
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, An-

gola, Togo ve Nijerya ziyareti
dönüşü uçakta gazetecilere
açıklamalarda bulundu. 
Erdoğan, 10 büyükelçinin
Osman Kavala çağrısına iliş-
kin "Söyledim Dışişleri 
Bakanımıza, bizim bunları
ülkemizde ağırlamak gibi bir
lüksümüz olamaz. Türki-
ye’ye böyle bir ders vermek

haddinize mi sizin? Kimsiniz
siz?" ifadelerini kullandı. Er-
doğan, Kemal Kılıçdaroğ-
lu’nun "siyasi cinayetler
işlenebilir" açıklaması için de
Siz de “Her şeyden önce ana
muhalefetin başındaki zatın
bu açıklamaları tamamen
deli saçması. Ya siyaseti öğ-
renecek ya siyaseti öğrene-
cek; bunun başka çıkışı yok”
yorumunu yaptı. I SAYFA 7
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ENGELLİ VATANDAŞLAR 
BÜYÜK SIKINTI ÇEKİYOR

Hollandalı bir firma, elek-
trikli scooter kiralama

yöntemine benzer bir çalışma
mantığına sahip olan elektrikli
mopedleri İstanbul'da kullanıma
sundu. Sayıları 52 bini geçen
scooter'lardan sonra mopedlerin
de kaldırımı işgal etmeye başla-
masıyla şikayetler arttı. Düzensiz
şekilde kaldırım kenarlarına ve di-

reklere bağlanan scooter ve mo-
pedler yaya geçişini zorlaştırıyor,
yayalar araçların ya çevresinden
dolaşmak ya da üzerinden atla-
mak zorunda kalıyor. Engelliler
ve bebek arabalı kişilerde büyük
güçlük yaşıyor. Vatandaşlar du-
ruma tepki gösterirken, bu araçlar
için ayrı bir park alanı olması 
gerektiğini söylüyor
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KİM PARA KAZANIYORSA 
KAZANMASIN AYIPTIR

Kadıköy Moda Caddesi
üzerinde kaldırıma bırakı-

lan scooter'lara tepki gösteren
Selim Özkök, "Söylenecek çok
şey var. Hakikaten çok çok ayıp.
Bazen balyoz alıp kırasım geliyor
yolda. Ne yaşlı, ne çocuk, puset.
Hiçbir şeyi tanımıyorlar.  Yanla-
masına koyuyorlar, yaya geçemi-
yor. Gece karanlıkta takılıp

düşenler var böyle bir rezillik ola-
bilir mi ya? Kim para kazanıyorsa
bundan kazanmasın ayıptır, gü-
nahtır. Biz mecbur muyuz Mo-
da'nın daracık kaldırımlarında.
Bakın şu rezilliğe. Bunun gibi
bazen 60  tane bağlanıyor bu-
raya. Burada diklemesine koyu-
yorlar. Kimsenin umurunda
değil" diye konuştu. I SAYFA 4
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Otopark sorunu
tarih olacak!

İYİ Parti 
Beylikdüzü ve

Büyükçekmece
ilçe teşkilatları

Damga'yı 
ziyaret etti.

Beylikdüzü İlçe
Başkanı Erol

Karapınar,
Damga imtiyaz
sahibi Mehmet
Mert'e Malatya

Kumluyazı 
Hatıra Orma-
nı'na dikilmek

üzere 3 adet
fidan bağışladı

İYİ Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı
Erol Karapınar ve İYİ Parti Büyük-

çekmece İlçe Başkanı Burhan Karatosun
21 Ekim Dünya Gazeteciler günü nede-
niyle gazetemizi ziyaret etti. İlçe yöneticile-
rinin de eşlik ettiği İYİ Parti Beylikdüzü İlçe
Başkanı Erol Karapınar, Damga imtiyaz
sahibi Mehmet Mert'e Malatya Kumluyazı
Hatıra Ormanı'na dikilmek üzere 3 adet
fidan bağışladı. Parti çalışmaları hakkında
bilgi veren Karapınar, pandemi sürecinde
sahada sadece İYİ Parti'nin olduğunu be-
lirtti. Büyükçekmece İlçe Başkanı Burhan
Karatosun ve ekibi ise Damga çalışanları-
nın  21 Ekim Dünya Gazeteciler gününü
kutlayarak yayın hayatında başarılar diledi.
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SIZ KIMSINIZ? Bahçeli bana bir
telefon açsaydı!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, MHP Lideri Bah-
çeli’nin, “Görev sahası İstanbul'la sınırlı bu bele-

diye başkanının il il, ilçe ilçe gezmekteki amacı nedir?"
sözleriyle ilgili “İstanbulluya hizmet etmiş bir insan
adına Gümüşhane'de bir okul yaptırıyorum. Mustafa
Canlı üç dönem MHP adına Gümüşhane Belediye
Başkanlığı yaptı. Manevi bir hizmeti yaptıktan sonra
benim oraya niye gittiğimi sorgulayacağına, bana
bir tebrik telefonu açsaydı kıymetli Genel Başkan;
mutlu olurdum” ifadelerini kullandı.

Çatalca Belediye Başkanı
Mesut Üner, kapalı katlı oto-

park proje şantiyesini ziyaret etti.
Üner, “Makamdan değil sahadan ça-
lışmalarımız sürecek. 300 araçlık 2
katlı otoparkımız ile birlikte kapalı
pazarımız tamamlandığında pazarın
olmadığı günlerde bin 200 araçlık
otopark olarak hizmet verecek ve
toplamda bin 500 araçlık otoparkı-
mızla ilçemizde otopark sorunu tarih
olacak” diye konuştu.I SAYFA 16
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HER TARAF PEMBE

Meme kanseri için
şemsiyeli yürüyüş

ORTADA PARA YOK!

Kurnaz taksici
reklam yapmış!

İçerisinde 1 milyon 800 bin lira
para bulunduğu iddia edilen

valizde tıraş malzemesi ve kitap ol-
duğu öğrenildi. Valizin sahibi Necip
Y., taksici Orhan Aydoğdu'nun
kendi reklamını yapmak için böyle
bir yalan söylediğini belirterek, “Ger-

çekten büyük bir
mağduriyet, büyük
bir şaşkınlık içinde-
yim. Kendisini bir an
önce bu konuyu 
düzeltmesi için açık-
lama yapmaya davet
ettim” ifadelerini
kullandı. I SAYFA 5
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KALDIRIMLARIN MOPEDLER TARAFINDAN İŞGAL EDİLMESİ VATANDAŞI ÇİLEDEN ÇIKARDI

İstanbul'da scooter'ların ardından kaldırımlarda moped işgali başladı. Selim Özkök, "Söylenecek çok şey
var. Hakikaten çok çok ayıp. Bazen balyoz alıp kırasım geliyor. Kim para kazanıyorsa bundan kazanmasın
ayıptır, günahtır. Bakın şu rezilliğe. Bunun gibi bazen 60 tane bağlanıyor buraya” diye feryat etti

ELIME BALYOZ ALIP
KIRASIM GELIYOR!

Ahmet Turhan isimli vatandaş mopedlere düzenleme getirilmesi 
gerektiğini söyledi. Turhan, “Doğru engelliyor ama kullanıyorum kısa 

yerlerde çok işime yarıyor. Bunlara da bir yer açılması lazım" diye konuştu.  

BÜROKRATLARA SESLENDİ

Siz bu milletin
evlatlarısınız

Bürokratlara yönelik uyarısı yü-
zünden başta Cumhurbaşkanı

Erdoğan olmak üzere çok sayıda AK
Partiliyle polemik yaşayan CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,
yine bürokratlara seslendi. “Saray’ın
baskısına boyun eğerek kanun dışına
çıkmış o devlet memurlarına bura-
dan seslenmek istiyo-
rum” diyen
Kılıçdaroğlu, “Sayın
Bürokratlar; bugün
kararlar alırken, düs-
turunuz sadece mille-
timizin refahı olsun.
Siz bu milletin onurlu
evlatlarısınız, bunu
hiç unutmayın” dedi.
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KENDİNİ GİZLEYEN İNSAN

Bilinç dışında
bir yolculuk

Prof. Dr. Ahmet Ertan Tez-
can’ın psikiyatri alanındaki tec-

rübe ve birikimlerini aktardığı
Kendini Gizleyen İnsan isimli kitabı
nemesis kitap etiketiyle raflardaki ye-
rini aldı. Bu eseri ister bir kişisel geli-
şim kitabı gibi okuyun, isterseniz
psikiyatri biliminin
deneyimlerinden fay-
dalanarak yorumla-
yın, kendini gizleyen
insan sizi her sefe-
rinde aynı kapıya çı-
karacak. Tezcan,
“Bilinçdışını anlamak
insanı anlamaktır”
ifadelerini kullandı.
I SAYFA 13
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FAİZİN DÜŞMESİNE TEPKİ

Olan yine hane
halkına oldu!

Merkez Bankası (TCMB), poli-
tika faizini yüzde 18'den yüzde

16'ya indirdi. Kararın ardından döviz
kurları tavan yaptı. Karara sosyal
medya hesabından tepki gösteren
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşe-
ner, “Ciddiyetsiz bir iktidarın, atadığı
liyakatsiz bir bürokrat aracılığıyla
verdiği, rasyonel-
likten uzak bir ka-
rarın sonucunda
olan yine hane hal-
kımıza, esnafımıza
ve KOBİ’lerimize
oldu. Bu aziz mil-
let bunu hak etmi-
yor. Çok yazık”
ifadelerini kullandı.
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BURAK ZİHNİ ÖZEL HABER

SADIK BİR
AŞIĞIM

Ünlü şarkıcı
Derya Uluğ,
ilişkisi ve en
büyük pişman-
lığıyla ilgili açık-
lamalarda
bulundu. Uluğ,
"Nasıl bir aşık-
sın?" sorusuna,
“Sadık bir aşı-
ğım. 6 senedir
Asil'le berabe-
rim. Her zaman
farklı bir evreye
geçtik" cevabını
verdi. En büyük
pişmanlığının
ise kolundaki
"Derya Uluğ"
dövmesi oldu-
ğunu itiraf eden
şarkıcı, "18 ya-
şında yaptırmış-
tım. Artık
sildireceğim"
diye konuştu.
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Kemal Kılıçdaroğlu

Meral Akşener

Ahmet 
Ertan Tezcan

Ekrem 
İmamoğlu

Kartal Belediyesi; Kızılay Top-
lum Merkezi ve Kızılay Kartal

Hastanesi işbirliği ile “Meme Kan-
seri Bilinçlendirme ve Farkındalık
Ayı” kapsamında "Pembe Patika" et-
kinliği düzenledi. Pembe maskeler,
fularlar ve şemsiyeler taşıyan vatan-
daşlar, Neyzen Tevfik Meydanı’ndan
Kartal Meydanı’na kadar yürüdü.
Hazırlanan etkinlik alanında yerini
alan belediye yöneticileri ve kadınlar
burada gökyüzüne pembe renkli 
balonlar bıraktı. I SAYFA 4
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DAMGA’YA 
3 ADET FIDAN

KAMU İHALE İLANLARINI www.gazetedamga.com.tr ADRESİNDEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

II. Tiberios (578-582) dö-
neminde artan Arap akınla-

rına karşı Haliç'in girişini kontrol
amacıyla kullanılan, ardından
cephane deposu, su sarnıcı gibi
çeşitli amaçlarla mahzen olarak

kullanılan Yeraltı Camii'nin ya-
nına otel yapılıyor. Kültür Varlık-
larını Koruma Derneği Başkanı
Serhat Şahin, "Mevcut durumda
şu an kurul, kararlarını almış ama
bu yanlış" diye konuştu. I SAYFA 9

YaSak aMa GEÇİYOrlar!

Yanlış bİr karar

Sultangazi Cebeci Mahalle-
si'nde, yaklaşık 3 bin öğrenci-

nin eğitim gördüğü Sultançiftliği
Anadolu Lisesi'nin bulunduğu Sel-
çuklu Bulvarı'ndan yasak olmasına
rağmen hafriyat kamyonlarının geçiş-
leri sürüyor. Hafriyat kamyonlarının
geçişinden tedirgin olan veliler du-
ruma çözüm bulunmasını istiyor.
Öğrenci velisi Yusuf Can, "Hafriyat
kamyonları buradan geçiyor. Elimiz-
den gelen bir şey yok. Normalde
yasak ama geçiyorlar” dedi.  I SAYFA 9
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DÜZENLEME YAPILMASI ŞART



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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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, otizmli çocukların erken dönemde fark edilip uygun eğitim, tedavi 
ve rehabilitasyona yönlendirilmesi amacıyla Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi iş birliğinde gelişti-
rilen ‘Beni Fark Et’ projesi ile devlet korumasında yetişen çocuklara otizm taraması yapıldığını duyurdu

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Onur Noyan, pande-
mi sürecinde tetiklenen bağımlılıklar ve bugünkü etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu

MS’in gözlerde bulanıklık, kolda veya bacakta uyuşukluk gibi gelip geçici olabilen belirtilerinin tanı koyma sürecinde çok önemli oldu-
ğunu söyleyen Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Emin Özcan, tedaviye geç başlandığında bu atakların engelliliğe kadar varabilecek sonuçlara 

neden olabileceğine işaret etti. Özcan, “MS ölümcül bir hastalık değil ancak kronik bir hastalık, tamamen ortadan kaldıramıyoruz” dedi

HALK arasında diş gıcırdatma olarak 
tabir edilen bruksizm hastalığının 
görülme sıklığı, pandeminin de etki-

siyle yaşanan kaygı ve strese bağlı olarak 
tırmanışa geçti. Bruksizm hastalığının 
genellikle strese bağlı olarak görüldüğünü, 
çiğneme hareketlerinden farklı olarak, ok-
lüzal travmaya neden olabilen, istemsiz diş 
gıcırdatması veya sıkmasından oluştuğunu 
belirten Medicana International İzmir Has-
tanesi Ağız, Diş Sağlığı ve Estetik Diş Heki-
mi İlayda Dal, hastaların pandemi sürecin-
de daha önce hiç görülmemiş bir şekilde 
çene ağrısı, diş ağrısı, kırık veya aşınmış diş 
şikayetiyle gelindiğini söyledi. Bruksizmin 
başlangıç şikayetlerini sıralayan Diş Hekimi 
İlayda Dal, “Kişinin uyku arkadaşını uyku-
sundan uyandıracak kadar yüksek sesli dış 
gıcırdatma veya sıkma, artan diş ağrısı ve 
hassasiyeti, sabah kalkıldığında baş ağrısı, 
yüz ağrısı ve çene ağrısı gibi şikayetler 
oluşur. Tedavi edilmediğinde zamanla 
şikayetler ilerler ve yemek yemede zorluk, 
çene eklemi problemlerine bağlı olarak 
ağzı açıp kapamada zorluk tabloya ekle-
nir. Ağzı açma ve kapama sırasında çene 
ekleminden ‘klik’ tarzı ses gelmesi eklem 
problemi başladığını gösterir. İleri dönem-
de çenede kitlenme, ağız açma sırasında 
çenenin etkilenen tarafa doğru kayması, 
dişlerde sallanma ve diş kırıkları, şakaklar-
da başlayan donuk baş ağrısı gibi belirtiler 
de bunlara eklenir” ifadelerini kullandı.

Şiddetine göre tedavi 
Normal bir bireyin istemli olarak maksi-
mum 70 kilogram ısırma gücüne sahipken, 
bruksizm rahatsızlığı olan hastalarda 
ısırma kuvvetinin 400 kilogramı aşabildiği-
ni belirten Diş Hekimi Dal, “Bu hastalığın 
tedavisinde öncelikle sorunun kaynağını 
doğru tespit etmek için hastanın detaylı 
ağız içi ve yüz muayenesi ile çene yapısını 
değerlendirmek için radyolojik inceleme 
yapılır. Sorunun kaynağına göre gece pla-
ğı, çiğneme kaslarına botoks, fizyoterapi 
ve medikal ilaç desteği tedavi yöntemlerin-
den en uygun olanı seçilir” diye konuştu.

MS OLUMCUL BMS OLUMCUL BiiR R 
HASTALIK DEGHASTALIK DEGiiL!L!

PANDEMIDE 
bağımlılık arttı

Dişinizi sıkmayın!

BAKANLIKTAN yapılan 
yazılı açıklamaya göre, 
Engelli ve Yaşlı Hizmet-

leri Genel Müdürlüğü, Çocuk 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve 
Gülhane Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi iş birliğiyle korunma 
ve bakım altında yetişen çocuk-
lara otizm taraması yapılması 
amacıyla ‘Beni Fark Et’ projesi 
başlatıldı. Bu kapsamda Ankara 
Çocuk Evlerinde çalışan 164 
sağlık ve bakım personeline 

otizm spektrum bozuklukları ve 
gelişimsel bozukluklar konusun-
da eğitim verildi. 

Otizm taraması yapıldı
Personel eğitiminin tamam-
lanmasının ardından Gülhane 
Eğitim ve Araştırma Hastane-
si’nde çalışan gönüllü doktorlar 
tarafından ilk etapta Ankara’da 
devlet korumasında bulunan 1.5 
ve 6 yaş arasındaki çocuklara 
otizm taraması yapılmaya başla-

dı. Taramalar sonucunda otizm 
tanısı alan ya da otizm konu-
sunda riskli bulunan çocukların 
takibi yapılacak. Proje ile kuru-
luşlarda kalan otizmli çocukların 
erken dönemde fark edilip uygun 
eğitim, tedavi ve rehabilitasyona 
yönlendirilmesi ve uygun bakım 
modellerinden yararlanarak ha-
yata hazırlanması amaçlanıyor. 
Ankara’da başlayan taramaların 
ekim ayı sonuna kadar tamam-
lanması planlanıyor. 

BENBENii FARK ET! FARK ET!

Proje, ülke genelin-
de yaygınlaştırıla-
rak Çocuk Evleri ve 
Çocuk Evleri Site-
lerinde kalan tüm 
çocukları kapsaması 
hedefleniyor.

Özellikle genç yetişkin çağda görülen Mul-
tipl Skleroz (MS)’in geçici olabilen belirti-
lerine dikkat çeken Nöroloji Uzmanı Doç. 

Dr. Emin Özcan, MS’in gelip geçici belirtilerine 
dikkat çekerek, hastalığa ilişkin önemli bilgiler 
verdi. Hastalığın belirtileri arasında yer alan ağrılı 
bulanık görmeye dikkat çeken Yeditepe Üniver-
sitesi Kozyatağı Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. 
Dr. Özcan, sözlerine şöyle devam etti: “Bağışıklık 
sisteminin kendi sinir kılıflarımıza saldırdığı ve 
onu yabancı bir madde gibi algıladığı otoimmün 
bir hastalık olan MS, beyin ve omurilik bölgesini 
etkiliyor. Görme kaybı, çift görme hali, dengesiz-
lik, konuşma bozukluğu, idrar tutamama, yürüme 
güçlüğü gibi şikayetler, belirtileri arasındadır. 
Tek gözde ağrılı görme kaybı veya bulanık görme 
de MS’in tipik bulguları arasında yer alır. Ancak 
bu belirtiler bazı durumlarda tamamen geçtiği 
için ne yazık ki çok önemsenmeyebiliyor.”

Şikayetlere dikkat edin
MS’in ataklar şeklinde seyrettiğini ve şikayetlerin 
24 saat veya daha fazla sürmesi durumunda mut-
laka dikkate alınması gerektiğini hatırlatan Doç. 
Dr. Özcan, “Belirtilerden şüphelenmemiz için 24 
saat sürmesi gerekli. Eğer böyle bir durum söz 
konusu ise MS’ten şüphelenmek gerekli. Bazen 
tek gözde bulanıklık 24 saatten fazla sürüyor ve 
kendiliğinden geçebiliyor. Dolayısıyla kişiler de 
şikâyet geçtiği için üzerinde durmuyor. Ancak bu 
konuya çok dikkat edilmesi ve üzerinde durul-
ması gerekiyor. MS tanısının konulabilmesi için 
hastanın bir nöroloji uzmanı tarafından değer-
lendirilmesi gerekir” dedi. Doç. Dr. Emin Özcan, 
MS tanısının geç kalınmadan konulabilmesi için 
hastaların bu gelip geçici olabilen şikâyetlere 
çok dikkat etmeleri ve uyanık olmaları gerektiği-
nin altını çizdi. Hastaların belirtileri önemseyip 
doktora gitmezse tanı koyma sürecinde gecikme 
olabileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Özcan, “Geç 

tanı konulduğunda beyindeki lezyon-
lar artabilir. Tedaviye geç başlanırsa 
tedavisiz geçen bu süreçte yeni bir atak 
ortaya çıkabilir. Bu ataklar engelliliğe 
yol açabilir. Tedaviye erken başlandı-
ğında yeni bir atak gelişmesinin önüne 
geçilebilir. Ancak kişi doktora gitmezse 
örneğin 1 yıl sonra yürüme güçlüğüne yol açan 
bir atakla karşılaşabilir. O zaman doktora gitti-
ğinde ise uygun tedaviye rağmen sekel kalabilir. 
O yüzden ortaya çıkacak atakların bir an önce 
engellenmesi ve kalıcı engelliliğin olmaması için 
mümkün olan en kısa zamanda tedaviye başla-
mak gerekir” ifadelerini kullandı.

Depresyona zemin hazırlıyor
MS kronik bir hastalık olduğu için hastalığın 
psikolojik yükünün de fazla olduğunu söyleyen 
Doç. Dr. Emin Özcan, toplumun da MS’i yete-
rince tanımadığını ve hastaları etiketleyebildiğini 
söyledi. Anksiyete ve depresyonun MS hastalı-
ğında çok sık karşılaşıldığına işaret eden Doç. Dr. 
Emin Özcan konuyla ilgili şunları anlattı: “Hasta-
lık sonucu gelişen beyindeki plakların depresyona 
zemin hazırladığı düşünülüyor. O nedenle anksi-
yete ve depresyon MS hastalarında sık rastlanı-
yor. Hastalarda bu durumlar varsa bir psikiyatri 
uzmanından destek alıyoruz. Çünkü depresyon ve 
anksiyete hastanın yaşam kalitesini ciddi anlamda 
düşürüyor ve MS tedavisini de olumsuz etkiliyor. 
Tedavileri de bu şekilde multidisipliner bir yakla-
şımla gerçekleştiriyoruz.”

Kadınlarda daha çok rastlanıyor
MS’in nedeni tam olarak bilinmese de kadınlar 
arasında daha yaygın olarak gözlendiği bilgisini 
veren Doç. Dr. Emin Özcan, “Toplumda 100 
binde 8 civarında çok yaygın olmayan bir hastalık. 
Daha çok da 20-40 yaş arası genç erişkin kadın-
larda gözleniyor. Bununla birlikte MS’te genetik 

geçiş diğer genetik geçişli hastalıklara göre daha 
az. Dolayısıyla MS hastasının kardeşi, annesi, ço-
cuğu gibi birinci derece yakınlarının rutin tarama 
yaptırması zorunlu değildir” dedi. MS’in doğru 
tedavi edilmesi halinde ciddi probleme yol açacak 
bir hastalık olmayabileceğinin bilinmesi gerekti-
ğini anlatan Doç. Dr. Emin Özcan, “Hastaların 
yaklaşık yüzde 20’sinde hastalık iyi huylu MS 
tipinde seyreder. Neredeyse hiç özürlülük geliş-
meden hayatlarına devam ederler” diye konuştu.

Gebe kalabilirler
Hastaların sosyal hayattan kopmamaları uyarısın-
da bulunan Doç. Dr. Özcan, “MS hastaları rahat-
lıkla gebe kalabilir. Ancak doktoruyla bu kararı 
alıp, planlamaları gerekir. Plansız gebelik istemi-
yoruz çünkü ilaçlarını ona göre ayarlamak lazım, 
gebelik döneminde istisnai durumlar dışında MS 
ilaçlarını kesiyoruz ancak ne zaman kesileceğine 
önceden karar vermek gerekir. Hastaların hayatın 
içinde olmalarını özellikle istiyoruz. MS ölüm-
cül bir hastalık değil ancak kronik bir hastalık, 
tamamen ortadan kaldıramıyoruz. Mutlaka tedavi 
gerektirir, etkin tedavi ve düzenli takip ile hastalık 
büyük oranda ciddi problemler ortaya çıkmadan 
idame ettirilebilir” ifadelerini kullandı.

Tedavi seyrini değiştiriyor
Hastalığın seyrini değiştirecek tedaviler uygu-
ladıklarını anlatan Doç. Dr. Özcan, “Hastalığın 
yavaşlaması veya durması ana hedeflerimiz. 
Ana tedavi bu hastalık seyrini değiştirici ilaçlar 
oluyor. Örneğin, hastanın idrar kaçırma problemi 
olabilir, yorgunluk, bitkinlik oluşabilir bunlara 
yönelik tedaviler veriyoruz. Bir diğer tedavi şekli 
ise fizik tedavilerdir. Hastalığın çoğunlukla ileri 
dönemlerinde kas güçsüzlüğü veya kaslarda 
katılığı olabiliyor onların giderilmesi için fizik 
tedavi almasını mutlaka istiyoruz. Böylece yaşam 
kalitesi de artıyor” dedi.

HASTALARA, özellikle içinde 
bulunduğumuz pandemi döne-
minde de doktor kontrolünü 
ihmal etmemelerini öneren 
Yeditepe Üniversitesi Kozyata-
ğı Hastanesi Nöroloji Uzmanı 
Doç. Dr. Emin Özcan, hastalara 
şu önerilerde bulundu: “Maske, 

mesafe ve hijyenlerine dikkat 
ederek hastaneye gitsinler. Te-
davinin aksamaması, hastalığın 
ilerlememesi için çok önemlidir. 
Özellikle MS’te gördüğümüz 
bitkinlik, halsizlik gibi şikayetlerin 
toparlanmasında düzenli egzersiz 
çok önemli. Hastalardan her gün 

yürümelerini istiyoruz. Çünkü MS 
hastalığının ileriki dönemlerinde 
yürüme güçlüğü ortaya çıkabili-
yor. Her gün 30 dakika yürüyüş 
yapmaları gerekiyor. Ama ken-
dilerini yormadan hafif tempoda 
yürüyüşler olmalı. Beslenme de 
önemli bir faktör” diye konuştu.

Doktor kontrolünü asla ihmal etmeyin

Doç. Dr. 
Emin Özcan

ALKOL ve madde kullanımlarının 
artmasının yanı sıra pandemi döne-
minde kumar bağımlılığı sebebiyle 

başvuran hasta sayısındaki artış dikkat 
çekiyor. Hayatımızın bir parçası haline gelen 
COVİD-19 pandemisinin ruh sağlığı üzerine 
olan etkilerinin zamanla ön plana çıkmaya 
başladığını belirten Doç. Dr. Onur Noyan, 
“Eşlik eden birçok psikiyatrik hastalığın 
yanı sıra bağımlılıkla ilgili sorunlar dikkat 
çekici oldu. Pandeminin erken dönem, orta 
dönem ve uzun dönem etkilerini değerlen-
dirmek gerekli.” diye konuştu. Pandeminin 
erken döneminde daha önceden alkol ya da 
madde kullanım bozukluğu olan hastaların 
tedavilerini aksatmaya başladıklarını belirten 
Doç. Dr. Onur Noyan, “Hastalığı anlamaya 
çalışırken, eve kapanma sırasında biraz arka 
planda kaldı, sağlık kaygısı ve COVİD’den 
korunma önlemlerine ağırlık verildi. Bu 
sebeplerle bir süre bağımlılık tedavi klinikle-
ri çok sakindi, hastalar tedavi merkezlerine 
müracaat etmediler ve bazen de isteseler de 
ulaşamadılar.” dedi. 

Kapanma rutinleri değiştirdi
Alkol ve madde tüketiminin ev içerisinde 
kullanım şeklinde doğru evrildiğini kaydeden 
Doç. Dr. Onur Noyan, “Alkol ve madde etki-
si altında ev içerisinde huzursuzluklar, aile içi 
şiddet artışı oldu, çocuklar bu kullanımlara 
şahit olmaya başladı. Eve kapanma dönem-

leri, uzaktan çalışma, sosyal izolasyon, 
iş kayıpları, maddi sorunlar ve günlük 
rutinlerin bozulması gibi sebeplerle 
bireylerin hem stresle karşılaşma hem 
de stresle baş etme biçimleri değişmeye 
başladı, haz kaynaklarına erişimde zor-
luklar ön plana çıkınca mevcut bağımlı-
lıkların şiddeti arttı.” şeklinde konuştu.

Madde kullanımı arttı
Pandeminin uzun dönem etkilerini hem 
bireysel hem de toplumsal olarak hep bir-
likte göreceğimizi kaydeden Doç. Dr. Onur 
Noyan, “Birleşmiş Milletler’in 2021 rapo-
runda belirttiği üzere 2030 yılında madde 
kullanımı %11 kadar artış göstermesine ve 
pandemi sürecinde madde trafiğinin etki-
lenmesi sebebi ile yerel ve bireysel madde 
üretimlerinin artmasına dikkat çekiliyor. 
Yapılan değerlendirmelerde COVİD-19 
pandemisi yerine ‘yalnızlık pandemisi’ ya 
da ‘bağımlılık pandemisi’ söylemleri ba-
ğımlılığın ne kadar büyük bir sorun haline 
geldiğini gösteriyor. Erişmesi zor olan ve 
daha pahalı psikoaktif maddeler daha az 
tercih edilirken daha kolay ulaşılan ve daha 
ucuz olan maddeler daha fazla tercih edil-
meye başlandı. Pandeminin erken döne-
minde özellikle uyarıcı madde kullanımları 
düşerken, sakinleştirici ve uyuşturucu etkisi 
yüksek olan madde kullanımlarındaki artış 
dikkat çekici idi” dedi.

Doç. Dr. 
Onur Noyan
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İ stanbul 23. Asliye Ceza Mahkeme-
si'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık
Çağdaş Boyalı ve şikayetçi İlyas

Demirci katıldı. Şikayetçi İlyas Demirci,
"Sanığın 12'inci kata gelmesi ve oradan
beni aşağıya atması kasıtlı bir hareket-
tir. Tutuklanmasını talep ediyorum"
dedi. Demirci'nin avukatı Enver Kibi-
roğlu da olayın kasten öldürmeye te-
şebbüs olduğunu belirterek sanığın
tutuklanmasını ve dosyanın ağır ceza
mahkemesine gönderilmesini talep etti.

Duruşma savcısı, şikayetçinin direnme-
sine rağmen sanığın ısrarla aşağıya
atma yönelimde bulunduğu dikkate alı-
narak yargılamasının "Öldürmeye te-
şebbüs" suçu bakımından
değerlendirilmesi için dosyanın ağır
ceza mahkemesine gönderilmesine ve
sanığın da tutuklanmasını talep etti.

Sanık beraatini istedi

Sanık Çağdaş Boyalı da beraatini ve le-
hine hükümlerin uygulanmasını istedi.

Boyalı'nın avukatı Aziz Coşkun ise mü-
talaaya katılmadıklarını belirterek "Mü-
vekkilinin öldürmeye yönelik kastını
gösteren bir delil yoktur. Aralarında
husumet yoktur. Müvekkil kendisini sa-
vunmaya çalışmıştır. Olayda meşru
müdafaa koşulları oluşmuştur. Kendisi
müvekkilime saldırmaya çalışmıştır"
dedi. 

Tutuklanması reddedildi

Mahkeme dosyanın geldiği aşama, de-

lillerin toplanmış olması nedeniyle tu-
tuklama tedbirinin ölçüsüz olacağı ge-
rekçesiyle tutuklama talebinin reddine
karar verdi. Sanık hakkındaki yurt dışı
yasağının devamına da hükmedildi.
Sanığın eyleminin 9 yıldan 15 yıla
kadar hapis öngörülen "Kasten öldür-
meye teşebbüs" suçunu oluşturma 
ihtimalinin bulunması nedeniyle görev-
sizlik kararıyla dosyanın İstanbul 
Ağır Ceza Mahkemesine gönder-
ilmesine karar verildi. DHA

Fren yerine gaza bastı

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Etiler Ma-
hallesi Mutlu Sokak'ta meydana geldi. İd-
diaya göre, adı öğrenilemeyen kadın sürücü

34 DNZ 902 plakalı otomobili ile yanlışlıkla çıkmaz so-
kağa girdi. Sürücü, sokaktan çıkabilmek için manevra
yapabilmek için apartmanın otoparkına girdi. Bu sırada
fren yerine gaza basan sürücü, otomobili ile istinat du-
varı üzerindeki demir korkulukları aşarak, apartmanın
bahçesine düştü. Çevredekiler, yardıma koşarak, otomo-
bilde sıkışan kadını kurtardı. Bildirilmesi üzerine olay
yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık
ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralı kadını Sey-
rantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastane-
si'ne kaldırdı.

Gazetecilere tepki

Olay yerine gelen ve avukat olduğunu iddia eden yaralı
kadının kızı basın mensuplarına tepki göstererek, gö-
rüntü almalarına engel olmaya çalıştı. Kızı, fotoğrafla-
rını çektiği basın mensuplarına tehditler savurdu. Görgü
tanığı Cemalettin Yeşilyurt, "Kazayı sonradan gördük
biz. Aşağıya düşmüştü. Korkuluklar onu biraz yavaşlat-
mıştı. Bir arkadaş girdi arabaya, sordu bayana bir şeyi
var mı diye. Sonra kucağına alarak yavaşça alıp aşağı
indirdiler" dedi. Otomobil getirilen vinç yardımıyla düş-
tüğü yerden çıkarıldı. Ardından çekiciyle otoparka çe-
kildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Beşiktaş'ta iddiaya göre sürücüsünün, fren
yerine gaza basmasıyla kontrolden çıkan
otomobil, istinat duvarındaki demir
korkulukları parçalayarak, binanın bahçe-
sine düştü. Kazada sürücü kadın yaralandı
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Şişli'de bir ticaret merkezinde tartıştığı
esnaf İlyas Demirci'yi 12'nci kattan 

atarak 11'inci kata düşerek ağır 
şekilde yaralanmasına neden olduğu

iddiasıyla 4 yıl 6 aya kadar hapsi 
istenen Çağdaş Boyalı'nın yargılandığı
dava dosyası ağır ceza mahkemesine

gönderildi. Mahkeme, sanığın eylemi-
nin 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası
öngörülen "Kasten öldürmeye teşeb-

büs" suçunu oluşturma ihtimali nede-
niyle dosyaya görevsizlik kararı verdi

İstanbul jandarma Komutan-
lığı ile İstanbul Terörle Müca-
dele Şube Müdürlüğü ekipleri

tarafından 15 Ekim'de 16 ilde DHKP/C
terör örgütüne ortak operasyon düzen-
lenmiş, aranan 126 şüpheliden 91'i yaka-
lanmıştı. Operasyon kapsamında örgüte
yönelik adreslerde ele geçirilen suç un-
surları, İstanbul Emniyet Müdürlü-
ğü'nde sergilendi. 2 AK47 tipi kalaşnikof
silah, 2 CZ26 tipi makineli tabanca,
"Akrep" diye tabir edilen makinalı ta-
banca ve 5 tabanca ile bu silahlara ait 2
bin 107 adet fişek basına gösterildi. Ay-
rıca Pendik'te ormanlık alanda yapılan

baskınlarda örgüte ait yaşamsal malze-
melerde bulundu.

Sorumlular yakalandı

Yapılan operasyonlarda gözaltına alı-
nanlar arasında, Suriye'de silah ve
bomba eğitimi aldıktan sonra Türkiye'ye
dönerek örgütün sözde 'Hatay sorumlu-
luğunu' yürüttüğü iddia edilen S.Ö., yine
aynı örgüte mensup olduğu gerekçesiyle
geçmişte Karadeniz bölgesinde yakala-
nıp tutuklanan H.B.Y., örgüt talimatıyla
açlık grevi eyleminde bulunan S.Ç. ile
birlikte geçmiş soruşturmalarda 'canlı
bomba' iddiasıyla gözaltına alınıp tutuk-

lanan ve sonrasında tahliye edilen D.K.
gibi kilit isimlerin olduğu öğrenildi.

19 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör
ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen
soruşturma kapsamında, terör örgütü
DHKP/C adına faaliyetlerde bulunduğu
ve silahlı eğitim alarak eylem hazırlığı
yaptığı gerekçesiyle 126 zanlı hakkında

15 Ekim'de gözaltı kararı verilmişti. İs-
tanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mü-
cadele Şube Müdürlüğü ve İstanbul İl
Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İs-
tanbul merkezli 16 ilde düzenlenen eş za-
manlı operasyonda şüphelilerden 91'i
yakalanmıştı. Emniyette işlemleri ta-
mamlanan şüphelilerden 14'ü 19
Ekim'de adliyeye sevk edilmiş, 4'ünün 
tutuklanmasına karar verilmişti. DHA

İstanbul-Adana arasında adeta mekik
dokuyarak organize bir şekilde otomobil
hırsızlığı yapan şebekeye polis tarafın-
dan operasyon yapıldı. Oto hırsızlık
Büro Amirliği tarafından son aylarda
özellikle orta segmentte bulunan araçla-
rın çalınması üzerine soruşturma baş-
lattı. Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki
takibin ardından polis şüphelilerin kimli-
ğini ve izledikleri yöntemleri ortaya çı-
kardı.Oto Hırsızlık Büro Amirliğine
bağlı dedektifler hırsızların uçakla İstan-
bul'a geldiklerini, yanlarında çalıntı oto-
mobillere takacakları sahte plakaları da
getirdiklerini ortaya çıkardı. Yapılan ta-
kipler sonucu bavullarındaki plakalarla
havalimanına gelen hırsızların, İstan-
bul'daki suç ortakları ile buluştukları, ge-
tirdikleri plakaları kayıtlı aynı model ve
marka çalıntı araçlara takarak karayolu
ile Adana'ya döndüklerini tespit etti.

Şifreli konuşmuşlar

Polis şüphelilerin bu yöntemi izleyerek
yolda yaşanan çevirmelerde yakalan-
maktan kurtulmayı amaçladıklarını be-

lirtti. Şüphelilerin ayrıca delil olmaması
için İstanbul'a gelirken cep telefonlarını
Adana'da bıraktıkları ve bir arkadaşları-
nın telefonuna yönlendirdikleri tespit

edildi. Şüphelilerin bu yöntemi kullana-
rak polisin teknik takibinden kurtulmaya
çalıştıkları öğrenildi. Şüphelilerin ayrıca
aralarında yaptıkları telefon konuşmala-

rında şifreler kullandığı belirlendi. Polis
yaptığı teknik takip sırasında da bu şifre-
leri tek tek çözdü. Şüphelilerin çalıntı
araçlara kendi aralarında "Gözlük" şif-
resi verdikleri, "Gözlükler hazır mı al-
maya geliyoruz." şeklinde konuştukları
belirtildi. İstanbul'a hırsızlık için gelen
şüphelilerin ise "Yine tatile çıkıyoruz." di-
yerek şifreli mesajlarla birbirleriyle ha-
berleştikleri öğrenildi.

Şok yaşadı

Asayiş Şube Müdürlüğüne gelerek çalı-
nan otomobilini teslim almaya gelen
Öğretmen Bayram Tuncer ise büyük bir
şok yaşadı. Bir yıl önce evinin önünden
otomobili çalınan Bayram Tuncer'i dizel
olan otomobilinin benzinliye dönüştü-
ğünü gördü. Bayram Tuncer "Arabamın
bulunduğuna sevinemedim. Otomobi-
lim dizeldi şimdi benzinli olmuş. Motor
ve şasi numaralarını değiştirmişler. Bu
haliyle otomobilin artık trafiğe çıkama-
yacağını söylediler. Aracı trafikten çekip
hurda olarak satmak zorundayım" dedi.
DHA

İstanbul merkezli 16 ilde DHKP/C terör örgü-
tüne yönelik düzenlenen operasyonda ele geçi-
rilen silahlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde
sergilendi. Emniyet noktalarına eylem hazırlı-
ğında olduğu belirtilen şüphelilerin yakalan-
dığı operasyon polis kamerasına yansıdı

İstanbul'dan çaldıkları otomobilleri sahte plakalarla götürdükleri Adana'da sattıkları iddia edilen 3 şüpheli
polis tarafından yakalandı. Bir yıl önce çalınan otomobilini teslim almaya gelen öğretmen Bayram Tuncer
şok yaşadığını söyleyerek "Arabam dizeldi, ancak motoru değiştirip benzinli yapmışlar" diye konuştu.

Silahlar sergilendi

Dizel aracını benzinli buldu

TEM Otoyolu bağlantı yolu Avcılar Gişele-
ri'nde, iki sürücünün aynı anda geçmeye çalış-
tıkları sırada araçları gişede sıkıştı.  İtfaiye

ekipleri kamyonu sıkıştığı yerden kurtarırken, oluşan tra-
fikte de normale döndü. Kamyon ve takside ise hasar
meydana geldi. Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu
bağlantı yolu Avcılar Gişeleri, Mahmutbey istikame-
tinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı anda
geçmeye çalışan taksi sürücüsü ile hafriyat kamyonu-
nun sürücüsünün araçları gişede çarpışarak, sıkıştı. Ka-
zada ölen ya da yaralanan olmazken, gişe ise trafiğe
kapandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri,
kamyonu sıkıştığı yerden kurtardı, trafik de normale
döndü. Kamyon ve takside de hasar meydana geldi. 

Türk işi kaza!

Pendik D-100 karayolunda 3 otomobilin ka-
rıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza saat
12.00 sıralarında D-100 karayolu Tersane

kavşağında meydana geldi. Kerem Asılsoy'un kullandığı
34 KP 3751 plakalı otomobil, önünde seyreden Hasan
Dinç'in kullandığı 57 AAJ 009 plakalı otomobile çarptı.
Bu sırada Kemal Demir yönetimindeki bir başka oto-
mobil ise kaza yapan otomobillere çarptı. Kazada
Kerem Asılsoy ile Hasan Dinç yaralandı. Yaralılar olay
yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza
nedeniyle D-100 karayolunun trafiği İstanbul istikame-
tine bir süre aksadı. Polis kaza ile ilgili soruşturma baş-
latırken yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu
öğrenildi.  Otomobilinde maddi hasar oluşan sürücü
Kemal Demir, "Çok hızlıydı. Telefona mı bakıyordu
yoksa dalgın mıydı bilmiyorum" dedi.

2 kişi yaralandı
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Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi
(ESBİM), Esenyurt’ta yaşayan ve iş ara-
yan vatandaşların istihdam edilmesi için

çalışmalarını sürdürüyor. İşveren ile iş arayan vatan-
daşları buluşturan ESBİM, 90 kadının istihdam
edilmesini sağladı. İşsizliğe çözüm bulabilmek, iş
arayışı içinde olan vatandaşların istihdamını sağlan-
mak için çalışmalarını sürdüren ESBİM, iş arayan
ve işverenleri buluşturmaya devam ediyor. Sektörün
öncü firmaları ile görüşen ESBİM, kadınların istih-
dam edilmesi için mülakat başlattı. Esenyurt Beledi-
yesi Nene Hatun Kültür Merkezi’nde yapılan
mülakatlar sonucunda 90 kadın işe yerleştirildi. Ka-
dınlar, tekstil sektörünün öncü firmalarından birinde
depo ve lojistik bölümünde işe alındı.

Milyonlarca kişinin yaşadığı İstan-
bul'da iş gücünde kadın sayısı her
geçen gün artıyor. Esenyurt Belediye-

si'nde zabıta müdürlüğü görevine atanan Sema
Düzcü de görevine hızlı başladı. Geçmişte beledi-
yenin Yazı İşleri Müdürlüğü gibi birçok biriminde
görev yapan Düzcü, ilçenin ilk kadın zabıta mü-
dürü oldu. Göreve hızlı başlayan Düzcü, resmi
nüfusu yaklaşık 1 milyon olan, nüfus hareketliliği-
nin yoğun olduğu ilçede vatandaşların en çok şi-
kayet ettiği konulardan olan kaldırım işgallerine
karşı denetime çıktı. Denetimler sırasında Düzcü
uyarılarda bulunurken, esnaf da kendisine yeni
görevinde başarılar diledi.

Yarı yarıya azaldı

Engelliler için uygulanan sarı çizgi ve parklanmayı
önleyen dubalarla ilgili yapılan çalışmalar saye-
sinde şikayetlerin de yarı yarıya azaldığı belirtildi.
Göreve gelir gelmez saha çalışmasına başlayan
Düzcü, vatandaşların da memnuniyetini kazandı.
İlçede şikayet alan konulara kısa sürede olumlu
yaklaşımlar getiren kadın zabıta müdürü, kadınla-
rın toplumun her alanında var olmaya devam ede-
ceğine dikkat çekti.

Kontroller devam edecek

Göreve gelir gelmez saha çalışmalarına başlayan
ve vatandaşların taleplerini yerinde gözlemleyen
Esenyurt Belediyesi'nin ilk kadın zabıta müdürü
Sema Düzcü, “Uyarılarımızı önce yazılı olarak teb-
ligatlarla yaptık, anonslu çalışmalar yaptık. Birebir
komiserlerimizin nezdinde caddelerde esnafımızla
bu kaldırımla alakalı sıkıntıları dile getiriyoruz. Bu
çalışmalardan sonra toplu olarak kaldırım işgaline
sebebiyet dubalar, filamalar, malzemeler, asfalta
yol kadar taşmalar olmuş. Elimizden geldiğince es-
nafımızı hem bu konuda bilgilendireceğiz hem de
yasalar çerçevesinde yayaya açık olması gereken
engelli yolları da dahil ortak bir çalışmayla izah et-
meye çalışıyoruz. Çalışmalarımız devam edecek,
sürekli olacak artık kaldırımlar halkındır diye bir
sloganla elimizden geldiğince rutin kontrollerimiz
devam edecek” dedi.

Aralarında Cumhuriyet Halk
Partisi Kartal İlçe Başkanı
Efendi Argunşah ve Kartal

Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Ay-
dın’ın da bulunduğu kalabalık topluluk,
bando eşliğinde Neyzen Tevfik Mey-
danı’ndan başlayan ve pembe renkte kur-
dele resimleri ile boyanmış yoldan Kartal
Meydanı’na doğru ilerledi. Pembe maske
takarak boyunlarında pembe fularlar ile
pembe şemsiye açan Kartallı kadınların
büyük ilgi gösterdiği “Pembe Patika Yü-
rüyüşü”, ilçe meydanına kurulan etkinlik
alanında son buldu.
Erken teşhis önemli

Hazırlanan etkinlik alanında yerini alan
belediye yöneticileri ve kadınlar burada
gökyüzüne pembe renkli balonlar bıraktı.
Pembe balonlarla ile süslenen alandaki
etkinliklere ise Cumhuriyet Halk Partisi
Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah,
Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları
Mustafa Oktay Aksu, İmam Aydın, Bay-
ram Ali Baştan, Kartal Belediyesi Meclis
Başkan Vekili Özlem Bulut, Kartal Bele-

diyesi Meclisi Üyeleri ile Kartallı vatan-
daşlar katıldı. Etkinlikler kapsamında
kısa bir konuşma yapan Kartal Belediyesi
Başkan Vekili ve Başkan Yardımcısı Mus-
tafa Oktay Aksu, meme kanserinin, erken
teşhis ile önlenebilir bir hastalık oldu-
ğunu vurgulayarak Kartal Belediyesi’nin
bu konuda yapılan her türlü farkındalık
çalışmasına destek verdiğini vurguladı.
Aksu’nun konuşmasının ardından Kızı-
lay Özel Kartal Hastanesi Genel Cerrahi
Uzmanı Doktor Prof. Dr. Alper Cihan,
meme kanseri ve erken teşhis konula-
rında hayati bilgiler verdi.
Hediyeler dağıtıldı

Konuşmasında kendi kendine muayene
ile ilgili pratik bilgiler de veren Cihan’a;
Başkan Yardımcısı Aksu, katkılarından
dolayı kartal heykelciği takdim etti. Ödül
töreninin ardından kürsüye erken teşhis
ile meme kanserinden kurtulan Nihan
Türkoğlu çıktı ve yaşadığı süreci anlattı.
Meme kanseri ile ilgili bilgilerin yer aldığı
video gösteriminin ardından vatandaş-
lara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Bağcılar Belediyesi eğitim
ve kültür hizmetleri kap-
samında sürdürdüğü ça-

lışmalar kapsamında yeni bir projeyi
hayata geçirdi. Bu çerçevede Bağcılar
Belediyesi başkanlık binasında mo-
dern şekilde inşa edilen kütüphane
faaliyet göstermeye başladı. Kütüp-
hanede; Felsefe, Psikoloji, Doğa Bi-
limleri, Matematik, Teknoloji, Sanat,
Edebiyat, Tarih gibi birçok alanda
yazılmış toplam 8 bin eserin yanında
gazete ve dergi gibi süreli yayınlar da
yer alıyor. İşlem yapmak veya ziyaret
için belediyeye gelen vatandaşlar, kü-

tüphanede kitap
okuyarak veya
araştırma yapa-
rak zaman geçiri-
yor. Kitap

sevdalılarını cezbeden kütüphanede
çay, kahve ve içecek ikramı da ücret-
siz olarak yapılıyor.
İkram eşliğinde okuma

Sıradışı bir tasarıma sahip olan
okuma salonunun ilçeye hayırlı ol-
masını dileyen Bağcılar Belediye
Başkanı Lokman Çağırıcı, “Hemşeh-
rilerimiz belediyeye geldiklerinde işle-
rini tamamladıktan sonra bir mola
vermek için kütüphanemize uğraya-
bilirler. İkramlarımız eşliğinde kitap
okuyarak hem dinlenecek hem de ya-
rarlı zaman geçirecekler.  Özellikle
gençlerimiz için çok güzel bir kültür
hizmeti” dedi. İlk günden itibaren
yoğun ilgi gören kütüphane hafta
için 08.30 ile 17.00 saatleri arasında
açık olacak.

Kartal Belediyesi; Kızılay Toplum Merkezi ve Kızılay Kartal Has-
tanesi işbirliği ile “Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık
Ayı” kapsamında "Pembe Patika" etkinliği düzenledi. Pembe
maskeler, fularlar ve şemsiyeler taşıyan vatandaşlar, Neyzen
Tevfik Meydanı’ndan Kartal Meydanı’na kadar yürüdü

Bağcılar Belediyesi bu yıl
hizmete açılan binasında 

sıradışı bir kütüphane açtı.
Klasik kütüphane anlayışının

dışında özel olarak tasarla-
nan ve içinde 8 bin kitabın
yer aldığı modern kütüp-
hane yoğun ilgi görüyor
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İstanbul'da scooter'ların ardından
kaldırımlarda moped işgali başladı.

Selim Özkök, "Söylenecek çok şey
var. Hakikaten çok çok ayıp. Bazen

balyoz alıp kırasım geliyor yolda.
Kim para kazanıyorsa bundan ka-

zanmasın ayıptır, günahtır. Bakın şu
rezilliği. Bunun gibi bazen 60  tane
bağlanıyor buraya” diye feryat etti

H ollandalı bir firma, elektrikli scoo-
ter kiralama yöntemine benzer bir
çalışma mantığına sahip olan elek-

trikli mopedleri İstanbul'da kullanıma
sundu. Sayıları 52 bini geçen scooter'lardan
sonra mopedlerin de kaldırımı işgal etmeye
başlamasıyla şikayetler arttı. Düzensiz şe-
kilde kaldırım kenarlarına ve direklere bağla-
nan scooter ve mopedler yaya geçişini
zorlaştırıyor, yayalar araçların ya çevresin-
den dolaşmak ya da üzerinden atlamak zo-
runda kalıyor. Engelliler ve bebek arabalı
kişilerde büyük güçlük yaşıyor. Vatandaşlar
duruma tepki gösterirken, bu araçlar için
ayrı bir park alanı olması gerektiğini söylü-
yor. Bazı esnaf ise direklere astıkları "Buraya
scooter park etmek yasaktır" yazıları ile 

duruma çözüm üretmeye çalışıyor.  

Ayıptır günahtır!

Kadıköy Moda Caddesi üzerinde kaldırıma
bırakılan scooter'lara tepki gösteren Selim
Özkök, "Söylenecek çok şey var. Hakikaten
çok çok ayıp. Bazen balyoz alıp kırasım geliyor
yolda. Ne yaşlı, ne çocuk, puset. Hiçbir şeyi ta-
nımıyorlar.  Yanlamasına koyuyorlar, yaya ge-
çemiyor. Gece karanlıkta takılıp düşenler,
böyle bir rezillik olabilir mi ya? Kim para ka-
zanıyorsa bundan kazanmasın ayıptır, günah-
tır. Biz mecbur muyuz Moda'nın daracık
kaldırımlarında. Bakın şu rezilliği. Bunun gibi
bazen 60  tane bağlanıyor buraya. Burada dik-
lemesine koyuyorlar şu kaldırımı kapatıyorlar.
Kimsenin umurunda değil"  diye konuştu.

ÖZEL BİR PARK ALANI OLMALI
Ahmet Turhan ise düzenleme getirilmesi gerektiğini söyledi.
Turhan," Şikayet edilmesi yanlış sonuçta herkes kullanıyor
ama bunlar için özel bir yer yapılabilir.Doğru engelliyor ama
kullanıyorum kısa yerlerde çok işime yarıyor. Bunlara da bir
yer açılması lazım" diye konuştu.  Başka bir kişi ise, " Ra-
hatsız oluyorum. Bence onlar için özel bir park alanı olmalı.
Çok sık görüyorum bu tür manzaraları, 3-4 taneyi bu şekilde
ilk defa görüyorum. Sadece bir tanesi bile geçişlere engel
olabiliyor düzgün bırakılmadığında" ifadelerini kullandı.
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Kadınlardan şemsiyeli yürüyüş

Sıradışı bir kütüphane

90 kadını daha
iş sahibi yaptı

Esenyurt'un ilk
kadın müdürü

Akademik desteğe ihtiyacımız var
Türkiye’nin en köklü sivil toplum ku-
ruluşu olan Türk Kızılay, 153 yıllık
tecrübesiyle insani faaliyetlerinin yanı

sıra bilgiye duyulan ihtiyacı karşılamak için de
akademik faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda
2020 yılında kurulan Kızılay
Akademi Lansman Toplantısı İs-
tanbul’da gerçekleştirildi. Prog-
rama katılan Türk Kızılay Genel
Başkanı Dr. Kerem Kınık, Kızı-
lay’ın tüm birimleri ve sahadaki

görev alanlarıyla beraber akademiyi bir laboratu-
var olarak açtıklarını belirtti. Kınık, “İlgi duyan
akademisyenlerimizi araştırmacılarımızı bu bah-
setmiş olduğumuz insani yardım, afet ve toplum
sağlığı gibi 3 ana görev alanı ile araştırma yap-

maya davet ediyoruz” dedi.
Kınık, “Akademi ve Kızılay bir
araya geldiğinde oluşturabileceği
daha çerçeveli daha olgun proje-
ler kendi kaynağını da bulacaktır.
Biz burayı cazibe alanı haline ge-
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S arıyer'de bindiği takside içinde
yaklaşık 1 milyon 800 bin lira de-
ğerinde para bulunan valizi unut-

tuğu ve bu valizin taksi durağı işleten
Orhan Aydoğdu tarafından bulunarak
kendisine teslim edildiği iddia edilen
Necip Y., isyan etti. Taksici Aydoğdu, ka-
meraların karşısına geçerek “Parasını bul-
duğumuz için bize bir miktar para teklif
etti ama kabul etmedik, isterse çıkıp ka-
meraların karşısında kendisi de söyleyebi-
lir” demişti. Necip Y., "O videonun böyle
bir amaçla kullanıldığını tahmin etsem
buna asla müsaade etmezdim" dedi. 

İçinde para yoktu

“Benim asla böyle bir param olmadı, vali-
zin içinde de şahsi eşyalarımdan başka bir
şey yoktu” diyen Necip Y., "Çanta bana
aitti ama içinde herhangi bir para yoktu.
Olayı baştan sona ayrıntılı bir şekilde an-
latmak istiyorum. Bana bu fırsatı verdiği-
niz için size teşekkür ediyorum. Kamuoyu
doğru bilgilensin diye. Şimdi ben Per-
şembe günü, beyefendinin iddia ettiği gibi
Cumartesi falan değil. Perşembe günü İs-
tanbul Teknik Üniversitesi'nin önünden
Sarıyer Kaymakamlığı'na gitmek üzere
taksiye bindim. Takside sadece kişisel eş-

yalarımın olduğu, tıraş malzemesidir, el-
biselerim, ayakkabılarım ve birkaç tane ki-
tabımın olduğu orta büyüklükte bir
çantamı unuttum. İndikten on beş dakika
sonra fark ettim ve geri geldim, aramaya
çalıştım. Daha sonra ben de hemen o yu-
karıdaki taksiye, yani bu videoyu çeken
taksiciye gittim, durumumu anlattım. Te-
lefonumu bir kağıda yazdım. İsmimin ve
telefonumun yazılı olduğu kağıdı taksi
durağındaki masaya bıraktılar. Yakın tak-
silere de anons geçmesi için kendisinden
rica ettim. Yoldan geçen bir taksiyi dur-
durdum ve o taksi ile yakındaki taksi du-
raklarını tek tek dolaştım ve not bıraktım.
İstinye Polis Karakolu'na doğru giderken
telefon geldi ve çantamın bulunduğunu
söylediler. Polis memuru sağ olsun yar-
dımcı oldu. Ve hızlı bir şekilde Ferahev-
ler'deki taksi durağına geldim. Ben
kendisine eşyalarımı bulduğu için teşek-
kür ettim, minnet duyduğumu söyledim"
şeklinde konuştu. 

Şaşkınlık içindeyim

Taksici Orhan Aydoğdu'nun kendi rekla-
mını yapmak için böyle bir yalan söyledi-
ğini belirten Necip Y. sözlerine; "O arada
bize çay da ısmarladı. Yirmi, otuz dakika

boyunca orada bekledik. Orada bir sa-
mimiyet havası var. Orada bir şakalaşma
yapılıyor. Sürekli ben onun çekildiğinin
bile farkında değilim. Çekildiğini bilsem
böyle bir amaçla kullanıldığını tahmin
etsem bunu asla müsaade etmem. Yani
bunun için tutanak tutarım. Ayrıca onun
yaptığı röportajla ilgili de bazı şeyler söy-
lemek istiyorum. Baktığımda bu bir rek-
lam çalışması gibi, çantanın içinde
herhangi bir para yok. İçinde eşyalarım
olduğu için orada tamamen espri amaçlı
söylendi. O espri yaptı ben de esprili bir
şekilde karşılık verdim. Orada herhangi
bir para yok, bulunmuş ve kaybolmuş
herhangi bir para yok. Sadece eşyalarım
bulundu. Ben onun için de kendisine
minnettar olduğumu söyledim. Bunun
dışında reklamını yapmak için bunu
yaptı. Ben öyle düşünüyorum. En azın-
dan kendisine ulaştım. Kendisinin bir an

önce bu konuyu düzeltmesi için açık-
lama yapmaya davet ettim. Kendisiyle
bizzat görüştüm ve kendisinin çok üzgün
olduğunu, bunun bir hata olduğunu,
bunu yapmaması gerektiğini söyledi"
şeklinde devam etti.  Bu durumdan do-
layı mağdur olduğunu söyleyen Necip
Y., "Gerçekten büyük bir mağduriyet,
büyük bir şaşkınlık içindeyim. Ben kendi-
sinin hem bağlı olduğu odayı aradım,
şoförler odası, taksici bu arkadaş. Bir yö-
netici bana döndü, bu konuda çalışma
yaptığını hukuk işleriyle ilgilenen birimle
konuşacaklarını ve en kısa zamanda
bana geri dönüş yapacaklarını söylediler.
Ben de bundan sonra eğer açık bir şe-
kilde çıkıp size ve başka basın mensupla-
rına bu olayı hangi amaçla yaptığını
söylerse ve özür dilerlerse bunu düzeltir-
lerse benim de bunlardan başka bir tale-
bim yok zaten" dedi.    

Avcılar Merkez 
Mahallesi'nde kuru-
lan semt pazarında
park edilen otomo-

bilin sürücüsüne
uzun süre ulaşama-

yan pazarcı zor 
durumda kaldı. 

Zabıtanın devreye
girmesi ile 1.5 saat

sonra ulaşılan 
sürücü otomobilini
park ettiği yerden
aldı. Anyı pazarda
daha önce de ben-

zer şekilde otomobil
park edilmişti

Kendini sevmeyi 
vebaya dönüştürme

Başarmak için hayal kurulmalı

Beylikdüzü’nde yaşayan giri-
şimci kadınlar Beylikdüzü
Belediye Başkanı Mehmet

Murat Çalık’ı ziyaret etti. Zehra Çalık
ve Belediye Meclis Üyesi Ebru Çe-
vik’in de katıldığı görüşme Beylikdüzü
Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde
gerçekleşti. Görüşmede terziden ecza-
cıya, kuaförden antikacıya sanatçıdan
işletme sahibine kadar çeşitli meslek
gruplarında başarı sağlamış kadınlar,
kendi başarı hikâyelerini anlatarak
sahip oldukları beceri ve hedefleri
hakkında görüş ve önerilerini belirtti.
Oldukça keyifli ve sohbet havasında
gerçekleşen toplantı sonrasında Baş-
kan Çalık, katılımcıları yaptıkları başa-
rılı hizmetlerden dolayı tebrik edip
çiçek ve plaket takdim etti.

Çok değerli ve önemli

Kadınların iş hayatında, üretimde,
kültür ve sanatta yer almasının ülke
için önemli olduğunu belirten Başkan
Çalık, “İlçemizde bulunan başarılı gi-
rişimci kadınlarla bir araya gelmek,
onların başarı hikâyelerini kendilerin-
den dinlemek çok değerli ve önemli.
Her zaman söylediğim gibi hayal kur-
madan hiçbir şey elde edilmez, başarı-
nın sağlanması için önemli olan hayal
kurmaktır. Beylikdüzü’nde kadınların
inandığı her şeyi başardığını görüyo-
ruz. Biz de girişimci kadınların başarı-
larını takdir ediyoruz ve belediye
olarak her zaman kendilerinin yanla-
rında olacağımızı bilmelerini istiyo-
ruz.” ifadelerini kullandı.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ilçedeki girişimci kadınlarla bir araya geldi. Katılımcıların kendi başarı
hikâyelerini anlattığı görüşmede konuşan Çalık, “Hayal kurmadan hiçbir şey elde edilmez. Başarının sağlanması için
önemli olan hayal kurmaktır. Beylikdüzü’nde de kadınların inandığı her şeyi başardığını görüyoruz” diye konuştu.

Duyguları kaleme aktarmak her zaman
daha kolay gelmiştir bana. Fakat bazı
durumlar var ki nereden başlamalı 

tıkanıyor insan.
Bu satırları kaleme alırken de nereden 

başlayacağım bilmiyorum. Bugün peş peşe 
aldığım iki haber sonrası büyük üzüntü ve
korku içindeyim.

Mücadele her zaman devam etse de bazen
gerçeklerle yüz yüze kaldığım çıkması zor
çıkmaz sokaklarda buluyorum kendimi.

Bugün aldığım bir habere göre Otizmli
genç bir kardeşimiz kurye olarak çalıştığı 
kurumda mobinge maruz kalıyor, diğer haber
ise Beylikdüzü’nde bir bakım evinde otizmli
çocuklara şiddet uygulandığı yönünde. Konuş-
tuğum arkadaş şiddet görüntülerinin çok
vahim olduğunu ve çocukların banyoda çıplak
şekilde dövüldüğünü söylüyor. O an dizlerim-
den bağ çözülüyor. Ayakta durmakta zorlanı-
yorum ama konuşmaya devam ediyorum.
Arkadaşımın dediğine göre anne haber yapıl-
masına taraftar ama abla görüntülerden 
dolayı tedirgin. Anne izleyemeye devam 
edememiş görüntüleri, nasıl etsin kimin 
yüreği dayanır böyle bir durumda.

Benzer duygulardan geçtiğimiz için anne
ile empati kurmam çok zor olmuyor. Göğ-
sümde dayanılmaz acının tarifsizliğini  
yaşıyorum.

Çok zor galiba farklılıkları kabul etmek,
şefkat göstermek. Oysa başkalarını sevmek
erdemdir. “Komşunu kendin kadar sev” der
İncil’de. Kendine duyduğun ilgiyi başkalarına
da duy. Çok düşünüp işin içinden çıkamıyor
insan! Freud baba bile “ bencil kişinin sevgiyi
başkalarından alıp kendine yönlendirdiği için
narsist olduğunu söylemiş.” Kendini sev insa-
noğlu evet ama bunu vebaya dönüştürme.

Bir kitapta okumuştum anaerkil-babaerkil
evrelerin detaylarını. Eric From Sevme Sana-
tı’daydı galiba... Zihnimde uçuşurken kelime-
ler fotografik hafızamda beliriyor, kitaptan
bir şeyler... Şöyle diyordu; “Anaerkil evrede,
en yüce varlık annedir. Anne Tanrıçadır. Top-
lumda ve ailede hükmedendir. Anne sevgisi
koşulsuzdur, koruyucudur, sıcak bir sığınak-
tır.” Nedensiz gelmiyor insanın aklına bunlar.
Herkes akıl hocalığı yapıyor, çok biliyormuş
gibi. Çoğunluk küstah ne yazık ki! Bir anne-
nin çocuklarını, iyi oldukları, iteatli, onun
dilek ve isteklerini yerine getirdikleri için
değil, salt kendi canı olduğu için sevdiğini, bu
sevginin anneliğin temelini oluşturduğunu 
bilmemeniz, sizin küstahlığınız.

Ve bir annenin kıyamadığı evladına
kıyarak ne büyük küstahlık içindesiniz aynı 
zamanda...

Kimin ne haddine, ne cüretle...
Kalbim acıyor ve çok keder içindeyim şu 

an dediğim gibi... Ve böylesi durumlarda
nükseden hastalık gibi zihnim korku içinde
tekrar tekrar soruyor: “ Ben olmazsam 
Deniz ne olacak?”

İçerisinde 1 milyon 800 bin lira para bulunduğu iddia
edilen valizde tıraş malzemesi ve kitap olduğu öğrenildi.
Valizin sahibi Necip Y., taksici Orhan Aydoğdu'nun kendi

reklamını yapmak için böyle bir yalan söylediğini be-
lirterek, “Kendisinin bir an önce bu konuyu düzeltmesi

için açıklama yapmaya davet ettim” diye konuştu

Merkez Mahallesi'nde
Ahmet Taner Kışlalı ve buna
açılan sokaklarda kurulan

çarşamba pazarında esnaf her hafta ol-
duğu gibi tezgahlarını açmak için geldi.
Getirdikleri ürünleri tezgahlarında aça-
rak sergilemek isteyen giyim eşyası
satan Hürriyet Akhan, yıllık kirasını
ödediği tezgah yerinde bir otomobilin
park ettiğini görünce sahibini aramaya
başladı. Çevredekiler araç sahibini ta-
nımadıllarını söyledi. Akhan, bunun
üzerine polis ve belediyeyi aradı. Pa-
zarcılar, pazar alanlarında otomobil

unutulmasının 'Bir klasik' haline geldi-
ğini, bunun çalıntı olabileceğini, park
edilen her aracın ön camında mutlaka
sürücüye ulaşılabilecek bir telefon
numarası yazılması gerektiğini söyledi.
Bir süre sonra gelen Avcılar Belediyesi
zabıta memuru araç plakasından sahi-
bine ulaşmak için çaba harcadı. So-
nunda araç sahibinin adına kayıtlı olan
telefon bulundu, ısrarlı aramalara rağ-
men açan olmadı. Aramalar aralıklarla
sürdürülürken sonunda telefonu açan
kişiye pazarcıları zor durumda bıraktığı
belirtilerek, gelip otomobili park edilen

yerden alması istendi. Kısa süre sonra
gelen araç sahibi yakında oturduğunu,
sokakta pazar kurulduğunu unuttu-
ğunu, sabah uyanamadığını, bu ne-
denle telefona geç yanıt verdiğini
belirterek özür diledi. Pazarcıların pa-
zardaki direkleri ve yer yer tezgahlarını
çekmesi ile sürücü otomobilini alıp
uzaklaşırken Hürriyet Akhan, "Artık ek-
meğimize bakabiliriz" dedi. Avcılar'daki
aynı semt pazarında bir süre önce park
edilen ve sahibine ulaşılamayan oto-
mobil lastiklerinin altına metal tepsi
konularak çekilmişti. DHA

Yine unuttular!

Başkanı
Dursun

telefonlara
baktı

Sultangazi Beledi-
yesi bünyesindeki
Çözüm Merke-

zi’nde Belediye Başkanı Av.
Abdurrahman Dursun, va-
tandaşın şikâyet ve taleplerini
cevapladı. Vatandaşı dinleyen
Av. Dursun, yaşanan sorun-
ları gerekli birimlere aktara-
rak talep ve şikâyetlerin
çözümünü sağladı. Sultan-
gazi Belediyesi’nde yer alan
Çözüm Merkezi’nde vatan-
daşın şikâyet ve taleplerine
haftanın her günü, 7 gün 24
saat çözüm sunulduğu belir-
tildi. Bugün Belediye Başkanı
Av. Abdurrahman Dursun,
günde bine yakın çağrı alan
merkezi ziyaret ederek gelen
aramalara cevap verdi. Baş-
kanın telefonu açtığını duyan
vatandaş önce heyecanlandı
ardından talep ve şikâyetlerini

iletti. İlk çağrıdaki vatandaş,
iş aradığını ve yardım istedi-
ğini söyledi. Av. Dursun da
çözüm isteyen vatandaşı Sul-
tangazi Kariyer Merkezi hak-
kında bilgilendirerek iş bulma
konusunda kendine yardımcı
olabileceklerini belirtti. 

Hızlı bir şekilde
çözülüyor

Çözüm Merkezi’nde vatan-
daşlardan gelen taleplerin
hızla alındığını belirten Baş-
kan Av. Dursun, “Onları so-
runlarıyla ilgili birime
aktarıyor,  orada da hızlı bir
şekilde çözüyoruz. Her mü-
dürlüğümüzde çözüm merke-
zimizin bir muhatabı var. O
muhatap vatandaştan gelen
talebi birebir takip ediyor. So-
nuna kadar devam ettiriyor”
ifadelerini kullandı. 

IYILIK OYUNU
TIRAS CIKTI!

Necip Y., "Gerçekten büyük bir mağdu-
riyet, büyük bir şaşkınlık içindeyim.
özür dilerlerse bunu düzeltirlerse
benim de bunlardan başka bir talebim
yok zaten” açıklamasını yaptı. 
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koronavirüs salgını dünya çapında
birçok sektörü olumsuz etkiledi. Geçen
sene olan gelişmelere göre ilk anda yüzde

50’ler seviyesinde bir üretim düşüşü, yüzde 10’lar se-
viyesinde de Dünya Gayrisafi Milli Hasılasında
düşüş görüldüğünü söyleyen Yeditepe Üniversitesi
Ticari Bilimler Fakültesi Lojistik Yönetimi Bölümü
Başkanı Prof. Dr. Erkut Akkartal, pandeminin tedarik
zincirine etkilerini değerlendirdi. Prof. Dr. Akkartal,
“Türkiye açısından geçmişe baktığımızda krizlerden
çıkış, beklenenden çok daha hızlı olmuştur. Bu küre-
sel bir kriz olduğu için insanlar daha uzun sürecek
algısına sahip oldu ama çıkış beklenenden de hızlı
oldu. Baltık Kuru Yük Endeksi’ne baktığımızda ciddi
oranda yükselme görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Kriz haline geliyor

“Tedarik zincirini diğer sektörlerden ayıran şey, küçük
bir problem anında kriz haline gelebiliyor” diyen
Prof. Dr. Akkartal, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tedarik
zincirinde meydana gelen küçük problemler anında
kriz haline gelebiliyor. Konteyner krizinde insanlar
yüklerini koyacak konteyner bulamadılar. Tedarik
zinciri diğer sektörlere nazaran çok daha kırılgan.
Sağlıktaki tedarik zinciri birçok malzemede büyük
sekteye uğradı. Etki dolayısıyla ülkeler biraz daha içe
dönmeye başladı. Çin’den İtalya’ya giden maskeler
Çekya’da durduruldu. Merkeziyetçiliğe doğru bir
dönüş var. Ülkeler biraz daha risklerini azaltıp yerli
üretime doğru dönme motivasyonu hissetmeye baş-
ladılar” açıklamasında bulundu.

Sermayeye maruz kalacak

Türkiye’nin jeopolitik ve jeostratejik konumunun
önemine değinen Prof. Dr. Akkartal, “Türkiye, Doğu
ile Batı’yı karadan, Kuzey ile Güney’i denizden birbi-
rine bağlayan konumda. Bu konumu her zaman
avantaj olarak kullanmak istiyoruz fakat lojistik mas-
ter planımız olmadığından dolayı buna ulaşamıyor-
duk. Artık var. 2019’da  lojistik master planı
yayınlandı. Bir Kuşak Bir Yol Projesi var. Çin’den
gelip Avrupa’ya ulaşan eski İpekyolu tekrar canlanı-
yor. Bu kapsamda özellikle Çin’in yatırımları var.
Türkiye’de Ambarlı Limanı’nı satın aldılar. Çeşitli
satın almalarla yabancı sermayenin direkt yatırımı ile
Türkiye güçlü bir sermaye akışına maruz kalacak”
ifadelerini kullandı. Türkiye’de 27 lojistik köy projesi
bulunduğunu hatırlatan Prof. Dr. Akkartal, “Bu lojis-
tik köylerin canlanması salgın dolayısıyla daha hızlı
söz konusu olacaktır. Türkiye’nin, kendi üretebileceği
mal ve hizmetleri içeri doğru kaydırmasıyla bir avan-
taj sağlayacağını düşünüyorum. Diğer taraftan özel-
likle son nokta teslimindeki şirketlerin Türkiye’de
artmasıyla ve Türkiye’deki şirketlerin dünyaya yayıl-
masıyla bu durum, krizden daha hızlı çıkış için bir
avantaj olarak karşımıza çıkabilir” açıklamasında 
bulundu. 

Hu kuk Danýþman larý: av. uğur SayaNer, av. Mustafa eNgİN
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B azı ilçelerde ekmek 2.5 liraya sa-
tılmaya başlandı. Fırıncılar ek-
meğe zam değil gramaj artışı

yaptıklarını söylese de, aradaki farkı an-
layamayan vatandaş tepki gösterdi. Fı-
rıncı Yılmaz Özdemir, “Aslında 2.5 lira
bile kurtarmıyor. 140 liraya aldığımız un
şu an kaç para belli değil” dedi. Fırıncı
İdris Şişman da “Şu an ekmek 2 buçuk
lira” diye konuştu. İstanbul Fırıncılar
Odası Yönetim Kurulu, Ekim ayı olağan
toplantısını gerçekleştirdi. Kurulda artış
gösteren un fiyatları, enerji maliyetleri ele
alındı. Diğer yandan 230 gram ekmeğin
2 buçuk lira olması da talep edildi. Zam
talebi için tekrar başvuru yapıldı.

Un fiyatları yüksek

Zam süreci şu an değerlendirme aşama-
sında ama bir çok ilçede ekmek 2.5 liraya

satılmaya başlandı. Fırıncılar ekmeğe
zam değil gramaj artışı yaptıklarını söy-
lese de, aradaki farkı anlayamayan va-
tandaş bu karara itiraz etti. Fırınlarda
ekmeğin fiyatı ve gramajı arttı ancak
ayar tutmadı. Bazı fırınlar gramajı 230
grama, bazıları ise 270 grama çıkarttı.
Ancak vatandaş ne 30 gramlık ne de 70
gramlık farkı satın aldığı ekmeklerde an-
layamadı. Beşiktaş’ta fırın işleten İbra-
him Can, “Un fiyatları çok yüksek
olduğu için biz mecburiyetten zam yapı-
yoruz. Maliyetlerimiz düşük olursa biz
neden durup dururken zam yapalım.
Biz, zam yapmayı istemiyoruz ama un
fiyatları yüksek olduğundan biz mecbur
zam yapıyoruz. Bize fırsatçı diyorlar
ama fırsatçılık yaptığımız bir durum yok.
Unun torbası 200 liranın üzerinde. Bu
maliyetlere nasıl kurtaracağız” dedi.

Koronavirüs salgınıyla beraber
taşımacılığın öneminin arttığını belirten
Prof. Dr. Erkut Akkartal, son nokta tes-
lim şirketlerindeki artışın Türkiye için
avantaj sağladığını söyledi.

Z kuşağı alışverişte
Araştırma şirketi Areda Piar’ın yaptığı araştırmaya göre, online
alışveriş uygun fiyata ürün bulma kolaylığı gerekçesiyle tercih ediliyor

Araştırma şirketi Areda
Piar’ın 1100 kişinin katılı-
mıyla gerçekleştirdiği

araştırmaya göre, online alışveriş en
çok uygun fiyata ürün bulma kolay-
lığı gerekçesiyle tercih ediliyor. Tü-
keticileri online alışveriş yapmaya
teşvik eden diğer unsurlar ise, ürün
çeşitliliği, sitelerin hızlı ve etkili hiz-
met sunması ve ödeme kolaylığı
olarak sıralandı. Araştırmanın göze
çarpan bir diğer sonucu ise müşteri
yorumlarının satın alma üzerindeki

etkisi oldu. Katılımcıların yüzde 70
‘i ürün ve satıcıya ilişkin yorumları
dikkate aldığını belirterek, müşteri
yorumlarının online alışverişteki
otoritesini gözler önüne serdi.

Online takip ediyoruz

Araştırmada, kuşakların en çok
hangi alandaki ihtiyacı için online
alışverişi tercih ettiği de masaya ya-
tırıldı. Elde edilen sonuçlara göre,
tüm kuşaklar ciddi yüzdelik dilim-
lerle moda, giyim ve ayakkabı satın

almak için internet ortamına eğilim
gösterdiğini ifade ediyor. Torunlar-
dan dedelere uzanan alışveriş ter-
cihleri şöyle şekillendi: Z kuşağı
yüzde 81,4, Y kuşağı yüzde 57,9 ve
X kuşağı yüzde 58 oranla moda,
giyim, ayakkabı ürünleri satın alır-
ken online alışveriş imkanlarından
yararlanıyor. Bu ürünlerin dışında
en çok kitap, film, müzik gibi hobi
ürünleri, elektronik ürünler ve teks-
til ürünleri online alışverişlerde 
tercih ediliyor.

Giderek yaygınlaşan NFT’ler (non-
fungible token) şimdi de start-up ya-
tırımcılarının tercihi oluyor.

İnternetten kolayca indirilebilen ve milyon-
larca dolara alıcı bulan kripto sanat eserlerinin
dijital sertifikaları olarak tanımlanan NFT’ler,
son olarak 10 milyon TL değerlenmeyle
tohum yatırım turuna çıkan Pazardan tarafın-
dan gündeme taşındı. NFT aracılığıyla yatırım
toplama fırsatı yaratarak girişim ekosiste-
minde öncülük ettiklerini belirten Pazardan
CEO’su Burak Sıraç, “Pazar alışverişlerini di-
jitalleştiren Pazardan’ı bir teknoloji şirketi ola-
rak konumlandırıyoruz. Türkiye’deki 75 bin
pazarcıyı e-ticaretle buluşturarak, meyve-sebze
alışverişlerine yeni bir soluk getirmek istiyo-
ruz” dedi.

Avantaja çevirecek

Kısa sürede İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa,
Eskişehir ve Gaziantep gibi illerde 200’ün üze-
rinde tezgaha ulaştıklarını söyleyen Burak
Sıraç, “Pazardan'la eriştiğimiz 150 TL’lik file
ortalaması, Türkiye’de market alışverişlerinde
görülen sepet ortalamasının yüzde 70 üs-
tünde. Aldığımız yeni yatırımlarla, bir yandan
ürünü geliştirirken, diğer yandan pazarlama
faaliyetlerimizi hızlandırarak daha geniş kitle-
lere hitap edeceğiz. Marketlere, restoranlara ve
şirketlere toplu alışveriş yapabilecekleri bir
model sunmak üzere de çalışıyoruz ve ekibimi-
zin yaratıcılığını avantaja çevirerek farklı giri-
şimlerin de kullanabileceği metodolojilerle
sektörde ilklere imza atmak istiyoruz” diye ko-
nuştu.

İlk yatırım toplandı

Ekonomik gelişme ve modellerin farklılaştığı
bir ekosistemde, start-up yatırım metodolojile-
rinin de güncel gelişmelere ayak uydurabilece-
ğini belirten Pazardan CEO’su Burak Sıraç,
NFT sürecini ise şu sözlerle anlattı: “İş yapış
modelimiz ve ortaya koyduğumuz değer öne-
risi, birçok yatırımcının dikkatini çekiyor. 10
milyon TL değerlemeyle çıktığımız tohum ya-
tırım turuna, ilk yatırımımızı alarak devam

ediyoruz. Bu süreçte tüm dünyanın yoğun ilgi
gösterdiği NFT ekosisteminde bir ilki gerçek-
leştirdik. ‘Pazardan "Seeding Collection"
adıyla yerel pazarlarımızdaki objeleri simgele-
yen 5 eserin yer aldığı, 500 bin TL’lik (14,13
ETH) NFT koleksiyonu oluşturduk ve open-
sea.io üzerinden yayınlandık. Bundan sonraki
süreçte yatırımlarımızı NFT üzerinden alaca-
ğız ve NFT koleksiyonlarımız kapsamında
farklı planlarımız devreye girecek. Ayrıca
tohum yatırım turuna katılan yatırımcılarımıza
2. turda sağlayacağımız bazı avantajlar da
olacak. Önümüzdeki günlerde daha farklı
NFT ve blockchain projeleri de planlıyoruz”
şeklinde konuştu. DHA

Geleneksel pazar alışverişini mobil uygulamayla online platforma taşıyan Pazardan bir ilke daha imza atı-
yor. Bu yılın başında faaliyete başlayan ve 10 milyon TL değerlemeyle tohum yatırım turuna çıkan start-up,
500 bin TL’lik NFT koleksiyonunu satışa sundu. Bu bağlamda 75 bin pazarcı e-ticaretle buluşturulacak

Pazarcılar e-ticaretle buluşuyor

Türkiye için
büyük avantaj
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Fatih’te başka bir fırıncı ise
2.5 liranın bile düşük bir fiyat olduğunu belirtti. Fı-

rıncı Yılmaz Özdemir, “Aslında 2.5 bile kurtarmıyor.
140 liraya aldığımız un şu an kaç para belli değil”

diye konuştu. Sarıyer’de bir fırında da ekmek 2.5 lira.
Fırıncı İdris Şişman, “Şu an ekmek 2.5 lira. Başkan

2.5 lira dediği zaman 2.5 liradan satıyoruz” dedi.  İs-
tanbul Fırıncılar Odası’nın zam kararının beklenmesi
gerektiğini savunan Nevzat Aydın, “İstanbul Fırıncı-

lar odasının kararını beklemeden yapılan zam var.
Halkın yapacağı bir şey yok mecburen almak zo-

runda. Zaten şimdiye kadar aldığımız ekmeğin gra-
majını tartmıyoruz. Ara sıra ben soruyorum

gramajını ama sormakla iş olmuyor” dedi.
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DÜŞÜK BİR FİYAT

ZAMANDAN
TASARRUF

Türkiye’deki pazar servisi hizmet
hacminin pandemiyle birlikte her
geçen gün arttığını belirten Burak
Sıraç, “5,5 milyar TL’lik toplam
online market alışverişinin yüzde
27,27’sini sebze ve meyve oluştu-
ruyor. Bu pastada payımızın ol-
ması için kullanıcıların semt ve
organik pazar tezgahlarından on-
line alışveriş yapabildiği bir pa-
zaryeri platformu olarak 2021’in
başında hizmet vermeye başladık.
Tüketiciler uygulama üzerinden
adreslerine gönderim yapan pa-
zarları ve buradaki tezgahları
seçip alışveriş yapıyor. Pazarın

kurulduğu gün teslimat için saat
aralıklarını seçiyor ve online öde-
meyle alışverişi tamamlıyor. Bu
sayede zaman ve efor isteyen ge-
leneksel pazar alışverişi, temassız
ve çevrimiçi alışveriş deneyimine
dönüşüyor. Kullanıcılar Google
Play Store ve App Store’dan Pa-
zardan uygulamasını indirilebili-
yor. Düşük reklam
harcamalarımıza rağmen, App
Store tarafından birkaç kez ‘ol-
mazsa olmaz' uygulama olarak
önerildik! Kasım ayında satışları
internet sitesinden de başlataca-
ğız” diyerek sözlerini noktaladı.
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B atı Afrika turu kapsamındaki resmi zi-
yaretleri verimli bir şekilde tamamla-
dıklarını belirten Cumhurbaşkanı

Erdoğan, böylece bugüne kadar 30 ayrı Afrika
ülkesine toplam 41 ziyaret gerçekleştirmiş ol-
duklarını söyledi. Erdoğan, sadece bu tablo-
nun bile tek başına Türkiye'nin Afrika kıtasıyla
ilişkilerini geliştirme konusundaki kararlılığı-
nın somut bir göstergesi olduğunu vurguladı.
Erdoğan, bu seyahatinde Angola, Togo, Bur-
kina Faso, Liberya ve Nijerya Cumhurbaşkan-
larıyla yaptıkları görüşmelerde, ikili ilişkiler ile
bölgesel konuları etraflıca ele aldıklarını be-
lirtti. Angola'da, Angola Ulusal Meclisi'ne
hitap ettiklerini dile getiren Erdoğan, ziyaret
vesilesiyle gerçekleştirilen Türkiye-Angola İş
Forumu'nda karşılıklı yatırım ve iş imkanlarını
değerlendirdiklerini kaydetti. Erdoğan, "An-
gola Cumhurbaşkanı Sayın Lourenço ile iliş-
kilerimizi eğitimden güvenliğe, ekonomiden
kültürel hayata kadar her alanda geliştirmek
doğrultusunda bir kez daha mutabık kaldık"
dedi.

Mutabık kaldık

Bir ilki teşkil eden Togo ziyaretindeki temasla-
rının, Togo ile son dönemde bakan düzeyinde
gerçekleştirilen karşılıklı ziyaretlerle yakalanan
ivmeyi daha da güçlendirdiğine dikkati çeken
Erdoğan, "Togo Cumhurbaşkanı Sayın Gnas-
singbe ile terörle mücadele ve bölgesel mese-
leler başta olmak üzere birçok konuyu ele
aldık. Kendisiyle siyasi ve askeri alanda iş bir-
liğimizi ilerletme arzumuzu da teyit ettik." ifa-
delerini kullandı. Lome'de ayrıca Burkina
Faso Cumhurbaşkanı Kabore ve Liberya
Cumhurbaşkanı Weah ile de görüştüklerini
hatırlatan Erdoğan, "Dört lider, bir çalışma
yemeğinde ayrıca bir araya geldik. Bu lider-
lerle yaptığımız görüşme sonunda yayınladığı-
mız bildiride, diğer pek çok hususun yanı sıra
güvenlik alanında iş birliğimizi güçlendirme
kararına da vardık. Bu kapsamda dört lider
olarak FETÖ, Boko Haram, El Kaide, DEAŞ
gibi terör örgütlerine karşı hiçbir ayrım gözet-
meden daha etkin mücadele etme hususunda
mutabık kaldık" diye konuştu.

Pazar değil ortak

Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari ile gerçekleş-

tirdikleri görüşmelerde de ülkeler arasındaki
ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirdiklerini
söyleyen Erdoğan, iş birliğini pekiştirecek an-
laşmalar imzalayarak ziyaretlerini taçlandır-
dıklarını belirtti. Erdoğan, "Malumunuz,
Afrika vizyonumuz karşılıklı saygı temelinde
kazan-kazan ilkesine dayanıyor. Afrika’yı
pazar değil, ortak olarak görüyoruz. Bazı ül-
kelerin Afrika kıtasına bizim gibi iş birliği pers-
pektifinden değil, çıkar penceresinden
baktıklarını gayet iyi biliyoruz. Kibir üzerine
bina edilmiş bir bakış yerine iş birliği, daya-
nışma, ortak tarih, bilgi, birikim ve tecrübe
paylaşımı üzerine inşa edilmiş bir Afrika yak-
laşımını savunuyoruz. Afrikalı dostlarımızın
da bizim bu samimi yaklaşımımızın farkında
olduklarını memnuniyetle görüyoruz" dedi.

Sizin haddinize mi?

Soru cevap bölümünde Osman Kavala hak-
kında açıklamalarda bulunan Erdoğan,
“Bakın şimdi AİHM bir karar almış. Bu Ka-
vala denilen Soros artığıyla ilgili olarak Türki-
ye’yi adeta burada mahkum etmek istiyorlar.
10 tane Büyükelçi bu açıklamayı niye yapar?
Bu Soros artığını savunanlar, bunu nasıl bı-
raktırırız gayreti içindeler. Söyledim Dışişleri
Bakanımıza, bizim bunları ülkemizde ağırla-
mak gibi bir lüksümüz olamaz. Türkiye’ye
böyle bir ders vermek haddinize mi sizin?
Kimsiniz siz? Neymiş? Kavala’yı bırakın. Sen
kendi ülkendeki haydutları, katilleri, teröristleri
bırakıyor musun? Amerika’sı, Almanya’sı,
hangisi böyle bir şeyi şu ana kadar yaptı? Yap-
madılar ve yapmazlar. Konuştuğu zaman
sana verecekleri cevap şudur, "yargı bağımsız-
dır." Sizde yargı bağımsız da bizdeki yargı ba-
ğımlı mı? Bizdeki yargı, bağımsızlığın en güzel
örneklerini veriyor” tepkisini gösterdi.

Yargı ne diyorsa o!

Muhalefet partilerinin de büyükelçilerin diliyle
aynı dili kullandığını belirten Erdoğan, “Bun-
lardan başka bir şey bekleyemeyeceğiz. AK
Parti ve MHP olarak Cumhur İttifakında biz
milletimizin hakkı söz konusu olduğunda aynı
hedefe vururuz. Ama diğerleri aynı hedefe
vurmazlar. Onlar birlikte hareket ediyor. Ney-
miş? 4 senedir yatıyormuş. Yargı ne diyorsa o.
Şimdi HDP de Selahattin Demirtaş’ı çıkar-

manın gayreti içerisinde. Hale bakın.
Terörist adam ya… 53 tane vatan-
daşımız bunun çağrısıyla ölüyor
Diyarbakır’da. Yasin Börü yavru-
muzun nasıl şehit edildiğini
biliyorsunuz.
Bütün bunlar ortadayken bakı-
yorsunuz bir televizyon kanalı
bunun hanımını çıkarıyor, ko-
nuşturuyor, o da "Çocukları-
mın babası içeride" diyor.
Senin çocukların babası içe-
ride de Yasin Börü şehit oldu
gitti. Diğerleri, yine aynı şe-
kilde şehit edildi. Peki onla-
rın yavruları yok mu?
Onların hali ne olacak?
Hiç bunu konuşmuyorlar.
Bizim bu konudaki tutu-
mumuzu, tavrımızı da
sürekli eleştiriyorlar. Ku-
sura bakmasınlar, biz bu
görevde olduğumuz sü-
rece hukuk ne ise
bunun gereğinin yapıl-
masını istemeye mec-
buruz. Buradan taviz
veremeyiz” açıkla-
masında bulundu.
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19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2021/661303
1-İdarenin
a) Adresi :Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmed Cad. No:63 34761 

ÜMRANİYE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2164435600 - 2163355118
c) Elektronik Posta Adresi :umraniye@umraniye.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :ÜMRANİYE İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDE 46 KALEMDEN 

OLUŞAN BİYOSİDAL ÜRÜN VE İLAÇ UYGULANMASI HİZMETİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer :Ümraniye İlçe Sınırları Dahilinde
c) Süresi :İşe başlama tarihi 01.01.2022, işin bitiş tarihi 31.12.2022
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmed Cad. No:63 K:9 34761 

Ümraniye / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati :12.11.2021 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel 
olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İsteklilerin,  "Biyosidal Ürün Uygulama İzin Belgesi"nin aslı veya noter onaylı örneğini ihale teklif
dosyası içerisinde sunmaları gerekmektedir.
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 hisseler
hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler ta-
rafından 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 işin 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, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret
sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tari-
hinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın ko-
runduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bede-
lin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren bel-
geler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki mad-
deleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
1- Mesul Müdürlük Belgesi. 2- Biyosidal ürünlere ait Ürün güvenlik belgeleri (MSDS). 3- Uygulnması
gereken her bir ürünün T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ''Biyosidal Ürün Ruhsatı''’nın aslı
veya noter onaylı örneği. 4- Uygulanması gereken her bir ürünün Sağlık Bakanlığı tarafından verilen
‘’Onaylı Etiket’’'in aslı veya noter onaylı örneği. 5- Uygulanması gereken her bir ürünün ''Ürün Spesi-
fikasyonları'' 6- Uygulanması gereken ürünlerin ‘’Ürün ve Aktif Madde Garanti Belgeleri’’ 7- Biyosidal
ürün veya içeriğindeki aktif maddelerin; (Larva Mücadelesinde Kullanılacak Sıvı Larvasit, Granül
Larvasit, Tablet Larvasit Karasinek Rezidüel İnsektisit ve Sivrisinek Uçkun İnsektisit) WHO/WHO-
PES veya FAO veya EPA veya Biocides 98/8 EC Directive uluslararası otoritelerinin en az biri tarafın-
dan onay almış olmalı ve üretici firmanın yaptırmış olduğu Toksikolojik ve Ekotoksikolojik
çalışmasının özeti noter onaylı olarak ihale dosyasında sunulacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektöre gerçekleştirilmiş Vektör Kontrol Mücadelesi Kapsamında Biyosidal Ürün
Uygulanması işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 
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 Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmed Cad. No:63 K:9 34761 Ümraniye /
İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her
bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 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 45 (KırkBeş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Angola, Togo ve Nijerya 
ziyareti dönüşü uçakta gazetecilere 

açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 10
büyükelçinin Osman Kavala çağrısına

ilişkin "Söyledim Dışişleri Bakanımıza,
bizim bunları ülkemizde ağırlamak gibi
bir lüksümüz olamaz. Türkiye’ye böyle

bir ders vermek haddinize mi sizin? 
Kimsiniz siz?" ifadelerini kullandı

TAMAMEN DELİ SAÇMASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ana muhalefet
genel başkanı Kılıçdaroğlu’nun "siyasi cinayet-
ler işlenebilir" şeklinde sözleri oldu. Siz de bu-
nunla ilgili suç duyurusunda bulundunuz. Bu
konuyla ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz?” soru-
suna “Her şeyden önce ana muhalefetin başın-
daki zatın bu açıklamaları tamamen deli saçması.
Ya siyaseti öğrenecek ya siyaseti öğrenecek; bunun
başka çıkışı yok. Siyasi cinayet dediğin zaman
senin yapman gereken bir şey var. Nedir o? İspat
edeceksin. Böyle bir ispat söz konusu değil. Adeta bir
deli bir kuyuya bir taş attı, 40 akıllı çıkaramadı. Bu da
böyle. Bunu neye göre söylüyorsun? Çünkü hukuktaki
kaide çok açık net ortada; müddei iddiasını ispatla yü-
kümlüdür. Senin bunu ispat etmen lazım. Bunu ispat et-
mediğin sürece bu sana yapışıp kalır. Nitekim bütün
arkadaşlarımız bu konuyla ilgili gerekenleri söylediler.
Ama bu da aynı, yanındakiler de aynı. Aynı şeyleri dönüp
dönüp konuşuyorlar. Avukat arkadaşlarımız şu anda bu-
nunla ilgili davaları açtılar. O da tutuştu. Niye? Çünkü ol-
mayan şeyi konuşuyor. Diğeri de aynı şekilde, olmayan şeyi
konuşuyor. Malum, şimdi başsavcılık bunları davet etti.
Başsavcının davetiyle de bunlar ifadeyi verecekler. Bakalım
ne söyleyecekler, göreceğiz” cevabını verdi.

SIZ KIMSINIZ?
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İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
Başkanı Ekrem İmamoğlu, “19 Ekim
Muhtarlar Günü” kapsamında,

kentte görev alan muhtarlarla akşam ye-
meğine bir araya geldi. Yenikapı’daki Dr.
Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat
Merkezi’nde gerçekleştirilen davete, İstan-
bul genelinde görev yapan muhtarlar ka-
tıldı. Muhtarların ihtiyaçları, karşılaştıkları
sorunlar ve bu sorunlara çözüm önerile-
rine yönelik çalışmalar yürütülmesi ama-
cıyla düzenlenen yemekte, her masada bir
yönetici bulundu. Yemek öncesinde, sıra-
sıyla; İstanbul Muhtarlar Federasyonu
Başkanı Kadir Delibalta ve Tüm İstanbul
Muhtar Dernekleri Federasyonu Başkanı
Selami Aykut ve İmamoğlu birer ko-
nuşma yaptı. Muhtarlar olarak ortak so-
runlarını ve kendi çözüm önerilerini dile
getiren Delibalta ve Aykut, İBB’den ken-
dilerine yönelik bütçe oluşturulması yö-
nünde talepte bulundu.

Tarafları masaya çağırın

Muhtarlığın, yerel yönetimin de bir par-
çası olması gerektiğinin altını çizen İma-
moğlu, şunları söyledi:  “Düzenlenecek
kanunla, muhtarlığın bütçesi net olarak
tanımlanır. Nasıl kaymakamlığın bütçesi
varsa, nasıl belediye başkanlığının bütçesi
varsa, muhtarlığın da bütçesi tanımlanır
görevi mukabilinde, görevinin sınırları
içerisinde. Abartılı bir şey istemez zaten
muhtar. Öyle bir derdi yok. Nüfusuna
göre, yapısına göre, sistemine göre ta-
nımlanır. Ve bu çok makul bir bütçe şek-
liyle tanımlanır. Bu ister belediyeler
üzerinden yönetilir, ister kaymakamlıklar
üzerinden yönetilir. Zor bir şey değil.
Niye ortada birisi için çözüm, birisi için
bahane olsun? Ya vardır ya yoktur. Bura-
dan ben duyuruyorum. Kardeşim, muh-
tarlarımız ilçe meclislerine katılsın. Oy
hakkı olmasın ama ilçe meclislerine katıl-
sın. Önerge verme hakkı olsun. Önerge-
leri Meclis’te okusun. Gündeme alınır,
alınmaz; o ayrı. Ama görevinin sorumlu-
luğunu yerine getirecek kanallar açık
olsun, mekanizmalar açık olsun. Ben
bunu ilçe belediye başkanlığım döne-
minde yaptım. Keyif de aldım. İşime de
çok yaradı. Buradan da Meclis’e mesaj
yolluyorum. Lütfen, hükümetin bu ko-
nuda, bir kanun taslağının çalışmasını
yapmasını, tarafları masaya davet etme-
sini sağlayın. Siyasi partiler orada, muh-
tarlar burada, yerel yöneticiler burada.
Konuşalım; ortak akılla, birkaç metinde
bu iş sağlama bağlayalım. ‘O onu verdi,
bu bunu verdiyle’ bu iş olmaz.”

Sağlıklı adımlar atın

İlçe belediyelerinin muhtarların sorununa
çözüm noktasında önemine dikkat çeken
İmamoğlu, “39 ilçenin 39’unun da -siyasi
partime ayrımı yapmaksızın- muhtarlara
sahip çıkmak için elinden geleni yapma
mecburiyeti vardır. Şimdi biz burada, 962
muhtarımızla sohbet ediyoruz. Ama ilçe-
miz var; 10 muhtarı var, 8 muhtarı var, 11
muhtarı var, 14 muhtarı var. İlçe ilçe bu
işin çözümü makuldür ve makbuldür. Bu
yönüyle bütün ilçe belediye başkanları-
mızı, en azından sürecin toparlanmasına
dönük sağlıklı adım atmalarını öneriyo-
rum” dedi. İBB olarak, muhtarlarla kur

dukları ilişkinin  daha kurumsal olabilmesi
için çabalarının devam ettiğini vurgulayan
İmamoğlu, bu amaçla kurum tarihinde ilk
defa, Meclis kararıyla “Muhtarlıklar Daire
Başkanlığı”nı kurduklarını hatırlattı.

Sürecin teminatı olsunlar

Önümüzdeki yıl daha etkin bir süreç işle-
tilmesi noktasında çalışma arkadaşlarına
talimat verdiğini belirten İmamoğlu, muh-
tarlara şu müjdeyi verdi:  “Sürecin yöneti-
lebilmesi adına; hiç destek almayan, hiçbir
şekilde destek almayan ve mağdur edilen
muhtarlarımız başta olmak üzere, bu süre-
cin yönetilmesinde, organize edilmesinde

de 2 Federasyonun Başkanı sürecin içinde
olsunlar, sürecin teminatı olsunlar. En ah-
laklı, en şeffaf bir biçimde katkılar sunsun-
lar. Eksik destek alanlara nasıl ilave katkı
sunulabilir noktasında bir çalışma masası
kurulması talimatını verdim. 2022 yılı içe-
risinde elimizden gelen en üst seviyede kat-
kıyı sunma çabası içerisindeyiz. Minimum
5-6 milyon lira, on milyon liraya yakın
bütçeye de çıkmayı öngörüyoruz; çalışaca-
ğız. Muhtarlarımızın yanında olacak bu
bütçeyi, mağdur edilen muhtarların ihti-
yaçları karşılanmak üzere, 2022 bütçe-
sinde kullanacağımızı da size söylemek
istiyorum.”

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de            Basın:(1472475)

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR
İSTANBUL ULAŞIM HİZMETLERİ VE ARAÇ KİRALAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YAZILIM LİSANS ALIMLARI MEVCUT LİSANSLARIN ENTEGRASYONU, GELİŞTİRİLMESİ, GÜNCEL-
LENMESİ VE BAKIM HİZMETİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre
açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2021/659112
1-İdarenin
a) Adresi :Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. İDTM Blokları A3 Blok No:10/2

34662 Yeşilköy/ BAKIRKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :212 240 34 00 - 212 219 53 22
c) Elektronik Posta Adresi :ihale1@otobus.istanbul
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :Detayları Teknik Şartnamede Belirtilen Yazılım Lisans 

Alımları Mevcut Lisansların Entegrasyonu, Geliştirilmesi, 
Güncellenmesi ve 12 Ay Süre İle ve Destek Bakım 
Hizmeti Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer :İstanbul Ulaşım A.Ş. Genel Müdürlüğü/İSTANBUL
c) Süresi :İşe başlama tarihinden itibaren 12(Onİki) aydır
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. İDTM Blokları A3 Blok 

No:10/2 Bakırköy/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati :16.11.2021 - 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 hisse-
ler 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 işin 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, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret
sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tari-
hinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın ko-
runduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bede-
lin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren bel-
geler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamuda ve/veya Özel sektörde her türlü Yazılım Lisans Satışı ve Yazılım Bakım Güncelleme işi yapmış
olmak tek başına ve/veya ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.
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 Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. İDTM Blokları A3 Blok No:10/2 Bakır-
köy/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her
bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel
üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Bilgisayar Sistemlerine Yönelik Hizmetler/0,83
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “19 Ekim Muhtarlar Günü” için verilen yemekte, kentte görev yapan 962 mahalle
muhtarına, ‘bütçe müjdesi’ verdi. Muhtarlığın, yerel yönetimin bir parçası olması gerektiğinin altını çizen İma-
moğlu, merkezi hükümetin bu kapsamda yasa çıkarmasının elzem olduğuna dikkat çekti. İmamoğlu, muhtarlara,
“Minimum 5-6 milyon lira, 10 milyon liraya yakın bütçeye çıkmayı öngörüyoruz; çalışacağız” diye konuştu

MUHTARLARA
10 MILYON BUTCE

MUHTARLARIN
PARTİSİ YOK!
Muhtarlığın, Türkiye’nin 200
yıla kadar uzanan demokrasi
tarihi içerisinde vatandaşlara
hizmet eden asil bir kurum ol-
duğunu vurgulayan İmamoğlu,
“Burada bulunan hiçbir muhta-
rımızın siyasi partisi yok. Parti
temelli bir adaylığı da yok. ‘Ben
adayım’ deyip, ‘Vatandaşa hiz-
met etmek istiyorum’ diyerek
yola çıkan muhtarlarımız, bütün
hazırlığını yapıyor, kampanya-
sını kendisi hazırlıyor, mesajla-
rını kendisi toparlıyor ve
vatandaşın huzuruna çıkıyor.
Vatandaş da seçiyor muhtarı-
mızı ve muhtarımızdan hizmet
bekliyor” dedi. Muhtarlığın ka-
nunda bir tarifinin olmamasına
dikkat çeken İmamoğlu, bu ko-
nunun kökten halledilmesi ge-
rektiğine vurgu yaptı. Son
15-20 yıl içerisinde bu konuda
açıklama yapan tek siyasi par-
tinin CHP olduğunun altını
çizen İmamoğlu, “En son yine
birkaç toplantıda Genel Başka-
nımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu
da muhtarlarla ilgili sürece dair
birkaç kez önerisini dile ge-
tirdi” hatırlatmasında bulundu.

Konuşmaların ardından 60 kişilik “Muhtarlar
Korosu” sahne aldı. Kendi tabirleriyle, İstan-
bul’un cefasını çeken muhtarlar, meslektaşla-
rının hareketli türküleri eşliğinde halay çekti.
İmamoğlu da muhtarlar korosuna eşlik etti.

ÖNCE MÜJDE, SONRA HALAY

Beklentileri
not etti

Trakya’da
bir ilk daha

SüLeymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt
Yüksel, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayı-
sıyla ziyarette bulunan Süleymanpaşa Muh-
tarlar Derneği Yönetim Kurulu üyelerini
ağırladı. Süleymanpaşa Muhtarlar Derneği
Başkanı ve Köseilyas Mahallesi Muhtarı
Mahir Sadık başkanlığında gerçekleştirdik-
leri ziyarette, mahalle muhtarları Başkan
Yüksel’e belediyeden talep ve beklentilerini
dile getirdiler. Süleymanpaşa Belediye Baş-
kanı Cüneyt Yüksel de muhtarların talep ve
beklentilerini not ederek en kısa sürede ye-
rine getirilmesi için talimat verdi. Yüksel ay-
rıca kırsal ve merkez mahallelerde
gerçekleştirilen, tamamlanmış, hâlihazırda
devam eden ve yakın dönemde yapılması
planlanan proje ve yatırımlarla ilgili olarak
muhtarlarla fikir alışverişinde bulundu.

Düzenli görüşüyoruz

Yüksel, Süleymanpaşa mahalle muhtarla-
rına nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.
“Yurdumuzun her köşesinde devletimizle
milletimiz arasında gönül köprüleri kuran,
demokrasimizin ve yerel yönetimin temel
taşı, yakın çalışma arkadaşlarımız tüm muh-
tarlarımızın Muhtarlar Günü’nü kutluyo-
rum” sözleriyle 19 Ekim Muhtarlar Gününü
tebrik eden Yüksel, göreve geldikleri günden
bu yana düzenli olarak mahalle muhtarları
ile bir araya geldiklerini ve ilçede yapılacak
hizmetleri birlikte planladıklarını ifade ede-
rek, mahalle muhtarları ile yakın işbirliğinin
önümüzdeki günlerde de süreceğini belirtti.

LüLeburgaz Belediyesi, 22 Ekim Cuma
günü şantiye hizmet sahasında inşaat ve yı-
kıntı atıklarını geri dönüşüme kazandıracak
olan “İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Geri Kaza-
nım Tesisini” 22 Ekim Cuma günü saat
11.00’de hayata geçiriyor. Trakya’da ilk olma
niteliği taşıyan tesis sayesinde günde bin ton
inşaat ve yıkıntı atığı hafriyat döküm saha-
sına dökülmek yerine geri dönüşüme kazan-
dırılacak. Yaklaşık 40 gün boyunca deneme
çalışmalarının yapıldığı İnşaat ve Yıkıntı
Atıkları Geri Kazanım Tesisi’nde günde bin
ton inşaat ve yıkıntı atığı ayrıştırılarak geri
dönüşüme kazandırılabiliyor. Tesiste şimdiye
kadar 30 bin ton yıkıntı atığı geri dönüşüme
kazandırılarak çevre kirliliğine karşı önemli
bir başarı sağlanmış olundu.

İKTİDAR
ACİLEN YASA
ÇIKARMALI
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beylİkdüzü Belediyesi, hiz-
mette fırsat eşitliği ilkesiyle
projelendirdiği Gezici Hizmet

Otobüsleri’nden birini daha ilçeye ka-
zandırdı. 7’den 70’e tüm vatandaşların
kitaba ulaşabilmesi için hayata geçirilen
Gezici Kütüphane’nin ardından Mobil
Sağlık Aracı da yola çıktı. Beylik Pazar
Alanı’nda gerçekleşen açılış törenine,
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık’ın yanı sıra projenin hayata
geçmesine katkıda bulunan Muya Ano-
nim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı
Özkan Acar, siyasi parti temsilcileri,
muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Tören
kapsamında, Florya Medikal Park Has-
tanesi’nin katkılarıyla 13 yaşındaki Se-
rebral Palsi hastası İbrahim Demir için
özel hazırlanmış bisiklet ile 6 yaşındaki
özel gereksinimli Emirhan Akıncı’ya
sağlanan medikal malzeme desteğini
Başkan Çalık takdim etti. 

Ayağına götüreceğiz

Açılışta konuşma yapan Belediye Baş-
kanı Çalık, “Beylikdüzü’nde mutluluğu

planlarken çok değerli sanayici dostları-
mız da bizleri destekliyor. Bu noktada
Özkan Bey ve ailesine destekleri için çok
teşekkür ediyoruz. Mobil Sağlık Aracı

ile birlikte Beylikdüzü’nün daha deza-
vantajlı mahalle ve sokaklarında hizmeti
vatandaşın ayağına götüreceğiz. Bu
proje inşallah erken tanı ve teşhiste va-

tandaşlarımızın işine yarayacak. Yaptı-
ğımız her iş bugüne nefes yarınlara
umut olmaya devam edecek.” ifadelerini
kullandı. Başkan Çalık, açılış kurdelesi-
nin kesilmesinin ardından otobüsü de-
taylıca gezdi. 

Çözüm üretilecek

Açılışı yapılan Mobil Sağlık Aracı, bele-
diye bünyesinde verilen sağlık hizmetle-
rine çeşitli nedenlerle erişemeyen
vatandaşlara hizmet götürecek. Farklı
lokasyonlarda belirli sürelerde buluna-
cak hizmet otobüsünde, pek çok sağlık
hizmetinin yanı sıra Sağlık İşleri Mü-
dürlüğü’nün verdiği hizmetlere yönelik
bilgilendirmeler de yapılacak. Mobil
Sağlık Aracı içinde verilmesi mümkün
olmayan hizmetler ise gerekli yönlendir-
meler ve vatandaşlardan alınan talepler
doğrultusunda Sağlık İşleri Müdürlüğü
hizmet binasında yerine getirilecek. Aynı
zamanda ilçedeki özel sağlık kuruluşları
ile yapılacak anlaşmalar sonucunda va-
tandaşların farklı tür ve nitelikteki sağlık
ihtiyaçlarına da çözümler üretilecek. 

Beylikdüzü Belediyesi,  Gezici Hizmet Otobüsleri’nden biri olan Mobil Sağlık Aracı’nı hizmete açtı. Proje ile Beylikdüzü’nde
yaşayan tüm vatandaşların sağlık hizmetlerine kolayca erişebilmesini hedeflediklerini belirten Beylikdüzü Belediye
Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Mobil Sağlık Aracı ile birlikte hizmeti vatandaşın ayağına götüreceğiz" dedi. 

Mobil araç yola çıktı

ZAYİ
Tr- 34- K17 8686 yeni mağazacılık AŞ.T.C. Şişli

Kaymakamlığı İlçe Gıda Tarım ve Hayvanlık Müdürlüğü
işlet kayıt belgesi kaybettim. Hükümsüzdür.

E senler Belediyesi, geçmişe özlem
duyan vatandaşları, Dörtyol
Meydanı’nda nostaljik bir yolcu-

luğa çıkardı. Klasik otomobil sevdalıları-
nın beğenisini toplayan Açık Hava
Klasik Otomobil Sergisi ve Grup Retro-
büs konseri ile devam etti. Sergiye ilgi
bir hayli fazlaydı. 70'e yakın klasik oto-
mobilin sergilendiği etkinlikte vatandaş-
lar araçlarla fotoğraf çektirmek için
birbirleriyle yarıştı.

Büyük bir zevk

Sergiye otomobiliyle katılan klasik oto-
mobil tutkunu Ömer Faruk Kaleli, “Kla-
sik otomobillere 13-14 yaşımdan bu
yana ilgim var. Her aracı nostaljiye çe-
virmeye çalışıyorum ama olmuyordu. 6
ay önce aracımı aldım ve şu an kullanı-
yorum. Yolda kaldığım zamanlar oldu,
çok uğraştım ama yolda aldığım keyfi ve
zevki en kaliteli bir araçta bile alamıyo-
rum. Bu aracı kullanırken aldığım zevki
hiçbir şeye değişmem. Bazen bu araca
bu masraf yapılır mı? Bu kadar uğraşılır
mı? Diyorlar ama ben bu araçla ilgilen-
mekten zevk alıyorum. Vatandaşın da il-
gisi çok fazla yolda durduran, otoyolda
korna çalan, sağa çekip fotoğraf çekin-
mek isteyenler oluyor” dedi. 1980 yı-
lında gelin arabası olarak kullandığı

aracın farklı bir rengi ile sergide karşılaş-
tığını ve çok duygulandığını belirten
Hacer Hanım ise “Çok güzel ve mü-
kemmel bir sergi. Bugün bizler eski gün-
leri yeniden yaşıyoruz. Arkamdaki sarı
aracın mavi renklisi benim gelin ara-
bamdı. 1980 yılında o araçla gelin ol-
muştum. Şimdi o günleri yad ettim”
diye konuştu. 1957 model chevrolet be-
lair model aracıyla sergide yer alan
Kemal Çobanoğlu da “Çocukluğumdan
bu yana otomobillere ilgim var. Bu araç-
ların içerisinde büyüdük, seviyoruz. Bu
başka bir duygu ancak bu araçları kul-
landığınızda onu anlarsınız” dedi. Yeşil-
çam’ın unutulmaz filmlerinden
Sultan’da kullanılan aracın aynısı olan
1976 model minibüsüyle sergiye katılan
Ümit Aktaş, “Yaklaşık 9 sene önce bu
işe başladım. Bu ilk klasik aracım ve ilk
göz ağrım. Aracım Sultan filminde kul-
lanılan aracın aynısı, 1976 model bir
araç. İçerisinde bulunan aksesuarlar bile

o filmde kullanılan aksesuarlarla aynı”
ifadelerini kullandı.

Sadece 7 tane var

Türkiye’de 7 tane bulunduğunu belirten
klasik minibüsünün vatandaş tarafından
yoğun ilgi gördüğünü anlatan Levent
Dikbaş ise “Bu araçlardan bir tanesi
bizde bulunuyor. Bu araca gözümüz gibi
bakıyoruz. Bu tür etkinliklere katılıp ar-
dından otoparka çekiyoruz. Herkes yolda
bu araca selam veriyor ben de selamlara
karşılık vermekten iki kere korna yaktım.
Trafikte seyir halindeyken çok fazla ilgi
var. Vatandaşın ilgisi gayet yoğun” ifade-
lerini kullandı. Sergiyi gezen Sevim Yıl-
dırım da “Benim zamanımın otomobilleri
hepsi çok güzel. Torunumla birlikte gezi-
yoruz hepsini çok sevdik. Eskileri hatırla-
dım bugün ve hala o devri istiyorum. O
devri çok seviyorum. Şu araçların güzelli-
ğine bakar mısınız? Görünüşleri bile çok
hoş” açıklamalarında bulundu. DHA

Barış KIŞ
barısgercek1@gmail.com 

SON SAYFA

15 TEMMUZ;
Bir kahramanlık hikayesi

15 Temmuz 2016'da Fethullahçı
Terör Örgütü (FETÖ) / Paralel
Devlet Yapılanması (PDY) tara-

fından düzenlenen hain darbe girişiminin üzerin-
den bugün 5n yıl geçti. Hain darbe girişiminin
üzerinden 5 yıl geçti ancak 251 vatandaşın şehit
olduğu, 2196 vatandaşın da gazi olduğu karan-
lık gecede yaşananlar hafızalardaki tazeliğini ko-
ruyor. Bu kara günde Şehit Ömer Halisdemir'in
yazdığı gibi onlarca kahramanlık öyküsü ortaya
çıktı ve darbe girişimi durduruldu. 

Hain darbe girişimi büyük bir mücadele ve di-
reniş ile engellendi. Halkın öncülüğü ve güvenlik
güçlerinin desteğiyle FETÖ/PDY tarafından dü-
zenlenen darbe girişimi saatler içerisinde berta-
raf edildi. Darbe girişimi ileri boyutlara
ulaşmadan engellendi ancak 15 Temmuz gece-
sinde onlarca şehit verildi. Vatandaşların tankla-
rın önünde dimdik durduğu ve birçok
kahramanlık hikayesinin yazıldığı 15 Temmuz'da
hayatınıkaybeden şehitlerimize bir kez daha Al-
lah'tan rahmet diliyoruz. 

15 Temmuz'un en büyük kahramanı hiç kuşku-
suz milletimizdir. Bu nedendle 15 Temmuz'un iyi
anlatılıp değerlendirilmesi gerekir. Bir daha bu
tür ihanetlerin yaşanmaması için uyanık olma
zorundayız. 15 Temnmuz'u siyasetin kısır alanın-
dan kurtarıp, geleceğimize ışık tutan bir fener
gibi algılamalıyız. 

FETÖ

FETÖ dünya tarihinde başka bir benzeri olma-
yan bir terör örgütü. Her ne kadar Haşhaşilere
benzetilsede çok daha aktif ve kapsamlı olduğu
bir gerçek. Böyle bir örgüte karşı savunma me-
kanizmanızı çok güçlü olması gerekir. Bir kere
Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü savunan her-
kes bu örgütü iyi anlamalı, operasyonlarına karşı
teyakkuz halinde olması gerekir. 

NOSTALJI RUZGARINOSTALJI RUZGARINOSTALJI RUZGARINOSTALJI RUZGARINOSTALJI RUZGARINOSTALJI RUZGARI
Tarihe tanıklık eden 

klasik otomobiller, Esen-
ler Dörtyol Meydanı’nda

vatandaşları nostaljik bir
yolculuğa çıkardı. Mo-

deli, 1950’lerden 80’lere
kadar uzanan araçlardan
oluşan Açık Hava Klasik
Otomobil Sergisi yoğun

ilgi gördü. Sergi alanında
gerçekleştirilen Retrobüs

konseri ise vatandaşa
keyif dolu anlar yaşattı.

HER DÖNEME AİT
ARAÇLAR YER ALDI

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürü
Hüseyin Cerrahoğlu ise vatandaşın mut-
luluğuna tanıklık ettiklerini anlatarak,
“Bugün burada gülen yüzleri gördükçe
bizler de çok mutlu olduk. Vatandaşımız
mutlu bizler de mutluyuz. Her döneme
ait araç var. Bizim davet ettiğimiz araçla-
rın yanı sıra bir de etkinliği duyup gelen-
ler oldu” değerlendirmesinde bulundu.
Sergiyi ziyaret eden vatandaşlar Grup
Retrobüs konseri ile Yeşilçam’ın unutul-
maz şarkılarına eşlik etti.

MarMaraDenizi Koruma Eylem Planı Ko-
ordinasyon Kurulu'nun ikinci toplantısı Çevre
ve Şehircik Bakanı Murat Kurum başkanlı-

ğında tamamlandı. Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkan-
lığı Çalışma ofisindeki toplantı basına kapalı olarak 3
saat sürdü. Bakan Kurum, Marmara Denizi Koruma
Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'ndan sonra düzenle-
diği basın toplantısında, "Bugün de yine; kendilerinin im-
zalarıyla oluşturulan Koordinasyon Kurulu'muzun ikinci
toplantısını gerçekleştirdik. Hep birlikte Marmara Denizi
Eylem Planı kapsamında yürüttüğümüz çalışmaları, kat
ettiğimiz aşamaları ve geldiğimiz noktayı müzakere ettik,
yeni kararlar aldık" dedi.  Marmara deniz yüzeyindeki
müsilajın kapladığı alan 3,5 hektara düştüğünü söyleyen 

Bakan Kurum, "Marmara Denizi'ndeki küçük ölçekli ba-
lıkçılara verilecek desteği bir önceki yıla göre iki katına 2
bin -2 bin 900 liraya çıkardık. Bu kapsamda, Tarım ve
Orman Bakanlığımızla birlikte, ilave olarak 4,2 milyon
lira ödeme yapacağız. Sağlık Bakanlığı tarafından bu-
güne kadar yüzme suyu alanlarında herhangi bir sorun
tespit edilmedi. Yüzme suyu alanlarındaki müsilaja yöne-
lik toksikolojik ve patolojik analizleri yaptık ve olumsuz
herhangi bir duruma rastlamadık. Yani vatandaşlarımız
gönül rahatlığıyla denize girebilirler, güven içerisinde balık
yiyebilirler" diye konuştu. Bakan Kurum, sözlerine şu şe-
kilde devam etti: "Mart-Temmuz ayları arasında yapılan
uydu gözlemlerinde müsilajın alan büyüklüklerini çıkar-
dık. Yaptığımız denetimlerle 175 işletme ve 11 gemiye
toplamda 23.5 milyon lira ceza uyguladık. 52 işletmeyi de
çevre mevzuatına aykırı fiilleri nedeniyle faaliyetten men
ettik."

500 km'lik tarama

Gemi Atıklarının Yönetimi Yönetmeliği'ni Ağustos ayı

sonuna kadar yayınlayacaklarını söyleyen Bakan Kurum,
"Yüzer sistem atık kabul tesisleri oluşturacağız. Böylece
gemi atıklarının geri kazanımını sağlayacak ve daha sıkı
takip altına alacağız. Şu anda müsilajı tetikleyen faktörleri
izlediğimiz nokta sayımızı 150 istasyona çıkardık. Araş-
tırma alanımızı daha da genişlettik. Müsilaj problemi
başladığı günden bu yana 234 istasyonda 40 gün bo-
yunca, çeşitli derinliklerde 500 kilometre tarama ve araş-
tırma yaptık. Bu çalışmalar sonucunda müsilajı sadece
deniz yüzeyinden temizlemedik. İlk 20 metre derinlikte
artık müsilaj yok. Sonraki 10 metrede var. Yine dipten yü-
zeye doğru gidildiğinde ilk 30 metrede müsilaj kalmadı.
Yani orta bölümde sıkışmış durumda olduğu için artık fi-
ziksel olarak toplama yapılamayacak durumda. Sevindi-
rici bir gelişme olarak ifade edeyim. Bilim insanlarımıza
göre Marmara denizinde yeni bir müsilaj oluşumu bek-
lenmiyor. İnşallah çalışmalarımızla ve doğal yollarla or-
tada sıkışan müsilaj da parçalanacak ve dağılacak.
Özellikle kentsel kirliliği kestiğimizde müsilaj tamamen
yok olacak ve bir daha geri gelmeyecek" dedi.  DHA

Çevre ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum, "İlk 20
metre derinlikte artık

müsilaj yok. Sonraki 10
metrede var. Yine dipten

yüzeye doğru gidildiğinde
ilk 30 metrede müsilaj

kalmadı" dedi

İlk 20 metrede müsilaj yok!

İBB görevini
bize devretsin
İstanbulBüyükşehir Belediyesinin (İBB) 2021 yılı Tem-
muz ayı meclis toplantısının 2. oturumunda söz alan İBB
MHP Grup Başkanvekili ve Silivri Belediye Başkanı Vol-
kan Yılmaz, havaların ısınmasıyla birlikte artan sivrisinek
ve uçkun şikayetlerini İBB meclis gündemine taşıdı. Sivri-
sinek ve uçkunla mücadelede İBB’nin yetersiz kaldığına
dikkat çeken Başkan Yılmaz, “Geçtiğimiz Mart ayında
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesinin Cumhuriyet Halk Partili yönetimine bir
takım uyarılarım olmuştu. Asfalt programını çok geç yap-
tınız, önümüzdeki yıl buna dikkat edin. Mezarlıklarda te-
mizlik noktasında bayram hazırlıklarının yapılamamasına
ile ilgili uyarılarımız olmuştu. Ama en önemlisi uyarımızda
larva ve uçkunla mücadele konusunda geçen yıl sınıfta
kaldıkları ama pandemi yoğunluğu dolayısıyla bu konuya
odaklanamadıkları için bunu tolere ettiğimizi söylemiştik.
Silivri Belediyesi olarak biz geçen yıl mecbur kalıp davetiye
usulüyle bir ihale yapıp Silivri Belediyesinin bütçesine
İBB’nin görev ve sorunluluğundaki bir alana girerek har-
cama yapmıştık.” dedi.

Sinek problemi ne olacak?

Konuşmasında sorunun çözümü için
öneride bulunan Başkan Yılmaz şu ifa-
delere yer verdi: “İstanbul’da vatandaş-
larımızla bir araya geldiğimde bana en
çok sorulan, ‘Bu sinek problemi ne ola-
cak?’ Sorusu oluyor. CHP komisyon
üyemize şunu söylemek istiyorum.
CHP’li belediyelerin çağrı merkezlerine
gelen şikâyetleri lütfen belediye başkanlarından istesinler.
Çağrı merkezlerine gelen 10 şikâyetten 5-6’sı sinek ve uç-
kunlarla alakalı şikâyetler. Bu sorun ortada dururken ra-
kamlar üzerinden gidersek yanılırız arkadaşlar. Ortada çok
ciddi bir sorun var. Özellikle İstanbul’un çeperinde deresi,
göleti, ormanı ağaçlığı olan ilçeler şuan sinekten sivrisinek-
ten geçilmiyor. Ben buradan bir öneride bulunmak istiyo-
rum. İBB Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu bu
görevi, yetkiyi, sorumluluğu bu işin bütçesiyle birlikte 39
ilçe belediye başkanına devretsin. Çünkü ilçe belediyeleri-
nin bu mücadeleyi yapmak için araç, gereç, teçhizat ve
personeli yok. Eğer önümüzdeki yıl bu bütçeyi bizlere dev-
reder ve bizde buna göre aksiyon alırsak İstanbul’u daha
sineksiz daha güzel günler bekler diye düşünüyorum.”  
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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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YANLIŞ BIR KARAR

Sevgili Okuyucular bu gün okuyuculardan 
güzel dönüşler alan “Geçmişte Hayat Nasıl 
Olacak” yazı dizimi “Gelecekte Bizi Neler 

Bekliyor ?” makalemizle sonlandırıyoruz. Gelecek-
bilimci Jan Pearson, geleceğe ilişkin öngörülerde 
bulunabilmek için teknolojiyi, insan davranışını, 
eğilimleri, siyaseti ve iş dünyasını inceliyor. Bunun 
tam anlamıyla bir bilim olmamasına karşın, 
Pearson “uzun dönemli incelemeler yaptığını 
ve genellikle doğru bildiğini” söylüyor. Pearson, 
“tahminlerinin yüzde 15’inin yanlış olabileceğini 
de” kabul ediyor. Pearson “gerçekleştiğini gördüğü 
şeylere dayanarak, akılcı çıkarımlarda bulunduğu-
nu” belirtiyor. İşte 10 kehaneti: 2030’a kadar....
n Pek çok aile, ev işlerini yapan bir robota sahip 
olacak. Tek başına yaşayan yaşlılar bu eşlikçiden 
memnun kalacak.
n Duyguları kaybetmek ve yeniden canlandırmak 
mümkün olacak. Böylece tatil anılarını hatırlamak 
daha etkileyici olacak, oyunlar ve iletişim gelişe-
cek.
n Aktif kontakt lensler, gün içinde insanların 
gördüğü şeylerin üzerine ikinci bir katman ekleye-
cek, insanlara ikili yapı, ikili görünüş sağlayacak. 
İnsanlar sokakta diğer insanlara nasıl görünecek-
lerine karar verebilecek. Bu ekranlar evlerimizdeki 
TV ve bilgisayar ekranlarının yerini de alacak.
n Otomobillerin çoğunluğu elektrikli olacak 
ve yolların büyük bölümünde otomatik olarak 
gidecek. Çevrelerindeki araçlara elektronik olarak 
bağlanacak ve tüm arabalar çok yakın hareket ede-
bilecekler. Böylece trafik sıkışıklığı önlenecek.
n Sahra Çölü’nde çalıştırılan dev güneş enerjisi 
çiftlikleri, süper iletken güç hatlarıyla Avrupa’nın 
büyük bölümüne elektrik sağlayacak. Petrol talebi 
büyük ölçüde azalacak, evsel ve endüstriyel enerji-
ye, ulaşım enerjisi elektriğe bağlı olacak.
n Yapay zeka ise süper-insan olacak. Bilim ve 
mühendisliğin büyük bölümü yapay zekalar tara-
fından yapılacak ve insanlar ortaya çıkan tekno-
lojilerden bazılarının nasıl çalıştığını tam olarak 
anlayamayacak.
n Tek hücreli organizmalar gibi basit yaşam form-
larını sıfırdan tasarlanacak ve üretilebilecek.*Bazı 
makinelerin hakları olacak. “Çalışma saatleri” 
dışında bağımsız bir hayat hakkı, acı çekmeme 
hakkı, özel mülkiyet hakkı ve hatta kendi işlerini 
yönetme hakkına sahip olacak.*Dergilerin ve ga-
zetelerin, video klipler gösteren ve enteraktif olan, 
yani insanların reklamlardan doğrudan mal satın 
almasını sağlayan, dijital bölümleri olacak.
n Çoğu insan dijital takı takacak. Bu takılar, so-
kakta tanışmak istediğiniz insanlara sizi otomatik 
tanıtacak.Geleceğimiz robotlar, akıllı evler, kirlilik 
yaratmayan hızlı otomobiller, nano-mühendislik 
yaratımı mucizevi ürünler ve yaşamımızı uzatıp 
daha mutlu kılacak tıp teknolojileriyle mi dolu 
olacak? Geçmişte, teknolojik mucizeler ve bilimle 
ilgili fikirlere dayanan kehanetlerin çoğunlukla 
yanlış ya da fazla iyimser olduğu ortaya çıktı. Bu, 
günümüzdeki kehanetler için de geçerli olacak mı? 
Hayır, bu sefer durum farklı olacak gibi görünü-
yor. Gelecekbilim yani bugünün eğilimlerini temel 
alarak geleceğin incelenmesi, tam bir bilim olmaya 
iyice yaklaştı.

Bir dünya savaşı çıkmazsa, hastalık, kıtlık ya da 
başka korkunç gelişme yaşanmazsa, dünya gerçek-
ten de herkesin yaşamını olumlu yönde etkileye-
cek teknolojik ve bilimsel bir devrimin eşiğinde. 
Bundan hiç kuşku yok; gelecekte hayatınız daha iyi 
ve daha mutlu olacak. Yıllar önce Yılmaz Aktürk 
kardeşim bir mail atmış evlerde robot ahçı reklamı 
veriyor. Dünya bilim adamları bu konularda 
çalışıyor. Kimileri de bizi bilimden uzaklaştırmaya 
çalışıyor. Eğer bu oluşumlar hoşunuza gitmediyse 
siz ya biraz sabredin, ya da çocuklarınızın İmam 
Hatip Okullarına gitmesini, Osmanlıca öğrenme-
sini sağlayın. Sağlıklı kalmanız dileklerimle. Arşiv
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Ç atalca Belediye Baş-
kanı Mesut Üner
Damga'ya konuştu.

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

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

Halkımızla paylaşacağız

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

ifadelerini kullandı.

Eski halinden eser yok!

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

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

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

Koltuklar baki değil

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

ESNAFIN VERILMIS
SADAKASI VARMIS!

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

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

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

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

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

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

Dünyada ve Türkiye’de
enerji sorunu

ÇEVRE ve HUKUKİ HAKLARIMIZ

Utku KIZILTAN

utkukiziltan@gmail.com 

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

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

Dünyamızda enerji kaynakları;

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

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

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

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

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

BAHADIR
SÜGÜR

ÖZEL HABER

ONLARIN VARLIĞI
BİZE GÜÇ VERİYOR

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

ÇATALCA’YA YENİ
TİCARET MERKEZİ

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

merkezi projelendirdik. Projenin çok
yakın zamanda tüm ayrıntılarını ve iç 

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

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

ve kültür sarayı projemiz var” dedi.

Muayene sonrasında vatandaşların ihtiyaçları
doğrultusunda gözlükleri karşılanırken belediye

tarafından ulaşım desteği de sağlandı.

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

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

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

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

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

CHP İstanbul İl Başkanlığı
Balkan Masası arşivinden
Aliya İzzetbegoviç fotoğ-
raflarının yer aldığı
karma sergi, 26 Ekim’e
dek SKSM’de görülebilir.

Gelecekte hayat 
nasıl olacak?

PLANLARDAN PLANLARDAN 
KONUT CIKTI!KONUT CIKTI!
Sultanbeyli Millet Bahçesi’nin imar planları onaylandı. Planda, toplam 85 bin metrekarelik hazine ara-
zisinin 65 bin metrekaresi millet bahçesi, 18 bin metrekaresi de konut için ayrıldı. Konutların yüksek-

liği 7 kat olacak. Millet bahçesi ve konut alanında toplam 30 bin 360 metrekare inşaat yapılacak

II. Tiberios (578-582) döneminde artan Arap akınlarına karşı Haliç’in girişini kontrol ama-
cıyla kullanılan, ardından cephane deposu, su sarnıcı gibi çeşitli amaçlarla mahzen olarak 
kullanılan Yeraltı Camii’nin yanına otel yapılıyor. Kültür Varlıklarını Koruma Derneği Baş-
kanı Serhat Şahin, “Mevcut durumda şu an kurul, kararlarını almış ama bu yanlış” dedi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından “Sultanbeyli Mil-
let Bahçesi Projesi” yapılmak 

üzere yatırım programına alınan 
Mimar Sinan Mahallesi’ndeki mali-
ye hazinesine ait 85 bin 685 metre-
karelik parselin planları Sultanbeyli 
Belediyesi tarafından değiştirildi. 
Bakanlık plan değişikliğini onayla-
yarak askıya çıkardı. Parsel, mevcut 
planlarda çoğunlukla “Sosyo-Kül-
türel Tesis” kısmen de konut, park, 
dini tesis, teknik alt yapı alanında 
kalıyordu. Sultanbeyli Belediyesi 
tarafından hazırlanan plan değişik-
liği ile boş durumdaki yapılaşmamış 
parsel Millet Bahçesi ve konut alanı 

olarak planlandı. Eski planda konut 
fonksiyonu verilen bölüm yeni 
planda 13 bin metrekareden 18 bin 
metrekareye çıkarıldı. Plan açık-
lama raporunda, “olası afet riskini 
bertaraf etmek üzere yaşam kalitesi 
yüksek yeni yerleşim alanı olarak 
kullanılması üzere rezerv alanlar 
(yeni konut alanları) oluşturul-
masının” amaçlandığı kaydedildi. 
Mevcut 30 bin 113 metrekare olan 
açık ve yeşil alanların da 65 bin 472 
metrekareye çıkarıldığı kaydedildi.

30 bin metrekare inşaat
Yapılan değişiklik ile  65 bin 

472 metrekare büyüklüğünde alan 

Millet Bahçesi, 18 bin metreka-
re de konut alanı olarak ayrıldı. 
Konut alanında emsal 1.50 yüksek 
sınırı da 7 kat oldu.  Millet Bah-
çesi’ndeki yapılar için emsal 0.05, 
yükseklik 2 kat olacak.

22 bin metrekare azaltıldı
Parselin tamamında  30 bin 360 

metrekarelik inşaat yapılacak. 
Plan açıklama raporunda, eski 
plana göre yapı yoğunluğunun 22 
bin metrekare azaltıldığı belirtil-
di. Millet Bahçesi’ne, çocuk oyun 
alanları, etkinlik alanları, tematik 
bahçeler, yürüyüş, koşu ve bisik-
let yolları, egzersiz alanları, aktif 

yeşil alanlar, sebze-meyve bahçe-
leri, biyolojik gölet, küçük ticari 
birimlerin yer aldığı dükkânlar, 
millet kıraathanesi, sosyal tesisler, 
kütüphane, mescit ve otopark 
yapılabilecek.

İBB görüşü: Uygun değil
Plan değişikliği ilgili görüşü alı-

nan İBB Ulaşım Daire Başkanlığı, 
değişikliği bölgesel ulaşım sistemi 
açısında uygun bulmadı. Mevcut 
planda park olarak işaretli alanın 
konut alanına alınarak yapılaşma-
ya açıldığı ve bu durumun inşaat 
alanının artışına yol açarak ulaşı-
ma ek yük getireceği vurgulandı.

BEYOĞLU’NDA yer alan, 
Osmanlı resmî kayıtla-
rında Mahzen-i Sultani 

olarak geçen Yeraltı Camii, 
Hicret’in 711 senesinde Abdüla-
ziz oğlu Ömer tarafından hisar 
olarak yaptırıldı. II. Tiberios 
(578-582) döneminde artan Arap 
akınlarına karşı Haliç’in girişini 
kontrol amacıyla kullanılan Ye-
raltı Camii, aynı zamanda Haliç’e 
girişi önleyen zincirin bir ucunun 
da bağlandığı yer. Mekan, İstan-
bul’un Osmanlılara geçmesinden 
sonra yine cephane deposu, su 
sarnıcı gibi çeşitli amaçlarla mah-
zen olarak kullanıldı. 1752-1756 
yıllarında Köse Bahir Mustafa 
Paşa tarafından camiye dönüştü-
rüldü. 

Yan bina yıkıldı
Kule şeklindeki minaresi kısa 
süre sonra meydana gelen 
depremde yıkıldığı için Sultan 
I. Mahmud tarafından yeni-
den yaptırıldı. Sahabeden Amr 
bin el-Âs, Vehb B. Huşeyre ve 
Tebeu’t-tâbiîn’den Süfyân B. 
Uyeyne’nin makam kabirleri 
de burada bulunuyor. Üstünde, 
ahşap bir Türk konağı mimarisin-

de olan ve 1985’te restorasyonu 
yapılan Sahiller Sağlık Merkezi 
Müdürlüğü binası da bulunuyor. 
Tarihe tanıklık eden caminin 
daha önce bitişiğinde bulunan 
bina yıkıldı. Yerine otel yapılmak 
için yıkılan binanın ardından ca-
minin beden duvarlarında kemer 
açıklı kalıntılar ortaya çıktı. Kül-
tür Varlıklarını Koruma Derneği 
Başkanı Serhat Şahin projenin 
yanlış olduğunu belirtti. Şahin, 
Kültür Bakanlığı’nın çalışmaları 
titiz bir şekilde yürütmesini talep 
etti. Arkeolog Nezih Başgelen ise 
temel kazısı yapılmışken belirli 
yerlerde test sondajları açılarak 
kontrol edilmesi gerektiğini 
söyledi.

Nitelikleri yok olur
Yeraltı Camii yanına yapılacak 
otel için Kültür Bakanlığı’nın titiz 
şekilde çalışma yapması gerekti-
ğini belirten Kültür Varlıklarını 
Koruma Derneği Başkanı Serhat 
Şahin, “Buranın mutlaka belge 
niteliğinde değerlendirilip, bütün 
dönemsel analizlerinin yapılması 
gerekir. Ancak çok hızlı bir inşaat 
faaliyetine girilmiş. Her şey kanu-

na uygun ama buna öyle bakma-
mak gerekiyor. Arkeoloji Müzesi 
yetkililerinin biraz daha detaylı 
işin içine girmesi gerekiyor. Gör-
düğüm kadarıyla daha önce bir 
betonarme bina varmış. Yıkıldık-
tan sonra bir kalıntı çıkmadı ama 
beden duvarlarındaki kalanları 
koruyorlar. Mevcut durumda şu 
an kurul kararlarını almış ama 
bu yanlış. Normalde kurulun ve 
bakanlık yetkililerinin buna daha 
önceden yatırımcılara söylemesi 
gerekiyor” dedi.

Tedbir alınmalı
Arkeolog Nezih Başgelen ise 
ortaya çıkan kemerin ilginç oldu-
ğunu ifade etti. Başgelen, “Söz 
konusu alan İstanbul’un tarihi 
topografyasının en stratejik en 
önemli noktalarından biri. Bunun 
nedeni vaktiyle Haliç’in ağzını 
kapatan o meşhur zincirin meka-
nizmasının Yeraltı Camii’nin ol-
duğu yerdeki büyük bir savunma 
tesisinin bir bölümü olması. Uzun 
yıllar denizden gelen tehlikelere 
karşı hem Haliç’teki donanmayı 
hem de gidiş gelişi kapatması 
açısından önemli bir mekanizma. 
Ama buradaki geleneğin çok 
eskiye gittiğine dair elimizde 
ipuçları varBugüne kadar her 
şeyin prosedürlere uygun olarak 
yapıldığı görülüyor ama bundan 
sonrası için koruma kurulunun 
çizeceği yolda gerekli koruma 
tedbirlerinin alınmasında yarar 
var” diye konuştu. DHA

Sultangazi’de okulun bulunduğu yolu yasak 
olmasına rağmen hafriyat kamyonları kul-

lanmaya devam ediyor. Hafriyat kamyonla-
rının geçişinden tedirgin olan veliler, duruma 

çözüm bulunmasını istiyor. Öğrenci velisi 
Yusuf Can, “Elimizden gelen bir şey yok. 

Normalde yasak ama geçiyorlar” dedi
SULTANGAZI Cebeci Mahalle-
si’nde, yaklaşık 3 bin öğrencinin 
eğitim gördüğü Sultançiftliği 
Anadolu Lisesi’nin bulunduğu 
Selçuklu Bulvarı’ndan yasak ol-
masına rağmen hafriyat kamyon-
larının geçişleri sürüyor. Hafriyat 
kamyonlarının geçişinden tedirgin 
olan veliler duruma çözüm bulun-
masını istiyor.

Çok hızlı kullanıyorlar
Hafriyat kamyonu sürücülerinin, 
Eyüpsultan’daki hafriyat döküm 
alanına giden güzergahı kullanma-
dığını öne süren öğrenci velisi Yusuf 
Can, “Hafriyat kamyonları buradan 
geçiyor. Elimizden gelen bir şey 
yok. Normalde yasak ama geçiyor-
lar. Ayrıca üst geçidi kullanmayan 
öğrenci de çok var” dedi. Bir başka 
öğrenci velisi ise “Çok fazla hafriyat 
kamyonu geçişi var. Ben bir kadın 
sürücü olarak korkuyla yola çıkıyo-
rum. İnanılmaz hızlı kullanıyorlar. 
Bu konudan çok rahatsızım. Okul 
çıkış saatlerine çok denk geliyor” 
diye konuştu. 

Önlemler artırıldı
Öte yandan, Sultangazi İlçe Em-
niyet Müdürlüğü ekipleri, 2020 
yılında eğitim vermeye başlayan 
Sultançiftliği Anadolu Lisesi’nin 
çevresinde son aylarda yaşanan 
olumsuzluklar nedeniyle harekete 
geçti. Okul giriş ve çıkış saatle-
rinde bazı öğrencilerin üst geçit 
yerine trafiğin hızlı aktığı yolu 
kullanarak trafik güvenliği ve 
kendi canlarını tehlikeye atmala-
rı, zaman zaman refüje konulan 
demirlerden atlayarak karşıya 
geçmeleri üzerine polis çevrede 
güvenlik önlemlerini arttırdı. 

Yasak ama
geçiyorlar!

Eurasia fuarı 
kapılarını açtı
ULUSLARARASI Evcil Hayvan Ürün Malze-
me ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı Petzoo 
Eurasia, İstanbul Fuar Merkezi’nde başladı. 
Uluslararası Evcil Hayvan Ürün Malzeme 
ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı Petzoo 
Eurasia, dün 8’inci kez kapılarını açtı. Kedi, 
köpek, kuş, balık güzellik yarışmaları, 
çeşitli gösteriler, evcil hayvan defileleri, ırk 
yarışmaları, pet kuaförleri yarışması, AFAD 
kurtarma köpekleri ve K9 güvenlik kö-
pekleri gösterileri ve derneklerle federas-
yonların düzenleyeceği özel etkinliklerle 
rengarenk görüntülere sahne olacak fuar 
ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşattı. Kedi, 
köpek, kuş, balık gibi birçok evcil hayvan 
türüne dair en yeni ürün ve hizmetlerin 
sergilendiği fuarda mama, yem, oyuncak, 
kozmetik, bakım ürünleri, destekleyici 
sağlık ürünleri, kum, akvaryum, temizlik 
ürünleri, evcil hayvanlar için tasarlanan kı-
yafetler, aksesuar-
lar benzeri çeşitli 
ürün ve malzeme-
ler hayvan sahip-
lerinin beğenisine 
sunuldu.

ÇEVRE ve HUKUKİ HAKLARIMIZ
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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

 
 

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

615 MART 2021 PAZARTESİEKONOMİ www.gazetedamga.com.tr

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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Kuzey Çin’in üç bölge-
sinde yeniden tecrit 
uygulamasına başlan-

dı. Bazı okullar eğitime ara 
verdi ve bir havacılık şirketi 
üzerinde çalıştığı roket pro-
jesini ileri bir tarihe erteledi. 
Ulusal Sağlık Komisyonu’nun 
(NHC) bugün açıkladığı 
verilere göre, Çin 20 Ekim’de 
13 yeni vaka tespit ederek, 16 
Ekim’den bu yana görülen 
toplam vaka sayısını 42’ye çı-
kardı. İç Moğolistan bölgesin-

de küçük bir idari bölge olan 
Alxa Sol Sancağı’nda yeniden 
tecrit uygulaması, komşu 
bölgelerde seyahat yasakları 
uygulanmaya başladı.

Katı önlemler geliyor
Çin yönetimi bölgedeki 
180,000 nüfusa test uygula-
yacağını açıkladı. Yeniden 
uygulanmaya başlanan tecrit-
lerin, 2020’de çok daha büyük 
ve vaka sayıları yoğun olan 
Wuhan kentindeki tecrit ile 

kıyaslandığında oldukça küçük 
çaplı olduğu görülüyor. Kuzey 
ve Kuzeydoğu Çin’i kapsayan 
vaka artışları başkent Pekin 
ve Hebei kentine kadar ulaştı. 
Şubat ayında gerçekleşecek 
olan 2022 Kış Olimpiyatları 
için hazırlıklar hızlanırken, 
yetkililer virüse karşı katı 
önlemler alınacağını söyledi. 
Pekin’de 19 Ekim’de sadece 
tek bir vaka bildirilirken bu 
Ağutos’tan bu yana görülen 
ilk vaka olmuştu.

Kuzey Çin’in bazı bölgeleri, vakalarda son günlerde görülen artışın salgına 
dönüşeceği endişelerinin ardından yeni kısıtlama önlemlerine hazırlanıyor

KORONAVKORONAViiRUSRUS
SSiiL BASTAN!L BASTAN!

Kaosun ve şiddetin 10 yılı aşkın bir süredir bitmek 
bilmediği Suriye’de Esad rejiminin Birleşmiş Millet-

ler’in yardım paralarını iç ettiği ortaya çıktı
İNGİLİZ The Guardi-
an’da yayınlanan haberde, 
Şam yönetiminin Bir-

leşmiş Milletler bünyesindeki 
kurumlardan gelen milyonlarca 
dolarlık yardıma el koyduğu öne 
sürüldü. Birleşik Krallık, ABD 
ve Avrupa Birliği tarafından yap-
tırım uygulanan Suriye Merkez 
Bankası’nın Suriye’ye gönderilen 
her 1 doların 0.51 centine el 
koyduğu ve bu sayede 60 milyon 
dolar gelir elde 
ettiği belirtildi. CSIS, 
Operastions & Policy 
Center ve Center for 
Operational Analysis 
and Research isimli 
dernek ve düşünce 
kuruluşlarının araş-
tırması neticesinde 
Esad rejiminin en 
büyük gelir kay-
naklarından birinin 
bu gelen yardımlar 
olduğu belirtildi. 
Suriye’de resmi döviz 
kurlarının düşük tu-
tulduğu belirtilirken, 
karaborsada bir doların 3500 
Suriye poundu olduğu kaydedil-
di. Resmi verilere göre ise bir 
dolar 2500 Suriye poundu olarak 
işlem görüyor. Suriye hükümeti 

2020’de Birleşmiş Milletler’e 
paranın yarısının Suriye poundu 
olarak gönderilmesi talebinde 
bulunmuştu.

100 milyon dolar yok
Washington merkezli düşünce 
kuruluşu CSIS’ten Natasha Hall, 
“Bu durum sistematik olarak 
gönderilen yardımın yerine ulaş-
madan gittiğini gösteriyor. Eğer 
yaptırımın amacı rejimin kay-

naklarını engellemek 
ve insani yardımın 
amacı da insanlara 
yardım uzatmaksa 
burada bir sorun 
var” dedi. 2019 ve 
2020 yılları arasında 
kamuya açıklanan 
779 yardımı ince-
leyen yetkililer bu 
döviz kuru oyunu ile 
birlikte yaklaşık 100 
milyon doların yok 
olduğunu tespit etti. 
Yardımın Birleşmiş 
Milletler bünyesinde-
ki yardım kuruluşları 

aracılığıyla geldiği de belirtildi. 
WFP, UNHCR, UNICEF, 
OCHA ve Gıda ve Tarım Örgütü 
gibi kuruluşların bu tuzağa düş-
tüğü aktarıldı.

Yardım paralarını
cebe atıyormuş!

DIZI IŞÇILERE
ILHAM OLDU!

Etkinlikler durdu
OLİMPİYATLARA Pekin ile 
birlikte ev sahipliği yapacak 
olan Xingtai bölgesindeki 
Hebei kentinde, semptom 
göstermeyen iki vaka bildirildi. 
Çin, bu vakaları 20 Ekim’de 
bildirilen diğer vakalardan ayrı 
şekilde sınıflandırıyor. Kuzey-
doğu’da bulunan Gansu eyale-
tinde, geçen hafta dokuz vaka 
bildirilirken, eyaletin başkenti 
Lanzhou ve Jiuquan kentinde 
ilk okul ve liseler eğitime ara 
verdi. Roket atımlarının yapıl-
dığı Jiuqian kentinde, henüz 
kesin olarak vaka tespit edilme-
miş olsa da, sergiler gibi kültür 
etkinliklerine ara verildi. Devlet 
desteği alan havacılık şirke-
ti Expace, Salı günü Jiuqian 
kentinde gerçekleşen Kuaizhou 
1-A roketini kapsayan çalışma-
ları ileri bir tarihe ertelediğini 
açıkladı. Yetkililer son vaka-
larda virüsün nasıl bulaştığı ile 
ilgili bir açıklamada bulunmadı.

GÜNEY Kore’de 
Netflix’in popüler 
dizisi Squid Game 

kostümü giyen binlerce 
sendika işçisi, hükümeti 
protesto etti. The Straits 
Times’ın haberine göre, 
Güney Kore’nin 13 farklı 
şehrinde Güney Kore Sendi-
kalar Konfederasyonu’nun 
yaklaşık 80 bin üyesi greve 
gitti. Squid Game kostümlü 
protestocular, çalışma koşul-
larını şikayet ederken, asgari 
ücrete de zam talep etti.

12 bin polis
Straits Times’a göre, yalnızca 
Seul’de 27 bin işçi hakları için 
sokaklara dökülürken, yine 

yalnızca Seul’de 12 bin polis 
memurunun görevlendirildi-
ği bildirildi. Channel News 
Asia’da görevli Lim Yun Suk, 
konuyla ilgili sosyal medya 
hesabından yaptığı açıklama-
da, bazı protestocuların Squid 
Game dizisindeki gibi bir 
hayat yaşadıklarını söyledik-
lerini ve bu yüzden mücadele 
ettiklerini belirtti.

Rekorları kırıyor
Sendika işçilerinden biri de 
“Squid Game” dizisindeki gibi 
ülkenin çoğunluğunun gelir 
eşitsizliği nedeniyle hayatta 
kalma mücadelesi verdiğini 
söyledi. Daha önce Netflix’in 
popüler dizisi La Casa de 

Papel de bir çok protestoya 
ilham olmuş, protestocular 
ünlü dizideki kostümlerle 
sokağa dökülmüştü. Inter-
national’da yayınlanan bir 
araştırmaya göre, Güney Ko-
re’de işçiler haftada ortalama 
55,6 saat çalışıyor. Bu durum, 
OECD üye ülkelerindeki 
ortalama haftalık çalışma sa-
atinin (32.8) sayısından daha 
yüksek. Distopik bir Güney 
Kore dizisi olan Squid Game, 
maddi zorluklar içerisindeki 
kişilerin para ödülü için oyna-
dığı ölümcül çocuk oyunlarını 
anlatıyor. Çaresiz 456 kişinin 
ölüm pahasına para için 
yarıştığı dizi dünyada izlenme 
rekorları kırıyor.

IĞNELI SALDIRGAN!
İngiltere’de gece kulüplerinde iğneli saldırgan paniği yaşanı-
yor. İki üniversite öğrencisi, kendilerine yapılan enjeksiyon 

sonrası başından geçenleri The Times gazetesine anlattı
İNGİLTERE’DE son dönemde 
gece kulüplerinde artan iğneli 
saldırı olayları endişe yaratı-
yor. The Times’ın haberine 
göre ülkenin pek çok şehrinde 
yaşanan olay, hükümetin de 
gündeminde. İçişleri Bakanı 
Priti Patel, olayların derinle-
mesine araştırılması için polis 
yetkililerine talimat verdiğini 
açıkladı. Saldırıları alçakça 
olarak niteleyen Adalet Bakanı 
Dominic Raab ise, zanlıların 
adalet karşısında hesap vere-
ceğini söyledi. The Times, söz 
konusu saldırıya maruz kalan iki 
genç kadının başından geçenleri 
okuyucularına aktardı. Nottin-
gham Üniversitesi’nde öğrenci 
olan 19 yaşındaki Sarah Buckle, 
geçtiğimiz ay yaşanan olay son-
rası dışarı çıkmaya korktuğunu 
söyledi.

İki gün boyunca titredim
Buckle söz konusu geceyi şu 

ifadelerle anlattı: “Sıradan bir 
gece olması gerekiyordu ama 
korkunç derecede yanlış gitti. 
Çok fazla şey hatırlayamıyorum. 
Ceketimi vestiyere bırakıp tuva-
lete gitmiştim. Daha sonra dans 
ettiğimi ve arkadaşlarımla barda 
olduğumu hatırlıyorum. Başka 
bir şey yok, sabah hastanede 
uyandım. Elim morarmış ve 
üzerinde iğne deliği izleri vardı. 
Yaşadığım en kötü histi. İki 
gün boyunca sürekli titredim” 
şeklinde konuştu. Aynı üniver-
sitede öğrenci olan 19 yaşındaki 
Zara Owen da benzer bir olayı 
12 Ekim’de yaşadı. Stealth isimli 
gece kulübüne giden Owen, 
kolunun arkasında iğne izleri 
olduğunu söylerken, “O geceye 
dair hiçbir şey hatırlamıyorum. 
Sabah yatağımda uyandım. San-
ki orada bile değildim. Uyan-
dığımda kafam çok karışıktı. 
Vücudumun her yerinde çok 
fazla ağrı vardı” dedi.

Netflix’in izlenme rekorları kıran Squid Game dizisi, Güney Kore’de sendika iş-
çilerine ilham kaynağı oldu. Dizidekine benzer şartlar altında yaşadıklarını öne 

süren işçiler, ülke düzeyinde dizi karakteri kostümüyle protestolar düzenledi

Dünyanın en gerçekçi robot 
sanatçılarından biri olarak 
gösterilen ressam Ai-Da, 

Mısır’da beklenmedik bir uygula-
mayla karşılaştı. Gize Piramitle-
ri’nde düzenlenecek bir etkinlik 
için Ai-Da ve robotun geliştiricisi 
Aidan Meller, Mısır’ın başkenti 
Kahire’ye gitti. Meller, havalima-
nında güvenlik ekipleri tarafından 
sorgulanırken, robot Ai-Da da 
tepeden tırnağa incelendi. İngiliz 
medyasında yer alan haberlere göre 
Meller ve Ai-Da, Mısırlı yetkililer 
tarafından casusluk şüphesiyle 
gözaltına alındı.

Çıkarmamı istediler
İngiltere ve Mısır arasında küçük 
çaplı bir diplomatik krize yol açan 
olayın çözülüp serbest bırakılma-
sının ardından yaşadıklarını İngiliz 
gazetelerine anlatan Meller, “Ka-
hire’ye indikten sonra durdurul-
duk. Ai-Da’nın gözlerinde kamera 
olduğu için çıkarmamı istediler. 
Bunu yapamayacağımı, gözleri 
sayesinde resim yapabildiğini 
söyledim. Ai-Da’ya bir güvenlik 
sorunu olarak muamele ettiler. 
Casusluk faaliyetinde kullanıldı-
ğından şüphelendiler” dedi.

Bir etkinlik için Mısır’a giden robot ressam Ai-Da’nın casusluk şüphe-
siyle gözaltına alındığı ve gözlerinin sökülmek istendiği ortaya çıktı

GÖZLERINI GÖZLERINI 
ÇIKARMAKÇIKARMAK
ISTEDILERISTEDILER

ŞEHIT SAYISI 2 BIN 908ŞEHIT SAYISI 2 BIN 908
AZERBAYCAN’IN 
2. Karabağ Savaşı’n-
da verdiği şehit sayısı 

yükseldi. Azerbaycan Sa-
vunma Bakanlığı tarafından 
yapılan açıklamada, 27 Eylül 
2020’de başlayan ve 10 Ka-
sım 2020’de Ermenistan’ın 
yenilgisi ile sona eren 2. 
Karabağ Savaşı’ndaki şehit 
sayısı güncellendi. Açıklama-
da, Azerbaycan’ın 2. Kara-
bağ Savaşı’nda verdiği şehit 

sayısının 2 bin 907’den 2 bin 
908’e yükseldiği aktarılarak, 
bugüne kadar 2 bin 908 
şehidin defnedildiği ve kayıp 
olan 6 askerin de bulunma-
sı için faaliyetlerin devam 
ettiği ifade edildi. Erme-
nistan güçleri, 20 Kasım’da 
Ağdam’dan, 25 Kasım’da 
Kelbecer’den, 1 Aralık’ta ise 
Laçin’den çekilerek bu böl-
geleri Azerbaycan’a teslim 
etmişti.

28 yaşındaki ünlü şarkıcı 
Miley Cyrus, Interview 
Magazine isimli dergiye 

açıklamalarda bulunarak poz 
verdi. Metallica’nın davulcusu 
Lars Ulrich’in sorularını yanıtla-
yan Cyrus’un lüks kıyafetlerle 
verdiği pozlar ise tartışma 
yarattı. İtalyan markası Gucci 
yapımı 1.100 dolarlık iç çama-
şırıyla poz veren şarkıcı daha 
sonra aynı markanın yeşil renkli 
ceketini giydi. Çekim sırasında 
Saint Laurent kazak ve Miu Miu 
elbise de tercih eden Cyrus’un 
bir canavar kostümüyle poz ver-
mesi ise sosyal medyada alay 
konusu oldu. Cyrus’un kendi 
karşısına Nicholas Des Jardins 
imzalı bir canavar maskesiyle 
çıkması gündem oldu.

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

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

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

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

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

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

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

Pekiştirmek istiyoruz 

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

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

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

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30 saatte açıklanıyor

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

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

Çok daha ekonomik

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

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

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

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

Okuryazarlık artacak 

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

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak 

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

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

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

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

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

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

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

Pekiştirmek istiyoruz 

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

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

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

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

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

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

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

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

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

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

Ekolojik okuryazarlık 
İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü mezunu Müge
Yeniada, bitirme projesi kapsamında çekirdekten bitki yetiştirme kiti yaparak nostaljik
fasulye deneyini günümüze taşıdı.  Projeyle çocukların ekolojik okuryazarlığının ve
çocukla ebeveynin arasındaki ilişkinin verimli bir şekilde artırılması hedefleniyor
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22 EKİM 2021 PERŞEMBE

KENDKENDiiNNii  
GGiiZLEYEN ZLEYEN 

iiNSANNSAN

Çarpıcı vaka örnekleri, 
gazetelerden hayata 
yansıyan haberler ve 

Prof. Dr. Ahmet Ertan Tez-
can’ın uzman yorumlarıyla 
zengin bir içerik Kendini 
Gizleyen İnsan’da okurları 
bekliyor. Kitap içeriğindeki 
konu başlıkları şöyle; Hangi 
konularda ayrılık korku-
su yaşanıyor, panik atak 
probleminin altında neler 
yatıyor, neden bazı insanlar 
daha kaygılı olur, stresin en 
temelde insana yansımaları 
neler, obsesif bozuklukların 
kökeninde ne var, sosyal 
fobi hayatı nasıl etkiler, 
sevilmeyen insan gerçekten 
başkalarını sevemez mi, 
ölüm korkusu ne zaman 
bir probleme dönüşür,  
rüyalar bizi yansıtıyor mu, 
dil sürçmelerinin bilinçdı-
şımızla ilişkisi ne, öfke bizi 
nasıl baştan çıkarıyor, haz 
duygusunun önüne geçmek 
mümkün mü?

Yolculuğa çıkmak gerekiyor 
Bir görünen ben var, bir de 
kimsenin bilmediği bir ben. 
Bunu artık biliyoruz. Prof. 
Dr. Ahmet Ertan Tezcan’ın 
kaleme aldığı Kendini Gizle-
yen İnsan tam da bunu anla-

tıyor. Eser yüzlerce kararın 
arkasında bizi yöneten bir 
başka benliğe ayna tutuyor. 
Kendilik ya da benliği ne 
kadar tanıyoruz gerçekten 
de? Bu sorunun yanıtını 
bulabilmek için bilinçdışına 
bir yolculuğa çıkmamız gere-
kiyor. Bu yolculuğun doğru 
olabilmesi, yoldan sapmadan 
ve belki de yanlış patikalara 
girip çıkmadan ilerlemek 
için de Kendini Gizleyen 
İnsan size bir rehber olacak. 
Bazen aldığınız bir kara-
rın aslında bilinçdışında 
kendinizi cezalandırmak için 
olduğunu bildiğinizde, karşı-
nızdaki insanın sizin canınızı 
yakmak için söylediği o cüm-
lelerin altında yatanı fark 
ettiğinizde, alışverişten tutun 
da türlü bağımlılıklarınızda 
sizi yönlendirenin buzun al-
tında kalmış bilinçdışınızdan 
kaynaklı olduğunu anladığı-
nızda hayatınızı bambaşka 
şekilde ilerletmenize yol 
açacak. Bu kitap bir uzman 
tarafından yazıldı. İster bir 
kişisel gelişim kitabı gibi 
okuyun, isterseniz psikoloji 
ve psikiyatri biliminin dene-
yimlerinden faydalanarak 
yorumlayın sizi aynı kapıya 
çıkaracak: Bilinçdışını anla-

mak insanı anlamaktır.

Arka kapaktan
Prof. Dr. Ahmet Ertan 
Tezcan psikiyatri alanında-
ki tecrübe ve birikimlerini 
aktardığı bu eşsiz kitapta, 
okuyucuyu bilinçdışında 
bir yolculuğa çıkarıyor. 
Kendini Gizleyen İnsan 
günlük hayatta her zaman 
yaptığımız basit bir hare-
ketin bile bilinçdışımızda 
köklü bir geçmişi olduğunu 
vaka örnekleri ve gerçeğe 
dayanan hikâyelerle anlatı-
yor. Kendini Gizleyen İnsan 
anne ve baba adaylarının, 
evlilik hayali kuranların, 
ruhsal yönden sağlıklı ve 
mutlu bir yaşam sürmek 
isteyenlerin başucu kitabı 
olacak nitelikte.

YENI sezonda da zengin bir 
kültür-sanat ajandası hazır-
layan Ümraniye Belediyesi, 

önemli isimler ve sanatçıları sanatse-
verlerle bir araya getirmeye başladı. 
Bu kapsamda, Ümraniye Kültür ve 

Sanat Merkezi’nde, Sinema Yazarı 
Suat Göçer’in moderatörlüğünde, 
sevilen oyuncu Mehmet Usta ile ke-
yifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Ekmek 
Teknesi, Bez Bebek, Leyla ile Mec-
nun ve son olarak da Teşkilat dizisiyle 

geniş kitlelerin tanıyıp sevdiği Oyuncu 
Mehmet Usta, sinema ve dizi kariyeri 
hakkında bilgi verdi. Sinema ve dizi 
sektörü hakkında değerlendirmelerde 
de bulunan Usta, izleyicilerin soruları-
nı yanıtladı. 

Ümraniye Belediyesi, 2021-2022 Kültür ve Sanat Sezonu’nun başlamasıyla birlikte Dizi ve Sinema Oyun-
cusu Mehmet Usta’yı ağırladı. Sevilen oyuncu Usta, kariyeriyle ilgili keyifli bir sohbet gerçekleştirdi

Ümraniye Mehmet Usta’yı ağırladıÜmraniye Mehmet Usta’yı ağırladı

Prof. Dr. Ahmet Ertan Tezcan’ın psikiyatri alanındaki Prof. Dr. Ahmet Ertan Tezcan’ın psikiyatri alanındaki 
tecrübe ve birikimlerini aktardığı Kendini Gizleyen tecrübe ve birikimlerini aktardığı Kendini Gizleyen 

İnsan isimli kitabı nemesis kitap etiketiyle raflardaki İnsan isimli kitabı nemesis kitap etiketiyle raflardaki 
yerini aldı. Bu eseri ister bir kişisel gelişim kitabı yerini aldı. Bu eseri ister bir kişisel gelişim kitabı 

gibi okuyun, isterseniz psikiyatri biliminin deneyim-gibi okuyun, isterseniz psikiyatri biliminin deneyim-
lerinden faydalanarak yorumlayın, kendini gizleyen lerinden faydalanarak yorumlayın, kendini gizleyen 

insan sizi her seferinde aynı kapıya çıkaracak. Tezcan, insan sizi her seferinde aynı kapıya çıkaracak. Tezcan, 
“Bilinçdışını anlamak insanı anlamaktır” dedi“Bilinçdışını anlamak insanı anlamaktır” dedi

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin hizmete hazır hale getirmek için uzun süredir çaba harca-Adana Büyükşehir Belediyesi’nin hizmete hazır hale getirmek için uzun süredir çaba harca-
dığı İnce Memed Halk Kütüphanesi açıldı.  Başkan Karalar, “ “Mustafa Kemal Atatürk’ün laik dığı İnce Memed Halk Kütüphanesi açıldı.  Başkan Karalar, “ “Mustafa Kemal Atatürk’ün laik 
Cumhuriyeti emanet ettiği gençlerimize, yeni neslin eserleri olacağını söylediği öğretmenle-Cumhuriyeti emanet ettiği gençlerimize, yeni neslin eserleri olacağını söylediği öğretmenle-

rimize, her yaştan ve her kesimden insanımıza hizmet edecek bir yer” dedirimize, her yaştan ve her kesimden insanımıza hizmet edecek bir yer” dedi

İki ödülle dönen “KAFES” filmi, 9. 
Boğaziçi Film Festivali kapsamında 

26 Ekim’de Beyoğlu Atlas Sine-
ması’nda, 27 Ekim’de de Kadıköy 
Sineması’nda gösterime girecek

Ordu’da daha önce 2 bin 100 yıllık Ana 
Tanrıça Kibele Heykeli ile 3 bin parça 
tarihi eser bulunan Kurul Kalesi’ndeki 
kazılarda, yeni giriş kapısı, depolama 

alanları ile 14 küpe ulaşıldı

58. Antalya Altın Porta-
kal Film Festivali’nde, 
Tarhan Karagöz’ün “En 

İyi Erkek Oyuncu” ödülü Özay 
Fecht’in de “En İyi Yardımcı 
Kadın Oyuncu” ödülünü aldığı 
KAFES filmi, İstanbul seyircisi 
ile buluşuyor. Boğaziçi Kültür 
Sanat Vakfı tarafından 23 – 30 
Ekim tarihleri arasında düzenle-
nen 9. Boğaziçi Film Festivali’nin 
Ulusal Uzun Metraj Film Yarış-
ması’nda “En İyi Film Ödülü” 
için yarışacak olan KAFES, 26 
Ekim’de Beyoğlu Atlas Sinema-
sı’nda saat 18.30’da perdeye 
çıkacak. Film 27 Ekim’de de 
Kadıköy Sineması’nda saat 
13.00’de gösterimde olacak.

KAFES FİLMİ
İSTANBUL’DA

KALEDE YENİ
GİRİŞ BULUNDU

BURAK ZİHNİ
BURAK ZİHNİ

KADIN, 42 yaşın-
da, lise mezunu, 
evli, 2 çocuk anne-
si. Benim sorunum 
annem. Devamlı 
ona bir şey olacak, 
diye korkuyorum. 
Günde en az üç 
dört kez telefonla 
arıyorum. Nasıl-
sın, iyi misin, bir 
şikâyetin var mı, 
diye soruyorum. 
Her gün bazen iki 
günde bir yanına 
uğruyorum. Her 
gittiğimde beni 
üzüyor. İğneleyici 
laflar söylüyor 
ama ben yine 
gidiyorum. Akşam 
yatağa yatınca an-
nem ölürse ben ne 
yaparım, mezarlık-
ta nasıl duracak, 
nasıl çürüyecek, 
diye aklıma bin 
bir türlü düşünce 
geliyor, uyuyamı-
yorum. Birisinin 
annesi ölse acısına 
nasıl katlanıyor, 
diye hayret ediyo-
rum.

Olgu örneği

ANKARA’DA doğdu. İlköğ-
renimini İstanbul Sarıyer 
Pertevniyal İlkokulu’nda, 
orta ve lise eğitimini Saint 
Benoit Fransız Lisesi’n-
de aldı. 1984’te Erzurum 
Atatürk Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nden mezun oldu. 
Ruh Sağlığı ve Hastalık-
ları uzmanlığını Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nde yaptı. Psiki-
yatri uzmanı olarak Gölcük 
Askeri Hastanesi ve SSK 
İzmit Hastanesi’nde çalıştı. 
1995 yılında akademik hayata 
başladığı Fırat Üniversitesi’n-
de 1998’de doçent, 2004’de 
profesör oldu. Fırat ve Mal-
tepe Üniversiteleri Psikiyatri 
anabilim dalı başkanı ve 
Kartal Lütfi Kırdar Eğitim 
ve Araştırma Hastanelerin-
de kurucu klinik şefi olarak 
çalıştı. Türkiye Psikiyatri 
Derneği Elazığ şubesini, 

Fırat Tıp Merkezi Psikiyatri 
Kliniğini ve Maltepe Üni-
versitesi Psikiyatri Kliniği’ni 
kurdu. Erenköy Ruh ve Sinir 
Hastalıkları Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi Psikiyatri kli-
nik şefliğinden 2011 yılında 
emekli olduktan sonra Bey-
kent Üniversitesi ve Gelişim 
Üniversitesi Psikoloji bölüm-
lerinde lisans ve yüksek lisans 
dersleri verdi. Halen İstanbul 
Aydın Üniversitesi Psikoloji 
Bölümü’nde yüksek lisans ve 
doktora dersleri vermektedir. 
Uzun yıllar Anadolu Psiki-
yatri dergisi editör yardımcı-
lığı görevini üstlendi, birçok 
psikiyatri dergisinin yayın ku-
rulunda ve bilimsel danışma 
kurullarında bulundu. Yurtiçi 
ve yurtdışında yayımlanmış 
200’den fazla çalışması ve bu 
çalışmalara ait 6000’den fazla 
atfı, kitapları ve kitap bölümü 
yazarlıkları mevcuttur.

Ahmet Ertan Tezcan kimdir?

MAHFESIĞMAZ Mahallesi 
79019 Sokak’ta açılan ve adı; 
dünyaca ünlü Adanalı yazar 
Yaşar Kemal’in İnce Memed 
romanından esinlenilerek 
verilen kütüphanenin açı-
lışına katılan öğrenciler ve 
halkla bir araya gelen Adana 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Zeydan Karalar, şunları söy-
ledi: “Burası için çok emek 
harcadık. İdeal bir kütüpha-
ne, gençler için çalışma alanı 
olsun istedik. Kütüphanenin bulunduğu 
bölgede çok sayıda üniversitede öğrenci-
miz var ve kentin her noktasından kolay 
ulaşılabilecek bir yer seçtik. Evde, yurtta 
rahat ders çalışamayan, kitap okuyamayan, 
araştırma yapamayan gençlerimiz, öğren-
cilerimiz için böyle bir kütüphane hazırla-
dık.” “17 bin kitap kapasiteli, 30 bilgisayarlı 
dijital kütüphane, sınırsız kablosuz interne-
ti, seminer salonları, özel çalışma odaları, 

grup çalışma odaları ve güvenlik sistemi ile 
ve 200 kişinin aynı anda hizmet alabileceği 
kütüphanemiz önemli bir görevi yerine ge-
tirecek. Adana Büyükşehir Belediyesi’nin 
ilk halk kütüphanesi olma özelliğini taşıyor. 
Şu anda 10 bin kitabımız var. 17 bin kitap 
kapasitesi doldurulduğu an ülkemizdeki 
ender halk kütüphanelerinden biri haline 
geleceğiz. Bu bizim eğitime, öğretime ve 
gençlerimize verdiğimiz önemden kaynak-
lanıyor” ifadelerini kullandı.  

Ince Memed Halk Kütüphanesi açıldı
Başkan Zeydan Başkan Zeydan 
Karalar, açılışı Karalar, açılışı 
takip eden takip eden 
gençlere Genç-gençlere Genç-
ler İçin Atatürk ler İçin Atatürk 
kitabını hediye kitabını hediye 
etti.etti.

‘TÜRKIYE Cumhuriyeti’nin 
Kurucusu Büyük Önder 
Mustafa Kemal Atatürk’ün 
eğitime verdiği önemi 
biliyoruz ve onun göster-
diği hedefte ilerlemek için 
çalışıyoruz’ diyen Karalar, 
“Mustafa Kemal Atatürk’ün 
laik Cumhuriyeti emanet 
ettiği gençlerimize, yeni 
neslin eserleri olacağını 
söylediği öğretmenlerimize, 
her yaştan ve her kesimden 
insanımıza hizmet edecek 
bir yer. Cumhuriyet öğret-
menlerimizin tamamı bu 
sorumluluğun bilincinde 
ve onlara da kütüphanenin 
hayırlı olmasını diliyorum.  

Bir filozofun dediği gibi; Bir 
kütüphane, bin hapishane 
kapatır. Önemli parkları-
mızda kütüphaneler açma-
ya devam edeceğiz. Bilim 
yolunda, aydınlık Türkiye 
yolunda ilerlemeye devam 
edeceğiz. Bizim tek yolumuz 
Mustafa Kemal Atatürk’ün 
izlediği yoldur.”

Yolumuz Atatürk’ün yoluYolumuz Atatürk’ün yolu

ALTINORDU ilçesine bağlı-
Bayadı Mahallesi’nde yer alan 
6’ncı Mithridates dönemine ait 

2 bin 300 yıllık Kurul Kalesi’nde, 2010 
yılında kazı çalışması başlatıldı. Gazi 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Yücel Şenyurt’un başkanlığında sürdü-
rülen çalışmalarda, Türkiye’de yerinde 
bulunan ilk mermer heykel olduğu 
tespit edilen, tahtında oturan 200 kilo 
ağırlığında ve 2 metre boyunda 2 bin 
100 yıllık Ana Tanrıça Kibele ile Be-
reket Tanrısı Dionyss, Pan ve hayvan 
biçimli dini kap olan Riton heykelleri 
ve 3 bin parça tarihi eser bulundu.

Başvuru yapıldı
1’inci derece arkeolojik ve doğal sit 
alanı olan kaledeki kazılarda ayrıca 
300 basamaklı merdiven ile milattan 
önceki dönemlere ait olduğu de-
ğerlendirilen pişmiş topraktan çatı 
kiremitleri ve duvar örgüsü seramik 
parçalarına ulaşıldı. Ortaya çıkan 
eserlerin ardından Kurul Kalesi’nin 
UNESCO Dünya Mirası Geçici Liste-
si’ne alınması için başvuru yapıldı. 
Geçen yıl ara verilen kaledeki kazılar, 
Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt 
başkanlığında haziran ayında yeniden 
başladı. Kazılarda kalenin doğu tara-
fında ikinci bir giriş kapısı, depolama 
alanları ile 14 yeni küpe ulaşıldı. Kazı 
ekibinin kaledeki çalışmaları sürüyor.



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 

22 EKİM 2021 CUMA

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 3’üncü maçında Manchester United sahasında 
Atalanta’yı 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada 3-2 mağlup etti. Atalanta’nın 

karşılaşmadaki 2’nci golünü milli oyuncu Merih Demiral kaydetti

SERDAR TATLI SERDAR TATLI 
ISTIFA ETTI!ISTIFA ETTI!

ŞAMPIYONLAR 
Ligi F Grubu 3’üncü 
maçında Manchester 

United, İtalya Serie A ekip-
lerinden Atalanta’yı konuk 
etti. Old Trafford’ta oyna-
nan karşılaşmada Atalanta, 
15’inci dakikada Pasalic’in 
golüyle 1-0 öne geçti. 28’inci 
dakikada Atalanta’nın 
kazandığı korner atışında 
Koopmeiners’in ortasına 
iyi yükselen milli oyuncu 
Merih Demiral’ın kafa 
vuruşunda meşin yuvarlak 
filelere gitti ve Atalanta 
skoru 2-0’a getirdi. Milli 

oyuncu Merih Demiral ikin-
ci yarının başında sakatlığı 
dolayısıyla yerini Matteo 
Lovato’ya bıraktı. 53’üncü 
dakikada Manchester Uni-
ted, Rashford’un golüyle 
farkı 1’e indirdi: 1-2. 75’inci 
dakikada Maguire’nin 
golüyle Manchester United 
skoru 2-2’ye getirdi. 81’inci 
dakikada Cristiano Ronal-
do’nun golüyle İngiliz ekibi, 
3-2 öne geçti. Karşılaşmada 
başka gol olmayınca Manc-
hester United, sahadan 3-2 
galip ayrıldı. Bu sonucun 
ardından İngiliz ekibi 6 

puanla haftayı lider kapatır-
ken Atalanta ise 4 puan ile 
3’üncü sırada yer aldı. Yaz 
transfer döneminde Juven-
tus’tan satın alma opsiyo-
nuyla kiralık olarak Atalan-
ta’ya katılan milli oyuncu 
Merih Demiral, İtalyan 
ekibiyle ilk golünü Manc-
hester United karşısında 
buldu. Bu sezon 3 tanesi 
Şampiyonlar Ligi olmak 
üzere toplam 9 maçta forma 
giyen 23 yaşındaki oyuncu, 
İngiliz ekibi karşısında ilk 
yarıda oynadığı futbol ile 
göz doldurdu. DHA

DEMIRAL’IN GOLÜDEMIRAL’IN GOLÜ
GALIBIYETE YETMEDIGALIBIYETE YETMEDI

TATLI’DAN önce de 19 
Ekim Salı günü MHK 
Yönetim Üyesi Metin 

Tokat istifa etmişti. Dün ak-
şam saatlerinde Türkiye Futbol 
Federasyonu ve Kulüpler Birliği 
Vakfı temsilcileri, MHK yapı-
sı ve hakem performanslarını 
değerlendirmek için toplantı 
gerçekleştirdi.

Koç tepki göstermişti
Ligin 9. haftasında oynanan 
Trabzonspor-Fenerbahçe kar-
şılaşmasının ardından sarı-la-
civertlilerin başkanı Ali Koç, 

maçın hakemi Ali Şansalan ve 
MHK’ye ağır eleştiriler getirmiş-
ti. Koç, “Bunlar düdüğü 2 gün 
asar, 3. gün verirler. Sistemin 
kökünden değişmesi lazım. Bu 
adam, bu maça atanmamalıydı. 
Başından da böyle söyleniyordu, 
biz ağzımızı açmadık. Bu ha-
kemlerin insanların emeklerini 
çalmaya ne hakları var? Son 2 
senedir resmen katlettiler bizi! 
Geçen sene 15 puanımız çalındı. 
Bu böyle gitmez! Ya çarpışarak 
değişecek ya da aklı selim her-
kes omuz omuza vererek değişe-
cek” ifadelerini kullanmıştı.

Son dönemde Türk futbolu kamuoyunun en çok eleştirdiği 
Merkez Hakem Kurulu’nda (MHK) başkan Serdar Tatlı istifa etti

Göztepe’de seferberlik

KARA Kartal’ın tecrü-
beli teknik direktörü 
Sergen Yalçın, Spor-

ting’e kaybettikleri Şampi-
yonlar Ligi C Grubu üçüncü 
mücadelesinin ardından oyun-
cularıyla toplantıda bir araya 
geldi. Dünkü idman öncesinde 
yapılan görüşmede, bekleme-
dikleri bir sonuç aldıklarını 
dile getirerek söze başlayan 
Yalçın, “Maçı almadılar. Kendi 
ellerimizle verdik! Hem de 
hiç olmayacak pozisyonlar-
la.... Korner ve iki kopya gol!” 
ifadelerini kullandı. Süper Lig 
’de pazartesi günü Galatasaray 
’la Vodafone Park’ta oynacak-
ları derbiden mutlak galibiyetle 

ayrılmaları gerektiğini belirten 
Sergen Yalçın, “Motivasyon 
eksikliğini derbide görmek is-
temiyorum. Sporting maçı artık 
geride kaldı. Evimizde Galata-
saray önünde bu hatalardan 
arınmış olarak çıkmak du-
rumundayız. Derbiyle yeni 
bir sayfa açacağız. Peşe 
peşe yaşadığımız 2 mağ-
lubiyetin ardından 
kazanıp çıkışa 
geçmek 
dışında kim-
senin bir 
düşüncesi 
olmasın” 
sözlerini 
sarf etti.

YENI BIR SAYFA 
AÇACAGIZ
Sergen Yalçın, Sporting karşısında alınan şok mağlubiyetin takımın 
üzerindeki etkilerini azatlmaya çalışıyor. Pazartesi günkü derbi ön-
cesinde dün oyuncularıyla bir toplantı yapan Yalçın, “Motivasyon 
eksikliği istemiyorum. Derbiyle yeni bir sayfa açacağız” dedi

İzmir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Fede-
rasyonu Avrupa Kupası (EHF European Cup) 2’nci Tur ilk maçında cumartesi günü evin-
de Yunanistan ekibi A.E.S.H. Pylea ile karşılaşacak. İki takım arasındaki rövanş karşı-
laşması yine İzmir’de 24 Ekim Pazar günü yapılacak ve turu geçen ekip belli olacak

HENTBOLCULAR 
YiNE SAHNEDE
TARIHINDE 12’nci kez 

Avrupa arenasında yer 
alacak İzmir Büyükşehir 

Belediyespor, ilk karşılaşmasını 
1999-2000 sezonunda yine EHF 
Cup’ta oynadıı. İzmir temsilcisi, 
bugüne kadar 4 kez EHF Cup, 
4 kez Challenge Kupası, 2 kez 
Avrupa Kupa Galipleri Kupası 
(Cup Winners Cup) ve 1 kez 
Avrupa Hentbol Federasyo-
nu Avrupa Kupası’nda (EHF 
European Cup) mücadele etti. 
İzmir BŞB, 2008-2009 sezonun-
da Challenge Cup’ta ilk kez yarı 
final oynadı.

İzmir’e davet
Geçen sezon hentbolda önem-
li başarılara imza attıklarını 

belirten İzmir Büyükşehir 
Belediyesi Gençlik ve Spor Ku-
lübü Başkanı Ersan Odaman, 
“Hentbol, kulübümüzle özdeş-
leşmiş bir branş. Geçen sezon 
hem kadın hem erkek takımla-
rımız Türkiye Kupası’nda final 
oynadı. İzmir’de hafta sonu 
Kadın Hentbol Takımımız, 
Yunanistan’ın A.E.S.H. Pylea 
ekibiyle karşılaşacak. Bu maçta 
İzmirlileri tribünde görmek 
istiyoruz ve bu iki maçı kazanıp 
bir üst tura adımızı yazdırmak 
amacındayız” dedi.

Üst turu istiyoruz
İzmir Büyükşehir Belediyespor 
Antrenörü Celal Gençoğlu, her 
sezon Avrupa kupalarına giden 

bir ekol kulüp olduklarını söyle-
yerek, “Süper Lig’de üst üste iyi 
sonuçlar aldık. Şimdi Avrupa 
Kupası maçlarına odaklandık. 
İzmir’deki iki maçtan iyi sonuç-
lar alarak bir üst tura geçmek 
istiyoruz. İzmir, kadın hentbo-
lunda Avrupa geleneği olan ve 
olarak uzun yıllardır oynama 
başarısı gösteren ekol bir kulüp. 
Avrupa’da gidebileceğimiz yere 
kadar gidip başarı sağlamak 
istiyoruz” dedi. Takım kaptanı 
Burcu Dindar ise “Takımımız 
çok formda. İzmir’de Avrupa 
mücadelesinde 2 maça çıkaca-
ğız. Seyirci desteğini de arka-
mıza alarak bir üst tura çıkmak 
istiyoruz” ifadelerini kullandı. 
 DHA

SÜPER Lig’de 
geçen hafta deplas-
manda Kasımpaşa’yı 

2-1 yenerek 4 maçlık gali-
biyet hasretine son veren 
Göztepe, cumartesi günü 
Gürsel Aksel Stadı’nda 
karşılaşacağı Trabzonspor 
müsabakasına iddialı 
hazırlanırken gözler Halil 
Akbunar’a çevrildi. Ka-
sımpaşa maçında dizinden 
sakatlanıp 40’ncı dakikada 
oyundan çıkan tecrü-
beli futbolcunun henüz 
iyileşmediği ve takımla 
antrenmanlara çıkamadığı 
bildirildi. Göztepe sağ-
lık ekibinin Halil’i maça 
yetiştirebilmek için yoğun 
bir çaba sarf ettiği ifade 
edildi. Takımın en önemli 
kozlarından olan kaptan 
Halil’in büyük olasılıkla 
Trabzonspor karşısında 
forma giyemeyeceği vur-
gulandı. Teknik direktör 
Nestor El Maestro’nun 
Halil’in oynayamama du-
rumuna karşı Lourency’i 
hazır tuttuğu ifade edildi.

Orta sahada değişiklik
Sırp teknik adamın 
namağlup lider Trab-
zonspor’a karşı hücum 
ağırlıklı bir kadroyla 

sahaya çıkmayı planladığı 
belirtildi. Trabzonspor’dan 
çekinmeyen Maestro’nun 
forvette yine Jahovic ve 
Ndiaye ikilisiyle gol ara-
yacağı, orta sahada da bir 
dizi değişiklikler yapacağı 
kaydedildi. Kasımpaşa 
maçında jeneriklik bir gole 
imza atan Tijanic’i 11’de 
düşünen Maestro’nun Yal-
çın’ı kenara çekebileceği 
öğrenildi. Savunmada da 

rotasyon yapması beklenen 
38 yaşındaki teknik adamın 
cezası sona eren Arslana-
gic’i Kahraman’ın yerine 
görevlendireceği, Atınç’ı 
ise yedeğe çekmeyeceği 
gelen haberler arasında. 
Göztepe’de taraftarlar ise 
stadın koronavirüs pande-
misi nedeniyle uygulanan 
yüzde 50’lik kapasitesini 
tamamen doldurup tribün 
şov yapmayı planlıyor.



TECRÜBELI teknik adam, 
pazar günü oynayacakları 
Adana Demirspor maçı 

öncesinde açıklamalarda bulundu. 
Ligin çok zor geçtiğini belirten 
Çalımbay, “Hakem arkadaşları-
mız için de lig zor geçiyor. Son iki 
maçımızda bariz hakem hataları 
oldu. Hakem arkadaşlarımızın çok 
dikkat etmesi gerekiyor. Ellerinde 
VAR gibi bir şey var, onu çok iyi 
değerlendirmeleri lazım. Biz de 
son oynadığımız Antalyaspor maçı-
nı kazanmak için sahaya çıktık ama 
yeni bir antrenörün oraya gelmesi 
ve 3’lü oynamaları nedeniyle biraz 
bocaladık. Yine de golleri bulduk. 
İkinci yarı iyi pozisyonlar bulduk 
ama onları değerlendiremedik” 
diye konuştu.

Mücadele etmek lazım
Ligin uzun bir maraton olduğunu 
söyleyen Çalımbay, “Kimin kimi 

yeneceği belli olmuyor. Adana 
Demirspor maçında çok dikkatli 
olmamız gerekiyor. Özellikle dep-
lasmanda çok iyi oynayan bir takım. 
Kendi sahamızda oynayacağımız bu 
maçta tek düşüncemiz kazanmak. 
Başka hiçbir şey düşünmüyoruz. 
Kaybettiğimiz puanı telafi etmemiz 
lazım. Kolay maç olmayacak onun 
da farkındayız. Bu maçta hakem 
arkadaşlara da çok iş düşüyor. İyi 
bir maç yönetirlerse kazanacağımız 
bir maç olacağını düşünüyoruz. 
Yapacağımız tek şey; çok çalışıp, 
çok mücadele edip oyundan kopma-
yarak maçı kazanmak. Takımımıza 
yürekten inanıyorum” diye konuştu.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 
“Hakem arkadaşlarımız için de lig zor geçiyor. 
Son iki maçımızda bariz hakem hataları oldu. 
Hakem arkadaşlarımızın çok dikkat etmesi 
gerekiyor. Ellerinde VAR gibi bir şey var, 
onu çok iyi değerlendirmeleri lazım” dedi

Zor zamanlardan geçtiğini ve asla pes 
etmediğini belirten Örken, “Hem maddi 
açıdan zorlandım, hem de ailemden, 
arkadaşlarımdan çok feragat ettim. Ama 
sonuçta bu başarıya gelmek beni çok 
gururlandırdı. Ülkemiz bu spor dalında 
çok gelişmiş değil; ama gelişmekte 
olan bir spor branşıdır. Umarım 
daha büyük başarılara imza atarız. 
Hedefim önce dünya şampiyon-
luğu daha sonra da olimpiyat 
şampiyonu olmak” ifade-
lerini kullandı.

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

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

13 maçlk seri bitti 

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi 

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

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

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

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

İlk yar 1-0 

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

Net skor 

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

Ankaragücü 
3’te 3 yaptı

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

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

Önemli bir golcü 

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

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

Hatayspor açklamşt 

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

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

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

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

Ugurcan Çakır’a 
Juventus talip  

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

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

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

çnda 3. galibiyeti elde etti.

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

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

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

YANAL’IN  
KARİYERİ

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

tasnda deplasmanda Aytemiz 
Alanyaspor'a 4-0 kaybeden Fraport 

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

13 maçlk seri bitti 

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi 

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

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

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

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

İlk yar 1-0 

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

Net skor 

Maçn 61. dakikasnda Ankaragücü Börven'in 
attğ golle durumu 2-0'a getirdi. İkinci yarda 
oyuna giren Paintsil, topla birlikte ceza saha-
sna yaklaşt. Sağ kanattan bindirme yapan 
Kitsio tek pasla Börven'e gönderdi. Börven 
penalt noktasnn hemen ilerisinden şutunu 
att ve topu filelerle buluşturdu. 
 Ankaragücü bu golden 2 dakika sonra, dakika 
63'te fark 3'e çkard. Ceza sahasnn sağ çiz-
gisinde Kitsiou, dşardaki arkadaş Endri Çe-
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  
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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. 
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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 
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nik adam olarak görev yapan teknik 
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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 
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bahçe ile de 1 Süper Lig 
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22 EKİM 2021 CUMA

TÜRKIYE Futbol Federasyonu (TFF) 
Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı 
Serdar Tatlı’nın istifası sonrasında Trab-

zonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Demirören 
Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bu-
lundu. 20 kulübün de Serdar Tatlı’nın ayrılması 
konusunda herhangi bir görüş belirtmediğini 
kaydeden Ağaoğlu, “Hakemler konusundaki 
sıkıntı, tamamen sistem üzerinedir. Sistemin 
değişmesi lazımdır. Kişiler değişse de prob-
lemler değişmemiştir. Önemli olan sistemin 
değişmesidir. Problemler; eğitimler, hakem 
atamaları, gözlemci raporları vb. durumlar. 
Dün federasyonda da konuştuğumuzda Serdar 
Tatlı ile ilgili olumsuz bir görüş belirtilmemiştir. 
Sadece sistemle alakalı problemler vardır. Ser-
dar Tatlı’nın ayrılması, federasyonu ilgilendirir. 
20 kulübün de bu yönde bir isteği olmamıştır. 
Dünkü görüşmelerimizin sonucunda, gelecek 
hafta somut adımların atılması konusunda fikir 
birliğine varılmıştır” ifadelerini kullandı.

Dünya’da  550 kilometreyle en uzun 
bisiklet yoluna sahip ikinci şehir 
olan Konya,  bu ünvanını milli bi-

siklet sporcusu Ahmet Örken’ın ABD’de-
ki ABD’deki Wildlife Generation Pro 
Cycling’e transfer olmasıyla taçlan-
dırdı.  Çumra ilçesinde doğan ve 
çocukluk yıllarında hep bisikleti-
nin olmasını hayal eden Ahmet 
Örken, 10 yaşında bisikletle 
tanıştı. Ardından Konya so-
kaklarında bisiklet kullanmayı 
öğrenen Örken, fiziği 
nedeniyle ağabeyinin 
arkadaşı bisiklet spo-
ruyla ilgilenmesini söyledi.

Çumra’dan ABD’ye
Çatalhöyük Çumra 
Belediyespor’un 
bisiklet takı-
mında spor-
culuğa adım 
atan Örken, 
2022 yılında 
ABD sokakla-
rında Wildlife 

Generation Pro Cycling takımı için 
yarışacak. Bisiklet kullanmayı çok 
sevdiğini belirten milli bisiklet-
çi Ahmet Örken, şunları söyledi: 

“Çocukluğumda bisiklet kullanmayı 
çok seviyordum. En büyük hayalim, 

bir bisiklet sahibi olmaktı. Bisik-
letim olduktan sonra her gün 
kullanmaya başladım. Bir gün, 
ağabeyimin arkadaşı boyumu, 
kilomu, yaşımı sordu ve bu spor 
için uygun bir fiziğim olduğunu 
söyledi. Beni stadyuma götür-
dü ve ilk kez 2007 yılında bi-
siklet sporuyla Çatalhöyük 

Çumra Belediyespor ta-
kımıyla tanıştım. Orada 
antrenmanlara baş-
layınca ilk defa yarış bi-
sikletini gördüm ve çok 
heyecanlanmıştım.”

Ailesinin geçimini sağladı
Bisiklet sporundan elde 

ettiği gelirle ailesinin 
geçimini sağladığını an-

latan Örken, ‘’Annem 

ve  babam ayrıydı.  Ben annemin yanında kalı-
yordum ve çok büyük maddi sıkıntılar yaşıyor-
duk. Ekmek alacak paramız yoktu. Bu spora 
başlamamla birlikte maddi sıkıntılarımızı çok 
kolay aşmaya başladık. Ailem çok mutlu oldu. 
Başarılarım devam ettikçe teklifler gelmeye 
başladı. 2007-2008 yılları arasında Çatalhö-
yük Çumra Belediyesinde bu spora devam 
ettim daha sonra Torku Şeker Spor’dan teklif 
geldi ve oraya geçtim. Torku Şeker’de iken 
birçok büyük takımlara karşı başarı elde ettim. 
Daha sonra Sakarya Spora oradan  da Malez-
ya Sapura takımına transfer oldum. Şimdide 
Wildlife Generation Pro Cycling 2022 yılı için 
1 yıllık sözleşmemizi yapacağız” diye konuştu. 

İlk şampiyon
Türkiye’nin ilk 23 Yaş Altı Gençler Pist 
Bisikleti Avrupa Şampiyonu olduğunu hatırla-
tan Örken, “İşin içinde bisiklet olunca antren-
manlara ve turnuvalara çok hevesli hazırlan-
dım. Başarılarım arttıkça birçok uluslararası 
müsabakalara katıldım ve buralarda da derece 
elde ettim. Türk bisiklet tarihinde ilk Avru-
pa bisiklet şampiyonluğuna sahibim. Bunun 
dışında da birçok Türk sporcunun ulaşamadığı 
başarılara ulaştım” dedi. DHA

EKMEK ALACAKEKMEK ALACAK  
PARAMIZ YOKTUPARAMIZ YOKTU

HAKEMLER ÇOK HAKEMLER ÇOK 
DIKKAT ETMELI DIKKAT ETMELI 

Konya’da çocukluk yıllarında bisikleti olmasını hayal eden ve buna kavuştuktan sonra da sürekli pedal çevirerek 
milli sporculuğa kadar ulaşan Ahmet Örken’e (28) tutkusu, Amerika Birleşik Devletleri’nin kapılarını açtı. Örken, 
“Ekmek alacak paramız yoktu. Bu spora başlamamla birlikte maddi sıkıntılarımızı çok kolay aşmaya başladık” dedi 

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Hakemler 
konusundaki sıkıntı, tamamen sistem üzerinedir. 

Kişiler değişse de problemler değişmemiştir. 
Önemli olan sistemin değişmesidir” dedi

BİRÇOK ŞEYDEN  FERAGAAT ETTİM

SISTEM 
DEĞIŞMELI

ISTANBUL Büyükşehir 
Belediyesi (İBB) iştirakle-
rinden, Türkiye’nin en güçlü 

kent içi raylı sistem işletmecisi Metro 
İstanbul, spora ve sporculara destek 
vermeye devam ediyor. Geçen yıl ilki 
düzenlenen Metro İstanbul Strong-
man Challenge Tren Çekme Yarış-
ması’nın ikincisi 24 Ekim Pazar günü 
saat 11.00’de Metro İstanbul Alibey-
köy Yerleşkesi’nde gerçekleştirilecek.

Tren çekme yarışması 
Metro İstanbul ve Türkiye Power-
lifting, Strongman ve Streetworkout 
Federasyonu iş birliği ile düzenlene-
cek olan etkinlikte ilk olarak; Metro 
İstanbul çalışanlarından oluşan 5’er 

kişilik 9 takım arasında tren çekme 
yarışması yapılacak. Ardından Milli 
Sporcu Cenk Koçak ve profesyonel 
strongman sporcuları Bora Güner, 
Fatih Karaca, Gökhan Çiçek, Oktay 
Akay, Ozan Yaykır, Tuna Sivas ve 
Tuna Tavus yarışacak. Geçen yıl 33,5 
ton ağırlığındaki treni çekmek için 
yapılan yarışma kapsamında bu yıl T5 
Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tram-
vay Hattı’nda kullanılan 46,9 ton 
ağırlığındaki tramvay aracı çekilecek.

2 milyon kişi taşıyoruz
Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür 
Soy spora ve sporculara her zaman 
destek vermeye hazır olduklarını 
belirterek, “Geçen yıl zorlu pandemi 

koşullarına rağmen ilkini düzenledi-
ğimiz Metro İstanbul Strongman Chal-
lenge Tren Çekme Yarışması’nın bu 
yıl ikincisini gerçekleştirecek olmanın 
heyecanını yaşıyoruz. Bu yıl yarışma-
mızı İstanbullular ile birlikte izleyecek 
olmak heyecanımızı daha da artırıyor. 
Biz 16 hattımızda her gün 2 milyonu 
aşkın İstanbulluyu taşıyoruz. Metrolar 
sadece demir trenlerden ibaret değil, 
onlara ruhunu veren ve hareket etti-
ren bizim çalışanlarımız. Tren çekme 
yarışması; salgın, deprem, afet deme-
den özverili ve kesintisiz bir şekilde 
görevini yaparak İstanbul’u taşımaya 
devam eden çalışanlarımızın gücünü 
de sembolize etmesi nedeniyle bizim 
için iki anlam taşıyor” diye konuştu.

METRODA GÜÇ METRODA GÜÇ 
GÖSTERISIGÖSTERISI

Türkiye’nin en güçlü isimleri yine Türkiye’nin en güçlü kent içi raylı sistemi olan İstan-
bul metrosunda yarışacak. Metro İstanbul çalışanlarından oluşan 5’er kişilik 9 takım 
arasında geçecek mücadelenin ardından profesyonel sporcular güç gösterisi yapacak

EMRE BELÖZOĞLU’NUN ILK TRANSFERIEMRE BELÖZOĞLU’NUN ILK TRANSFERI
Başakşehir’in yeni teknik direk-
törü Emre Belözoğlu ilk transfe-
rini Fenerbahçe ‘den Mauricio 
Lemos’la yapmaya hazırlanıyor. 
35 yaşındaki Alexandru Epure-
anu’nun sezon sonunda bitecek 
olan sözleşmesini uzatmayı 
düşünmeyen Emre Belözoğlu, 
Fenerbahçe’de görev aldığı dö-
nemde ‘kefilim’ diyerek transfer 
ettiği Mauricio Lemos’u yeni 
sezonda kadrosuna katacak. Vi-
tor Pereira’nın kadroda düşün-

mediği ve sezon sonuna kadar 
Beerschot’a kiralanan Mauricio 
Lemos transferinde Fener-
bahçe’nin Başakşehir’e zorluk 
çıkarmayacağı belirtiliyor. İki 
ekip arasındaki iyi ilişkiler ve 
Emre Belözoğlu faktörü sebe-
biyle transfere kesin gözüyle 
bakılıyor.

1 buçuk yıl sözleşmesi var
Fenerbahçe’nin geçtiğimiz 
sezon başında 1,5 milyon euro 

karşılığında Las Palmas’tan 
transfer ettiği Mauricio Le-
mos’un Sarı-Lacivertlilerle 30 
Haziran 2023 tarihine kadar 
sözleşmesi bulunuyor.
Öte yandan Emre Belözoğlu 
dün yaptığı açıklamada “Bu 
haftadan itibaren transfer çalış-
malarına başlayacağız. Gelecek 
sene genç ve dinamik bir takım 
olma hedefimiz var. Gençleş-
memiz gerekiyor” ifadelerini 
kullanmıştı. 

Emre Belözoğlu 
Fenerbahçe’deyken 

‘kefilim’ diyerek 
transfer ettiği 

Mauricio 
Lemos’u 

Başakşehir’e 
kazandırıyor



AVCILAR’DAKİ Küçükçekmece Gölü kıyısında sürdü-
rülen Bathonea Antik Liman Yerleşkesi kazıları ile ilgi-
li düzenlenen sempozyumda bölgenin tarihteki önemi 
üzerinde durulurken, kazılarda ilk uygarlığın yanı sıra 
tarihi 9 bin yıl öncesine varan uluslararası ticaretin 
izlerinin gün ışığına çıkarıldığı belirtildi. Kazı heyeti 
başkanı Prof.Dr. Şengül Aydıngün, Viking izlerinin 
de bulunduğu Bathonea Antik Liman Yerleşkesi’n-
de Osmanlı döneminin kayıkhane veya tersanesi-
nin de olabileceğini söyledi.

Kronolojik boşluk var
Barış Manço Kültür Merkezi’nde Uluslararası Av-

cılar Kent ve Tarih Sempozyumu’nun açılışında ko-
nuşan Belediye Başkanı Turan Hançerli, İstanbul’daki 

Yarımburgaz Mağaraları’nın bulunduğu Bathonea 
Antik Liman Yerleşkesi’nin Avcılar’da bulunduğunu, 

kazı çalışmalarının devam ettiğini, her geçen gün yeni 
bulgulara ulaşıldığını söyledi. Kaymakam Kemal İnan 
da tarihe ışık tutan çalışmaların yıl boyu sürmesini ümit 
ettiklerini ifade etti. Sempozyumu yöneten aynı zamanda 
kazı başkanı Kocaeli Üniversitesi’nden Prof.Dr. Şengül 
Aydıngün, İstanbul tarihinde son 9 bin yılda özellikle 
8 bin 500-650 yılları arasında büyük kronolojik boşluk 
bulunduğunu, 2007 yılında başlatılan Bathonea kazıları 
ile bunun dolmaya başladığını söyledi. 

ÇATALCA Belediye Başkanı 
Mesut Üner, Yalıköy Mahal-
lesi’nde balıkçıları rahatlata-
cak ve Çatalca ekonomisine 
büyük katkıda bulunacak 
“Balıkçı Barınağı Projesi” ile 
ilgili önemli bir açıklamada 
bulundu. “Çatalca’mızda 
hizmet dokunuşlarımıza 
durmaksızın devam ediyoruz. 

Balıkçı barınağı projemiz tüm 
halkımza hayırlı olsun” diyen 
Üner, “Yalıköy mahallemiz-
de, gerek geçimini balıkçı-
lıktan sağlayan halkımıza 
gerekse ilçemize ekonomik 
anlamda büyük bir kazanım 
sağlayacak, Balıkçı Barınağı 
Projemizin en önemli süreç-
lerinden biri olan ana etüt 
ve proje çalışmalarımızla 
birlikte liman ölçümlerimiz 
bugün başladı. Çok yakında 
yapımına başlayacağımız bu 
değerli vizyon projemizde 
ilçemize hizmet yolunda her 
zaman yanımızda olan Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, Ulaştırma 

ve Altyapı Bakanımız Adil 
Karaismailoğlu ve Bakanlık 
Bölge Müdürümüz Serdar 
Yücel’e Çatalca’mıza yaptık-
ları katkılar için çok teşekkür 
ederiz. Türkiye Cumhuriyeti-
mizin Kurucusu Gazi Mus-
tafa Kemal Atatürk’ün ‘Az 
zamanda çok ve büyük işler 
yaptık’ sözünü rehber edine-
rek, ilçemizi her alanda dünya 
şehri İstanbul’un parlayan 
yıldızı yapmaya kararlıyız. Do-
ğup büyüdüğüm topraklara, 
Çatalca’mıza bir vizyon proje 
daha kazandırmanın gururu 
anlatılmaz yaşanır.  İlçemi-
ze hayırlı olsun” ifadelerini 
kullandı. 

HÜRRİYET’E konuşan oyuncu Hazal Türesan, 
kötü bir şey olunca pozitif olan insanlar-
dan olduğunu söyledi. Kolay kolay kimseye 
kırılmadığını dile getiren Türesan, “Hiç kolay 
kırılmam. İnsanlara tanıştığım zaman 100 

kredi veririm. Tüketebilirsin ya da istemezsen 
tüketme. 100 krediyi tükettiği zaman bir 

daha asla onunla konuşmam” dedi. Türe-
san, “Sevginin hakkını verebildiğini düşü-
nüyor musun?” sorusunu da “Evet. Çünkü 
birini sevdiğim zaman onunla ilgili her 
şeye dikkat ederim. Neyi seviyor, neyi sev-
miyor? Hangi saatte uyanır, hangi saatte 
uyur? Nasıl mutlu olur, nasıl mutsuz olur? 
Her şeyi öğrenirim ve bunun için çaba sarf 
ederim” şeklinde cavpladı. 
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D ünyanın en eski ve en görkemli ma-
betlerinden olan, İstanbul’un fethin-
den sonra insanlık ve inanç

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

Cumhurbaşkanı yazdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
beklenen müjdeyi verdiği ve Ayasofya’nın
tarihimizdeki yerini anlatan şu satırları ki-
tapta yer aldı: "Ayasofya, 86 yıl aradan
sonra, Fatih SultanMehmet 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 veMilli Birlik günü dolayı-
sıyla düzenlediği anma programı
Saraçhane Parkı'da gerçekleşti. Fatih
Belediye Başkanı M. Ergün Turan'ın
ev sahipliğinde gerçekleşen anma
programına İstanbulMilletvekilleri
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 İmamHatibi 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 Temmuzmarşlarının 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 müjdesiylemüze statüsünden
tekrar cami hüviyetine kavuşan Ayasofya hakkında; yayım-
lanmış yazı, yorum ve şiirlerle, gazetemanşetlerine yansı-
yan haberlerden derlenenmuhteşemmabedin 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 İlanKurumuYönetimKurulu Baş-
kanı Prof. Dr.M. Zahid Sobacı, eser hak-
kında “İstanbul’un fethi nasıl tüm insanlık
için bir dönümnoktası olmuş ise
FethiyeCamii olarak anılan Ayasof-
ya’nın 10 Temmuz 2020 tarihinde
yeniden ibadete açılarak, aslına rücu
etmesi de tarihin kırılma anlarından
biri olarak kayıtlara geçmiştir. Basın
İlanKurumumuzca hazırlanan bu
kitap, AyasofyaCamii’nin tarihine
basının gözünden bakmanızı sağla-
yacak. NitekimAyasofyaCamii her

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

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

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

BİK Genel
Müdürü

Rıdvan Duran

M. Zahid Sobacı

BAŞARI UZUN BİR YOLCULUK BİÇİMİDİR
Çatalca Belediye Başkanı 
Mesut Üner, belediye tara-
fından yapılan çalışmaları 
denetledi. Bu kapsamda 
yapımı devam eden kapa-
lı katlı otopark inşaatını 
gezen Üner, yetkililerden 
bilgi aldı. Başkan Üner’e 
Belediye Başkan yardımcı-
ları, Meclis üyeleri ve birim 
müdürleri eşlik etti.  Katlı 
kapalı otopark projesi şanti-
ye alanı denetimleri sonrası 
açıklamalarda bulunan 
Mesut Üner, “Çatalca’mız-

da hizmet dokunuşlarımıza 
devam ediyoruz. Makamdan 
değil sahadan çalışmalarımız 
sürecek. otopark yapımında 
artık sona çok yaklaştık. 
Yapımı tüm hızıyla devam 
eden ve tamamlanması süre-
cinde sona çok yaklaştığımız 
kapalı otopark şantiyemiz-
de yerinde denetimlerde 
bulunarak, çalışma arkadaş-
larımıza kolaylıklar diledik. 
Çatalca’mızın en büyük 
sorunlarından biri olan 
otopark sorununu çözümü-
nü sağlayacak 300 araçlık 2 
katlı otoparkımız ile birlikte 

Kapalı Pazarımız tamam-
landığında pazarın olmadığı 
günlerde 1200 araçlık oto-
park olarak hizmet verecek 
ve toplamda 1500 araçlık 
otoparkımızla ilçemizde 
otopark sorunu tarih olacak. 
Hayırlı olsun” dedi. 

BAHADIR SÜGÜR

MUTLULUK AŞILAYACAĞIZ
İBB, 10 aylık çalışma sonucu Mecidiyeköy Meydanı’nı İstanbulluların hizmetine açtı. 

Kentin, araç ve insan trafiği açısından en yoğun noktalarının başında gelen Mecidiyeköy’e 
soluk aldıran meydanı gezen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Mecidiyeköy’de hayatın nasıl 

değişeceğine herkes tanık olacak. Biz, insanlara mutluluk aşılayacağız” dedi
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), 
22 Ocak 2021’de başlattığı “Mecidiyeköy 
Meydanı” çalışmasını tam 10 ay içinde 
tamamladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğ-
lu ve Şişli Belediye Başkanı Muammer Kes-
kin ile birlikte Mecidiyeköy’e soluk aldıran 
meydanı deneyimledi. İBB Genel Sekreter 
Yardımcıları Mahir Polat ve Gürkan Alpay 
tarafından bilgilendirilen heyet; Ödünç 
Kütüphane, İstanbul Kitapçısı, Mecidiye-
köy Sanat, BELTUR büfesi ile Çözüm Mer-
kezi’ni gezdi, meydandaki dans ve müzik 
gösterisini izledi. İstanbul Kitapçısı’nın ilk 
müşterisi olan ve siftahı yapan İmamoğ-

lu, aldığı kitabı, Kaftancıoğlu’na hediye 
etti. BELTUR büfesi önünde vatandaşlarla 
sohbet eden İmamoğlu, kendisine sorun-
larını aktaran anne-kıza kahve ikramında 
bulundu.

Değişim olacak
İmamoğlu, meydanla ilgili değerlendir-
melerini de alanda yaptı. “Mecidiyeköy 
Meydanı’nın yeni halini, gezerek sizlere 
tanıtmak ve hissettirmek istedim” diyen 
İmamoğlu, gazetecilere alanı daha sakin 
haliyle bir kez daha gezmeleri tavsiye-
sinde bulundu. Yapılan çalışmayla Me-
cidiyeköy’de hayatın nasıl değişeceğine 
herkesin tanık olacağını belirten İmamoğ-
lu, “Düşünsenize; buradan gelip geçen 
insanlar, hepimiz, hepiniz burada 8 bin 
metrekare, insanların kullanımına sunula-
mayan bir yer olduğunu hayal edebilirler 
miydi? Şu an bulunduğumuz alanda, tam 
8 bin metrekarelik bir alanı, İstanbul’un 
göbeğinde, Mecidiyeköy’de, belki de kişi 
başına yeşil alanın en az düştüğü, binala-
rın arasında gibi düşündüğümüz yerde bir 
alanı, İstanbulluların hizmetine sunmuş 
olduk” ifadelerini kullandı.

AVCILAR’DAKİ Küçükçekmece Gölü kıyısında sürdü-
rülen Bathonea Antik Liman Yerleşkesi kazıları ile ilgi-
li düzenlenen sempozyumda bölgenin tarihteki önemi 
üzerinde durulurken, kazılarda ilk uygarlığın yanı sıra 
tarihi 9 bin yıl öncesine varan uluslararası ticaretin 
izlerinin gün ışığına çıkarıldığı belirtildi. Kazı heyeti 
başkanı Prof.Dr. Şengül Aydıngün, Viking izlerinin 
de bulunduğu Bathonea Antik Liman Yerleşkesi’n-
de Osmanlı döneminin kayıkhane veya tersanesi-
nin de olabileceğini söyledi.

Kronolojik boşluk var
Barış Manço Kültür Merkezi’nde Uluslararası Av-

cılar Kent ve Tarih Sempozyumu’nun açılışında ko-
nuşan Belediye Başkanı Turan Hançerli, İstanbul’daki 

Yarımburgaz Mağaraları’nın bulunduğu Bathonea 
Antik Liman Yerleşkesi’nin Avcılar’da bulunduğunu, 

kazı çalışmalarının devam ettiğini, her geçen gün yeni 
bulgulara ulaşıldığını söyledi. Kaymakam Kemal İnan 
da tarihe ışık tutan çalışmaların yıl boyu sürmesini ümit 
ettiklerini ifade etti. Sempozyumu yöneten aynı zamanda 
kazı başkanı Kocaeli Üniversitesi’nden Prof.Dr. Şengül 
Aydıngün, İstanbul tarihinde son 9 bin yılda özellikle 
8 bin 500-650 yılları arasında büyük kronolojik boşluk 
bulunduğunu, 2007 yılında başlatılan Bathonea kazıları 
ile bunun dolmaya başladığını söyledi. 

HÜRRİYET’E konuşan oyuncu Hazal Türesan, 
kötü bir şey olunca pozitif olan insanlar-
dan olduğunu söyledi. Kolay kolay kimseye 
kırılmadığını dile getiren Türesan, “Hiç kolay 
kırılmam. İnsanlara tanıştığım zaman 100 

kredi veririm. Tüketebilirsin ya da istemezsen 
tüketme. 100 krediyi tükettiği zaman bir 

daha asla onunla konuşmam” dedi. Türe-
san, “Sevginin hakkını verebildiğini düşü-
nüyor musun?” sorusunu da “Evet. Çünkü 
birini sevdiğim zaman onunla ilgili her 
şeye dikkat ederim. Neyi seviyor, neyi sev-
miyor? Hangi saatte uyanır, hangi saatte 
uyur? Nasıl mutlu olur, nasıl mutsuz olur? 
Her şeyi öğrenirim ve bunun için çaba sarf 
ederim” şeklinde cavpladı. 

İ

Sevince tam
SEVERiM!

OTOPARK SORUNUOTOPARK SORUNU
TARİH OLACAK!TARİH OLACAK!
Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, kapalı katlı otopark proje şantiyesini ziyaret etti. Üner, “300 araçlık 2 kat-
lı otoparkımız ile birlikte kapalı pazarımız tamamlandığında pazarın olmadığı günlerde bin 200 araçlık otopark 
olarak hizmet verecek ve toplamda bin 500 araçlık otoparkımızla ilçemizde otopark sorunu tarih olacak” dedi

22 EKİM 2021 CUMA

Liman ölçümleri başladı

Tam 9 bin yıl 
önceye ışık


