
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mal-
tepe Başıbüyük ile Samandıra ara-

sında, D100 karayolu üzerinde yoğunlaşan
trafik akışını 45 dakikadan 10 dakikaya dü-
şüren yolu test etti. 7 Ekim’de İstanbullula-

rın hizmetine açtıkları alanın kıymetli bir
akış yolu olduğunu belirten İmamoğlu, “İn-
sanların hayatını oldukça kolaylaştıracağını
düşünüyoruz. Emeği geçen bütün arkadaş-
larıma teşekkür ediyorum” dedi. I SAYFA 9

Partisinin grup toplantısında
konuşan İYİ Parti lideri

Meral Akşener, "Vakit Türkiye vak-
tidir" diye iş başına gelenlerin artık
bu milletin yakasından düşme
vakti de geldi çattı” dedi. Erdo-
ğan'a seslenen Akşener, “ Haydi

Sayın Erdoğan vakit
tamam. Çırpınma-
nın, çamura yatma-
nın âlemi yok.
Milletimiz bu gidişe
daha fazla tahammül
edemez. Artık vakit
hesap vakti, artık
vakit sandık vakti”
ifadelerini kulandı.

ÇIRPINMANIN ALEMİ YOK
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Müşteri seçti cezayı yedi
Fatih'te taksicilere yönelik denetim
yapıldı. Denetim kapsamında 2

taksi bağlanarak otoparka götürülürken
müşteri seçtiği için aracı bağlanan Ayte-
kin İleri, "Ben buralarda 30 liraya çalışı-
yorum. 50 Euro'ya taşıyan yerleri niye
çekmiyorsunuz" dedi. I SAYFA 9
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Çatalca Belediye
Başkanı Mesut Üner

riskli yapılar içerisinde bu-
lunan ve yüzlerce esnafın
bunca zamandır canı pa-
hasına içinde ticaret yap-
maya çalıştığı Çağlayan
Ege İş Hanının yıkımıyla il-
gili, “Gerçekten ilçe esnafı-
mızın ve vatandaşlarımızın

verilmiş sadakası varmış.
Binanın yıkılırken kolonla-
rını da, kullanılmış olan
malzemeyi de herkes
gördü. Buradan ilçemiz-
deki eski bina sahiplerine
sesleniyorum. Kentsel dö-
nüşüm haklarını ivedilik 
ile kullanmaya başlasınlar”
ifadelerini kullandı. I SAYFA 5

AKARYAKIT İSTASYONUNA 
KADAR SÜRÜCÜYÜ TAKİP ETTİ

Motosiklet sürücüsü ile otomo-
bil sürücüsü arasında trafikte

tartışma yaşandı. Öfkeli motosikletli,
kendini sıkıştırdığı ve tehlikeye düşür-
düğünü öne sürdüğü otomobil sürü-
cüsünü akaryakıt istasyonuna kadar
takip etti. Motosiklet sürücüsü, oto-
mobilinden inen kadını darp etti. 
Yumruk atarak kadını yaralayan moto-

sikletliyi çevredekiler sakinleştirmeye
çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis
ve sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik ka-
merasına da yansıyan olayda otomobil
sürücüsünü "Ben onu erkek sandım"
diyerek saldıran motosiklet sürücüsü
Mehmet Salim Bilici gözaltına alınır-
ken, darbedilen Sühendan K, 
ambulansla hastaneye götürüldü. 
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ARABADAN İNDİĞİM GİBİ KASKINI 
ÇIKARIP TEKME TOKAT DALDI

Ağzından ve burnundan yara-
lanan kadın yaşanan olayı an-

lattı. Sühendan K, "Yolumda giderken
benzin istasyonuna girmek için sinyal
verdim. Arkamdan korna çaldı. Yavaş-
ladım yolda geçsin diye. O geçsin diye
yol verdim. Sonra tekrar sinyal  verip
benzinciye girdim, benzin almak için.
Sonra peşimden geldi. Zaten araba-

dan inmemle kaskını çıkarıp tekme
tokat daldı. Şikayetçi olacağım, polis
ekipleri geldi. Bu şekilde olmaması ge-
rekiyor. Birisine sinirlendi diye başka-
sından acısını çıkartmamalı özellikle
kadınlardan. Bu şekilde olmamalı in-
şallah gerekli şeyler yapılır" diye ko-
nuştu. Saldırı anı saniye saniye
kameralara yansıdı.
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Esenyurt'ta motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü trafikte tartıştı. Motosiklet sürücüsü,
otomobili akaryakıt istasyonuna kadar takip etti. Motosikletli, otomobilden inen kadın
sürücüyü dövdü. Gözaltına alınan saldırgan, “Saçları kısa olduğu için kadın olduğunu
fark etmedim. Kadın olduğunu bilsem asla böyle bir şey yapmazdım” savunmasını yaptı

SAYFA 9Mustafa DOLU

Holding
müşterisiyiz!

SAYFA 4Ayhan ONGUN

Parsel parsel
eylemişler
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1 Eylül itibariyle başlayan av
mevsimi önce palamut, ardın-

dan lüfer şimdi de hamsi bereketiyle
devam ediyor. Zaman zaman kilosu
40 liraya yükselen hamsinin bu hafta
kilosu 10 liraya kadar düştü. Balıkçılar
Çarşısı esnafı balıkçı Vedat, “Bu sene
denizlerimizde adeta bayram var. Se-
zonu bol palamutla açtık. Ardında
denizlerin kralı lüferle devam ettik.
Şimdide kilosu 10 liraya düşen ham-
siyle vatandaşların yüzünü güldürü-
yoruz” diye konuştu. I SAYFA 9
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Kilosu 40 liradan
10 liraya düştü
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IMAMOGLU TEST ETTI

SACI KISAYDI
ERKEK SANDIM!

Sayın Erdoğan
vakit tamam!

AK Parti Genel Başkanvekili
Numan Kurtulmuş, 10 büyük-

elçinin Osman Kavala çağrısı hak-
kında, “Bu dosyaya siyaset karar
vermez, veremez. Büyükelçiler had-

lerini bilmeli. Size mi
kalmış? bu hadsizlik,
terbiyesizliktir. Türki-
ye'yi hizaya getirmeye
çalışmasınlar. Yanlı
görüşler, kabul edile-
bilir. Bizim açımızdan
yok hükmündedir"
açıklamasını yaptı. 
I SAYFA 7

BÜYÜKELÇİLERE TEPKİ
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Bu hadsizlik
terbiyesizlik

Meme kanserine dikkat çek-
mek için farkındalık oluştur-

mak isteyen Bağcılar Belediyesi
Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından
personele ve vatandaşlara pembe
maske dağıtıldı. Ellerinde “Erken
fark edersen çok şey fark eder”,
“Farkına var kontrolü ele al” ve
“Kanserden korkma geç kalmaktan
kork” yazılı pankart taşıyan çalışan-
lar, erken teşhis konusunda uyarı-
larda bulundu. I SAYFA 9

KONTROLÜ ELE AL
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Esenyurt Belediyesi tarafından
geçtiğimiz yıl kurulan Spor

Akademisi, yüzde yüz başarı elde
etti. Spor Akademisi’nde, BESYO,
Bekçilik, Polislik ve Beden Eğitimi
Öğretmenliği sınavlarına hazırlanan
70 kişi, hayâllerine ulaştı. Antrenör
Serken Haman, “Esenyurtlu genç-
leri hayâllerine kavuşturduk. Bu-
rada adaylarımızı bilimsel ve
profesyonel bir şekilde sınavlarına
hazırlıyoruz” dedi. I SAYFA 16

ç

Kansere karşı
pembe maske

Esenyurtlu 70 genç
hayallerine ulaştı

ESNAFIN VERİLMİŞ
SADAKASI VARMIŞ!

Suçlamayı
reddetti

İletişim Başkanı Fahrettin
Altun'un evinin CHP 

Üsküdar İlçe Başkanı Suat 
Özçağdaş tarafından fotoğraf-
lan- masıyla ilgili sosyal medya 
hesabından "Yine gidecektir"
şeklinde paylaşım yaptığı gerek-
çesiyle 'Suç işlemeye tahrik' ve
'Suçu ve suçluyu övme' suçla-
rından hakkında dava açılan
CHP İstanbul İl Başkanı
Canan Kaftan-
cıoğlu suç-
lamayı
kabul 
etmedi. 
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Hakkında "kasten yaralama" suçundan işlem yapılan 
şüpheli Mehmet Salim Bilici, tutuklandı. Bilici, “Kadın 
olduğunu bilmiyordum. Kendisinden özür diliyorum” dedi.

SALDIRGAN ÖZÜR DİLEDİ
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Eski Meclis Başkanı ve Cum-
hurbaşkanlığı Yüksek İstişare

Kurulu eski üyesi Bülent Arınç, ka-
dıldığı bir tv programında 'kodes'
fıkrasını anlatmıştı. Bu fıkraya tepki
gösteren AK Parti MKYK üyesi
Şamil Tayyar, “Lide-
rine güvenmiyorsan,
konuşunca kodese tı-
kacağını düşünüyor-
san AK Parti’de niye
duruyorsun?" tepkisini
gösterdi. Arınç aynı
programda CHP'nin
oylarının artttığını da
ifade etmişti.
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Üsküdar'da yaşayan bir çocuk
annesi Hilal Kara (37) bo-

şanma davası açtığı 9 yıllık eşi Hüse-
yin Kara'nın (45) kendisini tehdit
ettiğini, darp ettiğini ve otomobilini
yaktığını söyleyerek, yetkililerden
yardım istedi. Eşinin sabıkası oldu-
ğunu da iddia eden kadın  "Neden
evden çıkarken dikkat etmem gereki-
yor da bu kişi yakalanmıyor. Beni
duymayan tüm insanlara sesleniyo-
rum; Ben öldükten sonra mı beni
duyacaksınız?" dedi. I SAYFA 3

Türk Tabipleri Birliği İstanbul
Tabip Odası, Merkezi Hekim

Randevu Sistemi (MHRS)'nin
hasta randevularını 5 dakikada bir
verecek şekilde düzenlenmesini ve 5
dakikaya düşürülen hasta muayene
süresini Taksim Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi önünde yaptıkları

alkışlı eylemle protesto etti.
'5 dakikada hekimlik yapı-
lamaz' yazılı pankart
açan grup, “Bu uygu-
lama daha çok istifa,
daha çok hekim
göçü, daha çok
hastalık, daha çok
sağlıksızlık, daha
çok sağlıkta
şiddet getirir”
açıklamasını
yaptı.
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AK Parti’de niye
duruyorsun?

Öldükten sonra mı
beni duyacaksınız?

BÜLENT ARINÇ’A ÇAĞRI

FAIZLERI KALDIRIN
Sıfır Faizli Kentsel Dönüşüm Modeli'nde ısrar eden Turan Hançerli, “Sayın Cumhur-
başkanımıza istirham ediyorum. Faizi kaldırıp, insanların canını kurtarabiliriz” dedi

İsmail Küçükkaya ile Çalar
Saat programına katılan Avcı-

lar Belediye Başkanı Av. Turan Han-
çerli, İBB Meclisi'nde gündeme
getirdiği Sıfır Faizli Kentsel Dönü-
şüm Modeli hakkında açıklamalarda
bulundu. Türkiye'de son verilere göre
6 milyon 700 bin riskli binanın ol-
duğunu ve bu binaların 1 buçuk
milyonunun acilen yenilen-
mesi gerektiğini kayde-

den Hançerli, “Kentsel dönüşüm
meselesi hayati bir mesele. Deprem
olduğu anda öleceğiz ve depremin
çok yakın bir tarihte olacağını biliyo-
ruz. O nedenle burada Sayın Cum-
hurbaşkanımıza sesleniyorum.
Ondan istirham ediyorum. İnsanla-
rın göçük altında kalmasından kur-

taracak bir çözüm mekanizması
sunduk. Buna evet desin”

çağrısını yaptı. I SAYFA 8
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DEPREM OLDUĞU ANDA ÖLECEĞİZ

ANIL BODUÇ
HABER

Bu uygulama
şiddeti artırır!
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Şamil Tayyar

Canan 
Kaftancıoğlu

Meral Akşener

Numan Kurtulmuş



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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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.

21 EKİM 2021 PERŞEMBE

Erkeklere ve kadınlara as-
kerliğin zorunluğu olduğu 
İsrail’de doğup, büyüyen 

şarkıcı Linet, asker kaçağı 
olduğunu söyledi

ASKER KAÇAĞI 
LINET!

Türk bilim insanları Covid-19’un tanısına yönelik yeni bir buluşa imza attı. Acıbadem Üniversitesi Kuluçka 
Merkezi’nde iki yıl süren araştırma sonucu geliştirilen yeni yöntemde PCR ve antijen testleri için kişiden bu-

rundan çubukla alınan sürüntü yerine gargara ve ağız çalkalama suyu örneği alınıyor. Araştırmalarda, gargara 
ve ağız çalkalama suyu örneklerinden Covid-19’un başarılı bir şekilde saptandığı bilimsel olarak kanıtlandı

“Fişek gibi gelip saplanıyordu, gitmek bilmiyordu!”… 59 yaşındaki Ziynet Akbulut 7 yıldır dayanılmaz sırt ağrılarıyla mücadele ediyordu. Lülebur-
gaz’da yaşayan Akbulut’un, sırt ağrısı, ve mide bulantılarına bir de sol göz kapağının düşüp göremez olması eklenmişti. Ziynet Akbulut, şifa ararken 
başvurdukları Doç. Dr. Ahmet Arnaz’ın; üç ay içerisinde kalbinden çıkan atardamarın yüzde 75’ini iki ameliyatta değiştirmesiyle sağlığına kavuştu

Türk bilim insanları Covid-19’u 
saptamak için kullanılan PCR 
ve antijen testleri için burun-

dan çubukla alınan örnek şeklini 
değiştiren ve güvenilir sonuçlar elde 
edilmesini sağlayan yeni yöntemi 
bilim dünyasına kazandırdı. Acıba-
dem Üniversitesi’nden Tıbbi Mikro-
biyoloji ve Medikal Biyoteknoloji 
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. 
Tanıl Kocagöz ve Tıp Mühendisliği 
Bölümü Başkanı Prof. Dr. Özge 
Can’ın araştırma ekipleriyle Acıba-
dem Üniversitesi Kuluçka Merke-
zi’nde geliştirdikleri MyMagiCon 
ismi verilen yöntemin güvenilirliği 
bilimsel olarak kanıtlandı.

Testlere gereksinim hep var
Geçen yıl tüm dünyayı etkisi altına 

alan ve hala yaşamımızı ciddi anlam-
da etkileyen pandemide Covid-19’u 
saptamanın yolu PCR ya da antijen 
testinden geçiyor. Tüm dünyada 
her gün milyonlarca kişi bu test-
leri yaptırarak sonucunu bekliyor. 
Özellikle sonbaharın başlamasıyla 
birlikte nezle, grip gibi enfeksiyon-
ların yaygınlaşması, bu hastalıkların 

Covid-19’a benzer belirtilerinin 
olması, daha çok kişinin bu testleri 
yaptırmasına yol açıyor.  PCR ya da 
antijen testlerinde kişinin burnun-
dan boğazın arka duvarına dokuna-
rak pamuklu bir çubukla alınan sü-
rüntü örneği incelenerek Covid-19 
olup olmadığı saptanıyor. Prof. Dr. 
Tanıl Kocagöz geliştirdikleri yeni 
yöntemde burundan örnek alınması 
yerine, gargara ve ağız çalkalama 
suyunun incelendiğini belirtiyor. 
T.C. Sağlık bakanlığı, Türk Halk 
Sağlığı Kurumu onayı alan, CE ve 
ISO13485 sertifikalarına sahip yeni 
yöntemin Acıbadem Sağlık Grubu 
hastanelerinde pilot olarak uygulan-
maya başlandığını belirten Prof. Dr. 
Kocagöz, klinik çalışma sonuçları 
Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve 
Enfeksiyon Hastalıkları Dergisi’nde 
yayınlanan yeni yöntem hakkında şu 
bilgileri verdi: “İki yıl devam eden 
çalışmalarımızın sonucunda elde 
ettiğimiz ve MyMagiCon ismini 
verdiğimiz yöntemle yapılan testler-
de, burundan alınan nazofarengial 
sürüntüye, yani burundan çubukla 
alınan sürüntü örneğine göre Co-
vid-19’u eşit veya daha duyarlı bir 
şekilde saptadığını gösterdi. Yani 

bireylerin aklında ‘burundan sürün-
tü aldırmayıp, ağızda su çalkalama 
ile test yaptırırsam acaba virüsü 
saptayamayabilir mi?’ şeklinde bir 
endişe içinde olmasına gerek kalma-
dı. Çalışmalarımız çocukların dahi 
bu şekilde örnek vermesinin çok 
kolay olduğu, gargara yapamayacak 
kadar küçük yaşta olan çocukların 
sadece ağız çalkalama suyu vermele-
rinin yeterli olduğunu gösterdi. Yeni 
yöntemin örnek alma işlemini çok 
kolaylaştırarak Covid-19 taşıyıcıları-
nın toplumda daha etkin saptanması 
ve erken izolasyonu ile salgının 
kontrolüne katkıda bulunacağı 
umudundayız.” 

İçme suyu içmek yeterli
MyMagiCon yönteminde kişinin 

bir iki yudum içme suyunu ağzına 
alması, gargara yapıp ağız içinde 
çalkaladıktan sonra bu suyu verilen 
kaba koymasının yeterli olduğunu 
vurgulayan Prof. Dr. Tanıl Kocagöz 
işleyişi şöyle anlatıyor: “20 mililitre 
yani bir büyük yemek kaşığı kadar 
suyla gargara yapıyoruz. Bu suyu 
ağzımızın içine alıyoruz ve dişleri-
mizin arasından geçirerek en az 10 
saniye kuvvetli bir şekilde çalkalı-

yoruz. Gargara ve ağız çalkalama 
sırasında suyun boğazın ve ağzın 
tüm yüzeylerine değmesi, sürüntü-
ye göre çok daha fazla virüsün test 
edilecek sıvıya geçmesini sağlıyor. 
Bu sıvı örnek toplama tüpüne 
konuyor. Tüpe eklenen polimer 
boncuklar hızla, su ve küçük mole-
külleri çekerek virüsleri konsantre 
ediyor. Bu işlem 5 dakika sürüyor. 
Polimer boncukların arasındaki 
konsantre virüs örneği, bir pipet 
aracılığıyla alınarak PCR ya da 
antijen testlerinde rahatlıkla kulla-
nılabiliyor.” MyMagiCon, dünyada 
en fazla hastalığa ve ölüme yol açan 
tüberküloz, AIDS ve sıtma konu-
sunda hızlı tanı araçları geliştiren 
kuruluşlara destek veren ve Dünya 
Sağlık Örgütü ile yakın işbirliği 
içinde çalışan “Foundation for In-
novative New Diagnostics -FIND-” 
vakfı tarafından desteklenen iki 
uluslararası çok merkezli çalışma 
ile ağız çalkalama suyu ve idrardan 
olanakları kısıtlı yörelerde hasta 
başı tüberküloz tanısı yapılabilmesi 
için geliştirilmeye devam ediyor. 
Ulusal ve uluslararası patent baş-
vurusu yapılan bu ürün dünyada bir 
ilki oluşturuyor.

LÜLEBURGAZ’IN Eskitaşlı 
köyünde eşi ve çocuklarıyla 
yaşayan 59 yaşındaki Ziynet 

Akbulut, 7 yıl önce kalp ameliyatı 
geçirdi. Kalpten çıkan ana aort 
(atar) damarı genişlemişti. Bu ne-
denle aort damarının kalpten çıkan 
ilk 5 cm’lik bölümü değiştirilmişti. 
Derken bir süre sonra şiddetli sırt 
ağrıları başladı. “Fişek gibi gelip 
saplanıyordu, gitmek bilmiyordu!” 
diye tarif ediyor Akbulut, kendisini 
yaşamdan soğutan ağrılarını. Sırt ağ-
rılarına mide bulantısı da eşlik edi-
yordu. Farklı branşlardaki doktorla-
ra gittiğini belirten Ziynet Akbulut 
“Kas sıkışmasıdır diye düşünüp ilaç 
tedavisi verdiler. Öyle ki, bir günde 
15 ilaç kullanır oldum ama ağrılarım 
yine dinmiyordu! En son sol göz 
kapağım da düşünce göz doktoruna 
gittim, o da beyinden ya da kalpten 
olabilir deyince önce beyin cerrahı-
na başvurdum. Beyinden olmadığını, 
kalpten olabileceğini söyledi” diyor. 

Göz kapağım düştü
Ağrı kesiciler, serumlar, iğneler 
derken günde 15 ilaçla yaşar hale 

geldiğini, yine de derdine derman 
bulamadığını söyleyen Ziynet Ak-
bulut, hekim yönlendirmesi ile Doç. 
Dr. Ahmet Arnaz’dan haberlerinin 
olduğunu belirterek “İstanbul’a Doç. 
Dr. Ahmet Arnaz hocamıza gelir-
ken kendimi çok çaresiz ve ümitsiz 
hissediyordum, şiddetli ağrılarımla, 
tek gözümün kapanmasıyla artık 
yaşamdan iyice soğumuştum. Ahmet 
Arnaz hocamdan Allah yüzbin kere 
razı olsun ki yıllardır 15 tane ilaçla 
bana mısın demeyen ağrılarımı, 
üç ayda iki kez ameliyat yaparak 
geçirdi. Sağlığıma kavuştum, yeniden 
doğmuş gibi oldum” diyor. 

Yüzde 75’i değiştirildi
Acıbadem Bakırköy Hastanesi Kar-
diyovasküler Cerrahi Uzmanı Doç. 
Dr. Ahmet Arnaz, Ziynet Akbulut’a 
yaptıkları tetkiklerde aort damarının 
göğüs içerisinde kıvrım yaptığı yer 
olan arkus aortadan başlayıp karın 
içerisindeki bölüme kadar uzanan 
yaklaşık 7 cm çapında genişleme tes-
pit ettiklerini söylüyor. Bu genişleme 
beyindeki göz sinirlerine giden da-
mara da baskı yapıyordu. Bu durum 
Ziynet Akbulut’un göz kapağındaki 
sinirleri etkilendiğinden göz kapağı 

düşmüştü ve bu nedenle neredeyse 
göremez hale gelmişti. Bunun üze-
rine Akbulut’a iki aşamalı ameliyat 
planladıklarını belirten Doç. Dr. 
Ahmet Arnaz şöyle konuşuyor: 
“Hastamıza 2 ayrı ameliyat yaptık. 
Aort damarının göğüs içerisinden 
beyne doğru dal verdiği arkus kısmı 
vardır. Bu arkus kısmını değiştirdik. 
Bunu yapmak için de tanımlanmış 
bir ameliyat tekniğiyle ile ameliyat 
sırasında vücut ısısını 24 dereceye 
düşürdük ve tüm organların kan 
dolaşımını 45 dakika bir süre ile dur-
durduk. Bu ilk ameliyatımızdı. 3 ay 
sonra ikinci ameliyatını yaptık. Bu 
kez açık bir ameliyat yerine kapalı 
bir girişim olan TEVAR yöntemini 
kullandık. Kasık atar damarından 
katater aracılığıyla girerek aort 
damarının geri kalan kısmını stentli 
suni damar ile değiştirdik. Böyle-
ce üç ay içerisinde yaptığımız iki 
farklı ameliyatla hastamızın ana atar 
damarı olan aort damarının 50-60 
cm.lik bölümü yani yüzde 75’i değiş-
tirilmiş oldu.”

Hayati riske yol açıyor!
Vücuttaki en büyük ana atar damar 
olan aortun, oksijen bakımından 

zengin kanı kalpten vücudun tüm 
bölgelerine taşımayı sağladığını be-
lirten Doç. Dr. Ahmet Arnaz “Aort 
anevrizması, aort damar çapının 
anormal genişlemesi veya balonlaş-
masıdır ve çok ciddi hayati risk yara-
tabilir. Konumuna ve büyüklüğüne 
bağlı olarak, hayatı tehdit eden iç 
kanamaya neden olarak yırtılabilir. 
Bu da hızlıca müdahale edilmediği 
zaman ölüm riskini getirir. Zama-
nında tespit edildiğinde genellikle 
cerrahi veya daha az invaziv teknik-
lerle onarılabilir” diyor.

Yılda bir kez kontrol!
Anevrizmanın ölümcül sonuçlar 
doğurabileceğine dikkat çeken Doç. 
Dr. Ahmet Arnaz “Genetik, yüksek 
tansiyon gibi pek çok neden anev-
rizmaya yol açar. Anevrizma, ancak 
tehlikeli noktaya gelince bazen 
belirti verebilir. Genellikle sinsice 
ilerler, sonrasında aniden patlar ve 
iç kanamaya, çoğu zaman da ölüme 
neden olur. O nedenle 60 yaşından 
sonra herkesin hem kalpte hem de 
karında bulunan aort damarlarını 
kontrol ettirmesi gerekir. Basit bir 
ultrasonla, anevrizma olup olmadığı 
anlaşılabilir” uyarısında bulunuyor.  

NEŞE MERT

AYNUR CİHAN

Habertürk’ten Tolga Aslan’ın haberi-
ne göre; Dün akşam Yeşilköy’deki bir 
mekanın açılışında konser veren sanatçı 
Linet, sahneye çıkmadan önce basın 
mensuplarının sorularını yanıtladı. Ünlü 
şarkıcı, “Bugüne özel altın renkte elbise 
giydim. Açılış yapmışken, altın gibi bir 
açılış olsun istedim.” dedi.
Kısa bir süre önce imaj değişikliğine 
giderek saçlarını kısaltan Linet, konuyla 
ilgili, “Biliyorsunuz hem kadın hem de 
sanatçı olmak çok değişik. Değişmeyen 
tek şey, değişim. Dolayısıyla her an her 
şekilde karşınıza çıkabilirim. Gerekirse 
saçlarımı bile kazıtabilirim.” şeklinde 
konuştu. İsrail’den özel uçakla gelen 
hayranları için de şarkılarını söyleyen 
46 yaşındaki sanatçı, “İsrail’de doğ-
dum. Beş yaşından beri şarkı söyleyen 
biriyim, Türk Sanat Müziği sanatçısı 
kızıyım. Dolayısıyla Türk bayrağını, Türk 
müziğini her daim, gittiğim her yerde 
gururla ve zevkle taşıyorum.” ifadeleri-
ni kullandı.

Türkiye’de öleyim isterim
İsrail doğumlu olan şarkıcı, ayrıca asker 
kaçağı olduğunu söyledi. Linet, “Ne za-
man okul bitti, ‘Askerlik vakti’ dediler. 
Ben de Türkiye’ye geldim. Asker kaça-
ğıyım bu arada. Dedim ki; Ne olursam 
olayım Türkiye’de olayım, Türkiye’de 
öleyim.” dedi. Öte yandan kadınların 
düzenli orduda zorunlu askerlik yap-
tıkları tek ülke İsrail. Ülkede kadınlar 
21 ay zorunlu askerlik görevine tabi 
tutuluyor.

YENİ BİR 
YENİ BİR 

BULUŞBULUŞ Prof. Dr. Kocagöz, Acıbadem Üniversi-
tesi Tıp Mühendisliği Bölümü Başkanı 
Prof. Dr. Özge Can ile birlikte geliştirdik-
leri yöntemin iki yıllık titiz ve emek yoğun 
bir çalışmanın sonucunda olduğunu belir-
terek, çalışmaya destek veren Klinik Mik-
robiyoloji Uzmanlık Derneği (KLİMUD) 
araştırmacıları ve Medikal Biyoteknoloji 
Dr. Öğr. Görevlisi Erkan Mozioğlu, lisans 
üstü öğrencileri Ece Aksoy, Tuba Polat ve 
Betül Zehra Karakuş’a teşekkür etti. Üni-
versite-sanayi iş birliğinin önemini vurgu-
layan Prof. Dr. Tanıl Kocagöz, ayrıntılı 
bilginin Acıbadem Üniversitesi Kuluçka 
Merkezi’nde yer alan Ar-Ge firmasının 
www.gigabiomol.com ve yatırımcı firma 
bio-t.org internet sayfalarından alınabile-
ceğini belirtti.

İki yılın sonunda İki yılın sonunda 
uygulanmaya hazıruygulanmaya hazır

TURK BTURK BiiLLiiM M iiNSANLARINSANLARI
ZOR OLANI BASARDIZOR OLANI BASARDI

Kalbe giden damarları
değişti hayata tutundu

Kök hücreyle 
gelen güzellik
KÖK hücreler kişinin kendi dokularından 
elde ediliyor ve dermatolojiden ortopedi-
ye tıbbın birçok alanında kullanılabiliyor. 
Dermatolojik hastalıkların tedavisine ek 
olarak ciltteki kolajen miktarını artıran kök 
hücreler yaşlanma karşıtı etkileriyle de ön 
plana çıkıyor. Memorial Şişli Hastanesi 
Dermatoloji Bölümünden Uz. Dr. T. Kev-
ser Uzunçakmak, kök hücre tedavisi ve kök 
hücreyle cilt gençleştirme hakkında bilgi 
verdi. Kök hücreler, birçok dokuda bulu-
nan ve çeşitli hücre tiplerine dönüşebilme 
kabiliyetine sahip farklılaşmamış öncü 
hücrelerdir. Kök hücreler, kaynaklarına 
ve farklılaşma kapasitelerine göre sınıf-
landırılabilir. Kök hücreler deride, normal 
deri sağlığının korunmasına ve herhangi 
bir yaralanma sonrası derinin onarımında 
yardımcı olurlar.
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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
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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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OLDUKTEN SONRA MI OLDUKTEN SONRA MI 
BENBENii DUYACAKSINIZ DUYACAKSINIZ

OLAY, 17 Ekim Pazar akşam 
saatlerinde Esenyurt’ta bulunan 
alışveriş merkezinin içindeki oyun 

salonunda yaşandı. G.N.B. arkadaşları 
ile oyun salonunda bowling oynadığı 
sırada, içinde cüzdan ve cep telefonunun 
bulunduğu çantanın kaybolduğunu fark 
etti. Durumu AVM’nin güvenlik görev-
lilerine söyleyen G.N.B.’nin ihbarı üze-
rine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. 
Oyun salonuna ait güvenlik kameralarını 
inceleyen ekipler, bir şüphelinin çanta-
yı çaldığını tespit etti. Şüphelinin hala 
AVM’de olduğunu belirleyen ekipler, 
hırsızı giyim mağazasında yakaladı. Şüp-
helinin yabancı uyruklu Tarek S. olduğu 
belirlenirken, üst aramasında G.N.B.’ye 
ait çanta çıktı. Çanta tekrar kadına 

verilirken, şüpheli ifadesi alınmak üzere 
polis merkezine götürüldü. Emniyetteki 
işlemleri tamamlanan Filistin uyruklu 
şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuk-
landı. Hırsızlık anları oyun salonunun 
güvenlik kamerasına yansıdı.

 

Bowling salonundaki 
hırsız yakayı ele verdi

Üsküdar Çengelköy’de yaşa-
yan Hilal Kara 2012 yılında 
Hüseyin Kara ile evlendi. 

Çiftin “Kuzey” adında da bir oğlu 
oldu. İddiaya göre, Hilal Kara 10 
ay önce eşine şiddet ve geçimsizlik 
nedeniyle boşanma davası açtı. 
Hilal Kara ayrı bir ev tutarak, ço-
cuğuyla yaşamaya başladı. Hüseyin 
Kara ise eşinin yaşadığı evi tespit 
etti. Dava sürecinde Hilal Kara 
eşi tarafından sürekli tehdit edildi, 
darbedildi. Mahkeme uzaklaştırma 
kararı vermesine rağmen Hüseyin 
Kara eşini rahatsız etmeye devam 
etti. 13 Ekim’de Hilal Kara oğlunu 
okula bıraktı ve evine döndü. 
Hilal Kara, evine gireceği sırada 
yine iddiaya göre Hüseyin Kara 
tarafından darbedildi. Hilal Kara, 
polis merkezine giderek boşanma 
aşamasındaki eşinden şikayetçi 
oldu. Bir aydır ablasının evinde ka-
lan Hilal Kara yaşadıklarını anlattı. 

Hilal  Kara, “Ya karşımızdaki insa-
nın bir sürü suçu var. Sabıka kaydı 
var. Benim  arabamı yakmasından 
tutun, bana olan darplarından 
tutun, işte bağımlılığından tutun... 
Herşeyi varken neden ben kadın 
sığınma evine götürülmeye teklif 
ediliyorum. Neden ben evden 
çıkarken dikkat etmem gerekiyor 
da bu kişi yakalanmıyor. Beni 
duymayan tüm insanlara sesleniyo-
rum; Ben öldükten sonra duysanız 
çok önemli değil. Bu kadar sessiz 
kalırsak, bu kadar susarsak daha 
biz çok duyacağız. Suç yapanlar 
elini kolunu sallaya  sallaya gezerse 
daha çok duyacaksınız yani Hilal 
olacak Ayşe olacak” dedi.

Arabam yakıldı, darbedildim
10 aydır boşanma davalarının sür-
düğünü belirten Hilal Kara, “Şika-
yetlerimi geri almadım. Şikayetle-
rimin de arkasındayım. Boşanma 

davasının peşine araba yakıldı. 
Devamlı kapıma gelip tehditler, 
hakaretler, küfürler oldu. Bu ayın 
11 ve 13’ünde saldırıya maruz kal-
dım. Ayın 11’inde bıçaklı saldırıya 
uğradığımda ablamın arabasına 
binmeseydim neler olurdu Allah 
bilir? 11’inde yapamadığı şeyi 
13’ünde. 13’ünde çocuğumu okula 
bırakıyorum, eve geri geliyorum. 
Geri gelirken tam kapının önünde 
saldırıya uğruyorum. Saldırıya 
uğradığım zaman da ‘Kapıyı aç, 
içeride seni öldüreceğim’...Telefo-
nu zorla elimden almaya çalışıyor. 
Saldırıya uğradım mı? Uğradım. 
Sonuç ne halen uğrayacak mıyım? 
Uğrayacağımı da biliyorum” dedi. 
Kara, eşinin denetimli serbest-
likten bırakıldığını, denetimli 
serbestlikten imza atmadığını 
belirterek, “İmza atmadığı için, bu 
olay olduğu için de diğerleri için 
de aranıyor” diye konuştu. DHA

Üsküdar’da yaşayan bir çocuk annesi Hilal Kara (37) boşanma davası açtığı 9 yıllık eşi Hüseyin Kara’nın (45) kendisini teh-
dit ettiğini, darbettiğini ve otomobilini yaktığını söyleyerek, yetkililerden yardım istedi. Eşinin sabıkası olduğunu da iddia 
eden kadın  “Neden ben kadın sığınma evine götürülmeye teklif ediliyorum. Neden evden çıkarken dikkat etmem gereki-

yor da bu kişi yakalanmıyor. Beni duymayan tüm insanlara sesleniyorum; Ben öldükten sonra mı beni duyacaksınız?” dedi

Bağcılar’da park edilen kamyon, freni boşalınca yokuş aşağı kaydı. Kamyonun peşinden 
koşup tutarak durdurmaya çalışan şoförün ayakları ezilirken, şoför kabininde bulunan 

2 çocuk ise kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
KAZA, dün saat 14.45 sı-
ralarında Bağcılar Bağlar 
Mahallesi’nde meydana 

geldi. Şoför, iplik yüklü kamyo-
nu tekstil fabrikasına getirdiği 
ürünleri indirmek üzere park 
etti. Şoför kamyondan inerken, 
iplikler fabrikaya taşınmaya 
başladı. O sırada, park halin-
deki kamyonun iddiaya göre 
freni boşaldı. Şoför yokuş aşağı 
kayan kamyonun peşinden ko-
şup tutarak durdurmaya çalıştı. 

Park halindeki hafif ticari aracı 
da önüne katarak sürükleyen 
kamyon, yol kenarındaki başka 
bir kamyona daha çarparak 
durabildi. Kamyonu durdur-
maya çalışan şoförün ayakları 
ezildi. Şoförün çocukları olduğu 
öğrenilen ve olay anında şoför 
kabininde olan 8 ve 10 yaşla-
rındaki iki çocuk kazayı yara 
almadan atlattı. Olay yerine 
çağrılan sağlık ekipleri, yaralı 
şoföre ilk müdahaleyi yaptıktan 

sonra tedavisi için ambulansla 
hastaneye götürdü. Faciadan 
dönülen kaza güvenlik kamerası 
tarafından kaydedildi.  Esnaf 
Muammer Demirbaş, “Kam-
yonun freni boşalmış öndeki 
araca çarpmış. Adamın ayağı 
ezilmiş, ambulans geldi. Kam-
yon yükünün yarısını indirmiş. 
Şoför kamyonu bırakıp gidince 
ne olduysa o anda oldu. Kaza 
olduktan sonra yol saatlerce 
kapalı kaldı” dedi. DHA

Freni boşalan kamyonu
elleriyle tutmaya çalıştı!

Esenyurt’ta yabancı uyruklu şüpheli alışveriş merkezinin içindeki oyun salonun-
da, bowling oynayan kadının çantasını çaldı. Şüpheli, aynı alışveriş merkezinde-
ki giyim mağazasında yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı

İddiaya göre, Hilal Kara İddiaya göre, Hilal Kara 
10 ay önce eşine şiddet 10 ay önce eşine şiddet 
ve geçimsizlik nedeniy-ve geçimsizlik nedeniy-
le boşanma davası açtı. le boşanma davası açtı. 
Hilal Kara ayrı bir ev tu-Hilal Kara ayrı bir ev tu-
tarak, çocuğuyla yaşa-tarak, çocuğuyla yaşa-
maya başladı. Hüseyin maya başladı. Hüseyin 
Kara ise eşinin yaşadığı Kara ise eşinin yaşadığı 
evi tespit etti. Dava evi tespit etti. Dava 
sürecinde Hilal Kara sürecinde Hilal Kara 
eşi tarafından sürekli eşi tarafından sürekli 
tehdit edildi, darbedil-tehdit edildi, darbedil-
di. Mahkeme uzaklaş-di. Mahkeme uzaklaş-
tırma kararı vermesine tırma kararı vermesine 
rağmen Hüseyin Kara rağmen Hüseyin Kara 
eşini rahatsız etmeye eşini rahatsız etmeye 
devam etti. devam etti. 

SARIYER Bahçekçöy’de 
sür’atli bir şekilde seyreden 
alkollü bir sürücü, evine doğru 

yürüyen 17 yaşındaki gence çarptı. 
Çarpmanın etkisiyle ileriye fırlayan 
yaralı genç hastaneye kaldırılırken, 
kaza anı ise saniye saniye güvenlik 
kameralarına yansıdı. Olay, geçti-
ğimiz Cumartesi günü saat 00.00 
sıralarında Sarıyer Bahçeköy’de 
meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, 34 DCL 01 plakalı otomobilin 
sürücüsü Fırat E., yolun kenarından 
arkadaşlarıyla evine doğru giden 
17 yaşındaki Hüseyin Efe Ekşi’ye 
sür’atli bir şekilde çarptı. Çarpmanın 
etkisiyle ileriye fırlayan Ekşi, Fırat 
E. tarafından yaralı olarak hastaneye 
götürüldü. Polis ekipleri Fırat E.’yi 
ifadesini almak üzere gözaltına aldı. 
Emniyete getirilen şahsın 2.38 pro-
mil alkollü olduğu öğrenildi.

Gözümü hastanede açtım
Kazayı ufak sıyrıklarla anlatan Hü-
seyin Efe Ekşi, “Marketten çıktım 
eve doğru yürüyorum arkadan gelen 
arabayı fark etmedim. Ne olduğunu 
hatırlamıyorum bilinç kaybı yaşadım, 
gözümü hastanede açtım” dedi. Hü-
seyin Efe Ekşi’nin babası Savaş Ekşi 
ise, “Kazayı ben gördüm, gördüğüm-
de benim oğlan olduğunu bilmiyor-
dum olay yerine gittiğinde öğren-
dim Efe’nin olduğunu. Arkadaş’ta 
alkollüymüş, çocuğumuz biraz kötü 
ama inşallah iyi olacak. Alkollü bir 
şekilde araç kullanmayalım lütfen” 
şeklinde konuştu. Öte yandan kaza 
anı anbean güvenlik kameralarına 
yansıdı.

Alkollü sürücü 
DEHŞET SAÇTI

SULTANGAZİ’DE at arabalı 
hırsızlar gece saatlerinde 
iş yerinin önünde bulunan 

demir askılıkları çaldı. Hırsızlık 
anları kameralara yansıdı. Olay, 
önceki gün saat 23.00 sıralarında 
Uğur Mumcu Mahallesi’nde mey-
dana geldi. 3 kadın at arabasıyla 
giyim mağazasının önüne geldi. 
Kadınlar, kapalı olan mağazanın 
önündeki demir askılıkları at ara-
basına yükleyerek kaçtı. Hırsızlık 
olayı sabah iş yerini açan iş yeri 
sahibinin güvenlik kamerası gö-
rüntülerini izlemesi ile ortaya çıktı. 
Görüntülerde 3 kadının, askılıkları 
geldikleri at arabasına yükleye-
rek çaldıkları görülüyor. İş yeri 
sahibi Muhammet Soylu, “Sabah 
geldiğimizde stantların yerinde 
olmadığını gördük. At arabasıyla 
geliyorlar. Etrafa bakıyorlar, bir 
kişinin geldiğini görünce kenarda 
bekliyorlar. Sonra hızlı bir şekilde 
10 saniye içerisinde her şeyi götü-
rüyorlar. Ondan sonra depoya bak-
tık. Depodaki stantları da almışlar. 
Bu son günlerde sık sık yaşanmaya 
başladı. Bu kişiler birkaç yerde 
de aynı şekilde hırsızlık yaparken 
görülmüşler. 4-5 Bin TL’lik zararı-
mız var. Bunların yakalanmasını 
istiyoruz” dedi. 

At arabalı kadın
hırsızlar aranıyor

KAĞITHANE’DE yokuş 
aşağıya giderken freni 
boşalınca hızlanan bir 

otomobil, korkulukları kırarak 
yaklaşık 25 metreden bir binanın 
bahçesine uçtu. Sürücünün son 
anda araçtan atlayarak kendini 
kurtardığı kazada ölen ya da 
yaralanan olmadı. Olay, geçtiği-
miz Cumartesi günü saat 01.30 
sıralarında Kağıthane Hamidiye 
Mahallesi’nde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, sokak üze-
rinde yokuş aşağıya seyir halinde 

olan Yusuf Tayfur’un idaresinde-
ki 34 BT 6852 plakalı otomobilin 
freni bir anda boşaldı. Kontrol-
den çıkarak hızlanan araç, bir 
istinat duvarının üstündeki demir 
korkulukları kırarak yaklaşık 25 
metreden bir binanın bahçesine 
uçtu. Sürücü aşağıya uçmadan 
araçtan atlayarak son anda kur-
tuldu. Sürücünün kendini atarak 
son anda kurtulduğu kazada ölen 
ya da yaralanan olmamakla bir-
likte araçta hasar meydana geldi. 
Sesleri duyan çevredeki vatan-

daşların evlerinden dışarı çıkarak 
durumu polis ve sağlık ekiplerine 
bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 
sevk edilen polis ekipleri, çevrede 
önlem aldıktan sonra kazayla ilgi-
li inceleme yaparak tutanak tuttu. 
İncelemelerin ardından otomobil, 
vinç yardımıyla bulunduğu yerden 
çıkartıldıktan sonra çekiciyle em-
niyete otoparkına götürüldü.

25 metreden aşağı uçtu



İ stanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB), Covid-19 nedeniyle bir yılı
aşkın bir süredir zor günler geçiren

kültür sanat sektörü için projeler geliş-
tirdi. Pandeminin başladığı Mart
2020’den aynı yılın sonuna kadar  kül-
tür-sanat sektörüne 12 milyon TL tuta-
rında destek sunuldu. İBB’nin sektör
emekçilerine sağladığı desteklerle, en-
düstrisi temsilcilerinin yaşadığı zorlukla-
rın giderilmesi ve İstanbulluların
kültür-sanattan uzak kalmaması amaç-
landı. İBB Kültür Daire Başkanlığı ve
KÜLTÜR AŞ eliyle gerçekleştiren des-
tekler,  binlerce sanatçıya ulaştı. Bu dö-
nemde; “Sokakta Sanat Var”,
“Sahnebüs”, “Sokak Sokak Masal” ve
“İstanbul’da Bir Sonbahar Kabaresi”
,“Yolculuk Arası Bi’ Caz Molası”,
“Sokak Müzisyenleri Kafede”, “Akade-
miden Sahneye”, “Klasik Sabahlar
Kahve Konserleri”, “Roman Havası”,
“İstanbul Sokak Festivali”, “Sound
Check Harbiye” ve Sahnede Bir Hayat”

gibi pek etkinlik gerçekleştirildi. Sanatçı-
lar pandemi koşullarında nefes alma im-
kanı bulurken, İstanbullular da
özledikleri kültür sanat programlarıyla
buluştu.

Seyircilerle buluşacaklar

İBB’nin müzisyenlerin yanında olmak
için hayata geçirdiği projelerden “İstan-
bul Bir Sahne”, pandemiden etkilenen
binlerce müzisyenin performanslarına 
ev sahipliği yapıyor. İstanbul’un dört bir
yanı zor günler yaşayan sanatçılar için
birer açık hava sahnesine dönüşüyor.
Bugüne kadar binin üzerinde müzisye-
nin yer aldığı proje, İstanbulluları özle-
dikleri kültür sanat etkinlikleriyle
buluştururken müzisyenlere de önemli
bir destek sağlanıyor. İBB iştiraki 
KÜLTÜR AŞ’nin gerçekleştirdiği
projeyle İstanbul’un parkları, durakları,
sokakları, otoparkları, günlük işe gidiş
geliş noktaları ve ikonik mekanları dev
bir açık hava sahnesine dönüştü. Kentin
39 ilçesini müzikle buluşturacak şekilde
planlanan etkinliklerde Adalar’dan 

Bağcılar’a, Çatalca’dan Sultanbeyli’ye
kadar 100 nokta belirlendi.

Dijital konserler de vardı

İBB, Nisan ayının pandemi koşulları ne-
deniyle müzisyenleri bekletmemek için,
Enver Ören Kültür Merkezi’nde özel bir
sahne oluşturarak konser kayıtlarını al-
maya başladı. Dijital Sahne olarak
devam eden projenin ikinci bölümü ise
bugünlerde İBB Cemal Reşit Rey Kon-
ser Salonu’nda devam ediyor. Kurulan
özel sahnelerde gösterilen performans-
lar, Kültür.İstanbul YouTube hesabın-
dan “Dijital Sahne Konserleri” adıyla
paylaşılıyor. İBB, Covid-19 vakalarının
düşmesi ve mesafeli bir şekilde açık ha-
vada etkinlik yapmaya elverişli koşulla-
rın oluşması nedeniyle etkinliklerini kent
genelinde yaydı. İlk et-
kinliklerini 5 Haziran
Cumartesi günü,  5
farklı noktada 21 konser
ile gerçekleştirdi. Kısıt-
lamanın olduğu Pazar
günleri dışında kalan

zamanlara konserler planladı. Farklı
tarzdan müzisyenler, uzun süredir uzak
kaldıkları seyircileriyle buluştu.

Müzisyenlerin yüzü güldü

İBB, her bir müzisyene 2 bin TL destek
sağladığı “İstanbul Bir Sahne” projesini
Mart 2021’de gerçekleştirdiği bir açık
çağrı ile başlattı.. Projeye 2 bin 289 baş-
vuru yapılırken, müzik topluluklarıyla
birlikte toplam sayı 6 bin 841 olarak ger-
çekleşti. Başvuru şartlarını sağlayan mü-
zisyen sayısı ise 5 bin 10 kişi oldu.
“İstanbul Bir Sahne”nin Dijital Sahne
çekimlerinde bin 60 müzisyen, perfor-
mans sergiledi. 5 Haziran’dan itibaren
açık havada gerçekleştirilmeye başlanan
etkinliklerde ise bugüne kadar 200’ün
üzerinde sanatçı ağırlandı.
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Bağcılar Belediyesi’nin 2023 hedeflerine
ulaşabilmesini sağlamak amacıyla;  “En-
tegre Yönetim Sisteminde Bağcılar Mo-

deli” kapsamında üst yöneticilerin katılımıyla “2021
yılı farkındalık artırma” oturumu gerçekleştirildi. Bağ-
cılar Belediyesi Başkan Yardımcısı ve Kalite Üst Yö-
netim Temsilcisi M. Akif Görentaş, EYS altında
yapılan çalışmaların kapsamı, gerekliliği, hedefleri ve
çalışmaların etkinliği hususunda yöneticilerin sergile-
yecekleri liderliğin, öncü belediye olma anlayışını
daha ileriye taşıma noktasında önemini ifade etti.
Bağcılar Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Ser-
bay Öztürk ise yönetim sistemlerine ve modellerine
ilişkin küresel ve yerel farkındalık aktarımı ile başla-
dığı sunumda EYS (Entegre Yönetim Sistemi)  kap-
samında belediyede yapılan çalışmalar, mevcut
durum ve 2023 yılı hedeflerine değindi. Sunum so-
nunda katılımcıların görüşleri alınarak 2023 hedefle-
rine ulaşmak için yapılacak çalışmalar konusunda
fikir alışverişinde bulunuldu.

Kültür sanat sektörüyle dayanışmasını daha da
geliştirmeyi amaçlayan İBB; “İstanbul Bir Sahne” ve
“İstanbul’da Perdeler Kapanmasın” projeleriyle
sanatçılara önemli destekler sağlamaya devam ediyor

Bağcılar Belediyesi yöneticilerinin katılımıyla
EYS (Entegre Yönetim Sistemi) çalışmaları
kapsamında “2021 yılı farkındalık artırma” 
oturumu düzenlendi. Programda hem mevcut
durum değerlendirildi hem de geleceğe dönük
yapılacak çalışmalar tartışıldı

T ürkiye'nin gidişatı malum. “Suç örgütü
lideri” bir yanda, kelli felli bakanlar bir
yandan herkes hababam bir şeyler söy-

leyip, bir şeyler anlatıyor. Kimine “hak” veriyo-
ruz, kimini çok “yanlış” buluyoruz. Bitmek
bilmeyen bu politik hengameler ve çekişmeler
içinde ise bir de ekonomik “sıkıntılar” boy gös-
teriyor. Ay sonunu getirme telaşı, parasızlık,
uzun mühlettir kısa çalışma ödeneği ile geçin-
meye mahkum edilenler, işsizler, umutsuzlukar
o kadar çok ki... Say say bitiremeyiz. Hal böyle
olunca tüm bu “ham ervahlıktan” sıyrılıp biraz
gülümseye ihtiyaç duyuyor insan. Ama nasıl?
Gezin diyeceğim de o para ister. Ama okumak
desen bak o bedava. Hadi gelin bugünlerden
çok da başka günleri anlatmayan rahmetli Aziz
Nesin'in “Esneyen İnsanlar Ülkesi” isimli hika-
yesini okuyalım...

“Bir varmış, bir yokmuş, sana varsa bana
yokmuş, bana varsa ona yokmuş. Bir zamanlar
yeryüzünün bir yerinde bir ülke varmış. Bu ül-
kedeki kişiler mutluluk içinde yaşar dururlar-
ken, Tanrı vermesin, bir bilinmez salgın hastalık
onları kırıp geçirmeye başlamış. Öyle bir hasta-
lık ki, ülkedeki insanların birtakımı zayıfla-
maya, küçülmeye, birtakımları da
şişmanlamaya, irileşmeye başlamış. Zayıflayan-
ların boyları da günden güne ufalıyormuş. Ama
bu ufalma, küçülme, zayıflama o kadar yavaaaş
yavaş oluyormuş ki hiç kimse ne kendisinin, ne
de başkalarının küçüldüğünün farkına 
varmıyormuş.

Günde ancak beş on gram zayıflıyor, bir iki
milimetre küçülüyorlarmış. İnsanlar küçüle
ufala, zayıflaya sıskalaşa, bir zaman gelmiş,
baston kadar incelmiş, sacayağı kadar kısalmış-

lar. Günden güne daha da kısalıp ufalıyorlarmış.
Beri yandan birtakım insanlar da günden

güne şişmanlıyor, irileşiyorlarmış. Öbürlerinin
küçülmesi, ufalması gibi, bu irileşme, şişman-
lama da, günden güne bikaç milim, günde beş
on gram olduğundan, ne kendileri, ne de başka-
ları onların her gün biraz daha devleştiklerinin
farkına varmıyorlarmış. Boyları yangın kuleleri
kadar uzamış, gövdeleri vapurlar kadar irileş-
miş. Ama o ülkede büyüyenlerin sayısı, zayıfla-
yıp ufalanların sayısına denk değilmiş. İki yanın
sayısı birbirine eşit olmuyormuş. Beş on küçü-
lene, ufalana karşılık, ancak bir kişi kocaman-
laşırmış. Zayıfların çocukları. da zayıf, fındık
kadar küçük doğmaya başlamışlar. Buna karşı-
lık, irilerin çocukları da fil yavrusu kadar
büyük, kocaman doğuyorlarmış. Doğuştan
küçük olanlarla, doğuştan büyük olanlar, oldum
olasıya bu işin böyle gelip böyle gittiğini sanır-
lar, bunda hiçbir ayrılık, uygunsuzluk, olağanüs-
tülük görmezlermiş. Görmedikleri gibi,
küçülenler, kendilerinden daha küçüklerini
görüp, onlara bakarak, “Tanrım, buna da şü-
kürler olsun, küçüğün küçüğü var. Ben yine iyi-
yim!” diye avunurlarmış.

Günden güne irileşenler de, kendilerinden
daha irilerini gördükçe, “Tanrım, beni ondan
daha iri yap!” diye yakarırlarmış. Dileklerini,
yakarmalarını Tanrı da dinler, onları günden-
güne şişirir de şişirirmiş. Bir zaman gelmiş ki,
şişmanlayanlar, irileşenler, oturdukları evlere;
yattıkları yataklara, geçtikleri yollara sığmaz
olmuşlar. Her ne yapsalar, ayakları yorganların-
dan dışarı çıktığından, yorganlarını ayaklarına
göre uzatmaya, yolları gövdelerine göre aç-
maya, evlerini de boylarına göre büyütmeye
başlamışlar.

Bir zaman gelmiş, açtıkları yollardan da ge-
çemez, büyüttükleri evlere de giremez, uzattık-

ları yorganlarına da sığamaz ol-
muşlar. Yeniden, evlerini yollarını, yorganlarını
büyütmüşler. Alanlar küçük gelmiş, alanları aç-
mışlar. Yaşadıkları kent küçük gelmiş, kentten
dışarı kaçmışlar. Yayıldıkça yayılmışlar, taş-
tıkça taşmışlar.

Küçülenler de küçüldükçe küçülmüşler, ufal-
dıkça ufalmışlar, artık öyle olmuş ki, bir zaman
sonra kimisi ev diye karpuz kabuğuna, kimisi
ceviz, kimisi de fındık kabuğuna girer olmuş. İş
bu kadarla da kalmamış, bir zaman sonra kü-
çüle küçüle temelli kaybolmaya başlamışlar.
Gözle görülemez olmuşlar. Ancak mikroskopla
bakılınca görülebiliyorlarmış. Bütün bu olan bi-
tenleri, herkes olağan bişey sanır, hiçbiri yakın-
mada bulunmazmış.

Gel zaman, git zaman, irileşenlerin irileş-
mesi, şişmanlayanların şişmanlaması durmuş.
İş bununla da kalmamış. Onlar da küçülmeye,
ufalmaya başlamışlar. Gündengüne zayıflıyor-
larmış. Ne var ki, zayıflamaları, şişmanlama-
ları gibi yavaş yavaş değil, birdenbire
oluyormuş. Eskiden boylan günde bir iki milim
uzarken, şimdi günde bir iki karış birden kısalı-
yorlarmış. Eskiden günde bikaç gram şişman-
larken, şimdi günde beş on gram birden
zayıflıyorlarmış. Boyu beş metre, ağırlığı iki ton
olanlar gece yataklarına böyle yatıyor, sabah,
boyları iki metre, ağırlıkları iki yüz kilo olarak
uyanıyorlarmış. Büyük bir hızla erimeye başla-
mışlar. Bir zaman gelmiş, artık birbirlerini bile
tanımıyor, aynadaki hayallerinden korkuyorlar-

mış. Büyük bir korkuya düşmüşler. Bu büyük
korkuyla küçüle küçüle büsbütün yok olmak-
tansa, kendi canlarına kıyanlar bile olmuş.
Arka arkaya kendilerini öldürüyorlarmış. Ken-
tin her yanında ağlamalar, bağırtılar göklere
yükseliyormuş:

– Zayıflıyoruz!.. – Eriyoruz!… – Bitiyoru-
uuz!.. Ağlamak, sızlamak, bağırmak bir işe ya-
ramamış. “Büsbütün ortadan yok olup
gitmeden aklımızı başımıza devşirelim. Küçül-
memizi önleyici bir çıkar yol bulalım!” demiş-
ler. Artık şişmanlamaktan, büyümekten
geçmişler, oldukları gibi kalsalar, çoktan razı-
lar. Doktorlara başvurmuşlar. Doktorlar onlar-
dan beter. Herkes kendi başının derdine
düşmüş. Göz göre göre ufalıyor, eriyorlar. Bu
öyle amansız bir salgın hastalıkmış ki, ondan
ona geçiyormuş. Doktorlar, şişmanlık ilaçlan
vermişler, kemikleri besleyici iğneler yapmışlar.
“Bol bol yiyin!” demişler “Üzülmeyin, canınızı
sıkmayın!” demişler. Ama bütün bunların hiç-
biri yararlı olmazmış. O zaman o ülkede yaşa-
yanlar, düşünmüşler, taşınmışlar, “Başka bir
ülkeden, derdimize derman bulacak bir uzman
arayalım,” demişler. Dedikleri gibi de yapıp,
dünyanın en büyük şişmanlatma uzmanını kendi
ülkelerine çağırmışlar. Uzman gelmiş, küçülen-
lere, ufalanlara bakmış.

– Bu yeni bir hastalık değil, demiş. Dünyanın
başka yerlerinde de görülmüştür. Her ne kadar
salgın bir hastalıksa da önlenebilir. Aranızda bir
zaman yaşayacağım. Ben ne yaparsam, siz de
gözünüzü, kulağınızı açın, benim yaptığım gibi
yapın. Göreceksiniz ki, benim yaptıklarımı ya-
parsanız, hem zayıflamanız, küçülmeniz, hem
şişmanlamanız duracak… Nasılsanız öyle kala-
caksınız. Bunu söyledikten sonra uzman, onla-
rın gözleri önünde tartılmış, ölçülmüş. Ağırlığı
75 kilo, boyu da 1.79 gelmiş.

O ülkede yaşayanlar, neler yapacak diye uz-
mandan gözlerini ayırmamışlar. Hepsi göz
kulak kesilmiş. Hep ona bakıyorlarmış. Uzman
o ülkede kırk gün, kırk gece kalmış. Sonra
orada yaşayanları çevresine toplayıp,

– Bunca zaman aranızda yaşadım. Neler
yaptığımı gördünüz, siz de benim gibi yapar,
benim gibi yaşarsanız, bu dertten kurtulursu-
nuz!.. demiş. Demiş ama, o ülkede yaşayanlar,
uzmanın kendilerinden ayrı onların yaptıkların-
dan başka bişey yaptığını görmemişler. Görseler
de anlamamışlar. Uzman,

– İşte bakın, yine gözünüzün önünde tartılı-
yorum!… demiş. Tartılmış, ağırlığı 75 kilo; öl-
çülmüş, boyu 1.79… Nasıl geldiyse yine öyle.
Ne şişmanlamış, ne zayıflamış. O ülkede yaşa-
yanlar büsbütün şaşırmışlar. “Bu uzman bizden
ayrı, bizim yaptıklarımızdan başka ne yaptı da,
hiç zayıflamadı, kısalmadı?..” demişler.
Uzman, vapura binip, o ülkeden ayrılırken,

– Anladınız ya… demiş, ben ne yaptımsa siz
de öyle yapın!… Allasmarladık. Uzman bir
gece önceden uykusuz olduğu için, bu sözleri
söyledikten sonra küçük dili görünene kadar ağ-
zını açıp, bir de esnemiş.

O ülkede yaşayanlar bunu görünce, hep bir-
den sevinçle bağırmışlar: – Tamam… – Uzman
esnedi… – Uzman gerindi… – Şimdi anladık
neden zayıflamadığını… – Uzman ne yaptıysa,
biz de onu yapalım… O günden sonra, o ülkede
yaşayanlar, uzman esnedi, gerindi diye, onlar da
hiç durmadan esnemeye, gerinmeye başlamış-
lar. Gerçekten de zayıflamaları, küçülmeleri, kı-
salmaları durmuş. İriler iri, ufaklar ufak
kalmış. Hiçbir değişme olmamış. Çünkü, esne-
mekten, gerinmekten vakit bulup da yaşayamı-
yorlarmış ki küçülsünler, ufalsınlar, ya da
büyüyüp irileşsinler… Hep esniyor, hep gerini-
yorlarmış...”

Bir garip ülke...

T.C.
BAKIRKÖY

4. İCRA DAİRESİ
2020/8478 ESAS

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     Basın: (1391377)

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulun-
madığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, ar-
tırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan
alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini
geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna
kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan  sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden
önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belir-
tilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği
takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya
numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 07/06/2021

1.İhale Tarihi : 06/07/2021 günü, saat 11:00 - 11:10 arası.
2.İhale Tarihi : 26/07/2021 günü, saat 11:00 - 11:10 arası.
İhale Yeri : MERKEZ EFENDİ MAHALLESİ, KALE İŞ 

MERKEZİ NO:275-295 ZEYTİNBURNU/İSTANBUL 
No    Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
1       1.000,00 1   %18 1 Adet KLAVYE iMAC BİLGİSAYAR VE APPLE KLAVYE

( iMAC G5 1.8 GHz, 17 İnch, Power PC G5 80 GB HD
2       8.500,00 1   %18 1 Adet YAZICI XEROX MARKA WC7525 

RENKLİ LAZER YAZICI
3    400,00 1   %18   1 Adet MİNİ BUZDOLABI REGAL MARKA ( BÜRO TİPİ)
4    4.500,00 1   %18 1 Adet RENKLİ YAZICI XEROX-PHASER 

6300 RENKLİ LAZER YAZICI
5     48.500,00 1   %18 1 Adet CNC ROUTER MAKİNASI 

POYSAN-B72120 MODEL TİPLİ MAKİNA, 
6     45.000,00 1   %18 1 Adet CNC MAKİNASI MARKASIZ 
7     2.600,00 1   %18 1 Adet KOMPRESÖR MAKİNASI PİSTONLU TİP, 
8     18.000,00 1   %18 1 Adet DERİ YAKMA(SICAK BASKI) MAKİNASI 

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

kUltUr sanata 
ıBB katkısı

Örnek No: 25*

Anıl BODUÇ

statİk fİkİr

anilboduc@gmail.com

TAYLAN DAŞDÖĞEN

Kadın emeği pazarının
yeni adresi belli oldu
Aile ekonomisine katkıda bulunmak isteyen yüzlerce kadın girişimci, İstanbul Gönüllüleri Kadın
Emeği Pazarı’nda ürünlerini halkla buluşturmaya devam ediyor. Kadın Emeği Pazarı, Sarıyer
Meydanı ve Üsküdar Marmaray çıkışında; 7-19 Haziran 2021 tarihleri arasında sokağa çıkma
kısıtlamasının olmadığı her gün, 10.00-19.00 saatleri arasında açık olacak

Kendi olanaklarıyla üretim
yapan ancak ürettikleri
ürünleri tüketiciyle buluş-

turma konusunda sıkıntı yaşayan ka-
dınlar için başlatılan Kadın Emeği
Pazarı, İstanbul’un çeşitli meydanla-
rında yeniden yerini aldı. Toplam
350’den fazla kadın üreticinin, Üskü-
dar pazarında yer alan 48 stantta ve
Sarıyer’de bulunan 24 stantta dönü-
şümlü olarak ürünlerini tüketici ile bu-
luşturması amaçlanıyor. Geçtiğimiz
Şubat ayında, Kadıköy İskele-
sinde kurulan pazar, yine 350 ka-
dının ürünlerine ev sahipliği
yapmıştı.  Konuyla ilgili açıkla-
malarda bulunan proje sorum-
lusu Derya Komut Aytekin,
“Tamamen İstanbul Büyükşehir

Belediyesi’nin (İBB) bize sağladığı
stantlarla, buradaki lojistik destekle-
riyle birlikte güzel bir birliktelik kurgu-
ladık. Bundan sonra da çeşitli ilçelerde
kadın emeği için pazarlarımızı kurgu-
lamaya devam ediyor olacağız” dedi.

Vatandaşlar mutlu oldu

Kadın Emeği Pazarı’nda tezgah açan
kadınlar, pandemi döneminde düşen
gelirlerine de destek olmuş oluyor. Gö-
rüşlerini dile getiren bir kadın girişimci,

“Çok teşekkür ediyorum Büyükşehir
Belediyesi’ne de ayrıca çünkü biz üc-
retsiz açtık. Böyle bir yere biz aylık 3
bin lira 4 bin lira kira veriyorduk” ifa-
desinde bulundu. Kadın girişimciler, el
emekleriyle ürettikleri; kolye, yastık,
bez bebek, tablo, örgü çanta gibi çeşitli
ürünlere kentlinin yoğun ilgi gösterdik-
lerini söyledi. İBB ve İstanbul Gönül-
lüleri’nin birlikte gerçekleştirdiği
“Kadın Emeği Projesi” ilk olarak Be-
şiktaş İskele Meydanı’nda hayat bul-

muştu. 14 Aralık-31 Aralık
tarihleri arasında Kadın Emeği
Pazarı’nda, 500 kadın girişimci
tarafından üretilen çeşitli ve ya-
ratıcı ürünler stantlarda satışa
sunulmuş, kentli yoğun ilgi gös-
termişti.  SAVAŞ ATAK
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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.
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Beyoğlu’nda çocuklara ve gençlere kitap okuma sevgisi kazandırmak amacıyla düzenlenen 
Kırmızı Sedir Söyleşileri, normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte yeniden başladı

BBeyoğlu Belediyesi ta-
rafından, çocuklara ve 
gençlere kitap okuma 

sevgisi kazandırmak amacıyla 
düzenlenen Kırmızı Sedir 
Söyleşileri yeniden başladı. 
Normalleşme sürecine geçil-
mesiyle birlikte İstiklal Millet 
Kütüphanesi’nde düzenle-
nen ilk söyleşinin konukları 
Beyoğlu Anadolu Lisesi 
öğrencileri oldu. “Tarihe 
Damga Vuran Bilim İnsan-
ları” kitabının yazarı İrfan 
Gürkan Çelebi ile hoş bir 
sohbet gerçekleştiren öğren-
ciler, yazarlıkla ilgili akılla-

rında kalan soruları da sorma 
fırsatı buldular. Yoğun ilgi 
gören söyleşinin ardından 
Yazar Çelebi, gençler için 
kitaplarını imzaladı.

Beyoğlu’nda olmak harika
Gençlere ve yetişkinlere 
yönelik kitaplar kaleme 
aldığını belirten Yazar İrfan 
Gürkan Çelebi, “Bugün 
İstiklal Caddesi’nin göbeğin-
de, Beyoğlu’nda bir kütüp-
hanede olmak harika bir 
duygu. Çok keyifli. Beyoğlu 
Belediyesi bize bir ayrıca-
lık sunuyor. İstanbul’un 
kalbinde kitaplarla bizi 
buluşturuyor. Bu da bizim 

için çok önemli. Pandemi 
öncesinde son söyleşimizi de 
yine Beyoğlu Belediyesinin 
Türabibaba Kütüphanesinde 
yapmıştık. Şimdi yeniden 
başlıyoruz. Biliyoruz ki bu 
hastalık da biter. Çok daha 
rahat günlerde kitaplarımızı 
bol bol okuyabiliriz. Beyoğ-
lu Belediye Başkanı Sayın 
Haydar Ali Yıldız’a da çok 
teşekkür ediyorum. Çünkü 
kitaplara bu kadar önem 
vermek, kütüphaneleri bu 
kadar güzelleştirmek ve 
bunu Beyoğlu’nda yapmak 
kolay bir iş değil. Kitaplarla 
buluşmak için herkesi Be-
yoğlu’na bekliyoruz” dedi.

ÖMER FARUK ARPACIK

ŞIŞLI Ilçe Emni-
yet Müdürlüğü 
ekipleri, ilçede iş 

yerlerine yönelik geniş 
kapsamlı bir denetim 
gerçekleştirdi. Polis 
ekipleri ruhsatsız işle-
tilen ve sigortasız işçi 
çalıştıran iş yerleri hak-
kında tutanak tuttu. Ya-
pılan denetimlerde 16 iş 
yerine toplamda 58 bin 
980 lira ceza uygulandı. 
Şişli Ilçe Emniyet Mü-
dürlüğüne bağlı ekipler 
Eskişehir Mahallesi’nde 
geniş çaplı bir denetim 
gerçekleştirdi. Akağa-
lar Caddesi üzerinde 
gerçekleştirilen dene-
timlerde, 57 iş yerinde 
denetlendi. 10 ekiple 
gerçekleştirilen dene-
timde 159 şahsa Genel 

Bilgi Tarama (GBT) 
sorgulaması yapıldı. 
Yapılan kontroller son-
rasında 14 işletmenin 
iş yeri ruhsatı olmadan 
faaliyet gösterdiği ve 
aynı zamanda 2 işlet-
menin de vergi levhası 
olmaksızın faaliyette 
olduğu tespit edildi. 
Iş yerlerine yönelik 
yapılan bu denetimde 
aynı zamanda 5 yabancı 
uyruklu şahsın sigorta-
sız, çalışma izni olma-
dan ve 1 şahsın daha 
sigortasız çalıştığı tespit 
edildi. Gerçekleştirilen 
genel asayiş denetimi-
nin ardından ekipler 
durum tespit tutanakla-
rını tuttu ve 16 iş yerine 
toplamda 58 bin 980 
lira ceza uygulandı.

Şişli’de iş yerlerine 
DENETİM YAPILDI

Parsel parsel eylemişler dünyayı
Bir dikili taştan gayrı nem kaldı
Dost köyünden ayağımı kestiler

Bir akılsız baştan gayrı nem kaldı
Aşık Mahsuni Şerif ’in haksızlığa, yolsuzluğa 

ve tüm zalimlere karşı yaşamı boyunca verdiği 
mücadelede en çarpıcı şiirlerinden biridir.

Herkesin dünyası; gördüğü, algıladığı kadar-
dır.

Mahsuni’nin dünyası da içinde yaşadığı, 
ölesiye sevdiği halkıyla birlikte yoksulluğa, 
yoksunluğa, baskı ve zulme karşı direndiği 
kendi ülkesidir.

Onun döneminde ve hatta Osmanlıdan 
başlayarak Cumhuriyet döneminde de hep var 
olan emek sömürüsüne, açlığa, yokluğa karşı 
her koşulda yurtseverler, devrimciler mücadele 
etmiş ve bedel ödemişlerdir.

Ama tarihin hiçbir döneminde soygun ve 
yolsuzluklar böylesine pervasız, açıktan ve 
sorumsuzca yapılmamıştır.

Düşünün ki; bir ülkenin Ticaret Bakanı 
üstelik de küresel bir salgın yaşandığı dönemde 
kendi firmasından bakanlığa yüksek fiyatla 
dezenfektan ürünleri satın alıyor.

Yani kendi bakanlığını zarara uğratıyor, ken-
di ülkesini soyuyor.

Ne bir soruşturma ne hesap sorma yok.
Teşekkür edilerek görevden ayrılmasına izin 

veriliyor!
Düşünün ki; bir ülkenin İçişleri Bakanına bir 

suç örgütü lideri olduğu iddia edilen kişi ağıza 
alınmayacak hakaretler, küfürler ediyor ve aynı 
bakan hiçbir şey olmamış gibi görevine devam 
ediyor.

Hatta kendi açıkladığı “TBMM çatısı altın-
da bir siyasetçi mafya liderinden ayda 10 bin 
dolar para alıyor.” İddiasıyla ilgili hiçbir işlem 
yaptırmıyor.

Geçmişte Başbakanlık da yapmış birinin oğ-
luyla ilgili uyuşturucu kaçakçılığı iddiaları var, 
en küçük bir açıklama yok.

Aynı kişinin şu an görev yaptığı Cumhurbaş-
kanlığı Danışmanlığı da dahil, yaşamı boyunca 
yalnızca memuriyet yapmasına karşın yurt 
dışında kurduğu şirketler, kargo gemileri ve 
gayrimenkullerle birlikte yalnızca Malta ve 
Hollanda’daki servetinin yaklaşık 150 milyon 
Euro olduğu iddia ediliyor.

Buna benzer örnekler saymakla bitmez.
Bunlar devlet eliyle yapılanlar.
Bir de devlet bürokrasisini kullanarak oluştu-

rulan paralel devlet yapılanmalarının parselle-
dikleri var ki, inanılır gibi değil.

Geçtiğimiz günlerde Araştırmacı gazeteci 
Metin Cihan’ın sosyal medya üzerinden pay-
laştığı belgeler var ki; Fetöcülere pes dedirtecek 
cinsten.

AK Parti iktidarı boyunca kurulan vakıfların 
nasıl devlet eliyle beslendiğini, ne tür ayrıcalık-
lar sağlandığını biliyorduk da, Türkiye Gençlik 
Vakfı(Tügva) nın nasıl devlet kurumlarını, 
özellikle de öğrenci yurtlarını parsellediğini 
bilmiyorduk doğrusu.

Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan’ın oğlu Bilal 
Erdoğan’ında Yüksek İştişare Kurulu Üyesi 
olduğu vakıf neredeyse tüm ülkede öğrenci 
yurtlarını ele geçirdiği gibi bu yurtlarda kalan-
ların nerede, hangi göreve yerleştireceklerini de 
belirliyor.

Bu konuda hazırlanmış binlerce sayfadan 
oluşan listeler açığa çıktı.

Bir kısım yöneticiler iftira deseler de bizzat 
Yönetim Kurulu Başkanı,” içimizden birileri 
sızdırmış” diyerek bir anlamda olayın doğrulu-
ğunu teyit etmiş oldu.

AK Partinin eski Milletvekili Mehmet Meti-
ner’de “Ne olacak yani, Tügva üyesi gençler işe 
girmeyecekler mi?) diyerek malumun ilanını 
yapmış oldu.

Elbette girecekler!
Bu ülkede yaşayan her yurttaş gibi Tügva 

üyesi gençler de eğitimlerine, liyakatlarına 
göre adil bir şekilde devlet kurumlarında görev 
alabilirler.

Ancak birçok metropol kentte yurt bula-
mayan öğrenciler parklarda yatmak zorunda 
kalırken Tügva’ya sağlanan bu ayrıcalıklar 
kamu vicdanını yaraladığı gibi daha da tehlike-
lisi neredeyse FETÖ benzeri bir paralel devlet 
yapılanmasına gidildiği görünüyor.

Yapılan iş, yalnızca öğrencilerin, gençlerin 
eğitim, yurt sorununa çözüm bulmak olsa 
haydi neyse!

Bu vakıflara akıtılan para ve destekleri, bü-
rokrasi kullanılarak çökülen mülkleri de sineye 
çekeriz de daha henüz bitmeyen Fetö davasının 
ardından yeni bir paralel devlet yapılanmasını 
kabul etmek mümkün değil.

Varsayalım ki, tüm bu iddialar iftira, 
Varsayalım ki, bir eski Fetö’cü içeriden birin-

den bu belgeleri sızdırmış ve sosyal medyada 
paylaşıyor.

Bu iddiaların araştırılması gerekmez mi?
Milyonlarca üniversite mezunu genç iş bula-

maz iken, bu vakıf üyesi, daha açıkçası iktidar 
yanlısı gençlere sağlanan bu ayrıcalık hangi 
vicdana sığar, hangi hukuk anlayışı bunu kabul 
eder?

Arsız diye diye arsız ettiler
Nursuz diye diye nursuz ettiler
Aç koydular bizi hırsız ettiler
Sermayede borçtan gayrı nem kaldı...

İ BB'nin Saraçhane'deki binas önünde 
bira araya gelen grup adna Yeşilp-
nar Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve 

Sosyal Yardmlaşma Derneği Başkan 
Hayrullah Türkoğlu, açklama yapt. 
Hayrullah Türkoğlu, KİPTAŞ'n kendile-
rine adaletsiz bir sözleşme dayattğn 
iddia etti. Türkoğlu, "Evlerimizi başta söz 
verilen kesintilerin de üzerinde küçülttüler. 
Evlerimizi yaşanabilir alanl hale getirmek 
istememiz halinde ise fahiş maliyet bedel-
leri çkarld" dedi. Türkoğlu, “487 ada 12 

parsel üzerinde bir kentsel dönüşüm var-
dr. 2016'dan bu yana burada bir mağdu-
riyet yaşyoruz. Kentsel dönüşümden 
yanayz rantsal dönüşümden değil. Bize 
yüzde 20 kesinti olacak dediler. Ama 
yüzde 60' geçti. Biz bunlara karş çkyo-
ruz" dedi. Türkoğlu, İBB Başkan Ekrem 
İmamoğlu'nun seçimden önce kendilerine 
taahhütname sunduğunu söyledi. 

Verilen sözler tutulsun 

Kendilerine verilen sözlerin tutulmasn 

isteyen hak sahiplerinden Sahure Trnk, 
“Biz buraya hakkmz savunmak için 
geldik. Biz dönüşüme karş değiliz. 
Benim 8 tane dairem var toplamda 840 
metrekareye tekabül ediyor.  
Bu dönüşümde bize verilen 6 dairede 
toplam 440 metrekare.  
Sizce bu hakça dönüşüm mü? Başka-
nmdan verilen sözlerin yerine getirilme-
sini istiyoruz.  
Onlar buraya biz getirdiğimiz gibi indir-
mesini de biliriz" ifadelerini kulland. 

Harun Kaya ise "Bizleri görünmez kla-
rak rantç projesini sürdürmek isteyenle-
rin, bizlerin sabrn ve irfann çaresizlik 
zannedenlerin de bizleri kolayca gözler-
den uzaklaştramayacaklarn fark ede-
ceksiniz" diye konuştu.  
Kaya, hafta içi her gün 10.00-16.00 
saatleri arasnda pandemi nedeniyle  
snrl sayda hak sahibi ile İBB  
Saraçhane Binas karşsnda “Kentsel  
Dönüşüme Adalet Nöbeti" tutacaklarn 
da söyledi. DHA 

Ayhan ONGUN
DUYARLILIK

ayhanongun@gmail.com 

ZAYİ İLANI 
 

T.C. İstanbul Valiliği İl Tarm ve Orman  
Müdürlüğü’nden 18.09.2018 tarihinde 

 verilen, Empati Akademi Hayvan  
Hastanesinde çalşmakta olan  

Vet. Hek. Ferda BİRDAL ‘a ait 03.03.2016 
ruhsat tarihli ve H-47 ruhsat numaral 
 Veteriner Hekim çalşma izin belgesi 

 kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

ZAYİ İLANLARI  
A12983485 nolu Irak pasaportumu  

kaybettim. Hükümsüzdür.  
Layth Salah Abbas Abbas  

 
Çevre ve Şehircilik Bakanlğ'ndan aldğm 
06.03.2012 tarih ve 21182 nolu Elektrik 
denetçi belgemi kaybettim hükümsüzdür 

ERDAL ERÇAĞ 

ZAYİ İLANI 
 

T.C. İstanbul Valiliği İl Tarm ve Orman  
Müdürlüğü’nden 18.09.2018 tarihinde  

verilen, Empati Akademi Hayvan  
Hastanesinde çalşmakta olan  

Vet. Hek. Onur Salih KARADAĞ ‘a ait 
03.03.2016 ruhsat tarihli ve H-47 ruhsat  

numaral Veteriner Hekim çalşma izin belgesi 
kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

ZAYİ İLANI 
 

T.C. İstanbul Valiliği İl Tarm ve Orman  
Müdürlüğü’nden 18.09.2018 tarihinde  

verilen, Empati Akademi Hayvan  
Hastanesinde çalşmakta olan  

Vet. Hek. Pelin ALTIN ‘a ait 03.03.2016 ruhsat 
tarihli ve H-47 ruhsat numaral Veteriner 

Hekim çalşma izin belgesi kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür.

ZAYİ İLANI 
 

T.C. İstanbul Valiliği İl Tarm ve Orman  
Müdürlüğü’nden 18.09.2018 tarihinde  

verilen, Empati Akademi Hayvan  
Hastanesinde çalşmakta olan  

Vet. Hek. Çağr YAMAN ‘a ait 03.03.2016 
ruhsat tarihli ve H-47 ruhsat numaral  
Veteriner Hekim çalşma izin belgesi  

kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

İÇİŞLERİ Bakanlğ’nn "Yayalar Krmz 
Çizgimizdir" uygulamas kapsamnda 
Tuzla’da bulunan yaya geçitleri krmz 
renge boyand. İçişleri Bakanlğ tarafn-
dan 'Yayalar Krmz Çizgimiz' sloganyla 
başlatlan farkndalk çalşmas, Tür-
kiye’nin dört bir yannda olduğu gibi 
Tuzla’da da başlad. Farkndalk çalş-
mas kapsamnda Tuzla’da bulunan 189 
yaya geçidi krmzya boyand. Evliya 
Çelebi Mahallesi Hatboyu Caddesi üze-
rinde bulunan Tuzla Kaymakamlğ’nn 
önündeki yaya geçidini krmzya bo-
yama etkinliğine Tuzla Kaymakam Ali 
Akça, Tuzla Belediye Başkan Dr. Şadi 
Yazc, Ord.Prof.Dr.Cahit Arf İlkokulu 
öğrencileri ile kamu kurum ve kuruluşla-
rnn temsilcileri katld. Tuzla Kayma-
kamlğ önünde bulunan yaya geçidi, 
etkinliğe katlanlar tarafndan krmz 
renge boyand. Ayrca cadde üzerinde 
bunan vatandaşlara yaya geçidinin öne-
mini anlatan broşürler dağtld. Etkinlik 
sonrasnda açklama yapan Tuzla Bele-
diye Başkan Dr. Şadi Yazc, ”Kald-
rmda da, yaya geçitlerinde de her 
zaman yaya önceliğini dikkate alan bir 
kent olabilmek için Tuzla olarak gayret 
ediyoruz ve çalşacağz” dedi. 

Yayalar kırmızı 
çizgimizdir 

Krmz çizgi önce yaya
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“Krmz çizgi, önce yaya” uygulamas kapsamnda Bağclar’da merkezi noktalardaki yaya 
geçitlerinin ortasna krmz şerit çizildi. Yayalara öncelik tannmasna dikkat çekilen  

etkinlikte öğrenciler de ellerine frça alp Bağclar Kaymakam Mustafa Eldivan ve Bağclar  
Belediye Başkan Lokman Çağrc’yla birlikte şeritleri krmzya boyad 

EyüpsultanYeşilpnar Mahal-
lesi sakinleri kentsel dönü-
şüm için anlaştklar İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi (İBB) 

ve KİPTAŞ'n kendilerine 
adaletsiz bir sözleşmeyi  

dayattğn öne sürerek pro-
testo gösterisinde bulundu. 

Mahalle sakinlerinden Harun 
Kaya hafta içi her gün 10.00-
16.00 saatleri arasnda pan-
demi nedeniyle snrl sayda 
hak sahibi ile İBB Saraçhane 

Binas karşsnda “Kentsel 
Dönüşüme Adalet Nöbeti" 

tutacaklarn da söyledi

İktidar çocuklarn 
kurban veriyor!

Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ve 
sosyal koşullar nedeniyle artk ülkeyi 
yönetemez duruma gelen iktidar, kendi 

çocuklarn kurban veriyor. 
Dikkat edilirse son üç gündür Kürşat Ayvatoğ-

lu’yla yatp kalkyoruz. 
Kaç tane lüks arabas varmş, bu kadar paray 

nasl kazanmş, içtiği uyuşturucu mu yoksa pudra 
şekerini mi burnuna çekiyormuş? 

Aslnda tüm bunlar buzdağnn görünen yan. 
Kürşat, ülkemizde binlercesi bulunan bir zavall 

Anadolu çocuğu. 
Ülke yönetimine hakim olan yolsuzluk, rüşvet 

çarknn kazara bir yerlerine tutunarak “köşe dön-
mece” oynamş. 

Birazda şans yardm edince yaşnn gereği tüm 
çlgnlklar yaşamaya başlamş. 

Sanrsnz ki bu olay Türkiye de ilk kez yaşanyor. 
Konuyu farkl boyutlaryla ele almak gerekiyor. 
Birincisi dünyann en önemli uyuşturucu trafiği-

nin yaşandğ ülkemizde verilen sk mücadeleye 
rağmen uyuşturucu nasl bu kadar kolay temin 
edilebiliyor? 

Bu konuda bir zafiyet ya da yasal yetersizlik mi 
var? 

İkincisi, Kürşat’n asl suçu akçeli konularda. 
Kastamonu’dan başlayarak hangi kanallar 

kullanarak haksz kazanç elde etti? 
Bu yolsuzluk ve rüşvet olaylarn kimlerle birlikte 

gerçekleştirdi? 
Polis ve savclk bu konularda geniş çapl bir 

soruşturma yapmş mdr? 
Açkças geçmişten bu yana yaşananlar 

düşününce ben yapldğn sanmyorum. 
Zindaşti olaynda kimlerin devreye girdiğini, 

uluslararas uyuşturucu ticaretinin Türkiye ayağnda 
kimlerin hangi güç odaklaryla iş birliği yaptğn 
hep birlikte gördük. 

Durum böyle olunca Kürşat ve Kürşat gibilerinin 
sradan olaylaryla kamuoyunu meşgul edip asl 
yolsuzluk, ihale vurgunu, yandaş sermaye oluşturma 
gayretleri örtbas edilmeye çalşlyor. 

Bu tamamen bir sistem sorunudur. 
Ahlakszlğn siyaseti, partisi olmaz. 

Ayn tür olaylar geçmişte başka partilerde de 
oldu. 

Tepede kurulan tezgahlara elbet Kürşat gibiler 
yaklaşamaz bile ama aşağlarda, özellikle de beledi-
yelerde benzer uygulamalara hep rastlamşzdr. 

Spor kulübüne yardm ad altnda iş insanlarn-
dan para talep eden ilçe başkanlar da gördük. 

Bir ülkede ihale yasas 190 kez değiştiriliyor, tüm 
finans kaynaklarnn aktldğ beton sanayinde işler 
yalnzca 5 şirkete aktarlyor, şartnameler onlarn is-
tediği şekilde hazrlanyorsa, asl sorgulanmas gere-
ken bu yönetim sistemi olmaldr. 

Birilerinin çocuklarnn gemilerinin, yurtdşndaki 
şirketler araclğyla yaptklar işlerden sağladklar 
haksz kazançlarn, vakf yönetimlerindeki kimi ço-
cuklarn! edindikleri servetin yannda Kürşat’n ki 
devede kulak kalr. 

Ne var ki Kürşat hala o köylü kültüründen kurtu-
lamadğ için paray nerede harcayacağn, nerede 
saklayacağn bilemiyor, gençliğin verdiği gözü kara-
lk ve heyecanla çok çabuk kendini ele veriyor. 

Daha yakn zamanda Kbrs’ta kumarhanede ya-
kalanan çocuğa! Ne oldu? 

Tosuncuk’dan hiç haber yok! 
Rza Zarrab, faiziyle birlikte kendisine iade edilen 

paralarla Amerika’da keyif sürmeye devam ediyor. 
Kendi çocuklarn askere göndermeyip, şehit as-

kerler üzerinden siyaset yapanlarn, iktidarda kala-
bilmek uğruna her yolu meşru görenlerin, kendi 
içlerinden çktklar halk küçümseyen, onlarn sr-
tndan zenginleşenlerin kurban verdikleri çocuklar-
dan bir tanesidir Kürşat! 

Peki şimdi ne olacak? 

Üç gün sonra bu konuda unutulacak. 
Nasl ekonomi reformu, hukuk reformu, insan 

haklar eylem plan, demokrasi reformu ve şimdi de 
yeni anayasa çalşmas diyerek gündemi elinde tutan 
iktidarn en büyük korkusu, buzdağnn ardna 
geçilmesi. 

Ne yargya, ne devletin kurumlarna güvenin 
kalmadğ şu günlerde kontrolü hepten elinden kaç-
ran iktidar, bundan sonra da her yolu deneyecek, ara 
sra da kamuoyu meşgul olsun diye Kürşat gibilerini 
ortaya atacaktr. 

Yeter ki; kendi çocuklarnn mal varlklar, 
yaplan ihale yolsuzluklar, haksz kazançlar ortaya 
dökülmesin.Yeter ki; muhalefet derlenip 
toparlanmasn. 

Yeter ki; ekonomi konuşulmasn, işsizlikten, 
açlktan, yokluk ve yolsuzluktan söz edilmesin. 

Yok pahasna satlan kamu kaynaklar, saylar on 
milyonlar aşan işsizler, evine ekmek götüremediği 
için canna kyan babalar, her gün artarak devam 
eden kadna ve çocuklara yönelik şiddet, bask ve 
tacizler konuşulmasn. 

Lebaleb yaplan parti kongrelerinden tüm yurda 
yaylan virüs yoğunluğuna karşn hala temin edile-
meyen aşlar, kendi canlar pahasna ölümüne 
mücadele veren sağlk emekçilerinin gasp edilen 
haklar gündeme gelmesin yeter ki! 

Daha kurban verilecek çok Kürşat’lar bulunur.

IBB ONUNDE 
ADALET NOBETI

Kaymakam  
Eldivan ve Başkan 

Çağrc, şksz 
yaya geçitlerindeki 

beyaz renkli  
şeritlerden 

 bazlarn krmz 
renge boyad.

ADALETSİZ  
BİR SÖZLEŞME  
DAYATTILAR 

İÇİŞLERİ Bakan Süleyman Soylu'nun 
sosyal medya hesabndan '30 Mart'ta 
krmz çizgimizi çekiyoruz' paylaşmnn 
ardndan tüm yurtta olduğu gibi Bağc-
lar’da da 'Krmz çizgi’ uygulamasna 
başland. Bu farkndalk çalşmas kap-
samnda; Bağclar Kaymakam Mustafa 
Eldivan, Bağclar Belediye Başkan Lok-
man Çağrc, İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Mustafa Ylmaz, İlçe Emniyet Müdürü 
Hasan Demirbağ ve öğrenciler 15 Tem-
muz Demokrasi ve Milli İrade Mey-

dan’nda bir araya geldi. 

Öğrenciler frçay eline ald  

Kaymakam Eldivan ve Başkan Çağrc, 
şksz yaya geçitlerindeki beyaz renkli 
şeritlerden bazlarn krmz renge bo-
yad. Daha sonra frçalarn eline alan 
öğrenciler de boyama işlemine devam 
ederek “Yaya önceliği krmz çizgimiz-
dir” mesaj verdi. İlçenin diğer bölgele-
rindeki şeritleri ise Bağclar Belediyesi 
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 

ekipleri boyad. Trafik güvenliğinin 
önemli bir mesele olduğuna vurgu 
yapan Başkan Çağrc, “Krmz şerit-
lerle sürücülere ‘Öncelik yayann’ me-
sajn veriyoruz. Krmzy gören her 
sürücü muhakkak durmas gerektiğini 
bilecek. İstiyoruz ki, trafik konusunda 
bir sknt yaşamayalm. İlk günkü uygu-
lamada sürücülerin kurallara uyduğunu 
görmek bizi sevindirdi” dedi. Etkinlik 
sonunda trafik polisleri tarafndan va-
tandaşlara bilgilendirici broşür dağtld.  

Parsel parsel 
eylemişler...

HER SEY COCUKLAR HER SEY COCUKLAR 
KKiiTAP OKUSUN DTAP OKUSUN DiiYEYE

KARTAL Meyda-
nı’nda gerçekleşti-
rilen törene Kartal 

Belediye Başkanı Gökhan 
Yüksel’i temsilen; Başkan 
Yardımcıları Mustafa 
Oktay Aksu, İmam Aydın 
ve Cengiz Türkmen’in 
yanı sıra, Kartal’daki 20 
mahallenin muhtarı ve 
Kartal Belediyesi Birim 
Müdürleri katıldı. Kısa bir 
süre önce hayatını kaybe-
den Topselvi Mahallesi 

Muhtarı Ramazan Keklik 
nedeniyle buruk kutlanan 
tören sırasında Kartal 
Muhtarlar Derneği Başkanı 
Salim Coşar tarafından 
Atatürk Anıtı’na çelenk 
sunuldu. Saygı duruşu ve 
İstiklal Marşının okunması 
ile tören sona erdi. Atatürk 
Anıtı’na konulan çelenk 
töreninin ardından Kartal 
Belediye Başkanı Gökhan 
Yüksel, belediye hizmet bi-
nasında Kartallı muhtarlar 

ile bir araya geldi. Başkan 
Gökhan Yüksel, yerel 
yönetimlerde muhtarların 
öneminin büyük olduğunu 
vurgulayarak, Kartal’da 
hizmet veren 20 mahalle 
muhtarının bu özel gününü 
kutladı. Başkan Gökhan 
Yüksel, kısa bir süre önce 
hayatını kaybeden muh-
tar Ramazan Keklik için 
duyduğu üzüntüyü bir kez 
daha yenileyerek taziyeleri-
ni iletti.

Kartal’da buruk bir kutlama

ÇAMAŞIRCI DERESI
VATANDAŞI BEZDIRDI

ZABITALARA YAKA
KAMERASI TAKILDI

19 Ekim Muhtarlar Günü, Kartal’da düzenlenen tören ile kutlandı. Kartal Meydanı’n-
da Atatürk Anıtı’na konulan çelenk töreni ile başlayan program, kısa bir süre önce 

hayatını kaybeden Topselvi Mahalle Muhtarı Ramazan Keklik nedeniyle buruk geçti

Ataşehir’den başlayarak Maltepe sınırları içerisine uzanan 
Çamaşırcı Deresi’nin suyu çekildi. Geriye lağım kokusu ve 
çöpler kaldı. Kokudan dolayı yoldan geçen vatandaşların 

ve müşterilerin rahatsız olduğunu belirten çevre esnafı ise 
çözüm bulunmasını isteyerek duruma tepki gösterdi

Güngören Belediyesi zabıta ekipleri, yaka kameraları aracılığıyla yaptıkları rutin 
denetimleri ve uygulamaları kayıt altına alacak. Zabıta ile vatandaş arasındaki 

iletişimin daha sağlıklı hale getirilmesi amacıyla kameralar kayıt alacak

ATAŞEHIR’DEN 
başlayıp Maltepe sı-
nırları içerisine uza-

nan Çamaşırcı Deresi’nden 
gelen lağım kokusu, çevre 
esnafının tepkisine yol 
açtı. Dereden gelen yoğun 
koku sonrası müşterilerinin 
azaldığını belirten esnaf, 
konuyla ilgili şikayette bu-
lunmalarına rağmen henüz 
bir sonuca ulaşamadıklarını 
belirtti. Yetkililerin duruma 
müdahale etmesini isteyen 
vatandaşlar, kokunun yanı 
sıra çöplüğe dönen dere-
nin temizlik işlemlerinin 
de çevre esnafı tarafın-
dan yapıldığını belirterek 
duruma tepki gösterdi.
Deredeki çöpleri kendile-

rinin topladığını belirten 
çevre esnaflarından Ergül 
Çakırcı, “Biz bu konuda 
mağduriyet yaşıyoruz. Müş-
teri mekanlarda oturmak 
istemiyor. Esnafı bir kenara 
bırakalım, yoldan geçen 
vatandaş bile burnunu tu-
tarak geçiyor. Kokuya karşı 
camları kapatarak önlem 
almaya çalışıyoruz. Buraya 
gelen İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi (İBB) ekipleri 
sözde çalışma yapmak için 
geliyor. İşin sonunda de-
ğişen bir şey yok. Derenin 
kokusuyla birlikte içerisi 
de çöplüğe döndü. Esnaf 
olarak çöpleri biz topluyo-
ruz. Bu koku ve çöpe çare 
bulamadılar” diye konuştu.

Deredeki çöpleri ken-Deredeki çöpleri ken-
dilerinin topladığını dilerinin topladığını 
belirten çevre esnaf-belirten çevre esnaf-
larından Ergül Çakırcı, larından Ergül Çakırcı, 
“Biz bu konuda mağ-“Biz bu konuda mağ-
duriyet yaşıyoruz. duriyet yaşıyoruz. 
Kokuya karşı camları Kokuya karşı camları 
kapatarak önlem alma-kapatarak önlem alma-
ya çalışıyoruz” dedi.ya çalışıyoruz” dedi.

GÜNGÖREN 
Belediyesi hizmet 
kalitesini artırmak 

amacıyla zabıta ekiplerin-
de yaka kamerası ile kayıt 
alma sistemine geçti. Za-
bıta Müdürlüğü, denetim 
ve uygulamalarda görüntü 
ile ses kaydı yapan yaka 
kameraları kullanmaya 
başladı. İlçede devriye 
görevi yapan zabıtalar, 
pazaryeri başta olmak 
üzere denetlemelerde 
kullandıkları kameralarla 

iletişimin daha sağlıklı 
kurulmasını sağlayacak. 
Zabıtalar yakalarında ses 
ve görüntü kaydı yapan 
kameralar sayesinde gö-
revlerini şeffaflık ilkesine 
uygun şekilde icra etmeye 
devam edecekler. Uy-
gulama esnasında zabıta 
ekiplerinin yakasında 
görüntü ve ses kaydı ya-
pıldığına dair uyarı notları 
vatandaşlar tarafından 
görülebilecek şekilde 
takılı bulunacak.
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Ç atalca Belediye Baş-
kanı Mesut Üner
Damga'ya konuştu.

Geçtiğimiz günlerde belediye
ekipleri tarafından yıkılan
Çağlayan Ege İş Hanı hak-
kında değerlendirmede bulu-
nan Üner, “Bir şeyi yıkarken,
yerine daha güzelini, daha

kullanışlısını ve ilçe halkının ekonomisine
katkı sağlayabilecek yapılar oluşturmak
gerekiyor. Göreve geldiğimiz günden bu
yana, bu iş hanı ve yeni ticaret merkezi
projemize gece gündüz çalışıyoruz. Ça-
talca’nın öncelikle ticari alanlara ihtiyacı
var. İlçemize kazandırdığımız birçok iş
yeri var şu an. Millet Bahçesi ve Katlı
Otopark Projemizin bulunduğu alanda
kalan, yıkılmak üzere olan ve gerçekten
kaderine terk edilmiş, belediye dükkanla-
rını yıktık ve bugün yerine sanayinin o
kötü görüntüsünü de ortadan kaldıran,
tam cadde üzerinde yeni iş yerleri açtık”
açıklamasında bulundu.

Halkımızla paylaşacağız

“Çatalca Cumhuriyet Meydanı ve Erler
Caddesi'nden yukarıya doğru çıkan
yolda oluşturmaya başladığımız 38 adet
dükkan ile de ilçemize yeni iş alanları
kazandıracağız” diyen Üner, “Bura-
lar da birer ticaret merkezi haline
gelecek. Özellikle Millet Bah-
çesi ve Cumhuriyet Mey-
danı'nın birbirini
tamamlayacağı bu
alanda bir ticaret, dinlenme
ve sosyal mekanların birbiri ile
buluşması ilçemizin ticaretine ve
iş olanaklarına ayrı bir katkı suna-
cak. Ve Çatalca Belediyesi Çağlayan
Ege Ticaret Merkezi. Gerçekten ilçe es-
nafımızın ve vatandaşlarımızın verilmiş
sadakası varmış. Binanın yıkılırken ko-
lonlarını da, kullanılmış olan malzemeyi
de herkes gördü. Buradan ilçemizdeki
eski bina sahiplerine sesleniyorum.
Kentsel dönüşüm haklarını ivedilik ile
kullanmaya başlasınlar. İlçemize, Çatal-
calı’mıza yakışacak bir yeni ticaret mer-
kezi projelendirdik. Projenin çok yakın
zamanda tüm ayrıntılarını ve iç dizay-
nını tüm halkımız ile paylaşacağız. Aynı
şekilde Atatürk Parkı'nın hemen altında
bulunan ve Çatalca Belediyesi'ne ait
olan alanda da bir ticaret merkezi ve kül-
tür sarayı projemiz var. Buralarda da
yine ilçe ekonomisine ve ilçe halkının is-
tihdamına yönelik ticari alanların oluş-
masını sağlamak en kati hedefimiz”

ifadelerini kullandı.

Eski halinden eser yok!

Belediye Başkanı Mesut Üner ko-
nuşmasını, “Bina nedir? Başlarsın,

temelini atarsın, bir ya da iki sene içeri-
sinde yapar çıkarsın. Bizim amacımız
sadece bina yapmak değil. Bu tür bina-
ları yaparken, ilçe halkının ekonomisine
ne katabiliriz, istihdam noktasında ilçe
halkımıza bu binaların ne kadar faydası
olabilir buna bakmak gerekiyor. Sosyal
alanlar noktasında, iki buçuk yıl gibi çok
kısa bir sürede, biz çok iyi bir yere geldi-
ğimizi ve gelecek günlerde de yapacağı-
mız ve hayata geçireceğimiz projeler ile
İstanbul’da “Yaptılar, helal olsun” deni-
len “Sosyal Belediyecilik” anlayışını ye-
rine getireceğimizi düşünüyorum. Çok
değil iki yıl sonra, Çatalca bambaşka bir
Çatalca olacak! Hatta şimdi bile iki yıl-
dır Çatalca’ya hiç uğramamış birisini ge-
tirin “Ne kadar değişmiş” diyeceklerdir.

Tabi bir de akşam gezdirmek gerekiyor.
Ana caddeleri ışıl ışıl, ana caddeler üze-
rinde kaldırımları o eski perişan halin-
den eser kalmamış bir Çatalca!” diyerek
Çatalca’nın iki yıl içerisinde bile birçok
hizmete kavuştuğunu ifade etti.

Koltuklar baki değil

Çatalca halkının her şeyin en iyisini hak
ettiğini söyleyen Başkan Üner, “Seçim
zamanı hep dile getirdim. Bir Çatalcalı
olarak, ben de bu ilçede yaşıyorum. Bu
Çatalcalı neyin ne kadar özlemini çeki-
yor ise ben de benim ailem de aynı öz-
lemi çekiyoruz demiştim. Ve bu ilçede
hiçbir vatandaşımız, diğer ilçelerde olan
hiçbir şeyin özlemini yaşamayacak. Bu
koltuklar kimseye baki değil. Baki olan
bıraktığınız eserlerdir. Bizler eserlerimiz
ile, bıraktıklarımız ile anılacağız inşallah.
Bir gün bu caddelerde, bu sokaklarda
gezerken yapamadıklarımızın uhdesini
yaşamayacağız” ifadelerini kullandı.

ESNAFIN VERILMIS
SADAKASI VARMIS!

Ücretsiz göz muayenesi
Beylikdüzü Beledi-
yesi, 8 Ekim Dünya
Görme Günü’nde de

Gülen Gözler Projesi’ne imza
attı. Beylikdüzü Belediyesi Sağlık
İşleri Müdürlüğü ile Birinci Göz
Hastanesi’nin ortaklaşa yürüt-
tüğü sosyal sorumluluk proje-
sinde, sosyal incelemeler sonucu
ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen
vatandaşlara, ücretsiz göz tara-
ması ve muayenesi yapıldı. Mua-
yene sonrasında vatandaşların
ihtiyaçları doğrultusunda gözlük-
leri karşılanırken belediye tarafın-
dan ulaşım desteği de sağlandı.
Güzel geri dönüşler aldık

Proje ile vatandaşlara; göz sağ-
lığı, görme kusurları ve korunma
yöntemlerine ilişkin genel bilgiler
verildiğini de kaydeden Beylik-
düzü Belediyesi Sağlık İşleri Mü-
dürü Mehmet Esmer,
“Vatandaşlarımızdan uygula-
maya dair çok güzel geri dönüş-
ler aldık. İhtiyaç sahibi
vatandaşlarımızın beklentileri
doğrultusunda hayata geçirdiği-
miz bu çalışmaya desteklerini
esirgemeyen Birinci Göz Hasta-
nesi yetkililerine teşekkür ediyo-

ruz. Koruyucu sağlık hizmetleri
kapsamında hayat bulan proje-
mizi belirli tarihlerde sürdürmeye
devam edeceğiz. Sağlık tesisle-
rine ulaşmada sıkıntı yaşayan va-
tandaşlarımız için de yakın bir
zamanda hizmete aldığımız
Mobil Sağlık Aracımızın içeri-
sinde göz tarama ve muayene
hizmetini vermeye devam ediyo-
ruz” ifadelerini kullandı.  
Göz sağlığına dikkat

Vatandaşların göz sağlığını koru-
ması adına uyarılarda da bulu-
nan Esmer, “Televizyon ve
bilgisayar ekranına uzun süre ya-
kından bakılmaması ve uzun
süre bilgisayar kullanımlarında
gözlerin sık sık dinlendirilmesi
gerekiyor. Havuç, yumurta ve
yeşil sebzeler gibi görme yetene-
ğini güçlendiren A vitamini içe-
ren besinler bol miktarda
tüketilmeli. Kitap okurken göz ile
kitap arasında en az 30 santi-
metre mesafe olmasına dikkat
edilmeli. Başkasına ait olan göz-
lük, havlu, makyaj malzemesi
gibi şahsi eşyalar, göz hijyeni açı-
sından kesinlikle kullanılmamalı”
ifadelerini kullandı.

Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, 8 Ekim Dünya Görme Günü etkinlikleri kapsamında Gülen Gözler Projesi’ni
hayata geçirdi. Sosyal incelemeler sonucu belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz göz taraması ve muayenesi yapıldı

Dünyada ve Türkiye’de
enerji sorunu

ÇEVRE ve HUKUKİ HAKLARIMIZ

Utku KIZILTAN

utkukiziltan@gmail.com 

Ülkemizde birçok yerde düşünülen
Nükleer Enerji santralleri konusun-
daki korkumuz hocalarımızın yeni

açıklamalarıyla yine tavan yaptı. Uzun 
zamandır üzerinde çalıştığım hatta gidip 
Dalaman'da, Afşin'deki termik santralin ka-
zanlarda kömür yakıp oluşan buharı türbin-
lere vererek elektrik elde etme tekniği, havayı
kirlettiği gibi türbinlerin soğutulması için çok
suyu kirletmesini gözümle gördüm. Çevreye
ve insan sağlığına verdiği zararı da yerinde
gördüm. İnsanlarda cilt kanseri çok var. Bir
de rüzgar yönündeki ağaçların sapsarı oldu-
ğunu, tarlaların verimsizleştiğini öğrendim.
Korkularım iyice arttı.

Dünyamızda enerji kaynakları;

1- Fosil Kaynaklar; yüzde 75 kömür, 
yüzde 14 petrol, yüzde 10 doğal gazdır.

2- Çevrecilerin en çok sevdiği yenilenebilir
kaynaklar ise barajlar, güneş enerjisi, termal
enerji ve rüzgar enerjisidir. Dünya enerji
gerek geresiniminin yüzde 80'nini petrol,
kömür ve doğalgaz gibi fosil yakıtlardan,
yüzde 10'unu nükleer enerjiden, yüzde 10'unu
ise hidrolik enerjiden karşılamaktadır. Ülke-
miz petrol ve doğalgaz konusunda fakir, zen-
gin dediğimiz linyit kömürümüz ise kalori
açısından fakirdir. Halbuki ülkemiz yenilene-
bilir kaynaklar konusunda yani, hidrolik 
(nehirler, dereler) jeotermal,ve güneş enerjisi
potansiyeli diğer ülkelerden zengindir.

Ülkeler geliştikçe artan enerji taleplerini
fosil yakıtlardan temin etmekte, baca gazları
ile oluşan karbon dioksit, karbon monoksit,
kükürt dioksit, azot oksitler, kül ve kömür
zerrecikleriyle doğaya zarar vermektedir. Bu
konu son 10 yıldır dünyanın problemi olmuş,
gerekli önlemler için çalışmalar yapılmakta-
dır. Bu gazların oluşturduğu sera etkisi ve
asit yağmurları her yıl yeryüzünde

6 milyon hektar verimli tarım alnını yok
etmektedir. Asit yağmurları daha büyük
oranda ormanları da yok etmektedir. Bunun
neticesi yağmursuz yani susuz, gıdasız bir
dünya getirmekte buna ilaveten artan nüfus
oranları ile insanlar birbirini yiyecek hale
doğru gitmektedir. Bunları bilip önce kendi-
miz sonra çocuklarımız ve çevremizi enerjiyi
lüzumsuz sarf etmemeleri konusunda bilin-
çlendirmeliyiz. Sağlıklı kalmanız dilekleri

Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner riskli yapılar içerisinde bulunan ve yüzlerce esnafın bunca zamandır canı pahasına
içinde ticaret yapmaya çalıştığı Çağlayan Ege İş Hanı’nın yıkımıyla ilgili, “Gerçekten ilçe esnafımızın ve vatandaşlarımızın
verilmiş sadakası varmış. Binanın yıkılırken kolonlarını da, kullanılmış olan malzemeyi de herkes gördü. Buradan 
ilçemizdeki eski bina sahiplerine sesleniyorum. Kentsel dönüşüm haklarını ivedilik ile kullanmaya başlasınlar” dedi

BAHADIR
SÜGÜR

ÖZEL HABER

ONLARIN VARLIĞI
BİZE GÜÇ VERİYOR

19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle
muhtarlarla bir araya gelen Çatalca
Belediye Başkanı Mesut Üner, “Göreve
geldiğimiz günden bugüne her fırsatta
çözüm ortaklarımız diye ifade ettiğimiz
muhtarlarımızın günü. Birlikte Ça-
talca’yız düşüncemizle çıktığımız ilçe-
mize hizmet yolunda muhtarlarımızın
varlığı bizlere güç veriyor” dedi. “Böy-
lesine önemli bir güne, sabah saatle-
rinde Türkiye Cumhuriyetimizin
Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk'ün aziz hatırasının bulunduğu
Cumhuriyet Meydanı'mızda saygı du-
ruşu ve İstiklal Marşımız ile başladık.
Açılış programımızın ardından Çatalca
Muhtarlar Derneği'mizi ziyaret ettik. Zi-
yaretimizin ardından çözüm ortakları-
mız muhtarlarımızın onuruna organize
ettiğimiz yemek programımızla muhtar-
larımızla istişarelerde bulunduk. Yemek
programımızda doğum günü bu güzel
gününe denk gelen Gümüşpınar Muh-
tarımız Osman Güngör’ün pastasını ke-
serek doğum gününü kutladık. İlçemize
hizmet yolunda çözüm ortaklarımız
muhtarlarımızın her zaman yanlarında
olduk, olmaya da devam edeceğiz. 19
Ekim Muhtarla Günü kutlu olsun” dedi.

ÇATALCA’YA YENİ
TİCARET MERKEZİ

Belediye Başkanı Mesut Üner, “İlçemize,
Çatalcalı’mıza yakışacak bir yeni ticaret

merkezi projelendirdik. Projenin çok
yakın zamanda tüm ayrıntılarını ve iç 

dizaynını tüm halkımız ile paylaşacağız.
Aynı şekilde Atatürk Parkı'nın hemen 

altında bulunan ve Çatalca Belediyesi'ne
ait olan alanda da bir ticaret merkezi 

ve kültür sarayı projemiz var” dedi.

Muayene sonrasında vatandaşların ihtiyaçları
doğrultusunda gözlükleri karşılanırken belediye

tarafından ulaşım desteği de sağlandı.

O hiçbir zaman
krallık istemedi
Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç için
düzenlenen anma etkinliğinde 
konuşan CHP İstanbul Milletvekili
Prof. Dr. Nazır Cihangir İslam,
“Ben bu güçlü düşünürün, bu güçlü
başkomutanın hiçbir zaman kral-
lığa özenmediğini düşünüyorum

Bosna Hersek'in
"Bilge Kral" olarak anı-
lan ilk Cumhurbaşkanı

Aliya İzzetbegoviç vefatının 18. yıl
dönümünde Küçükçekmece’de
anıldı. Küçükçekmece Belediyesi
ev sahipliğinde gerçekleştirilen
anma etkinliğinde, Cumhuriyet
Halk Partisi İl Başkanlığı Balkan
Masası arşivinden Aliya İzzetbe-
goviç fotoğrafları sanatseverlerle
buluşturuldu. CHP İstanbul Mil-
letvekili Prof. Dr. Nazır Cihangir
İslam ve Türkiye Bosna Sancak
Derneği Başkan Yardımcısı Prof.
Dr. Adem Fazlıoğlu’nun konuş-
macı olarak katıldığı söyleşide ise
Boşnak liderin cesareti, ileri gö-
rüşlülüğü ve siyasetçi kimliği ko-
nuşuldu. CHP İstanbul İl
Başkanlığı Balkan Masası ve Kü-
çükçekmece Belediyesi işbirliğiyle
Sefaköy Kültür ve Sanat Mer-
kezi’nde gerçekleştirilen anma
programına; CHP İl Başkan Yar-
dımcıları Şemside Yener ve Nu-
rettin Aydın, CHP Küçükçekmece
İlçe Başkanı Turgay Özcan, Kü-
çükçekmece Belediye Başkan Yar-
dımcısı Sedat Özkan, Bakırköy

Belediye Başkan Yardımcısı Cavit
Ganiç, siyasi parti temsilcileri ve
STK’lar katıldı.
Eskiden beri tanırım

Söyleşide, Boşnak liderin felsefesi,
ahlak üzerine kurduğu cümleler
ve kitaplarından alıntıları katılım-
cılarla paylaşan CHP İstanbul
Milletvekili Prof. Dr. Nazır Ci-
hangir İslam, “Genel olarak, Ali-
ya’nın başkomutan ve devlet
adamı karakterini ön plana çıkar-
tıyorlar. İkisi de çok önemli ancak
ben İzzetbegoviç’i başkan olma-
dan önce fikirleriyle tanıyan bir
insanım. O; hem kendi halkına,
hem Müslümanım diyen insana
hitap etme yeteneği, hem de Batı-
lıyım diyen bir insana hitap etme
yeteneği olan ve bu birikime sahip
olan ciddi bir düşünür ve filozof-
tur. Bilge Kral unvanı onu yücelt-
mek için kullanılıyor ama çok da
öyle göremiyorum hadiseyi. Ben
bu güçlü düşünürün, bu güçlü
başkomutanın hiçbir zaman kral-
lığa özenmediğini düşünüyorum.
Zaten deyimi fazla bulmuş zih-
nine oturtamamıştır” dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı
Balkan Masası arşivinden
Aliya İzzetbegoviç fotoğ-
raflarının yer aldığı
karma sergi, 26 Ekim’e
dek SKSM’de görülebilir.
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türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Der-
neği’nin (TÜRKBESD) 2021’in ilk 9 ayına
ilişkin iç satış ve ihracat rakamlarını açık-

ladığı bir basın toplantısında sektördeki son gelişme-
lere ilişkin de açıklamalar yapıldı. TÜRKBESD
Başkanı Can Dinçer, artan girdi ve hammadde fiyat-
larının uluslararası rekabet güçlerini olumsuz etkile-
memesi için hammadde ithalatında uygulanan ek
vergilerde düzenlemeye gidilmesini talep etti. TÜRK-
BESD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yavuz ise,
beyaz eşyanın ana girdisi olan yassı çelik tedariki ile
ilgili yaşanan sıkıntıya dikkat çekti. Yavuz, “Sektörü-
müzün yoğun kullandığı birkaç çelik ürününde geçici
bir süre gümrük vergilerinin kaldırılması yönünde ta-
lebimiz var. Böylece kaçınılamayan maliyet yükünün
bir miktar azaltılması ve ihracatta rekabetçiliğimizin
zarar görmemesi mümkün olabilecek” diye konuştu.

Hayatımızın gerçeği

TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, ham madde arz
noktalarına uzaklık sebebiyle artan lojistik maliyetle-
rin, çip maliyeti, elektrik, doğalgaz, petrol ve çelik
gibi birçok alanda fiyat artışları yarattığına dikkat
çekti. Dinçer, “Çip krizi mevcut süreçte hayatımızın
bir gerçeği, tüm bilgiler doğrultusunda 2022'nin son
çeyreğine kadar bu durumun içerisinde olmaya
devam edeceğiz” diye konuştu.

Vergiler kaldırılmalı

TÜRKBESD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yavuz
ise, sektörün karşılaştığı maliyet artışlarının bir kıs-
mının küresel ölçekte pek çok sanayiyi etkilediğine
vurgu yaptı. “Çok sayıda ülke ulusal sanayinin reka-
bet gücünü koruyabilmek için küresel maliyetleri ber-
taraf edebilecek önlemler almaya çalışıyor” diyen
Yavuz, “Örneğin, Çin ve Rusya çelik ürünlerinde ih-
racatı azaltacak girişimlerde bulunarak ulusal sana-
yilerinin bu kritik hammaddeden faydalanmasını
sağlamaktadır. Böylece kaçınılamayan maliyet yükü-
nün bir miktar azaltılması ve ihracatta rekabetçiliği-
mizin zarar görmemesi mümkün olabilecek” diye
konuştu.

Yüzde 12 arttı

Diğer yandan, TÜRKBESD verilerine göre, beyaz
eşya sektöründe iç satışlar 2021 Ocak-Eylül döne-
minde yüzde 12 arttı. Eylül ayı ile birlikte yüksek baz
etkisini hissetmeye başlayan sektör, maliyet artışlarını
dengelemeye odaklandı. Buna göre, eylül ayında 6
ana ürün bazında iç satışlar yüzde 12 artışla 772 bin
adet civarında gerçekleşirken, ihracat da yüzde 5 ar-
tarak 2.34 milyon adet oldu. Ocak-Eylül döneminde
ise iç satışlar yüzde 12 artışla 6.7 milyon, ihracat da
yüzde 28 artışla 19 milyon adet olarak gerçekleşti.
Söz konusu dönemde üretim de yüzde 26 artarak
25.5 milyon adet oldu.

Hu kuk Danýþman larý: av. uğur SayaNer, av. Mustafa eNgİN
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B iyoteknolojik ilaç geliştirme ve
üretim çalışmaları yapan Nobel
İlaç, İBG ve OzBio bünye-

sinde ülkemizde nadir görülen bir
hastalığın tedavisinde kullanıl-
mak üzere Ar-Ge’si yapılmış ila-
cın geliştirilmesi ve üretilmesi
için oluşturulan hücreyi satın
aldı. Türkiye’de bin civarında
hastada görüldüğü hesapla-
nan bu nadir hastalığın teda-
visinde kullanılan ilacın kutu
fiyatının 38 bin lira olduğu öğ-
renildi. Sanayi, kamu ve aka-
demi iş birliğinde İstanbul’da
düzenlenen imza törenine, TÜBİ-
TAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Man-
dal, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Duygu Özel Demi-
ralp, Nobel İlaç Yönetim Kurulu Başkanı
Hasan Ulusoy, İzmir Biyotip ve Genom
Merkezi (İBG) Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, OzBio Genel
Müdürü Prof. Dr. Sadettin Öztürk ve şir-
ket çalışanları katıldı.

Destek için buradayız

İmza töreninde konuşan TÜBİTAK Baş-
kanı Prof. Dr. Hasan Mandal, “Başlatılan
rekabet öncesi iş birliğinin, klinik çalışma-
larının hızlıca tamamlanıp artık ülkemiz-
den de geleneksel ürünlerin değil katma
değeri yüksek yenilikçi teknolojiler ile üre-
tilen ürünlerinde çıkabileceğini gösterme-
sine vesile olmasını diliyorum. İş
birliğinde şirketlere destek vermek için bu-
radayız. Salgın dönemiyle önemli hale
gelen ilaç ve aşı geliştirme çalışmalarında
Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltmak
noktasında çalışıyoruz. Teknolojiyi kulla-
nan değil, en baştan tasarlayan, geliştiren
ve üreten bir ülke olmak için çaba var”

dedi.
Şirketle-

rin özellikle pande-
miyle birlikte iş yapma modellerine
ihtiyaçları olduğuna dikkat çeken Prof.
Dr. Mandal, “Bugünkü çalışma bunun
önemli bir göstergesidir. İBG ile Oz-
Bio’nun tasarımdan hücreye, çalışmaları-
nın Nobel İlaç şirketine sadece transferi
gerçekleşmiyor, süreç içerisinde karşılıklı
etkileşimle ürüne dönüşmesi de mümkün
oluyor. Nadir hastalıklara ilişkin geliştiri-
len ilaçlar ne yazık ki hep ithal ve sadece
belli global firmalar üretebiliyor. 2018 yı-
lından itibaren araştırmaların potansiyel
oluşturmaktan ziyade etki oluşturmasını
hedefliyoruz. Yani sonuç oluşturmak, ya-
pılan çalışma ne işe yarıyor? Bilgiyi üre-
ten kurumlarla bilgiyi kullanan firmalarla
bir araya gelerek çalışmalarını geleneksel
değil zorlayıcı ürünlere yönelik yapmala-
rını önemsiyoruz, destekliyoruz. TÜBİ-
TAK olarak desteklerimizin felsefesinin
burada uygulamaya dönüşmesini çok

kıymetli buluyorum” diye konuştu.

Geliştirilmesi için bir aradayız

Biyoteknoloji alanındaki yatırımlara 2014
yılında başladıklarını söyleyen Nobel İlaç

Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ulu-
soy, 6 yıldır büyük yatırım yaptıklarını
ve Gebze’de biyoteknolojik ilaç ham-
madde üretim tesisine sahip oldukla-
rını dile getirdi. Şimdiye kadar 20
milyon dolarlık yatırım yaptıklarını
belirten Ulusoy, bu ilaç için Ar-Ge ça-
lışmaları yapmayı düşündüklerini

fakat İBG ve OzBio’nun bu ürünü sağ-
layan hücreyi geliştirdiklerini gördükten

sonra yapılan görüşmelerle satın almaya
karar verdiklerini anlattı. 20 ülkede faali-
yet gösterdiklerini ve 3 binden fazla çalı-
şanlarının olduğunu belirten Ulusoy,
“Nadir bir hastalıkta kullanılan bu ilacın,
her şeyiyle yerli olarak geliştirilmesi ve
üretilmesi için 4 kurum bir aradayız. İş
birliği ülkemiz için ilaç geliştirmenin öte-
sinde anlamlar taşıyor. Girişimin başa-
rıyla sonuçlanıp, birçok kurum, üniversite
ve firma için ilham kaynağı olacağını
umuyorum. İş birliği uzun zamandan
beri özlediğimiz, beklediğimiz bir iş bir-
liği, sanayinin üniversitelerle hareket et-
mesi Ar-Ge yapması, ilaç geliştirmesi
bizim için çok değerli. Biyoteknoloji git-
tikçe büyüyen bir alan, şu anda kullanılan
ilaçların değer olarak yüzde 20’si biyotek-
nolojik ilaçlar. 50 yıldan fazladır varlığını
sürdüren Nobel İlaç’ın 50 yıl daha var ol-
ması için mutlaka bu alana girmemiz ge-
rekiyordu. Aynı zamanda ülkemiz için de
bunu yapmalıydık çünkü bu ilaçların ne-
redeyse tümü ithal ediliyor. Bu ilaçların
sıfırdan Türkiye’de üretilmesini sağlamak
için yatırım yaptık” ifadelerini kullandı.
DHA

TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, çip
krizinin yarattığı maliyetlerin yanı sıra
enerjiden lojistiğe artan maliyetler
karşısında zorlanan sanayicinin, ham-
madde ithalatında uygulanan ek
vergilerde düzenleme istediğini
söyledi. TÜRKBESD Yönetim Kurulu
Üyesi Mehmet Yavuz ise, birkaç çelik
ürününde geçici bir süre gümrük 
vergilerinin kaldırılmasını talep etti

KAYNAK YENİLENDİ
Alternatif Bank KOBİ'leri desteklemek için EBRD ve IFC'den
sağladığı 50 milyon dolarlık kaynağı yenilediğini duyurdu

Uzun yıllardır Avrupa İmar ve Kalkınma
Bankası (EBRD) ve Uluslararası Finans
Kurumu (IFC) ile yakın iş birliği içinde

çalışan Alternatif Bank, iki kurumun 2020 yılında
hayata geçirdiği COVID-19 Destek Paketi’nin kul-
landırıcıları arasında yer alıyor. Banka, geçtiğimiz
yıl EBRD ve IFC’den sağlamış olduğu krediyi yeni-

leyerek pandemiden etkilenen KOBİ’lere destek ol-
maya devam ediyor. Banka, toplam 50 milyon
dolar tutarındaki fonu, küresel salgının ekonomik
etkilerine karşı KOBİ’leri işletme sermayesi konu-
sunda destekleyerek kısa vadeli nakit ihtiyaçları
üzerindeki baskıyı azaltmak ve ticaretin devamlılı-
ğına katkı sağlamak amacıyla kullandıracak.
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Dünyada ilaç üretiminde devletlerin Ar-Ge’yi
desteklediğini aktaran Ulusoy, “İlaçta Ar-Ge des-
teği devlet politikası olmalıdır. Ayrıca, önümüzü
görebilmemiz gerekiyor. Bu kadar meşakkatli bir
süreç ve ciddi yatırım yapıyoruz, ürettiğimiz ürün-

leri hangi şartlarda hizmete sunabileceğimizi
önceden görebilmemiz lazım. Bize devletin

bu ürünleri hangi şartlarda alacağını
bildirmesi gerekir ki öngörülebi-

lirlik olsun” dedi.

DEVLET 
POLİTİKASI OLMALI

Nadir hastalıkların tedavisinde kullanılan ve her yıl 100 milyon dolardan fazla ödeme yapılarak yurt dışından ithal 
edilen biyoteknolojik ilacın Türkiye’de üretilmesi için imzalar atıldı. Nobel İlaç, İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (İBG) 
ve Ozbio’nun ‘rekabet öncesi iş birliği’ modeliyle hayata geçen projeyle ilacın 2026 yılında raflarda olması hedefleniyor

BAĞIMLILIĞI
AZALTACAK
300’e yakın çalışanı ve lisansüstü
öğrencisi ile çalışmalarını sürdür-
düklerini söyleyen İzmir Biyotıp ve
Genom Merkezi (İBG) Yönetim Ku-
rulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yoz-
gatlıgil ise “28 araştırma grubuyla
Ar-Ge platformlarıyla ulusal mis-
yonunu geliştirmeye devam edi-
yoruz. Sahip olduğumuz insan
gücü ve teknik altyapımızla kan-
ser, genomik, biyoinformatik, biyo-
mühendislik, immünoloji, kök
hücre ve rejenerasyon alanında
evrensel bilime katkıda bulunmak,
küresel sağlık sorunlarını önlemek
için hizmet ve ürünler geliştirmeyi
amaçlıyoruz. Şimdiye kadar 4 bio-
benzer ve 1 tane de orijinal biyo-
teknolojik ilaçla önemli mesafeler
kaydettik. Bu anlaşmayla üretimini
Nobel İlaç’a devrettiğimiz ABD’de
iş ortağımız OzBio şirketiyle geliş-
tirdiğimiz ve bir nadir hastalığın
tedavisinde kullanılacak biobenzer
ilaç da bunlardan bir tanesidir.
Kamu sanayi iş birliği için güzel
bir modeldir. Bugün biobenzer ila-
cın geliştirilmesi için rekabet ön-
cesi iş birliği kararı aldık.
Ülkemizin bioteknolojik ilaç anla-
mında dışa bağımlılığını azaltacak
çok önemli bir projeyi hayata ge-
çiriyoruz. Teknolojinin sanayiye
aktarılması ve ürünleşmesi için
özverili çalışıyoruz” dedi.

Altın Madencileri Derneği
Genel Koordinatörü Köse, Tür-
kiye’nin yer altında 6 bin 500

ton civarında altın rezervi olduğunu söy-
ledi. Köse, "Türkiye altın seven bir ülke,
vatandaşlarımızın altına her daim ilgisi
çok olmuştur. Nişanda, düğünde, sün-
nette, söz kesiminde hatta tasarruf olarak
altın tercih eder. Altın potansiyeli yüksek
bir ülkeyiz. 6 bin 500 ton potansiyelimiz
var. Bu 6 bin 500 ton altın potansiyelimi-
zin bin 500 tonunu üretilebilir rezerv ha-
line getirdik. Şu ana kadar da bunun 382
tonunu ürettik. Geçen sene Türkiye 25
milyar dolarlık altın ithal etti. 2020 yılında
altın üretimimiz 42 tonla Cumhuriyet ta-
rihinin rekorunu kırarak 2,4 milyar dolar-
lık bir döviz tasarrufu sağlamış olduk"
diye konuştu.

Hedef 100 ton

Köse, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan'ın yılda 100 ton altın üretimi hedefi

koyduğunu hatırlatarak, "Altın madencili-
ğinde en önemli husus aramalar, yeni ne
kadar üretiyorsak yılda yeni aramalarla o
kadarını keşfetmemiz gerekiyor. Ürettiği-
mizi yerine koymamız gerekir. Türkiye’nin
hedefi altın üretimini 100 tona çıkarmak.
2023 itibarıyla biz altın üretimini yaklaşık
50 ton seviyesine çıkarabileceğimizi öngö-
rüyoruz. Türkiye'nin hedefi artık altın
üretmeni yıllar itibarıyla arttırarak, 100
ton hedefine ulaşmak" dedi.

Üretim artacak

Muhterem Köse, 2023'e kadar 5 yeni pro-
jenin devreye girmesiyle yıllık 50 ton altın
üretimi hedefinin sağlanacağını söyledi.
Köse, "5 yeni proje var. Bu yeni projelerin
devreye girmesiyle altın üretimi 11 ton
daha artacak. Türkiye’ye ciddi katma
değer yaratıyoruz, vergi sağlıyoruz. 5 pro-
jenin devreye girmesiyle devlete 200 mil-
yon dolarlık bir vergi sağlanmış olacak.
Balıkesir, Bilecik, Ağrı, Artvin ve Kütah-

ya'da 1,1 milyar dolarlık 5 yeni altın ma-
deni yatırımının devreye girmesiyle üretim
artacak. Yıl sonuna doğru Balıkesir Ge-
diktepe üretime başlayacak. İlk külçeyi
dökecek. Ağrı Mollakara'da inşaata baş-
landı. Altın projeleri çok ciddi sermaye
gerektiriyor. Yaklaşık 300 milyonluk yatı-
rımlar bunlar. 5 projeyle birlikte 2 bin 650
kişiye daha doğrudan istihdam sağlana-
cak" diye konuştu.

Desteklenmesi gerek

Mevcut 18 altın madeninde 13 bin 200 ki-
şiye istihdam sağlandığını belirten Muh-
terem Köse, geçen yıl petrolden sonra en
çok dövizin altın ithalatına ödendiğini
kaydetti. Köse, "Altın ithalatına ödenen
25 milyar dolar çok ciddi bir rakam. Tür-
kiye altın potansiyeli olan bir ülke. Biz
eğer altın üretimini arttırırsak dışa bağım-
lılığımızı altında her yıl aşağıya indirebili-
riz. Bu alandaki yatırım faaliyetlerinin bu

anlamda desteklenmesi gerekiyor" açıkla-
masını yaptı. Altın üretiminin artışında
projeleri sıralayan Köse şöyle devam etti,
“Balıkesir Gediktepe; yatırım bedeli 150
milyon dolar. Kasım sonu ilk külçe dö-
kümü yapılacak. Bilecik Söğüt; 2023'de
devreye girecek. 450 milyon dolar.  Ağrı
Mollakara; yaklaşık 150 milyon dolar.
2022'de devreye girecek. Bunlara 
çalışıyoruz” dedi.

Altın Madencileri Derneği Genel Koordinatörü Muhterem Köse, Balıkesir, Bilecik, Ağrı, Artvin ve Kütahya'da 1,1 milyar 
dolarlık 5 yeni altın madeni yatırımının devreye girmesiyle Türkiye'nin yıllık altın üretiminin 11 ton artacağını söyledi. Köse,
5 projenin 2023'e kadar tamamlanmasının planlandığını belirterek, "2 bin 650 kişiye doğrudan istihdam sağlanacak" dedi

Altın üretimi 11 ton artacak

Düzenleme şart!
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İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Orhanlı Gecekondu Önleme Bölgesinin 
Kuzey Kısmında Kalan Alana İlişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli 
Revizyon Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama 
İmar Planı 775 Sayılı Gecekondu Kanunu’nun 19’uncu Maddesi ve 
Uygulama Yönetmeliği’nin 59’uncu Maddesi uyarınca 21 Eylül 2021 
tarih ve 116356 sayılı İdaremiz Başkanlık Olur’u ile onaylanmış olup, 
söz konusu planlar 775 Sayılı Gecekondu Kanunu’nun 19’uncu 
Maddesi ve Uygulama Yönetmeliği’nin 59’uncu Maddesi gereğince 
“Evliya Çelebi Mh. Hat Boyu Cd. No:17 34945 Tuzla/İstanbul”
adresinde 21 Ekim 2021 tarihinden itibaren bir ay süre ile askı 
ilanına çıkartılmıştır.

Söz konusu 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının belirtilen 
adreste görülebileceği hususu ilan olunur.
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 10 bü-
yükelçinin Osman Kavala çağrısı hakkında, “Büyükelçiler
hadlerini bilmeli. Size mi kalmış! Bu hadsizlik, terbiyesiz-
liktir. Türkiye'yi hizaya getirmeye çalışmasınlar" dedi

AK Parti Genel Başkanvekili
Numan Kurtulmuş, CNN
Türk canlı yayınında Sultan

Arınır'ın sorularını yanıtladı. Irak -suriye
tezkerelerinin Meclis'te olduğunu belirten
Kurtulmuş, “HDP'nin 'hayır' çağrısının
karşılık bulmaması gerekir. Türkiye kendi
halkını korumakla hükümlüdür. Bu tez-
kereler keyif olsun diye gelmiyor. Bu ka-
rarların birilerini rahatsız ettiğini
biliyoruz. Bunlar Türkiye'nin korunması
için yapılan çalışmalardır. Bizim yapmak
istediğimiz kardeş halkımızın korunması,
toprak bütünlüğünün korunmasıdır.  Bu
Türkiye'nin meselesidir. HDP her za-
manki gibi çağrısını yapsın, ona diyecek
bir şeyimiz yok” dedi.

Kılıçdaroğlu ifade vermeli

'Siyasi cinayetler' tartışmasına değinen
Kurtulmuş, “CHP maalesef böyle algı
oluşturarak gündemde kalmaya çalışıyor.
Ama bu alan kirli bir alandır. Türkiye faili
meçhul cinayetlerden çok çekmiştir. AK
Parti döneminde sıfırlanmıştır. Bunun
üzerinden siyaseti kirletmek yerine, varsa

elinizde bilgi başvurursunuz. Vatandaşlık
görevidir, Kılıçdaroğlu savcılığa ifade ver-
melidir. Muhalefet partisi sorumsuzca
hareket etmemeli. Şundan da eminin Kı-
lıçdaroğlu bir süre sonra 'ben böyle bir
şey mi demiştim' diyebilir” ifadelerini kul-
landı.

Bizim için yok hükmünde

10 büyükelçi'nin yaptığı Kavala çağrısına
sert tepki gösteren Numan Kurtulmuş,
“Bu dosyaya siyaset karar vermez, vere-
mez. Büyükelçiler hadlerini bilmeli. Size
mi kalmış? bu hadsizlik, terbiyesizliktir.
Türkiye'yi hizaya getirmeye çalışmasınlar.
Yanlı görüşler, kabul edilebilir. Bizim açı-
mızdan yok hükmündedir. Türkiye eşit ve
egemen ülkedir, içişlerine karışılamaz. Si-
yasi olarak da uygulanabilirliği olmayan
tavsiye niteliğinde bir rapordur, biz bun-
lara itibar etmeyiz bunlar böyle bir rapor
yayınladı diye biz Doğu Akdeniz'deki
haklarımızdan vazgeçecek değiliz, Ege'de
Yunanistan'ın saldırganlıklarına boyun
eğecek değiliz” açıklamasını yaptı.

İ Yİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener,
partisinin grup toplantısında gündeme
dair konuları değerlendirdi. Akşener,

“Sayın Erdoğan üç yıl önce “Ver yetkiyi, gör
etkiyi” demişti. Bize faizle nasıl mücadele
edilir gösterecekti. Dolar 10 liraya konuşu-
yor. İşte size partili cumhurbaşkanlığıyla
uçan Türkiye, İşte Erdoğan’ın 3 yılda etkisi.
Bağımsız olması gereken Merkez Bankası
bile onun kontrolünde. Merkez Bankası
başkanını da değiştiriyor. Yazlık MB baş-
kanı ayrı kışlık MB ayrı… Her sezona ayrı
bir başkanla giriyoruz. Görev süreleri dört
yıl Merkez Bankası başkanları Sayın Erdo-
ğan sayesinde mevsimlik işçi oldular. Mille-
timizi dizginlenemeyen bir dolar kuruyla
karşı karşıya bıraktın. Sen bildiğini oku-
maya, sorumsuzca konuşmaya, sorunları
halının ardında süpürmeye devam ettikçe
dolar artıyor. Dolar arttıkça milletimizin
alım gücü düşüyor” dedi.

200 milyar faiz ödemesi

Türkiye’nin risk priminin arttığını belirten
Akşener, “Milletimizin sana verdiği tüm bu
yetkilerden sonrasında, dolar kuru son üç
yılda 4.5 liradan 9.33 liraya çıkmasının se-
bebi sensin. Sen sözüm ona faizleri düşür-
dün ama Türkiye'nin risk primi arttı. Risk

primi artınca, tahvil faizleri arttı. Ticari kre-
dilerin faizleri arttı. Döviz cinsinden bulu-
nacak dış kaynak için, ödenecek faiz de
arttı. Senin bu beceriksizliğin yüzünden
devlet bütçesinden sadece bu yıl 200 milyar
lira faiz ödemesi yapılacak. Kurdaki bir lira-
lık artış dış borcumuzu da 450 milyar lira
artırıyor. Sayın Erdoğan partili cumhurbaş-
kanı olarak göreve geldiğinden bu yana ül-
kemizin dış borcu tam 2 trilyon lira arttı.
Peki bu borç nasıl ödenecek biliyor musu-
nuz? Ürün fiyatları artacak, gıda fiyatları
artacak, doğalgaz ve elektrik fiyatları arta-
cak, giyim-kuşam fiyatları artacak, öyle
ödenecek” açıklamasını yaptı.

Nedeni bizzat Erdoğan'dır

“Milletçe bize bu faturayı kesen de, bu he-
sabı ödeten de bizzat Sayın Erdoğan'dır.
Paramızın pul olmasının sebebi de, borç
içinde yüzmemizin nedeni de bizzat Sayın
Erdoğan'dır” diyen Akşener, “2018'de aldığı
yetkiyle sefa süren de milletimizin kendisine
gösterdiği güveni boşa çıkartan da bizzat
Sayın Erdoğan'dır. “Vakit Türkiye vaktidir”
diye iş başına gelenlerin artık bu milletin
yakasından düşme vakti de geldi çattı.
Haydi Sayın Erdoğan vakit tamam. Çırpın-
manın, çamura yatmanın âlemi yok. Mille-

timiz bu gidişe daha fazla tahammül ede-
mez. Artık vakit hesap vakti, artık vakit san-
dık vakti” ifadelerini kullandı.

PKK’nın eline bıraktı

Türkiye'nin Suriye politikasını da eleştiren
Akşener, “Biz bugün, Suriye'de Sayın Erdo-
ğan'ın önce ABD'ye, ardından da Rusya'ya
sorumsuzca verdiği, tutulması mümkün ol-
mayan sözlerin bedelini ödüyoruz. Kendisi
Suriye'de şahsının politikalarını uyguluyor.
Bedelini de milletimiz cebiyle, Mehmetçiği-
miz ise canıyla ödüyor. Gelin hep birlikte,
yakın geçmişi bir hatırlayalım: Suriye'de iç
savaş ilk başladığında Şam'da cuma na-
mazı kılma hayallerinin peşine düştü. Bu
hayalini de ABD'nin desteğiyle gerçekleşti-
rebileceğini düşündü. Şam hükümetini ta-
mamen karşısına aldı. Beraber deniz tatili
yaptığı kardeşi Esat'ı anında “katil Esed”
yaptı. İstikrarsızlaşan Suriye'yi de PKK’nın
eline bıraktı. Sonra ne oldu? 2015 yılının
Ekim ayında ABD'nin, Esad'ı devirmek için
savaşmaya hiç de niyetli olmadığını anla-
yan Rusya bizzat Suriye'ye asker çıkarınca
Sayın Erdoğan da kısa bir bocalamanın ar-
dından bu sefer de dümeni Rusya'ya kırdı.
İyi ilişkiler kurmak için taviz üstüne taviz
verdi” ifadelerini kullandı.

Bu hadsizlik
terbiyesizlik

Batılılar iki yüzlü
Yeniden Refah Partisi Genel
Başkanı Fatih Erbakan,
Amerika Birleşik Devletleri

(ABD) ve Almanya'nın da bulunduğu
10 büyükelçinin 'Osman Kavala' çıkı-
şına tepki göstererek, “Batı ülkeleri iki
yüzlü davranıyor” dedi. Yeniden
Refah Partisi lideri Fatih Erbakan,
yaptığı yazılı açıklamada, 'Kürt So-
runu' tartışmalarını ilişkin 'Kürt so-
runu' tabirini kullanmayı uygun
bulmadıklarını belirtti. ABD, Al-
manya ve Fransa'nın da aralarında ol-
duğu 10 ülkenin Ankara
büyükelçilikleri ortak bir açıklamayla
Osman Kavala'nın serbest bırakılması
çağrısına tepki gösteren Erbakan,
şunları kaydetti: “Batı ülkeleri iki
yüzlü davranıyor. Bu büyükelçilerin
çağrılarında Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi'nin kararını uygulayın
uyun diyorlar. Tabii biz buna tabii ol-
duğumuz için uluslararası bir anlaş-
maya uymak zorundayız. Ancak
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin
(AİHM) her zaman adil bir karar ver-
diği söylenemez. AİHM'in geçmişte
Refah Partisi'nin kapatılmasını haklı
bulması, Türkiye'deki başörtüsü kara-
rını haklı bulması en somut örnekler.
Mesela HDP'nin kapatılması sürecine
tepki gösteriyorlar, millet iradesine ay-
kırı diyorlar ama Refah Partisi'nin ka-
patılmasını gayet yerinde buldular.
Böyle bir çelişki içindeler. Bu son çı-
kışla da görüyoruz ki, AB'nin bizi ha-

yırlı bir sonuca götürmesi mümkün
değil. Çifte standartçı yaklaşımlarını
her alanda görüyoruz. Ancak Avrupa
Birliği'ne bu kadar odaklandığımız
zaman, ' tek hedefimiz orasıdır' dedi-
ğimiz zaman bu tarz çıkışlarla karşı-
laşmamız gayet normal. Avrupa
Birliği (AB) ile ABD ile ilişkileri kazan
kazan politikası ile adil ve eşit şart-
larda yürütüp daha çok D-60 hede-
fine yani İslam ülkeleri ile Türkiye'nin
ekonomik ve siyasi açıdan bütünleş-
mesi hedefine odaklanmamız 
gerekir." DHA

Partisinin grup top-
lantısında konuşan

İYİ Parti lideri Meral
Akşener, “‘Vakit Tür-
kiye vaktidir’ diye iş

başına gelenlerin
artık bu milletin 

yakasından düşme
vakti geldi çattı.

Haydi Sayın Erdoğan
vakit tamam. Çırpın-
manın, çamura yat-

manın âlemi yok.
Milletimiz bu gidişe

daha fazla tahammül
edemez” dedi.

CIRPINMANIN
ALEMI YOK!

İYİ Parti lideri
Meral Akşener

Tek haneye indireceğiz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Enerji
ve enflasyona ilişkin açıklamalarda bulundu.
Oktay "Para ve maliye politikalarımızı arz

yönlü yapısal politikalarımızla, verimlilik artışıyla destek-
leyerek, enflasyonu tek haneye indirmeye kararlıyız. Sal-
gın kapsamında ekonomiyi desteklemek amacıyla alınan

tedbirler 2021 yılı ağustos ayı itibarıyla toplam 705,5 mil-
yar TL'ye ulaşmıştır" dedi. Ayrıca Oktay "Küresel enerji
piyasalarındaki anormal artışları göğüsleyerek vatandaşı-
mıza yansıtmadık; bundan sonra da küresel eğilimlerin
milletimize etkisini en asgari düzeyde tutmak için gayret
göstermeye devam edeceğiz" açıklamasını da yaptı.

Numan
Kurtulmuş
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ANIL BODUÇ

F ox Tv'de yayınlanan İsmail Küçük-
kaya ile Çalar Saat programına ka-
tılan Avcılar Belediye Başkanı Av.

Turan Hançerli, İBB Meclisi'nde gündeme
getirdiği Sıfır Faizli Kentsel Dönüşüm Mo-
deli hakkında açıklamalarda bulundu. Tür-
kiye'de son verilere göre 6 milyon 700 bin
riskli binanın olduğunu ve bu binaların 1
buçuk milyonunun acilen yenilenmesi ge-
rektiğini kaydeden Hançerli, “Önümüzdeki
bu gerçeklik nedeniyle kentsel dönüşümü
hızlandıracak bir şeyler yapmalıyız. Biz de
Avcılar Belediyesi olarak vatandaşı rahatla-
tacak, kentsel dönüşümün ivedilikle uygu-
lanmasını sağlayacak bir model olarak sıfır
faizli kentsel dönüşümü öne sürdük” dedi.

İhmal edilemez

Acil şekilde dönüşme girmesi gereken 1
buçuk milyon binanın 800 bin tanesinin de
İstanbul'da olduğunu kaydeden Hançerli,
“Bu vahim tabloda kentsel dönüşümü bir
an önce uygulmanız lazım. Ama bunu
mevcut ekonomik gerçekliği göz önünde
bulundurmadan yapamazsınız. Vatandaş
da riskli binada oturmak istemiyor. Fakat o
binadan çıkacak ekonomik gücü yok. İşte
bu yüzde sıfır faizli kentsel dönüşüm mo-
delini hayata geçirmek istiyoruz. Bakın
bugün beton, demir, çimento fiyatları yük-
seldi. Türkiye'de ilk defa inşaatçılar grev
yaptı. Çimento almadılar, inşaatları dur-
durdular. Dolayısıyla bu fiyatların artması,
dövizin çok yükselmesi, faizin neredeyse
20'lere çıkması nedeniyle yenilenme yavaş-
ladı. Vatandaş istese de riskli yapılardan çı-
kamaz oldu” ifadelerini kullandı.

Bakanlık faizi kaldırmalı

Mevcut ekonomik gerçekliğin içinde kentsel
dönüşümü hızlandıracak tek yolun faizin
kaldırılması olduğunu ifade eden Hançerli,
“Faizin vatandaşın üzerinden alınması
lazım. Şu an bakanlık bir faiz desteği sunu-
yor. Biz bu faizin bakanlığın karşılaması
gerektiğini söylüyoruz. Bakanlık bunu kar-
şılarsa; vatandaş gidecek kredisini banka-
dan rahat rahat alacak. Bu kredi dışarı da
çıkmayacak.  İstihdam, mal alımı, inşaatla-
rın yapılması gibi işlerde piyasa içinde dö-
necek, ekonomiye canlılık katacak” dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan tam destek

Geliştirdikleri modeli CHP Lideri Kemal
Kılıçdaroğlu ile paylaştığını ve Kılıçdaroğ-
lu'nun da söz konusu modele destek vere-
ceğini belirten Hançerli, “Dün Genel
Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na da

bunu anlattım. Bizim sistemimizle kamuya
bir yük gelmeyeceğini, kamunun buradan
güçlenerek çıkacağını anlattık. Kendisi de
çok doğru bir yöntem olduğunu ifade etti.
Bunun yoksul insanları zenginleştireceğini
ve servet etkisi yaratacağını ifade etti. Kılıç-
daroğlu, 'Bir toplantı yapalım, siz sunum
yapın, diğer belediye başkanlarımıza da bu
modeli anlatalım' dedi. Bu siyasetin ko-
nusu. Siyaset tercihlerden oluşuyor. Bu-
rada güvenli yapıların inşası, insanların
riskli yapılardan güvenli yapılara ulaştırıl-
ması tercihi var. Kılıçdaroğlu da bunu
Meclis'te de anlatacağını, partinin politikası
olacağını söyledi” ifadelerini kullandı.

Siyaseti bırakalım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a
da seslenen Hançerli, “Kentsel dönüşüm
meselesi hayati bir mesele. Deprem olduğu
anda öleceğiz ve depremin çok yakın bir ta-
rihte olacağını biliyoruz. Her an olabilir. O
nedenle burada Sayın Cumhurbaşkanı-
mıza sesleniyorum. Ondan istirham ediyo-
rum. İnsanların göçük altında kalmasından
kurtaracak bir çözüm mekanizması sun-
duk. Buna evet desin. Sadece bir cumhur-
başkanlığı kararnamesiyle bunu hayata
geçirebilir. Faizleri kaldırın, insanların ca-

nını kurtarın. Bu siyasete alet edilecek, par-
tiler üzerinden ayrım güdülecek bir konu
değil. Burada insanların hayatı söz ko-
nusu” şeklinde konuştu.

AK Parti ve MHP'ye de gideceğiz

Geliştirdikleri modelin hayata geçmesi için
AK Partili ve MHP'li belediye başkanı ve
milletvekilleriyle de görüşmeler yapacakla-
rını anlatan Hançerli, “Bunun peşini bırak-
mayacağız. AK Partili, MHP'li, belediye

başkanlarıyla, milletvekilleriyle halktan ve
halkın gerçek sorununu çözmeye niyetli
olan herkesle yan yana gelip bunu hayata
geçirmeye çalışacağız. Burada İstanbul
halkının, Türkiye'deki vatandaşlarımızın
hayatını konuşuyoruz. Kentsel dönüşümü
hızlandırmazsak sonumuz felaket olabilir.
O nedenle parti ayrımı gütmeden, olaya in-
sani bir bakış açısıyla yaklaşan herkesin
bize destek vereceğine inanıyoruz” 
açıklamasında bulundu.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de            Basın:(1472270)

İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜNE POLİMER NUMUNE TORBASI
İSTANBUL LABORATUAR MÜDÜRLÜĞÜ TİCARET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

İstanbul Laboratuvar Müdürlüğüne Polimer Numune Torbası alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19
uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2021/665702
1-İdarenin
a) Adresi :Yeşilköy Mah. Atatürk Havalimanı Cad. 9/2 

Yeşilköy BAKIRKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :02124653109 -
c) Elektronik Posta Adresi :istanbullab@ticaret.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :Güvenlik Bantlı Polimer Numune Poşeti 80.000 Adet

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

b) Teslim yeri :Müdürlüğümüzce belirlenecek ülkemiz sınırları 
dahilinde maksimum 5 Gümrük Müdürlüğü olacak 
biçimde teslim yerleri sözleşme imzalanmasına müteakip 
ilgiliye bildirilecektir. Müdürlüğümüzün ürünlerin 
tasarımına olumlu görüşüne istinaden seri 
üretime geçilebilecektir.

c) Teslim tarihi :Sözleşme imzalandıktan sonra 45 gün içerisinde tek 
parti halinde ülkemiz sınırları içinde Müdürlüğümüzce 
bildirilecek Gümrük Müdürlüklerine teslim edilecektir. 
İlgili Gümrük Müdürlükleri ve teslim edilecek adetler 
sözleşme imzalanmasına müteakip bildirilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :İstanbul Laboratuvar Müdürlüğü Yeşilköy Mah. 

Yeni Havaalanı Cad. No:9/2 Bakırköy/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati :01.11.2021 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişi-

lerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen his-
seler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı is-
tekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları
ve açıklamaları içeren doküman:
Tasarlanan ürünün detaylı teknik çizimleri ve 3 boyutlu modellemesi dijital ortamda (CD, DVD vb.)
teklif dosyasına eklenecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında
% 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Laboratuvar Müdürlüğü Yeşilköy Mah. Yeni Havaalanı
Cad. No:9/2 Bakırköy/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üze-
rine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çar-
pımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.

İBB Meclisi'nde gündeme getirdiği Sıfır Faizli Kentsel Dönüşüm Modeli hakkında katıldığı televizyon programında
açıklamalarda bulunan Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, “Bizim geliştirdiğimiz bu model, kentsel 
dönüşüm için kredi çeken vatandaşın üzerinden faiz yükünü alacak. Sayın cumhurbaşkanımıza istirham ediyorum
bir kararname ile bu modeli hayata geçirebilir. Faizi kaldırıp, insanların canını kurtarabiliriz” diye konuştu

INSANLARI KURTARIN
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un
evinin CHP Üsküdar İlçe Başkanı
Suat Özçağdaş tarafından fotoğ-
raflanmasıyla ilgili sosyal medya
hesabından "Yine gidecektir" şek-
linde paylaşım yaptığı gerekçe-
siyle 'Suç işlemeye tahrik' ve 'Suçu
ve suçluyu övme' suçlarından hak-
kında dava açılan CHP İstanbul İl
Başkanı Canan Kaftancıoğlu 
suçlamayı kabul etmedi

FAIZLERI KALDIRIN

Turan Hançerli, “Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyo-
rum. Ondan istirham ediyorum. İnsanların göçük al-
tında kalmasından kurtaracak bir çözüm mekanizması
sunduk. Buna evet desin. Sadece bir cumhurbaşkanlığı
kararnamesiyle bunu hayata geçirebilir” dedi.

CUMHURBAŞKANI’NA SESLENDİ

ENGELLEMEYE ÇALIŞIYORLAR
İstanbul'da son günlerde gündemden
düşmeyen taksi tartışmalarına da deği-
nen Hançerli şöyle konuştu; “Daha
önce İBB Başkanımız Ekrem
İmamoğlu tam 9 kez konu-
nun çözümü, taksi sayı-
mının artırılması için
teklifte bulundu. O
teklif de 9 kez red-
dedildi. Yani bu-
rada sorunun
çözülmemesi için
ayak direten bir
kesim var. Halkın ya-
şadığı bir sorunu çöz-
mek istiyorsunuz ama

sürekli engellemeyle karşılaşıyorsunuz.
Aynı şey metro ve otobüs alımlarında
da yaşandı. Metro yapmak istiyorsu-

nuz, kredi buluyorsunuz o kredi
onaylanmıyor. Halkın kullanımı

için otobüs alacaksınız.
Kredi buluyorsunuz o da

onaylanmıyor. İBB'yi en-
gellemeye çalışıyorlar.
İBB çalışmıyor, sorun-
ları çözemiyor gibi bir
algı oluşturmak isteni-
yor. Bunun kimseye fay-

dası yok. Halkın
sorunlarını siyasete kur-

ban etmemelisiniz.”

Suçlamayı
kabul etmedi

ANADOLU 13. Asliye Ceza Mah-
kemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz
sanık Canan Kaftancıoğlu ve avu-

katları katıldı. Duruşmada müşteki Fahret-
tin Altun'u temsilen avukatı Cafer Tanrıkulu
yer aldı. Canan Kaftancıoğlu savunma-
sında soruşturma aşamasında verdiği ifade-
sini tekrar ettiğini belirterek, "Benim CHP
Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'a
müştekinin özel mülkünün fotoğraflarının
çekilmesi ve kendisine aktarılması husu-
sunda herhangi bir talimatım yoktur. İlçe
başkanının bana gönderdiği fotoğraflar
yoktur. Benim de böyle bir fotoğrafı Twitter
hesabından paylaşımım yoktur. Belirtilen
yazı Sabah Gazetesi'nin yazısıdır, gazetenin
yazılarının üzerine biz eleştiri olarak yazdık.
Ben suçlamayı kabul etmiyorum, beraatime
karar verilmesini talep ederim" dedi.
Duruşma ertelendi

Sanık avukatı Fikret İlkez, müvekkilinin sa-
vunmasına katıldığını, Sabah Gazetesi ile il-
gili bir tweet atıldığını ve soruşturmanın
eksik kaldığını öne sürdü. Avukat İlkez, mü-
vekkilinin beraat etmesini talep etti. Du-
ruşma savcısı, iddianamede sanık hakkında
düzenlenen suçlardan birinin 'Suç işlemeye
tahrik' olarak vasıflandırıldığını ve Anadolu
17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde Suat Öz-
çağdaş hakkında dava görüldüğünü belirte-
rek Suat Özçağdaş'ın bu davada tanık
olarak dinlenmesini istedi. Ara kararını
açıklayan mahkeme, Suat Özçağdaş'ın
tanık olarak dinlenmesine karar vererek du-
ruşmayı erteledi. DHA
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İ stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),
Maltepe Başıbüyük-Samandıra ara-
sında, D100 karayolu üzerinde yoğun-

laşan trafik akışını, yaklaşık 45 dakikadan
10 dakikaya düşürecek yol projesini
2017’de başlattı. 2017 Haziran’ına kadar,
yaklaşık yüzde 60 oranında ilerleme sağla-
nan proje, bu tarihten sonra durma nokta-
sına geldi. İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu’nun göreve gelmesinin ardından
çalışmalar hızlandı ve proje geçtiğimiz 7
Ekim’de hizmete açıldı. İmamoğlu, D100
ile TEM otoyolları arasındaki bağlantıyı
sağlayıp, İstanbullular ile kentten transit
olarak geçen sürücüleri rahatlatan yolu test
etti. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan

Alpay’dan yolla ilgili bilgiler alan İma-
moğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

Sıkı bir çalışma yapıldı

“E-5 diye bildiğimiz, D100 karayoluyla
TEM otoyolu arasındaki geçişi Maltepe sı-
nırlarından Sancaktepe'ye doğru geçişi ko-
laylaştıracak, hızlandıracak 6 kilometreye
yakın bir yol imalatımız oldu. Sıkı bir ça-
lışma yürüttü arkadaşlar. Komşu ilişkileri
planladılar, özellikle bir kısım fabrika, lojis-
tik alan, yeşil alanlarla ilgili. Burada bir
başka özel konum olan Maltepe Üniversi-
tesi'nin giriş çıkışıyla ilgili de süreci olgun-
laştırdılar. Değerli bir bypass yolu oldu.
Artık Anadolu Yakası'nda, D100'deki sıkı-

şıklıktan ya da Maltepe çıkışında insanların
kolayca TEM otoyoluna erişmeleri nokta-
sında kıymetli bir akış yolu oldu. İnsanların
hayatını oldukça kolaylaştıracağını düşü-
nüyoruz. Emeği geçen bütün arkadaşla-
rıma teşekkür ediyorum.” Yol testi
gezisinde İmamoğlu’na; Maltepe Belediye
Başkanı Ali Kılıç, İYİ Parti İBB Meclis
Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve Mal-
tepe Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Şahin
Karasar da eşlik etti.

Dere ıslah edildi

İBB tarafından yapımı devam eden Başı-
büyük-Samandıra arasındaki yol projesi ile
D-100 otoyolu; 2 gidiş, 2 geliş bölünmüş

yol olarak hizmet verecek. Maltepe Ceza-
evi, Maltepe Üniversitesi ve Narcity bağ-
lantılarında toplam 6 adet kavşak yapıldı.
Böylece, Büyükyalı ile Samandıra Kavşak-
ları arasında trafiğin yoğun olduğu saat-
lerde zaman zaman 1 saate kadar çıkan
ulaşım süresi, 10 dakikaya düştü. Çalışma-
lar kapsamında ayrıca, Büyükbakkalköy
Mahallesi Kemer Sokak (Çiftlik Yolu)
Hayat Su ve Alkanlar Elektrik bölgesinde
yer alan ve yağışlı zamanlarında taşkınlara
neden olan derenin de ıslahı gerçekleşti.
Dere kesitlerinin genişletilmesi ile ani yağış-
larda sel baskınlarının önüne geçilmiş oldu.
Proje güzergahında bulunan 254 adet ağa-
cın transplantasyonu (nakli) yapıldı.

Hamsi tezgahları şenlendirdi.
Kilosu 10 liraya düşen hamsi
vatandaşın yüzünü güldürdü.

Yıllar sonra fiyatının bu kadar daha düş-
tüğünü belirten Beylikdüzü Balıkçılar
Çarşısı esnafı balıkçı Vedat, “Bu sene de-
nizlerimizde adeta bayram var. Sezonu
bol palamutla açtık. Ardında denizlerin
kralı lüferle devam ettik. Şimdide kilosu
10 liraya düşen hamsiyle vatandaşların
yüzünü güldürüyoruz. Günde 300 kilo
hamsi satarken şimdi 600-700 kiloya
kadar satmaya başladık. Bu bolluk inşal-
lah böyle devam eder. Halkımızda bu
sene bol bol balık yer” ifadesini kullandı. 
Hem iri hem lezzetli

Hamsinin iri ve lezzetli olduğunu belirten
Beylikdüzü Balıkçılar Çarşısı esnafından
balıkçı Yalçın ise, “Halkımız balığı çok
özledi. Özellikle hamsiyi. Karadeniz
hamsinin fiyatı 10 liraya kadar düştü.
Hem lezzetli hemde iri. Büyük küçük her-
kes en az haftada iki kez balık yemeli. Se-
zondayız. Fiyatlar düştü. Herkesi
Beylikdüzü Balıkçılar Çarşısı’na bekliyo-
ruz” dedi. Türkiye’nin üç tarafının deniz-
lerle kaplı olduğunu ve bunun bulunmaz
bir nimet olduğu vurgusunu yapan Bey-
likdüzü Balıkçılar Çarşısı esnafı balıkçı
Yalçın da “Denizlerimiz bacasız fabrika-
lar gibi. Sezon başladıktan sonra nere-

deyse her ay farklı balıklar oluyor. Deniz-
ler bize farklı lezzetler sunuyor. Denizleri-
mizin kıymetini bilmeliyiz. Denizlerimizi
temiz tutmalıyız ki gelecekte daha bere-
ketli, daha bol balıkları bize versin” şek-
linde konuştu.
Balığı sevdirmeliyiz

Büyük küçük herkesin balık yemesi gerek-

tiğinin altını çizen Beylikdüzü Balıkçılar
Çarşısı esnafı balıkçı Yalçın, “Özellikle
çocuklara balığı sevdirmeliyiz. Balık
omega deposu. İçinde katkı yok. Çocuk-
ların gelişimi için en büyük gıdalardan bi-
risi balık. Böyle faydalı gıdayı çocuklara
sevdirmeliyiz. Mevsimdeyiz fiyatlarda ol-
dukça uygun. En az haftada iki kere tü-
ketmemiz gerek” ifadesini kullandı.

1 Eylül itibariyle başlayan av
mevsimi önce palamut, ardın-
dan lüfer şimdi de hamsi bere-
ketiyle devam ediyor. Zaman
zaman kilosu 40 liraya yükse-
len hamsinin bu hafta kilosu
10 liraya kadar düştü

Yıllar sonra
fiyatı düştü

Mustafa DOLU
HALKIN AVUKATI

info@gazetedamga.com.tr

Vatandaşlığımız bitti artık
hepimiz holding müşterisiyiz

Ü lkemiz öyle bir hale geldi ki, devleti-
miz ne yapıyor, yöneticilerimiz onu
tam olarak Anayasada belirtilen 

hükümlere göre yönetiyor mu konuları 
tartışılır hale geldi.

Bazı çatlak sesler, “Anayasamızın ilk dört
maddesi değişebilir” deseler de değişmeyen
maddeler arasında yer alan 2. Maddede belirti-
len “…demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk
Devletidir.” cümlesindeki lâiklik ve sosyal dev-
let anlayışı ve yönetimi günümüzde tartışılıyor.

Birçok kendini bilmez çatlak ses, “Lâiklik
nedir kardeşim. Kaldırılsın” derken, lâikliğin
İslam dininin garantisi olduğunu ne çabuk unu-
tuyorlar ya da beyinleri almıyor. Bu düşünce-
deki çatlak seslere şunu hatırlatmak isterim.

Ülkemizde lâiklik kalkınca ülkemizin 
yönetimi Cumhuriyet sisteminden çıkar 
günümüzde dünyayı dehşete düşüren taliban
kafasına döner. Ülkemizde faaliyet gösteren
ve dinimizin gereği olmayan tarikatlar ve 
cemaatlerin ne idüğü belirsiz yönetimleri
hüküm sürmeye başlar ve sonuç olarak ölenin
ve öldürenin tekbir getirdiği bir ülke haline
geliriz. Aklınızı başınıza alın zaten emperya-
list güçlerin istediği de bu değimlidir? 
Başınızı iki elinizin arasına alın, düşünün ve
onlara piyon olup oyunlarına alet olmayın.

Sosyal devlet miyiz?

Yine anayasamızın 5. Maddesinde Devletin
temel amaç ve görevleri başlığında belirtilen,
“… kişilerin ve toplumun refah, huzur ve
mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve
hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet
ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan
siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldır-
maya, insanın maddi ve manevi varlığının 
gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya 
çalışmaktır. “ diyor.

Şimdi bu durumu beraberce inceleyelim.
Sosyal kelimesinden ne anlıyoruz?
Bunun anlamı vatandaşın durumunu, 

devlet ve çevresi ile ilgisini, yardımlaşmayı,
gelişmeyi tarif etmiyor mu?

Evet kelimenin tam anlamı ile sosyal
hukuk devletinin de anlamı budur. Anayasa-
mız devlete neyi emrediyor?  “… Ekonomik
ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi
ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli
şartları hazırlamaya çalışmaktır.”

O zaman ülkemizde ağlayan sızlayan in-
sanlar neden var? İşsizlik neden hat safhada?
Dövizin yükselişi neden durdurulamıyor? İn-
sanlarımız neden asgari ücretle geçinemiyor?

Tüm bunların cevabı bu maddenin uygulan-
mamasına, kısaca vatandaşlık haklarımızın
elimizden alınmasından kaynaklanmıyor mu?

Vatandaş olarak devletimizi bizleri koru-
mak kollamak durumunda değil mi? Böyle 
olsaydı, yoksulumuz, fakirimiz, işsizimiz olur
muydu?

Esnafımız kepenk kapamaz, çiftçimiz top-
rağı küsmez, ürettiğini rahatlıkla satar, piya-
sada da pahalılık olmazdı. Sanayicimiz
rahatlıkla yatırım yapar, istihdam sağlar ve
işsizlik olmazdı. Sosyal devlet olmanın gereği
yapılmış olsaydı, emeklimiz, memurumuz, 
işçimiz refah içinde olur, atama bekleyen öğ-
retmenler başta olmak üzere ve diğer meslek
sahipleri atanmış olur, çocuklarımız sınıfla-
rında üst üste eğitim yapmazlardı.

Vatandaş değil müşteriyiz

Sosyal devlet anlayışı, vatandaşını koru-
mak kollamak fertlerin maddi ve manevi var-
lığını geliştirmek olduğuna göre ve bu durum
tam olarak uygulanmadığına göre; bizlerin
vatandaşlığı bitmiş olmuyor mu?

Vatandaşlığımız bittiğini göre, bizler 
attığımız her adımda ve aldığımız her nefeste,
gitmediğimiz yollara, geçmediğimiz tünel ve
köprülere, uçmadığımız havaalanlarına para
ödediğimize göre devletimiz bizi bu tür öde-
melerden koruması gerekmiyor mu?

O zaman bizler bu hizmetleri bizlere veren
holdinglerin müşterisi değil de neyiz ki?

Devlet hastaneleri kapatılıp şehir hastanele-
rini yapan holdinglerin müşterisi olmadık mı?

Eletriğe, doğalgaza, tarım girdileri olan
gübre ve ilaçlara zamlar yapılırken devlet 
vatandaşını koruyor mu? Cevabımız elbette
hayırdır. O zaman neymişiz holding müşterisi.

Devlet bazı hastalıkların tedavisinde kulla-
nılan ilaçların tümünü karşılıyor.. Ayrıca bir-
çok ilacı ödemeden çıkardığına göre;  bizler
ilaç firmalarının da müşterisi durumundayız.

Bu ve benzerleri çoğaltmanın pekala müm-
kün olduğunu hepimiz buluyoruz. O nedenle-
dir ki, devletimiz bizlere vatandaş olarak
bakıp, korumak kollamak yerine bizleri 
birilerine müşteri yapıyor.

Müşteri olsak ta ödeyecek durumda olma-
dığımızdan devletimiz bizlere ve ülkemizin
kalkınması için harcayacağı kaynakları 
saydığımız bu hizmetleri veren lere aktarıyor.

Bu nedenle hep beraber zor günler yaşıyoruz…

IMAMOGLU
TEST ETTI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maltepe
Başıbüyük ile Samandıra arasında, D100
karayolu üzerinde yoğunlaşan trafik akı-

şını 45 dakikadan 10 dakikaya düşüren
yolu test etti. 7 Ekim’de İstanbulluların
hizmetine açtıkları alanın kıymetli bir

akış yolu olduğunu belirten İmamoğlu,
“İnsanların hayatını oldukça kolaylaştıra-

cağını düşünüyoruz. Emeği geçen bütün
arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi

Müşteri seçen
taksiciye ceza
Fatih'te taksicilere yönelik
denetim yapıldı. Denetim
kapsamında 2 taksi bağlana-
rak otoparka götürülürken
müşteri seçtiği için aracı bağ-
lanan Aytekin İleri, "Ben bu-
ralarda 30 liraya çalışıyorum.
50 Euro'ya taşıyan yerleri
niye çekmiyorsunuz" dedi

İstanbul Emniyet Müdür-
lüğü Trafik Denetleme
Şube Müdürlüğü Sivil Tra-

fik Ekipler Amirliği ekipleri tarafından
Fatih Aksaray'da, taksi sürücülerine
yönelik denetim gerçekleştirildi. Vatan
Caddesi'nde sivil trafik polisleri, uy-
gulama noktası önünde durarak
yolcu seçen ve kurallara uymayan
taksi sürücülerini denetim noktasında
bekleyen trafik ekiplerine bildirdi. Tra-
fik polisleri, ihbar edilen taksi sürücü-
lerini denetim noktasında durdurdu.
Denetimlerde, taksimetreyi açmadığı
tespit edilen bir sürücüye 652 lira
para cezası kesildi. Yolcu seçtiği belir-
lenen 2 taksi sürücüsüne bin 339 TL
para cezası kesilirken, araçları bağla-
narak otoparka çekildi. Taksimetresini
açmadığı belirlenen Hüsamettin
Kurt, "Yolcu benden taksimetre aç-
mamı istiyor. 'ne kadar ödeyeceksem
bileyim ben' diyor. Taksimetre açma-
mak yasak ama taksimetreyi açtı-
ğımda, 'açma sen beni gezdireceksin,
kaç paraysa onu söyle bana' diyorlar.
Ben de 45-50 lira yazar diyerek aldım
müşteriyi" diyerek taksimetre aç-
mama bahanesini savundu. Müşteri
gibi taksiye binmeye çalışan sivil po-
lisi taksiye almayan sürücü Taci Kılıç,
"Müşteriyi Aksaray'da bıraktım.
Benim arabam Başakşehir aracı. Saat
12.00'de değişimim var. Başakşehir'e
dönerken boş gitmemek için yolcu ya-
nında durdum. Eminönü'ne gitmek
istediğini söyledi. Ben şimdi Eminö-
nü'ne gitmeye kalsam, değişime yeti-
şemem" dedi.

Kansere karşı pembe maske
Meme kanserine dikkat çek-
mek için farkındalık oluştur-
mak isteyen Bağcılar

Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tara-
fından personele ve vatandaşlara pembe
maske dağıtıldı. Dünya Sağlık Örgütü
tarafından 2004 yılından bu yana 01-31
Ekim tarihi Meme Kanseri Bilinçlen-
dirme ve Farkındalık Ayı olarak kabul
ediliyor. Bağcılar Belediyesi de meme
kanserinde erken teşhisin önemi ve
meme kanserine dikkat çekmek amacıyla
her sene bir faaliyet düzenliyor. Bu yıl da
“Pembe maske tak, meme kanserine dik-
kat çek” adlı bir etkinlik gerçekleştirildi.
Bu kapsamda Bağcılar Belediyesi Sağlık
İşler Müdürlüğü personeli, belediye çalı-
şanlarına ve vatandaşlara pembe maske

dağıttı. Ellerinde “Erken fark edersen çok
şey fark eder”, “Farkına var kontrolü ele
al”, “Kanserden korkma geç kalmaktan
kork” ve “Tarama 1 saatinizi kanser ha-
yatınızı alır” yazılı pankart taşıyan çalı-
şanlar, erken teşhis konusunda
uyarılarda bulundu.
Erken önlem alın

Meme kanserinin tüm dünyada olduğu gibi
Türkiye’de de kadınlarda en sık görülen ve
yaşam kaybına neden olan kanser türü ol-
duğunu belirten Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı, “Pembe maske dağıtarak
kadınlarımız için önemli bir risk grubunda
bulunan bu hastalıkla ilgili farkındalık oluş-
turmak istedik. Meme kanserinin korkula-
cak bir hastalık olmadığını, erken teşhis

edildiğinde tedavileri olabildiğini ve yüz gül-
dürücü sonuçlar alındığını hatırlatmak iste-
dik. Kadınlardan ricamız, gereken
kontrolleri düzenli olarak yaptırın ve önle-
mini erkenden alın” dedi. Etkinliğe erkekler
de pembe maske takarak destek verdi.

Yol testi gezisinde Ekrem İmamoğlu’na; Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, İYİ Parti İBB Meclis Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve Prof. Dr. Şahin Karasar da eşlik etti.





 
 

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

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

yüzde 7,4 artş gerçekleşti 

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

Sevgi 
Emanet

 
 

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

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

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

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

yüzde 7,4 artş gerçekleşti 

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

Sevgi 
Emanet

Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye, İsrail’in 
Filistin topraklarını katı, elektronik ve kimya-
sal atıkların boşaltıldığı 
bir yer olarak kullandı-

ğını söyledi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak basın 
toplantısında yaptığı açıklamada, To-
go’ya FETÖ ile mücadelede Türkiye’ye 

verdiği destek için teşekkür ederek, “To-
go’nun FETÖ terör örgütüyle mücadelemiz 
bağlamında verdiği destek, takdire şayandır. 
Sayın Cumhurbaşkanı, bizzat verdiği talimat-
larla Togo’daki FETÖ okulunun kapatılma-
sında ve Maarif Vakfı’mızın okul açmasında 
ülkemize destek olmuştur. FETÖ ile müca-
delemizdeki bu kararlı duruşundan ötürü 
kendisine şahsım, milletim adına teşekkür 
ediyorum. Şu anda Lome’de Türkiye Maarif 
Vakfı’nın iki okulu faaliyete geçmiş durumda. 
Maarif Vakfı’mız, verdiği kaliteli eğitimle, 
Togo eğitim sistemine ve Togolu öğrencilerin 
yetişmesine önemli katkılar sağlayacaktır. Bu-
günkü ikili görüşmemizde, Maarif Vakfı’mızın 
başkanına da bunu hatırlatmak istiyorum, 
Maarif Vakfı olarak bir spor okulu açması 
noktasında kendileriyle mutabık kaldık” dedi.

Togo ile benzer yaklaşımlara sahibiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tür-
kiye’nin Togo ile birçok konuda benzer görüş 
ve yaklaşıma sahip olduğunu belirterek, “Sa-
yın Cumhurbaşkanı ile bugün yaptığımız ikili 
ve heyetlerarası görüşmelerde, ilişkilerimizi 
nasıl daha ileri noktalara taşıyacağımızı ele 
aldık. Togo ile esasen birçok konuda benzer 
görüş ve yaklaşıma sahibiz. Siyasi, ekonomik, 
ticari ve askeri alanlarda iş birliğimizi ilerlet-

me arzusundayız. Kıymetli dostumla bölgesel 
konular hakkında fikir alışverişinde de bulun-
duk. Türkiye, Togo’nun bölgesinde ve Afrika 
kıtasının genelinde ihtilafların barışçıl çözümü 
konusunda yürüttüğü aktif dış politikayı 
takdirle izlemektedir. Lome Büyükelçiliği’mi-
zi 1 Nisan 2021 itibarıyla faaliyete geçirdik. 
İnşallah yıl sonuna kadar Togo da Ankara 
Büyükelçiliği’ni açacaktır” diye konuştu.

Afrika ziyaretlerimiz artacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika’ya ziyaret-
lerin daha da artacağını belirterek, “Afri-
ka’ya ziyaretlerimiz o kadar yoğun oldu ki, 
bizim görev süresi boyunca 28 Afrika ülke-
sine 38 ziyaret gerçekleştirdik. Bunlar şimdi 
daha da artıyor. Şu anda gördüğünüz gibi 
dün Angola, bugün Togo, buradan da Nijer-
ya’ya geçeceğiz. Çok kısa bir zaman içinde 
tekrar Afrika’da 3-4 ülkeye tekrar geleceğim, 
tekrar geleceğim, tekrar geleceğim” diye 
konuştu. Ayrıca Erdoğan, Togo ile korona-
virüs salgını kapsamında ortak mücadelenin 
sürdüğünü ifade ederek, “Ayrıca koronavirüs 
salgınıyla mücadele kapsamında da dayanış-
mamızı sürdüreceğiz. Togo, Burkina Faso ve 
Liberya’ya hem Türkiye olarak hem de Türk 
Konseyi olarak önümüzdeki dönemde aşı 
bağışında bulunacağız. Türk Konseyi üyesi 
Azerbaycan ve gözlemci üye Macaristan’ın 
da katkılarıyla aşıları sizlere ulaştıracağız” 
dedi. DHA

BAKANLIKTAN yapılan yazı-
lı açıklamada, Rum tarafının, 
Yunanistan ve Mısır ile bugün 

gerçekleştirdiği üçlü zirve sonrası yaptık-
ları ortak açıklamada yer alan hususların 
Ada’daki siyasi ve hukuki gerçekleri 
yansıtmadığı kaydedildi. Kıbrıs mesele-
sine ilişkin konularda GKRY ve diğer ta-
rafların muhatabının KKTC olduğu vur-
gulanan açıklamada, “Kıbrıs Adası’nda 
biri KKTC diğeri de GKRY olmak üzere 
iki ayrı devlet bulunmaktadır. Bu iki 
devletin yaptıkları açıklama ve aldıkları 
kararlar sadece kendilerini bağlamakta-
dır. Rum tarafının Yunanistan ve Mısır 
ile yaptığı ortak açıklama KKTC için yok 
hükmündedir.” ifadelerine yer verildi.

Bizim için yok hükmünde
Açıklamada şunlar kaydedildi: “Anılan 

ortak açıklama gerçekleri saptırmayı 
amaçlamaktadır. Her şeyden önce Doğu 
Akdeniz’de yaşanan gerilim Rum tarafı-
nın tek taraflı faaliyetlerinin bir eseridir. 
Rum tarafının ilk kışkırtıcı faaliyetinin 

Mısır ile imzaladığı tek yanlı deniz 
hudutlarının sınırlandırılması anlaşması 
olduğu da anımsanacaktır. Kıbrıs Türk 
halkının haklarını ihlal eden Rum tarafı-
nın siyasetine Mısır’ın destek vermesini 
kınamaktayız. Kıbrıs Türk tarafı Tem-
muz 2019 tarihinde hidrokarbon kay-
naklarının ortak yönetimine 
ilişkin kapsamlı ve yapıcı bir 
öneri yapmıştır. Bu önerimiz 
halen geçerlidir. Bölgede 
işbirliğinin yolunu açacak bir 
öneri de Anavatan Türkiye 
tarafından yapılmıştır. İlgili 
tarafları bir konferansta bir 
araya getirmeyi öngören bu 
öneriyi KKTC de destekle-
mektedir ancak GKRY ve 
Yunanistan ile diğer üçüncü 
tarafların haklarımızı ihlal 
edecek girişimlerine sessiz 
kalmamız beklenmemelidir. 
KKTC, Anavatan Türkiye ile 
birlikte meşru hak ve çıkarla-
rımızı muhafaza etme karar-

lılığını sürdürecektir. Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığı (TPAO), devletimizin 
belirlediği ruhsat alanlarında Kıbrıs 
Türk halkı adına çalışmalarını yürütme-
ye devam edecektir. Rum tarafının tek 
yanlı faaliyetlerine eşdeğer ve eş zamanlı 
adımlarla karşılık verilecektir.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togo ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Faure Gnas-
singbe ile yaptığı ikili ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. 

Erdoğan, Togo’nun FETÖ ile mücadeledesinin tüm ülkelere örnek olması gerektiğini söyledi

TOGO’NUN FETO TOGO’NUN FETO iiLELE
MUCADELESMUCADELESii ORNEKT ORNEKTiiRR

Avrupa Birliği Komisyonunun genişlemeden sorumlu üye-
si Oliver Varhelyi, “Türkiye göç, terörle mücadele, ekono-
mi, ticaret, enerji ve ulaştırma gibi ortak çıkar alanların-
da kilit önemde ortak olmaya devam etmektedir.” dedi

AVRUPA Birliği (AB) 
Komisyonunun geniş-
lemeden sorumlu üyesi 

Oliver Varhelyi, AB’nin genişle-
me paketinde yer alan ülkelerle 
ilgili AB Komisyonunca hazırla-
nan raporların açıklanmasından 
sonra basın toplantısı düzenledi. 
Oliver Varhelyi, 
“Türkiye göç, 
terörle mücadele, 
ekonomi, ticaret, 
enerji ve ulaştırma 
gibi ortak çıkar 
alanlarında kilit 
ortak olmaya de-
vam etmektedir.” 
dedi. Bu kapsamda 
iklim ve göç ile 
ilgili yüksek düzeyli 
diyaloglar yürütül-
düğünü belirten 
Varhelyi, bunları 
yakında sağlık 
alanındaki yüksek 
düzeyli diyaloğun 
takip edeceğini 
aktardı. Haziran 
2019’da AB’nin 
müzakerelerin durma noktasına 
geldiğini belirterek yeni fasılla-
rın açılmayacağı ve kapanma-
yacağına yönelik açıklamasını 
hatırlatan Varhelyi, buna neden 
olan etkenlerin halen geçerli 
olduğunu, hukukun üstünlüğü, 
yargı bağımsızlığı ve temel haklar 

gibi alanlarda gerileme olduğunu 
savundu. Oliver Varhelyi, “Yine 
de Türkiye ile iş birliği ve diyalog 
2021’de artmıştır.” diye konuştu. 
Varhelyi, ülke raporlarıyla ilgili 
Avrupa Parlamentosu’nda yap-
tığı sunumda da AB’nin Türkiye 
ile orantılı, kademeli ve geri 

çevrilebilir şekilde 
iş birliğine hazır ol-
duğunu vurguladı. 
Türkiye’nin Paris 
İklim Anlaşma-
sı’nı onaylamasını 
memnuniyetle 
karşıladıklarını 
kaydeden Varhelyi, 
Türkiye’nin huku-
kun üstünlüğü, te-
mel haklar ve yargı 
gibi konularda 
AB’nin endişele-
rini gidermediğini 
ileri sürdü. Göç 
konulu 18 Mart 
Mutabakatı’nın 
sonuç verdiğini 
belirten Varhelyi, 
Türkiye’nin Doğu 

Akdeniz’deki göç konusunda 
kilit rol oynadığını, dünyada en 
fazla sığınmacıya ev sahipliği 
yapan ülke olduğunu aktardı. 
Varhelyi, özellikle Türkiye’nin 
doğu sınırlarındaki göç yönetimi 
ve sınır kontrolü için sistemler 
sağlayacaklarını dile getirdi.

AB’nin kilit ortağı: 
TÜRKIYE

ORTA AMERIKA’DA
emekli asker şiddeti

Ticaret hacmi 
BÜYÜYOR

BAŞBAKANLIK ofisin-
den yapılan açıklamaya 
göre, İştiyye, İngilte-

re’nin Kudüs Başkonsolosu 
Diane Corner ile işgal altındaki 
Batı Şeria’nın Ramallah kentin-
de bir araya geldi. İştiyye görüş-
mede, Corner’den finansmanı 
İngiltere tarafından karşılanmış, 

işgal altındaki Filistin toprak-
larında iklim değişimine ilişkin 
politikalar üzerine hazırlanan 
raporu teslim aldı. Kendisine 
sunulan raporu takdir ettikle-
rini dile getiren İştiyye, “İsrail, 
yerleşimcilere bina yapımı ve 
alan genişletilmesi için ağaçları 
söküyor, toprağın altını üstüne 

getiriyor.” dedi. İştiyye, şunları 
kaydetti: “Filistin çevresinin 
karşı karşıya olduğu en büyük 
zorluk, yerleşim ve atıklardır. 
İsrail, doğal kaynaklarımıza 
ulaşmamıza engel oluyor, 
duvarlar arkasından bizi engelli-
yor. Bundan daha kötüsü, İsrail, 
topraklarımızı, katı, kimyevi 

ve elektronik atıkların boşal-
tım merkezi olarak kullanıyor. 
Filistin dünyada çevreyi kirlet-
miyor. Bilakis çevremiz işgalden 
dolayı kirleniyor.” Başkonsolos 
Corner ise raporun, işgal altın-
daki Filistin topraklarında iklim 
değişikliği üzerindeki ekonomik 
etkilere odaklandığını bildirdi.

ISRAIL HADDINI AŞIYOR!

CUMHURBAŞKANI Erdo-
ğan, Togo ile ticaret hacminin 
2020 yılında 148 milyon dolara 
ulaştığını belirterek, “Henüz 
arzu edilen seviyede olmasa da 
ekonomik ilişkilerimiz gide-
rek gelişiyor. 2020 yılında 148 
milyon dolarlık ticaret hacmine 
ulaştık. 2018-2022 ulusal kalkın-
ma planımız çerçevesinde Türk 
firmaları, turizm, tarım, enerji, 
inşaat gibi sektörlerde Togo’da 
örnek gösterilecek yatırımlara 
imza atmaya hazırdır. Kalkın-
ma alanındaki iş birliğimizi 
de kararlılıkla sürdürüyoruz. 
Türk İşbirliği ve Koordinasyon 
Ajansı Başkanlığı’mızca 2012 
yılından bu yana Togo’da sağlık 
ve eğitim alanında birçok proje 
gerçekleştirildi. Aynı şekilde 
şimdiye kadar Türkiye bursla-
rından 89 öğrenci yararlandı. 
Bu sayının artarak devam etme-
sini arzu ediyoruz” dedi.

Rum yönetimine sert cevap verildi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY), Yunanistan ve 
Mısır ile yaptığı ortak açıklamaya tepki göstererek, “Açıklama KKTC için yok hükmündedir.” ifadesini kullandı

ORTA Amerika ülkesi 
Guatemala’da, iç savaş 
yılları sırasında görev 

yaptıkları dönem için hükümet-
ten tazminat talep eden yüzlerce 
emekli asker güvenlik güçleriy-
le çatıştı. Guatemala medyası 
La Prensa’ya göre, başkentin 
tarihi merkezinde bir araya 
gelen emekli askerlerin başlat-
tıkları yürüyüş, günün ilerleyen 
saatlerinde polisle çatışmaya 
dönüştü. Protestolara katılan eski 
askerlerden bazılarının polise taş 
atması üzerine güvenlik güçleri, 
göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla 
karşılık verdi. Gösteriler devam 
ederken eylemcilerden bir grup, 
polisin karşı koymasına rağmen 
Kongre’nin giriş kapılarını kıra-
rak binaya zorla girdi. Kongre bi-
nasını iki saat boyunca işgal eden 

göstericiler, bazı milletvekilleri-
nin ofislerini ateşe verdi, oto-
park alanındaki 3 aracı da yaktı. 
Ulusal Umut Birimi (UNE) 
partisi milletvekilli Carlos Barreda, 
Twitter hesabından yaptığı açıkla-
mada, “Kongre’de kapana kısılmış 
meslektaşlarımız var. Güvenlik 
güçleri, acilen duruma müdahale 
etmeli.” ifadesini kullandı.

Kongre’dekiler  
tahliye edildi
İçişleri Bakanlığı ise Twitter’dan 
yaptığı paylaşımda, Guatemala 
Cumhuriyeti Kongresi’nde mah-
sur kalan personelin tamamının 
tahliyesinin sağlandığı bildirildi. 
Protestoculardan bazılarının 
gözaltına alındığını duyuran ba-
kanlık, eylemcilerden kanunlara 
saygı duymasını istedi.
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Orhan Kemal Aydın’ın rejisiyle sahnelenen
“İstanbul’u Satıyorum” oyununun yanı
sıra Ceren Ercan’ın yazdığı, Yelda Bas-
kın’ın rejisiyle sahnelenen “Seni Seviyorum
Türkiye”, Ferdinand von Schirach’ın yaz-
dığı, Nurkan Erpulat’ın rejisiyle sahnelenen
“Terör” oyunları da tekrar seyirciyle bulu-
şacak. Her sezon olduğu gibi çocuk seyirci-

sini de unutmayan Bakırköy Belediye Ti-
yatroları’nda Barbro Lingren’ın yazdığı,
Lars-Erik Brossner ve Tomas von Bröms-
sen’in uyarladığı, rejisini Ercan Koçak’ın
yaptığı “Küçükbey’in Öyküsü” izlenebile-
cek. Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda
geçen sezon Covid-19’dan kaybettiğimiz
Ali Cem Köroğlu anısına düzenlenen Mas-

kesiz-19 adlı projenin de sahneleme aşa-
masına yaklaşan tiyatroda gereken tüm
önlemler alındı. Sahne girişinde seyirciler-
den fotoğraflı kimlik ile en az iki doz yapıl-
mış aşı kartı, aşı olmayanların ise 48 saat
içinde yapılmış PCR testi belgesi ibraz et-
meleri istenecek. Tüm oyunlar, oyun süre-
since maskeli olarak izlenecek.

Bakırköy Belediye Tiyatrosu perdeyi açtı
Bakırköy Belediye Tiyatroları, 2021-2022 sezonunu açtı. BBS, kaybettiğimiz büyük usta 
Ferhan Şensoy’un yazdığı “İstanbul’u Satıyorum” adlı oyunla, 15 Ekim’de seyircisiyle buluştu

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de            Basın:(1470483)

UĞUR MUMCU TAZİYE EVİ VE HİZMET BİNASI İKMAL YAPIM İŞİ
SULTANGAZİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

UĞUR MUMCU TAZİYE EVİ VE HİZMET BİNASI İKMAL YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Ka-
nununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşa-
ğıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası :2021/656766
1-İdarenin
a) Adresi :UĞUR MUMCU MAH. ATATÜRK BULVARI NO:54 

34265 SULTANGAZİ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2124593495 - 2124593498
c) Elektronik Posta Adresi :fenisleri@sultangazi.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :1716,24 m2 BETONARME KARKAS BİNA YAPIIMININ 

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

b) Yapılacağı yer :İSTANBUL SULTANGAZİ İLÇESİ
c) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi :Yer tesliminden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :SULTANGAZİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

UĞUR MUMCU MAH. ATATÜRK BULVARI NO:54 
SULTANGAZİ/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati :12.11.2021 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel 
kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edi-
len hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan 
yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli 
belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla his-
sesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret
sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tari-
hinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın ko-
runduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80
oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İŞ Grupları Listesinde Yer Alan  B III Grubu İşler, Benzer iş Olarak 
Kabul Edilir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Mimarlık veya İnşaat Mühendisliği
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SULTANGAZİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan
istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif 
verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.

E vrim Kuran, Türkiye’nin her köşesinden
118 ülke, 728 kente dağılmış 3.253
göçmenle görüşerek yaptığı araştırma-

nın sonuçlarını anlattığı ve yorumladığı kita-
bında, son yıllarda tarihin en büyük beyin
göçünün nedenleri ve sonuçlarını akıcı
bir anlatımla gözler önüne se-
riyor. Araştırmacı-Yazar
Evrim Kuran yeni kitabı
hakkında şunları söyledi:
“Bugünün Türkiye’sinde
yeni nesil bir göç hareketi
yaşanıyor. Yalnızca geçti-
ğimiz beş yılda, çoğunluğu
yükseköğrenim görmüş
genç kuşaktan on binlerce
kişi yurt dışına yerleşme ka-
rarı aldı. Onları tanıyorsu-
nuz, peki sonra onlara ne
oldu, biliyor musunuz?  Ya
gittikten sonrası? Aradıklarını

bulabildiler mi, dönmeyi düşünüyorlar mı, ne-
leri özlediler, neleri hiç özlemediler? Soruları-
nın arkasından gittiğimiz bir araştırma
yapmaya karar verdim. Bir göçmen ve bir jene-

rasyon araştırmacısı olarak çıktığım bu
yolculukta yüzlerce farklı hikâyeyi
doğrudan dinleme fırsatım oldu. Bul-
guların göçmen dostlarıma yalnız ol-
madıklarını hatırlatmasını, göçmeyi
düşünenleri yargılar ya da yorum-
larla değil gerçeklerle buluşturma-
sını ve en önemlisi de kural
koyucuların ülkenin kıymetlerinin
ülkede kalmalarını kolaylaştırıcı
tedbirler almasını sağlamasını dile-
rim.” Geniş bir alanda gerçekleşti-
rilen titiz bir araştırmanın
sonuçlarından yola çıkarak hazır-
lanan ve Mundi Yayınevi’nden
çıkan kitap, tüm kitapçılarda ve

online satış sitelerinde yerini aldı.

GOC Uzerine
bir kitap
GOC Uzerine
bir kitap
GOC Uzerine
bir kitap
GOC Uzerine
bir kitap
GOC Uzerine
bir kitap
GOC Uzerine
bir kitap
GOC Uzerine
bir kitap
Türkiye’de yaptığı kuşak araştırmalarıyla dikkat çeken ve bu
konuda ilklere imza atan Evrim Kuran yeni kitabı Onlar Göçtü
Buradan’da Türkiye’nin yeni göç neslini anlatıyor. “Onlar Göçtü
Buradan” hem yurtdışına yerleşmeyi aklından geçirenler hem
de Türkiye’nin yurt dışına verdiği göç olgusunu anlamlandırmak
isteyenler için bir başvuru kitabı niteliği taşıyor

Bir ömrün
özeti sergide
Çağdaş minyatürün ustası
Ressam Mehmet Pesen’in “Bir
Ömrün Özeti” isimli retrospektif
resim sergisi, Next Level AVM’de
yer alan Ziraat Bankası Çuku-
rambar Sanat Galerisi’nde sanat-
severleri ağırlamaya başladı
JLL Türkiye tarafından yönetilen, Başken-
tin seçkin alışveriş merkezlerinden Next
Level AVM, Ziraat Bankası Çukurambar
Sanat Galerisi’nde değerli sanatçıların eser-
lerini sergilemeye devam ediyor. Türk resim
tarihinde önemli bir yere sahip Mehmet Pe-
sen’in “ Bir Ömrün Özeti” isimli sergisi ka-
pılarını açarak sanatseverlerle buluşmaya
başladı. 2012 yılında yaşamı son bulan
Mehmet Pesen’in yapıtları, küçük çaplı bir
retrospektif niteliği taşıyor. Pesen, ilk yılla-
rındaki çalışmalarında yerel sanatlardan
esinlenerek, folklorik konuları, insan ve
hayvan figürlerini nakış üslûbu içinde res-
metti. Bu dönemin konularını davulcular,
bağlama çalanlar, kümes, kafes kuşları
oluşturdu. Leke’nin ağırlık kazandığı bu ça-
lışmalarda Pesen, geleneksel sanatların
geometrik süsleme biçimi olan nakışı, resim
sanatının plastik yumuşaklığı ve duygusal-
lığı ile kaynaştırarak yepyeni bir üslubun
kapısını araladı. Bir sonraki dönemin yapıt-
larında leke’nin yanı sıra ışık da ağırlık ka-
zandı. Konu olarak, Anadolu’nun toplu
yaşamında önemli bir çalışma biçimi olan
imece, bu yaşamın önemli bir parçası olan
kağnılar, halay, karşılama, horon gibi dans-
lar ve toprak altı evleri Pesen’in kompozis-
yonlarında yer aldı. Sonraki döneminde
Pesen, doğu minyatürlerinde karar kıldı.
Yıllar önce nakış yorumlarında yaptığı sen-
tezi bu kez minyatür’de yaptı. Batı resim sa-
natının perspektif anlayışını minyatürün
derinliksiz yüzeysel dağılım tekniğiyle kay-
naştırarak tamamen kendisine özgü bir
üslûp yarattı. Bu üslûp ile ağırlıklı olarak
üretken bir yapı ortaya koyacağız.

Kekova'da Tersane Koyu'ndaki tarihi
kalıntılara kimi ilan yapıştırdı, kimi-
leri ise yağlı boya ile firma ve tur tek-
nesi adını, telefonunu yazdı. Likya
döneminde gemi yapım merkezi ola-
rak kullanılan Antalya’nın Demre il-
çesindeki Kekova’da yer alan
Tersane Koyu’nu özellikle yaz mevsi-
minde yüzlerce tekne ziyaret ediyor.
Deniz altı ve üzerindeki yapılarla ta-
rihi eser niteliği taşıyan doğal liman
konumundaki koya tur tekneleriyle

gelenlerin tarihi eserlere ilan yapıştır-
dığı gözlendi. Kimi tarihi eserlere
ilan yapıştırdı, kimileri ise yağlı boya
ile firma ve tur teknesi adını, telefo-
nunu, kimi de sevgilisinin adını
yazdı.

Bindikleri dalı kesiyorlar

Bazı tekne kaptanları, Kekova’nın
turizmi açısından öneme sahip, ta-
rihi kalıntılarla dolu koydaki tarihi
eserlere zarar verilmesine tepki gös-

terdi. Üçağız Mahallesi’nin muhtarı
Durali Aliçavuşoğlu, “Burası hepi-
mizin ekmek kapısı. Her gün burada
yerli-yabancı binlerce turist ağırlıyo-
ruz. Bazı kendini bilmez arkadaşları-
mız, yat kaptanlarımız yaptıkları
yanlışla bindikleri dalı kesiyor. Bin-
lerce yıllık tarihi mahvediyoruz. Bir
önceki muhtar döneminde kalıntı
üzerindeki yazılar, üzeri kireçle boya-
narak kapatılmıştı. Sonrasında yeni-
den yazanlar oldu” diye konuştu.

TARİHİ
kalıntıları ilan

panosu gibi
kullandılar

Evrim
Kuran



GALATASARAY, UEFA Kupası ve UEFA Süper Ku-
pa’nın dışında Avrupa’da birçok önemli başarıya imza 
attı. Şampiyon Kulüpler Kupası’nda 1 kez yarı final ve 
2 kez de çeyrek final oynayan sarı-kırmızılılar, UEFA 
Şampiyonlar Ligi’nde ise 3 kez son 8 takım arasında 
kendisine yer buldu. Şampiyon Kulüpler Kupası’nda 
ilk kez çeyrek finale 1962-1963 sezonunda yükselen ve 

İtalya ekibi Milan’a elenen Galatasaray, 1969-1970 
sezonunda ise Polonya’nın Legia Varşova takımına 
yine çeyrek finalde boyun eğdi. Galatasaray, teknik 
direktör Mustafa Denizli yönetiminde aldığı başarılı 
sonuçlarla “Avrupa Fatihi” unvanını kazandığı, 
Neuchatel Xamax ve Monaco zaferlerine imza 
attığı 1988-1989 sezonunda ise Şampiyon Kulüpler 
Kupası’nda yarı finale yükseldi ancak Rumen ekibi 
Steaua Bükreş’e elenerek final hayallerini rakibi-
ne kaptırdı. Organizasyonun UEFA Şampiyonlar 
Ligi adıyla oynanmaya başlamasının ardından ise 
sarı-kırmızılı takım, Manchester United zaferine 
imza attığı ve tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi 
gruplarına kaldığı 1993-1994 sezonunda son 8 ta-
kım arasına girmeyi başardı. O dönemde 4’erli 2 
grubun yer aldığı Şampiyonlar Ligi statüsünde bu 
tur, grup maçları olarak adlandırılıp çeyrek final 
olarak gösterilmese de sarı-kırmızılılar Avru-
pa’nın en iyi 8 takımı arasına girdi. Galatasaray, 

teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde 
2000-2001 sezonunda çeyrek finale yükseldi. 
İki ayrı turda gruplardan çıkarak son 8 takım 
arasında kendisine yer bulan Galatasaray, 
çeyrek finalde Real Madrid’e elendi. 

UEFA Avrupa Ligi E Grubu’n-
daki üçüncü maçında yarın 
Rusya’nın Lokomotiv Moskova 
takımına konuk olacak Galata-
saray, Avrupa kupalarında 297. 
kez sahne alacak. Sarı-kırmızılı 

takım, Avrupa kupalarında 
çıktığı 296 müsabakanın 

104’ünden galibiyetle ayrıldı. 
114 karşılaşmada rakiplerine 
mağlup olan Galatasaray, 78 
mücadeleyi ise beraberlikle 
tamamladı. Avrupa arenasında 
rakip fileleri 394 kez havalandı-
ran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 
443 gole engel olamadı.

Galatasaray, UEFA Avrupa 
Ligi E Grubu’nun 3. haf-
tasında bu akşam deplas-

manda Rusya temsilcisi Loko-
motiv Moskova’ya konuk olacak. 
Başkent Moskova’daki Lokomo-
tiv Stadı’nda yapılacak maç TSİ 
22.00’de başlayacak. Müsabakayı 
Avusturya Futbol Federasyo-
nundan hakem Harald Lechner 
yönetecek. Lechner’in yardımcı-
lıklarını  Andreas Heidenreich ve 
Maximilian Kolbitsch üstlenecek. 
Müsabakanın dördüncü hakemi 
ise Markus Hameter olacak. 
Karşılaşma, Exxen dijital plat-
formundan canlı yayımlanacak. 
Gruptaki ilk maçında sahasında 
İtalya’nın Lazio takımını 1-0 
yenen sarı-kırmızılı ekip, ikinci 
maçta Fransa temsilcisi Olimpik 
Marsilya ile 0-0 berabere kaldı. 
İki maç sonunda 4 puanı bulunan 
Galatasaray, liderlik koltuğunda 
oturuyor. Sarı-kırmızılılar, Rusya 
deplasmanından galibiyetle 
ayrılarak liderliğini sürdürmek 
istiyor. Lokomotiv Moskova ise 
Olimpik Marsilya ile 1-1 berabere 
kalıp, Lazio’ya 2-0 yendi ve gru-
bun son sırasında kaldı. Grubun 
diğer maçında İtalya temsilcisi 
Lazio, Fransız takımı Olimpik 
Marsilya’yı ağırlayacak. Roma 
Olimpiyat Stadı’nda yapılacak 
maç TSİ 19.45’te başlayacak.

Galatasaray’da 2 eksik
Galatasaray’da 2 futbolcu yarınki 
müsabakada forma giyemeyecek. 
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlık-
ları süren kaptan Arda Turan 
ile Fransız sağ bek Sacha Boey 
yarınki karşılaşmada sahaya 
çıkamayacak. Boey’in Süper 
Lig’in 10. haftasındaki Beşiktaş 
derbisine yetişmesi bekleniyor. 
UEFA’ya bildirilen kadroda yer 
almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç 
Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih 
Öztürk de Lokomotiv Mosko-
va’ya karşı görev yapamayacak. 
Sarı-kırmızılı ekip, Lokomotiv 
Moskova maçına moralli çıkacak. 
UEFA Avrupa Ligi’nde liderlik 
koltuğunda oturan Galatasaray, 
Süper Lig’de ise 4 maçlık galibiyet 
hasretinin ardından son 3 karşı-
laşmasını kazanarak hem özgüven 
kazandı hem de morallendi.

Fatih Terim 90. kez
Galatasaray, teknik direktör 
Fatih Terim yönetiminde Avrupa 
arenasındaki 90. müsabakasına 
çıkacak. Sarı-kırmızılı takımın 
başında önemli başarılara imza 
atan Terim, Avrupa kupaların-
daki tecrübesiyle dikkati çekiyor. 
Fatih Terim yönetiminde Avrupa 
kupalarında 89 karşılaşmaya 
çıkan Galatasaray, 35 galibiyet, 
20 beraberlik ve 34 mağlubiyet 

yaşadı. Bu mü-
sabakalarda 121 kez fileleri 
havalandıran sarı-kırmızılılar, 
kalesinde ise 131 gol gördü. 
Galatasaray, Fatih Terim yö-
netiminde “Kupa 2”de çıktığı 
22 müsabakada sadece 3 kez 
mağlup oldu. UEFA Kupası 
ve UEFA Avrupa Ligi’nde 
Terim yönetiminde 22 maç 
yapan sarı-kırmızılılar, bu 
müsabakaların 10’unu kazanır-
ken 9’unda ise berabere kaldı. 
Terim’in öğrencileri, futbolda 
Avrupa’nın kulüpler düzeyinde-
ki 2 numaralı organizasyonunda 
33 kez rakip fileleri havalandı-
rırken, kalesinde 21 gol gördü. 
UEFA Kupası’nda şampiyonluk, 
Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final 
Sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim 
yönetiminde Avrupa kupalarında 
önemli başarılara imza attı. Ga-
latasaray, 1999-2000 sezonunda 
UEFA Kupası finalinde İngiltere 
temsilcisi Arsenal’e penaltılarda 
üstünlük kurarak Avrupa’daki ilk 
kupasını kazandı. Tecrübeli tek-
nik adam yönetiminde 2012-2013 
sezonunda UEFA Şampiyonlar 
Ligi’nde sergilediği perfor-
mansla dikkati çeken 
sarı-kırmızılılar, çeyrek 
final oyna-
ma başarısı 
gösterdi.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda bu akşam Rusya temsil-
cisi Lokomotiv Moskova’ya konuk olacak sarı-kırmızılı 

takım, Avrupa kupalarında 297. sınavına çıkacak

ANADOLU Efes Erkek 
Basketbol Takımı, THY 
Avrupa Ligi’nin 5. haf-

tasında bu akşam Rusya ekibi 
UNICS Kazan ile evinde karşı 
karşıya gelecek. Sinan Erdem 
Spor Salonu’ndaki karşılaş-
ma saat 20.00’de başlayacak. 
Geçen sezonu şampiyon olarak 
tamamlayan Anadolu Efes, 
2021-2022 sezonuna ise kötü 
bir başlangıç yaptı ve ilk 4 
maçını mağlubiyetle tamamla-
dı. Sezonun ilk maçında Real 
Madrid’e 82-69 yenilen laci-
vert-beyazlı ekip, ardından 
CSKA Moskova’ya 100-
96, LDLC ASVEL’e 
75-73 ve AX Armani 
Exchange Milan’a 
75-71 mağlup oldu. 
18 takımlı ligde 
17. sırada bulunan 

Anadolu Efes, rakibi karşı-
sında bu sezonki ilk galibi-
yetine ulaşmaya çalışacak. 
UNICS Kazan ise 4 maçta 
bir galibiyet ve 3 yenilgiyle 
15. sırada bulu-
nuyor.

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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GALATASARAY, Avrupa’nın 2 numaralı kupa-
sında 87. kez mücadele edecek. UEFA Kupası 
ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen 
organizasyonda 86 maça çıkan sarı-kırmızılılar, 
34 galibiyet, 28 beraberlik ve 24 yenilgi yaşa-
dı. Galatasaray, söz konusu maçlarda 135 gol 
atarken kalesindeki 108 gole engel olamadı.

Moskova ile 5. karşılaşma
Galatasaray, tarihinde Lokomotiv Moskova 
ile 5. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce 2 
kez UEFA Şampiyonlar Ligi’nde eşleşen iki 
takım, ikişer galibiyet ve yenilgi yaşadı. İki 
ekip arasındaki rekabette, Galatasaray 6 gol 
atarken Lokomotiv Moskova 4 kez fileleri 

havalandırdı. Sarı-kırmı-
zılı ekip, Avrupa kupaları 
tarihinde Rus takımlarıyla 
toplamda 10 kez karşılaştı. 
Galatasaray, Lokomotiv 
Moskova’nın yanı sıra 
CSKA Moskova, Torpedo 
Moskova ve Spartak Mos-
kova ile yaptığı maçlarda 
ikişer galibiyet ve bera-
berlik ile 6 yenilgi gördü. 
Galatasaray, attığı 10 gole 
karşılık kalesindeki 17 gole 
engel olamadı.

Ligde ilk 4 maçını mağlubiyetle tamamlayan 
lacivert-beyazlı ekip, bu akşam Rusya temsil-

cisi UNICS Kazan’ı konuk edecek

ANADOLU EFES,ANADOLU EFES,  
galibiyet peşindegalibiyet peşinde

KARTAL AVRUPA’DAKARTAL AVRUPA’DA
BIR TÜRLÜ UÇAMIYORBIR TÜRLÜ UÇAMIYOR

BEŞIKTAŞ, UEFA Şampi-
yonlar Ligi C Grubu üçün-
cü hafta maçından da mağ-

lubiyetle ayrıldı. Grubundaki ilk 
iki maçında Borussia Dortmund’a 
2-1 ve Ajax’a 2-0 yenilen siyah-be-
yazlı ekip, üçüncü hafta mücadele-
si sonunda puansız bir şekilde son 
sırada yer aldı. Beşiktaş’ın Avrupa 
kupalarındaki galibiyet hasreti 6 
maça çıktı. Avrupa’da son olarak 
2019-2020 sezonunda Slovakya 
temsilcisi Slovan Bratislava’yı 2-1 
yenen siyah-beyazlı ekip, sonraki 
6 karşılaşmada ise bir beraberlik 
alıp, 5 kez yenildi. Geçen sezon 
Rio Ave ile 1-1 berabere kalan 
Beşiktaş; söz konusu maçlarda 
Wolverhampton’a 4-0, PAOK’a 
3-1, Borussia Dortmund’a 2-1, 
Ajax’a 2-0 ve Sporting Lizbon’a 
4-1 mağlup oldu.

Avrupa’da 17 maçtır gol yiyor
Siyah-beyazlı ekip, Avrupa ku-
palarında son 17 maçta kalesini 
gole kapatamadı. 2018-2019 
sezonunda Avrupa Ligi play-off 

turunda Partizan’ı 3-0 yendiği 
maçı gol yemeden tamamlayan 
siyah-beyazlı ekip, sonraki 17 
karşılaşmada ise bunu başara-
madı. Beşiktaş, söz konusu 17 
maçta kalesinde 38 gol gördü.

Sergen Yalçın ile galibiyet yok
Teknik direktör Sergen Yalçın, 
Beşiktaş’ın başında Avrupa ku-
palarındaki 5. maçta da galibiyet 
sevinci yaşayamadı. Siyah-beyazlı 
ekip, Yalçın’ın teknik direktör-
lüğünde geçen sezonki Rio Ave 
maçını 1-1 beraberlikle tamam-
larken, PAOK’a 3-1 yenildi. Yal-
çın yönetimindeki Beşiktaş, bu 
sezon Şampiyonlar Ligi’ndeki 3 
maçı ise mağlubiyetle tamamladı.

Son 16 Avrupa maçında 2 galibiyet
Siyah-beyazlı ekip, son 4 sezonda 
16 Avrupa kupası maçına çıkarken 
bunların sadece ikisini kazanabildi. 
Söz konusu 16 maçta rakipleriyle 
2 defa berabere kalan Beşiktaş, 
12 mücadeleyi ise mağlubiyetle 
tamamladı. 2018-2019 sezonunda 

Şenol Güneş yönetiminde Avrupa 
Ligi’nde Sarpsborg’u 3-1 yenen 
siyah-beyazlı ekip, bu galibiyetin 
ardından çıktığı 15 maçta iste-
diğini elde edemedi. Sarpsborg 
maçının ardından 2018-2019’da 
Malmö (0-2, 0-1) ve Genk (2-4, 
1-1) maçlarını kazanamadan 
tamamlayan Beşiktaş, Sarps-
borg’u 3-2 yendi. Abdullah 
Avcı’nın teknik direktörlü-
ğünde 2019-2020 sezonunda 
Avrupa Ligi’nde sadece Slovan 
Bratislava’ya 2-1’lik skorla 
üstünlük kurabilen Beşiktaş, 
sonraki 5 maçtan mağlubiyetle 
ayrıldı. Sergen Yalçın yöne-
timinde geçen sezon iki 
maçın birinden berabere 
ayrılan ve birini yitiren 
Beşiktaş, bu sezon 
ise 3 mağlubiyet 
almaktan kurtu-
lamadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. hafta maçında Beşiktaş, sahasında Porte-
kiz temsilcisi Sporting Lizbon’a 4-1 mağlup olarak son sırada yer aldı

TEK HEDEF 3 PUAN

Avrupa kupalarında 297. sınav

“Kupa 2”de 87. randevu

CiMBOM LiDERLiGiNi
KORUMAK iSTiYOR

Avrupa’da önemli başarılar



SÜPER Lig’de geçen hafta deplasmanda 
Kasımpaşa’yı 2-1 yenip kara bulutları dağıtan, 
cumartesi günü evinde oynayacağı Trabzonspor 
maçına da iddialı hazırlanan Göztepe topladığı 
8 puanı geriden gelerek aldı.  Ligde 2 galibiyet, 
2 beraberlik ve 5 yenilgi elde eden sarı-kırmı-
zılılar Fraport Tav Antalyaspor, Demir Grup 
Sivasspor, Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa 
müsabakalarında geriden gelmesine rağmen 
sahadan puan ya da puanlarla ayrıldı. Sezona An-
talyaspor deplasmanında başlayan Göz-Göz, 1-0 
geriye düştüğü maçta Arslanagic’in 90+2’de attığı 
golle sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Göztepe 
3’üncü haftada ise Sivasspor deplasmanında rakibi 
karşısında 2 kez geriye düşüp 2-2 berabere kaldı.

Sepil de izledi
İzmir ekibi ilk galibiyetiyle ise 4’üncü haftada 
tanıştı. Gürsel Aksel Stadı’nda Medipol Ba-
şakşehir’le karşı karşıya gelen Göztepe, 7’nci 
dakikada Deniz Türünç’ün golüyle ilk devreyi 
1-0 geride tamamladı. İkinci yarıda ise önce 
64’te Ndiaye ile beraberliği yakalayan Göztepe, 
83’üncü dakikada Tijanic’in ayağından 2-1’lik 
galibiyete uzandı. Son olarak Kasımpaşa’ya 
konuk olan sarı-kırmızılılar bir kez daha geriye 
düştüğü karşılaşmada istediği sonucu aldı. Re-
cep Tayyip Erdoğan Stadı’nda 51’inci dakikada 
Yusuf’un golüyle 1-0 mağlup duruma gelen 
Göz-Göz pes etmedi. Jahovic’in 68’deki golüyle 
tabelayı eşitleyen Göztepe, 87’de Tijanic’le 2-1’i 
buldu ve 3 puanı kaptı. Trabzonspor maçına 
bilenen Göz-Göz’ün antrenmanını Başkan 
Mehmet Sepil de izledi.

FENERBAHÇE’NIN Güney 
Koreli oyuncusu Kim Min-Jae, 
Trabzonspor maçında 2’nci 
sarı kartın ardından gördü-
ğü kırmızı kartın kendisi için 
sürpriz olduğunu dile getirdi. 
Futbolu her zaman kurallar 
dahilinde oynadığını söyleyen 
Güney Koreli oyuncu, “Erken 
kart görmem benim için sürpriz 
oldu. Sonrasında zaten oyun-
da kaldığım süre boyunca bu 
noktada takılı kaldım. Üzerine 
ikinci sarı kart. Zaten futbolu 
bilen insanlar da oyun dışı bıra-
kılmam için zorlama bir karar 

verildi diye düşünüyorlar. Ben 
kariyerim boyunca bu oyunu 
her zaman kurallar çerçevesin-
de oynamaya çalıştım. En son 
kırmızı kartımı 2017 sezonunda 
gördüm. Bu da en üst seviye-
de futbol oynadığım 5 yıllık 
kariyerimde benim için bir ilk 
oldu, sanırım Türkiye’de böyle 
deneyimlerimiz olmak zorun-
da” diye konuştu.

Ne yapabilirdik bilmiyorum
Trabzonspor mücadelesinde 
takımını yalnız bıraktığından 
dolayı çok üzüldüğünü dile ge-

tiren Min-jae, 
“Çok üzüldüm 
ancak elimden 
gelen hiçbir şey 
olmadığı için 
bir şey yapa-
madım. Yani 
takım olarak 
bu yaklaşıma 
karşı ne yapa-
bilirdik, onu 
da bilmiyorum. 

Böyle bir şeyin 
takımımı Alanyaspor 
maçında yalnız bırakma-
ma sebep olması benim 
için daha da üzücü” şeklinde 
konuştu. Fenerbahçeli taraftar-
ların, Trabzonspor deplasmanı 
dönüşünde havalimanında 
yaptığı karşılama hakkında da 
düşüncelerini paylaşan Güney 
Koreli oyuncu, “Fenerbahçe 
olarak karşılaştığımız tüm 
zorluklarla taraftarlarımızın da 
desteği ile mücadele edece-
ğiz. Bu da bizim en önemli 
görevimiz. Çünkü sezon 
sonunda onları mutlu 
etmek bizim için her 
şeyden önemli ve bunun 
öneminin farkındayız. 
Deplasman dönüşümüz-
de taraftarlarımızın ya-
nımızda olması bizleri çok 
duygulandırdı. Onların 
sevgisine layık olacağız 
ve sezon sonu şampiyon 
olarak onları mutlu 
edeceğiz” diye konuştu.

Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Fenerbahçe’nin Güney Koreli 
oyuncusu Kim Min-Jae, “ Çok üzüldüm ancak elimden gelen hiçbir şey 
olmadığı için bir şey yapamadım. Yani takım olarak bu yaklaşıma karşı ne 
yapabilirdik, onu da bilmiyorum. Böyle bir şeyin takımımı Alanyaspor maçın-
da yalnız bırakmama sebep olması benim için daha da üzücü” dedi

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

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

13 maçlk seri bitti 

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi 

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

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

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

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

İlk yar 1-0 

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

Net skor 

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

Ankaragücü 
3’te 3 yaptı

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

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

Önemli bir golcü 

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

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

Hatayspor açklamşt 

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

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

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

2021 YILINDA  
TEK YENILGI 

TRABZONSPOR’DA 
her geçen sezon yükse-
len performansyla alkş 

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

Ugurcan Çakır’a 
Juventus talip  

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

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

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

çnda 3. galibiyeti elde etti.

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

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

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

YANAL’IN  
KARİYERİ

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

tasnda deplasmanda Aytemiz 
Alanyaspor'a 4-0 kaybeden Fraport 

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

13 maçlk seri bitti 

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi 

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

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

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

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

İlk yar 1-0 

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

Net skor 

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

Ankaragücü 
3’te 3 yaptı

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

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

Önemli bir golcü 

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

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

Hatayspor açklamşt 

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

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

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

2021 YILINDA  
TEK YENILGI 

TRABZONSPOR’DA 
her geçen sezon yükse-
len performansyla alkş 

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

Ugurcan Çakır’a 
Juventus talip  

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

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

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

çnda 3. galibiyeti elde etti.

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

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

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

YANAL’IN  
KARİYERİ

*

21 EKİM 2021 PERŞEMBE

SÜPER Lig’de üst üste aldığı Gazian-
tep FK ve Vavacars Fatih Karagümrük 
mağlubiyetleriyle 3’üncü sıradan 8’inci 
basamağa gerileyen Altay, oynadığı 9 
karşılaşmada sadece 1 kez kalesini gole 
kapattı. Bir tek sezonun ilk haftasında 
evinde Yukatel Kayserispor’u 3-0 mağ-
lup ettiği maçta gol yemeyen 
siyah-beyazlılar, daha sonra 
çıktığı 8 müsabakada rakip-
lerine gol izni verdi. İzmir 
temsilcisi 9 maçta kalesinde 
toplam 14 gol gördü. Hücum-
da rakiplerine karşı etkili bir 
performans sergileyen İzmir 
ekibi, savunma performansıy-
la sınıfı geçemedi. Defansın 
ortasında 41 yaşının içindeki 
İbrahim Öztürk’ün yanı sıra 
Björkander, Thiam gibi isim-
leri deneyen Teknik Direktör 
Mustafa Denizli’nin büyük 
umutlarla transfer ettirdiği 
Polonyalı kaleci Mateusz Lis de 
ilk 9 haftada vasat bir perfor-
mans sergiledi. Ekstra kurtarış-
lar yapmayan kaleci Lis zaman 

zaman hatalı goller yediği şeklinde 
eleştirildi. Siyah-beyazılarda stoper 
Murat Akça’nın sakatlanıp 4 hafta 
takımdan ayrı kalacak olması nedeniyle 
cuma günü Malatya deplasmanında 
İbrahim ya da Björkander’in ilk 11’de 
şans bulması bekleniyor.

Ülker Stadı’nda oynanacak karşı-
laşma, saat 19.45’te başlayacak. 
Rus hakem Sergei Ivanov’un 

yöneteceği müsabaka, Exxen dijital plat-
formundan canlı yayımlanacak. Grupta 
birer beraberlik ve mağlubiyeti bulunan 
Fenerbahçe, bir puanla 3. sırada yer alı-
yor. İlk maçında Almanya ekibi Eintracht 
Frankfurt ile deplasmanda 1-1 berabere 
kalan sarı-lacivertliler, ikinci haftada ise 
konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Oly-
mpiakos’a 3-0 yenildi. Fenerbahçe, yarın 
rakibini mağlup ederek bu sezon Avrupa 
Ligi’ndeki ilk galibiyetini almayı hedef-
liyor. Gruptaki ilk 2 maçında sırasıyla 
Olympiakos’a 2-1, Eintracht Frankfurt’a 
ise 1-0 mağlup olan dördüncü ve son 
sıradaki Royal Antwerp ise henüz puan 
elde edemedi.

Fenerbahçe’de 2 eksik
Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları 
bulunan Serdar Aziz ile Mert Hakan 
Yandaş, Royal Antwerp maçında görev 

yapamayacak. Bu 2 oyuncunun yanı sıra 
UEFA’ya bildirilen kadroda yer alma-
yan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve 
Serdar Dursun da forma giyemeyecek. 
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Belçi-
ka ekipleriyle yarın 7. kez karşı karşıya 
gelecek. Sarı-lacivertli takım, Anderlecht 
ile Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 
(1965), UEFA Şampiyonlar Ligi (2007) 
ve UEFA Avrupa Ligi’nde (2018) toplam 
6 kez mücadele etti. Bu maçların 3’ünü 
kazanan Fenerbahçe, 2’sinde berabere 
kaldı, birinde ise sahadan mağlup ayrıldı. 
Rakip fileleri 8 kez havalandıran sarı-la-
civertli ekip, kalesinde ise 7 gol gördü.

Antwerp, 5 maç sonra mağlup oldu
Belçika Birinci Futbol Ligi’nde bu sezon 
sergilediği performansla dikkati çeken Ro-
yal Antwerp, 11. hafta sonunda 20 puanla 
4. sırada yer aldı. Royal Antwerp, oynadığı 
ilk 2 maçtan mağlup ayrılarak lige istediği 
başlangıcı yapamadı. Daha sonra çıktığı 
3 müsabakada hanesine 5 puan yazdıran 

Belçika ekibi, 6. haftadan itibaren çıkışa 
geçti. Bu süreçte 5 maçlık galibiyet serisi 
yakalayan Royal Antwerp, 11. haftada ise 
Zulte Waregem’e 2-1 mağlup oldu.

Samatta ve Frey, eski takımlarına karşı
Belçika ekibinin kadrosunda yer alan tanı-
dık isimler dikkati çekiyor. Sezon başında 
Fenerbahçe’den kiralanan Mbwana Ally 
Samatta ile bonservisiyle transfer edilen 
Michael Frey, yarın şans bulmaları halinde 
eski takımlarına karşı mücadele edecek. Bu 
sezon ligde çıktığı 11 maçta 12 kez fileleri 
havalandıran İsviçreli futbolcu Frey, Royal 
Antwerp’in en golcü oyuncusu olarak 
dikkati çekiyor. Danimarkalı Brian Pris-
ke’nin teknik direktörlüğünü yaptığı Royal 
Antwerp’in en büyük kozu ise bir dönem 
Inter ve Roma’da forma giyen Belçikalı 
futbolcu Radja Nainggolan olacak. Öte 
yandan iki takım, UEFA organizasyonların-
da ilk kez karşılaşacak. Royal Antwerp, Av-
rupa kupalarında ilk kez bir Türk takımıyla 
mücadele edecek.

FENERBAHCEFENERBAHCE
iiLKLKiiN PESN PESiiNDENDE

ALANYA MAÇINDAALANYA MAÇINDA
OLMAMAKOLMAMAK  ÜZÜCÜ  ÜZÜCÜ

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. haftasında bu akşam Belçika ekibi Royal Antwerp’i konuk ede-
cek. Sarı Lacivertliler, Belçikta temsilcisini mağlup ederek Avrupa Ligi’ndeki ilk galibiyetini almak istiyor

Altay’ın kalesi gole açık

Göztepe pes etmiyor

ADANA Demirspor fut-
bolcuları, koronavirüsle 
mücadelede aşılanmanın 
önemine dikkat çekmek 
için özellikle gençlere aşı 
olmaları çağrısında bu-
lundu. Türkiye genelinde 
koronavirüsle mücadele 
için aşılama hızla sürerken 
Adana’da da süreci hızlan-
dırmak adına çalışmalar 
devam ediyor. Bu 
kapsamda Adana İl 
Sağlık Müdürlüğü, 
kentin Süper Lig 
takımlarından Adana 
Demirspor’dan destek 
istedi. Bunun üzerine 
takım antrenmanı 
öncesi ellerindeki 
bilgendirici broşürler-
le kamera karşısına 
geçen  Kaan Kanak, 

Tarık Çamdal, Tayyip Tal-
ha Sanuç, Samet Akaydın, 
Matias Vargas, Younes 
Belhanda ve Gökhan İnler  
“Tedbirler ve aşıyla Ko-
vid-19’u aşıyoruz” mesajı 
verdi. Daha sonra konuşan 
İl Sağlık Müdürü Halil 
Nacar, futbolculara teşek-
kür edip aşı çalışmalarının 
devam edeceğini söyledi.

Futbolculardan
aşı olun çağrısı
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7’DEN 70’E ANMA

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

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

Cumhurbaşkanı yazdı

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

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

Tek bir duygumuz vardı

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

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

Kitaba övgü

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BİK Genel
Müdürü 

Rıdvan Duran

M. Zahid Sobacı

BAŞARI UZUN BİR YOLCULUK BİÇİMİDİR

FOX TV’DE yayınlanan Kanunsuz 
Topraklar dizisinin oyuncularından 
Murat Aydın ve bağlama ustası 
Burhan Yıldırım, gazetemiz imtiyaz 
sahibi Mehmet Mert ve yazı işleri 
ekibiyle bir araya geldi. Sanata ilişkin 
konuşulan ziyarette oyunculuğun ne 
kadar kıymetli bir meslek olduğun-
dan söz eden Murat Aydın, “Sanat-
çılar her zaman zorluklarla boğuşan 
insanlardır. Oyuncular da bu zorluk-
lara rağmen sahnede veya kamera 

önünde başka bir rolü en iyi şekilde 
vermeye çalışırlar. Bu zorlu bir uğraş 
ama kıymetli bir uğraş” dedi. Sanatın 
uzun bir yolculuk olduğunu da kay-
deden Aydın, “Bu yolda yürümekten 
mutluyum. Gençlerin de bu yolda yü-
rüdüğünü gördükçe daha çok mutlu 
oluyorum” dedi. Aydın gibi sanatın 
toplum hayatındaki öneminin altını 
çizen Burhan Yıldırım ise medyanın 
sanata ve sanatçıya verdiği değerin 
önemli olduğunu ifade etti. 

Sanat uzun bir yolculuk

HAYALLERİNE ULAŞTI
Esenyurt Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl kurulan Spor Akademisi, yüzde yüz başarı elde etti. Spor Akademisi’nde, BESYO, 

Bekçilik, Polislik ve Beden Eğitimi Öğretmenliği sınavlarına hazırlanan 70 kişi, Esenyurt Belediyesi’nin desteği ile hayâllerine ulaştı

Fox Tv’de yayınlanan Kanunsuz Topraklar dizisinin başarılı oyuncularından 
Murat Aydın ve sanatçı Burhan Yıldırım, Damga Gazetesi İmtiyaz sahibi Mehmet 
Mert ile bir araya geldi. Sanat üzerine konuşan Aydın, sanatın uzun bir yolculuk 

olduğunu ifade ederek; “Bu yolda yürümekten dolayı çok mutluyum” dedi

ESMEK’TE EĞİTİM VAR
Eyüpsultan Mesleki Eğitim Kurslarında (ESMEK) 2020-2021 eğitim öğretim yılı 

kapsamında yüz yüze eğitimler başladı. 23 alanda, 171 branşta ve 7 merkez bina-
sı ile hizmet veren ESMEK’ler, Eyüpsultanlılar tarafından büyük ilgi görüyor

İĞNE oyasından basit nakış 
iğne tekniklerine, dekoratif 
ahşap süslemeden, arıcılı-
ğa, Arapça’dan İngilizce’ye, 
diksiyondan Türk işaret 
diline kadar bir çok farklı 
branşta verilen kurslarda 
herkesin tercihine uygun 
alternatifler bulunuyor. 
ESMEK kurslarında kursi-
yerler, sosyalleşme imkanı 
bulurken, yaptıkları işleri 

kazanca dönüştürebiliyor-
lar. Eyüpsultan Belediye 
Başkanı Deniz Köken 
yoğun ilgi gören ESMEK 
kurslarına gerçekleştirdiği 
ziyarette, ESMEK’lerde 
eğitim gören Eyüpsul-
tanlı kadınlarla bir araya 
geldi. Başkan Deniz Köken, 
Eyüpsultan Mesleki Eğitim 
Kursları’nı (ESMEK) 7 böl-
geye çıkardıklarını belirte-
rek şunları söyledi: “Gelen 
taleplere göre branşları-

mızı belirliyoruz. 
Geçen sene maale-
sef pandemiye denk 
geldi. ESMEK’ler de 
eğitimlerimiz bu yıl 
7 bölgede başladı. 
Eyüpsultanlı kadın-
larımızın heyecanını 
da görüyoruz. İlgi 
çok büyük. Bizler 

de gelen istek ve taleplere 
göre kendimize bir yol 
haritası belirleyeceğiz”

7 merkezden verilen 
eğitimler
İngilizce, Sepet Örücülüğü, 
İğne Oyası Yapımı, Diksi-
yon, Kur’an-I Kerim (Elif-
Ba), Şiş Örücülüğü, Arapça, 
Elde Hesap İşi , Basit Nakış 
İğne Teknikleri, Dekoratif 
Ev Aksesuarları Hazırlama, 
Pastacılık, Kuaförlük, Arıcı-
lık, Dekoratif Ahşap Süsle-
me, Etkili Hızlı Okuma, 0-72 
Ay Çocuk Gelişimi, Bağla-
ma, Meyve Ağaçlarında 
Aşılama, Türk İşaret Dili, 
Nevresim Takımları Dikimi, 
Giyim Üretiminde Temel 
İşlemler, Bebek Odası 
Hazırlama, Çeyiz Ürünleri 
Hazırlama.
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ESENYURTLUESENYURTLU
70 GENÇ70 GENÇ

Esenyurt Belediyesi, Be-
lediye Başkanı Kemal 
Deniz Bozkurt döne-

minde yeniliklere ve ilklere 
imza atmaya devam ediyor. 
Başkan Bozkurt döneminde 
sağlık, sosyal yardım, kadın-
lar, özel çocuklar ve gençlere 
yönelik çalışmalar artarak 
devam ediyor. Gençlik ve 
Spor Hizmetleri Müdürlüğü 
bünyesinde 2020 yılında kuru-
lan Spor Akademisi, ilçedeki 
gençleri Beden Eğitimi Öğret-
menliği, Spor Yüksekokulları, 
Spor Bilimleri, Bekçilik, Polis-
lik gibi fiziksel yeterlilik şartı 
olan mesleklerin sınavlarına 
hazırladı. Pandemi koşulların-
da hizmet veren akademi, 70 
öğrenciye, istedikleri alanda 
ücretsiz kurs verdi. Esenyurt 
Belediyesi’nin desteği ile zorlu 
parkur eğitimlerinin ardından 
yüzde yüz başarı elde eden 
gençler hayâllerine kavuştu. 
İmkanları değerlendirdiler
Pandemi sürecinde sınırlı 
sayıda öğrenciye kısıtlı sürede 

hizmet vermelerine rağmen 
70 öğrencinin tamamının 
meslek ve bölüm hedeflerine 
ulaştığını ifade eden Antrenör 
Serken Haman, “Esenyurtlu 
gençleri hayâllerine kavuştur-
duk” dedi. Öğrencilere verilen 
eğitimleri anlatan Antre-
nör Haman şöyle konuştu: 
“Burada adaylarımızı bilimsel 
ve profesyonel bir şekilde 
sınavlarına hazırlıyoruz. Polis-
likler için çeviklik, sürat, genel 
antrenman ve kuvvet çalıştık. 
Beden eğitimi sporu yüksek 
okulları hazırlık kursumuzda 
ise voleybol, hentbol, futbol, 
basketbol, genel kuvvet ve 
genel kondisyon çalıştık. 
Üniversitelerin istediği fiziksel 
yeterlilik sınavlarını özel 
olarak çalıştık. Hedeflerimiz 
daha büyüktü. Pandemiden 
dolayı kontenjan ve süre kısıtlı 
uygulandı. Bu durumu akade-
mik antrenörlerle, antrenman 
planlaması ve periyotlaması 
ile destekleyerek ve Esen-
yurt Belediyesi’nin sunduğu 
imkânları en iyi şekilde 
değerlendirerek, Esenyurtlu 

gençlerimizi 
hayâllerine 
yüzde yüz ora-
nında kavuş-
turduk.”

İyi ki bu 
akademi var
Spor Aka-
demisi’yle, 
öğretmenleri 
sayesinde ta-
nıştığını belir-
ten ve “Benim 
hayâllerimden 
biri Marmara 
Üniversitesi 
Spor Bilim-

leri Fakültesi’ne gitmekti. Bu 
akademi beni hayâllerime 
kavuşturdu” diyen Deniz 
Çelik, şöyle devam etti: “Sı-
navlarda hem kendi ilçenizi 
temsil ediyorsunuz hem de 
hayâllerinize kavuşuyorsunuz. 
Bin, 2 bin kişinin arasından 
20 kişiyi seçiyorlar. Sınavlarda 
ilk 20 kişi arasına girmeye 
hak kazandım. Bu akademi 
sayesinde ben şu anda hayâl-
lerime kavuşmuş üniversite 
öğrencisiyim, okumaktayım. 
Şu ana kadar bana destek olan 
anneme, babama, hocalarıma, 
Esenyurt Belediyesi’ne teşek-
kür ederim. Kütüphanesinde 
de çalıştım, spor merkezlerine 
de çok gittim. Her şey için 
teşekkür ederim.”

Zor eğitimlerden geçtik
Başarısını çok çalışmaya ve 
antrenörlerinin yönlendir-
mesine borçlu olduğunu dile 
getiren Sabiha Küçükyavuz 
ise, “Birinci sınıf öğrencisi-
yim. Antrenörlük bölümünü 
okuyorum. Çok zor eğitim-
lerden geçtik. Yaklaşık 8-9 
ay boyunca antrenmanlara 
katıldık. Hentbol, voleybol, 
basketbol, futbol branşlarında 
çalıştık. Hocalarımın desteğiy-
le bölümü kazandım. Onlar 
yönlendirdi, hayâllerime 
ulaştım” dedi. Esenyurt Bele-
diyesinin desteği ile kazanan 
öğrencilerden Osman Özer 
de “Üniversite hayâllerimden 
biri bu mesleği okumaktı. 
Üniversitenin sınavlarına göre 
antrenmanlar, özel antren-
manlar yaptık. Çok şükür ben 
de hayâlim olan yeri kazan-
dım. Haliç Üniversitesi’nde 
yüzde yüz burslu okuyorum” 
şeklinde konuştu.

TAYLAN DAŞDÖĞEN

TAHSİN GÜNER

Akademik kadrolarını bü-
yütüp Esenyurtlu gençlerin 
hayâllerine kavuşması için 
çalışmalarına devam ede-
ceklerini söyleyen Antrenör 
Cihan Aydın, “Akademik 
kadromuzu daha genişlete-
rek büyük hedeflere ulaş-
maya çalışacağız. Haftanın 
altı günü, günde 4-5 saat 
arasında değişen antren-
man süreçlerimiz oldu. Tek-
nik boyutta çalışmalarımızı 

sürdürdük. Beceri ve 
koordinasyon anla-
mında kendimizi 
ilerletmeye gayret 
gösterdik. Pande-

mi sürecinde 
olmasına rağ-

men 
çok 
yo-

ğun bir talep aldık. Her-
kesin sağlığını düşünmek 
zorunda olduğumuzdan 
sınırlı sayıda öğrenci, spor-
cu alabildik. Bu sene yetmiş 
kişi aldık. İnşallah önümüz-
deki dönemde daha sıkı 
tedbirler alarak pandeminin 
de seyrine göre bu sayıyı 
artırmayı düşünüyoruz. Bu 
yaşam stresinin ortasında 
onlara destek çıkabildiği-
mizi düşünüyorum. Onlar 
da bunun mutluluğunu ve 
rahatlığını yaşadılar. Bu sa-
yede başarılarına ulaştıkları 
için onlar da bunun bilin-
cindeler. Yürüdükleri yolda 
yardımcı olduk. Hepsi çok 
mutlu, çok memnun. Baş-
kan’ımızla buluştuklarında 
da tek tek teşekkürlerini 
ilettiler” diye konuştu.

Polislik ve bekçilik sınavları için Esenyurt’taki 
akademide eğitimden geçtiklerini kaydeden 

gençler, “Bu eğitimler sonucu bu sınavları geç-
meyi başardık. Çok mutluyuz” diye konuştu.

Esenyurt Esenyurt Belediyesi, ilçedeki gençleri Belediyesi, ilçedeki gençleri 
Beden Eğitimi Öğretmenliği, Spor Beden Eğitimi Öğretmenliği, Spor 

Yüksekokulları, Spor Bilimleri, Bekçi-Yüksekokulları, Spor Bilimleri, Bekçi-
lik, Polislik gibi fiziksel yeterlilik şartı lik, Polislik gibi fiziksel yeterlilik şartı 

olan mesleklerin sınavlarına hazırladı. olan mesleklerin sınavlarına hazırladı. 
Pandemi koşullarında hizmet veren Pandemi koşullarında hizmet veren 

akademi, 70 öğrenciye, istedikleri alan-akademi, 70 öğrenciye, istedikleri alan-
da ücretsiz kurs verdi. da ücretsiz kurs verdi. 

sürdürdük. Beceri ve 
koordinasyon anla-
mında kendimizi 
ilerletmeye gayret 
gösterdik. Pande-

mi sürecinde 
olmasına rağ-

men 
çok 
yo-

Esenyurtlu gençlerin yanındayız MUHTARLAR
UNUTULMADI

HAYALLERİNE ULAŞTIHAYALLERİNE ULAŞTI
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt 
Yüksel, 19 Ekim Muhtarlar Günü dola-
yısıyla ziyarette bulunan Süleymanpaşa 
Muhtarlar Derneği Yönetim Kurulu 
üyelerini ağırladı. Yüksel, Süleymanpaşa 
mahalle muhtarlarına nazik ziyaretleri 
dolayısıyla teşekkür etti. “Yurdumuzun 
her köşesinde devletimizle milletimiz 
arasında gönül köprüleri kuran, de-
mokrasimizin ve yerel yönetimin temel 
taşı, yakın çalışma arkadaşlarımız tüm 
muhtarlarımızın Muhtarlar Günü’nü 
kutluyorum,” sözleriyle 19 Ekim Muhtar-
lar Gününü tebrik eden Yüksel, göreve 
geldikleri günden bu yana düzenli olarak 
mahalle muhtarları ile bir araya geldikle-
rini ve ilçede yapılacak hizmetleri birlikte 
planladıklarını ifade ederek, mahalle 
muhtarları ile yakın işbirliğinin önü-
müzdeki günlerde de süreceğini belirtti. 

İRFAN DEMİR


