
GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Ataşehir Âşık Veysel ve
Mustafa Kemal mahalleleri-

nin İBB Meclisi'nde onaylanan
1/5000’lik Nazım İmar Planlarıyla
ilgili bilgilendirme toplantısında
konuşan Belediye Başkanı Battal
İlgezdi, “Her gelen firmaya ve mü-
teahhitlere inanmayın. İyice araştı-

rın, güvenilir
olmalarına dikkat
edin. Mağduriyet
yaşamamanız için,
anlaşma yaparken
yanınızda mutlaka
bir avukat bulun-
durun. Birlikte ha-
reket edin” uyarısını
yaptı. I SAYFA 5
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İLGEZDİ UYARDI

Müteahhitlere
sakın inanmayın!
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2019 yılı sonunda Çin’in Vuhan
kentinde baş gösteren 2020 yılının
başından itibaren tüm dünyaya ya-
yılan adına ‘Covid 19’ denilen
virüs sonunda beni de buldu.
Asıl savaş şimdi başlıyor.
Zencefil.
Parol.
Dolereks.
C vitamini.
Bol sıvı.
Bu beşi omicrona karşı
en etkili ilaçlar.
Sumak demle iç.
Süt içinde sarımsak
pişir sarımsakları
ye sütü iç.
Gibi öneriler 
çığ gibi.

Kılıçdaroğlu-Akşener-Davutoğlu
buluşması fotografındaki sır, ''itti-
fak içinde ittifak''... Nereden bili-
yorsunuz demeyin, 'birinci el,
birinci ağız' deyip geçeceğim. Rah-
metli Uğur Mumcu ağabeyimin de-
diği gibi, 'Bilgi sahibi olmadan,
fikir sahibi olun-
maz' deyip geçece-
ğim. Anlayan
anlar!

Millet ittifakı
içindeki ''tek sıkıntı''
aslında AKP'den
kopmuş iki lider
arasındaki sıkıntı...

Mehmet Mert köşe yazısı sayfa 9'da

KORONA BANA 
NASIL BULAŞTI?

BULUŞMANIN SIRRI!

YALÇIN’DAN SERT CEVAP

Martavalı bırak 
sayın Refik Bek!

İyi Parti Silivri İlçe Başkanı
Refik Bek'in bir gazeteye

verdiği söyleşi hakkında açıkla-
mada bulunan MHP Silivri İlçe
Başkanı Zafer Yalçın, “MHP’den
kopmalar olduğunu, kopanların
da İP tarafına geçtiğini ifade
etmiş. Martavalı bırak Sayın Refik
Bek. Senin siyasi ederin ne ki sen
MHP'ye gömlek biçiyorsun. Sen
önce MHP'ye gömlek biçeceğine,
partinin giydiği ihanet elbisesinin
hesabını ver. ‘2008
yılında siyaseti nok-
taladım ve kenara
çekildim’ diyorsun
ama günün şartla-
rına göre renkten
renge girmeyi, dal-
dan dala konmayı
marifet sayıyorsun”
tepkisini gösterdi. 
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilerin 
sorularını yanıtladı. Erdoğan, Ukrayna-Rusya gerilimi için 

"Barışın olmasına arabulucu olabiliriz. Üzerimize düşen görev
neyse hazır olduğumuzu ifade etmiştim. Önümde Ukrayna 
ziyareti var. Sayın Putin ile telefonda görüşebiliriz ya da Rusya
ziyareti olabilir. Barışın hakim olmasını istiyoruz" dedi. Erdoğan,
“Bir defa Rusya ile Ukrayna arasında bölgede sınır ihlalinden 
tutunuz, herhangi bir işgale yönelik gelişmenin olması, savaş 
çıkması bölgenin huzuru için çok ciddi ihlal doğurur” dedi.

Kartal'da sağlık çalışanları,
Rahmi Uygun tarafından

başından vurularak öldürülen
Ömür Erez'in çalıştığı sağlık mer-
kezi önünde açıklama yaptı. Hem-
şire ve Ebe Derneği Yönetim
Kurulu Başkanı Vildan Aydın,
"Her gün birini anıyoruz. Her gün

birine ağlıyoruz.
Biri için korkuyo-
ruz. Ömür hemşire
birlikte burada he-
pimiz birlikte öldük.
Biz ömrümüzü sağ-
lığa adamışken
Ömür'ümüzü teröre
kurban verdik"
dedi. I SAYFA 9
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BU BİR TERÖRDÜR

Ömür’ümüzü 
kurban verdik

Beylikdüzü’nde ilk Anne ve
Çocuk Merkezi’nin temeli

atıldı. İlçeye kazandırılan merkez-
lerle kadınlar ve çocuklar için yeni
alanlar oluşturmaya devam ede-
ceklerini belirten Beylikdüzü Bele-
diye Başkanı Mehmet Murat
Çalık, “Annelerimizin gülen mutlu
yüzlerinden daha güzel bir resim,
minik evlatlarımızın şen kahkaha-
larından daha güzel bir müzik
yok. Bu merkezler çocuklarımızın
şen kahkahalarıyla çınlayacak.”
ifadelerini kullandı.
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İYİ Kİ ÇOCUKLAR VAR

Kahkahalarından 
güzel müzik yok
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OGRENCILERE 
SAC-KURT-TAS!

2021-2022 eğitim ve öğretim yılı-
nın ilk döneminin sona ermesiyle

İstanbul'da öğrenciler karnelerini aldı.
Karne heyecanı yaşayan Çağdaş Yaşar
Numanoğlu, "Güzel geçti, derslerime
çalıştım. İçimde karne alma heyecanı
var. Tatilde ders çalışacağım, karde-

şimle ilgileneceğim. Okulu da arkadaş-
larımı da özleyeceğim" diye konuştu.
Velilerden Meliha Aslan ise "Biraz
buruk yaşıyoruz. Keşke birlikte içeride o
heyecanı yaşasaydık ama maalesef
böyle olmak zorunda” açıklamasında
bulundu. I SAYFA 4
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KARNE HEYECANI

YÜZ YÜZE EĞİTİM
DEVAM EDECEK

Milli Eğitim Bakanı Mahmut
Özer, yarıyıl tatilinin uzatılması-

nın gündemde olup olmadığına ilişkin
soru üzerine, "Şu an için yarıyıl tatilini
uzatmamızı gerektirecek herhangi bir
durum söz konusu değildir. Dolayı-
sıyla inşallah hiçbir sıkıntı olmadan 7
Şubat tarihinde ikinci döneme kaldığı-
mız yerden, aynı kararlılıkla, yüz yüze
eğitime devam etmek için okullarımızı
açacağız" diye konuştu. I SAYFA 7
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Esenyurt KYK Kız Öğrenci
Yurdu'nda kalan öğrenciler,

yemeklerden saç, kurt ve taş çık-
tığını iddia etti. Kendilerine küflü
gıdalar verilmesinden ve pislik-
ten şikayetçi olan öğrenciler, yurt
yönetiminin ise "Şükredin" diye
dalga geçtiğini savundu.
Yemeklerin içinden
saç çıktığını,
özellikle

pandemi döneminde önemi
artan hijyenin yemekhanede sağ-
lanmadığını söyleyen öğrenciler,
tepsilerin yıkanmayıp sadece si-
lindiğini ifade etti. Yurtta kalan
bir öğrenci, “Zaten yiyeceğimiz 2
tabak yemek, onu da gönül ra-

hatlığıyla yemek istiyoruz.
Çok mu şey istiyoruz?"

diye sordu. 

YURT YÖNETİMİ, 'ŞÜKREDİN' DEDİ

ç Damga'nın ulaştığı bir yurt
yetkilisi ise yemekler hakkında

ortaya atılan iddiaları yalanladı. İs-
mini vermeyen yetkili, “Fotoğrafı
bulunan yemekler sizin yurdu-
nuzda mı servis edildi?” sorumuz
üzerine ise telefonu kapattı. Dam-
ga'ya konuşan CHP Esenyurt İlçe
Başkanı Hüseyin Ergin
de bütün

KYK yurtlarında benzer sorunlar
olduğunu belirterek, “Hiçbir öğren-
cimiz sahipsiz değildir. Bu konunun
peşini bırakmayacağız” açıklama-
sını yaptı. CHP İstanbul Gençlik
Kolları üyeleri de Esenyurt KYK
Kız Öğrenci Yurdu önünde yemek
ikramı yaparak, yurt yönetimine

tepki gösterdi. 
I SAYFA 9

YURT GÖREVLİSİ TELEFONU KAPATTI!
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Esenyurt KYK Kız Öğrenci
Yurdu'nda ortaya çıkan

yemek skandalı KYK 
yurtlarının mercek altına
alınmasına neden oldu.

Yurt yönetiminin konu
hakkında sessiz kalması

ise tepkiye yol açtı. 

Hakan Aygün köşe yazısı sayfa 10'da

BENİM OĞLUMA BIÇAK ÇEKEN KİM?
Gaziosmanpaşa Yeni Mahallesi'nde
bulunan bir okulda öğrenciler ara-

sında kavga çıktı. Öğrencilerden biri ba-
bası E.Y.(43)yi arayarak okula çağırdı.
Öfkelenen veli eline balta alarak okulu
bastı. Baltayla birlikte okula giren saldır-
gan, "Benim oğluma bıçak çeken kim?" di-
yerek bağırdı. Elinde balta olan E.Y.'yi

gören öğrenciler korku içinde sınıflara gi-
rerken, okul idaresi polise haber verdi.
Polis ekipleri okula gelerek E.Y.'yi gözal-
tına alarak polis merkezine götürdü.
E.Y.'nin "Mala Zarar Verme, Tehdit, 
Hakaret, Kasten Yaralama" suçlarından 
kaydının olduğu tespit edildi. E.Y. 
ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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OKULA BALTALI BASKIN
Gaziosmanpaşa'da okula baltalı baskının güvenlik kamerası
görüntüleri ortaya çıktı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan
saldırgan ifade verdikten sonra adli makamlarca serbest bırakıldı
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İBB, 16 Ekim
2019’da başlattığı üc-

retsiz Halk Süt kampanya-
sını yeni bir boyuta taşıdı.
İBB ve İstanbul İli Damız-
lık Sığır Yetiştiriciliği Birliği
İktisadi İşletmesi arasında,
‘Halk Süt için süt alım pro-
tokolü’ imzalandı. Yapılan
törende konuşan İBB Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu,

“Benim en çılgın projele-
rimden birisi, Halk Süt
projesi. Biz, İstanbul'un ve
halkımızın gerçek sorunla-
rını farkındayız. Ve bunlara
çözüm bulma noktasında,
kendini mesul hisseden bir
yönetimiz” dedi. İma-
moğlu, İBB olarak, bugüne
kadar 14,5 milyon litre süt
dağıttıklarını söyledi. 

ç Kelle koltukta çalışıyoruz!
Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN) Genel
Başkanı Özlem Akarken, tırmanışa geçen şiddet vaka-

larına isyan etti. Akareken, “Sağlık çalışanları kelle koltukta
çalışıyor. Şiddet için TCK’ya özel bir madde eklenmeli ve
uygulamadaki gevşemeler bir an önce giderilmelidir” dedi.
Akarken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın bu konuda 
sorumluluk alması gerektiğini öyledi. I SAYFA 8

ç

Zafer Yalçın

Battal İlgezdi

Vildan Aydın



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

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

Hafızada iyileşme gözlendi  

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

Beyaz cevheri küçülttü

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

Gençlerde henüz denenmedi

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

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

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

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

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

Protein kaçağına dikkat

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

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

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

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

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

İdrar sıkıntısı belirti

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

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

Son teknolojik tedaviler 

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

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

SERTLEŞME
PROBLEMİ 

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

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

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

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

Hafızada iyileşme gözlendi  

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

Beyaz cevheri küçülttü

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

Gençlerde henüz denenmedi

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

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

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

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

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

Protein kaçağına dikkat

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

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

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

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

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

İdrar sıkıntısı belirti

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

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

Son teknolojik tedaviler 

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

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

SERTLEŞME
PROBLEMİ 

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

60-80 yaş aralığındaki 247
katılımcıyı gözlemleyen yeni
bir çalışma, yürüme gibi fizik-
sel aktivitelere katılmanın,
beyni olumlu bir şekilde
etkileyebileceğini buldu.
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Kış aylarında özellikle viral 
enfeksiyonlar sıkça kapımızı 
çalıyor. Enfeksiyonların en 

yaygın görülen ve ebeveynlerin yoğun 
kaygı duymalarına yol açan belirtile-
rinden biri, ‘yüksek ateş’ oluyor. Son 
haftalarda, çocuk acil polikliniklerine 
yüksek ateş nedeniyle başvuruda ciddi 
bir artış var. Bunun nedeni ise yüksek 
ateşin Covid-19’un da yaygın belirti-
lerinden biri olması. Ancak her ateş 
Covid-19 enfeksiyonundan kaynak-
lanmıyor ve çoğu viral enfeksiyonda 
olduğu gibi bu hastalık ateş olmadan 
da seyredebiliyor. Ebeveynlerin yük-
sek ateşte kaygılandıkları bir başka 
önemli nokta da, çocuklarının havale 
geçireceğini ve bunun sonucunda 
beyninde kalıcı hasar oluşacağını 
düşünmeleri. Oysa yaygın inanışın ak-
sine, 6 ay-5 yaş arasındaki çocukların 
ancak yüzde 4’ünde ateşli durumlarda 
havale gelişiyor. Gerek yüksek ateş, 
gerekse eşlik eden menenjit ve en-
sefalit gibi ağır bir enfeksiyon varlığı 
olmadan görülen basit ateşli havale, 
beyinde kalıcı hasar bırakmıyor. 

Önemli önerilerde bulundu
Çocuklarda oldukça sık rastlanan 
yüksek ateş, vücut sıcaklığının 38,5 
derece üstü olarak ölçülmesi şeklinde 
tanımlanıyor. Acıbadem Dr. Şinasi 
Can (Kadıköy) Hastanesi Çocuk Sağ-
lığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. 
Sibel Aka, çocuğun genel durumunun 

ateşin derecesinden daha önemli 
olduğuna dikkat çekerek, “Ateş bir 
hastalık değildir, vücudun doğal ve 
faydalı bir yanıtıdır. Ayrıca ateşin 
yüksekliği ile hastalığın ciddiyeti ara-
sında her zaman bir bağlantı olmuyor. 
Ancak eğer çocuğunuz çok huzursuz-
sa veya dalgınsa, bu 
sorunlarına kusma, 
ishal ve baş ağrısı 
gibi başka sorunlar 
eşlik ediyorsa ve 
en önemlisi ateşle 
birlikte ciltte dö-
küntü varsa, hemen 
doktora başvur-
malısınız. Çünkü 
bu tablo ciddi bir 
hastalığın belir-
tisi olabiliyor. 
Çocuğunuz bir 
yaşın altınday-
sa, özellikle de 
3 ayın altında 
ise ateş duru-
munda hemen 
doktora başvur-
manız gerekiyor” 
diyor. Çocuk Sağlığı 
ve Hastalıkları Uzmanı 
Doç. Dr. Sibel Aka, çocuk-
larda gelişen yüksek ateşte ebeveyn-
lerin en sık yaptıkları 5 hatayı anlattı; 
önemli önerilerde bulundu. 
Yanlış: Kalın giydirmek
Doğrusu: Ateşin hızlı yükseldiği 
durumlarda titreme ve üşüme sorun-
ları gelişebiliyor. Çocuğun özellikle 

el ve ayakları soğuk olabiliyor. Üşür 
kaygısıyla çocuğunuzu sıcak ortamda 
tutmayın, kalın giydirmeyin. Çünkü 
sıcak, vücut ısısının daha fazla yük-
selmesine yol açıyor. Oda ısısı ne çok 
sıcak ne de çok soğuk olmalı. Dola-
yısıyla oda ısısını 22-24 derecelerde 

tutmaya dikkat edin. 
Ayrıca kalın kıyafet-
ler yerine bol ve ince 
kıyafetler giydirmeye 
özen gösterin.  
Yanlış: Soğuk suya 
sokmak
Doğrusu: Soğuk su 
vücut sıcaklığının 
tekrar hızla yüksel-
mesine neden oluyor 

ve çocuğu huzursuz 
ediyor. Çocuğunu-
zun ateşi yüksel-
diğinde ılık suyla 
banyo yaptırabilir 
veya ılık pansu-
man uygulayabi-

lirsiniz. 
Yanlış: Ateşi hızla 

normale döndürme-
ye çabalamak

Doğrusu: Ateş düşürücü 
kullanımındaki amaç, çocu-

ğun ateşten doğan huzursuzluğunu 
gidermek. Eğer çocuğunuzun bilinen 
bir kronik hastalığı veya öncesinde 
ateşli havale geçirme öyküsü yoksa, 
38-38,5 dereceye kadar olan ateş-
te ilaç vermeden bekleyebilirsiniz. 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı 

Doç. Dr. Sibel Aka, 
ateş düşürücü ilaç-
lara mutlaka uygun 
dozlarda ve uygun ara-
lıklarla başvurulması 
gerektiğini belirterek, 
“Çocuğun ateşini hızla 
normale döndürmek 
için gereğinden fazla 
ateş düşürücü ilaçlara 
başvurmayın. Aksi 
halde aşırı doz kulla-
nımına bağlı istenmeyen hipotermi 
ile mide irritasyonu gibi yan etkiler 
ve ilaç zehirlenmeleri gelişebiliyor” 
diyor.    
Yanlış: Gelişigüzel antibiyotiğe 
başlamak
Doğrusu: Çocukluk çağında yüksek 
ateş en sık enfeksiyon hastalıkları ne-
deniyle gelişiyor. Doç. Dr. Sibel Aka, 
bu enfeksiyonların çoğunun virüs 
kaynaklığı olduğuna işaret ederek, 
şöyle devam ediyor: “Bakteri enfek-
siyonları daha az görülüyor ve bu 
ayırımın doktor tarafından yapılması 
gerekiyor. Antibiyotikler sadece bak-
teri enfeksiyonlarında fayda sağlıyor, 
virüs enfeksiyonlarında ise yararlı 
olmuyor. Dolayısıyla çocuklarda ateş 
saptandığında hemen antibiyotiğe 
başlamak son derece yanlış bir uygu-
lama. Çünkü gereksiz yere kullanılan 
antibiyotikler yararsız olduğu gibi, 
istenmeyen alerjik reaksiyon, kusma, 
ishal, mantar enfeksiyonları gibi ciddi 
yan etkilerin ve antibiyotik direncinin 
gelişmesine neden olabiliyor.” 

Güliz herkesi 
dans ettirecek

Okunmaya 
değer bir kitap

Çocuklarda oldukça sık rastlanan yüksek ateş, vücut sıcaklığının 38,5 derece üstü olarak ölçülmesi 
şeklinde tanımlanıyor. Acıbadem Dr. Şinasi Can (Kadıköy) Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Uzmanı Doç. Dr. Sibel Aka, yüksek ateş durumunda neler yapılmaması gerektiğini anlattı

Güliz Ayla, sözünü kendi yazdığı ve bes-
tesini Cemre Kabaş ile yaptığı Al Yorgun 
Kalbimi adlı teklisini Sony Music Türkiye 

etiketiyle müzikseverlerle buluşturdu. 
Güliz Ayla kışın en soğuk günlerinde bu 

şarkıyla herkesi dans ettirecek

SÖZLERI Güliz Ayla’ya, müzi-
ği Güliz Ayla ve Cemre Kabaş’a 
ait şarkıya Ata Bornova ile 

Mehmet Mutlu’dan oluşan Alaca’nın 
yaptığı düzenleme 70’lerin diskosuyla 
günümüzün modern sound’unu bir 
araya getiriyor. Ortaya çıkan dinamik 
yapı dinleyenleri dansa davet ediyor. 
Romantik sözleriyle dikkat çeken 
Al Yorgun Kalbimi şarkısını 2 yıl 
önce yazdığını söyleyen Güliz Ayla 
“Akustik ve bundan çok daha yavaştı 
ilk hali. Nakaratı bambaşkaydı. Ama 
düzenlemesini yapan Alaca’yla tanı-
şınca daha dinamik hallerin yakışa-
cağını düşündüm” diyor. Bu aylarda 
daha çok slow şarkıların yayınlanması 
bir gelenekken Güliz Ayla’dan bir 
ters köşe geliyor. Ayla, “Kış boyu 
dans ihtiyacını karşılayacak bir şarkı” 
sözleriyle bizi neşelenmeye çağırıyor. 
Gökhan Özdemir’in yönettiği klip ise 
Al Yorgun Kalbimi’nin verdiği hisse 
son derece uygun olarak rengarenk 
çekildi. 80’lerin modası aerobik fırtı-
nasına da referans veren klipte Güliz 
Ayla spor kıyafetleri ve saç bandıyla 
kamera karşısına geçiyor.

Arkadaşlarını güldürdü
Sonra da bir mayoyla şezlonga uza-
nıp güneşleniyor. Güliz Ayla “Klip 
setlerinde hep üşüyen taraf oluyorum 
seçimlerim yüzünden. Yine kış ortası 
bir klipte mayo giydiğim için kendi 
kendimize güldük. Ne zaman mev-
simine göre giyinip klip çekeceğim 
ben?” sözleriyle ekip arkadaşlarını 
güldürdü.

ÜSKÜDAR Üniversitesi 
Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksek Okulu (SHMYO) 

Çevre Sağlığı Öğretim Görevlisi 
Ahmet Adiller, toprak kirliliği ve 
toprak atıkların değerlendirilmesi 
konusunda bilgi verdi.
Hava ve su gibi vazgeçilmez doğal 
kaynaklarımızdan biri olan top-
rağın da hayati önem taşıdığını 
belirten Öğretim Görevlisi Ahmet 
Adiller, “İnsanoğlu nasıl hava ve 
su olmadan yaşayamazsa toprak ve 
toprağın sunduğu besinler olmadan 
da yaşaması mümkün değildir. Bu 
yüzden toprak kirliliği de en az su 
ve hava kirliliği kadar önemlidir. 
Hatta toprağın kirlenmesi sonu-
cunda iyileştirilmesi sudan daha 
zor olduğundan toprak kirliliği 
konusunda daha bilinçli olunması 
gerekmektedir.” dedi.

Bilinçsiz tüketim tehlikeli
Günümüzde besin üretimi gerçek-
leştirilen tarlalarda yer alan verimli 
toprakların oluşma süreçlerinin 
yüzyıllar aldığını belirten Adiller, 
“Ancak günümüzde gerçekleştir-
diğimiz bilinçsiz üretim-tüketim 
faaliyetleri bu değerli doğal kayna-
ğımıza büyük tehdit oluşturmak-

tadır. Günümüzde 
evlerimizde dahi 
kullandığımız pek 
çok ürün içerisinde 
çevre ve insan sağlığı 
açısından “tehlikeli” 
olarak adlandırabile-
ceğimiz pek çok ürün 
bulunmaktadır ve bu 
ürünlerin kullanım 
ömrü dolduğunda 
doğaya ve insana zarar vermeyecek 
şekilde bertaraf edilmeleri gerek-
mektedir.” diye konuştu.

Tehlikeli atıklar risk 
oluşturuyor
Bilinçsizce doğaya atılan pek çok 
atığın maalesef günümüzde top-
rak kirliliğini endişe verici boyuta 
getirdiğine dikkat çeken Öğretim 
Görevlisi Ahmet Adiller, “Toprak 
kirliliği evlerimizden ya da endüst-
riyel tesislerden çıkan pek çok sıvı 
ya da katı formda bulunan atık-
tan kaynaklansa da özellikle katı 
formda olan atıklardır. Örneğin 
bir fabrikanın tehlikeli atıklarını 
kontrolsüz ve önlemsiz bir biçimde 
toprağa gömmesi ya da evlerimizde 
kullandığımız pil, floresan, bazı 
boya maddeler, haşere ilaçları gibi 
atıkların ya da maddelerin toprak-
la buluşması toprakta çok ciddi 

kirlilik riski oluşturacak, hatta bu 
toprakta oluşan kirlilik su kaynak-
larına karışacaktır.” dedi.

Kontrolsüz gübre ve 
ilaç kullanılıyor
Toprak kirliliğine sebep olan bir 
diğer atık kaynağının ise tarım 
olduğunu dile getiren Öğretim 
Görevlisi Ahmet Adiller, şunları 
söyledi: “Günümüzde pek çok çiftçi 
kısa vadede daha yüksek verim 
elde edebilmek için bilinçsiz ve 
kontrolsüz gübre ve ilaç kullanı-
yor. Bu kullanılan suni gübreler ve 
aslında bitki ve toprakta yer alan 
zararlıları öldürmek için kullanılan 
zehirli ilaçlar toprakta birikerek 

zaman içerisinde toprağı gide-
rek artan boyutta kirletiyor. Ve 
hem kısa vadede verim arttırmak 
için uzun vadede toprağın verimi 
düşürülüyor. Hem de bu ilaçların 
kullanıldığı bitkilerde yetişen besin 
maddeleri bu ilaçların izlerini taşı-
yor. Yani toprağı kirleterek aslında 
sadece toprağa zarar vermiyor, aynı 
zamanda dolaylı olarak o toprakta 
yetişen besini tüketen kendimize 
zarar veriyoruz. Bu yüzden toprak 
kirliliğinin önlenmesi konusunda 
çiftçilerin bilinçlendirilmesi ve 
tarımda gübre ve pestisit denilen 
kimyasalların kullanımının kontrol 
altına alınması da oldukça büyük 
önem arz ediyor.”

MUSTAFA Kemal Atatürk’ün 
özellikle askeri okullar olmak 
üzere tüm okulların müfreda-

tına dahil edilmesini istediği klasik 
kitap Beyaz Zambaklar Ülkesinde, 
İnkılâp Kitabevi tarafından yeniden 
yayımlanan Beyaz Zambaklar Ülkesin-
de, Hasip Ahmet Aytuna’nın tarihsel 
çevirisiyle yayımlandı. Uzun zamanını 
Finlandiya’da geçirerek ülkenin siyasal 
yapısını, eğitim yapısını ve din adam-
larını, bürokrasiyi inceleyen Grigoriy 
Petrov, bu incelemelerinden yola 
çıkarak kitaplaştırdığı Beyaz Zambak-
lar Ülkesinde ile Türkiye toplumu için 
de ilham kaynağı olan bir eser ortaya 
koyuyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün 
başta askeri okullar olmak üzere tüm 
okulların müfredatına dahil edilmesini 
istediği Beyaz Zambaklar Ülkesinde, 
Hasip Ahmet Aytuna’nın tarihsel çevi-
risiyle okurlarla buluşuyor. Bir milletin 
var olma mücadelesini anlatan bu 
klasik yapıt, yayımlandığı ilk günden 
bugüne ilgi görmeye devam ediyor.

Doç. Doç. Dr. Dr. 
Sibel Sibel 
AkaAka

Ahmet Ahmet 
AdillerAdiller

Hava ve su kirlililiği kadar önemli bir çevre sorununun da toptak kirliliği olduğunu vurgulayan uzmanlar, fabrikaların tehlikeli atıklarının toprağa 
gömülmesinin, tarımda bilinçsiz ve kontrolsüz şekilde kullanılan gübre ve ilaçların ve hafriyat atıkların toprak kirliliğine yol açtığına dikkat çekiyor

NEŞE MERT

ZEYNEP VURAL

UZMANLAR 
UZMANLAR 

UYARDIUYARDI

COCUGUNUZDA ATES VARSACOCUGUNUZDA ATES VARSA
BU 5 HATAYA DUSMEYBU 5 HATAYA DUSMEYiiN!N!

Doğrusu: Çocuğunuzun ateşi yük-
seldiğinde mümkün olduğunca sıvı 
gıdalarla beslemeli, eğer emzirme 
dönemindeyse sık sık emzirmeye 

devam etmelisiniz. Ayrıca bol 
bol su içirmeye dikkat edin 

ve yemek yedirmek için 
zorlamayın.

Yanlış:
Ateşli çocuğu

beslemeye çalışmak

ÇEVREYE GÖZÜNÜZ GIBI BAKIN
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KüçüKçeKmece'de ormanlık alanda
ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu.
Üzerinden kimlik çıkmayan 25 yaşların-

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

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

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

Hastaneye beni almadılar

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

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

Eve girmek istemiyorum

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

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

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

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

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

arası anma sürüşü yapıldı.

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

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

Umut'la hiç tanışamadı

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

Mücadele edeceğiz

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

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

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

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

BISIKLETLI
PROTESTO

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

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

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

Kendimi kenara attım

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

Maganda dehşeti

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

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

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

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

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

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

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

Hastaneye beni almadılar

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

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

Eve girmek istemiyorum

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

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

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

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

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

arası anma sürüşü yapıldı.

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

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

Umut'la hiç tanışamadı

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

Mücadele edeceğiz

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

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

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

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

BISIKLETLI
PROTESTO

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

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

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

Kendimi kenara attım

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

Maganda dehşeti

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

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

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

polise teslim oldu. Şüpheli Mehmet C.Ç. adliyeye
sevk edildi.  Öte yandan olay günü yaşananlar gü-
venlik kamerasına yansıdı. Olay 26 Haziran'da
Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana
geldi. Şüpheli Mehmet C.Ç ve eşi A.Ç.'nin, H. is-
mindeki kız arkadaşlarıyla, H.'nin babasına ait me-
kana gelip gitme konusunda aralarında
küfürleşmeye varan tartışma yaşandı. Bu olay üze-
rine H.'nin erkek arkadaşı Abdulkadir U.(21) Meh-
met C.Ç.'yi telefonla arayarak tehdit etti. Daha
sonra Mehmet C.Ç. ile olay yerinde buluşmak için
sözleşen Abdulkadir U. yanına arkadaşı Sinan K.'yı
da alarak gitti. Olay yerinde çıkan kavgada Sinan
K., Mehmet C.Ç. tarafından silahla ateş edilmesi
sonucu yaralandı. Mehmet C.Ç. olay yerinden
otomobille kaçarken, yaralanan Sinan K. kaldırıl-
dığı hastanede hayatını kaybetti. DHA
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OLAY saat 10.30 sırala-
rında Sultanbeyli Adil 
Mahallesi’nde meydana 

geldi. Sultanbeyli İlçe Emniyet 
Müdürlüğü Devriye Ekipler 
Amirliği ekipleri, cadde üzerinde 
drift atarak ilerlediği öne sürü-
len 60 T 0253 plakalı taksiye dur 
ihtarında bulundu. İhtara uymayan 
taksi sürücüsü kaçmaya başladı. 
3 kilometre boyunca devam eden 
kovalamacanın ardından taksi, 

caddede ilerleyen Mehmet Özgel 
yönetimindeki 34 EIN 584 plakalı 
panelvan araca çarparak takla attı. 
Kazayı görenler yardıma koştu. 
Olay yerine gelen ekipler yaptıkları 
incelemelerde taksi sürücüsünün 
14 yaşındaki M.Y.Ö olduğunu ve 
aracı evden izinsiz aldığını belir-
ledi. M.Y.Ö ve takside bulunan 
14 yaşındaki H.D, tedbir amaçlı 
ambulansla Sultanbeyli Devlet 
Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaşı küçük 

sürücü M.Y.Ö’ye, dur ihtarına uyu-
mamak, drift atmak ve ehliyetsiz 
araç kullanmaktan 13 bin 176 lira 
idari para cezası uygulandı. Ayrıca 
gerekli işlemlerin yapılabilmesi için 
Çocuk Büro Amirliğine teslim edil-
di. Öte yandan kaza anı güvenlik 
kamerasına yansıdı. Görüntülerde 
kontrolsüz bir şekilde ilerleyen 
taksinin panelvan araca çarparak 
takla attığı ve kazayı görenlerin 
olay yerine koştuğu görülüyor.

14 YAŞINDA ÇOCUK KAZA YAPTI!

Zeytinburnu’nda 5 katlı binanın 1. katındaki 
kargo şubesinde çıkan yangında Filistin uy-

ruklu İbrahim Muhana, hayatını kaybetti

Kargo şubesinde
yangın: 1 ÖLÜ

OLAY, 11 Eylül günü sabah 
saatlerinde Bahçelievler Zafer 
Mahallesi’nde meydana geldi. 

Güvenlik kamera görüntülerine yan-
sıyan olayda; oto tamircisinin önüne 
bir kamyonet yanaşıyor. Kamyonetten 
hızla inen kadın kenarda duran, yakla-
şık 35 kilo ağırlığındaki metal varili bir 
halterci gibi havaya kaldırıp, kam-
yonete fırlatıyor. Kadın aynı yerdeki 
plastik çöp kovasını yere boşalttıktan 
sonra kamyonete atıyor. Kadının bin-
mesiyle kamyonet uzaklaşıyor. İş yeri 
sahibinin olayla ilgili şikayetçi olmadı-
ğı öğrenildi.

Beni bile fırlatırdı
İş yeri çalışanı Yavuz Bora, “Ben bu-
rada kalıyorum. Bugüne kadar böyle 
bir şeye rastlamamıştım. Bu varili 
kaldırmak büyük bir güç ister ama bu 
kadın varili bir seferde kaldırıp ara-
basının içine attı. Ben de buradaydım. 
Neyse ki ben de çıkmadım karşısına. 
Çıksaydım farklı şeyler olurdu. Emi-
nim beni de fırlatırdı. Fırlatmasaydı 
bile yerden yere vururdu. Varilin 
ağırlığı da 35 kilodan fazladır” dedi.

ARNAVUTKÖY’DE Sultangazi 
yolunda sürücüsünün direksiyon 
hakimiyetini kaybettiği otomobil 

karşı şeride geçip başka bir otomo-
bille çarpıştı. Feci kazada hurdaya 
dönen otomobil sürücüsü olay yerinde 
hayatını kaybetti 3 kişi de yaralandı. 
Kaza saat 08.20 sıralarında Arnavut-
köy-Sultangazi Çevreyolu Arnavutköy 
Devlet Hastanesi karşısında meydana 
geldi. İddiaya göre 34 AAR 618 plakalı 
otomobil sürücüsü Mesher M., Hadım-
köy istikametinde seyir halindeyken di-
reksiyon hâkimiyetini kaybedip refüjü 
aşarak karşı şeride geçince, Sultangazi 
istikametinde seyir halinde olan 34 
YFE 04 plakalı otomobille çarpıştı. 
Kazada 34 YFE 04 plakalı otomobil 
hurdaya dönerken sürücüsü Erdem 
Aslan olay yerinde hayatını kaybetti. 
Erdem Aslan ile aynı otomobil içinde 
bulunan Ü.E., M.D. ile kazaya karışan 
diğer otomobil sürücüsü Mesher M. 
yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza 
sonrasında yol bir süre trafiğe kapatıl-
dı. Kazaya karışan otomobiller çekiciye 
yüklenirken bölgede de trafik yoğunlu-
ğu oluştu. Otomobillerin bulundukları 
yerden alınmasıyla yol açıldı.

KADIN VARILI 
YÜKLENIP GÖTÜRDÜ

Hurdaya dönen
araçta can verdi

SAHTE PASAPORT 
IŞE YARAMADI

BEŞIKTAŞ’TA seyir halindeki otomo-
bilin motor bölümünde yangın çıktı. 
Sürücünün son anda indiği otomobil-
den geriye demir yığını kaldı. Oto-
mobilin yandığı anlar ise vatandaşlar 

tarafından cep telefonu kameralarıyla 
saniye saniye görüntülendi. Barbaros 
Bulvarı’ndan Karaköy istikametine 
giden 34 EZ 1044 plakalı otomobilin 
motor kısmında Beşiktaş Meydanı’na 
geldiği sırada saat 06.00’da yan-
gın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir 
nedenle çıkan yangın sırasında ismi 

öğrenilemeyen sürücü alev topuna 
dönen otomobilden son anda ken-
dini dışarı attı. Otomobilin alev alev 
yandığı anlar, çevredeki vatandaşlar 
tarafından cep telefonu kameralarıyla 
saniye saniye kaydedildi. Ihbar üzeri-
ne olay yerine gelen itfaiye ekibi yan-
gına müdahale ederek kısa sürede 
söndürdü. Yanan otomobilden geriye 
demir yığını kaldı.

YENIDOĞAN Mahallesi 48. 
Sokak’ta 5 katlı binanın 1. katın-
daki kargo şubesinde saat 09.00 

sıralarında iddiaya göre elektrikli sobadan 
kaynaklı, yangın çıktı. Bu sırada dairede bir 
haftadan beri arkadaşının misafiri olarak 
kaldığı öğrenilen Filistin uyruklu İbrahim 
Muhana buradaydı. İhbar üzerine olay yeri-
ne itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edil-
di. Mahalleli de camı kırarak içeridekilere 
yardım etmeye çalıştı. İki mahalle sakini de 
dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri yangını 
kısa sürede kontrol altına alırken, İbrahim 
Muhana dumandan etkilendi. Muhana, sağ-

lık ekipleri tarafından hastaneye kaldırdı. 
Muhana, hastanede yapılan tüm müdahale-
lere rağmen kurtarılamayarak hayatını kay-
betti. Yangın sonrası ilk müdahaleyi yapan 
kişilerden Abdülvahit Durubi, “Bodrum 
katta çalışan bir arkadaş ‘yukardan duman 
geliyor’ dedi. Biz de yukarı çıktık. Duman 
vardı, içeriye giremedik. Cam kırmaya 
çalıştım. Yangında bir kişi hayatını kaybetti. 
Akşamları orada yatıyordu.” dedi. Mahalle 
sakini Reşat Kula, “Biz aşağıdaydık. İçerde 
yatan kişilerin olduğunu biliyorduk. Bir kişi 
öldü. Yangının elektrikli sobadan çıktığı 
söyleniyor.” ifadesini kullandı.

İstanbul ve Kocaeli’nde işlediği hırsızlık suçlarından hapis cezası 
alan ve cezaevine girmemek için sahte pasaportla ülkeden kaçan 
Moğolistan uyruklu kadın Uransaıkhan U, Türkiye’ye giriş yapmak 

için geldiği İstanbul Havalimanı’nda yine sahte pasaportla yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafın-
dan oto hırsızlarına yönelik 3 ay 
önce başlatılan teknik ve fiziki 

takip sırasında bir oto hırsızlık çetesi 
ortaya çıkarıldı. Polis yaptığı soruş-
turmada şüphelilerin kullanılmayacak 
kadar hasarlı olan otomobilleri satın 
aldıkları, aynı aracın benzerini yurt 
dışından getirerek motor ve şasi nu-
maralarını değiştirdikleri tespit edildi. 
Şüphelilerin daha sonra sanki hasarlı 
otomobili tamir ettirmiş gibi yaparak 
sattıkları belirlendi.

Yeni yöntemleri ortaya çıktı
Polis soruşturmasında şüphelilerin 
kullandığı yeni bir yöntem daha ortaya 
çıkarıldı. Şüphelilerin motor ve şasi 
numaralarını değiştirdikleri araçları 
sigorta yaptırdıkları, aradan bir süre 
geçtikten sonra çalınmış gibi yaparak 
polise başvurdukları öğrenildi. Başvuru 

sırasında kadın üyelerin giderek polise 
çalıntı müracaatında bulunduğu bu 
sayede şüphe çekmemeyi amaçladıkları 
öğrenildi. Daha sonra otomobillerin 
parasını sigorta şirketinden tahsil eden 
şüphelilerin, aslında kendilerinde bulu-
nan otomobili de atölyelerinde parça-
lara ayırarak yedek parça olarak piyasa 
sürdükleri öğrenildi. Şüphelilerin bazı 
olaylarda arabası kaza yapan otomobil 
sahiplerine 

5 ilde operasyon
Oto hırsızlık Büro Amirliği tarafından 
İstanbul, Balıkesir, Antalya, Kocaeli, 
Tekirdağ illerinde daha önceden tespit 
edilen 33 adrese eş zamanlı baskın 
yapıldı. Baskınlarda ikisi kadın 30 kişi 
yakalandı. Baskın yapılan evlerin birin-
de yapılan aramada uzun namlulu bir 
silah, bir tabanca yüzlerce mermi ele 
geçirildi. DHA

SEYTANIN BSEYTANIN BiiLELE  
AKLINA GELMEZ!AKLINA GELMEZ!

ŞÜPHELILE-
RIN işlemleri 
Asayiş Şube 
Müdürlüğünde 
yapıldı. Polis 
şüphelilerin 
motor ve şasi 
numaralarını 
değiştirdiği 30 
otomobile el 
koydu. Poliste 
işlemleri tamam-
lanan şüpheliler 
adliyeye sevk 
edildi.

30 otomobil 30 otomobil 
ele geçirildiele geçirildi

İstanbul merkezli 5 ilde  oto hırsızlarına yönelik operasyonda ikisi kadın 30 kişi gözaltına alındı. So-
ruşturma sonucunda şüphelilerin bazı olaylarda motor ve şase numaralarını değiştirdikleri araçları 

çalındı gibi gösterip sigortadan parasını aldıkları, otomobili ise yedek parça olarak sattıkları öğrenildi

ESENYURT’TA, bir kişi 
kendisini kovalayan köpek-
lerden kaçtığı sırada akan 
trafikte yola düştü. Otomobil 
çarpmasından kıl payı kurtulan 
kişinin yaşadığı korku dolu 
anlar kameraya yansıdı. Olay, 
dün öğle saatlerinde Esenyurt 
Cumhuriyet Mahallesi’nde 
yaşandı. Kaldırımda yürüyen 
kişiyi köpekler kovalamaya 
başladı. Korkan adam, koşma-
ya başladı. Kendini yola atan 
kişi, bu sırada seyir halinde 
olan bir otomobilin önüne 

düştü. Sürücü son anda fren 
yaparken, köpeklerden kaçan 
kişi hızla olay yerinden uzak-
laştı. Yaşananlar ise bir aracın 
kamerasına saniye saniye 
yansıdı.

Az daha ölecekti!

Bahçelievler’de bir kadının, oto tamirci-
si önündeki metal varili, bir halterci gibi 

kaldırıp, kamyonete fırlatarak, çaldığı 
anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 

Görüntülerde, kadının plastik çöp kova-
sını yere boşalttıktan sonra kamyonete 

atarak çaldığı da görülüyor

Sultanbeyli’de 14 yaşındaki çocuğun kullandığı taksiyle panelvan çarpıştı. Çocuk, kazayı 
hafif sıyrıklarla atlatırken kaza anı ve çevrede yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı

ISTANBUL Havali-
manı Emniyet Şube 
Müdürlüğü ekipleri 

Moğolistan’dan Türkiye’ye 
gelen Uransaıkhan U’nın ibraz 
ettiği pasaporttan şüphe-
lendi. ‘Buyandelger Ayhs’ 
adına ibraz edilmiş pasapor-
tu yakından inceleyen polis 
ekipleri belgenin başkasına ait 
olduğunu tespit etti. Bunun 
üzerine yolcunun üst araması 
yapıldı. Yapılan üst aramasın-
da yolcuya ait olduğu tespit 
edilen pasaport bulundu. GBT 

ve parmak izi kontrolünde 
kimliği tespit edilen Moğolis-
tan uyruklu kadın yolcunun 
Kocaeli ve İstanbul’da işlediği 
hırsızlık suçlarından 8 yıl 4 ay 
hapis cezasına çarptırıldığı ve 
arandığı ortaya çıktı. Sahte 
pasaport ile gözaltına alınan 
kadın hırsızın, hakkında kesin-
leşmiş hapis cezası nedeniyle 
sahte pasaport ile Türkiye’den 
kaçtığı ortaya çıktı. Sorgusu-
nun ardından mahkemeye sevk 
edilen Uransaıkhan U, tutuk-
lanarak cezaevine gönderildi.

Otomobil kül oldu
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Meteoroloji’nin kar yağışı uyarısı üze-
rine harekete geçen Büyükçekmece Bele-
diye Başkanı Dr. Hasan Akgün, karla

mücadele ekibini tedbir almaları konusunda uyardı.
Kar yağışının ilçeyi olumsuz etkilememesi adına Fen
İşleri Müdürlüğü ekipleri 24 saat görev başında ola-
cak. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı Kar Timi ekibi İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile koordineli
olarak teyakkuzda olacak.
24 saat görev başında

Büyükçekmece Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne
bağlı Kar Timleri, Balkanlardan gelen soğuk hava
dalgasına hazır. Geçtiğimiz kış mevsimlerinde yoğun
kar yağışına rağmen hazırlıksız yakalanmayan ve ilçe
halkını mağdur etmeyen Büyükçekmece Belediyesi,
bu yıl da aynı titizlikle çalışmalarını sürdürüyor.
Karla mücadele ekipleri, tuzlama araçları, kepçeler,
greyderler, kamyonlar, ambulanslar ve 300 personel
24 saat esasına göre çalışacak. Oluşturulan ktar Tim-
leri ilçenin ana giriş yolları, cadde, sokak ve bulvarla-
rında hizmet verecek.
Gerekli önlemleri aldık

Bu geceden itibaren etkili olması beklenen kar yağı-
şıyla ilgili açıklamada bulunan Büyükçekmece Bele-
diye Başkanı Dr. Hasan Akgün; “Meteoroloji Genel
Müdürlüğü, AKOM ve İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından yapılan uyarılar kapsamında Büyük-
çekmece’de de etkili olması beklenen kar yağışı için
ekibimle birlikle gerekli önlemleri aldık. Büyükçek-
mece Belediyesi olarak Büyükşehir Belediyemiz ile
koordineli bir şekilde 24 saat nöbet esasına dayalı
olarak çalışacağız. Vatandaşlarımız olası bir kar ya-
ğışı durumunda belediyemizden destek ve yardım is-
temek için, Büyükçekmece Belediyesi’nin sabit
numarası olan 444 0 340 numaralı telefonu arayarak
talep ve sorunlarını iletebilir" şeklinde konuştu.

2 021-2022 eğitim ve öğretim yılının ilk
dönemi bugün bitti. İstanbul'da öğ-
renciler karnelerini aldı. Bahçeliev-

ler’deki Fikret Yüzaltı İlkokulu’nda karneleri
dağıtılan öğrencileri velileri kapının önünde
bekledi. Pandemi nedeniyle sınıflara alın-
mayan veliler buruk bir heyecan yaşadıkla-
rını dile getirdi. Velilerden Meliha Aslan,
"Biraz buruk yaşıyoruz. Keşke birlikte içe-
ride o heyecanı yaşasaydık ama maalesef
böyle olmak zorunda. Bu durum geçene
kadar yapacak bir şey yok" dedi. Karne he-
yecanı yaşayan öğrencilerden Çağdaş Yaşar
Numanoğlu ise iyi bir dönem geçirdiğini
ifade ederek, "Güzel geçti, derslerime çalış-
tım. İçimde karne alma heyecanı var. Çok
iyi bekliyorum hepsini, e-okul’da hepsi iyi
gözüküyor. Tatilde ders çalışacağım, karde-
şimle ilgileneceğim. Okulu da arkadaşlarımı
da özleyeceğim" diye konuştu.

Öğrencilere tavsiye

Bağcılar İstanbul Ticaret Odası İlkoku-
lu’nda düzenlenen karne dağıtım töreni de
şölen havasında geçti. Rengarenk balon,
çiçek ve rafyalarla süslenmiş sınıflarda ço-
cuklar şarkılar söyleyerek karnelerini aldı.
Törende dereceye giren öğrencilere karnele-
rinin yanında madalya ve hediyeler de ve-
rildi. Programa katılan Bağcılar
Kaymakamı Mustafa Eldivan, AK Parti
İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, Bağcılar Bele-
diye Başkanı Yardımcısı Mehmet Şirin ve
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz,
özenle hazırlanan ortamdan dolayı öğren-
cilere teşekkür etti. Karne dağıtımı öncesi 3.
ve 4. sınıf öğrencileri, yeteneklerini sergiledi.
Kimi şiir okudu kimi de grup halinde şarkı-
lar söyledi. Miniklerin performansı büyük-
lerinden büyük alkış aldı. Renkli
görüntülerin yaşandığı programda çocuk-
lara karneleri verildi. Öğrenciler arasında

dereceye girenlere ise madalyaları ve hedi-
yeleri takdim edildi. Protokol üyeleri, iki
hafta süreyle okuldan ayrı kalacak öğrenci-
lerine tatili verimli geçirmeleri için tavsiye-
lerde bulundu.

Sizleri çok seviyorum

Öte yandan Bağcılar Güneşli Mahallesi’nde
bulunan Bağcılar Belediyesi Çocuk Bakım

Evi’nde de karne heyecanı yaşandı. Kreşte
eğitim gören 4-6 yaş aralığındaki 71 çocuğa
da karneleri dağıtıldı. Öğrencilerin sevincini
paylaşan Bağcılar Belediye Başkanı Lok-
man Çağırıcı, yayımladığı mesajda şunları
söyledi: “Başarılarınızdan dolayı sizleri kut-
luyorum. Aileniz ve sevdiklerinizle huzurlu,
sağlıklı bir tatil geçirmenizi diliyorum.”
Okullar 7 Şubat Pazartesi günü açılacak.

Ekipler hazır

T ürkiye’nin belirlenen son nüfusunun
80 milyona dayandığını öğrendik.
Bir de dışardan gelen sığınmacılar.

Araziler satılıyor, evler satılıyor, halkın malı
fabrikalar şirketler satılıyor. İlerimizde ku-
raklık ve açlık görünüyor. Dünyada hızlı ço-
ğalan ülkelerden biriyiz. Birleşmiş Milletler
ve Devlet İstatistik Enstitüsü verilerine da-
yanarak ülkemizle dünyayı karşılaştırdığı-
mızda şu tabloyu görüyoruz. 1960’lı
yıllarda 3 milyar olan dünya nüfusu, 1990’lı
yıllarda 5.7 milyara yükselmiş. Türkiye’de
aynı dönemde 27.754.820’den 56.473.035
kişiye çıkmış. Dünyada nüfus artış hızı
1960’da %1.9, Türkiye’de %2.8 , 1990’da
ise dünyada %1.7, Türkiye’de 2.5 olmuş.

Çok kötü kullandığımız doğal varlıklarımız
bu kalabalığı beslemeye yetmeyecek. 1945-
80’li yılların sonları arasında dünya yakla-
şık 2 milyon hektar toprağın erozyonla
kaybolduğu hesaplanmıştır. Ülkemizde ise,
her yıl 1 milyar 400 milyon hektar toprağı-
mız erozyonla barajlara, göllere, denizlere
taşındığı, işlenebilir toprakların %60’ında,
tüm topraklarımızın %75’inde erozyon teh-
didi altında olduğu. 1960’ta Türkiye’de kişi
başına tüketilen su miktarı 65 litre iken,
1990’da 188 litreye yükselmiş. Yine
1960’ta kişi başına tüketilen kağıt miktarı
dünyada 25.2 kg, Türkiye’de ise 5.1 kg iken
1990’da dünyada 45 kg’a Türkiye’de ise
19.3 kg’a yükselmiştir. 1960’ta dünyada

1304, Türkiye’de 115 kwh olan kişi başına
enerji tüketimi, 1990’da dünyada 2200,
Türkiye’de ise 956 kwh’e yükselmiş. 1960’lı
yıllarda dünyada tüketilen suni gübre 56
milyon tondan 1990’da 140 milyon ton,
Türkiye’de 1960’ta 107 bin ton iken
1990’da yaklaşık 10 milyon ton olmuştur.
Bu temel birkaç veriye bakıldığında dünya-
daki insan etkinliklerini, toplumların davra-
nış biçimlerini, çevreye yaklaşımlarını
görünce önümüzde bizi bekleyen karanlık
günleri görebiliyoruz. Dünyadaki ve ülke-

mizdeki durumu, BM Kalkınma Progra-
mı’nın hazırladığı “1999 İnsani Kalkınma
Raporu” n daki bilgiler küreselleşmenin te-
kelleştirme getirdiğini, eşitsiz gelişmeye yol
açtığını, gelir bölüşümündeki adaletsizliği
arttırdığını belgeliyor. Peki, bu küreselleşme
kime yarıyor? BM Raporu birkaç zengin ül-
kenin tekelinde olduğunu ortaya koyuyor.
Türkiye’de, en iyimser yaklaşımla, milyon-
larca kişi yoksulluk sınırının altında yaşa-
maya çalışmaktadır. 2000’li yıllara
geldiğimizde Türkiye’de yaşanan ekonomik
olumsuzluklar uluslar arası raporlara göre
2.900 dolarlık kişi başına geliriyle dünyada
88. Sırada yer alıyor. İktisatçı “Mustafa
Sönmez’in basına yansıyan saptamalarına
göre Türkiye Dünya Bankasına gelir dağı-
lımı konusunda yanlış bilgi vererek gelir da-
ğılımı adaletsizliğini gizlemektedir. Biz hala

ormanlarımızı taş ocakları, maden ocakları
ile yok olmaya zorlarken, sulak alanlarımızı
kötü kullanmaya açarak, hala verimsiz kötü
kalite linyit kömürümüzle bir sürü termik
santraller yapmaya uğraşarak, tarım alan-
larımıza bina ve fabrika yaparak yaşam
alanlarımızı sıfırlamaya çalışıyoruz. Ahhh
be ATAM, Türk Milleti Zekidir, Çalışkandır
deyişine akıl erdiremiyorum. O zamanlar
sahiden öyle miydik? Yoksa öyle olalım diye
mi söylediniz bu lafları. Nerelere gitsem
kahveler dolusu insanları oyun oynarken gö-
rüyorum nerde o çalışkanlar. Sadece kadın-
larımız tam sizin dediğiniz gibi çabalıyorlar.
Yarınlardan korkuyorum. Gelecek nesiller
için. Biz gene yapabildiğimiz kadar ülke-
mizi, doğamızı korumak için çalışmaya.
Halkımızı bilinçlendirmeye çalışacağız.
Sağlıklı kalmanız dileklerimle.

Nüfus hızla artıyor bir de göçerler utkukiziltan@gmail.com 

ÇEVRE VE HUKUKİ HAKLARIMIZ

Utku KIZILTAN

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de            Basın:(1538540)

DÖKME SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI LPG (PROPAN) ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanu-
nunun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda
EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN :2022/22146
1-İdarenin
a) Adı :BEYKOZ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b)Adresi :GÜMÜŞSUYU MAH. KELLE İBRAHİM CAD. NO: 43 34820 

BEYKOZ/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası :4446661 - 2163313302
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği ve e-imza 
kullanılarak indirilebileceği 
internet sayfası :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a)Adı :DÖKME SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI LPG (PROPAN) ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı :35.000 KG. DÖKME SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI 

LPG (PROPAN) ALIMIAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan 
ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :Beykoz Belediye Başkanlığı, Hayvan Rehabilitasyon Merkezi 
(Öğümce Mah. Paşa Cad. No:1 Beykoz / İstanbul)

ç) Süresi/teslim tarihi :1- Dökme Sıvılaştırılmış Petrol Gazı LPG (Propan), İdarenin 
tüketime bağlı olarak siparişine göre teslim edilecektir. 
Standartlara uygun taşıma tankerlerince taşınacak olup, firma 
görevlileri tarafından tesisimizdeki mevcut tanka boşaltılacaktır. 2- 
Dolu olarak tesise gelen tankerde bulunan kilogram cinsi sayaç 
marifetiyle alınan gaz miktarı belirlenecek olup, tanker sayaç fişi 
faturaya esas alınacak ve Teslim-Tesellüm Tutanaklarına işlenerek 
tanker şoförü ile birlikte imza edilecektir. 3- Beykoz Belediye 
Başkanlığı, Destek Hizmetleri Müdürlüğünce verilen siparişe 
müteakip en geç 3 (Üç) iş günü içerisinde LPG ısıtma 
merkezindeki stok tankına boşaltılarak teslim edilmiş olacaktır.

d) İşe başlama tarihi :Sözleşme imzalanmasından sonra 3 gün içerisinde
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) 
tarih ve saati :14.02.2022 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı 
yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :Beykoz Belediye Başkanlığı, İhale Toplantı Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara
ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zo-
runlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İhaleye katılacak isteklilerin EPDK’dan alınmış olan “LPG Dağıtıcı Lisansı”na sahip olması zorunludur.
İstekliler, sahip oldukları “LPG Dağıtıcı Lisansı” belgesinin aslını ya da noter onaylı suretini ya da aslı
idarece görülerek onaylanmış suretini teklifleri kapsamında ihale komisyonuna (Yeterlik Bilgileri Tab-
losunda) sunacaklardır.(En erken 31.12.2022 tarihine kadar geçerli olan lisanslar kabul edilecektir.)
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına
(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya
da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzen-
lendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin
bilgiler,
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 deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen
bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren
belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.HER TÜRLÜ AKARYAKIT VEYA SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI LPG SATIŞI
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-
imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-
anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale
yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci 
maddesine göre açıklama istenecektir.

DÖKME SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI LPG (PROPAN) ALIMI
BEYKOZ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2021-2022 eğitim ve öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle İstanbul'da öğrenciler karnelerini aldı. Karne
heyecanı yaşayan Çağdaş Yaşar Numanoğlu, "Güzel geçti, derslerime çalıştım. İçimde karne alma heyecanı var.
Tatilde ders çalışacağım, kardeşimle ilgileneceğim. Okulu da arkadaşlarımı da özleyeceğim" diye konuştu Büyükçekmece Belediyesi, Meteoroloji Genel

Müdürlüğü ve AKOM’un uyarılarının ardından,
İstanbul genelinde etkili olması beklenen kar
yağışı için gereken önlemleri aldı.

KARNE HEYECANI
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Önce can sonra canan

AVRUPA Birliği finansmanıyla
yürütülmekte olan ve Bağcılar Be-
lediyesi’nin de ortak olduğu

“Enerji Dönüşümü için AB: Batı Balkanlar
ve Türkiye’deki Belediye Başkanları Sözleş-
mesi” projesiyle ilgili Ankara’da toplantı
yapıldı. Batı Balkanlar ve Türkiye'de enerji
geçişini sağlamak ve iklim değişikliğiyle
mücadele etmek adına çalışmaların konu-
şulduğu program Türkiye Belediyeler Birli-
ği’nde düzenlenen toplantıya; Bağcılar
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Lit-
vanya ve Türkiye’nin Belediyeler Birliği
temsilcileri, iki ülkenin ilgili bakanlık tem-
silcileri ve belediye başkanları katıldı. Top-

lantı boyunca ulusal ve uluslararası uz-
manların sunumlarıyla Litvanya’da çoklu
yönetişim yolunda ne gibi adımlar atıldığı
ve sürecin nasıl işlediği konusunda bilgi
paylaşımı yapıldı. Aynı zamanda Türki-
ye’de enerji ve iklim politikalarını uygula-
mada çoklu yönetişime geçiş için
hazırlanan taslak yol haritası sunuldu.
Toplantıda kurumlar arası iletişimin güç-
lendirilmesi konusunda da görüşler alındı.

Protokol imzalandı

Toplantı sonunda İklim ve enerji gibi konu-
larda ortak çalışmaların yapılması ve kar-
deş şehir ilişkilerinin oluşması adına

Litvanya’da bulunan Jonava Belediyesi ve
Bağcılar Belediyesi arasında protokol im-
zalandı. Başkan Çağırıcı ve Jonava Bele-
diye Başkanı Mindaugas Sinkevičius’un
attıkları imzayla iki belediye kardeş oldu.

Birlikteliğin hayırlı olmasını dileyen Çağı-
rıcı, “Jonava ile kardeş olmamız netice-
sinde bağlarımızı iyice güçlendirmiş olduk.
İleride daha büyük projelere imza atacağı-
mıza inanıyorum” dedi.

G eçtiğimiz günlerde telefonuma bir mesaj
düştü. Üç çocuğuyla birlikte koronaya 
yakalanan bir anne feryat ediyordu; 

“Çocuklarıma portakal alamadım. Çok pahalı.
Fiyatı ucuz olanlara baktım onlar da çok 
çürüktü, almadım. Hastalık nedeniyle pazara
da gidemedim. Orada daha ucuzdur ama 
gidecek halim yok.”

Bir anne düşünün ki hasta çocuklarına vita-
min olsun diye portakal alamıyor, çünkü geliri
yok. Pandemi öncesinde parça tüller dikerek
pazarlarda satıyor ve çocuklarını geçindiriyor-
muş ama şimdi o imkânlarını da kaybetmiş.
Çünkü malzemeler çok pahalı ve alamıyor…
Sağa sola tül dikmeye çalışmış, mahalleli 
alışsın diye fiyatı da çok düşük tutmuş ancak
bir iki kişiden başkası gelmemiş. Nedenini 
sorduğumda verdiği cevap düşündürücüydü:

-Burada çok Suriyeli oturuyor. Onlara veri-
yorlar.-Senden daha mı ucuza dikiyorlar?
Biraz daha fiyatını indirseydin.-Burada en
düşük fiyata ben dikiyorum ama sorun ucuz
dikmek değil. Keşke öyle olsa… Benim verdi-
ğim fiyatın üç katı fazla fiyata dikiyorlar ve 
insanlar beni değil Suriyelileri tercih ediyorlar.

Ülkemizde yoksulluk var ve mülteciler 
yoksulluğumuzun artmasında büyük bir pay
sahibi… Halkımızda, iktidarın da yönlendir-
mesiyle âdeta bir mülteci sevenler havası 
oluşmuş. Kendi açlığını unutmuş, mültecilerin
karnını doyurma telaşına düşmüş. Tabi
bunda “onlar da din kardeşimiz” düşüncesinin
payı da var.

Meşhur bir söz vardır; “önce can sonra
canan”, önce bu ülkenin insanı doyacak…
Evin ahalisi açken, komşu doyurulursa böyle
olur. Eldekini bölüşürsün, eyvallah ama kaynak
kıtsa ne olacak?

Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr.
Gökçe Ok, Mart 2021’de yaptığı açıklamada
Türkiye’de 196 farklı ülkeden yaklaşık 5,5 
milyon insan olduğunu belirterek bunların 3,6
milyonunun 2011 krizinden itibaren Suri-
ye’den gelenler olduğunu ifade etti.

Bunlar bilinenler; ya bilinmeyenler… 
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar bir 
açıklamasında;

“Ülkemiz 9 milyon Suriyelinin insanî 
ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Bu operasyonlar
yapılmasaydı ülkemiz ve bölgemiz çok daha
büyük tehdit ve tehlikelerle karşı karşıya 
kalacaktı.” dedi.

İnsanlar yatağa aç giriyor, Üniversite öğren-
cileri acıkınca su içiyor, ya da aç karnına erken
yatıyor. Yoksulluk çöp konteynerlerinin, ekmek
fırınlarının ve marketlerin önünü mesken tuttu.
Akşamları da semt pazarlarının çöplerinde kol
geziyor… Anneler çocuklarına portakal alamı-
yor. Her akşam yandaş olmayan ana haber 
bültenlerinde açlık ve yoksulluğun boyutu 
gözler önüne seriliyor…

Daha nasıl bir tehdit ve tehlike 
bekliyorsunuz diye sormayalım mı?

Türkiye, Arnavutluk, Bosna-Hersek ve 
Hırvatistan’ı evlat edinmiş… Finlandiya ve
Hırvatistan’ı bünyesine katmış. Ya da şöyle 
anlatayım; almış 9 milyonluk Avusturya’yı,
almış Belarus’u, almış Bulgaristan’ı nüfusuna
katmış, besliyor. Düşünebiliyor musunuz; 
İsviçre toptan bize gelmiş… Hepsinin nüfusu 9
milyon civarında.

Buna hangi ülke ekonomisi dayanır? 9 
milyon Suriyeliyi besliyoruz da ya Afganlar?

Tırlarla ülkemize sokulan ya da elini kolunu
sallaya sallaya sınırlarımızdan içeri giren ve de
komşumuz İran’ın ikramı olan Afganlılar 
nerede? Iraklı, Somalili, Kenyalı, İranlı, 
Türkmenistanlı, Özbekistanlı, Pakistanlı ve 
de diğerleri…

Mülteciler sadece ekonomik yönden sorun
içermiyor. Ülkenin sosyal yapısını da etkiliyor.
Kilis’te kayıtlı Suriyeli sayısı Türk nüfusu geçti;
Suriyelilerin kent nüfusundaki oranı %74,8’e
ulaştı, başka bir ifadeyle yaşayan her 4 kişiden
sadece 1’i Türk…

En çok Suriyeli barındıran şehir 524 bin
948 kişi ile İstanbul.

Gaziantep’te Suriyelilerin yerli nüfusa 
oranı %21,5, Hatay’da ise %26,3. Yani, 
Gaziantep’te her 5 kişiden biri, Hatay’da ise
4 kişiden biri Suriyeli.  Şanlıurfa’da ise 
nüfusun %20’si Suriyeli… Onu, Mersin ve
Adana takip ediyor.

Sözün özü; bu illerde bugün seçim olsa 
kazanırlar… Daha da ileri gidip, Hatay 
bizimdir diyerek, Suriye ile bütünleşme 
talebinde bulunabilirler…

Suriye, Hatay’dan hiçbir zaman vazgeç-
medi. Hatay’ı haritalarında Suriye toprakla-
rında göstermeye devam eden Suriye rejimi,
Hatay’ı alacakları tehdidini savurmaya devam
ediyor. Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim,
2018 yılında Hatay’ı kastederek “Burası bizim
toprağımız, onlara rağmen oraya geri 
döneceğiz.” demişti. Suriye Parlamentosu 
ise Hatay’ın Türkiye’ye katılmasının 82. yılı
nedeniyle bir açıklama yaparak, (Aralık
2021) “Hatay’ın Türkiye’nin elinde kalmaması
ve geri alınması için mümkün olan her şeyin
yapılacağı” ifadesinde bulundu.

Sonuç olarak: Bugün beslenen mülteci 
sayısı 9 milyon. Birkaç yıl sonra bu sayı 
15-20 milyonu bulacak… Çok geç olmadan
Türkiye, insanî sınırlar çerçevesinde mülteci
sorununa acilen çözüm bulmak zorundadır.
Yoksa Türkiye hem ekonomik hem de sosyal
yapının değişmesi nedeniyle geri dönülemez 
bir noktaya gelecektir.

Ne demiştik; Önce can, sonra canan.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nde imzalanan protokol ile Bağcılar
Belediyesi ile Litvanya’nın şehirlerinden Jonava Belediyesi kardeş
belediye oldu. Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Jonava ile kardeş
olmamız neticesinde bağlarımızı iyice güçlendirmiş olduk” dedi

Bağlarımızı güçlendirdik

A taşehir Âşık Veysel ve Mustafa
Kemal mahallelerinin İBB Mecli-
si'nde onaylanan 1/5000’lik Nazım

İmar Planlarıyla ilgili bilgilendirme toplan-
tısı Ataşehir Belediyesi Hizmet Binası Kon-
ferans Salonu’nda yapıldı. Ataşehir
Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin başkan-
lığında gerçekleştirilen toplantıya; belediye
yetkilileri, muhtarlar ve mahalle sakinleri
katıldı. Belediye Başkanı Battal İlgezdi,
"Âşık Veysel ve Mustafa Kemal mahalleleri
imar planları hakkında konuşmak için bu-
radayız. Nihayet planlar İBB Meclisi’nden
oy birliği ile geçti. Öncelikle buradan bir
kez daha İBB Başkanı Sayın Ekrem İma-
moğlu’na, tüm meclis üyelerine ve plan-
larda emeği geçen herkese teşekkür
ediyorum” dedi.

40 yıl beklediniz

Bölgenin geçmişten beri imar durumları,
plan süreci ve gelinen aşamalar hakkında

ayrıntılı bilgi veren Başkan Battal İlgezdi,
“Ataşehir'in her mahallesi bizim için kıy-
metli, mahallelerimizin sorunları için
çözüm üretiyor ve sözünü verdiğimiz pro-
jeleri de tek tek hayata geçiyoruz. Yıllardır
büyük gayretlerle çözüme kavuşması için
çalıştığımız Ataşehirimizin 6 mahallesinin
1/5000’lik Nazım İmar Planları tüm vatan-
daşlarımıza hayırlı olsun” diye konuştu.
Bilgilendirme toplantısında vatandaşlara
uyarılarda bulunan İlgezdi, “Her gelen fir-
maya ve müteahhitlere inanmayın. İyice
araştırın, güvenilir olmalarına dikkat edin.
Uzun yıllardır verdiğiniz mücadelenin so-
nuçları için geri dönüşü olmayan sıkıntı-
lara düşmemek ve mağduriyet
yaşamamanız için, anlaşma yaparken yanı-
nızda mutlaka bir avukat bulundurun. Bir-
likte hareket edin. 40 yıldır mahallenizin
dönüşümü için bu müjdeli haberi bekledi-
niz. Şimdi emeğinizin karşılığını almanızın
zamanı geldi” ifadelerini kullandı.  “Büyük-

şehir Belediye Başkanımızın imzasından
sonra 1/ 5000’lik planlar askıya çıkacak.
Yoğun çabamız ve görüşmelerimizle emsal-
ler yüzde 20 artırıldı” diyen İlgezdi, “0-1500
m2 1,25 emsal, 1500-3000 m2 1,60 emsal,
3000-5000 m2 2,00 emsal, 5000 m2 üstüne
2,50 emsal olacak şekilde planlar onay-
landı. 30 günlük askı süresinin sonunda, biz
Ataşehir Belediyesi olarak üzerimize düşeni
hızlıca yapıp 1/1000 ölçekli İmar Uygulama
Planlarını en kısa sürede tamamlayıp mecli-
simize ve sonrasında İBB’ye göndereceğiz.
Bütün süreçler tamamlandıktan sonra ruh-
satlarınızı vereceğiz.  Burada önemli olan
ada bazında birleşerek uygulama yapılması.
Sizlerden ricam biz 1/1000’lik planı çıkar-
madan hiçbir müteahhit ile anlaşma yap-
mayın. Eski planda konut alanında kalıp
tapusunu almayan vatandaşlarımız var. 101
adet hak sahibi yurttaşımız hemen gelip ta-
pularını alsınlar. Eğer tapularını almazlarsa
ve yeni planda donatı alanında kalırlar ise

hak kaybına uğrarlar, daha sonra tapu ala-
mazlar. Doğru bir sonuç alana kadar bu
bilgilendirme toplantılarını daha detaylı ya-
parak, hiç kimseyi mağdur etmeden en iyi
ve en doğru planları yapacağımızı bilmenizi
istiyoruz” ifadelerini kullandı. 

İki mahalleye ofis

İki mahalleye ortak bilgilendirme ofisi ve
web sitesi açacaklarını belirten İlgezdi, “Bu
ofiste teknik elemanlarımız ve bir de avu-
katlar olacak. Biz planları ada bazlı yapaca-
ğız. Siz de mutlaka ada içerisinde bütün
komşular bir araya gelerek anlaşmalısınız.
Eğer birleşmezseniz burası da Fikirtepe gibi
olur. Yenisahra ve Barbaros Mahalleleri-
mizde planlar çıkmasına rağmen süreç tı-
kanmış durumda. Sizden rica ediyorum.
Aynı sorunları yaşamamanız için emekleri-
nizi korumanız gerekiyor. Yarın pişman ol-
mamak için herkes fedakârlık yapmak
zorunda” açıklamasını yaptı. 

GÜNDEME BAKIŞ

Tülay HERGÜNLÜ

hergunlu@ttnet.net.tr

KARTAL'DA görev yaptığı Aile Sağ-
lığı Merkezi'nde hayatını kaybeden
Ömür Erez için Kartal Belediyesi,

10 no’lu Aile Sağlığı Merkezini ziyaret etti.
Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr.
Şenol Karasu, Kartal Belediye Başkanı Gök-
han Yüksel'in taziyelerini iletti.Karasu, Aile
Sağlığı Merkezi’nin yetkilisine Belediye Baş-
kanı Gökhan Yüksel'in talimatları doğrultu-
sunda her zaman  desteğe hazır olduklarını
ifade etti.

Aklımız almıyor

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel,
"Bir sağlık emekçisini daha kaybetmenin
üzüntüsünü yaşadıklarını ifade ederek, "İl-
çemizde 10 No'lu Aile Sağlığı Merkezinde
görev yapan hemşiremiz Ömür Evez'i
görev yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu
kaybettik. Olanları aklımız, vicdanımız
kabul etmiyor. Kendisine Allah'tan rahmet
ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı
diliyorum." dedi. Kartal Belediyesi Temizlik
Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ise önceki gün
bir hemşirenin uğradığı silahlı saldırı so-
nucu öldürüldüğü Kartal 10 No'lu Aile
Sağlığı Merkezi’nde temizlik yaptı. Temizlik
ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması
sonucu Kartal Yunus Mahallesi’nde bulu-
nan 10 No'lu Aile Sağlığı Merkezi yeniden
hizmet verilebilir hale getirildi.

KÜÇÜKÇEKMECE
Belediyesi, İstan-
bul’da bu akşam-

dan itibaren etkili olması
beklenen İzlanda kışına karşı
teyakkuza geçti. Önümüzdeki
hafta ortasına kadar süreceği
tahmin edilen kar yağışının
hayatı olumsuz etkilememesi
için ekipler gerekli önlemleri
aldı. Belediye ekipleri, ilçede
yaşanabilecek mağduriyetleri
önlemek için hazırlıklarını ta-
mamladı. Fen İşleri Müdür-
lüğü tarafından karla
mücadele kapsamında 10
bölgeye ayrılan ilçede, kar ya-
ğışıyla birlikte 1489 personel,

259 araç ve ekipmanla sa-
hada görev yapacak. İlçedeki
ana arter yollar ise İstanbul
Büyükşehir Belediyesi ile
planlanarak takip edilecek.
Belediye ekiplerinin kar yağı-
şına karşı gerekli iş bölümünü
yaparak teyakkuzda bekledi-
ğini ifade eden Küçükçek-
mece Belediye Başkanı
Kemal Çebi, “Karla müca-
dele programımızı AKOM ve
Meteoroloji Genel Müdür-
lüğü hava tahmin raporuna
göre düzenliyoruz. Olası bir
kar yağışına karşı tüm 
birimlerimizle hazırız” 
şeklinde konuştu.

Belediyeden taziye ziyareti

Küçükçekmece
teyakkuzda

HER FIRMAYA 
INANMAYIN!
HER FIRMAYA 
INANMAYIN!
HER FIRMAYA 
INANMAYIN!
HER FIRMAYA 
INANMAYIN!
HER FIRMAYA 
INANMAYIN!
HER FIRMAYA 
INANMAYIN!

Ataşehir Âşık Veysel ve Mustafa Kemal
mahallelerinin İBB Meclisi'nde onayla-
nan 1/5000’lik Nazım İmar Planlarıyla
ilgili bilgilendirme toplantısında konu-

şan Belediye Başkanı Battal İlgezdi, “Her
gelen firmaya ve müteahhitlere inanma-

yın. İyice araştırın, güvenilir olmalarına
dikkat edin. Mağduriyet yaşamamanız
için, anlaşma yaparken yanınızda mut-

laka bir avukat bulundurun. Birlikte 
hareket edin” uyarısını yaptı

Karasu, Aile Sağlığı Merkezi’nin yetkilisine Belediye
Başkanı Gökhan Yüksel'in talimatları doğrultusunda
her zaman  desteğe hazır olduklarını ifade etti.

Ataşehir Belediye 
Başkanı Battal İlgez-
di'nin başkanlığında
gerçekleştirilen toplan-
tıya; belediye yetkilileri,
muhtarlar ve mahalle
sakinleri katıldı. 
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022
Ocak ayına ilişkin Tüketici Güven Endek-
si’ni açıkladı.Buna göre, mevsim etkilerin-

den arındırılmış tüketici güven endeksi, ocakta bir
önceki aya göre yüzde 6,2 oranında arttı; aralık
ayında 68,9 ile tarihinin en düşük seviyesine gerileyen
endeks, ocak ayında 73,2 oldu. Tüketici güvenini be-
lirleyen alt endekslerden ‘mevcut dönemde hanenin
maddi durumu’, yüzde 3,6 artarak 56,1 değerine
çıktı. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi
durum beklentisi yüzde 9,3 artarak 71,3 değerine; ge-
lecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum bek-
lentisi yüzde 11,8 artarak 74,5’e ve gelecek 12 aylık
dönemde dayanaklı tüketim mallarına harcama
yapma düşüncesi yüzde 1,4 artarak 90,9’a yükseldi.
Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven en-
deksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici
güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici gü-
veninde iyimser durumu, 100’den küçük olması tüke-
tici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

Bankacılık
sektörünün top-
lam mevduatı,

geçen hafta 55,3 milyar lira
artarak 5 trilyon 616,2 mil-
yar liraya yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban-
kası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka
istatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektö-
ründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 14
Ocak ile biten haftada 55 milyar 260 milyon 643 bin
lira artarak 5 trilyon 616 milyar 171 milyon 129 bin
liraya çıktı. Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi
mevduat yüzde 3,77 artışla 1 trilyon 971 milyar 25
milyon 968 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden
mevduat da yüzde 0,69 azalışla 3 trilyon 428 milyar
543 milyon 327 bin lira oldu. Bankalarda bulunan
toplam YP mevduatı, geçen hafta 261 milyar 380
milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın
234 milyar 212 milyon doları yurt içinde yerleşik 
kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin
toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, 
parite etkisinden arındırılmış verilerle 14 Ocak 
itibarıyla 1 milyar 396 milyon dolarlık azalış görüldü.
Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen
hafta yüzde 0,20 artarak 737 milyar 623 
milyon 403 bin lira oldu. 

Tüketici
kötümser

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de              Basın:(1538968)

EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü’ nün ihtiyacı minimum % 96’ lık Sülfürik
Asit (H2SO4) kimyasalının 320 ton nakliyesi dahil teslim işidir.
İHALE KAYIT NUMARASI: 2022/37666
1-) İDARENİN : 
a ) Adresi : Dolum Tesisleri Mevkii Ambarlı-Avcılar / İSTANBUL
b ) Telefon ve Faks No : Tel :(0212) 875 91 00 (8 Hat)   Faks : (0212) 875 10-13
c ) Elektronik posta adresi : ambarli.ticaret@euas.gov.tr
2-) İHALE KONUSUNUN :
a) Niteliği : EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralleri 

İşletme Müdürlüğünün (A –B Santralı) 
1 yıllık ihtiyacı olan 320 ton minimum % 96’lık Sülfürik
Asitin (H2SO4) nakliye dahil teslim işidir.

b)Türü : Mal alımı
c) Dosya No  : 2022 /02
d) Şartname Bedeli : 50,00 TL .
e) Hizmetin Teslim Yeri : EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü 
f) İşin Süresi    : 1 yıldır.
3-) İHALENİN : 
a ) Yapılacağı Yer : EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralı İşletme Müdürlüğü 
b ) Tarihi ve Saati   : 09.02.2022 Çarşamba günü  –  Saat 11.00’de 
4-) İhale dokümanı şartname EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü P.K. 47 
Avcılar/ İSTANBUL  adresi; Ticaret servisinde görülebilir ve 50,00 TL bedelle aynı adresten temin 
edilebileceği gibi posta yolu ile şartname bedeli İşletmemiz VakıfBank Avcılar Çarşı Şb. TR: 95000
1500 158 007 296 939 341 no’ lu hesaba havale edildikten sonra, dekont ile birlikte yapılacak yazılı 
başvuruya istinaden,  İhale Dokümanları adrese de gönderilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın alması zorunludur.
5-) İstekliler ihale ile ilgili tekliflerini  09/02/2022 Çarşamba günü – Saat 11:00’a kadar  EÜAŞ İstanbul
Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisine verebilecekleri gibi iadeli   taahhütlü   posta
ile  gönderebilirler. Postada ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 
6-) Teşekkülümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesinin (g) bendi doğrultusunda istisna 
kapsamındadır. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.
7-)Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son fıkrasına istinaden 
Şirketimiz (EÜAŞ) Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

EÜAŞ İSTANBUL DOĞALGAZ SANTRALLARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 
SÜLFÜRİK ASİT ALIMI

24 Nisan 2006 tarihinde Resmi
Gazete'de yayınlanarak yü-
rürlüğe giren 5488 Sayılı

Tarım Kanununun ‘Tarımsal Destek-
leme Finansmanı' başlıklı 21'nci madde-
sinde yer alan “Tarımsal destekleme
programlarının finansmanına bütçeden
ayrılacak kaynağın GSMH'nın yüzde
1'inden az olamaz” ibaresi hükümetle
çiftçilerin arasını açtı. Yaşadıkları kurak-
lığın ardından son dönemde üst üste
gelen zamlar nedeniyle girdi maliyeti
artan çiftçi destekleri hatırlattı, “Şimdi
değilse ne zaman?” diye sordu.

Bakanlık yanıt vermedi

Sözcü'nün haberine göre; İzmir'in Kiraz
ilçesi Arkacılar Köyünden üretici Meh-
met Kani desteklerden kendi payına
düşen miktarın hesaplanmasını ve tara-
fına ödenmesini istedi. Kani'nin CİMER
üzerinden yaptığı başvuruya Tarım ve
Orman Bakanlığı “Başvurunuz incelen-
miş olup, değerlendirmeleriniz bir son-
raki destekleme dönemi çalışmalarında
değerlendirilecektir” yanıtını verdi. Kani
ikinci kez müracaatta bulunarak “Hangi
tarihte hangi dönemde başvurum işleme
alınacak?” diye sordu. Kani; “CİMER'e
yazdım, talepte bulundum. Kanuna
göre hakkımı istedim. Tam net bir cevap
vermiyorlar” diye konuştu.

Buna can nasıl dayansın?

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Kemer-
köprü Köyü’nden üretici Celal Abbas
Biçer çiftçiliğin baba mesleği olduğunu
belirterek, “Mağduruz. Emeklerimizin
karşılığını alamıyoruz. Üretim azaldı,
üretici yeterince ürün alamıyor. Kaldırı-
lan ürünleri de serbest piyasada kendi
belirledikleri fiyattan alıyorlar. Ürün
girdi maliyetlerini karşılamıyor. Çiftçi
büyük zarara uğruyor. Bankaya, DSİ'ye,
sigortaya borçluyum. On yerden bana
icra tebliği gelmiş. Bu can nasıl dayanır?
Traktör ve arazime el konulmuş. 100

dönüm yerime arpa veya buğday ekeme-
dim. Mazot, gübre, tohum, ilaç fiyatları
almış başını gidiyor. Ekemedim. Yanlış
tarım politikalarından vazgeçilsin” diye
konuştu.

Hayal kırıklığı yaşıyoruz

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Kocadere
Köyü üreticilerinden Feridun Özkan
2006 yılında çıkan yasayı dört gözle bek-
lediklerini hatırlatarak, “Umudumuz ol-
muştu, hayal kırıklığıyla kaldık.  Kanun
çıkmış olmasına rağmen hemen her yıl
desteğin yüzde 50'sini alabildik. Son iki
ayda yalnızca mazot yüzde 100'ün üze-
rinde artış gördü. Gübre yüzde 400 arttı.
Bırakın eski alacakların bize verilmesini,
ÜFE'nin çok üzerinde bir destek sağlan-
malı. Otoyol ve köprülere geçiş garantisi
verildiği gibi bizim ürünümüze de satış
garantisi verilmeli. Yurt dışından alacak-
larına Türk çiftçisi üretsin. Bizim köyü-
müzde arpa buğday ekilecek arazinin
yüzde 70'i ekilmiyor. Çünkü maliyetler
çok arttı. Çiftçide girdi parası yok. İm-
kanı olan da ekme cesareti gösteremiyor.
Taban fiyat belirlenmeli de ektiğinden
para kazansın” ifadelerini kullandı.

Borçların faizleri silinsin

Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı Cürlü
Köyü üreticilerinden Barbaros Keklik
üreticilerin Tarım Kredi Kooperatifleri
ve bankalara olan borçlarının ciddi bir
sorun haline geldiğini belirterek, “Çiftçi-
lerin Tarım Kredi Kooperatifleri ve ban-
kalara çok fazla borcu var. Bu borçların
faizleri ciddi sorun haline geldi. Borç fa-
izlerinin bir an önce silinmesi, ana borç-
ların da taksitlere bölünmesi gerekiyor.
Borcumuzu ödemek istiyoruz. Çiftçi bu
yıl çalışarak kaybeden kesim oldu. Böyle
devam ederse seneye çiftçi kalmaz” dedi.

Gübreğe destek verilmesi gerek

Amasya'nın Merzifon İlçesine bağlı Sa-
rıköy üreticilerinden ve aynı zamanda

Tüm Köy Sen Başkanı da olan Sadık
Turan hükümeti kendi çıkardığı kanuna
uymamakla suçlayarak; “2006 yılında
kanun çıktı. Buna göre GSMH'nın
yüzde 1'i üreticilere destek olarak verile-
cekti. Ama maalesef hükümet kendi çı-
kardığı kanuna uymadı. Verdikleri destek
ancak bunun yarısı kadar oldu. Kanun
çıktığından bu yana çiftçinin hükümet-
ten alacağı 200 milyar lirayı buldu.
Tarım girdilerinde artan maliyetler nede-
niyle üretici çok zor durumda. Acilen
mazotta ÖTV'nin kaldırılması ve gübre
desteği verilmeli.  Bunlar yapılmazsa
çiftçi gübre atamaz duruma gelecek. Ül-
kemizde rekolte düşecek, tarımda dışa
bağımlılığımız daha da artacak” ifadele-
rini kullandı.

Mahkemede sürünüyoruz

Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı
Karaterzi Köyü üreticilerinden Ali
Gürel tütün ekimi yapan çiftçinin bin-
lerce lira cezaya maruz bırakıldığını
ve mahkemelerde süründüğünü belir-
terek; “Getirilen kotalar nedeniyle
pancar ve tütün bitme noktasına
geldi. Tütün ekilen yerlerde makaron
şekilde satamazsınız denilerek yüz-
lerce çiftçiye ‘kaçak' işlemi yapılıyor.
Binlerce lira ceza kesiliyor.Cezalar ne-
deniyle onlarca çiftçi mahkemelerde
sürünüyor, suçlu muamelesi görüyor.
Emek çekerek, alın teri dökerek üret-
tikleri tütünü satamıyorlar. Perişanlık,
yoksulluk diz boyu. Acil yasa çıkarılma-
sını bekliyoruz. Kayısı da yeteri kadar
gelir getirmiyor. 180 liralık taban gübresi
800 lira oldu. 200 liralık ilaçlar 850 lira
oldu, tarlaya atamadık.  Yaz döneminde
yine gübre atmak zorundayız bu du-
rumda atamayacağız. Verim düşecektir.
Acilen tarımsal girdilerin düşmesi ge-
rekli. Çiftçiye mazot, gübre, elektrikte
KDV ve ÖTV kaldırılmalı. Biz üretmek
istiyoruz. Tüketiciye ucuz gıda yetiştir-
mek istiyoruz” diye konuştu.

2021 Aralık'ta 68,9'e düşerek tarihinin
en düşük seviyesine gerileyen tüketici
güven endeksi, 2022 Ocak'ta aylık yüzde
6,2 artışla 73,2'ye yükseldi. Ancak en-
deksin 100'den küçük olması tüketici
güveninde kötümser durumu gösteriyor
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İYİ Parti Konya Milletvekili 
Fahrettin Yokuş çiftçinin devletten
alacağının 200 milyar lirayı geçti-
ğini söyledi. CİMER'e yazan bir
çiftçi payına düşen miktarın he-
saplanmasını istedi, bakanlık 
“Talebiniz destekleme döneminde
değerlendirilecektir” yanıtı verdi

Tarım can
çekişiyor
İYİ Parti Tarım Komisyonu üyesi ve
Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş
çiftçinin iktidardan alacağının 200
milyar lirayı geçtiğini belirterek,
“Ülkemizin tarımı can çekişiyor”
dedi. Çiftçinin bahar dönemi gübre
atımından önce desteklenmesi ge-
rektiğini söyleyen Yokuş, “Eğer
çiftçimiz, besicimiz desteklenmezse
ve onları kaderine terk ederseniz
bu yıl başta ekmek olmak üzere
gıda fiyatlarındaki fahiş artışlarla

karşı karşıya ka-
lacağımız aşikâr-
dır. 2006 yılından
bu yana çiftçimi-
zin iktidardan
toplam alacağı
200 milyar Türk
lirasını geçti. Bu
destekleri verme-
diğiniz için bugün
çiftçilerimiz peri-
şandır. Ocak 2022
yılı itibarıyla
akaryakıt fiyatları
başta olmak
üzere elektrik ve

doğal gaza fahiş oranlarda artışlar
yapılmıştır. Bu zamların tüm vatan-
daşlarımızın bütçesine ağır bir yük
getireceği aşikârdır. Çiftçilerimiz
özellikle akaryakıt ve elektrik girdi-
leri yüzünden daha da büyük mağ-
duriyetler yaşayacaktır. Bu
nedenle, çiftçilerimizin tarımda
kullandığı akaryakıt ve elektrik ma-
liyetlerinin de yarı yarıya düşürül-
mesi gerekmektedir” dedi.

Vatandaşı elektrik çarptı!
2018’den bu yana işyeri elektriğine yüzde
774 zam yapıldı. Maliyetlerin yüklendiği
işyerlerinde elektrik faturaları kabardıkça,
enflasyona etkisi de büyüdü

Başkanlık sisteminin devreye girdiği
2018 yılında yapılan seçimde Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan “verin

yetkiyi” diyerek ekonomiyi uçuracağını vadetmişti
ama uçan ekonomi değil elektrik faturaları oldu.
İşyerlerine yapılan elektrik zammı 2018'den bu
yana yüzde 774.6'ya ulaştı. Aynı dönemde mes-
kenlerde bu oran %408 oldu. 4 yılda artan enerji

maliyeti de enflasyonun
en önemli sebeplerinden
biri haline geldi. Büyük
kısmı özelleştirilen elek-
trik sektöründe 21 görevli
tedarik şirketi için uygula-
nacak tarifelerin yüzde
2.38'inin kâr olarak ga-
ranti edildiğini ifade eden
Enerji Uzmanı Çağada
Kırım, bunun ödenmesi
için abone grupları içinde

sanayi ve işyerlerine maliyetlerin yansıtıldığını söy-
ledi. Kırım, “Serbest piyasa dinamiklerinin bozul-
masıyla birlikte, kur artışına paralel olarak elektrik
maliyetlerinde ciddi artış yaşandı. Garanti edilen
kâr marjının sağlanması için de öncelikle sanayi ve
işyeri elektrik fiyatlarına yüklenildi. Böylece işyeri
elektrik fiyatları önemli ölçüde yükseldi ve 2018 yı-
lından bugüne yüzde 774 arttı. Mesken elektrik fi-
yatları bu şekilde düşük tutuldu, yani kısacası
işyerleri ev elektrik fiyatlarını fonladı” dedi. Elektrik
zamlarından şikayet eden esnaf ise “Her ay daha
fazla elektrik faturası ödüyoruz. Bundan artık bize
fenalık geldi bir çare bulunsun” ifadelerini 
kullandı.

Sektör mevduatı
yükseldi

Fahrettin
Yokuş
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B akan Özer, Ankara'nın Altındağ
ilçesinde Kavaklı İlkokulu’nda
2021-2022 eğitim öğretim yılı

1'inci dönem karne dağıtım törenine ka-
tıldı. Sınıfta öğrencilere hitap eden Bakan
Özer, "5 ay büyük sabırla bugüne geldi-
niz. Ben hepinize çok teşekkür ederim.
Maskeye, mesafeye, hijyene riayet etme-
miş olsaydınız okullar 5 ay açık kalmazdı.
Onun için ben hepinizi kutluyorum, bu
başarılarınızdan dolayı ve 2 haftadaki
yarı tatilde bol bol dinlenin. Öğretmenle-
rimizden bir istirhamımız olmuştu; siz-
lere ödev vermeyeceklerdi. Ama bu hiçbir
şey yapmayacağız anlamına gelmiyor.
Sizden benim, sizlerin nezdinde tüm 18
milyon öğrencimizden bir istirhamım var;
bu 2 haftalık yarıyıl tatilinde tüm öğrenci-
lerimiz en az 1 tane kitap okusunlar. Ki-
tabı olmayan öğrencilerimiz tüm
okullarda yapmış olduğumuz kütüphane-
lerden ödünç kitap alsınlar, onları 7 Şu-
bat'ta geldikleri zaman okuyarak
kütüphaneye geri getirsinler" ifadelerini
kullandı.

7 Şubat'ta görüşeceğiz

Bakan Özer, daha sonra öğrencilere tek
tek karnelerini verdi. Öğrencilere, "Mas-
kelerle ders dinlemek zor oldu mu?" diye
soran Özer, öğretmenlerin de bu süreçte
çok yorulduğunu belirterek, "Onlar da
dinlensinler. Maskeyle ders anlattılar"
dedi. Sık sık öğrencilere, ara tatilde kitap
okuma önerisinde bulunan Özer, "Okul-
ları hiç kapatmayalım. Önlemlere riayet
edelim, okullarımız hep açık kalsın" dedi.
Özer bir öğrenciye de, "7 Şubat’ta bulu-
şuyoruz. Aynı kararlılıkla devam edece-
ğiz. 2 hafta sonra görüşeceğiz"
açıklamasını yaptı. 

Öyle kolay bir şey değil

Bakan Özer, daha sonra öğretmenler
odasında öğretmenlerle bir araya gelerek
taleplerini dinledi. Bakan Özer, "Öğret-
menlerimiz, her şeyin en iyisine layık,
daha iyi şartlarda çalışabilmeleri için var
gücümüzle gayret göstereceğiz. Bu süre-
cin en büyük kahramanları öğretmenleri-
miz oldu. Öğretmenlerimiz kararlı bir
şekilde 5 ay yüz yüze devam edebilmek
için çok büyük fedakarlık gösterdiler. Her
gün maskelerle ders anlatabilmek öyle
kolay bir şey değil. Diğer taraftan aşı-
lanma oranları Türkiye'deki toplumun 

aşılanma oranının çok üzerinde olduğu
gibi, kıta Avrupa'sında, dünyada, haftada
5 gün yüz yüze eğitime devam eden ülke-
lerin öğretmenlerinin aşılanma oranları-
nın da çok üzerinde oldu.
Öğretmenlerimizi hem bu süreçte maske-
lerle ders anlatma fedakarlığından, emek-
lerinden dolayı, okullarda kuralların
uygulanmasında göstermiş oldukları ti-
tizlikten dolayı, hem de aşılanma oranı ile
toplumdaki salgınla mücadelede örnek
davranış sergileyerek tüm topluma örnek
oldukları için şükranlarımı sunuyorum"
açıklamasında bulundu.

Okullarımızı açacağız

Özer, yarıyıl tatilinin uzatılmasının gün-
demde olup olmadığına ilişkin soru üze-
rine, "Bu süreçte bilimsel veriler ile bir
elektronik takip sistemi oluşturduk ve ve-
rilere bakarak konuşuyoruz. Dolayısıyla
şu an için yarıyıl tatilini uzatmamızı ge-
rektirecek herhangi bir durum söz konusu
değildir. Dolayısıyla inşallah hiçbir sıkıntı
olmadan 7 Şubat tarihinde ikinci döneme
kaldığımız yerden, aynı kararlılıkla, yüz
yüze eğitime devam etmek için okulları-
mızı açacağız" diye konuştu. DHA

Canan Ceylan
görevi bıraktı

MUSTAFA Sarıgül’ün
liderliğindeki Türkiye
Değişim Partisi'nin

yönetiminde istifa depremi ya-
şandı. Partinin Kadın Kolları
Genel Başkanı Canan Ceylan,
partisinden istifa ettiğini açık-
ladı. Ceylan, sosyal medya he-
sabından konuyla ilgili
paylaşımında partisi ile hiçbir
bağının kalmadığını belirterek,
şu ifadeleri kullandı. “Biz hak
hukuk adalet için çıktık bu yola.
Ama haksızlık, adaletsizlik ve
de hukuksuzluğun karşısında
omurgalı dik duruşumuzdan

hiç taviz vermedik. Bunun için-
dir ki, yapılan adaletsizliğin
karşısında duracağız tabiî ki.
TDP ile hiçbir bağım kalma-
mıştır.” Canan Ceylan'ın istifa-
sının nedeniyle ile ilgili kendi
Twitter hesabından paylaştığı,
Habere Güven isimli sitede ya-
yınlanan haberde çarpıcı bir ay-
rıntı yer aldı. Buna göre TDP
Kadın Kolları Başkanlığına
aday olan tarafta yer alan bazı
kişiler Canan Ceylan’a sözlü ve
fiziki şiddet uyguladı. Ancak
adli makamlara intikal eden
olayla ilgili Genel Başkan Sarı-

gül ve parti üst yönetimi sessiz
kaldı. Haberde, Ceylan'ın istifa-
sının bu nedenle gerçekleştiği
aktarıldı. 

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Trab-
zon'da teröristlerin saldırısı sonucu şehit
olan Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay

Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayatını konu
alan 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filmini izledi. Ada-
let Bakanı Gül, Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin ve
hakim, savcı adaylarıyla birlikte Yargıtay Binası Sa-
lonu'nda 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filmini izledi.
Bakan Gül, etkinlik sonrasında katılımcılarla sohbet

etti. Türkiye Adalet Akademisi (TAA) Başkanı Mu-
hittin Özdemir, "Filmi izlerken gerçekten çok duygu-
landık. Özellikle vatan sevgisi nedir, vatan için nasıl
mücadele edilir, yokluktan şehitliğe giden bir yol gör-
dük. Şehadete giden yol çok kutlu, çok duygulandık.
Filmin özellikle sonunu gözyaşlarıyla izledik. Her-
kesi filmi izlemesini öneriyorum çünkü ibret alınacak
çok şey var. Vatan için mücadele etmek ne demek,
fedakarlık ne demek bu filmde görmüş olduk" dedi.
Muhittin Özdemir ayrıca hakim ve savcı adayları
için sanatsal ve kültürel etkinlikler organize etme-
meye devam edeceklerini söyledi. Hakim ve savcı
adayları ise filmde milli ve manevi duyguların hassa-
siyetle işlendiğini anlatarak, teröre en güzel cevabın
milli birlik ve beraberlik olduğunu söyledi.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de              Basın:(1539042)

Sayı : 2021/531 Esas                       19/01/2022
İLAN

Mahkememizin 2021/531 E. Sayılı ilamı ile;  Erzurum,
Hınıs, Çamurlu Mah, Cilt 19, Hane 64, BSN 106'da 
kayıtlı Ali ve Hayat kızı, 06/12/1984 doğumlu,
31396512044 T.C'li Pınar Sağlam'ın "PINAR" olan 
adının "BAHAR" olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.
İlan olunur.
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3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DEVAM EDECEK

100 
MİLYON 

KİTAP
HEDEFİ

Bakan Özer, çıkışta basın mensuplarına da
açıklama yaptı. Özer, 18 milyon öğrenciden
2 haftalık yarıyıl tatilinde en az 1 kitap oku-
malarını isteyerek, "Çünkü bizim toplum
olarak kitap okuma kültürünü geliştirme-
miz lazım. Bunun için tüm okullarımıza kü-
tüphane yaptırdık. 2 ay gibi kısa bir sürede
16 bin 361 kütüphanesi olmayan okula kü-
tüphane yaptık ve tüm kütüphanelerdeki

kitap sayımızı 28 milyondan 42 milyona çı-
kardık. İnşallah 2022 yılı içerisinde de bu
kitap sayımızı sadece kitap olarak değil, di-
jital içerik olarak da tüm kitap sayısını 100
milyon üzerine çıkartmayı hedefliyoruz. Bu
vesileyle bu anlamlı sürecin bir devamı ola-
rak da tüm öğrencilerimizden bu 2 haftalık
yarıyıl tatilinde en az 1 kitap okumalarını
özellikle istirham ediyorum" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Şu an için yarıyıl tatilini uzatmanızı gerektirecek her-
hangi bir durum söz konusu değildir. Dolayısıyla inşallah hiçbir sıkıntı olmadan 7 Şubat
tarihinde aynı kararlılıkla, yüz yüze eğitime devam etmek için okullarımızı açacağız" dedi

YuZ YuZE EgıTıM
Hortumu 
keseceğiz
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet 
Davutoğlu, "Bunların zengini zengin eden,
her gün milletin kanını emen bütün yolsuz-
luklarının hortumunu keseceğiz. Yolsuzluk
kanallarının tümünü keseceğiz" dedi.

CHP Genel
Başkanı
Kemal Kılıç-

daroğlu ve İYİ Parti
Genel Başkanı Meral
Akşener ile Ankara'da
bir araya gelmesinin
ardından Gelecek
Partisi Genel Başkanı
Ahmet Davutoğlu
açıklamalarda bu-
lundu.  Elmadağ’da
STK, kanaat önder-
leri ve basın mensup-
larıyla gerçekleştirdiği
toplantıda konuşan
Davutoğlu'nun yol-
suzluk çıkışı ise dikkat

çekti. Davutoğlu, "Önce 128 milyar dolar uçtu,
sonra da onu uçuran damat bakan... Şimdi
geri getirmeye çalışıyorlar. Damat bakan gitti
ama ekibi hala iş başında. Cahil bir kadro.
Şimdi bütün bunları tarumar etmiş olabilirler.
Nereden bulacağız kaynağı biliyor musunuz?
Bunların zengini zengin eden, her gün milletin
kanını emen bütün yolsuzluklarının hortu-
munu keseceğiz. Yolsuzluk kanallarının tü-
münü keseceğiz" ifadelerini kullandı.

Adalet vicdan işidir

"Nerede ayrıldı sizin yolunuz diye soruyorlar.
İşte burada ayrıldı" diyen Davutoğlu, "Siyasete
giren herkes mal beyanında bulunsun. 4 yıllık
milletvekilliği bittiğinde bir daha bulunsun.
Arada fark olmayacak. Bir devlet adamı ülke-
nin gençlerine baktığında kendi çocuklarıyla
onlar arasında fark görmez dedim. Biz bunu
dememişiz gibi bütün yakınlarını doldurdular.
Bizimle birlikte liyakat gelecek. Adalet vicdan
işidir, laf işi değildir" diye konuştu.

Birlikte film izlediler
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GOP’ta bilgisayar
yarışı vardı

Mavi kuş Başakşehir'de

Tüm dünyadan milyonlarca gencin ilgi gös-
terdiği espor dünyasına hızlı bir giriş yapan
Gaziosmanpaşa Belediyesi, Liseler Arası

Espor Turnuvası düzenledi. İlçedeki 14 lisenin katıl-
dığı turnuvada Valorant oyunu 5’er kişilik takımlar
halinde oynandı. Online olarak başlayan turnuvanın
yarı final ve final karşılaşmaları Gaziosmanpaşa
Kültür ve Sanat Merkezi’nde kurulan oyun atölye-
sinde gerçekleştirildi. Zorlu müsabakaları, konferans
salonundaki ekrandan iki gün boyunca 500 seyirci
canlı yayınla takip etti. Karşılaşmaların ardından
Şehit Servet Asmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi
şampiyon olurken, Mevlana Anadolu Lisesi ikinciliği
elde etti. Plevne Anadolu Lisesi ve Süleyman Şah
Anadolu Lisesi ise yarı finalist olma başarısı gös-
terdi. Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından şampi-
yon takıma kupa ve 5 adet çeyrek altın, ikinci takıma
5 adet gram altın verildi. Yarı finalistlere ise plaket
takdimi yapıldı. ÖMER FaRuK aRPaCıK

Başakşehir kültür sanat sezonu birbi-
rinden güzel oyunlarla devam ediyor.
Usta yazar Mustafa Kutlu’nun “Mavi

Kuş” adlı eserinden aynı isimle uyarlanan tiyatro
oyunu, özel gösterim ile Başakşehirlilerle buluştu.
Mavi Kuş oyununun özel gösterimini, Başakşehir
Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve eşi Kübra Kar-
toğlu’nun yanı sıra Başakşehir Kaymakamı Uğur
Turan, İl Kültür Müdürü Coşkun Yılmaz, AK Parti
İstanbul İl Başkan Yardımcısı Halime Kökce, AK
Parti Başakşehir İlçe Başkanı Sebahatdin Kayas,
İbn-i Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı
İrfan Gündüz ve Başakşehirli tiyatroseverler izledi.

Mavi Kuş yalnız kalmadı

Başakşehir Tiyatro Akademisi öğrencilerinin yer al-
dığı oyun, Başakşehir Emin Saraç Kültür Merke-
zi’nde sahnelendi. Anadolu’dan sürprizlerle dolu bir
yol hikâyesinin işlendiği ve herkesin kendisinden bir
şey bulduğu oyun, Başakşehirli tiyatroseverlerin be-

ğenisini topladı.
İBB’de yeni yönetimin
gelmesiyle birlikte
Şehir Tiyatroları’nın
repertuardan çıkardığı
oyunlardan biri olan
Mavi Kuş’a sahip çık-
tıklarını dile getiren
Başkan Kartoğlu, “Türk edebiyatının usta kalemle-
rinden, aynı zamanda komşumuz olan yazar Mus-
tafa Kutlu’nun ‘Mavi Kuş’ adlı eserini sahneye
taşıyan Başakşehir Tiyatro Akademisi eğitmenleri-
mizi ve öğrencilerimizi yürekten kutluyorum. Özel-
likle altını çizmek istiyorum; bu oyun, bizim için
aynı zamanda gurur ve mutluluk vesilesi” dedi.Ekti-
ğimiz tohumlar fidan olduYıllar önce ektikleri to-
humların fidan olduğunu görmekten mutluluk
duyduklarını ifade eden Başkan Kartoğlu, “Tiyatro
Akademimizin kapılarını, bundan tam altı yıl önce,
açtık. Bugün geldiğimiz nokta sevindirici” dedi.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de            basın:(1539048)

Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte olan Bağımlılıkla Mücadele Entegre Katılımlı İşbirliği Plat-
formu (EKİP) Projesi kapsamında “Promosyon Malzemeleri Alımı” alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanu-
nunun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda
yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2022/31712
1-İdarenin
a) Adresi :İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Kamu Hastaneleri Hizmetleri 

Başkanlığı-3 - Tedarik, Planlama, Stok ve Lojistik Yönetimi Birimi 
3 / Zuhuratbaba Mah. Doktor Tevfik Sağlam Cad. 25/2 İstanbul İl 
Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası 6 34846 Zuhuratbaba 
BAKIRKÖY/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası :2124091600 - 2129094293
c) Elektronik Posta Adresi :khb34ga.satinalma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet 
adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :1 Kısım (12 Kalem) Promosyon Malzemeleri AlımıAyrıntılı bilgiye 

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

b) Teslim yeri :İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü 112 Komuta Kontrol 
Merkezi Proje Birimi

c) Teslim tarihi :Nihai tasarımların İdarece onaylanmasını müteakip 1 (bir) hafta 
içerisinde her malzeme için nihai tasarım doğrultusunda üretilen 
en az 1 adet numune İdarenin onayına sunulacaktır. Numunelerin 
İdarece onaylanmasını müteakip üretime geçilecek ve tüm 
malzeme en geç 10 gün içerisinde teslim edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-3 Tedarik, Planlama, Stok 

ve Lojistik Yönetimi Birimi 3/ Toplantı Salonu / Zuhuratbaba Mah. 
Doktor Tevfik Sağlam Cad. 25/2 İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Ek 
Hizmet Binası 6 Bakırköy/ İSTANBUL

b) Tarihi ve saati :08.02.2022 - 11:00
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
istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
İstekliler, EKAP ( Elektronik Kamu Alımları Platformu)  üzerinden e-imza kullanılarak ihale doküma-
nının indirildiğine ilişkin formu ihale dosyası ile birlikte idareye sunmak zorundadır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları
ve açıklamaları içeren doküman:
1-) İstekliler; teklif edecekleri ürünler için en az 1 (bir) adet numuneyi ihale saatine kadar Satınalma
Birimine teslim edecektir. Numuneler Teknik Şartnamede belirtilen benzer özelliklere sahip olmalı,
logo,baskı veya renk şartı aranmayacaktır. Numuneler iki nüsha teslim tutanağı hazırlanarak imza
karşılığı teslim edilecektir. Teslim edilen numuneler üzerinde isteklinin unvanı, telefon
numarası,  ihale kayıt numarası, ihale sıra numarası,  kolay çıkmayacak ve silinmeyecek şekilde be-
lirtilecektir. Numunenin şartnameye uygunluk aşamasında denenmesi veya kullanılması halinde nu-
mune için ayrıca ücret ödenmeyecektir.
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 Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı- 3, 1. Kat Tedarik, Plan-
lama, Stok ve Lojistik Yönetimi Birimi 3 / Zuhuratbaba Mah. Doktor Tevfik Sağlam Cad. 25/2 İstanbul
İl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası 6 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 30 (Otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci madde-
sine göre açıklama istenecektir.

MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TARAFINDAN YÜRÜTÜLMEKTE OLAN BAĞIMLILIKLA MÜCADELE ENTEGRE KATILIMLI İŞBİRLİĞİ PLATFORMU
(EKİP) PROJESİ KAPSAMINDA “PROMOSYON MALZEMELERİ ALIMI”

İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

İ stanbul, Kartal'da aile
sağlığı merkezinde hem-
şire Ömür Erez (33) si-

lahlı saldırı sonucu hayatını
kaybetti. Hafta sonu Deniz-
li’de iki doktor rehin alındı.
Şanlıurfa'da bir hemşirenin

kan alımı sonrasında hasta yakınları tara-
fından 2 kez darp edildiği bildirildi. İstan-
bul Başakşehir'deki bir devlet
hastanesinde 4 hasta yakını, hamile olan
24 yaşındaki hemşire Gülhan D.'yi darp
etti. Odada bulunanlar, 'Yapmayın, kadın
hamile' demelerine rağmen saldırılarına
devam ettiler" dedi. Sağlıkta şiddet olayla-
rında yaşanan bu patlamanın ardından
Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-
SEN) Genel Başkanı Özlem Akarken
isyan etti. 

Memleket meselesi haline geldi

Sağlık Bakanlığının koruyucu ve önleyici
tedbirleri alması gerektiğini ifade eden
SAHİM-SEN Genel Başkanı Özlem
Akarken, “Sağlıkta şiddet vakaları adeta
tırmanarak devam ediyor. Gün geçmiyor
ki yeni bir şiddet vakası ile karşılaşmaya-
lım. Sağlıkta şiddet memleketin güvenlik
problemi haline geldi ve şiddetten en çok
sağlık sistemi yara alıyor. Sağlık Bakanlığı,
mevcut güvenlik sistemi ile devam edile-
meyeceğini farkına varmalı ve harekete
geçmelidir. Koruyucu ve önleyici tedbirle-
rin bir an önce artırılmasını istiyoruz” ifa-
delerini kullandı. 

Her an şiddete uğrayabiliriz

2021’de 1405 hekimin yurtdışında çalış-
mak için başvurduğunu, şiddet gören sağ-
lık çalışanlarının yüzde 84’ünün ise endişe
ve tetikte olma durumunda olduğunu söy-
leyen Akarken, “Araştırmalar sağlıkta şid-
detin sağlık sistemini ne kadar sarstığını
gözler önüne seriyor. Sağlıkçılar güvende
olmadıklarını düşünüyor ve beyin göçü-
nün önü alınamıyor. Sağlık sendikaları
olarak dört bir koldan sağlıkta şiddetin
önüne geçmek için çalışmalar yapıyoruz.
Öz Sağlık-İş’in araştırmasına göre sağlık
çalışanlarının yüzde 67’si görevi esnasında
en az bir kez şiddete maruz kaldığını söy-
lüyor. Memur-Sen’in 2021 yılı sağlıkta şid-
det raporunda ise  her branş ve görevden
sağlık çalışanının şiddetle burun buruna
geldiğini, saldırganların yüzde 37’sinin
gözaltına alınıp serbest bırakıldığını, yüzde
34’ü hakkında ise hiç işlem yapılmadığı
gözler önüne seriliyor. Ama çözüm çalış-

maları maalesef yok. Sağlık çalışanları yılı
ilan edilen 2021 yılında her gün en az 3
sağlıkta şiddet olayı kayda geçti. CHP
Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in sağlıkta
şiddet hakkında hazırladığı soru önerge-
sine Sağlık Bakanlığı’ndan gelen cevaba
göre 2015-2020 yılları arasında 23 bin 233

beyaz kod bildirimi yapılmıştır. Bu veriye
göre aylık ortalama 400 sağlıkta şiddet va-
kası yaşanmıştır. 2021 yılında da olayların
ne kadar arttığı ortadadır. Sağlık sistemi
bir an önce şiddetten arındırılmalıdır. Sağ-
lıkçılarımız için 2022 yılını güvenlikte milat
yılı ilan etmeliyiz” şeklinde konuştu.

Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin ev
sahipliğinde ilk kez düzenlenen espor
turnuvası heyecana sahne oldu. Dereceye
giren sporculara ödüllerini Belediye
Başkanı Hasan Tahsin Usta verdi

Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN) Genel Başkanı Özlem Akarken, tırmanışa geçen şiddet vaka-
larına isyan etti. “Sağlık çalışanları kelle koltukta çalışıyor” diyen Akarken, “Şiddet için TCK’ya özel bir
madde eklenmeli ve uygulamadaki gevşemeler bir an önce giderilmelidir” ifadelerini kullandı

HabER
anıl

boduç

SaGlıkCılar kelle
koltukta CalıSıyor

“Sağlıkta şiddete son” eylemleri
yapan sağlık çalışanları, çok sayıda
eyleme rağmen sağlık çalışanlarına
yönelik yapılan şiddetin hala ağır
bir şekilde cezalandırılmadığından
dert yandı. SAHİM-SEN Başkanı
Özlem Akarken, Türk Ceza Kanu-
nu'na bu konuda ek maddeler ko-
yulması gerektiğini söyledi.

TCK’ya özel madde eklenmeli
Kapatılan Askeri Hastanelerde ve as-
keri birliklerde arama prosedürlerinin
ciddiyetle uygulandığını, kesici alet ve
silahların girişte toplanarak kuruma
sokulmasına asla izin verilmediğini
hatırlatan Akarken, “Askeri hastaneleri
kapatırken uygulanan güvenlik ön-
lemlerine de sırtlarını döndüler. Kesici
alet ve silahla vatandaşların sağlık ku-
rumlarına hatta tüm kurumlara giriş-
leri yasaklanmalıdır. Şiddetin
engellenememesinin bir nedeni de gü-
venlik önlemlerinin yetersiz olmasıdır.
Bir hemşirenin görevi başında silah ile
başından yaralanarak hayattan kopa-
rılmasının hesabını nasıl verecekler?
Sağlık kurumunda silahın işi ne? Al-
tını çiziyorum, bu izahı olmayan bir
güvenlik açığıdır. Devletimiz buna göz
yummamalı ve derhal güvenlik ön-
lemlerini artırmalıdır. Sağlık çalışanla-
rımızı hedef alanlar ise en ağır cezaya
çarptırılmalıdır.  Türk Ceza Kanu-
nu’nun (TCK) ‘tehdit’ suçunu işle-
yenlerle ilgili altı aydan iki yıla kadar
hapis cezası öneren maddesine, resmi
kurumlarda yaşanan şiddetle ilgili

özel bir madde eklenmelidir. Sağlık
personeline karşı, zor kullanma veya
hakaret yoluyla bireylerin sağlık hiz-
meti almasına engel olunacak bir suç
işlenmesi halinde, fail hakkında iki yıl-
dan beş yıla kadar hapis cezası uygu-
lanmalıdır. Mevzuatın
uygulanmasında yaşanan eksiklikler
saptanarak gevşemeler engellenmeli-
dir, mesleki   itibarsızlaştırmanın
önüne geçilmelidir ” diyerek sözlerini
sonlandırdı.  

Usta yazar Mustafa Kutlu’nun “Mavi Kuş” adlı eserinden aynı isimle uyarlanan
tiyatro oyunu özel gösterimi Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi’nde sah-
nelendi. Başakşehir Tiyatro Akademisi öğrencileri ve eğitmenlerinin aynı
sahnede yer aldığı oyun, tiyatroseverlerden tam not aldı
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Korona bana
nasıl bulaştı?

KARTAL'DA dün öğle saatlerinde mey-
dana gelen olayda, 10 Numaralı Aile
Sağlığı Merkezi'ne gelen Rahmi

Uygun, görevi başındaki Ömür Erez'i silahla
başından vurarak öldürmüştü. Ömür Erez'in
mesai arkadaşları ve çok sayıda sağlık çalışanı
öldürülen Erez'in çalıştığı sağlık merkezi önüne
gelerek basın açıklaması yaptı. Ömür Erez için
saygı duruşunda bulunan sağlık çalışanları,
Erez'in anısına sağlık merkezinin kapısına ka-
ranfil bıraktı.

Artık bıçak kemiği geçti

Basın açıklaması yapan, Hemşire ve Ebe Der-
neği Yönetim Kurulu Başkanı Vildan Aydın,
"Biz kimin acısını bilmiyoruz. Artık bıçak kemiği
geçti. Bardak taştı. Bu yük taşınmaz katlanılmaz
bir hale geldi. Nereye baksak vandallık, tehdit ve

şiddet. Artık günlük mesaimizin rutini haline geldi
bunlar. Her gün birini anıyoruz. Her gün birine
ağlıyoruz. Biri için korkuyoruz. Hem kadın hem
sağlık çalışanı olarak kendimiz için iki kere korku-
yoruz. Ömür hemşire birlikte burada hepimiz bir-
likte öldük. Biz ömrümüzü sağlığa adamışken
Ömür'ümüzü teröre kurban verdik" dedi. Başın-
dan vurularak öldürülen Ömür Erez'in mesai ar-
kadaşı hemşire Nurdan Işıl Hayta ise "Bende bu
ülkenin vatandaşıyım. Devletine ve milletine bağlı
bir insanım. Lütfen beni de korusun devletim.
Bende akşam işimi bitirdikten sonra evime ve ço-
cuklarıma dönmek istiyorum. Ben sağlık sektö-
rüne şevkle hizmet ediyorum. Ömrüm boyunca
hizmet etmeye de devam edeceğim. Kadın oldu-
ğumuz ve savunmasız olduğumuz için bu duruma
düşmemeliyiz. Bizde silahla gezip birilerinin ba-
şına ateş mi edelim" diye konuştu. DHA

Ömür’ümüzü kurban verdik

Esenyurt KYK Kız Öğrenci Yurdu'ndaki yemek skandalı şaşkınlık yarattı. Yemeklerinden saç, kurt
ve taş çıktığını belirten öğrenciler bu duruma isyan etti. Damga'nın ulaştığı bir yurt yetkilisi id-
diaları yalanlarken sorulara cevap vermekten kaçındı. CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin
ise “Hiçbir öğrencimiz sahipsiz değildir” diyerek konunun peşini bırakmayacaklarını söyledi

Kartal'da sağlık çalışanları, Rahmi Uygun tarafından başından vurularak öldürülen Ömür Erez'in
çalıştığı sağlık merkezi önünde açıklama yaptı. Hemşire ve Ebe Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Vildan Aydın, "Biz ömrümüzü sağlığa adamışken Ömür'ümüzü teröre kurban verdik" dedi

2 019 yılı sonunda Çin’in Vuhan kentinde
baş gösteren 2020 yılının başından iti-
baren tüm dünyaya yayılan adına

‘Covid 19’ denilen virüs sonunda beni de buldu.
Hani her canlının bir gün ölümü tadacağı

gibi, her insanın da bir gün koronavirüse yakala-
nacağını söyleyebiliriz.

Gitgide sürü bağışıklığına mı geçiyoruz bilme-
sek de bu yazımda, birkaç gündür pozitif günle-
rimi sizlerle paylaşmak istedim.

*
Öncelikle şunu söyleyelim.
Hani daha covid adını duyduğumuz gün-

lerden beri arada bir şüpheleniyorduk ya.
Hıııı.
Bende mi covid oldum.
Bana da mı bulaştı.
Bak aynı covid belirtisi.
Aha öksürüyorum.
Aha tıksırıyorum.
Aha ateşim var.
Hah işte eklem ağrım.
Bak bak aynı delta belirtisi.
Yok yok bu omicron belirtisi.
İşte bütün bunları ben de çoğunuz gibi iki

yıldır yaşıyordum.
En son 16 Ocak Pazar gecesi bu durumu

yaşadım.
Boğazıma sanki küçük bir sinek kaçmış bir

an hissettim.
Öksürmek istiyorum öksüremiyorum.
Gıcık varmış gibi geliyor, hah huh diyorum

bir şey yok.
*

Ertesi gün (17 Ocak Pazartesi) aynı hislerle
ofise gittim.

Bu durumu arkadaşlarla paylaştım ama yine
sanki bir toz yutmuşum gibi his vardı.

Aynı günün akşamı DAMGA’nın iki emek-
tarları Ekrem Hacıhasanoğlu ve Anıl Boduç ile
Mimarsinan’da bulunan Onur Balık Restau-
rant’ta yemek yedik, spor, medya, gazete, pan-
demi durumlarını tartıştık.

Arkadaşlar anımsayacaktır aslında pek ök-
sürdüğümü hatırlamıyorum.

*
18 Ocak Salı günü sabahı öksürüğüm vardı

ve azıcık da boğaz ağrım vardı.
Büyükçekmece Kolan Hastanesi’nde Dr. Turgay

Osman Arda dostumun kapısını çaldım.
Muayene etti, şurup verdi, belirtilerin çok

az omicrona benzediğini söyledi.
Aslında ben de benzetiyorum fakat, hem

azıcık tırsıyorum, hem gündem yoğun, rande-
vülerim var, ziyaretçilerim var, televizyon canlı
yayın programım var.

19 Ocak Çarşamba sabaha yataktan kalka-
madım.

Eklem ağrılarım, öksürüğüm artmış, boğa-
zım kurumuş.

Tamam kesin covit oldum dedim, o günkü
programlarımı iptal ettim tuttum Büyükçek-
mece Kolon Hasyanesi yolunu ve test yaptır-
dım.

Sonuç ‘pozitif.’
*

Buyurun asıl savaş şimdi başlıyor.
Hani düşman geldi mi, düşman var mı, düş-

man nerede, düşman kim?
Ve düşman beni yakalamıştı sıra savaşmaktaydı.
Tabi 2 sinavoc 2 biontec aşımız var.
Yoksa bu tırsmayı siz bin beşyüzle çarpın.
Hemen sosyal medyadan paylaşımımı yap-

tım ki gerek iptal ettiğim randevülere gerek
canlı yayın program izleyenlerine gerek eşe
dosta bildirmekte fayda vardı.

Tabi bu tür paylaşımların bir iyi bir kötü ta-
rafı var.

Telefonunuz susmuyor.
Hadi geçmiş olsun diye arayanlara eyvallah.
Ancak.
Bazı telefonlar çok can sıkıyor.
Mesela en çok sorulan soru; kimden kaptın?
Neyyy.
Nasıl yani kimden kaptım?
Bildiğim kadarı ile bu alçak virüs Çin’in

Vuhan kentinde yola çıktı ve tüm insanoğlu bir
gün bu virüsü kapacak, başka yolu yok.

Şimdi ben oturup onu mu düşüneyim.
Şundan kaptım, bundan kaptım, ondan kap-

tım.
İnanın bana şu soruyu soranların niyetlerin-

den şüphe etmeye başladım.
Düşünsenize, bir yakınınız covid olup haya-

tını kaybediyor.
Siz ona virüsü verenin peşine düşüyorsunuz.
Ve amansız bir kan düşmanınız oluyor.

*
Neyse aldırış etmeyelim bu sorulara.
Sonuçta bu çağda yaşıyorsanız, ayda yaşa-

mıyorsanız, insanların olduğu ortamda yaşıyor-
sanız diyeceğim ama covidin vahşi hayvan
pazarından yayıldığı aklıma gelince bu cüm-
lemi düzeltiyorum.

Sonuçta covide yakalanmamanız mucize
ötesi. Asıl yapmamız gereken yakalandıktan
sonra ne yapmalı?

*
Her arayan bir şey öneriyor ama siz her söyle-

yene değil, ya daha önce covidi atlatana ya da uz-
mana inanmak durumundasınız.

Zencefil. 
Parol. 
Dolereks. 
C vitamini.
Bol sıvı.
Bu beşi omicrona karşı en etkili ilaçlar.
İngiltere’de Spidex ismi verdikleri ilaç koktey-

linin bugüne kadar kullanılan ve virüsü tedavi
etmek için lisanslanan ilk ilaç olan steroid deksa-
metazona oranla çok daha etkili olduğunu belirti-
yor ancak bu ilaç daha ülkemizde yok.

*
Sumak demle iç.
Süt içinde sarımsak pişir sarımsakları ye

sütü iç.
Öksürük varsa çam kozalağı macunu.
Kefir iç bağışıklık için mükemmel.
Kekik yağı ekmeğe damlat ye.
Gibi öneriler çığ gibi.
Bunları deneyip denememek size bağlı

ancak, Allah korusun durum ağırlaşırsa o

zaman işte insan her şeyden medet
ummaya koyuluyor.

*
Bugün dördüncü günüm.
İlk üç güne göre ağrılarım azaldı, öksürü-

ğüm azaldı, ateşim zaten hiç yok gibiydi, tat,
koku alıyorum.

Pazartesi yeniden test yaptırmayı düşünüyo-
rum ve kaldığımız yerden hayat devam edecek.

Sonuçta bu illet milyonlarca insanının haya-
tına mal oldu.

Daha da olacak gibi görülüyor.
Hatta ileride daha yeni yeni virüslerin üreti-

leceğini de düşünenlerdenim.
Aksi halde; insanlarımızın doyumsuzluğu,

acımasızlığı, gözü doymazlığı, bencilliği ile
başka nasıl mücadele edilecek diye de ekleye-
yim.

*
Peki siz amansız bu hastalıkla boğuşurken

devlet size ne yapıyor dersiniz?
Bir sms gönderiyor.
‘Sn. MEH* MER*, 19/01/2022 tarihli test

sonucu POZİTİFtir. Ekiplerimiz gelene kadar acil
sağlık durumu dışında lütfen evden çıkmayınız.
Filyasyon ekiplerimiz sizinle iletişimi
03129901453 veya 03129121453 üzerinden
yapacaktır.’

Hepsi bu.
Geçmiş olsun!

*
Pozitif günlerimce arayan, soran, ilgilenen,

dostlara teşekkür ediyorum.
Bu bölümde de koronavirüs sözlüğünde

hangi terim ne anlama geliyor?
Sizlerle onu paylaşacağım.

*
184: Türkiye'deki koronavirüs danışma hat-

tının telefon numarası.
Anamnez: Hastanın, hastalığı ve çevresi

hakkında verdiği bilgi.
Antikor testi: Bir kişinin koronavirüse yaka-

landıktan sonra bir miktar bağışıklık geliştirip
geliştirmediğini gösteren bir test.

Entübe/ekstübe: Solunum cihazı bağlanan
kişiye entübe, solunum cihazı çıkartılan kişiye
de ekstübe deniyor. Bu kavramlar isimlerini,
hastanın ciğerlerine hava ileten tüpten alıyor.

Filyasyon: Bir hastalığın kaynağını bulmak
ve bu hastalığın yayılma zincirini takip etmek.
Bu incelemeyi yapan sağlık çalışanları hasta-
nın temas ettiği herkesi bulup, onların sağlığını
denetlemeyi, ayrıca hastaya virüs bulaştıran ki-
şiyi bulmayı da hedefliyor.

İmmün: Bağışıklık. Bir kişinin virüse maruz
kaldıktan sonra vücudunun virüsü yok etmeyi
öğrenmesi. Covid-19 hastalığına yakalanan ki-
şilerin iyileştikten sonra en azından bir süre bo-
yunca bu hastalığa tekrar yakalanmayacağı
düşünülüyor.

Karantina: Bulaşıcı bir virüse maruz kalan
insanların, hastalığın yayılmasını engellemek
amacıyla izole edilmesi.

Kendini izole etmek: Hastalığın yayılmasını
yavaşlatmak için evlerde kalıp diğer tüm insan-
larla teması kesmek.

Koronavirüs: Hayvanlarda ağır veya hafif hasta-
lıklara yol açabilen bir virüs grubu.

Kuluçka dönemi: Virüsün bulaşması ile has-
talık belirtileri göstermek arasında geçen, in-
sanların farkında olmadan virüsü
bulaştırabildikleri dönem.

Pandemi: Birden fazla ülkede aynı anda
ciddi bir hastalığın salgın halinde yayılması.

PCR testi: Açılımı Polimeraz Zincir Reaksi-
yonu (Polymerase Chain Reaction) olan bu
testte, Covid-19 şüphelilerinin burun ve boğaz-
larından alınan örneklerde SARS-COV-2 olup
olmadığı inceleniyor.

Pik: İngilizce zirve anlamına gelen peak ke-
limesinin Türkçe okunuşu. Hastalığın tespit
edilebilen yayılma hızının zirveye ulaşması an-
lamında kullanılıyor.

Plazma tedavisi: Covid-19 geçirdikten sonra ko-
ronavirüse bağışıklık kazanmış kişilerden alınan
kandaki antikorların Covid-19 hastalarına enjekte
edilerek virüse karşı savaşmalarının kolaylaşması
ve bağışıklık kazanmalarını hedefleyen tedavi.

Pnömoni: Pek çok dilde zatürre anlamına
gelen kelime, akciğer yangısı.. Ateş, öksürük ve
balgamla beliren, tehlikeli bir akciğer hastalığıdır.

SARS: Açılımı Şiddetli Akut Solunum Yolu
olan hastalık. 2003'te Asya'da yayılan bir korona-
virüsten kaynaklanmıştı. 2020'de yayılan korona-
virüs de solunum yolunda benzer sorunlara yol
açtığı için onun adı da SARS ile başlıyor:

Semptom: Bir hastalığa yakalanan kişinin
gösterdiği hastalık belirtileri.

Sosyal mesafe: İnsanlara fiziksel olarak ya-
kınlaşmamak.

Sürü bağışıklığı: Nüfusun büyük bir kısmı-
nın virüse maruz kalıp hastalığa bağışıklık ka-
zanmasından sonra hastalığın yayılma hızının
yavaşlaması.

Temaslı takibi: Covid-19 hastalarıyla temas
etmiş kişilerin bulunması, sağlıklarının incelen-
mesi ve takip edilmesi.

Triyaj: Türkçesi öncelikleme olan, hastaları
sağlık durumlarına göre önceleme yöntemi.

Virüs: Canlıların hücrelerine girerek kendi
kopyasını yaratan bir nesne. Virüslerin canlı olup
olmadığı tartışılsa da bilim dünyasındaki genel
kanı, cansız oldukları yönünde. Bunun nedeni ise
canlıların kendilerini yeniden üretebilirken virüs-
lerin üremek için bir canlı hücreye ihtiyaç duy-
ması. Canlılar bulundukları ortama göre değişim
geçirirken virüsler bir hücreye girmedikleri müd-
detçe hiçbir hareketlilik göstermiyor.

Mehmet MERT
MERTÇE

twitter.com/MehmetMert1
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ANIL BODUÇ

E senyurt KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda
kalan öğrenciler, yemeklerden saç,
kurt ve taş çıktığını belirtti. Kendile-

rine küflü gıdalar verilmesinden ve pislikten
şikayetçi olan öğrenciler, yurt yönetiminin ise
"Şükredin" diye dalga geçtiklerini savundu.
Yemeklerin içinden saç çıktığını,  özellikle
pandemi döneminde önemi artan hijyenin ye-
mekhanede sağlanmadığını söyleyen öğrenci-
ler, tepsilerin yıkamayıp sadece silindiğini
ifade etti. Evrensel gazetesine konuşan bir öğ-
renci, "Zaten yiyeceğimiz 2 tabak yemek, onu
da gönül rahatlığıyla yemek istiyoruz. Çok
mu şey istiyoruz?" diye sordu. Dışarıdan
yemek yemek gibi bir imkâna da sahip olma-
dıklarını vurgulayan öğrenci, “Yemekhane pis
diye her gün bütün paramı dışarıya veremem"
dedi. Yurda yakın üniversitelerden birinde
okuyan bir öğrenci de yemeklerin aşırı yağlı
olduğunu ve koktuğunu söyledi. Bazı yemek-
hane çalışanlarının öğrencilere karşı sert tu-
tumları da öğrencilerin şikayetçi olduğu
konular arasında.

Neye şükretmeliyiz?

Yurttaki memurlar ise yemekhaneye uyarı ya-
zısı gönderdiklerini ancak ihale sistemi sebe-
biyle şirketi değiştirmenin mümkün
olmadığını savundu. Öğrenciler, toplu yaşa-
nan sorunların bireysel şekilde ifade edildi-
ğinde önemsenmediğini, şikayetlerin dikkate
alınmadığını söyledi.Öğrenciler, sorunları dik-
kate almayan yurt görevlilerinin, şikayet eden-
lere "Şükredin" dediğini aktardı. Yurtta kalan
bir öğrenci, "Bu durumda neye şükretmeliyiz?
Sağlıksız verilen yemeklere mi yoksa bu ye-
meklerin bile fahiş fiyatlarda sunulmasına

mı?" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Bir diğer
öğrenci ise bu tutum karşısında seslerini birle-
şerek daha gür çıkarmaları gerektiğini söyledi.
Öte yandan KYK yurtlarından gelen mektup-
lar ve haberler, bu sorunların yalnızca Esen-
yurt KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda
yaşanmadığını, binlerce öğrencinin bu du-
ruma maruz kaldığı ortaya çıkardı.  

Telefonu kapattı

Damga'nın ulaştığı bir yurt yetkilisi ise yemek-
ler hakkında ortaya atılan iddiaları yalanladı.
İsmini vermeyen yetkili, “Fotoğrafı bulunan
yemekler sizin yurdunuzda mı servis edildi?”
sorumuz üzerine ise telefonu kapattı. Dam-
ga'ya konuşan CHP Esenyurt İlçe Başkanı

Hüseyin Ergin de büyün KYK yurtlarında
benzer sorunlar olduğunu belirterek, “Bu öğ-
renciler bizim çocuğumuz. Hiçbir öğrencimiz
sahipsiz değildir. Bu konuyu her yerde gün-
deme getireceğiz. Peşini bırakmayacağız”
açıklamasını yaptı. 

Yemek dağıtıldı

CHP İstanbul Gençlik Kolları üyeleri de
Esenyurt KYK Kız Öğrenci Yurdu önünde
yemek ikramı yaparak, öğrencilere sahip çıktı.
Yapılan açıklamada, “Sadece Esenyurt'ta
değil, bir çok yurtta bu sorunun olduğunu bi-
liyoruz. Hiçbir öğrenciyi sorunlarıyla baş
başa bırakmayacağız, bu ülkenin aydınlık ge-
lecekleri sahipsiz değil” ifadeleri kullanıldı. 

Festivali çok iyi buldum
ESENYURT Edebiyat ve
Sanat Festivali’nin 6.
günü de söyleşiler, imza

günleri, müzikaller ve atölyelerle
devam etti. Şair Ahmet Telli ve
Sanatçı Nurettin Rençber’in şiir ve
müzikal dinletisi sanatseverlere
unutulmaz anlar yaşattı. Edebi-
yata ve yazarlara dair okurla ke-
yifli ve aydınlatıcı bir sohbet
gerçekleştiren Gazeteci Yazar
Ayşen Şahin, ilki düzenlenen
Esenyurt Edebiyat ve Sanat Festi-
vali’nin çok başarılı olduğunu ak-
tardı. İnsan yaşamının kültür ve
sanatla anlam kazandığını vurgu-
layan Şahin, “Festivali çok iyi bul-
dum ve bence artık hiçbir yerde ilk
kez olmaması gereken bir zaman-
dayız. Kültür ve sanat insanı ha-
yata tutunduran şeylerdir. Yaşamı
anlamlandıran bir şeydir. İnsan,
ruhunun doyduğunu hisseder;
daha geniş bakar dünyaya. Biraz
böyle anlam kazanır günler. O

yüzden hayatımıza bir mana kata-
bilmek için kültürü, sanatı, edebi-
yatı, müziği, eğlenceyi daha sık
görmek isteriz.” dedi. 

Devamını diliyoruz

“Yerel yönetimler de bunun yapı-
labileceği en iyi yerler. Biz de hal-
kız ve buna en kolay yerel
yönetimle ulaşılır” diyen Şahin,
“O yüzden katılımcısı olduğum
zaman da konuşmacısı olduğum
zaman da her kültür ve sanat fes-
tivalinden çok büyük mutluluk du-
yuyorum. Hayat böyle olduğunda
daha büyük bir şey gibi geliyor in-
sana. Boyum bile uzuyor gibi his-
sediyorum. Dolayısıyla
umuyorum seneye de olur, daha
da kitlesel olur. Belki ılık bir mev-
simde bir daha olur. O zaman
açık havada çok daha kalabalık,
çok daha güzel söyleşilere, konser-
lere de konuk oluruz. Devamını
diliyoruz” ifadelerini kullandı. 
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G ünün ''siyasi haberi'' Kılıçdaroğlu-Akşener-
Davutoğlu buluşmasıydı...

Bu ''buluşma''dan 3-4 gün öncesinden haberdardım...
''Acı kaybımız'' değerli ağabeyim Ömer Göktuğ'u kaybetme
sürecinde haberi verecek ruh halinde değildim...

Bu sefer haberini önden vereyim, Bu üçlü görüşmede
ortaya çıkan tablo ışığında Kılıçdaroğlu, pazartesi günü
de Babacan'la bir araya gelecek... Küçük sıkıntılar, bazı
arayışlar masaya yatırılacak...

Peki neler oluyor?
Filmi başa saralım... Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nu, 

Akşener'i tek tek ziyaret ediyor... Akşener-Kılıçdaroğlu bir
araya geliyor.... Arkadan üçü bir araya geliyor...

Verilen tüm fotograflardaki “ortak karakter” Davu-
toğlu olduğuna göre, Davutoğlu'nda “bir sıkıntı” veya ''bir
fikir'' mi var?

Değerli ağabeyim Ömer Göktuğ'u kaybetme sürecinde
ara verdiğim analizlerimi takip edenler bilir, son analizim
“ittifak içinde ittifak mı geliyor, böyle bir arayış mı var”
şeklindeydi...

O analizden bugüne yaptığım değişik temaslarda 
gördüm ki, ''tam 12'den'' vurmuştum...

Şöyle demiştim:
''Farkında mısınız?
-Bir süredir, Davutoğlu tek tek Millet İttifakı tarafında

duran muhalif liderleri ziyaret ediyor. Sonrasında da
genel-geçer açıklamaların dışında çok net bir şeyler
söylenmiyor... Erken seçim vs. vs.. faso fiso...

-Oysa bu görüşmeler 'fasa fiso' olamaz...Bir nevi 'arka
kapı diplomasisi' gibi bir şeyler dönüyor...

-Günlerdir Davutoğlu'nun ''parlak fikri'' ne diye 
düşünüyorum...

-Davutoğlu'na göre, CHP'ye olan alerji yüzünden AKP
ve MHP'den, diğer muhalif partilerine geçişkenlik az olu-
yor... Oysa, sağ eğilimli muhafazakar partiler, kendi arala-
rında ittifak olsalar, AKP ve MHP'den kopuşlar daha
belirgin hale gelecek... Düşüncesi bu!

-Geçenlerde Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'ndeki yar-
dımcısının, ''AKP'deki 40 milletvekiliyle görüştükleri, eski
vekillerle bu sayının 60'ı bulduğu'' şeklindeki sözleri pek de
içi boş sözler değil...

-Bu durumda ortaya çıkan 'ittifak içinde ittifak' düşün-
cesi, Davutoğlu, Babacan ve Karamollaoğlu'nun yine Mil-
let ittifakı içinde 'birleşmiş' bir güç olarak birlikte seçime
girmeleri.... Aslında buna Akşener'i de dahil etmek istiyor-
lar... Olursa, bir 'üçüncü ittifak' olacak aslında... Ama ayrı
bir ittifak, (ki o zor), ama Millet ittifakı içinde bir 
ittifak....

-Bu durumda, Babacan ve Davutoğlu, ya Akşener'in 

İyi Partisi'nin içinden, ya da CHP'nin içinden seçime 
girmek zorunda... Duruma böyle bakınca, Akeşener'in
Gelecek Partisi'ne daha yakın durabilirler...

-Alın size işte, ittifak içinde ittifak!''
Evet beyler ekrana getirdiğimiz KIlıçdaroğlu-Akşe-

ner-Davutoğlu buluşması fotografındaki sır, ''ittifak
içinde ittifak''...

Nereden biliyorsunuz demeyin, 'birinci el, birinci ağız'
deyip geçeceğim. Rahmetli Uğur Mumcu ağabeyimin
dediği gibi, 'Bilgi sahibi olmadan, fikir sahibi olunmaz'
deyip geçeceğim. Anlayan anlar!

Başlıkta ''Kemal-Meral-Ahmet buluşmasının sırrı''
dedim, nedeni ön isimleriyle hitap ederek saygısızlık
yapmak değil... Bu başlıkta ön isimleri kullanma nede-
nim, ''üç liderin birbirleri için artık Kemal-Meral-Ahmet
seviyesinde'' samimi olduklarını anlatmak... Samimi in-
sanlar birbirlerine ön adlarıyla hitap ederler, bizm bu üç
liderimiz de artık birbirleriyle ''arkadaşlık seviyesi''ni
aşmış durumdalar...

Millet ittifakı içindeki ''tek sıkıntı'' aslında AKP'den
kopmuş iki lider arasındaki sıkıntı...

Olayların gelişimini anımsayalım... Davutoğlu,
AKP'den koptuktan sonra, bir hareket başlattı. Ardın-
dan Babacan da aynısını yaptı... Bu süreçte, Davutoğlu
''birlikte olalım'' diye Babacan'ın kapısını yokladı... Ama,

Babacan, Davutoğlu'yla birlikte hareket etmeyi iste-
medi... Kuşkusuz kendisine özgü nedenleri vardı... 
Onlara burada girmeyeceğim...

Hani en çok bizim CHP'lilerin beğenmediği Kılıçda-
roğlu var ya Davutoğlu ve Babacan'ı birlikte ''Millet itti-
fakı''na yakınlaştırmayı başardı, ''rakip kardeşleri'' ayrı
ayrı görüşmelerle, aynı çatı altına çekmeyi şimdiye
kadar başarmaya çok ama çok yaklaştı... Hatta 
yaklaşmaktan öteye geçti...

Gelin görün ki, Babacan, Kılıçdaroğlu'yla bir arada
olmayı istiyor ama, Davutoğlu hocamızın da fikirleri,
tasarımları bitmek bilmiyor... Kuşkusuz, ''proje adamı''
Davutoğlu Hocamızın son projesinde de mantıklı bir
taraf var... Hakkını yemeyelim, hakkını teslim edelim....

Daha önceki analizimde belirttiğim gibi, Davutoğlu
Hocamızın ana projesi, ''ittifak içinde ittifak''... Dün de
Kılıçdaroğlu-Akşener-Davutoğlu buluşmasında bu proje
konuşuldu...

Hocamızın fikrinin özüne dönersek, hocam diyor ki,
''biz Millet ittifakı içinde ayrı bir ittifak oluşturalım...
CHP'den ayrı duracak bu ittifak, muhafazakar sağ gö-
rünümüyle AKP ve MHP'den daha fazla oy koparır...
Keza AKP'den kopacak milletvekilleri de bu güçbirliğini
görünce, çok daha rahat kopar... Böylece AKP'deki çö-
küşü hızlandıracağımız gibi, oy potansiyelimiz de çok

daha fazla artar... Hatta belki CHP'nin yüzde 25'inden
daha fazla oy alarak, Millet ittifakı içindeki muhazakar
ittifak olarak CHP'den daha fazla oy alabilir.... İttifakın
içinde birinci olabiliriz...''

Aslında mantığı var. Akşener'in de hoşuna gidebile-
cek bir formül... Amaaa....

''Amaaa'' deyip, şimdi gelelim bu durumlar ışığında,
Davutoğlu Hocamızın projesine kim nasıl bakıyor?

Kılıçdaroğlu her zaman olduğu gibi ''poker face'' din-
liyor... ''İttifak içinde ittifak projesi''ne kapıları kapamı-
yor. Kapasa ne olacak, muhazafakar ortaklarına
''yapmayın'' dese ne olacak, yapacaklarsa kim dinler
zaten! İttifak içinde kalacaklarsa, Kılıçdaroğlu açısın-
dan problem hiç ama hiç yok! İttifağın içinde görünen
kimseyi kaçırmak istemiyor Kılıçdaroğlu...

Akşener de ısrarla Kemal Bey'den hiç ayrılmayacak
görüntüsü veriyor... Neredeyse her yere bile beraber
gidip ''anca beraber kanca beraber'' görüntüsü veriyor.
Kemal Bey ve Meral Hanım birbirlerinden çok 
eminler...

Ama gelin görün ki, İyi Parti içinde Akşener
hanıma,''Sadet, Gelecek ve Deva'yla ayrı ittifak olursak,
bir anda birinci partiliğe oynarız... Muhalefette liderliği
ele geçirip, öyle seçimlere gireriz'' havasını basanlar da
var...

Hakan AYGÜN
ANALİZ

hakanaygun333@hotmail.com Kemal-Meral-Ahmet buluşmasının sırrı: 
ittifak içinde muhafazakar ittifak

Kemal Kılıçdaroğlu ''oyun planı''nı zaten baştan çok
iyi kurmuş... Akşener'e fiili başbakanlığı, ister yüzde
1 ister yüzde 50 oy alsın yine de verecek. Kendisi de
tarafsız cumhurbaşkanı olacak, seçilince CHP genel
başkanlığını da bırakıp, Millet ittifakının olası iktida-
rını, mevcut cumhurbaşkanlığı yetkileriyle sevk ve
idare edecek... Teşbihte kusur olmaz, varsa da peşi-
nen özür dilerim ama, ''körün istediği zaten bir göz..!''
Onu da alacak her şekilde alacak Akşener...

Kafasında Akşener'in eski deyimle ''Başbakanlı-
ğıyla'' ilgili en küçük bir şüphe yok Kılıçdaroğlu'nun...
''Kur koruması garantili TL mevduat hesabı''ndan
daha da ileri, ''oy oranına bakılmaksızın, Kılıçdaroğlu
garantili Başbakanlık'' sözü vermiş durumda...

Yani Akşener için her koşulda değişen hiçbir şey
yok... Kafa karıştırmalara da gerek yok... Daha faz-
lası zaten Kılıçdaroğlu'na inanılmaz bir ''ahde vefası''
var Akşener'in....

Ama gelin görün ki Davutoğlu Hocamızın ''AKP
seçmeninden daha fazla geçişkenlik'' sağlayacak ''itti-

fak içinde ittifak'' projesi de, yabana atılacak değil...
Davutoğlu, Millet İttifakı'nı ve Kılıçdaroğlu ile daya-
nışmayı istiyor... ''İttifak içinde ittifak'' olursa daha
memnun olacak... Bu ''ittifak içinde ittifak'' Akşener'le
birlikte de olabilir, diğer muhafazakar partilerle de...

Davutoğlu güzel düşünüyor, güzel oynuyor da,
Kemal Bey de Meral Hanım da ilgiyle dinliyor da ''itti-
fak içinde ittifak''ın her koşulda daimi üyesi olması is-
tenen Babacan, Davutoğlu Hocamızın cin fikirlerine
pek açık değil. Belki AKP içindeki dönemlerinden
gelen bir ilkesel ayrılık, belki de her neyse ne ama Da-
vutoğlu Hocamızla ''aşırı şekilde'' birlikte görünmeyi
pek istemiyor.. ''Millet ittifakı içinde Davutoğlu'yla ya-
şayacağı birliktelik'' Babacan'a fazlasıyla yetiyor da ar-
tıyor....

Bu yüzden üçlü toplantı yapıldı... Bu yüzden ''yan-
lış anlaşılma'' veya ''dışlanma duygusu olmaması'' için
Kılıçdaroğlu, ''Akşener ve Davutoğlu'yla üçlü yemek
yiyeceklerini'' ilk iş olarak Babacan'a haber verdi...
Hatta, ertesi gün yani bugün (cuma) hemen size gele-

yim, bilgilendirme yapayım'' dedi... Babacan şehir dı-
şında olduğundan, analizimin başında da belirttiğim
gibi, hadi yine benden duymuş olun pazartesi günü
için sözleşildi...

Gelelim son tahlile... Önümüzde ''enteresan bir bir-
leştiren Kılıçdaroğlu karakteri'' var... Millet ittifa-
kında içinde de kimseyle sorunu yok, hem seviyor,
hem seviliyor. Güven veriyor. Keza HDP'yi de düşüne-
cek olursak, Millet İttifakı içinde HDP'yle sorunlu
olanlar veya HDP'nin sorun duyacakları var, ama
Kemal Bey'le tüm muhalefeti de kapsayacak şekilde
sorunlu olduğu bir parti de yok, kendisini sevmeyen
bir parti de yok... Herkese güven veriyor.

Adaylığı için bazı CHP'lilerde ve bazı muhalefet
bileşenlerinde ''tereddütler'' var kuşkusuz... Bence za-
manla geçip gidecek tereddütler bunlar...

Çünkü, verdiği güven ve dayanışma duygusuyla,
gelecek için müthiş bir ''olası cumhurbaşkanı profili''
çiziyor Sayın Kılıçdaroğlu....

Hani bir laf vardır ya, ''Her yol Roma''ya çıkar
diye... Ama ittifak içinde ittifak olur,,,, ama olmaz,,,,
2023 seçimlerinde her yol Millet ittifakına ve Kılıç-
daroğlu'nun ''tarafsız cumhurbaşkanlığı''na çıkıyor....

KILIÇDAROĞLU OYUNU ÇOK İYİ KURMUŞ!



BIDEN, altyapı gün-
demine ilişkin ekibiyle 
Beyaz Saray’da yapacağı 

toplantı öncesi, dünkü basın 
toplantısında Rusya’nın Uk-
rayna’ya müdahalesine yönelik 
sarf ettiği sözlere açıklık getirdi. 
Rusya Devlet Başkanı Vladimir 
Putin ile yaptığı görüşmelerde, 
ABD’nin duruşunu net şekilde 
ortaya koyduklarını belirten 
Biden, “Bölgeye yığılan Rus 
askeri birlikleri Ukrayna sınırını 
geçerse bu bir işgaldir.” ifadesini 
kullandı. Biden, Rusya’nın Uk-
rayna’yı işgal etmesi durumunda 
“ciddi ve koordineli ekonomik 
sonuçlarla” karşılaşacağını 
vurgulayarak, “Şu konuda 
hiç şüphe yok, Putin işgali 
seçerse Rusya ağır bir bedel 
ödeyecek.” dedi. Rusya’nın 
Ukrayna’ya müdahale için 
paramiliter güçleri kullan-
masının da ihtimaller da-
hilinde olduğunu kaydeden 
Biden, “Gri bölgelerde 
yapılan saldırı-
larda Rus 
askerleri 
üniforma 
giymiyorlar. 
Bunlara da 

hazırlıklı olmalıyız.” uyarısında 
bulundu. Biden, Kiev yöneti-
minin, ABD’nin kendilerine 
yönelik desteği konusunda şüphe 
etmemesi gerektiğini de sözleri-
ne ekledi.

İşgal ifadesini kullandı
Göreve gelişinin 1. yıl dönümü 
vesilesiyle dün basın toplantısı 
düzenleyen ABD Başkanı Bi-
den’ın, “Rusya’nın, Ukrayna’ya 
küçük çaplı bir müdahalesi olur-
sa bunun sonuçları konusunda 
kavga vermemiz gerekir.” sözleri 
tartışılıyor. Birçok eleştirmen ve 
siyasetçi, Biden’ın bu ifadelerini 

ve “küçük çaplı müdaha-
le” sözünü, “Rusya’nın 
Ukrayna’yı işgaline 
yeşil ışık yakmak” 
olarak yorumlamıştı. 
Beyaz Saray Sözcüsü 
Jen Psaki ise yaptığı 
açıklamada, ABD’nin 

duruşunun net oldu-
ğunu ve Rus askerle-

rinin Ukrayna’ya 
geçmesinin 

“işgal” 
olacağını 
kaydet-
mişti.

 
 

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

22 OCAK 2022 CUMARTESİ

İkinci Dünya Savaşı sonrasında 1946’da 
yapılan halk oylamasıyla monarşiden 
cumhuriyete geçen İtalya, bugünler-

de 13’üncü cumhurbaşkanını seçmeye 
hazırlanıyor. Ülkede cumhurbaşkanı seçim 
kanuna göre, İtalyan devletinin başı, ulusal 
birliğin temsilcisi olan tarafsız cumhurbaş-
kanını, parlamentonun üst kanadı Cum-
huriyet Senatosu üyesi 315 senatör ve 6 
ömür boyu senatör, alt kanat Temsilciler 
Meclisi’ne üye 630 milletvekili ile 20 idari 
bölgeden gelen 58 temsilcinin katılımıyla 
oluşan 1009 üyeli “Büyük Seçici Meclis”-
teki oylamalar belirliyor. Oylamalarda 
delegeler, partilerin aday gösterdikleri 
isimleri ya da kendi görmek istedikleri ismi, 
boş oy pusulasına yazarak, gizli şekilde 
sandığa atıyor. Oylar, seçim sürecine ev 
sahipliği yapan Temsilciler Meclisi Başkanı 
ve Senato Başkanı’nın gözetiminde açık 
şekilde sayılıyor. Cumhurbaşkanı seçiminin 
sonuçlanması için adayların, ilk 3 turda 
1009 üyeli meclisin 3’te 2’sinin desteğine 
yani 672 oya ulaşması gerekiyor.

İlk 3 turda adayların yeterli oyu alama-
ması halinde, 4. turdan itibaren delege 
sayısının yarısından bir fazlasıyla sağlanan 
salt çoğunluk aranacak. Bu tur ve sonrasın-
da 505 oya ulaşan aday, ülkede 7 yıllığına 
cumhurbaşkanlığı görevini üstlenecek. 
1948’deki ilk Cumhurbaşkanı Enrico De 
Nicola’dan Cumhurbaşkanı Sergio Matta-
rella’ya kadar 12 cumhurbaşkanının görev 
yaptığı İtalya’da sadece 11. Cumhurbaş-
kanı Giorgio Napolitano iki kez bu göreve 
seçildi. İlk kez 2006’da seçilen Napolitano, 
2013’te ülkenin içinden geçtiği zor ekono-
mik koşulların siyasi krizle derinleşmemesi 
için yeniden aday olma taleplerini kabul 
etmişti. Napolitano, ikinci döneminde 7 yıl-
lık görev süresini tamamlamadan 2. yılında 
2015’te istifa etmiş, yerine yapılan seçimde 
Mattarella seçilmişti.

Başbakan Draghi 
gözde isim

İtalya, bu cumhurbaşkanı seçimini, Ko-
vid-19 salgınının gölgesinde, bazı ekonomik 
endişelerin eşliğinde ve hassas yapıya sahip 
bir koalisyon hükümetiyle karşılıyor. Cum-
hurbaşkanı seçiminde resmen aday olmasa 

da ismi bu makam için en çok anılan isim 
ise halihazırda başbakanlık koltuğunda otu-
ran Mario Draghi. 22 Aralık 2021’deki yıl 
sonu basın toplantısında kendisini “Devle-
tin hizmetinde bir dede” olarak tanımlayan 
Draghi’nin hükümetin kimin idare ettiğin-
den bağımsız olarak yoluna devam edebi-
leceğini ifade etmesi, cumhurbaşkanlığına 
sıcak baktığı şeklinde yorumlandı. Aynı 
zamanda Eski Avrupa Merkez Bankası 
Başkanı olan Draghi’nin muhtemel adaylar 
arasında yer alması, bu cumhurbaşkanı 
seçiminin önemini biraz daha artırıyor.

Ülkede AB toparlanma paketinin 
kullanımına yönelik Ocak 2021’de çıkan 
siyasi kriz sonrası, Cumhurbaşkanı Sergio 
Mattarella tarafından hükümeti kurmakla 
görevlendirilen Draghi, sağ ve soldan 6 
büyük partinin desteğini alarak, geniş koa-
lisyon hükümetini 13 Şubat 2021’de kurdu.

Basında yer alan yorumlara göre Draghi, 
başbakanlıkta bir yıla yaklaşan görevi süresi 
içinde gösterdiği yönetimle iç ve dış politi-
kada, ayrıca iş çevreleri ile piyasalarda pek 
çok çevrenin güvenini kazanmış durumda. 
Buna karşın, Draghi’nin cumhurbaşkanı 
seçilmesi halinde, yeni başbakanın kim 
olacağı, farklı yelpazelerdeki 6 partinin 
oluşturduğu koalisyonun geleceğinin ne 
olacağı ise büyük merak konusu.

Diğer partiler de 
isim arayışında

Kamuoyunda Draghi’ye olan ilgiye rağ-
men, 5 Yıldız Hareketi (M5S), Lig Partisi 
ve Forza İtalya gibi sandalye sayısı yüksek 
koalisyon partilerinin liderleri, hükümetin 
bozulmaması için teknokrat başbakanın 
görevinde kalmasını istediklerini ilan etti. 
Koalisyonda sandalye sayısı fazla olan 
partilerden Demokratik Parti (PD) ise bu 
konuda kendi içinde tam birlik olmasa da 
Draghi’nin adaylığını baştan reddetmiyor. 
PD lideri Enrico Letta, yeni cumhurbaşka-
nının merkez sağ tarafından seçilmemesi ve 
partiler üstü biri olması gerektiğini bildirdi. 
Draghi’nin cumhurbaşkanı seçilmesi 
durumunda gelecek yıl yapılacak genel 
seçimlerin erkene alınması dahil pek çok 
senaryonun gündeme geleceği ülkede, si-
yasi partiler arasında farklı bir isim bulmak 

için siyasi istişareler de arttı.

Berlusconi’nin adaylığının 
akıbeti belirsiz

Ülkede cumhurbaşkanlığına adaylığını 
açıklayan ilk isimlerden olan eski Başbakan 
ve Forza Italia lideri Silvio Berlusconi’nin, 
seçimi 4. turda kazanmaya yetecek 505 
delege sayısını bulamayacağı belirtiliyor. 
Berlusconi’nin yakın çevresi ve sağ ittifak-
taki ortakları Lig ve İtalya’nın Kardeşleri 
partilerinde 85 yaşındaki liderin seçimi 
kazanmak için yeterli sayıyı bulmayaca-
ğı görüşünün ağırlık kazandığı ve başka 
isimler üzerinde çalıştıkları ifade ediliyor. 
Deneyimli siyasetçinin, adaylık konusunda 
nihai kararını oylama başlamadan bir gün 
önce açıklayacağı kaydedildi. Berlusco-
ni’nin adaylığına, koalisyon ortakları M5S 
ve PD’den yeşil ışık yakılmamıştı.

Diğer senaryolar
Siyasi kulislerde ve basında öne çıkan 

bir diğer senaryo ise mevcut Cumhurbaş-
kanı Mattarella’nın bir kez daha seçilme-
si. Ülkede şu ana kadar görev yapan 12 
cumhurbaşkanı arasında sadece Giorgio 
Napolitano, 2013’teki siyasi ve ekonomik 
krizin derinleşmemesi için teamüller dışına 
çıkarak 2. dönem için seçilmişti. Draghi 
cumhurbaşkanı seçilirse hükümet krizi 
çıkmaması ve gelecek yılki seçimlere kadar 
Mattarella’nın bulunduğu görevde kalması 
gerektiği görüşü de dillendiriliyor.

Cumhurbaşkanı Mattarella’nın ise bu 
fikre sıcak bakmadığı basına yansıdı.

İtalya’da mevcut Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’nın görev süresinin 3 Şubat’ta 
sona ermesi sebebiyle gözler, 24 Ocak’ta başlayacak seçim sürecine çevrildi

iiTALYA SANDIK TALYA SANDIK 
BASINA GBASINA GiiDDiiYORYOR

ABD’de 6 Ocak 2021’deki Kongre baskınını soruşturan 
Temsilciler Meclisi özel komitesi, eski ABD Başkanı Donald 
Trump’ın kızı ve danışmanı Ivanka Trump’ı ifadeye çağırdı

6 Ocak Soruşturma Ko-
mitesi, Ivanka Trump’a 
gönderdiği ifade çağrısı 

mektubunda, “Komite, Başkan 
Trump ve dönemin Başkan 
Yardımcısı Mike Pence arasında 
6 Ocak sabahı geçen ve sizin de 
şahitlik ettiğiniz konuşmanın 
detaylarını öğrenmek istiyor.” 
ifadesine yer verildi. Ivanka 
Trump, Trump’ın ailesinden söz 
konusu komiteye ifadeye çağırı-
lan ilk isim oldu.

6 Ocak Kongre baskını
ABD’de aşırı sağcı gruplar 
ve eski ABD Başkanı Donald 
Trump destekçileri, 6 Ocak 
2021’de, 3 Kasım 2020 seçiminin 
sonuçlarının onaylanması için 
oturumun yapıldığı Kongre bina-
sını basmıştı.
Baskında 1’i polis 5 kişi hayatını 
kaybetmişti. Baskın nedeniy-
le halkı isyana teşvikten azil 
istemiyle yargılanan eski Başkan 
Trump, Şubat 2021’de Senatoda-
ki oylamada aklanmıştı. Temsil-
ciler Meclisindeki Demokratlar, 
Cumhuriyetçilerin itirazına rağ-
men bir komite kurmuş ve olayı 

soruşturmaya başlamıştı. Komite, 
bugüne kadar Trump’a yakın 
birçok kişiyi ifadeye çağırmış, 
bu çağrılara uymayan Trump’ın 
eski danışmanı Steve Bannon ve 
eski özel kalemi Mark Meadows 
“Kongreyi tahkir” ile suçlanmıştı.

IVANKA TRUMP 
IFADEYE ÇAĞRILDI

ENERJI Uzmanı ve eski Nijerya 
Ulusal Enerji Komisyonu Genel 
Müdürü Abubakar Sani Sam-

bo, yaptığı açıklamada, Nijeryalıların 
yüzde 60’ından fazlasının elektriğe eri-
şiminin olmadığını belirtti. Nijerya’daki 
elektrik arzının yetersizliği konusun-
daki endişelerini dile getiren Sambo, 
ülkedeki enerji sektörünün zorluğunun 
tutarsız politika oluşturma ve uygula-
manın bir sonucu olabileceğini söyledi. 
Sambo, ülkede elektrik eksikliğinin 

etkisi herkes tarafından hissedilebilse 
de, kimsenin girişimcilerden daha fazla 
zorluk çekmediğini ifade etti. Nijer-
ya’nın halkı için elektrik üretebilecek 
kaynaklara sahip olduğunun altını çi-
zen Sambo, “Dünyanın diğer gelişmek-
te olan ve gelişmiş ülkeleri gibi biz de 
bol güneş enerjimizi elektrik üretmek 
için keşfedebiliriz.” dedi. Sambo, enerji 
sektöründeki ilgili paydaşları yerel, 
eyalet ve federal düzeylerde alternatif 
enerjiye bakmaya ve aynı zamanda 

Nijerya yerel kaynakları ve zorlukları-
na dayalı araştırma faaliyetlerini teşvik 
etmeye çağırdı. Uzmanlara göre, Nijer-
ya’da artan nüfusun yanı sıra elektrik 
sisteminin olmaması nedeniyle son 12 
yılda ormanların yarısı tahrip edildi. 
Elektrik üretiminde sıkıntı çeken ülke-
nin birçok bölgesinde sıklıkla kesintiler 
yaşanıyor. Günde ortalama 4 saat 
elektrik hizmeti alabilen halkın büyük 
bölümü enerji ihtiyacını jeneratörler 
aracılığıyla karşılıyor.

Nijerya halkı yoksulluk içindePetrol 
zengini ve 

Afrika’nın en 
büyük eko-

nomilerinden 
Nijerya’da, 

halkın yüzde 
60’ının elekt-
riksiz olduğu 

bildirildi

Büyüklüğü sebebiyle cumhurbaşkanı 
seçimlerinde oylamalara Temsilciler 
Meclisi Genel Kurulu ev sahipliği 
yapıyor. Kovid-19 sebebiyle oylamalar, 
sıkı salgın tedbirleri eşliğinde, günde 
tek oylama şeklinde gerçekleştirilecek. 
Büyük Seçici Meclis üyesi delegeler 
arasında pozitif vaka çıkması duru-
munda nasıl oy kullanılacağı ise muam-
masını koruyor. Siyasi partiler, pozitif 
vaka olsa da delegelerin oy kullanma 
hakkının korunmasını savunuyor. 
Kovid-19 pozitif delegeler için Meclis 
Genel Kurulu yakınında oy kullanabi-
lecekleri izole bir alan oluşturulması 
ya da meclis yakınındaki bir otelin hem 
bu delegelerin konaklamasının hem de 
sandıkların onlara ulaşmasının sağlan-
ması gündemde.

Salgın tedbirleri 
eşliğinde oylama

SOSYAL MEDYA GÜVENLI OLACAK

RUSYA AĞIR BEDEL ÖDER

AVRUPA Parlamentosu 
(AP), Google, Facebook gibi 
çeşitli dijital platformların 

kullanıcılar için daha güvenli hale 
getirilmesini sağlamak üzere yeni 
kurallar belirlenmesini talep etti. 
Strazburg’da bir araya gelen AP 
Genel Kurul oturumunda, dijital 
platformların faaliyetlerinde deği-
şikliklere neden olacak “Dijital Hiz-
metler Yasası” teklifi görüşüldü. AP 
milletvekilleri, dijital platformlara 

yeni katı kurallar getirecek yasanın 
AB Konseyi ile müzakere edilmesini 
içeren yetki belgesini 530 “evet”, 78 
“hayır” ve 80 “çekimser” oyla kabul 
etti. Yetki belgesine göre, yeni 
yasayla çevrim içi platformlar, sosyal 
medya ve aracı hizmet sağlayıcıların 
sorumlulukları ve hesap verebilirlik 
kuralları açık biçimde tanımlanacak. 
Platformlar, internet kullanıcıları 
için daha güvenli bir alana dönüş-
türülecek. Platformların algoritma-

larının şeffaflığı artırılacak ve bu 
algoritmalardan sorumlu tutulması 
sağlanacak. Platformların içerik 
denetimi iyileştirilecek. İnternet-
teki yasa dışı ürünler, hizmetler ve 
içeriklere karşı önlemler ve bunların 
kaldırılma prosedürü açık biçimde 
tanımlanacak. Yasa dışı veya zararlı 
içeriğin yayılmasında oluşturduk-
ları belirli riskler nedeniyle büyük 
çevrim içi platformlar ilave yüküm-
lülüklere tabi tutulacak.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna sınırına yığılan Rus 
askeri birliklerinin Ukrayna sınırından herhangi bir 
şekilde geçmesinin “işgal” anlamına geleceğini ve bu 
durumda Rusya’nın “ağır bedel” ödeyeceğini söyledi
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Y urt dışında çalışma, yerleşim ve
aile vizesi başvurularında popü-
lerliği katlanarak artan ülkelerin

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

30 saatte açıklanıyor

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

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

Çok daha ekonomik

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

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

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

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

Okuryazarlık artacak 

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

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pekiştirmek istiyoruz 

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

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

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

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

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

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

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

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

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

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

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

‘Da Vinci Kids’ Tiktok YazFest’de 

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

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

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

30 saatte açıklanıyor

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

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

Çok daha ekonomik

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

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

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

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

Okuryazarlık artacak 

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

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pekiştirmek istiyoruz 

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

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

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

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

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

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

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

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

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

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

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

‘Da Vinci Kids’ Tiktok YazFest’de 
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 KOÇ Holding CEO’su Levent 
Çakıroğlu, yaptığı konuşma-
da, “Mustafa Bey’i ebediyete 

uğurlayışımızın 6’ncı yıl dönümü mü-
nasebetiyle bir aradayız. Hayatı çok 
seven ve hayatına dokunduğu herkes 
tarafından da çok sevilen bir insanın 
ardından, daha dün gibi hatırladığı-
mız anılarıyla aramıza bunca yılın na-
sıl girdiğine şaşırmamak elde değil… 

Kuşkusuz Mustafa Bey’i bu kadar 
erken kaybetmiş olmanın acısını hâlâ 
içimizde hissediyoruz. Ancak, kendisi-
ni rahmetle yâd ettiğimiz her zaman, 
yüzümüzde sevgi, saygı ve minnet 
dolu bir tebessüm de beliriyorsa, 
bu onun cömertçe paylaştığı pozitif 
enerjisiyle yüreklerimizde yaşadığının 
da bir göstergesidir. Mustafa Bey, viz-
yoner ve güçlü bir lider olduğu kadar, 

alçakgönüllü ve samimiydi de… Ter-
temiz bir kalbi vardı; aldığı her kararı 
vicdanıyla tarttı. İlham verici kişili-
ğiyle Koç Topluluğu’nun tarihinde 
iz bıraktı, geleceğine de ışık tutmayı 
sürdürecek. Kıymetli hatırasını hep 
birlikte yaşatacağız” dedi.  Aramızdan 
erken ayrılışının üzüntüsünü hâlâ en 
derinden hissettiğimiz Mustafa V. 
Koç’u sevgi ve özlemle anıyoruz.

21 Ocak 2016’da zamansız vedasıyla aramızdan ayrılan Mustafa V. Koç, vefatının yıl dönü-
münde Zincirlikuyu’da bulunan aile kabristanında düzenlenen törenle anıldı. Pandemi kuralla-

rına riayet edilen anma törenine Koç Ailesi, Koç Topluluğu yöneticileri ve sevenleri katıldı

MUSTAFA KOÇ UNUTULMADI

Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve Sürdürü-Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve Sürdürü-
lebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşmak üzere, eşitlik lebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşmak üzere, eşitlik 
ve dayanışma değerlerini savunan SES Eşitlik ve ve dayanışma değerlerini savunan SES Eşitlik ve 
Dayanışma Derneği, 2021 yılında kadınlara ve Dayanışma Derneği, 2021 yılında kadınlara ve 

kadın mücadelesine ilham veren 21 kadını açıkla-kadın mücadelesine ilham veren 21 kadını açıkla-
dı. 2021’in 21 kadını, 20 Ocak’ta Pera Müzesi’nde dı. 2021’in 21 kadını, 20 Ocak’ta Pera Müzesi’nde 

yapılan törenle kamuoyuna duyurulduyapılan törenle kamuoyuna duyuruldu

FRANSIZ sinemasının ünlü 
aktörlerinden Gaspard 
Ulliel, kayak merkezinde 

geçirdiği kazada yaşamını yitirdi. 
Aktörün ailesinden basına yapı-
lan açıklamaya göre, 37 yaşın-
daki Gaspard Ulliel, dün ülkenin 
güneyindeki La Rosiere kayak 
merkezinde yerel saatle 16.00 
sularında kayak yaparken başka 
bir kayakçı ile çarpışarak ağır 
yaralandı ve bilincini kaybetti. 
Helikopter ile Grenoble kentinde-
ki bir hastaneye kaldırılan Ulliel, 
tedavi gördüğü hastanede bugün 
hayatını kaybetti.

Gaspard Ulliel kimdir?
Paris’in yakınlarındaki Boulog-
ne-Billancourt’ta, 1984’te dünya-
ya gelen Ulliel, 1998’de “Alias” 
filmiyle ilk kez sinemaseverlerin 
karşısına çıktı. Ulliel, “Fransa’nın 
Oscar’ı” olarak bilinen Cesar 
Sinema Ödülleri’nde 2002’de 
“Embrassez qui voüus voudrez” 
filmindeki 
rolüyle “en iyi 
umut veren 
erkek oyuncu” 
ve 2017’de 
“Juste La Fin 
Du Monde” 
yapıtındaki ba-
şarısıyla “en iyi 
erkek oyuncu” 
ödüllerine layık 
görülmüştü. 

Fransız aktör 
hayatını kaybetti

BU yıl 
ilk defa 
düzen-

lenen ödül töreniyle 
ilgili açıklama yapan 
SES Eşitlik ve Daya-
nışma Derneği Kurucu 
Başkanı Gülseren 
Onanç, şunları söyledi: 
“SES Eşitlik ve Daya-
nışma Derneğinin yayın 
organı olan SES Eşitlik 
Adalet Kadın Platfor-
mu’nda cesaretin, da-
yanışmanın, değişimin 
izini süreriz. Direniş-
leri, eşitlikçi duruşları, 
kadın dayanışmasına 
verdikleri destek, kari-
yerlerindeki başarılarıy-
la genç kadınlara ilham 
veren kadınların hika-
yelerini derleriz. Bir 
nevi yıldızları toplarız, 
dünyaya umut ekmek 
için. 2021 yılında da 
bu kadın hikayelerini 
topladık ve takipçileri-
mizle bültenlerimiz ve 
sosyal medya hesapla-
rımız yoluyla paylaştık. 
21’inci yüzyılın 21’inci 

yılında, yüzlerce kadın 
arasından 21 tanesini 
‘Ses Yılın Kadınla-
rı’ olarak seçelim ve 
onlara geniş kamuoyu 
önünde teşekkürle-
rimizi dile getirelim 
istedik. Kadın hakları 
mücadelesinde öncü, 
eşitlikçi ve feminist 
duruşuyla örnek olmuş, 
başarılarıyla kadınla-
ra ilham vermiş veya 
sistematik baskılara 
direnerek dayanışmaya 
katkı sunmuş Türkiye 
ve dünyadan kadın-
ları belirledik. Sonra 
Türkiye’deki kadınların 
onayına sunduk ve 
anketimize cevap veren 
690 kadının cevapla-
rıyla listemizi oluştur-
duk. Feminist kadın 
hareketinin katkısıyla 
seçtiğimiz kadınların 
hikayelerinin her biri 
bir umut hikayesidir. 
SES Yılın Kadınlarına 
bize verdikleri cesaret 
ve umut için minnet 
borçluyuz.”

KADINLARA 
MINNET 
BORÇLUYUZ

UNESCO 
Dünya Miras 
Listesi’nde yer 

alan ve beyaza bürünen 
Kars’taki Ani Ören 
Yeri, ziyaretçilerini 
karla kaplı güzelliğiyle 
ağırlıyor. Arpaçay’ın 
iki derin dar boğazının 
ortasında yer alan, 884-
1045 yılları arasında 
Bagratlılar, 1045-1064 
yılları arasında Bizans-
lılar tarafından yöne-
tilen Ani, 16 Ağustos 
1064’te Sultan Alparslan tarafından 
fethedilerek Büyük Selçuklu Devle-
ti’nin topraklarına katıldı. Yaklaşık 
100 hektarlık alana kurulan, tarih 
boyunca birçok medeniyetin yaşam 
bulduğu Ani’de geçmişte Hristiyan ve 
Müslümanlar yan yana yaşadı. Kurul-
duğu günden bu yana birçok medeni-
yete ev sahipliği yapan, her biri farklı 
güzellik ve tarihi değerdeki cami, 

kilise, katedral 
gibi dini yapı-
ların yanı sıra 
birçok kültürel 
hazineleri 

bünyesinde barındıran Ani, Kafkaslar-
dan Anadolu’ya ilk giriş kapısı olma 
özelliğiyle ayrı önem arz ediyor. 

Her mevsim turistlerin ilgisini çekiyor
İslam mimarisi eserlerini de bün-
yesinde barındıran ve 15 Temmuz 
2016’da UNESCO’nun Dünya Miras 
Listesi’ne dahil edilen antik şehir, her 
mevsim yerli ve yabancı turistlerin 
ilgisini çekiyor. “Dünya kenti”, “me-

deniyetler beşiği”, “binbir kilise” ve 
“40 kapılı şehir” olarak bilinen Ani’ye 
gelen turistler, Anadolu’da yapılan 
ilk Türk camisi “Ebul Menucehr Ca-
misi”, “Amenaprgiç Kilisesi”, “Ani”, 
“Ani Katedrali”, “Dikran Honentz 
Kilisesi”, “Abugamir Pahlavuni 
Kilisesi” gibi eserlere yoğun ilgi gös-
teriyor. Özellikle Doğu Ekspresi ile 
kente gelen yerli ve yabancı turistler, 
son günlerde etkili olan yoğun kar 
yağışıyla ayrı bir güzelliğe bürünen 
Ani’yi geziyor. Turistler, beyaz örtü 
ile kaplanan tarihi yapıları ve yöreyi 
gezip hem tarihe yolculuk yapıyor 
hem de bol bol fotoğraf çektirip bu 

anı ölümsüzleştiriyor. 

Muhteşem bir güzellik
İzmir’den gelen Engin Candan, beyaz 
örtünün Ani’ye çok yakıştığını söyle-
di.  Ani’yi kar yağışı altında görme fır-
satı bulduklarını ifade eden Candan, 
“Herhalde çok kişiye nasip olmayacak 
bir güzellikte Ani’yi gördük ve gezi-
yoruz. Beyaz örtü içerisinde o tarihi 
kiliselerin, çarşının ve binaların yük-
selmesi muhteşem bir güzellik. Burası 
tarihi ve nereden geldiğini merak 
eden her insanın muhakkak görmesi 
gereken bir lokasyon ve tarihi değer.” 
diye konuştu.  

ÜNLÜ popçu Emre Kaya, ilk kez 
çıkaracağı “Usta Şarkılar” adlı 
arabesk albüm için gecesini gün-

düzünü stüdyoda geçirdiğini belirterek 
arabesk müziğe ilişkin açıklamalarda 
bulundu. Kaya, Türkiye’de 1960’lı 
yıllarda çıkış yapan, 1980’li yıllarda ise 
adeta imparatorluğunu ilan eden ara-
besk müziğin başlangıçta hayat koşulla-
rı altında ezilen yoksul kesim tarafından 
dinlendiğini ancak, günümüzde arabesk 

dinleyen kitlenin de değiştiğini ifade 
etti. Emre Kaya, arabesk müziğin artık 
her yaştan ve farklı sosyo-ekonomik 
kültüre sahip insanlar tarafından kabul 
gördüğünü vurguladı. Arabesk müziğin 
günümüzde rock formunda yorumlan-
masının da dinleyici kitlesinin değişi-
minden kaynaklandığını belirten Emre 
Kaya, buna rağmen arabeske halen 
kaygı ile yaklaşan kesimlerin bulundu-
ğunu belirtti.

SIVAS’TA, Sultan 2. Abdül-
hamid Han adına oluşturulan 
anı evi, ziyaretçilerini geçmişe 

yolculuğa çıkarıyor. Sivas’ta 2. Abdül-
hamid Han döneminde saraya da at 
gönderilen tarihi Haralar bölgesinde 
yaklaşık 100 milyon lira maliyetle 
hayata geçirilen Hamidiye Kültür 
Bahçesi’nde, Osmanlı devletinin son 
dönemlerinde tahta çıkan Sultan 2. 
Abdülhamid Han için anı evi oluşturul-
du. Tescilli yapının restore edilmesiyle 
oluşturulan anı evinde, ziyaretçilere 
Abdülhamid Han’ın hayatı, eserleri, 
ıslahatları, Sivas’a katkıları gibi tarihi 
bilgiler veriliyor. Sivas Valisi Salih Ay-
han, erdemli şehir olmanın en önemli 
özelliğinin değerlerine sahip çıkmak 
ve vefalı olmaktan geçtiğini söyledi. 
Sivas’ın geçmişte yetiştirdiği şahsiyet-
lerine sahip çıktığını belirten Ayhan, 
“Herkesin geçmişte hüsnü muhabbet 
beslediği kişiler vardır. Bunlar kimdir, 
Nuri Demirağ’dır, Muhsin Yazıcıoğ-
lu’dur, Aşık Ruhsati’dir, Aşık Vey-
sel’dir. Bunların hepsinin adına Sivas’ta 
anı evi var.” dedi.

Sivaslılar vefa gösterdi
Abdülhamid Han’ın tarihte önemi bü-
yük bir sultan olduğunu vurgulayan Ay-
han, şunları kaydetti: “Eski adı Atçılık 
Islah Kurumu olan Haralar Bölgesi’n-
de 11 tarihi sivil mimarimiz var, onların 
restorasyonunu yaptık. Her birine bir 
kimlik verdik, içerikle-
rini zenginleştirdik ve 
hizmete sunduk. Yine 
günümüz ihtiyaçlarına 
uygun 11 özgün projeyi 
hizmete aldık. Bunların 
içerisinde Abdülhamid 
Han Anı Evi’nin özel 
bir yeri var. Bir şehrin 
en önemli özelliği 
geçmişe vefa duyma-
sı, değerlerine sahip 
çıkması.”

BU EVDE 
TARIH VAR

ARABESK DINLEYEN KITLE DEĞIŞTI

2021’2021’iiN SESN SES  
GETGETiiREN REN 

KADINLARIKADINLARI

SES Eşitlik ve Dayanışma 
Derneği’nin öncülüğünde, 
kadın hareketinin geniş 

katılımıyla belirlenen “SES 
Yılın Kadınları 2021” ödülleri 
20 Ocak’ta Pera Müzesi’nde 
yapılan törenle sahiplerini 
buldu.
 2021 yılında dünyadaki kadın 
hakları mücadelesinde veya 
cinsiyet eşitliği çabasında öncü, 
eşitlikçi ve feminist duruşuyla 
örnek olan, başarılarıyla kadın-
lara ilham veren veya sistema-
tik baskılara direnerek daya-
nışmaya katkı sunan Türkiye 
ve dünyadan 21 kadın, kadın 
örgütleri tarafından seçildi.

Çok sayıda ünlü isim var
2021’in SES getiren kadınları 

arasında; İkizdere direnişinin 
öncüsü kadınlar adına Ayşe Al-
bayrak, Taliban’a karşı direnen 
tüm Afgan kadınlar, Paris’in ilk 
kadın belediye başkanı seçilen 

Anne Hidalgo, BioNTech’in 
kurucularından Dr. Özlem 
Türeci, A Milli Kadın Voleybol 
Takımı adına Eda Erdem, 2020 
Tokyo Olimpiyat Oyunları 
şampiyonu Busenaz Sürmeneli, 
deneyimli gazeteci Çiğdem 
Toker, Diyarbakır’ın tek kadın 
muhtarı Dilek Demir, Eşitlik 
İçin Kadın Platformu (EŞİK) 
adına Hülya Gülbahar, Boğa-
ziçi direnişi adına Boğaziçili 
kadın öğrenciler, “Burada aşk 
var, umut var” diye haykırarak 
polislerin önünde yürümesiyle 
geçen yılın simge isimlerinden 
biri hâline gelen Alman şarkıcı 
ve söz yazarı Liana Georgi, 
Şanlıurfa Konuklu İmam Hatip 
Ortaokulu öğrencisi 13 yaşın-
daki hentbol oyuncusu Merve 
Akpınar, 2021 yılında Dünya 
Ticaret Örgütü’nün tarihinde-
ki ilk kadın ve Afrikalı genel 
direktörü olan Ngozi Okon-
jo-Iweala, uzun yıllar kent 
yoksulluğu ve insan hakları ala-
nında yaptığı saha araştırmala-

rıyla gazetecilik 
faaliyeti yürüten 
Hacer Foggo, 
kadın cinayetle-
rine karşı sesiyle 
sanat dünyasında 
önemli bir far-
kındalık yara-
tan Ezgi Mola,  
Beyaz Çarşamba 
Hareketi adına 
Masih Alinejad, 
Urfa Adliyesi 
önünde başlattığı “Adalet Nö-
beti”ni aylardır devam ettiren 
Emine Şenyaşar, Jeff Bezos’la 
boşanmasının ardından aldığı 
tazminatla dünyanın en zengin 
kadınlarından biri olan Mac-
Kenzie Scott, Şili’de feminist 
anayasa mücadelesi veren 
kadınlar adına Elisa Loncón 
Antileo, Yeditepe Üniversitesi 
Tıp Fakültesi öğretim üyesi 
Prof. Dr. Elif Vatanoğlu Lutz 
ve Polonya kadın hareketi 
adına Women’s Rights Center 
yer aldı.

AYNUR CİHAN
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rildi. Kaftancıoğlu, 2021’in SES getiren rildi. Kaftancıoğlu, 2021’in SES getiren 

kadınları arasında girmeyi başardı.kadınları arasında girmeyi başardı.
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BEŞIKTAŞ, Süper Lig’de bu 
akşam Yeni Malatyaspor ile 
karşılaşacak. Yeni Malatya Sta-

dı’ndaki mücadele, saat 13.30’da baş-
layacak. Ligin ikinci yarısında oynadığı 
3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alan 
siyah-beyazlı ekip, 35 puan ve averajla 
5. sırada bulunuyor. Kar yağışı nede-
niyle 22. haftadaki Gaziantep FK kar-
şılaşmasını tamamlayamayan ev sahibi 
takım ise ligin ikinci yarısında oynadığı 
2 maçta henüz puanla tanışamadı. 
Trabzonspor’a 1-0, Göztepe’ye de 2-1 
yenilen Yeni Malatyaspor, ligin son sı-
rasında yer alıyor. Beşiktaş’ta Oğuzhan 
Özyakup, Cyle Larin ve Michy Batshu-
ayi, kart ceza sınırında bulunuyor. Üç 
futbolcu, yarınki karşılaşmada sarı kart 
görmeleri halinde ligin 24. haftasında 
Fraport TAV Antalyaspor ile oynana-
cak müsabakada forma giyemeyecek.

Sakatlar döndü
Beşiktaş’ta sakatlıkları gerekçesiyle 
VavaCars Fatih Karagümrük maçında 
kadroya alınmayan Atiba Hutchinson, 
Welinton Souza ve Emirhan İlkhan, 
dün yapılan takım idmanında çalışma-
ya katıldı. Üç futbolcu, teknik direktör 
Önder Karaveli’nin yarın görev verme-
si halinde forma giyebilecek. Bu sezon 
deplasmanlarda istediği sonuçları 
alamayan Beşiktaş, dış saha maçların-
dan sadece ikisini kazanabildi. Ligdeki 
ilk deplasman maçında Gaziantep FK 
ile golsüz berabere kalan siyah-beyaz-
lılar, Antalyaspor ile oynadığı ikinci 
dış saha karşılaşmasından 3 puanla 
döndü. Daha sonra misafir takım 
olarak çıktığı mücadelelerde galibi-
yet elde edemeyen Beşiktaş, deplas-
mandaki ikinci galibiyetini ise geçen 
hafta Fatih Karagümrük’ü yenerek 
aldı. Altay’a deplasmanda 2-1 mağlup 
olan Beşiktaş; Medipol Başakşehir’e 
3-2, Atakaş Hatayspor’a 1-0, Aytemiz 
Alanyaspor’a 2-0 ve İttifak Holding 
Konyaspor’a 1-0 yenildi. Beşiktaş, söz 
konusu dönemde deplasmandaki Fe-
nerbahçe ve Çaykur Rizespor maçları-
nı 2-2, Kasımpaşa mücadelesini ise 1-1 
beraberlikle tamamladı.

Yeni Malatyaspor çıkışa 
geçmenin hesabını yapıyor
Kar yağışı nedeniyle 22. haftadaki 
Gaziantep FK karşılaşmasını tamam-
layamayan Öznur Kablo Yeni Malat-
yaspor, ligin ikinci yarısında oynadığı 2 
maçta henüz puanla tanışamadı. Ligde 
şu ana kadar 15 puan toplayabilen ve 
puan cetvelinin son sırasında yer alan 
sarı-siyahlılar, Beşiktaş maçını kazana-
rak çıkışa geçmenin hesabını yapıyor. 
Yeni Malatyaspor’da eksik ve sakat 
oyuncu bulunmuyor.

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 

SPOR Toto Süper Lig’de 
Fraport Tav Antalyaspor, 
Öznur Kablo Yeni Malat-

yaspor ve Demir Grup Sivasspor 
maçlarını kazanıp ikinci yarıya çok iyi 
başlangıç yapan Göztepe, yarın üst 
sıraları hedefleyen Medipol Başak-
şehir’e konuk olacak. Başakşehir 
Fatih Terim Stadı’nda oynanacak 
karşılaşma saat 19.00’da başlayacak. 

Sarı-kırmızılılarda sarı kart cezalısı 
orta saha Soner Aydoğdu ve sakat 
yeni transfer Tannane maçta forma 
giyemeyecek. Cezası sona eren Halil 
Akbunar ise görev verilmesi halinde 
sahadaki yerini alabilecek. Bu sezon 
ilk galibiyetini 4’üncü haftada Medi-
pol Başakşehir’e karşı 2-1’lik skorla 
alan Göztepe, rakibiyle Süper Lig’de 
10’uncu kez karşılaşacak. Geride 

kalan 9 müsabakada Göztepe’nin 3, 
Medipol Başakşehir’in 5 galibiyeti 
bulunurken, 1 karşılaşma da berabere 
sona erdi. Sarı-kırmızılı ekibin 8 gol 
attığı maçlarda Medipol Başakşehir 
13 gol buldu. Teknik direktör Nestor 
El Maestro İstanbul’da mutlak 3 puan 
hedeflediklerini söyledi. Göz-Göz bu 
maç öncesi 24 puan toplarken, Başak-
şehir’in 34 puanı bulunuyor.

GÖZTEPE’NIN RAKIBI BAŞAKŞEHIR

GALATASARAY 
KOTU DEGIL COK KOTU!

BEŞIKTAŞ 
seri peşinde
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Merhum Mustafa Cengiz’in 
başkanlığı döneminde 
sarı-kırmızılılar, futbolda 

teknik direktör Fatih Terim yöne-
timinde 2017-2018 ve 2018-2019 
sezonlarında şampiyon oldu. Yeni 
tip koronavirüs (Kovid-19) salgını 
nedeniyle 3 ay ara verilen 2019-
2020 sezonunu 6. bitiren Galata-
saray, geçen sezon da şampiyon-
luğu averajla Beşiktaş’a kaptırdı. 
Başkanlığı döneminde genel kurul 
üyeleriyle sorun yaşayan, idari 
açıdan ibra edilmeyen ve birçok 
konuda sert eleştirilerin hedefi olan 
Mustafa Cengiz, hastalığının da 
etkisiyle geçen yıl yapılan seçimler-
de aday olmadı. Haziran 2021’de 
gerçekleştirilen seçimli olağan genel 
kurulda Metin Öztürk, İbrahim Öz-
demir, Eşref Hamamcıoğlu, Burak 
Elmas ve Yiğit Şardan başkanlık 
için yarıştı. Bin 541 oy alan Elmas, 
en yakın rakibi Hamamcıoğlu’nun 
41 oy önünde başkanlığa seçildi. 
Galatasaray Kulübünde 1997’de 
23 yaşındayken Galatasaray PAF 
Takımı Sorumlusu olarak görev 
alan ve 1998, 2000 ve 2002 yılların-
da üç dönem yönetim kurulu üyeliği 
yapan Burak Elmas, camiada büyük 
bir heyecan oluşturdu. Genç yaşına 
rağmen yöneticilik tecrübeleri yük-
sek olan Elmas, ilk iş olarak seçim 
vaatlerinden teknik direktör Fatih 
Terim’i göreve getirdi. Futbolda Te-
rim idaresinde yeni bir yapılanmaya 
giden ve gençleştirme operasyonu 
gerçekleştiren Elmas, geride kalan 
7 aylık bölümde aradığı başarıyı 
yakalayamadı. Galatasaray, sezon 
öncesi gerçekleştirdiği transfer 

operasyonuna 25,35 milyon avro 
(386 milyon lira) harcadı. Sarı-kır-
mızılılar, Burak Elmas döneminde 
Barış Alper Yılmaz, Berkan Kutlu, 
Alexandru Cicaldau, Sacha Boey, 
Patrick van Aanholt, Victor Nelsson 
ve Olimpiu Morutan’ı bonservisiyle 
transfer ederken, Halil Dervişoğlu 
ve Gustavo Assunçao’yu kiralık 
olarak kadrosuna kattı. Nelsson’a 
7 milyon, Cicaldau’ya 6,5 milyon, 
Berkan’a 4 milyon, Morutan’a 3,5 
milyon, Barış Alper’e 2,1 milyon, 
Boey’a 1,15 milyon avro bonservis 
ücreti veren Galatasaray, Halil için 
1 milyon, Assunçao için ise 100 bin 
avro kiralama bedeli ödedi. Gala-
tasaray’ın bonservis ücreti ödeme-
den transfer ettiği Aytaç Kara ve 
Alpaslan Öztürk, Mustafa Cengiz 
döneminde kadroya katıldı.

Süper Lig’de tarihi hüsran
Galatasaray, 22. haftası geride 

kalan Süper Lig’de topladığı 27 pu-
anla 13. sırada yer alıyor. Tarihinin 
en kötü sezonlarından birini yaşa-
yan sarı-kırmızılılar, geride kalan 22 
müsabakada 7 galibiyet, 6 beraber-
lik ve 9 yenilgi gördü. “Cimbom”un 
bu sezon Süper Lig’de çıktığı 
maçlardaki puan ortalaması 1,22 
olarak gerçekleşti. Ligde son olarak 
dün Kasımpaşa’ya yenilen sarı-kır-
mızılılar, 22. haftayı düşme hattının 
en üst basamağı olan 17. Fraport 
TAV Antalyaspor’un sadece 4 puan 
önünde kapattı.

11 maçta sadece 1 galibiyet
Galatasaray, Spor Toto Süper 

Lig’de yaptığı son 11 maçta sadece 

1 galibiyet alabildi. Sarı-kır-
mızılılar, ligin 12. haftasıyla 
başlayan süreçte 1 galibiyet, 
4 beraberlik ve 6 yenilgi 
yaşadı. Söz konusu kar-
şılaşmalarda 10 gol atan 
“Cimbom”, kalesindeki 
17 gole engel olamadı.

Averajı ekside
Ligde geride kalan 22 

hafta sonrasında sarı-kırmı-
zılı takımın averajı eksi 4 olarak 
gerçekleşti.

Bu sezon Süper Lig’de 27 gol atan 
“Cimbom”, kalesindeki 31 gole 
engel olamadı. Sarı-kırmızılılar, 
bu istatistiğiyle haftayı -4 averajla 
kapattı. Galatasaray, Süper Lig’deki 
kötü performansının aksine UEFA 
Avrupa Ligi’nde grubundan na-
mağlup lider çıktı. Sarı-kırmızılılar, 
Fransa’nın Olimpik Marsilya, İtal-
ya’nın Lazio ve Rusya’nın Lokomo-
tiv Moskova takımlarının yer aldığı 

E Grubu’nu 
üçer galibiyet ve beraberlikle 
namağlup lider bitirdi. Liderlikle 
önemli bir avantaj yakalayarak 
play-off turunu atlayan Galatasaray, 
“Kupa 2”de yoluna son 16 turundan 
devam etme hakkı kazandı.

Torrent ile 2 maç 2 yenilgi
Burak Elmas, önemli bir projeye 

imza atarak sezona başladığı teknik 
direktör Fatih Terim ile yolları ayır-
dı. Elde ettiği başarılar ve kazandığı 
kupalarla sarı-kırmızılı takımın 
tarihinde kırılması zor rekorlara 
imza atan Fatih Terim ile Burak 
Elmas’ın birlikteliği kısa sürdü. 
Elmas, seçim yarışında en büyük 
kozlarından olan Fatih Terim ile 7. 
ayda yolları ayırdı. Terim’in yeri-
ne getirilen İspanyol teknik adam 
Domenec Torrent, çıktığı ilk 2 lig 
maçında galibiyet elde edemedi. 
Torrent yönetimindeki Galatasaray, 
deplasmanda Atakaş Hatayspor, 
sahasında Kasımpaşa karşısında 
öne geçmesine rağmen üstünlüğünü 
koruyamadı. DHA

Spor Toto Süper Lig’de 22. haftayı düşme hattının 4 puan üzerinde 
13. sırada tamamlayan Galatasaray’da hayal kırıklığı yaşanıyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 
23. haftasında bu akşam deplas-
manda Öznur Kablo Yeni Malat-
yaspor ile karşı karşıya gelecek

TEL TELTEL TEL

DÖKÜLÜYOR
DÖKÜLÜYOR

Tarihinin en kötü lig performanslarından bi-
rine imza atan Galatasaray’da taraftarın he-

definde yönetim var. Kasımpaşa maçında 
başkan Burak Elmas ve yöneticilere 

büyük tepki oluşurken, istifa 
sesleri yükseldi. 

Büyük hüsran

Enes gollerine devam ediyor
ISPANYA 1. Futbol Li-
gi’nin (La Liga) 21. haf-
tasında Getafe, sahasında 

oynadığı maçta Granada’yı 4-2 ye-
nerken, Enes Ünal da bir gol attı. 
Ligde kalma mücadelesi veren ve 
son haftalarda çıkışta olan Getafe, 
önemli bir galibiyet aldı. İlk yarısı 
1-1 tamamlanan maçta ikinci 
yarıda bulduğu gollerle galibiyete 
uzanan Getafe, puanını 21’e yük-
selterek 16. sırada kaldı. Granada 
ise 24 puanla 14. sırada yer alıyor. 
Karşılaşmada Getafe’nin gollerini 

Sandro Ramirez (Dk. 10), Enes 
Ünal (Dk. 48), Maksimovic (Dk. 
63) ve Borja Mayoral (Dk. 87) 
atarken, Granada’nın golleri Luis 
Suarez’den (Dk. 13 ve Dk. 78) 
geldi. Milli futbolcu Enes Ünal, 
Getafe’de ilk 11’de sahaya çıkıp 
84. dakikada yerini Borja Mayo-
ral’a bıraktı. Getafe’de bu sezon 
7. golünü atan Enes, takımının 
en golcü futbolcusu konumunda 
bulunuyor. Enes 29. dakikada sarı 
kart görerek, gelecek maçta kart 
cezalısı konumuna düştü.

TURKISH Airlines Euro-
league’in 22’nci haftasında 
Fenerbahçe Beko, sahasında 

Zalgiris Kaunas’ı 73-67 mağlup 
ederek 9’uncu galibiyetini aldı. 
Karşılaşmanın ilk yarısını 30-24 ge-
ride kapatan Fenerbahçe Beko’da 
Marko Guduric 19 sayıyla maçın 
en skorer ismi olurken Şehmus 
Hazer 13, Polonara 10 sayı üretti. 
Deplasman ekibinde ise Ulanovas 
16, Lukosiunas 15 sayı kaydetti.

FENERBAHÇE 
potada kazandı



YENIDEN NDAO
SEZON başında Fa-
tih Karagümrük’ten 
Suudi Arabistan’ın 

Al-Ahli takımına transfer 
olan Alassane Ndao, Antal-
yaspor’a kiralanarak Süper 
Lig’e döndü. 2021’in yaz 
transfer döneminde Fatih 
Karagümrük’ten Suudi 
Arabistan ekibi Al-Ahli’ye 
transfer olan Alassane 
Ndao, Süper Lig ‘e geri 

döndü. Al-Ahli, Ndao’nun 
kiralık transferi adına 
Antalyaspor ile anlaşma 
sağlandığını açıkladı. 
2019-20 sezonunun ara 
transfer döneminde Sene-
gal ekibi Sacré-Cœur’dan 
Fatih Karagümrük’e gelen 
Ndao, burada sergilediği 
performansla dikkatle-
ri çekmeyi başarmıştı. 
Süper Lig’in devlerinin 
yanı sıra Fransız 
ekiplerinin de ilgi-
lendiği belirtilen 
Ndao, 2021’in 
yaz transfer 
döneminde 3 
milyon Euro 
bonservis 
bedeli karşı-
lığında Suudi 
Arabistan ekibi 
Al-Ahli’ye transfer 
olmuştu.  Al-Ahli aaltında 
bu sezon çıktığı 14 maçta 
1 gol, 1 asistlik performans 
sergileyen Ndao, sezonun 
ikinci yarısında kiralık ola-
rak Antalyaspor forması 
giyecek. 

GZT Giresunspor karşısında 2 penaltıdan yarar-
lanamayarak 1 puana razı olan Trabzonspor’da 

gözler Galatasaray maçına çevrildi. Bordo 
mavililerde geçen hafta sonunda cezası se-
bebiyle kulübedeki yerini alamayan Teknik 

Direktör Abdullah Avcı’nın yabancı mes-
lektaşlarına karşı elde ettiği göz kamaştı-

rıcı istatistik dikkat çekiyor

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

15SPOR 15 MART 2021 PAZARTESİwww.gazetedamga.com.tr

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

*

22 OCAK 2022 CUMARTESİ

OKAN KOCUK KIYMETE BiNDi

Sezonun en büyük hayal kırıklıklarından biri olan Alex Teixeira’ya 
Brezilya kulüpleri Flamengo ve Palmeiras’ın talip olduğu belirtiliyor. 
Beşiktaş yönetiminin yeni sezon planlamasında Teixeira yer almıyor. 
Sambacı ara transferde gitmezse, sezon sonunda kesin olarak yolcu

TEIXEIRA IÇIN 
AYRILIK VAKTI

SEZON başı 
Beşiktaş ‘a trans-
feri büyük ses 

getiren Alex Teixeira şu 
ana kadar beklentilerin 
çok altında kaldı. Çin 
kariyerini sonlandır-

dıktan sonra bedelsiz 
olarak Siyah-Beyazlı 
takıma gelen Brezilyalı 
yıldız sakatlıkların da 
etkisiyle büyük hayal 
kırıklığı yarattı. Son 
gelen İddialara göre, 
Teixeira ülkesine 
dönebilir. 32 yaşındaki 
futbolcuyu ülkesinden 
Palmeiras ve Flamen-
go’nun transfer etmek 
istediği belirtiliyor. Şu 
ana kadar hem Teixeira 
hem de Beşiktaş’a resmi 
bir teklif olmadığı ancak 
iki kulübün de kısa süre 
içinde harekete geçece-
ği ifade ediliyor. Yıldız 
futbolcudan memnun 
olmayan Siyah-Beyazlı 
yönetimin yüksek maaş 
yükünden kurtulmak 
için olası bir ayrılığa sı-
cak baktığı gelen bilgiler 
arasında. Teixeira 900 
bin Euro imza parası ve 
2.6 milyon Euro garanti 
ücret karşılığında 2+1 
yıllık sözleşme imzala-
mıştı. Beşiktaş yönetimi 
bonservis beklentisi 
olmadan Brezilyalı 
yıldızın gidişine izin 

vermeyi düşünüyor. Bu 
sezon 16 resmi maçta 
forma giyebilen Teixe-
ira 2 gol atabilirken, 
asist yapamadı. Beşiktaş 
yönetiminin yeni sezon 
planlamasında Teixeira 
yer almıyor. Sambacı 
ara transferde git-
mezse, sezon 
sonunda ke-
sin olarak 
yolcu.

YABANCI 
AVCI’SI

Sivasspor karşılaş-
masında gördüğü 
kırmızı kart sorna-

sında GZT Giresunspor 
karşılaşmasını tribünden 
izlemek zorunda kalan 
Abdullah Avcı, hafta so-
nunda oynanacak Gala-
tasaray derbisi öncesinde 
oyuncularını hazırlamayı 
sürdürüyor. Teknik adam 
takımının bu sezonki per-
formansı ile şampiyon-
luğa her hafta bir adım 
daha yaklaşırken elde 
ettiği istatistiklerle de 
öne çıkıyor. Son olarak 
yabancı meslektaşlarına 
karşı ezici üstünlüğü ile 
farklı bir seri yakaladı. 
Buna göre Avcı hem 
bu sezon genelindeki 
tüm teknik direktörlerle 
hem de 2014-2015’ten 
günümüze kadar Gala-
tasaray’ın başında çıkan 
yabancı mevkidaşlarına 
yenilmedi. Abdullah 
Avcı, 14/15 sezonundan 
bu yana Galatasaray’ın 
başında Türk olmayan 
teknik direktörlere karşı 

çıktığı 5 maçta 5 galibi-
yet elde etti. Bu süreçte 
aldığı farklı skorlarla da 
başarısını perçinledi.
Igor Tudor ...............(5-1)
Igor Tudor ...............(4-0)
Jan Olde Riekerink (2-1)
Jan Olde Riekerink (1-2)
Cesare Prandelli .....(4-0)

Bu sezon yenilgisi yok
Abdullah Avcı, bu sezon 
şu ana kadar ligde karşı-
laştığı tüm yabancı teknik 
direktörlere 5 karşılaş-
mada 5 galibiyet elde 
etti. Ligde de 51 puanla 
zirvede yer alan Avcı, 
şampiyonluk yolundaki 
mücadelesinde takımının 
en önemli kozu.
Vitor Pereira ...........(3-1)
El Maestro ..............(0-1)
Francesco Farioli ....(0-2)
Vincenzo Montella .(2-0)
Marius Sumudica ....(1-0)
Avcı teknik direktörlük 
kariyerinde en çok Gala-
tasaray ve Fenerbahçe’yi 
(5 kez) yendi. Beşiktaş’ı 
ise 3 kez mağlup etme 
başarısı gösterdi.

BURAK ZİHNİ
BURAK ZİHNİ

SEZON başında 
Galatasaray ‘ın 
Giresun’a kiraladığı 

Okan Kocuk, performan-
sıyla parmak ısırtıyor. Son 
olarak Trabzon maçında 
Bordo-Mavililerin ihlal 
yüzünden 2 kez kullandığı 
penaltıda kalesini gole 
kapatan 26 yaşındaki file 
bekçisi, istatistikleriyle de 
göz dolduruyor. Compa-
risonator.com şirketinden 
aldığımız verilere göre; 
başarılı eldiven ligdeki kale-
ciler arasında üst sıralarda 
yer alıyor. Ligde maçların 
en az %50’sinde süre almış 
kaleciler arasında Okan’ın 
istatistikleri şu şekilde:

Uzun pas onun işi
n Okan Kocuk %77’lik 

kurtarış yüzdesiyle Ibrahim 
Sehic (%83), Uğurcan Çakır 
(%83) ve Arijanet Muric’in 
(%79) ardından 4.sırada.
n Maç başına kalesinde 
gördüğü 0.91 gol ortalama-
sıyla de yine Uğurcan Çakır 
(0.69) ve Ibrahim Sehic’in 
(0.70) ardından 3. sırada.
n Maç başına yaptığı 10.7 
başarılı uzun pas ile de 
Uğurcan’ın (10.8) ardından 
ligde kaleciler arasında 
2.sırada.
n Lig’de oynadığı 19 maçın 
6’sında kalesini gole ka-
pattı. Sehic (9), Lung (8), 
Uğurcan (8) ve Ersin Des-
tanoğlu’nun (7) ardından 
ligdeki kaleciler arasında 
kalesini en çok maçta gole 
kapatan 4.kaleci oldu.
n Kalesine gelen son 24 

şutun 20’sini kurtardı. Bu 
sezon 4 penaltıda kalesinde 
devleşti.

Galatasaray geri istiyor
Fernando Muslera’nın 
sakatlığı sonrası İsma-
il Çipe’nin tartışılması 
nedeniyle Galatasaray, 
Okan’ı geri almak için Gi-
resunspor ile girişimlerde 
bulundu. Giresunspor’un 
transfer tahtasının kapalı 
olması bu geri dönüşü 
engelliyor. Giresunspor 
bu sorunu çözmesi duru-
munda Okan Kocuk’un 
ayrılmasına izin verecek. 
Pazartesi günü konunun 
tamamen netleşmesi bek-
leniyor. Olumsuz sonuç 
alınırsa Sinan Bolat için 
görüşmelere başlanacak. 

Galatasaray’ın Giresunspor’a kiraladığı Okan Kocuk performansıyla göz 
dolduruyor. Son olarak Trabzonspor-Giresunspor karşılaşmasında Bor-

do-Mavililerin ihlal yüzünden 2 kez kullandığı penaltıda kalesini gole kapa-
tan Okan Kocuk, istatistikleriyle de üst sıralarda yer alıyor

FENERBAHÇE ‘nin eski teknik direktörü Emre 
Belözoğlu’nun özel isteğiyle kadroya katılan ve 
dönemin sürpriz takviyelerinden biri olarak nitelen-

dirilen Lemos’un ülkesine döneceği iddia edildi. Uruguay 
ekibi Penarol, sezon başında Fenerbahçe’den Belçika 
Ligi temsilcisi Beerschot’a kiralanan Mauricio Lemos’u 
kadrosuna katmak istiyor. Belçika Gazetesi Gazet van 
Antwerpen’in haberine göre transferin gerçekleşmesi an 
meselesi… Sakatlığından dolayı çok verimli bir sezon 
geçirmeyen Uruguaylı stoper, Beerschot formasıyla 8 
lig ve 1 kupa maçı olmak üzere sadece 9 karşılaşmada 
forma giyebildi. 26 yaşındaki tecrübeli futbolcu 2020 
yılında İspanya La Liga ekibi Las Palmas’tan 1.5 
milyon Euro bedelle transfer edilmişti.

ALANYASPOR’DA 
başarılı performan-
sının ardından sezon 

başında Beşiktaş ‘a transfer 
olan ve 2023 yılı sonuna 
kadar süren bir sözleşme 
imzalayan Salih Uçan, siyah 
beyazlı takımda 15 maçta 
forma giyerken gol ya da 
asist yapma başarısı göstere-
medi.  Daha önce Altay ve 
Göztepe’nin kiralamak iste-
diği 27 yaşındaki orta sahaya 
son talip Süper Lig’in ikinci 
sırasında yer alan İttifak 
Holding Konyaspor oldu.

Ekuban, Amilton ve 
Salih listede
Ahmet Çalık’ın trafik kaza-

sında hayatını kaybetmesiy-
le yıkılan yeşil beyazlılarda 
devre arasında Serdar 
Gürler ve Alper Uludağ 
takımdan ayrıldı. İlhan Pa-
lut’un talebi doğrultusunda 
transfer çalışmalarını sür-
düren Konyaspor yönetimi, 
Serie A’da Genoa forması 
giyen Trabzonspor ‘un eski 
futbolcusu Caleb Ekuban 
için görüşümlerini sürdü-
rürken, Antalyaspor ile 
yollarını ayıran Amilton ile 
de temasa geçti.  Ligdeki 
iddiasını sürdürmek isteyen 
Konyaspor, Beşiktaş’tan 
Salih Uçan’ı da transfer 
ederek kadrosunu güçlen-
dirmek istiyor.

SALiH UÇAN’A 
TEKLiF YAĞIYOR
Beşiktaş’a transfer olduğu günden bu yana beklentileri 

karşılayamayan Salih Uçan’a Süper Lig’den teklifler 
gelmeye devam ediyor. Salih’e Konyaspor da talip oldu

LEMOS 
DÖNÜYOR

Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu döneminde transfer edilen 
Mauricio Lemos’un Sarı-Lacivertliler’deki macerası sona ermek 

üzere... Penarol, sezon başında Fenerbahçe’den Belçika Ligi temsil-
cisi Beerschot’a kiralanan Mauricio Lemos’u kadrosuna katmak istiyor



DEFNE Samyeli’nin kızı Derin 
Talu, dün akşam gazetecilerin 
objektiflerine yansıdı. Mağa-
zaları maskesiz dolaşan Talu, 
basın mensuplarını fark edince 
elleriyle yüzünü gizledi Öte 
yandan geçtiğimiz günlerde 
Defne Samyeli, diğer kızı Deren 
ile birlikte Bebek’te objektif-
lere yansımıştı. Muhabirlerin, 
“Giyinirken birbirinize danışır 
mısınız?” sorusuna yanıt veren 
Samyeli, “Evet, giyinirken fikir 
alışverişi yaparız. Hele birlikte 
çıkarken benzer kıyafetleri giy-
meye özen gösteririz.” demişti. 
Son günlerin polemik konusu 
olan sahne kostümleri hakkında 

yorumu merak edilen Defne 
Samyeli, “Ben insanların 
sahnede, sokakta, günlük 
hayatlarında ya da herhangi 
bir yerde ne giydiklerine 
dair birilerinin ahlak bekçi-
liği yapmasını son derece 
yanlış buluyorum. Herkes 
ne istiyorsa onu giyer, bi-
rincisi bu. İkincisi ise ben 
‘Külotla sahneye çıkıyor’ 
diye algılanan bazı isimleri 
çok başarılı buluyorum ve 
yakıştığını düşünüyorum. 
Bana hiç garip gelmiyor. 
Dünyanın her yerinde 
şov denen bir şey var” 
diye konuştu.

HABERTÜRK’TEN Tolga Aslan’ın haberine göre; 
Sosyal medyada paylaştığı videolarla fenomen 
olduktan sonra oyunculuğa adım atan Yasemin 
Sakallıoğlu, geçtiğimiz akşam ‘Doğru Koca Nasıl 
Seçilir?’ adlı gösterisiyle sahne aldı. Etkinliği 
izlemeye gelenler arasında ünlü oyuncu Burcu 
Biricik de vardı. Sakallıoğlu’nu sevdiğini ve gös-
teriyi merakla beklediğini dile getiren Biricik, rol 
aldığı dizi hakkında konuştu. “Projemiz güzel 

gidiyor.” diyen Burcu Biricik, “Reytingler-
den de memnunuz.” ifadelerini kullandı. 

Ayvalık’ta eşi Emre Yetkin ile birlikte 
butik otel açacağı yönündeki haberlere 

yanıt veren oyuncu, “Öyle ‘Milyon 
TL harcadılar’ diye bir durum yok. 
Emre ile birlikte böyle bir yer 
açma hayalimiz vardı ve gerçek-

leştiriyoruz. Ben zaten eskiden 
garsonluk yapıyordum. Yabancılık 

çekmediğim bir iş kolu.” şeklinde 
konuştu. Öte yandan reklamcı Emre 

Yetkin ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu 
Burcu Biricik, geçtiğimiz aylarda İstanbul’dan 
kaçarak soluğu Ayvalık’ta almıştı.

Hafta sonunu arkadaşlarıyla birlikte 
Küçükköy’de geçiren Biricik, başına yemeni 
bağlayıp, şalvar giymişti. Keyifli vakit geçi-
ren 32 yaşındaki oyuncu, o anları da sosyal 
medya hesabından yayınlamıştı. 

Daha önce 6 yaşın-
daki Mustafa’ya 
kemençe hediye 

edip evine gönderen 
Uzunlar, küçük Mustafa ile 
İstanbul’daki bir restoranda 
buluştu. Yaşanan sürpriz 
buluşma renkli dakikalara 
sahne olurken, Uzunlar 
küçük hayranı ile bir de 
düet yaptı. Buluşmada 
Mustafa’ya Trabzonspor 
forması hediye edip imza-
layan Uzunlar, ‘’Pandemi 
zamanında instagramda 
gördüm Mustafa’yı. Beni 
çok etkiledi. Aynı benim 
küçüklüğüm. Ben de odun-
ları birbirine vuruyordum. 

Bayağı bir kişi bana Mus-
tafa’nın videosunu atmaya 
başladı. Gençleri destekle-
mek istedik. Çam sakızı ço-
ban armağanı bir kemençe 
hediye ettim ona. Mustafa 
çok yetenekli. Yaşına rağ-
men o doğada büyümüş bir 
çocuk. Bu biraz da genetik 
bir şey. Orada yetişe yetişe 
o üstatları örnek almış. 
Yaşına rağmen inanılmaz 
iyi yay atıyor. Yay atma ye-
teneği harika. Tahminimce 
2-3 yıla şarkıları çıkarmaya 
başlar. Şarkılar hafızasında 
var ve zengin bir hafızası 
var’’ dedi.

Trabzon konseri vere-

ceğini hatırlatan Uzunlar, 
‘’Mustafa, sana kırmızı 
kemençe göndereceğim. 
Onunla video çekip atacak 
mısın instagrama? Seni 
konsere getireyim sahneye 
çıkarayım. Sahnede şarkı 
söylersin, kemençe çalarsın 
binlerce kişinin önünde. 
Mustafa gibi genç yetenek-
leri destekleyeceğiz. Yeni 
Ekin Uzunlar çıkacak, 
bayrağı onlara devredece-
ğiz. 3 5 yıla kalmaz birlikte 
sahnede görürsünüz bizi. 
Bahar aylarında Trabzon 
konserim olacak. Mustafa 
bizimle şarkı söyleyecek’’ 
diye konuştu. DHA

2011 yılından bu yana 
40 anaokulunun açılışı 
gerçekleştiren ‘Çocuklar 
Gülsün Diye Derneği, 41. 
Anaokulunu ise Siirt’in 
Baykan İlçesinde açtı. 
Gülben Ergen’in kurucusu 
ve başkanı olduğu Çocuk-
lar Gülsün Diye Derneği, 
41. Anaokulunu Siirt’in 
Baykan ilçesinde törenle 
açıldı. Milli Eğitim Bakan-
lığı’na bağışlanan ‘Çocuklar 
Gülsün Diye Anaokulu’nda 
yaklaşık 100 öğrenci eğitim 
alacak. Vali Hacıbektaşoğu, 
törende yaptığı konuşmada 
okulun yapımına vesile olan 
herkese teşekkür etti. Eği-
timi desteklemeye devam 
edeceklerini dile getiren 
Vali Hacıbektaşoğlu, okula 
bilim insanı Prof. Dr. Do-
ğan Cüceloğlu’nun isminin 
verilmesinin ayrı bir anlam 
taşıdığını aktardı.
Vali Hacıbektaşoğlu, “Biz 

ne yapıyorsak çocukla-
rımız için, geleceğimiz 
için yapıyoruz. Prof. Dr. 
Cüceloğlu tüm ömrünü 
eğitime adamış bir insan. 
Bunları herkes başaramaz. 
Bütün Siirt adına çocukla-
rımız ve annelerimiz adına 
milletimiz adına kendisine 
Allah’tan rahmet diliyorum. 
Bu güzel anaokulunu ço-
cuklar gülsün diye Baykan 
ilçesinin Fatih ilkokuluna 
armağan edenlere teşekkür 
ediyorum.” diye konuştu.

100 öğrenci eğitim 
alacak
Çocuklar Gülsün Diye 
Derneği’nin kurucusu 
Gülben Ergen ise dedesinin 
Siirt doğumlu olduğunu 
geçmişte burada Avukatlık 
yaptığını belirterek, Siirt’te 
bulunmaktan ayrıca mut-
luluk duyduğunu aktardı. 
Türkiye’nin farklı bölgele-

rinde yaşayan çocukların 
okul öncesi eğitim olana-
ğından faydalanması için 81 
ilde hedefledikleri anaoku-
lun 41’incisinin Siirt’te ya-
pıldığını ifade eden Ergen, 
anaokulunda yaklaşık 100 
öğrencinin eğitim göreceği-
ni söyledi.

15 yıldır çalışıyoruz
Aylardır bu okulun yapımı 
için çok uzun zaman mü-
cadele verdiklerini belirten 
Gülben Ergen konuşmasını 
şöyle sürdürdü: “Okullar ta-
til oldu, yoğun kardan dola-
yı hava şartları zorlaştı ama 
o kadar Siirt bize kucağını 
açtı ki başta Sayın Valimiz, 
İlçe Kaymakamlığımız, Be-
lediyemiz, ilçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü, herkes kucağını 
açtı. 10 senede 41’ci anao-
kulumuzun açılışını bugün 
yapıyoruz. Bu güne kadar 
40 tane anaokulunu açtık.”

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

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

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

Cumhurbaşkanı yazdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
beklenen müjdeyi verdiği ve Ayasofya’nın
tarihimizdeki yerini anlatan şu satırları ki-
tapta yer aldı: "Ayasofya, 86 yıl aradan
sonra, Fatih 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.
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GÜLBEN ERGEN ANAOKULU AÇTI
Gülben Ergen’in kurucusu olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği, Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşa-

yan çocukların okul öncesi eğitim olanağından faydalanması için anaokulu açmaya devam ediyor

COCUKLAR HEP 
MUTLU OLSUNMUTLU OLSUN
İstanbul’da yaşayan şarkıcı Ekin Uzunlar, Trabzon’da ağaç dallarını kemençe, 
yay ve mikrofon gibi kullanıp türkü söylemeye çalışan ve sosyal medyada 
fenomen olan  Mustafa Arslan ile buluştu. Uzunlar, “Mustafa’nın bir gülüşü 

her şeye değer. Çocukların hep mutlu olduğu bir dünyamız olsun” dedi

GARSONLUKTANGARSONLUKTAN
OYUNCULUĞAOYUNCULUĞA

Uzunlardan yeni bir kemençe sözü 
alan Arslan ise şöyle konuştu: ‘’Ben 

büyüyünce kemençeci olacağım. 
Kırmızı bir kemençe istiyorum. 

Yeni videoları kemençe ile 
göreceğiz. Youtube’da 

Ekin abinin videosu-
nu izledim. Ekin abi 
benimle konuşunca 
mutlu oldum. Artık 
yeni kemençelerim 
ile çalacağım. Vide-
oları yeni kemençe 
ile atarım ama an-
nem telefona izin 

vermiyor. Telefonu 
koyarım koltuğun 

üstüne, çekerim 
kendimi.’’ Sohbe-
tin ardından ikili, 
birlikte kemençe 
çalarak görüşme-

yi sonlandırdı.

Kemençe ile
video atacağım

HABERTÜRK’TEN Tolga Aslan’ın haberine göre; 
Sosyal medyada paylaştığı videolarla fenomen 
olduktan sonra oyunculuğa adım atan Yasemin 
Sakallıoğlu, geçtiğimiz akşam ‘Doğru Koca Nasıl 
Seçilir?’ adlı gösterisiyle sahne aldı. Etkinliği 
izlemeye gelenler arasında ünlü oyuncu Burcu 
Biricik de vardı. Sakallıoğlu’nu sevdiğini ve gös-
teriyi merakla beklediğini dile getiren Biricik, rol 
aldığı dizi hakkında konuştu. “Projemiz güzel 

gidiyor.” diyen Burcu Biricik, “Reytingler-
den de memnunuz.” ifadelerini kullandı. 

Ayvalık’ta eşi Emre Yetkin ile birlikte 
butik otel açacağı yönündeki haberlere 

yanıt veren oyuncu, “Öyle ‘Milyon 
TL harcadılar’ diye bir durum yok. 
Emre ile birlikte böyle bir yer 
açma hayalimiz vardı ve gerçek-

leştiriyoruz. Ben zaten eskiden 
garsonluk yapıyordum. Yabancılık 

çekmediğim bir iş kolu.” şeklinde 
konuştu. Öte yandan reklamcı Emre 

Yetkin ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu 
Burcu Biricik, geçtiğimiz aylarda İstanbul’dan 
kaçarak soluğu Ayvalık’ta almıştı.

Hafta sonunu arkadaşlarıyla birlikte 
Küçükköy’de geçiren Biricik, başına yemeni 
bağlayıp, şalvar giymişti. Keyifli vakit geçi-
ren 32 yaşındaki oyuncu, o anları da sosyal 
medya hesabından yayınlamıştı. COCUKLAR HEPCOCUKLAR HEP
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Burcu Biricik, Ayvalık’ta eşi Emre Yetkin ile birlikte butik otel açacağı 
yönündeki haberlere açıklık getirdi. Ünlü oyuncu, “Emre ile birlikte 

böyle bir yer açma hayalimiz vardı ve gerçekleştiriyoruz. Ben zaten es-
kiden garsonluk yapıyordum. Yabancılık çekmediğim bir iş kolu” dedi

yorumu merak edilen Defne 
Samyeli, “Ben insanların 
sahnede, sokakta, günlük 
hayatlarında ya da herhangi 
bir yerde ne giydiklerine 
dair birilerinin ahlak bekçi-
liği yapmasını son derece 
yanlış buluyorum. Herkes 
ne istiyorsa onu giyer, bi-
rincisi bu. İkincisi ise ben 
‘Külotla sahneye çıkıyor’ 
diye algılanan bazı isimleri 
çok başarılı buluyorum ve 
yakıştığını düşünüyorum. 
Bana hiç garip gelmiyor. 
Dünyanın her yerinde 
şov denen bir şey var” 
diye konuştu.

Küçükköy’de geçiren Biricik, başına yemeni 
bağlayıp, şalvar giymişti. Keyifli vakit geçi-
ren 32 yaşındaki oyuncu, o anları da sosyal 
medya hesabından yayınlamıştı. 
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