi heba etmeyeceklerini söyledi

Beylikdüzü Belediye Meclisi, 2022 yılı
mali bütçesini görüşmek üzere Beylik-
düzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi

Trakya Salonu’nda toplandı. Ekim ayı meclis top-
lantısının 3.birleşimi, Beylikdüzü Belediye Baş-
kanı Mehmet Murat Çalık başkanlığında
düzenlendi. Meclisin birinci oturumundan Plan
ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konuların
görüşüldüğü toplantıda, 742 milyon 313 bin TL
olarak belirlenen belediye bütçesi, oy çokluğuyla
kabul edildi. 2021 yılı mali bütçesini hak, hukuk

ve adaletten vazgeçmeyerek kullanan çalışma ar-
kadaşlarına teşekkür eden Başkan Mehmet
Murat Çalık, “2022 yılı bütçesini de en iyi şekilde
kullanacak ve tek bir kuruşunun dahi heba edil-
memesi için var gücümüzle çalışacağız. Bundan
hiç endişeniz olmasın. Bu kente güzel işler yap-
maya devam edeceğiz.” dedi. Meclis toplantı-
sında kamuoyunu ve meclisi tüm şeffaflığıyla
bilgilendirmek için söz alan Plan ve Bütçe Komis-
yon Başkanı Nuri Aslan, 2021 yılı mali bütçesi ve
performansı ile ilgili ayrıntılı bir rapor sundu.

Müdürlük bütçelerini de detaylarıyla aktaran
Aslan, “Bütçe incelendiğinde hizmet harcamala-
rına ağırlık verildiği görülecektir. Ödeneğin büyük
kısmı mal ve hizmet alımlarına ayrılmıştır. Bütçe-
nin toplum refahına yönelik kullanım oranı ise
yüzde 80’ler civarındadır. Bu oranlar da 2022 yılı
bütçesinin hizmet üreten bir bütçe olma niteliğini
ortaya koymaktadır. Yaptığımız stratejik planlar,
uyguladığımız performans programımız ve bütçe-
miz her yıl olduğu gibi 2022 yılında da Beylik-
düzü halkının yararına işler çıkaracak” dedi.

Açılışta konuşan Rektör Prof. Dr. Nuri Aydın, Cerrahpaşa Tıp
Fakültesi'nin 25 yataklı çocuk yoğun bakım ünitesi ile aktif
yatak sayısı olarak İstanbul'daki en büyük pediatrik yoğun
bakım ünitesi olduğuna işaret etti.

Dr. Hasan
Akgün

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

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

Pek çok uluslararası ödülün sahibi olan dünyaca
ünlü Zaha Hadid’in son projesi için Doka Tür-
kiye, yenilikçi mimari özelliklerine uyumlu özel

bir kalıp sistemi tasarladığını duyurdu. Yenilikçi bir
anlayışla tasarlanan Irak Merkez Bankası Binası, alı-
şılmadık mimari ayrıntıları nedeniyle özel mühendislik
çözümleri gerektiren oldukça zorlu bir proje olarak ta-
nımlanıyor. Bağdat’taki Dicle nehrinin dik kıyılarında
yükselen Irak Merkez Bankası’nın yeni binası, ünlü
mimar tarafından kurumun kalbindeki değerler olan
“sağlamlık, istikrar, kararlılık ve sürdürülebilirlik” kav-
ramlarını temsil edecek şekilde tasarlandı.

Projeye özel kalıp

Projenin özellikleri nedeniyle farklı bir kalıp yapısı ge-
rektiğini söyleyen Doka Türkiye Genel Müdürü Ender
Özatay, “Dünyada pek çok imza projede yer alarak bu
konudaki yetkinliğini ispatlamış olan Doka, bu dev
projeye özel çözümler geliştirmesi için tercih edildi”
dedi. Ender Özatay, proje için yaptıkları çalışmaları şu
sözlerle anlattı: “Dünyanın en zor betonarme yapıla-
rından biri şeklinde de yorumlanan, 93 bin 552 metre-
kare toplam alanlı projede, Doka ekibine taşıyıcı
yapının çok yönlülüğü nedeniyle buna özel bir çözüm
üretme görevi verildi. Biz de bu binanın yapısına özel
yeni bir tırmanır kalıp tasarlayarak ürettik. Bir BIM ta-
sarımından başlayarak, eğimli, dönen yapının değiş-
ken yükseklik ve şekilleriyle çalışmaya imkan sağlayan,
dış duvarlar için özel olarak yapılmış ve 3D ortamında
üretilmiş bir kalıp yüzeyi yarattık. Adapte edilebilir
levha kalıp yapısı, binanın amorf şeklini yönetmek için
kullanılırken, kule bloğunun ana şaft duvarı için hidro-
lik tırmanma sistemi inşa zamanını minimize etmek
için kullanıldı. İş güvenliği ise, Doka projelerinin her
birinde olduğu gibi, Avrupa standartlarında uygu-
landı. Projede çalışanlara şantiye eğitimleri veren ve
sertifikasyonlar düzenleyen Doka, operasyonel hiz-
metlerin hepsini zamanında yerine getirdi.”

Gurur duyuyoruz

Ender Özatay, köklü tarihi ve deneyimiyle güven du-
yulan Doka’nın Türkiye’de ve dünyada pek çok
önemli projede sorumluluk üstlendiğinin altını çizerek,
şu ifadeleri kullandı: “Kazakistan’da Abu-Dhabi
Plaza, Azerbaycan’da Port Bakü ve La Luna Hotel,
son olarak da Özbekistan Taşkent’te hayata geçirilen
ve tamamlandığında Orta Asya’nın en yüksek binası
olacak Nestone Projesi, yurt içinde ise İstanbul Finans
Merkezi’nde devam eden Ziraat Bankası binası, Vakıf-
bank binası, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bi-
nası, Kuzey Marmara Otoyolu, 1915 Çanakkale

Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, İkitelli Çam ve Sa-
kura Şehir Hastaneleri, Skyland İstanbul, ürünlerimiz
ve çözümlerimizle yer aldığımız projelerden bazıları.
Irak Merkez Bankası Projesi, Ortadoğu’nun en büyük
projelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Böylesine
önemli bir projede çözüm ortağı olmak bize gurur ve-
riyor. Bize duyulan güveni her projede daha da ileri ta-
şımak için çalışıyoruz. Türkiye’nin ve çevre ülkelerin
en prestijli projelerinde çözüm ortağı olarak sorumlu-
luk üstlenmek, ekibimize daha iyisini başarmak için
motivasyon kaynağı oluyor.” DHA

gazetedamga gazetedamga damgaweb

www.gazetedamga.com.tr

SON PROJEDE
TURK IMZASI

Yaklaşık 6 yıl önce kalp
krizi nedeniyle hayatını
kaybeden Irak asıllı 
İngiliz mimar Zaha
Hadid’in imzasını
taşıyan Irak Merkez
Bankası projesinin kalıp
ve kalıp mühendisliğini
Doka Türkiye üstlendi.

HADİD’İN ÖLMEDEN ÖNCEKİ SON ESERİ
Irak Merkez Bankası, tasarımları ses getiren ve mi-
mari başyapıtlar olarak kabul edilen Irak asıllı Bri-
tanya vatandaşı ünlü mimar Zaha Hadid’in son
çalışması olarak biliniyor. Projenin resmi olarak 2012
yılında, Londra Victoria&Albert Müzesi‘nde yapılan
tanıtımında konuşan Zaha Hadid, düşüncelerini şu
sözlerle ifade etmişti: “Irak Merkez Bankası için yeni
yönetim merkezi tasarlamam istendiğinde derinden
şükran duydum. Irak’ta doğdum ve hala kendimi
Irak’a çok yakın hissediyorum. Böylesine ulusal
öneme sahip bir tasarımda Irak’ta çalışmayı bir ayrı-

calık olarak görüyorum.“ Daha yüksekteki katlardan
ışığın sürekli gelmesine izin veren yapısal bir dış iske-
lete teğet olacak şekilde geniş orta katlardan dar ze-
mine doğru azalan çizimin, ilk defa 2011 yılında
ortaya çıkan 170 metrelik kulesi içinde kapsadığı me-
kânı çoğaltmak için tasarlanmış. Dicle nehrinin öne-
mine ve ülke ticaretinin şekillenmesindeki rolüne
sürekli bir referansla, banka binasının podyum sevi-
yesi, nehirden yansıyan ışığı taklit eden, değişen dış
iskeletle ışığın iç mekanlarda parıldamasına izin vere-
rek sert ve yumuşak peyzajları birleştiriyor.
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C umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Afrika turu kapsamında 17-20 Ekim
tarihlerinde Atlas Okyanusu kıyısın-

daki Orta Afrika ülkesi Angola ile Batı Afrika
ülkelerinden Togo ve Nijerya'ya gidiyor. Erdo-
ğan bu temaslarıyla birlikte Afrika'daki 54 ül-
keden 30'unu ziyaret etmiş olacak. Afrika'ya
yaptığı son turunu geçen sene Cezayir, Gam-
biya ve Senegal'e düzenleyen [1] Cumhurbaş-
kanı Erdoğan'ın, Angola, Togo ve Nijerya
ziyaretleri, Afrika ülkeleriyle ilişkilerin geliştiril-
mesi bakımından önemli bir adımı oluşturu-
yor. Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle ilişkileri
uzun bir geçmişe sahip olsa da özellikle
1998'den itibaren uygulamaya konulan "Afrika
Eylem Planı", 2005 yılının "Afrika Yılı" ilan
edilmesi, 2008 yılındaki "Birinci Türkiye-Af-
rika Ortaklığı Zirvesi" ve 2014'teki "İkinci Tür-
kiye-Afrika Ortaklığı Zirvesi", ilişkilerin
geliştirilmesine yönelik yakın zamanda atılan
önemli adımları oluşturuyor. Türkiye'nin, son
20 yılda Afrika kıtasına yönelik "açılım" politi-
kası ve kıtadaki ülkelerle kurduğu ilişkileri,
uluslararası kamuoyunca yakından takip edili-
yor. Türkiye'de, Afrika'ya yönelik ilginin art-
masında hiç kuşkusuz Erdoğan'ın başbakanlık
ve cumhurbaşkanlığı dönemlerinde, 28 Afrika
ülkesini ziyaret etmesinin önemli payı bulunu-
yor. Ayrıca Afrika genelinde Türkiye'yi temsil
eden Türk Hava Yolları (THY), Türk İşbirliği
ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA),
Anadolu Ajansı (AA), Yunus Emre Enstitüsü
(YEE), Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Dış
Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) gibi ku-

rumlar ile Türkiye merkezli STK'ler ve şirket-
ler, Türk bayrağını kıtada dalgalandırıyor.

İlk durak Angola

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika turu kap-
samında ilk ziyaret edeceği ülke Angola ola-
cak. Bu ziyaret aynı zamanda
Cumhurbaşkanlığı düzeyinde Türkiye'den An-
gola'ya yapılmış ilk ziyaret olma özelliği taşı-
yor. 1975'te bağımsızlığını kazanan Angola'da,
Türk Büyükelçiliği 2010 yılında faaliyete ge-
çerken, Angola'nın Ankara Büyükelçiliği ise
2013'te açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, An-
gola ziyareti kapsamında iki ülke arasında si-
yasi, askeri, ekonomik, kültürel ve savunma
sanayisi alanlarında görüşmeler yapacak. Tür-
kiye-Angola ticaret hacmi 2019 rakamlarına
göre 211 milyon doları bulurken, Erdoğan'ın
ziyaretiyle bu sayının 500 milyon dolara yük-
selmesi hedefleniyor. 
Erdoğan'ın Angola ziyaretinin ilk meyvelerin-
den biri 27 Ekim 2021 tarihinde THY'nin An-
gola'nın başkenti Luanda'ya seferlerine
başlaması oldu.[3] YEE de Angola'da Türkçe
eğitim için hazırlıklara başladı.

Togo ile sayı büyüdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci durağı ise
Togo olacak ve burada Cumhurbaşkanı Faure
Essozimna Gnassingbe ile görüşecek.
2014'deki Cumhurbaşkanlığı devir-teslim töre-
nine katılarak Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini dü-
zenleyen Gnassingbe'ye Cumhurbaşkanı
Erdoğan da iadeiziyarette bulunacak. İlerleyen

ilişkilerle Türkiye, Afrika'daki son büyükelçili-
ğini Togo'da açarak, kıtadaki büyükelçilik sayı-
sını 43'e yükseltti. Büyükelçiliğin açılması
sonrası Togo ile resmi temaslar arttı.
Yaklaşık 8 milyon nüfuslu Batı Afrika ülkesi
Togo fosfat üreticisi ve bunun önemli bir kıs-
mını yurt dışına ihraç ediyor. İnşaat sektörü
başta olmak üzere tekstil, mobilya, gıda, elek-
tronik, inşaat malzemeleri gibi alanlarda da ti-
caret ve yatırıma ihtiyaç duyuyor. 2020
verilerine göre Türkiye-Togo ticaret hacmi 150
milyon doları buldu. Erdoğan'ın Togolu mevki-
daşı ile siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanında
savunma sanayisi alanında görüşmeler gerçek-
leştirmesi planlanıyor.

Nijerya'ya ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika turunda
son durağı kıtanın "devi" olarak bilinen Nijerya
olacak. Afrika'da, Osmanlı devletinden günü-
müze yaklaşık 500 yıl önce resmi temas kur-
maya başlanan ve ilk büyükelçiliğin 1962'de
açıldığı Nijerya'ya, Türkiye'den ilk üst düzey
resmi ziyaret merhum Başbakan Prof. Dr. Nec-
mettin Erbakan tarafından, Gelişen Sekiz Ülke
(D-8) görüşmeleri kapsamında 1996'da yapıldı.
İki ülke ilişkileri, karşılıklı ziyaretlerin yanında
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve D-8 gibi ulus-
lararası kuruluşların çatısı altında devam edi-
yor. THY ise ülkenin ticaret merkezi Lagos,
başkent Abuja ve Port Harcourt'a seferler dü-
zenliyor. Atılan adımlar neticesinde Türkiye'nin
Nijerya ile ticaret hacmi 2020 verilerine göre
750 milyon dolar oldu. Bu rakamla Nijerya,

Sahraaltı Afrika'da Türkiye'nin en büyük ticaret
partneri olmaya devam ediyor. Batı Afrika Ül-
keleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS)
lider ülkesi olan Nijerya, güvenlik ve altyapı ala-
nında bazı problemler yaşasa da petrol ve
doğal gaz gibi yeraltı kaynaklarının yanında ti-
caret ve yatırım bakımından da Afrika'daki
önemli merkezlerden biri konumunda bulunu-
yor. Nitekim ziyaret kapsamında madencilik,
enerji ve hidrokarbon alanında anlaşmalar im-
zalanması hedefleniyor. Öte yandan Nijerya,
FETÖ yapılanmasının Afrika'da en yoğun ol-
duğu ülkeler arasında bulunuyor. Erdoğan'ın
Nijerya ziyareti FETÖ’nün Afrika’daki etkisinin
kırılması bakımından önem taşıyor. Öte yan-
dan ülkenin kuzeyinde Boko Haram terör ör-
gütü ve silahlı çetelerle mücadele eden Nijerya,
Türkiye'nin ürettiği insansız hava araçlarına
talip. Türkiye'nin insansız hava araçları başta
olmak üzere savunma sanayisi alanında attığı
adımlar, Nijerya ile kurulacak ilişkilerde önemli
bir köprü vazifesi görebilir.

TUrkIye, aFrIka’da
gUClU dUrUmda

Afrika ülkeleriyle 
kurulan ilişkilerde

"dostluk" ve 
"kardeşlik" şiarını

benimseyen 
Türkiye'nin, 

yaklaşık 1,3 mil-
yar nüfusa sahip 
kıtada, bugün 43
ülkede büyükelçi-

liği bulunuyor

3 Afrika
ülkesi, 3 ayrı
ilişki süreci

Büyükelçilik açarak Nijerya ile
1962'de, Angola ile 2010'da ve Togo
ile bu yıl yoğunlaştırılan ilişkiler as-
lında Türkiye'nin kıtadaki adımları-
nın üç farklı sürecini ortaya koyuyor.
Angola, Nijerya ve Togo ile diplo-
matik misyonların faaliyetlerinin
yanı sıra ticari ve sosyokültürel alan-
lardaki ilişkilerin geliştirilmesi de
önem arz ediyor. Bu nedenle diplo-
matik ve ticari ilişki kurulan ülkelerin
yakından tanınması ve ilişki gelişti-
rilmesinde TİKA ve TMV gibi ku-
rumlar vasıtasıyla medya ve
akademik alanda da ilişki kurulması
önem arz ediyor. Türkiye'nin giri-
şimleriyle Angola'daki FETÖ okul-
ları 2017'de, Togo'daki okullar ise
bu yıl kapatıldı, ancak Nijerya'daki
okullar faaliyetlerine devam ediyor.
FETÖ'nün Afrika'da en güçlü ol-
duğu ülkelerden biri olan Nijerya'da
okul haricinde örgüte ait bir üniver-
site ve hastane de faaliyet gösteriyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
2016'daki ziyareti sonrası bu kap-
samda, Nijerya makamlarınca
henüz bir adım atılmadı. Bu ne-
denle bu seferki Nijerya ziyareti ayrı
bir önem taşıyor. Son olarak şunu

belirtmek gerekir ki resmi
ziyaretlerin hemen önce-
sinde Türk kurumlarının
ilgili ülkedeki çalışmalarını
yoğunlaştırdığı gözlemle-
niyor. Bu durumun orta ve
uzun vadeli planlamalarla
devam etmesi, ilişkilerin
sürdürülebilir ve kalıcı ol-
ması açısından oldukça
önemli görülüyor.

Cezayir ve Fas arasında yükselen ve şimdi-
lik diplomatik alanda seyreden gerginlik
uluslararası gündemin ilk sıralarında yer
alıyor. Karşılıklı hak ihlalleri iddialarını içe-
ren suçlamaların ardından taraflar arasında
an itibarıyla diplomatik ilişkiler kesilmiş du-
rumda. Cezayir ve Fas arasındaki krizin
kaynağı ise ortada. Sömürgecilik siyasetinin
sonucunda işgal ettiği Osmanlı bakiyesi
Cezayir ve Fas topraklarında halkın müca-
delesine dayanamayan Fransa, 1956’da
Fas'tan, 1962’de ise Cezayir’den çekildi ve
bu ülkelerin bağımsızlıklarını tanıdı. Ancak
bu çekilmenin can-ı gönülden olmadığını ve
hakkaniyete uygun bir siyasetle gerçekleş-
mediğini belirtmek gerekir. Fransa’ya isyan
etmiş ve milyonlarca frank zarara uğratmış
bu devletlerin bir çırpıda serbest bırakıl-
ması, sömürgeci siyasetin hazmedeceği bir
sonuç değildi. Dolayısıyla Fas, Cezayir,
Moritanya ve Batı Sahra sınırlarında yaşa-
nan gerginlikleri, Fransa’nın sömürge faali-
yetleri ve sonraki dönemde bıraktığı
mirastan ayrı düşünmek doğru değil.

Bir çatışma alanı olarak Batı Sahra

Fransa’nın bölgedeki sömürgecilik faaliyet-
leri sonucu etnik ve kültürel açıdan farklılık-
ları bulunan halklar birbirlerine düşman
edildi. Örneğin, topraklarının çoğunluğu
Moritanya ve Fas arasında bulunan ve ta-
rihi açıdan Fas’a ait olan "Demokratik
Sahra Arap Cumhuriyeti" adıyla anılan böl-
genin Fas tarafından kontrol edilmesi üze-

rine bölgede çatışmalar meydana geldi. Bi-
lindiği gibi eski Fas toprakları İspanya ve
Fransa tarafından kolonileştirilmek ama-
cıyla işgal edilmişti. En nihayetinde Polisa-
rio Cephesi olarak bilinen halk hareketi,
Batı Sahra’da İspanya’ya karşı ayaklandı ve
Fas’ın desteğiyle İspanyolları buradan çı-
karmayı başardı. Fakat gelinen noktada Fas
Krallığı “Büyük Fas” ideolojisinin sonucu
olarak Batı Sahra’yı kendisinin bir parçası
olarak gördü ve başarılı bir askeri harekatla
da söz konusu bölgede 1975’te büyük öl-
çüde kontrolü sağladı. Polisario Cephesi
mensupları ise buna karşı çıkarak Sahra
Arap Cumhuriyeti adıyla bağımsızlık tale-
binde bulundular. Cezayir de Batı Sahra
bölgesinde kuruluşundan beri hak iddia
ediyordu. Ancak o dönem daha yeni ba-
ğımsızlığını kazanmış olduğu için müda-
hale imkanı bulamadı ve 1984 yılına kadar
olan bitene sessiz kalarak mevcut durumu
kabullendi. Bu tarihten sonra Cezayir, çok
az sınırı bulunduğu Polisario Cephesi’nin
egemenliğini destekledi ve Fas’a tepki gös-
terdi. Bu durum iki ülke arasındaki gergin-
liği artırdı ve çatışmaya dönüştürdü.
Magriplilerin sosyo-politik davranış kodla-
rında rekabet, üstünlük kurma ve etnik aidi-
yetin siyasetlerine nasıl yansıdığını
Fas-Cezayir gerginliğinde görmek müm-
kün. Taraflar arasındaki bir diğer sorun,
Cezayir’in en önemli şehirlerinden Akde-
niz’e sınırı olan Kabiliye (Kabylie) ve civa-
rındaki Kabili halkının uzun yıllardır

tartışılan otonomi, hatta bağımsızlık talep-
lerinin Fas tarafından desteklenmesinden
kaynaklanıyor. Cezayir açısından bakıldı-
ğında bu bölge coğrafi ve ekonomik olarak
ülkenin kalbi konumunda. Muhtemel bir
bağımsızlık talebinde Cezayir’in ikiye ayrıl-
ması işten bile değil. Başka bir ifadeyle, Ka-
biliye bölgesinin bağımsızlığı, Cezayir
Cumhuriyeti için bir beka meselesi.

Sahra ve Kabiliye sorunu

Batı Sahra’da ciddi anlamda gaz ve petrol
yatakları bulunuyor. Bu açıdan bölgede ya-
şanan soruna küresel aktörlerin de dahil ol-
dukları bir gerçek. Enerji kaynağı olan
bölgelere eski sömürgeci güçlerin bigane
kalması düşünülemez. Netice itibarıyla Ce-
zayir’in gaz ve petrol üretiminde söz sahibi
olabilecek konumda bulunması, onun küre-
sel aktörler tarafından kontrol altına alın-
ması gereken bir devlet olarak
değerlendirilmesine yetiyor. Fas ise özellikle
Afrika’dan Avrupa’ya geçen yasa dışı göç-
menlerin engellenmesinde önemli bir görev
görüyor. Bu nedenle de Fas, Avrupa’nın her
zaman irtibatta bulunduğu bir ülke olarak
ihmal edilemeyecek bir değerde. Krallık ol-
masına rağmen kurumsal olarak daha etkin
ve kökleşmiş bir devlet yapısına sahip. Bu
haliyle Fas’ın diğer Afrika devletlerinden
ayrı tutulduğunu belirtmek gerekiyor. Yine
de Fas’a uygulanan muamele konusunda
Avrupa’nın büyük ülkelerinin tutarlı ve tek
yönlü bir siyaset yürütmedikleri not edil-

meli. Bununla birlikte onca soruna ve çatış-
maya rağmen hangi güçlerin Cezayir gazı-
nın Fas üzerinden İspanya’ya iletmeyi
başardığı ise incelenmesi gereken bir konu.
Görünen tabloya göre Fas, tarihi toprakla-
rını elde etmekte kararlı bir tutum sergiliyor
ve buna karşı çıkan Cezayir’e Kabiliye böl-
gesindeki ayrılıkçıları desteklemek suretiyle
de mukabelede bulunuyor. İspanya’ya sağ-
ladığı gaz[1] dolayısıyla elde ettiği siyasi
güçle Cezayir de Fas’ın kontrol ettiği Batı
Sahra’da direnen Polisario Cephesi’ne
omuz veriyor. Fransa ise her iki ülkenin
dostu sıfatıyla bir yandan Fas’ı yalnız bırak-
mamaya hatta desteklemeye dikkat ediyor.
Bu meyanda Cezayir’in dış politikada kır-
mızı çizgisi olarak görmesine rağmen Fran-

sa’nın, Kabiliye ayrılıkçılarına Paris’te hare-
ket etme imkanı tanıması Fas’a bir destek
şeklinde okunabilir. Kabiliye Kendi Kade-
rini Tayin Hareketi (MAK)ve Geçici hükü-
met ANAVAD[3] ise bağımsız bir Sahra
Devleti kurmak adına resmi olarak çalışma-
larını sürdürüyor. Fransa diğer taraftan da
Cezayir ile kurduğu ekonomik ilişkilerinde
geri adım atmayarak bir denge siyaseti güt-
meye çalışıyor. Bunun diplomatik ilişkilerde
birçok handikabı beraberinde getirdiği bir
gerçek. Fransa’nın sömürgecilik geçmişi
hakkında Macron’un açıklamaları sonrası
yaşanan diplomatik kriz, söz konusu handi-
kabın bir göstergesi. Anlaşıldığı kadarıyla
da ekonomik gelişim siyasi söylemlere ve
eylemlere henüz yansımamış görünüyor.

Fas-Cezayir gerginliği
Fas, Cezayir, Moritanya ve Batı Sahra sınırlarında yaşanan gerginlikleri, Fransa'nın sömürge
faaliyetleri ve sonraki dönemde bıraktığı mirastan ayrı düşünmek doğru değil
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Herkes için bir keşif 
dünyası sunan D&R, 
yıldız isimleri konuk 

etmeyi sürdürüyor. La Casa 
de Papel dizisindeki Berlin 
karakteriyle dünya çapında 
geniş bir hayran kitlesine sahip 
olan Pedro Alonso O’choro, 
Epsilon logosuyla okurlara 
ulaşan Filipo’nun Kitabı’nın 
imza günlerinde dünyada ilk 
kez D&R’a konuk oldu. Türk 
hayranlarıyla D&R İstinyePark 
ve D&R Akasya’da bir araya 
gelen O’choro’ya kitapseverler 
yoğun ilgi gösterdi. İstanbul’un 
yanı sıra pek çok farklı şehir-
den 2 bin okurun, kitaplarını 
imzaladı. Yeni kitabında hip-
noz yoluyla yapılan bir regres-
yon seansıyla başka bir yaşama 
ve başka bir bedene yaptığı 
yolculuğu anlatan O’choro, 
yeni kitabının kendi anlatıcı 
sesini, kendi bakış açısını bul-

duğu kitap olduğunu söyledi. 
İstanbul ile ilgili görüşlerini 
paylaşan yıldız oyuncu, “İstan-
bul birkaç günde gezilebilecek 
bir şehir değil, buraya ikinci 
kez geliyorum. İstanbul’un 
beni hislendiren bir duygusu 
ve karmaşası var. Hem modern 
hem de çok eski bir şehir. Bu 
karışıma bayılıyorum. Sokağa 
çıktığımda Türklerle çok büyük 
bir akış yaşıyorum, hemen bir 
bağlantı kurduğumuzu hisse-
diyorum. O yüzden uzun bir 
süre kalmak istediğim yerler-
den biri, umarım yapabilirim. 
Türkler her işi aşkla yapıyor.” 
dedi. Aktörlük yönüyle ilgili de 
konuşan O’choro, “Ben bir ak-
tör olarak hayatımı kazandım. 
O yüzden buradayım ve o yüz-
den tanınıyorum. La Case De 
Papel gibi bir yapımın içinde 
olmaktan mutluluk duyuyorum. 
Ancak bu popüler, ışıltılı hayatı 
kendi kişisel yolculuğumda 
dengelemeyi çalıştığımı itiraf 

etmeliyim. Aktör olarak bir gö-
rünürlüğüm var, bununla birlik-
te kendi üzerime de çalışmam 
gerektiğini düşünüyorum. Ken-
dimi bulma çabam, son yıllarda 
şaşırtıcı bir şekilde arttı. Farklı 
yollara kıvrıldı ve yaratıcılıklar 
ortaya çıktı.” dedi.

Kitap hakkında 
“Çok da uzak olmayan bir 
zamanda, ben Filipo’ydum.” 
La Casa de Papel dizisinde-
ki Berlin karakteriyle dünya 
çapında tanınan Pedro Alonso, 
Filipo’nun Kitabı’nda hipnoz 
yoluyla yapılan bir regresyon 
seansıyla başka bir yaşama 
ve başka bir bedene yaptığı 
yolculuğu anlatıyor. Bu yolcu-
lukta imparatorluk günlerinde 
doğuda göreve giden Romalı 
asker Filipo olarak reenkarne 
olur. Bu görev, imparatorluğun 
genişlemesine engel olabilecek 
potansiyel düşmanları tespit 
etmekten ve gerekirse onları 

or-
tadan 
kaldır-
maktan 
ibarettir. 
Asi bir gru-
bun lideri olan 
hayatını değiştire-
cek o adamla tanışır. 
Yilak’ta beklenmedik bir 
şekilde kimseyi yargılamayan, 
dinlemek isteyene konuşan, 
gerçeği bulmaya, vicdanı uyan-
dırmaya ve görünmezi görmeye 
çalışan bir akıl hocası keşfeder. 
Filipo, benliğinin en derinle-
rine doğru çıktığı yolculukta 
keşfettiklerinin ona sunduğu 
öğretileri alabilecek mi? Kimin 
canını yakacak? Kime minnet 
duyacak? İnancı sayesinde her 
şeyin üstesinden gelecek gücü 
ve cesareti sonunda kendinde 
bulduğunda, geçmişine yaptığı 
bu spiritüel yolculukta solmuş 
tükenmiş ruhuna bir can suyu 
bulabilecek mi?

B.B.Ş.T. Müdürü Rezzan Şebin, Başkan Ahmet 
Aras’a destekleri ve katkıları için çok teşekkür 

ederek, Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt’u 
çiçeğini vermek üzere sahneye çağırdı. 

Yurt, oyunun yönetmeni Filiz Çevik Tan 
ve oyuncuları kutlayarak “Başkanımız 

yurt dışında olması nedeniyle ara-
mızda olamadı. Bize çok güzel bir 

gece yaşattınız. Hepinize çok te-
şekkür ediyorum.” dedi. Dans-

ları, kostümleri ve dekoru 
ile oyuncuların perfor-

mansları için izleyiciler 
oyun sonunda “Bod-

rum’a çok yakışan 
bir tiyatro ve 

çok başarılı bir 
oyun olmuş” 

diyerek 
beğenile-

rini dile 
getir-

di.
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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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DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM
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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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YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM

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

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

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

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

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

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

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

Pekiştirmek istiyoruz 

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

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

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

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

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

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

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

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

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

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

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

‘Da Vinci Kids’ Tiktok YazFest’de 
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Başarılı ressam Berfin Uluman’ın BerfART’21 adını verdiği 
resim sergisi, önceki akşam Raffles Hotel’de sanatseverle-
rin beğenisine sunuldu. Kadife üzerine işlediği tablolarını 
2 yıllık bir çalışma sonucu ortaya çıkaran Uluman’ın, 24 

parçadan oluşan eserleri büyük beğeni aldı

BERFIN ULUMAN 
BEĞENI ALDI

PANDEMIYE uygun 
olarak düzenlenen re-
sim sergisine Cihangir 

Ceyhan, Selma Aksoy, Dilek 
Arslan Dilber, Zara, Zeynep 
Ateş, Bade Takazoğlu,Be-
tül Mermertaş, Atay Yıldız, 
Yalim Yıldız, Aykut Yağmur, 
Selin Oktar, Meriç Oktar, 
Didem Fatinoğlu, Andan 
Yağmur, Selim Akar, Ufuk 
Uluman ve Alper Saylık gibi 
sanat ve cemiyet hayatından 
birçok isim katıldı. Hayvan 
ve Popart ağırlıklı yapılan 
tablolara, davetliler büyük 
ilgi gösterdi. 24 adet eserden 
oluşan tablolardan, 17 tanesi 
sergide satıldı 

Oyuncular satın aldı
Son dönemin popüler isimleri 

arasında yer alan Korcan 
Kol ve Barış Murat Yağcı, 
sergide birer adet tablo satın 
aldı. Dünyaca ünlü Joker 
tiplemesinin olduğu tabloyu 
Barış Murat Yağcı için Popile 
grubunun genç girişimcileri 
Kemal Tepret ,Ertuğrul Uçar, 
Mete Acar, İsmet Berkay 
Çelik  30 bin TL satın alarak  
Yağcı’ya hediye ettiler.Yakı-
şıklı oyuncu Korcan Kol’a ise, 
aslan figürlü tablo Dubai’li 
bir hayranı tarafından satın 
alınarak hediye edildi. Du-
bai’li bayanın tablo için ise, 
yaklaşık 45 bin TL ödediği 
öğrenildi. Kırmızı elbisesi ile 
göz dolduran serginin sahibi 
Berfin Uluman, Hakan Ak-
kaya imzalı kıyafeti ile büyük 
beğeni kazandı.

BERLBERLiiN, N, iiSTANBUL’DASTANBUL’DA  
iiMZA DAGITTIMZA DAGITTI

Kocasını pişiren kadın sahneye çıktı!

Aramızda olamadıAramızda olamadı

ŞEHIR Tiyatrosu perdelerini “Ko-
casını Pişiren Kadın” oyunu ile 
açtı. Bodrum Belediyesi Nurol 

Kültür Merkezi’nde uzunca bir süre-
den sonra, yenilenmiş sahne, fuaye ve 
teknik donanımı ile Bodrumlu tiyatro 
severlere ev sahipliği yaptı. Debbie 
Issit’in yazdığı ve çevirisini Yasemin 
Erbulun’un yaptığı, Filiz Çevik Tan’ın 
yönettiği “Kocasını Pişiren Kadın”ın 

oyuncuları Cansın Yunt, Oğulcan Çelik 
ve Ziba Türk Ateş’in performansları, 
izleyiciler tarafından dakikalarca alkış-
lanarak büyük beğeni aldı.

Farklı oyunlar seyredilecek
B.B.Ş.T. Genel Sanat Yönetmeni 
Hüseyin Akşen oyunun sonunda 
yaptığı konuşmada şu sözlere yer 
verdi: “Bodrum Belediyesi Şehir 

Tiyatrosu’nun kendine ait bir salonu 
oluşuna tanıklık ettiniz. Bu tarihten 
itibaren her Cuma akşamı şehir tiyat-
romuzdan farklı bir oyun seyrede-
ceksiniz bizden, Cumartesi de çocuk 
oyunlarımız olacak. Diğer günler 
Türkiye’nin iyi tiyatrolarının oyun-
ları sizlerle buluşacak. Emeği geçen 
herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde 
konuştu. 

D&R Kitap Fuarı, La Casa de Papel dizisinde Berlin karakterini canlandıran yıldız D&R Kitap Fuarı, La Casa de Papel dizisinde Berlin karakterini canlandıran yıldız 
oyuncu Pedro Alonso O’choro’yu ilk kez Türk hayranlarıyla bir araya getirdioyuncu Pedro Alonso O’choro’yu ilk kez Türk hayranlarıyla bir araya getirdi

ZEYNEP VURAL

ESKI ÇEŞME GÜN
YÜZÜNE ÇIKACAK
İstanbul’un kültür mirasını koruyan İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı bünyesindeki İBB Miras, 1610 yıl-
lık Bukoleon Sarayını açık hava müzesine dönüştürecek. İstanbul’un en eski çeşmesi de gün yüzüne çıkıyor

ISTANBUL Bü-
yükşehir Beledi-
yesi (İBB) Kültür 

Varlıkları Daire Başkanlığı 
bünyesindeki İBB Miras, 
1610 yıllık sarayı İstanbul-
lulara kavuşturuyor. Doğru 
restorasyon çalışmalarını 
önemseyen ekip, süreci şef-
faf bir şekilde yürütüyor. 
Çalışmalar sonucu İstan-
bul’un en eski çeşmesi de 
gün yüzüne çıkıyor. Merak 
eden, gezip görmek iste-
yenlere restorasyon alanla-
rını ziyaretçiye açık. Tüm 
süreci şeffaf bir şekilde 
İstanbulluyla paylaşan İBB 
Miras, böylece toplumda 
kültürel miras alanlarına 
ilginin, duyarlılığın artma-
sını amaçlıyor. Çalışma-
ları tamamlanan tarihsel 
alanları kültür sanat 
merkezlerine dönüştürerek 
İstanbulluyu yaşadığı şeh-
rin tarihiyle buluşturmayı 
hedefliyor. Kentin birçok 
noktasında çalışmalarını 
yoğun bir şekilde yürüten 
İBB Miras, 1610 yıllık 
Bukoleon Sarayı’nı da yine 

bu doğrultuda İstanbul için 
yeni bir açık hava müzesine 
dönüştürecek.

Sanatla buluşacak
Restorasyon çalışmala-
rı tamamlanan Dünya 
miras alanlarını kentli-
nin deneyimleyebileceği 
kültür sanat alanlarına 
dönüştürdüklerini söyle-
yen İBB Kültür Varlıkları 
Daire Başkanı Oktay 
Özel, ‘’Bukoleon Sarayı da 
çalışmalar tamamlandıktan 
sonra İstanbul’a yeni bir 
açık hava müzesi olacak’’ 
dedi. Çalışmaların tarihsel 
yapıya en az müdahale ile 
yürütüldüğünü belirten 
Özel, restorasyon sürecini 
ziyaretçiler ile paylaşarak 
toplumda tarihsel yapıla-
ra karşı koruma duygusu 
uyandırmayı amaçladık-
larını söyledi. İBB Kültür 
Varlıkları Projeler Müdü-
rü Merve Gedik de kazı 
alanında yapılan çalışmalar 
sonucu İstanbul’un en eski 
çeşmesinin gün yüzüne 
çıktığını belirtti

UNESCO Dünya Mirasları 
listesinde yer alan Bukoleon 
Sarayı 1. Derece Arkeolojik 
sit alanı içerisinde bulunu-
yor. 5. Yüzyılda önündeki 
rıhtımla beraber inşa edil-
diği düşünülen 1610 yıllık 
Sarayın günümüze ulaşan 
bölümlerinin büyük kısmı 
Teofilos (829-842) zama-
nında eklenmiş. Bunların 
arasında Pharos kulesi, 

İmparator İskelesi ve sarnıç 
bölümleri bulunuyor. Latin 
işgalinde Krallar tarafından 
kullanılan Bukoleon Sarayı 
işgal sonrası Tekfur Sarayına 
taşınarak atıl durumda bıra-
kılmış. Osmanlı döneminde 
yerleşim yerine dönüşen 
bölgede bir çok olumsuz 
etmenden etkilenen saray 
neredeyse yok olma tehlike-
siyle karşı karşıya kalmış. 

YOK OLMAK ÜZEREYDİ 

HARBIYE GÜN SAYIYOR
ISTANBUL’UN en eski 
sahnelerinden Harbiye 
Cemil Topuzlu Açıkhava 

Sahnesi, sezonu Infinit organi-
zasyonu ile gerçekleşecek kon-
ser serisi ile tamamlıyor. Serdar 
Ortaç, Yüksek Sadakat, Nil 
Karaibrahimgil ve MFÖ’nün 
yer alacağı kapanış konserleri 
için biletler biletinial.com üze-
rinden satışta. Müzik sektö-
rünün deneyimli isimleri İpek 
İyier ve Bilal Oğuz tarafından 
kurulan Infinit, sektöre yepyeni 
bir soluk getirmeye 
hazırlanıyor.  Serdar 
Ortaç’ın bu sezon 
ilk ve tek Harbiye 
Açıkhava konseri 
olacak.  90’larda 
pop müzik piyasası-
nı yaptığı bestelerle 
değiştiren, birbirin-
den hit şarkılarıyla 
kitlelere hep bir 
ağızdan şarkı söy-
letmeyi başaran Ser-
dar Ortaç, 22 Ekim 

Cuma günü Infinit Harbiye 
Açıkhava Konserleri’nin açılı-
şını yapıyor. Müzikseverlerle 
buluştukları ilk günden bu yana 
yaşama dair birçok konuyu 
vurucu şarkı sözleri ve besteleri 
ile dikkat çeken pop-rock gru-
bu Yüksek Sadakat, 23 Ekim 
Cumartesi sahnede olacak. 
Uzun bir aradan sonra gelen 
yeni albümü ‘‘Rengarenk’’ ile 
24 Eylül’de müzikseverler ile 
buluşan grup, albümünde rock, 
reggae, disko, pop, funk gibi 

müzik türlerinin et-
kileşimiyle dinleyiciyi 
uzun bir yolculuğa 
çıkarıyor. Kariyer-
lerinin ilk Harbiye 
Açıkhava konserini 
Infinit Harbiye 
Açıkhava Konseri 
kapsamında verecek 
gruba sahnede Ufuk 
Beydemir, Sena Şe-
ner, Emir Can İğrek 
gibi özel konukları 
eşlik edecek. 



SARI-Kırmızılı ekibe geçtiğimiz 
sezonun ara transfer döneminde 
katılan Mostafa Mohamed, 17 maçta 

kaydettiği 9 gol ile adından söz ettirmişti. 
23 yaşındaki futbolcudan bu sezon bek-
lentiler büyüktü. Ancak Mısırlı, sezona 
istediği gibi bir giriş yapamadı. Moha-
med, son olarak geçtiğimiz sezon 11 
Mayıs’ta oynanan Denizlispor karşılaş-
masında fileleri havalandırdıktan sonra 
tam 14 resmi karşılaşmada suskun kaldı. 
Ancak yıldız oyuncu, bu serisine geçtiği-
miz hafta Çaykur Rizespord karşılaşma-
sında son verdi. Mısırlı futbolcu, attığı 2 
gol ile 3-2’lik zaferin mimarı oldu.

Takipçiliğini konuşturdu
23 yaşındaki genç forvet, gollerine dün 
de devam etti. Mohamed, henüz 4. da-
kikada takipçiliğini konuşturarak, topu 
filelere gönderdi. Karşılaşmadaki tek 
golün sahibi olan Mohamed, 3 puanın 
mimarı oldu. 87. dakikada yerini Diag-

ne’ye bırakan Mohamed, çalışkanlığı ile 
alkış alırken, özellikle ilk devredeki etkili 

performansı ile Yeşil-Beyazlı ekibin savunma 
oyuncularına zor anlat yaşattı.

14 maç suskun kaldıktan sonra geçtiğimiz hafta Rize maçında ağları 2 kez sarsan 
Mostafa Mohamed, Konya karşısında da kaldığı yerden devam etti. Mısırlı, takı-

mının tek golünü kaydederken, 1-0’lık galibiyetin mimarı oldu

VICTOR Nelsson, Konyaspor karşı-
sında Galatasaray’daki en iyi perfor-
manslarından birini sergiledi.
23 yaşındaki savunmacı, defansın 
göbeğinde Alpaslan Öztürk ile iyi 
bir uyum yakaladı. Nelsson, özellikle 
Konyaspor ’un büyük baskı kurdu-

ğu ikinci yarıdaki 
oyunuyla takımının 
sahadan galibiyetle 
ayrılmasında önemli 

pay sahibi oldu. Danimarkalı defans 
oyuncusu, 8 ikili mücadelenin 
5’ini kazanırken, tam 7 atak 
uzaklaştırdı ve 1 top kazan-
dı. Victor Nelsson, yaptığı 
kritik müdahalelerle Kon-
yaspor’un eşitliği sağlamasına 
izin vermedi. Başarılı futbolcu, 
ilk yarıda ayrıca geriden oyun 
kurulması konusunda da takı-
mına önemli katkı sağladı.

SÜPER Lig’in 9. 
haftasında sahasında 
Fenerbahçe’yi 3-1 

yenerek liderlik koltuğuna 
oturan Trabzonspor, teknik 
direktör Abdullah Avcı ile 

büyük bir dönüşüm yaşaya-
rak yükselişe geçti. Bordo-ma-

vililer, teknik direktör Abdullah 
Avcı’yı takımın başına getirdik-
ten sonra rakiplerine kolay ko-
lay geçit vermezken, maç başına 
2,3 gibi yüksek bir puan ortala-
ması yakaladı. Karadeniz ekibi, 
geçen sezonun 8. haftası sonra-
sında göreve getirilen Abdullah 
Avcı yönetiminde 41 lig maçına 
çıktı.Bordo-mavili takım, bu 
karşılaşmalarda 24 galibiyet, 14 
beraberlik, 3 mağlubiyetle saha-
dan ayrılarak, başarılı bir grafik 
ortaya koydu

Geçen sezonki maçlar
Geçen sezon ligin ilk 7 hafta-
sında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 
mağlubiyet yaşamasının ar-
dından İngiliz çalıştırıcı Eddie 
Newton ile yollarını ayıran 
bordo-mavililer, geçici olarak 
takımın başına getirdiği futbolcu 
izleme komitesi başkanı İhsan 
Derelioğlu yönetiminde çıktığı 1 
maçta da berabere kaldı. Trab-
zonspor, ilk 8 haftalık periyotta 
1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 
mağlubiyet yaşayıp 6 puanla 
17. sırada yer aldı. Ligin ilk 8 
haftasında 4 mağlubiyet yaşayan 
Karadeniz ekibi, teknik direk-

tör Abdullah Avcı yönetiminde 
sezonun kalan bölümündeki 32 
karşılaşmada ise sadece 3 kez 
sahadan yenilgiyle ayrıldı. 18 
karşılaşmayı kazanan bordo-ma-
vili takım, 11 kez de beraberlik 
elde etti. Trabzonspor, geçen 
sezon 40 maçta 19 galibiyet, 14 
beraberlik, 7 mağlubiyetle 71 
puan toplayarak ligi dördüncü 
sırada bitirdi.

Bu sezon tek namağlup
Trabzonspor, bu sezon ise 9 
haftalık bölümde mağlubiyet 
görmeyerek ligin tek namağlup 
takımı oldu. Karadeniz ekibi, 
6 galibiyet, 3 beraberlik ile 21 
puan toplayarak liderlik koltu-
ğuna oturdu. Trabzonspor’un, 
ligde 224 gündür hiçbir takım 
bileğini bükemedi. Bordo-mavi-
liler, Abdullah Avcı yönetimin-
de geçen sezonun 29. haftasında 
Aytemiz Alanyaspor’a sahasında 
3-1 mağlup olduktan sonra 
oynadığı 21 maçta yenilmedi. 
Karadeniz ekibi, bu karşılaşma-
larda 10 galibiyet, 11 beraberlik 
elde etti.

Deplasmanda yenilgisi yok
Trabzonspor, teknik direktör 
Abdullah Avcı yönetiminde 
deplasmanda hiç mağlubiyet 
yaşamadı. Bordo-mavililer, dış 
sahada oynadığı 21 maçta 12 
galibiyet, 9 beraberlik elde ede-
rek rakip sahalarda hiç 3 puan 
bırakmadı.

Maç öncesi bütün senaryolara 
karşı hazırlandıklarını belir-
ten Abdullah Avcı, “Taraf-

tarımızın müthiş desteğiyle oyun bi-
zim istediğimiz gibi başladı. Oyunun 
başında net pozisyonu bulduk. Bazen 
oyunun dönüşlerindeki anlar yorucu 
olabiliyor. Öne geçerken geriye düş-
tüğümüz bir pozisyonu yaşadık. Oyun 
üstünlüğümüz vardı, kırmızı kartın ve 
arkasından golün gelmesiyle birlikte 
oyunun o ana kadar üstünlüğümüz 
vardı ama daha sonra tamamen üs-
tünlüğü ele aldık” dedi. Taraftarların 
uzun süre beklediği bir maçı oynadık-

larını ifade eden Avcı, açıklamalarını 
şöyle sürdürdü:

“Daha hiçbir şey kazanmadık.
Şampiyon olmadık, şampiyonluk 
yolunda önemli mesafe kat ettiğimi-
ze inanıyorum.  Sadece 3 puan aldık. 
Daha ligin başındayız. 21 bin kişinin 
Trabzonspor oyuncu grubu üzerinde 
çok etkileri var. Destek olduklarında 
bizim oyunumuzu hızlandıracaklar,  
baskımızı arttıracaklar. Bu şehir 
bunu fazlasıyla hak ediyor. Onların 
desteklemeleri çok önemli. İstedikle-
ri, galibiyetti.”

Süper Lig’in 9’uncu haftasında sahasında Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup 
eden Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı, sadece 3 puan 
aldıklarını belirterek, “Şampiyon olmadık, şampiyonluk yolunda 
önemli bir mesafe kat ettiğimize inanıyorum” dedi

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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Bakasetas fırtınası
Anastasios Bakasetas, Trabzonspor’u liderliğe taşıdı. Yunan futbolcu, Fenerbahçe’yi 3-1 yendikleri maçta attığı iki golle haftanın maçına damga 

vurdu. Yunan orta saha, Trabzonspor’un kazandığı 21 puanın 16’sına direkt katkı yaparken kulübüne 13 milyon 750 bin euro kazandırdı

ONEMLi BiR
MESAFE ALDIK
ŞAMPiYONLUK YOLUNDA

OYUNCULARA sahip çıkılma-
sı gerektiğini kaydeden Avcı, 
“Özellikle yöresel oyunculara 
biraz daha fazla sahip çıkalım. 
Alt kaynadığından gelmişler. 
Hem buranın taraftarları, hem 
de burada oynuyorlar. Bütçesini 

dengeliyorlar. Eleştiri tabii ki 
olacak, bana da oyuncuya da 
olacak ama maç bittikten sonra 
yapalım. Çünkü taraftar bunu 
desteklediği an biz çok hızlı 
mesafe kat ediyoruz. Daha ligin 
başındayız bir şey kazanmadık. 

Bunun daha değerli olması için 
Göztepe maçı daha değerli 
olacak. Bu şehir birçok şeyi hak 
ediyor. Haklı bir galibiyet aldık. 
Oyuncuları tebrik ediyorum. Bu 
şehre armağan olsun, rakibe de 
başarılar diliyorum” dedi.

Bu şehir güzelliği hak ediyor

TRABZONSPOR
durdurulamıyor
Fenerbahçe galibiyetiyle liderlik koltuğuna oturan bordo-ma-
vili takım, geçen sezon sıkıntılı dönemde takımın başına geti-
rilen Abdullah Avcı yönetiminde 41 lig maçında 24 galibiyet 

ve 14 beraberlik aldı, 3 karşılaşmadan yenilgiyle ayrıldı

ANASTASIOS Baka-
setas, Trabzonspor ‘u 
liderliğe taşıdı. Yunan 

futbolcu, Fenerbahçe ‘yi 3-1 
yendikleri maçta attığı iki golle 
haftanın maçına damga vurdu. 
Trtspor’da yer alan habere 
göre; Bu sezon etkili futboluyla 

dikkat çeken başarılı oyuncu, 7 
golle krallık yarışında da zirveye 
yerleşti. 3 kez de asist yapan 28 
yaşındaki orta saha oyuncusu, 
istikrarlı görüntüsüyle de alkış 
aldı. Yunan futbolcu, ligdeki 9 
maçın 8’inde skora katkı yapa-
rak yıldızlaştı. 5 maçta gol sevin-

ci yaşayan deneyimli oyuncu, 3 
karşılaşmada da gol pası verdi.

13 milyon 750 bin euro kazandırdı
Anastasios Bakasetas, sadece 
deplasmanda 2-2 berabere 
kaldıkları İttifak Holding Kon-
yaspor maçında skora katkı 

yapamadı. Yunan orta saha, 
Trabzonspor’un kazandığı 21 
puanın 16’sına direkt katkı 
yaparken kulübüne 13 milyon 
750 bin euro kazandırdı. Bu 
arada Bakasetas Süper Lig’de-
ki ilk serbest vuruş golünü de 
Fenerbahçe’ye atmış oldu.

Nelsson tam not aldı

GERÇEK BIR GOLCÜ

CUMA günü sabaha karşı Brezil-
ya ile Uruguay arasındaki Dünya 
Kupası eleme grubu maçında 

forma giyen Fernando Muslera, karşılaşma 
sonrasında Brezilya’dan kalkan ve Avru-
pa’da oynayan yıldızları da beraberinde 
getiren özel uçakla Madrid’e indi. Başarılı 
file bekçisi, oradan da İstanbul’a geçerek 
tek bir yenileme antrenmanıyla Konyaspor 
karşılaşmasında sahadaki yerini aldı. 35 
yaşındaki file bekçisi, yeşil beyazlı ekibin 
karşısında sergilediği performans ile takı-
mına galibiyeti getiren isimlerden biri oldu.

2.kez kalesini kapattı
3 başarılı kurtarışa imza atan Uruguaylı el-
diven, özellikle ikinci yarıda takımını adeta 
ipten aldı. Bu sezon 9. kez Süper Lig ‘de 
forma giyen Muslera, 2. kez bir maçta kale-
sini gole kapatmış oldu. Yıldız oyuncu, ilk 
hafta Giresunspor deplasmanında oynanan 
mücadeleyi gol yemeden tamamlamıştı. 

MUSLERA 
süper döndü

Uruguay Milli Takımı’ndan dönüp 1 antrenmanla Uruguay Milli Takımı’ndan dönüp 1 antrenmanla 
sahadaki yerini alan Galatasaray’ın kalecisi Fernando sahadaki yerini alan Galatasaray’ın kalecisi Fernando 
Muslera, takımının galibiyetinde önemli bir rol oynadıMuslera, takımının galibiyetinde önemli bir rol oynadı



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

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

13 maçlk seri bitti 

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi 

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

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

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

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

İlk yar 1-0 

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

Net skor 

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

Ankaragücü 
3’te 3 yaptı

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

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

Önemli bir golcü 

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

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

Hatayspor açklamşt 

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

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

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

2021 YILINDA  
TEK YENILGI 

TRABZONSPOR’DA 
her geçen sezon yükse-
len performansyla alkş 

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

Ugurcan Çakır’a 
Juventus talip  

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

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

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

çnda 3. galibiyeti elde etti.

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

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

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

YANAL’IN  
KARİYERİ

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

tasnda deplasmanda Aytemiz 
Alanyaspor'a 4-0 kaybeden Fraport 

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

13 maçlk seri bitti 

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi 

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

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

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

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

İlk yar 1-0 

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

Net skor 

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

Ankaragücü 
3’te 3 yaptı

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

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

Önemli bir golcü 

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

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

Hatayspor açklamşt 

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

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

Fraport TAV Antalyaspor'a 55 yllk kulüp tarihinde ilk kez 13 maçlk yenilmezlik  
serisi yakalatan teknik direktör Ersun Yanal ve takm, 2021 ylndaki ilk yenilgisini bir 
başka Antalya ekibi Aytemiz Alanyaspor karşsnda ald. Krmz beyazl takm, Yanal  
yönetiminde ligde çktğ 21 maçta 5 galibiyet, 12 beraberlik ve 4 yenilgi elde etti
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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 
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ilk şampiyonluğu
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FRAPORT TAV Antalyaspor'un de-
neyimli teknik direktörü, kariyeri 
boyuncu 612 maçta görev ald. 
Yanal, bu maçlarda 273 galibiyet, 
153 beraberlik ve 186 yenilgi elde 
etti. Süper Lig'de ise 502 maçta tek-
nik adam olarak görev yapan teknik 
adam 213 galibiyet, 133 beraberlik 
ve 156 yenilgi ald. Ersun Yanal, 
Samet Aybaba, Şenol Güneş, Rza 
Çalmbay, Ylmaz Vural ve Aykut 
Kocaman ile birlikte Süper Lig'de 
500 maçta görev yapan 6 teknik di-
rektörden biri konumunda. Yanal, 
Denizlispor, MKE Ankaragücü, 
Gençlerbirliği, Manisaspor, Eskişe-
hirspor, Trabzonspor, Fenerbahçe 
ve Antalyaspor olmak üzere 8 ta-
km çalştrrken, A Milli Takmn 
başnda da yer ald. Deneyimli tek-
nik direktörün kariyerinde Fener-
bahçe ile de 1 Süper Lig 
şampiyonluğu bulunuyor. DHA 

YANAL’IN  
KARİYERİ
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19 EKİM 2021 SALI

SSiiMDMDii AYAKLANMA AYAKLANMA
ZAMANI GELDZAMANI GELDii
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Fenerbahçe camiası için şimdi artık ayaklanma zamanı 
geldi. Camiama sesleniyorum; ne gücünüz, ne gücümüz varsa, omuz omuza vereceğiz 

ve bu düzeni en kısa sürede yıkmak için elimizden geleni yapacağız” dedi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 
3-1’lik skorla mağlup oldukları 
Trabzonspor maçının ardın-

dan açıklamalarda bulundu.  Ma-
çın kırmızı kart sonrası değiştiğini 
kaydeden Başkan Koç, “Avrupa’da 
her yerde böyle pozisyonlar verilmi-
yor. Öncelikle camiama, taraftarıma 
sesleniyorum; sakin olun. ‘Burada 
yumruğu masaya vurun, asın kesin, 
düdük astırın’ diyorsunuz. Bu konu-
lara geleceğim, sakin olun. Bu takım, 
uzatmalarla beraber 80 dakika bura-
da 10 kişi oynadı. Terinin son dam-
lasına kadar savaştı. 85’inci dakikaya 
kadar her şey ortadaydı, sonra ne 
olduysa ondan sonra oldu. Penaltı, 
belki de tek doğru karar oydu. Ama 
bu takımla gurur duyuyorum. Çocuk-
ların yanından geliyorum; hepsi çok 
öfkeli. Niye kızgın olduğu da aynı 
sebep. Buraya art niyetle bir ope-
rasyon çekmeye birini yollasaydınız, 
buna benzer bir performans olurdu. 
Maç 23’üncü dakikadan sonra bam 
başka yere seyretti. Bizim takımımız, 
çok iyi işler yaptı. Maç 11-11 olsay-
dı buradan mağlup ayrılmamız söz 
konusu değildi. Bende öfkeliyim, bu 
camianın başıyım, kendimi de kont-
rol etmek durumundayım. Trabzon’u 
tebrik ediyorum, ne olursa olsun 3 
puanı aldılar. Lider oldular. Ahmet 
Ağaoğlu’na da teşekkür ediyorum, 
misafirperverliği için” dedi.

Hakemle ilgili ciddi sıkıntı var
Hakemlerle ilgili büyük sıkıntıları 
olduğunu söyleyen Başkan Koç, “Biz 
ve diğer başkanların hakem mües-
sesiyle ilgili çok büyük sıkıntılarımız 
var. Bunu şahsım ve arkadaşlarım 
dile getiriyor. Bu müessesenin  ne 
durumda olduğunu, ne kadar kokuş-
muş olduğunu, çürümüş olduğunu. 
Marka değerinin bu kadar zayıfladığı 
ortamda, her şey düşüyor. En önemli 
konu, futbolda kazanmanın ve kay-
betmenin, düşmenin veya şampiyon 
olmanın sadece sahada belirlenme-
diğinin, her geçen gün daha da ağır 
basarak kabul görüp, bir norm haline 
gelmesinin, inanıyor musunuz şu 
gördüğünüz olay, Türk futbolunda 
yaşanan hakem rezaleti, artık bir 

norm olarak kabul ediliyor. Yani 
kanıksanmaya başlandı. Allah’tan 
som dönemde kulüpler ayaklandık; 
bu böyle gitmeyecek, bunu söyleye-
yim.  Şahsen sevinçli olduğumu; bu 
sistemin ne kadar garabet olduğu-
nu, artık ben değil sadece benden 
daha yüksek seste söylüyorlar” diye 
konuştu.

Artık harekete geçeceğiz
“Şimdi, Fenerbahçe camiası, artık 
ayaklanma zamanı” diyen Başkan 
Koç, şöyle devam etti:
“Şimdi, Fenerbahçe camiası, artık 
ayaklanma zamanı. Camiama sesle-
niyorum; ne gücünüz, ne gücümüz 
varsa, omuz omuza vereceğiz ve bu 
düzeni en kısa sürede yıkmak için eli-
mizden geleni yapacağız. Yürüyüşse, 
yürüyüş, sosyal medyada ise sosyal 
medya, federasyon gitmekse federas-
yona gitmek. Artık, harekete geçme, 
ayaklanma zamanı arkadaşlar. Bunu 
yanlış yerlere çekmeyin. Fener-
bahçe’nin haklarını koruma adına, 
camiamız ve taraftarımızın bugün 
Sabiha Gökçen’e giderek, ilk adımı 
atarak, böyle bir hazırlık olduğunu 
duyuyorum; muhakkak bunu yapın 
arkadaşlar. Erken başladı, tam sistem 
oturttuk, kafamızı kaldırdık, aldık 
başımızı gideceğiz, yine bir anlamsız, 
manasız ve mantıksız hakem perfor-
mansı sonrası yine bu noktaya ge-
lindi. Biz buna bir yerde dur demek 
zorundayız. Bizler kulüpler olarak 
bunun üzerinde zaten çalışmalarımızı 
yapıyoruz. Bunların yeniden dizayn 
edilmesi gerekir. Bütün hakemleri, 
1 akşamda değiştiremeyiz, ama bu 
hakemleri istediğimiz performansa, 
noktaya getirene kadar alacağımız 
önlemlerle, bunların yarattığı kaotik 
ortamı, güven erozyonu müessesini 
minimize edebiliriz. Gözlemciler 
açıklayacak verdikleri puanları. Ha-
kem atamaları MHK başkanı ya da 
2 kişinin bir araya gelmesiyle alacağı 
telefonlarla belirlenmeyecek. Bu 
benim önerim. Bu sistem böyle git-
meyecek. 3 senedir diyoruz: 2 senedir 
doğrandık. Söylemeye de devam 
edeceğiz. Öyle ya da böyle bu sistem 
değişecek.” DHA

Maçı hakemi Ali Şan-
salan’a ‘Ali maçalan’ 
diyerek hitap eden 
Başkan Koç, şunları söy-
ledi: “Bakın federasyon 
başkanı, MHK başkanları, 
kulüp başkanları, hocalar, 
futbolcular değişiyor. 
Ama ne hikmetse bu 
arkadaşlar değişmiyor. Bu 
iş her geçen gün daha da 
kötüye gidiyor. Bu gün 
Kince’ye verilen karttan 
sonra oyunun seyri değiş-
ti. ‘Haksız yere attı, ama 
Altay’da o golü yemesey-
di’ de diyebilirsiniz. Ola-
yın geneli ve bütününe 
bakıyorum. Beni en çok 
rahatsız eden, hakemin 
Fenerbahçe futbolcu-
larına olan yaklaşımı, 

vücut lisanı, mimikleri, 
bir hakem mimiklerinden 
tuttuğu tarafı ele verir 
mi?  Bu noktaya geldi iş. 
Dolayısıyla burada bir 
sıkıntı var. Rize-Galatasa-
ray maçı; haddime değil, 
iki camiadan da özür 
diliyorum, Galatasaray 
3’üncü golü atıyor, net 
faul 2-3 tane faul. Son da-
kika uzatmaların üzerine 
4 dakika daha konuluyor. 
Orda Rize atsa bu kez 
Galatasaray ayağa kalka-
cak. Bunlar, kaos ortamı 
yaratmaya çalışıyorlar. Ali 
maç alan, üstüne basarak 
söylüyorum, Şansalan de-
ğil, maç alan; geçen sene 
bizden Konya maçını da 
almıştı”

KAOS ORTAMI 
yaratmaya çalışıyorlar

SISTEMIN değişmesi gerektiğine dikkat çeken 
Koç, “Rizespor-Galatasaray maçını söyledim. 
Belki Rize’nin aleyhine sonuçlandı. Belki Ga-
latasaray’ın aleyhine olabilirdi. Bu adamlar ne 
yapmaya çalışıyorlar. Bu kadar zor mu? Herhalde 
dünyada hakem performansı teknoloji geldikten 
sonra geriye giden tek ülke biziz. Bunu varsayımla 
söylüyorum. Herhangi bir istatistik ile söylemiyo-
rum. Bize artık böyle teknoloji gelmiş. Bunu bile 
kullanamıyoruz. Adam bir gece bir şehirde 7’de 
maça çıkıyor, Antalya’da gece 12’de uçağa biniyor, 
geliyor ertesi gün bizim sahamızda VAR hakemi 
oluyor. Hakemdeki en önemli şey dinlenmek, 
odaklanabilmek, konstrasyon.  Bunları hiç düşün-
müyorlar. Fenerbahçe camiasına sesleniyorum; 
sakin olun bunların hepsinin kökü temizlenecek. 
Bu kötü performans, art niyet, tabi ki mükemmel 
performans istiyoruz. İnsan olduğu her yerde 
hata olabilir ama bu şekilde değil. Ya da diğer 
maçlarda gördüğümüz gibi değil. Düşünebiliyor 
musun istisnasız bütün kulüpleri rahatsız. Ama 
bu insanlara ne bir performans değerlendirmesi 
ne Merkez Hakem Kurulu ne temsilcilerinin, ne 
gözlemcilerinin. Hatalar yapılıyor, sonuçlar etki-
leniyor, emekleler yeniyor, haksızlıklar yaşanıyor. 
Ama bu adamlar hayatlarına devam ediyorlar. 
Sistemin kökünden yeniden dizayn edilmesi 
lazım. Burada Federasyon Başkanına da olum-
suz konuşmuyorum. Federasyon başkanları gelip 
gidiyor, bu düzen devam ediyor. Bu adam bu maça 
atanmamalıydı. Biz ağzımızı açmadık. Bütün hafta 
spekülasyon. Bana ‘ağzını açsaydın böyle olmazdı’ 
diyecekler. Bizim tarzımız bu değil. Maçlardan 
önce konuş, hakemi baskı altına al. Muhtemel 
bir puan kaybetmede, beraberlikte, mağlubiyette 
mazeretini üretmiş ol. Hepimiz bunu yapsak bu 
iş nereye gidecek. Bu hakemlerin ne hakkı var in-
sanların emeklerini çalmaya. Nasıl bir lükstür bu? 
Hiçbir şey olmuyor hep bize oluyor. Bize derken 
futbolun paydaşlarına. MHK çatısı altındakile-
rine hiçbir şey olmuyor. Nasıl bir iş bu? Fener-
bahçe taraftarı rahat olun. Sakin olun endişenizi 
biliyorum. 2-3 senedir özellikle son iki senedir 
bizi resmen katlettiler. Geçen sene 15 puanımız 
çalındı. Bunlar pişkin pişkin hayatlarına devam 
ediyorlar. Federasyona söylüyorum; sakın bana 
ceza vermeye kalkmayın. Ben burada saygısızlık ve 
terbiyesizlik etmiyorum. Durum tespiti yapıyorum. 
Hepimizin yaptığı bir durum tespiti. Federasyon 
başkanının da çoğuna katıldığını düşünüyorum. 
Arkadaşlar yaptığı toplantıda ifade ettiler. Bu böy-
le gitmez. Ya çarpışarak değişecek, ya akli selim 
herkes omuz omuza verip değiştirecek. Öyle ya da 
böyle bu sistem değişecek. Siz bize maç kaybetti-
rirsiniz, Ali Koç başkanlığı kaybeder, ayrılır camia 
desteklemez. Ama siz böyle devam etmeyeceksi-
niz. Bunu aklınızın bir yerine yazın. Bu 3 ayda mı 
olur, 6 ayda mı olur, 2 sezonda mı olur onu zaman 
gösterecek. Ama olacak” ifadelerini kullandı.

Bu sistem değişecek

MHK ve hedefleriyle ilgili de konuşan Ali Koç, şu 
ifadeleri kullandı: “VAR tecrübesiyle, eğitimiyle, 
uzmanlık sahibi olarak belki pek çok hakemden çok 
daha bir performans verecek. Belki o kişi 90 dakika 
o sahada koşamayacak. Ama VAR hakemi olarak 
uzmanlık sağlayacak. Bunları ayıracağız. Bir taraf-
ta baba gözlemci, öteki tarafta oğul, kuzen, yeğen 
hakem, nasıl gider bu sistem. Federasyon başkanını 
değiştik, MHK başkanını değiştik, kulüp başkanlarını 
değiştik, antrenörler değişecek, şampiyonluklar ka-
çırılacak. Küme düşmeler olacak. Ama o adamların 
hayatları hiçbir şey değişmemiş gibi devam edecek. 
MHK Başkanına da sesleniyorum; bizimle inatlaşma-
yın. Size el uzatıyoruz, doğru yol göstermeye çalışı-
yoruz. Bizle inatlaşmayın. O hakeme ‘Beşiktaş haklı 
serzenişte bulunuyor’ diyor, aynı hakemi bir daha 
veriyor. Bu iş böyle olmaz. Dolayısıyla Fenerbahçe 
taraftarına sesleniyorum; biz şampiyon olacağız. 
Bunu kafanıza yazın.  Bu takımda ümidinizi kesme-
yin. Her böyle tökezlemede isyanlar, bize ve oyun-
culara hakaretler, kenetlenin. Bu gece gidebilenler 
Sabiha Gökçen’e gitsin. Bu takıma destek olun.”

Biz şampiyon olacağız
UEFA Şampiyonlar Ligi C 
Grubu’nda bugün Portekiz’in 
Sporting Lizbon takımını konuk 

edecek Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 
227. mücadelesine çıkacak. Siyah-beyaz-
lılar, Avrupa kupalarında geride kalan 
226 maçta rakiplerine 84 kez üstünlük 
kurdu. 95 karşılaşmayı mağlup tamamla-
yan Beşiktaş, 47 mücadeleden berabere 
ayrıldı. Avrupa arenasında rakip fileleri 
297 kez havalandıran siyah-beyazlılar, 
kalesinde ise 331 gol gördü. 

Şampiyonlar Ligi’nde 47. maç
Beşiktaş, Sporting Lizbon karşılaşma-
sıyla Şampiyonlar Ligi’nde 47. müca-
delesini yapacak. Avrupa’nın en büyük 
futbol organizasyonunda 8. kez müca-
dele edecek siyah-beyazlı takım, yaptığı 

46 karşılaşmada rakiplerine 13 kez 
üstünlük kurdu. 9 maçta berabere kalan 
Beşiktaş, 24 karşılaşmada ise sahadan 
mağlubiyetle ayrıldı. Şampiyonlar 
Ligi’nde rakip filelere 44 gol bırakan 
siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 87 gol 
gördü. 

Gruplarda Türk futbol tarihine geçti
Katıldığı son Şampiyonlar Ligi organi-
zasyonunda grup mücadelesini yenil-
gisiz tamamlayan Beşiktaş, bu perfor-
mansıyla Türk futbol tarihine geçti. Bu 
sonuçla Türk takımları arasında grubu 
yenilgisiz tamamlayan ilk takım unva-
nını alan siyah-beyazlı ekip, 14 puanla 
Avrupa’nın en büyük futbol organizas-
yonunda en fazla puana ulaşan Türkiye 
temsilcisi oldu.

KARA KARTAL
ZAFER PEŞINDE
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü maçında bu akşam Portekiz temsilcisiyle karşılaşacak Beşik-
taş, bugüne dek Avrupa’da çıktığı 226 maçtan 84’ünü kazandı, 95 karşılaşmadan mağlup ayrıldı

Siyah-beyazlı takımı geçen sezon şampiyonluğa taşıyan 
Sergen Yalçın, efsanesi olduğu kulüpte henüz Avrupa galibi-

yeti sevinci yaşayamadı. Beşiktaş, Yalçın yönetiminde Avrupa 
kupalarındaki 4 maçta bir beraberlik ve 3 yenilgi aldı

Sergen Yalçın ilki 
başarmak istiyor

SIYAH-beyazlı ta-
kım, geçen sezonun 
başında UEFA 

Şampiyonlar Ligi eleme 
turunda PAOK’a deplas-
manda 3-1 mağlup oldu. 
Bu yenilginin ardından 
Avrupa Ligi’nde yine ele-
me turuna çıkan Beşiktaş, 
Portekiz’in Rio Ave takı-
mıyla eşleşti. İstanbul’daki 
karşılaşmanın normal ve 
uzatma süresi 1-1 berabe-
re biterken, penaltılarda 
4-2 rakibinin gerisinde ka-
lan Beşiktaş Avrupa’dan 
elendi. Beşiktaş, Yalçın’ın 
teknik direktörlüğünde 
bu sezon 2 Şampiyon-
lar Ligi maçını da 
mağlubiyetle tamam-
ladı. C Grubu’n-
daki ilk maçta 
Borussia 
Dortmund’a 
İstanbul’da 
2-1 mağlup 
olan si-
yah-beyazlı 
takım, Ajax’a 
da 2-0 yenildi. 
Siyah-beyazlı 
ekip, Yalçın’ın 
yönetimindeki 4 

Avrupa kupasında 3 gol 
atarken, kalesinde 8 gol 
gördü. Geçmiş sezonlarda 
Yeni Malatyaspor’u çalış-
tıran Yalçın, bu ekiple de 
4 Avrupa kupası deneyimi 
yaşadı. Yeni Malatyaspor, 
Yalçın’ın teknik direktör-
lüğünde çıktığı 4 Avrupa 
maçında 2 galibiyet, 
birer beraberlik ve yenilgi 
aldı. Yeni Malatyaspor, 
Yalçın’ın yönetimindeki 
4 Avrupa maçında 5 gol 
atıp 5 gol yedi. Yalçın 
yönetimindeki Yeni 

Malatyaspor, UEFA 
Avrupa Ligi 2. Eleme 
Turu’nda Slovenya 
temsilcisi Olimpija 
Ljubljana’ya 2-2 ve 

1-0’lık skorlarla 
üstünlük kurup 
3. eleme turuna 
yükseldi. 3. 
elemenin 
ilk maçında 
Partizan’a 3-1 

mağlup olan 
Yeni Malat-
yaspor, evindeki 
mücadeleyi 1-0 
kazanmasına 
rağmen elendi.



5 BINE yakın öğrencinin Bilim Şen-
liğini ziyaret edeceğini kaydeden Ga-
ziosmanpaşa İlçe Milli Eğitim Mü-
dürü Yusuf Uzantı, “Gaziosmanpaşa 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 
toplamda 35 atölye, 4 sergi salonu 
ve söyleşileri ile bu alanda çok ciddi 
bir etkinlik yapıyoruz. 3 gün boyunca 

açık kalacak olan 
etkinlik 5 bin 
civarında öğren-
cimiz stantlarımı-
zı ziyaret ederek 
buradaki öğre-
nimlerden fayda-
lanacak. Şuanda 
da öğrencileri-
miz atölyelerde 
eğitim almakta. 
Bizim burada 
yapmaya çalıştı-
ğımız öncelikle 
öğrencilerimizi 
yaparak ve yaşa-
yarak öğretme 
modelini gelişti-
riyoruz” şeklinde 
konuştu.
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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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Gaziosmanpaşa İlçe 
Milli Eğitim Müdür-
lüğü ve Gaziosman-

paşa Belediyesi iş birliğinde 
gerçekleştirilen “Küçük 
Buluşlar Büyük Dünyalar 
Bilim Şenliği “ açılış törenine 
Gaziosmanpaşa Kaymakamı 
Numan Hatipoğlu, Gazios-
manpaşa Belediye Başkanı 
Hasan Tahsin Usta, Gazios-
manpaşa İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Yusuf Uzantı, öğret-
menler ve öğrenciler katıldı. 
3 gün süren bilim şenliğinde 
kurulan stant ve atölyeler-
de Robotik Kodlama, 3D 
Yazıcı, Web 2.0 Araçları, 
Otomatik Toprak Sensörü, 
Drama, Masal Anlatımı, Ok-
çuluk, Ebru gibi etkinlikler 
yapıldı. Bilim Şenliği açılış 
programında konuşan Gazi-

osmanpaşa Belediye Başkanı 
Hasan Tahsin Usta, “Gazios-
manpaşa’yı yeni hikayesiyle, 
yani kültürle, sanatla, bilimle, 
teknolojiyle ve bu teknolojiyi 
üreten sizlerle tanıtmaya 
devam edeceğiz. 

Gaziosmanpaşa 
geleceğe yürüyor
O nedenle gençlerin bu 
avantajı faydaya dönüştüre-
ceğinizden endişemiz yok. 
Görüyoruz ki, her geçen gün 
Gaziosmanpaşa’mızın bilim 
ve teknolojiye olan alakası 
artmakta. Burada hayal bile 
edemediğimiz bir eseri, bu 
hale getiren gençlerimize 
ve öncülük eden öğretmen-
lerimize ayrıca bir teşekkür 
etmek istiyorum. Dünyanın 
en büyük fuarı olan TEK-
NOFEST fuarında Gazios-
manpaşalı gençlerimizin, 

Gaziosmanpaşa’daki İmam 
Hatip Lisesi’nden mezun 
olan gençlerimizin üretmiş 
oldukları bir aracı TEK-
NOFEST Fuarında görmüş 
olmanın gururunu ve heyeca-
nını yaşıyorum. Bu araç şimdi 
Gaziosmanpaşa Belediye-
mizin garajında. Bu aracı 
Gaziosmanpaşalı gençlerimiz 
üretti. Türkiye’de teknoloji 
ile üretilen ilk araç. Bu gös-
teriyor ki, Gaziosmanpaşa’da 
gençlerimize fırsat verildiği 
zaman Milli Eğitim Müdür-
lüğü ve ekibi öncülük ettiği 
zaman, imkanlar onların 
arkasından seferber edildiği 
zaman bütün birikmiş tek-
nolojiye yönelik ilgi, bilime 
karşı sevda, kültüre karşı aşk 
kendiliğinden ortaya çıkıyor 
ve Gaziosmanpaşa bilim, sa-
nat ve kültür merkezi olarak 
geleceğe yürüyor” dedi.

COVID-19 pandemisiyle 
birlikte sağlık hizmetlerinin 
önemi yeniden gözler önüne 
serilirken bu süreçte Türki-
ye’de hizmete giren hastaneler 
pandemi yükünün karşılanma-
sında önemli görevler üstlen-
di. Başakşehir Çam ve Sakura 
Şehir Hastanesi’nde de açılış-
tan bu yana 3 milyon kişinin 
ayaktan, 90 bin kişinin ise yatı-
şı yapılarak tedavisi gerçekleş-
tirildi. Pandemi döneminde 9 
bin vatandaşın yatışı yapılan 
hastanede açılıştan bu yana 
85 bin kişi de ameliyat edildi. 
Dr. Nurettin Yiyit de hastane-
deki son durum ve hizmetlere 
ilişkin bilgi verdi.

3 milyon kişi hizmet aldı
Dr. Nurettin Yiyit, açılışından 
bu yana şehir hastanesinde 
gerçekleştirilen çalışmalara 
ilişkin bilgi vererek, “Bir sağ-
lık ordusunun neferi, bir par-
çası olmak her zaman onur ve 
gurur. Özellikle bu pandemi 
döneminde belki de bu müca-
delenin, bu savaş cephesinin 
önünde olmak her zaman-
kinden daha onurlu ve daha 
yüce bir süreçti. Birçok kişinin 

canına dokunduğumuz, hayata 
tekrar tekrar geri dönme sü-
recinde aktif hizmet verdiği-
miz ama birçok acı haberi de 
duyurma üzüntüsü yaşayanlar-
dan biri olmak adına bu süreç 
bizi yordu. Yorduğu kadar da 
güçlendirdi. 1 milyon 20 bin 
metrekarelik bir alandan bah-
sediyoruz, yönettiği ve hizmet 
verdiği grup yüz ölçümünden 
daha büyük ki ileride daha da 
büyüyecek. Açıldığı günden 
bu tarihe aslında bir yılı biraz 
geçmiş. Bu sürede ayaktan 
3 milyon kişi sağlık hizmeti 
aldı bu binadan, 90 bin kişi 
bu hastanede yatarak sağlık 
hizmeti aldı. 85 bin kişi de 
ameliyat oldu. Burada şu anda 
53 tane eğitim kliniği var. 
Burası sağlık hizmeti verirken 
bundan sonraki sağlık nefer-
lerini de yetiştiren bir alana 
doğru gidiyor. Yurt dışından 
buraya eğitim almaya gelen 
doktorlar da var. Bu pandemi 
döneminde vatandaşlarımızın 
hepsi sağlık hizmeti için kendi 
ülkesine dönmeye çalıştı. Bu 
dönüşümün, değişimin aslında 
çok güzel bir özeti” şeklinde 
konuştu.

9 bin kişi yatarak hizmet aldı
Prof. Dr. Yiyit, geçmişte 
insanların sağlık hizmeti için 
yurt dışını tercih ederken 
bugün yurt dışında olsa dahi 
tedavi için Türkiye’ye geldi-
ğine dikkat çekerek sözlerine 
şöyle devam etti: “Eskiden bir 
sağlık tesisine gidildiğinde çok 
ehil ve üst düzeyse özel has-
tane gibi beyanı kullanılırdı. 
Sağlık Bakanlığı’mızın bu yeni 
konsept şehir hastanelerinde 
özel hastaneden bile daha lüks 
ya da konforlu cümleleriyle 
karşılaşır hale geldik. Eskiden 
insanlar sağlık hizmeti almak 
için yurt dışına, farklı mer-
kezlere bir şekilde ulaşmaya 
çalışıyordu. Şu an artık ülke 
içinde rüştünü ispat etmiş 
kaliteli sağlık tesislerimiz var.”

ARİF ELMAS

BAŞARI UZUN BIR YOLCULUK BIÇIMIDIR

TÜBİTAK 4007 Küçük Buluşlar Büyük Dünyalar Bilim 
Şenliği’nde, Gaziosmanpaşalı gençler tarafından yapılan 
Türkiye’nin ilk benzinli teknoloji aracı büyük ilgi gördü

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi 
Başhekimi Prof.Dr. Nurettin Yiyit, hastaneye ilişkin verileri paylaştı. Yiyit, “Açıldığı günden bu 
tarihe ayakta 3 milyon kişi, yatarak 90 bin kişi bu hastanede sağlık hizmeti aldı, 85 bin kişi de 

ameliyat oldu. Pandemi döneminde burada 9 bin vatandaşımız yatarak tedavi gördü” dedi

ŞEHIR HASTANESI ŞIFA DAĞITTI

SÖZ ve müziği Şemi Diriker’e, 
düzenlemesi Firuz İsmailov’a ait 
olan “Unutama Beni” isimli şarkı 
ile ilgili Erol Evgin; “Yıl 1975… 
Cumhuriyet tarihinin ilk kısa dönem 
yedek subaylığının çıktığı yıl. Sanat-
çı dostum Ertan Anapa ile birlikte 
Tuzla Piyade Okulunda yedek subay 
öğrenciyiz. Bir akşam okul komuta-
nı general bizi odasına çağırdı ‘Ge-
nelkurmay Başkanımız Orgeneral 

Semih Sancar gelecek, sizin bir gece 
yapmanızı istiyoruz’ dedi. Sanatçı 
arkadaşlarımızdan Esmeray’ı, davet 
ettik. Esmeray’ın, hiçbir bedel talep 
etmeden o gece bizimle birlikte 
sahnede olmasını hiç unutamam. 
Esmeray’dan, 47 yıl sonra ‘Unutama 
Beni’ şarkısını ‘Sevdiklerim’ albü-
münde kendi duygularımı katarak 
yorumladım. Unutamadığımız anıla-
rımıza gelsin” dedi.

Erol Evgin’den Unutama Beni
Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin’in, “Sevdiklerim” isimli akustik albümü-

nün 8. video klibi “Unutama Beni” isimli şarkıya çekildi. Sanatçı, yeni klibini 
geçtiğimiz gün Erol Evgin YouTube kanalından müzikseverlerle buluşturdu

Bilim Şenliği açılış programında konuşan
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin 
Usta, “Gaziosmanpaşa’yı yeni hikayesiyle, yani 
kültürle, sanatla, bilimle, teknolojiyle ve bu 
teknolojiyi üreten sizlerle tanıtmaya devam 
edeceğiz. O nedenle gençlerin bu avantajı 
faydaya dönüştüreceğinizden endişe
miz yok. Görüyoruz ki, her geçen gün 
Gaziosmanpaşa’mızın bilim ve teknolo
jiye olan alakası artmakta” dedi.
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