
KARDEŞLİK MESAJI

Yolumuz hep
sevgiden geçsin

Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, İstan-

bul Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu, CHP Beylikdüzü
İlçe Başkanı Av. Turan Taşkın Özer
ve Beylikdüzü Belediyesi meclis üye-
leri ile birlikte Nevşehir'in Hacıbektaş
ilçesinde düzenlenen 58. Ulusal, 32.
Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma
Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikle-
ri’ne katıldı. Burada konuşan Çalık,
“Sevginin hoşgörünün ve aydınlan-
manın yol göstericisi Hacı Bektaş Ve-
li’yi bir kez daha rahmetle anıyor ve
Muharrem ayında tutulan oruç ve
edilen duaların kabul olmasını 
diliyorum.” dedi. I SAYFA 8
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Son 3 yılda elektriğe yüzde
123 oranında zam geldi-

ğini anımsatan Sevgi Emanet,
bugün yüksek düzeyde gelen fatu-
raların sebebinin de bu zamlar ol-
duğunu açıkladı. Elektrik
faturasındaki vergilere de dikkat
çeken Emanet, “Faturalardaki
vergi oranları çok fazla. TRT payı
var, dağıtım bedeli var, enerji fo-

nuna aktarılan tutar var, tüketim
vergisi var. Kayıp kaçak bedeli var.
Bunlar yetmezmiş gibi bir de elek-
trik tedarik şirketlerinin yaptıkları
masraflar da faturalara yansıtılı-
yor. Hal böyle olunca da faturalar
artık kabartık gelmeye başladı.
Zamları da düşünürseniz ortaya
fahiş fiyatlar çıkıyor. Vatandaş da
doğal olarak isyan ediyor” dedi.
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Fatih Kumkapı'da Bizans döneminin önemli limanları arasında olan
Kontaskalion Limanı, otopark olarak kullanılıyor. Tarih kaynaklarında
farklı isimlerle anılan limanın içinde şu an onlarca araç bulunuyor

Kontaskalion Limanı Fatih
Kumkapı Kumluk Sokak'ta yer

alıyor. 6'ncı yüzyılın başlarına kadar
faaliyetine devam eden liman, bugün
kaderine terk edilerek otopark olarak
kullanılıyor. Konuyla ilgili konuşan
sanat tarihçisi Hayri Fehmi Yılmaz,
“Kontaskalion Limanı deyince bir de
denizin içine doğru ahşap iskeleler
geliyor. Yine Kontaskalion Limanı'nın
da Akdeniz ve Karadeniz dünyasın-
dan gelip giden tüccarları, gemileri ve
birçok kültürü hayal etmek gerekiyor.
Ancak bugün Kontaskalion Limanı
ziyaret etmek isteyenler için projeler
geliştirilmeli" diye konuştu. 

TARIHI LIMAN
OTOPARK OLDU
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ŞİRKETİN MASRAFINI BİLE BİZ ÖDÜYORUZ

Elektrik faturasına nasıl iti-
raz edebileceğiniz konu-

sunda da bilgi veren Emanet,
“Öncelikle faturaya itiraz süresi fa-
turanın kesim tarihinden itibaren 8
günle sınırlı olduğunu bilelim.
Önce hizmet alınan elektrik dağı-
tım şirketine itiraz dilekçesi yazılır.
Dilekçeyi hizmet birimleri ya da iş-
letme müdürlüklerine doğrudan
ulaştırabilir, posta ya da e-posta
yoluyla itirazınızı bildirebilir veya
müşteri hizmetleri üzerinden kayıt
oluşturulabilir . İtirazları sonucu
ret gelen tüketiciler ise, yüksek ol-

duğundan emin olduğu fatura-
larda, itirazını Tüketici Hakem He-
yetlerine yapabilirler.Tüketici
Hakem Heyetle-
rine müracaat e-
Devlet üzerinden
yapılabileceği
gibi, şahsen de
yapılabilmektedir.
Şikayet ekine
mevcut fatura ve
geçmiş dönem fa-
turalarınında ko-
nulması gerekir”
dedi.  I SAYFA 8
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FATURALARA İTİRAZ ETMEK MÜMKÜN

BURADA PROJELER GELİŞTİRİLMELİ

Yassıada’ya
akın ettiler

Adnan Menderes'in idam ce-
zası aldığı Yassıada, 5 sene

süren çalışmaların sonucu ziyaret-
çilere açıldı. Yassıada ismiyle de bi-
linen Demokrasi ve Özgürlük
Adası, Marmara Denizi'nde İstan-
bul'a yakın küçük bir ada olarak yer
almakta. Yassıada, Marmara Deni-
zi'nde İstanbul'a yakın küçük bir
ada. Biri sivri, diğeri yassı görü-
nümlü olan, birbirine yakın iki met-
ruk adadan yassı olanı. Açıldığı ilk
günden itibaren o dönemi yaşayan-
lar tarafından ziyaretçi akınına uğ-
rayan adaya gidiş için İstanbul
Deniz Otobüsleri'nden (İDO) 50 li-
raya bilet almak gerekiyor. I SAYFA 8

ç

TEŞEKKÜRLER BAĞCILAR

Bütün dertlere
derman oldular

Bağcılar Belediyesi Türkiye’yi
yasa boğan ve ölü sayısının

82 olduğu Batı Karadeniz Böl-
gesi’ndeki yardım çalışmalarını
sürdürdü. Arama-kurtarma konu-
sunda uzman 30 kişilik personel, 2
adet su tankeri, 1 kuka, 1 CSB iş
makinesi, 1 kamyon, 15 dalgıç mo-
topomp, 2 arazi aracı ve nakliye
kamyonuyla bölgede büyük müca-
dele verdi. Konuya ilişkin konuşan
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat
Oktay, “Bağcılar'a teşekkür etme-
miz gerek. Onlar çok mühim yara-
lar sardı. Vatandaşın derdine
derman oldu” dedi. I SAYFA 4
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ELEKTRIK
CEP YAKIYOR
Büyükçekmece Tüketiciyi Koruma ve Bilinçlendirme Derneği Başkanı Sevgi Emanet, Ağustos
ayında yükselen elektrik faturalarına ilişkin açıklama yaptı. Faturaların yüzde 123 zamlı oldu-
ğunu cep yaktığını söyleyen Emanet, “İnsanlar bizi arayıp; 'sanki evde santral çalıştırıyoruz
gibi fatura geliyor' diyor. Bunun sebebi ardarda gelen elektrik zamlarıdır” ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğ-
lu’nun göreve gelişiyle 10 Kasım

Mustafa Kemal Atatürk’ü anma günle-
rinde mevlit okutan, Muharrem ayla-
rında lokma dağıtan İBB, "Aşure Günü"
dolayısıyla İstanbullulara aşure ikram
etti. İBB, aşurenin manevi önemini “Aşu-
renin içinde insan, umut, bereket, birlik
ve beraberlik var” ifadeleriyle vurgulayan
İmamoğlu başkanlığında, kentin 15 farklı
meydanında aşure dağıttı. I SAYFA 4
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İstanbullu
aşure yedi

YÜREĞİMİZ AĞZIMIZA GELDİ

Silivri'deki yangın
herkesi korkuttu

Silivri'de ağaçların da olduğu
tarlada çıkan yangın, ekiplerin

müdahalesiyle büyümeden söndü-
rüldü. Yangın, saat 14.30 sıralarında
Değirmenköy Gölet Caddesi'nde bu-
lunan ağaçların da olduğu tarlada
çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler tek
katlı evlere doğru ilerlemeye başladı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine
çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahale-
siyle söndürüldü. Çıkan yangında
çok sayıda meyve ağacı ve bir tarla ile
bir konteyner zarar gördü.
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İstanbul Boğazı’nda
kıyasıya bir yarış oldu

Türkiye Milli Olimpiyat Komi-
tesi (TMOK) tarafından bu yıl

33'üncüsü düzenlenen Samsung Bo-
ğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda
55 ülkeden 2 bin 465 yüzücü, Ana-
dolu Yakası'nda Kanlıca'dan başla-
yıp Avrupa Yakası'nda Kuruçeşme
Cemil Topuzlu Parkı'nda son bulan
6,5 kilometrelik parkurda mücadele
etti. Yarışta Nida Eliz Üstündağ ka-

dınlar genel
klasmanda 40
dakika 55 sa-
niye ile birinci
olurken, Polat
Uzer Turnalı
erkekler genel
klasmanda 38
dakika 22 sa-
niye ile ilk 
sırayı aldı. 
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Ülkedeki 4 milyon memu-
run ve 2 milyonu aşkın

memur emeklisinin 2022 ve
2023'teki haklarının belirleneceği 6.
Dönem Toplu Sözleşme görüşme-
lerinin son gününde anlaşma sağ-
landı. Varılan anlaşma bugün saat

14:30'da düzenlenecek törenle ka-
muoyuna duyurulacak. Hükümetin
en geç dün gece yarısına kadar zam
teklifini bildirmesi bekleniyordu.
Teklifte anlaşılmazsa Hakem 
Kurulu devreye girip, ay sonuna
kadar nihai kararı verecekti. I SAYFA 6
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çerli, 33. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme
Yarışı’na katıldı, İstanbul Boğazı'nı yüzerek
geçti. Yarışmanın ardından ise Hançerli, “33.
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışları’ndaki
bu eşsiz deneyimi keyifle tamamladım” şek-
linde paylaşımda bulundu. İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu da Hançerli’yi tebrik etti.
İmamoğlu, “Engellere meydan okuyarak,
Boğaz'ı yüzerek geçen belediye başkanımızı
tebrik ediyorum” mesajını paylaştı.
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FATURALAR
YÜZDE 123

ZAMLI

Yaşanan zamlara ilişkin konuşan Büyükçekmece Tüketiciyi Ko-
ruma ve Bilinçlendirme Derneği Başkanı Sevgi Emanet, “Bu ay
normalin iki katı üzerinde gelen faturalara dair tarafımıza gelen
birçok tepki var. İnsanlar bizi arayıp 'sanki evde fabrika çalıştırıyo-
ruz gibi fatura geliyor' şikayetinde bulunuyor” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Ka-
vuncu'ya saldıran Sinan Oral isimli şahıs

Silivri’de yakalandı. Saldırgan,
Kavuncu’ya karşı antipatisi oldu-
ğunu söyleyerek “Vatanına ve
milletine bağlı bir insan oldu-
ğumdan Buğra Kavuncu’nun
FETÖ’cü olduğunu düşünerek
kendisine doğru yaklaştım ve bir
anlık refleks ile elimi kaldırarak
mağdura vurdum” dedi. I SAYFA 3
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Hem suçlu hem güçlü!

Yılın En İyi Çıkış
Yapan Eğitim Akade-
misi Ödülü' ne layık
görülen DK Akade-
mi'nin kurucusu
Duygu Kurnaz, iş
dünyasındaki başarı-
larının perde arka-
sını Damga okurları
için anlattı. Her

zaman çok çalışarak, önemli başarı-
lar elde ettiğini anlatan Kurnaz; ba-
şarının en önemli anahatırının ise
kendinize inanmak olduğunu söyledi.
Kurnaz, “Kendinize inanıp, risk alıyor,
iletişim becerilerinizi doğru kullanı-
yorsanız; başarı için doğru yoldasınız
demektir” ifadelerini kullandı...

ÖRNEK BİR 
GENÇ KADIN

Dilek Bozkurt'un söyleşisi sayfa 9'da

TÜİK'in açıkladığı
tarımsal girdilerdeki

yıllık artış yüzde 27.6'da ka-
lırken, Ziraat Mühendisleri
Odası (ZMO) Başkanı
Baki Remzi Suiçmez, girdi-
lerin yüzde 50-120 aralı-
ğında arttığını söyledi.
Suiçmez, artan maliyetlerin
gıdada yeni zamlara yol
açacağını aktardı. I SAYFA 6
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Karnımızı doyurmak
daha pahalı olabilir!
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Sevgi Emanet



DİYETİSYEN Neslihan 
Öztürk, “Duygu durumunda 
yaşanan değişiklik sonucun-

da; ağladık yiyoruz. Güldük yiyoruz. 
Kutlama yaptık yiyoruz. Dertlendik 
yiyoruz. Yani o kadar çok duygu 
durumumuz var ki ilk birkaç saniye de 
ya da 5-10 dakika da çok iyi geliyor. 
Fakat sonra ‘Neden yedik’ diye bu kez 
strese girip daha kötü bir hale geliyo-
ruz. Yani 2 ucu keskin bıçak gibi. Bu 
nedenle gerçekten aç mıyız; bunun 
ayrımını yapmak gerekli. Genellikle 
böyle durumlarda aç değiliz duygusal 
açlık durumunda bizi duygularımız 
yönetiyor’’ diye konuştu.
Kan tahlili şart

Diyetisyen Öztürk, kilo verme-
ye engel olan 10 nedeni DHA’ya 
açıkladı. Öztürk, ‘’Birincisi öncelikle 
kilo vermeye başlamadan önce bir kan 
tahlili yaptırmanız gerekli. Çünkü kan 
tahlili yaptırdığınız da insülin diren-
ciniz ya da diyabetiniz çıkmış olabilir. 
Hipotiroidi ya da haşamato yaşıyor 
olabilirsiniz. B12 eksikliğiniz, demir 
eksikliğiniz, D vitamini, magnezyum, 
çinko; bu vitamin ve mineraller-
de yaşadığınız eksiklikler sizi kilo 
vermenize engeldir. O nedenle kan 
tahlili yaptırdıktan sonra bir adım 
atmanız gerekli. Programa başladınız. 
Bir hedef belirleyeceksiniz. Doğru ve 
gerçekçi bir hedef belirlemeniz ge-
rekli. Bu da nasıl olacak; cinsiyetinize 
göre, yaşınıza göre, varsa hastalığınız 
kullandığınız ilaçlar, sosyal yaşantınız, 
iş yaşantınız, duygu durumunuz; bun-
lara göre belirleyin. Mesela 1 haftada 
3 kilo vermek yanlış bir hedef ya da 1 
ayda sizin maksimum verebileceğiniz 
kilo 3 ya da 4 olması gerekirken siz ar-
kadaşınızın verdiği kiloyu hedefleyip 

bunu 10 kilo vermek olarak belirlediy-
seniz bunu veremezsiniz. Veremediği-
niz için de motivasyonunuz düşer. O 
yüzden ‘Program da başarısızım’ der 
ve komple vazgeçersiniz’’ ifadelerini 
kullandı.
Uyumazsanız 400 kalori

Öztürk, kilo vermeye engel olan 
10 nedenden üçüncüsünün yeter-
li egzersiz yapmamak olduğunu 
bildirerek şunları söyledi: “Mutlaka 
egzersiz yapmanız gerekiyor. Çünkü 
aldığınız enerji ile harcadığınız enerji 
arasında bir fark olması gerekli. Daha 
kolay kilo verirsiniz. Daha fit bir hale 
gelirsiniz. Ayrıca kendinizi de çok 
iyi hissedersiniz. 4’üncü madde; su 
içmek. Su içmek çok önemli. Hem 
vücudumuzun yüzde 70-80’i su, 
beynimizin neredeyse yüzde 90’ı su. 
Ve su içerek bunu yerine koymuş olu-
yorsunuz. Besinleri parçalıyorsunuz. 
Vücuttan atıyorsunuz. Ayrıca tokluğu-
nuz artıyor. O nedenle su içmek çok 
önemli. 5’inci madde ise iyi uyumak. 
İyi uyumaktan kasıt; geç yattım geç 
kalktım değil. Gece 02.00’da en derin 
uykuda olmanız gerekiyor. O yüzden 
belirli bir saatte yatıp kaliteli ve derin 
bir uykuya yatmanız gerekiyor. Çünkü 
uyumadığınız taktirde ertesi gün yak-
laşık 400 kalori kadar karbonhidratlı 
besinler almaya başlıyorsunuz. Göbek 
çevrenizde de yağlanma artıyor’’ 
Motivasyonu yüksek tutun

Öztürk, 6’ncı maddenin çevre 
baskısına boyun eğmemek olduğunu 
söyleyerek, ‘’Türkiye’de klasik bir du-
rum vardır. Birisi diyete başladığında 
gelir derler ki ‘ Bunu ye; bir kereden 
bir şey olmaz’ Aynı hafta içerisinde 
bir kere, iki kere, üç kere derken bu 
durum çokça yapıldığı için kolay kilo 

veremezsiniz. Arkadaşlarınızın sizi 
desteklemesini sağlayın. Size destek 
olsunlar. Hatta siz onları kendi prog-
ramınızın, sağlıklı yaşantınızın içine 
alın. Böylelikle kolay kilo vermeye 
başlarsınız. Mesela bir hafta boyunca 
çok iyi gidiyorsunuz; çok dengeli bes-
lendiniz ve egzersiz de yapıyorsunuz. 
Fakat ani gelişen bir program yaşa-
dınız. Yüksek kalorili beslenmeniz 
gerekiyor. Hayatın içerisinde kalmak 
için buna zaten ‘hayır’ dememeniz 
gerekli. Ama akşam yemeğinde ‘Ben 
biraz yemeği fazla kaçırdım, arkadaş-
lara ‘’Hayır’’ diyemedim’. Sabah kalk-
tım artık ben bu işi yapamıyorum’’ 
diyorsanız  başarılı olamazsınız. Sabah 
kalktığınız da ertesi günü planlayın. 
Daha düşük kalorili bir programınız 
olsun. Daha tok kalın. Biraz egzersiz 
yapın. Suyunuzu iyi için. Ve son dere-
ce yüksek bir motivasyonla programı-
nıza tekrar devam edin. Kilo vermeye 
devam edeceksiniz’’ şeklinde konuştu.  

Paketli gıdalara dikkat
Öztürk, düşük kalorili şok detoks-

lar ya da meyve suları gibi karışımlara 
da dikkat çekerek, ‘’ Bin kalorili ya da 
1200 kalorinin altında olan program-
ları uygulamayın. 1-2 haftalık süreçte 
çok işe yarar. Kas ve sıvı kaybına sebe-
biyet vermiştir. Ama daha sonrasında 
metabolizmanız yavaşlamaya başlar. 
Çok fazla süre besinlerden uzak kal-
dığınız için de psikolojik olarak artık 
yapamayacağınızı bilirsiniz ve bir anda 
kendinizi suyun altına, denizin altına 
dalmış gibi hissedip çıktığınız da nasıl 
nefes alıyorsanız 
burada da çok 
fazla yemeye 
başlarsınız. 9’uncu 
madde de ise 

paketli gıdaların üzerindeki etiketleri 
çok iyi okumanız gerekiyor. Paketli 
gıdaların arkasında 100 gram besinin 
enerji değeri yazar. İçerdiği vitamin 
ve mineral bütün hepsini yazar. Ön 
tarafında da bir poşetin kaç grama 
denk geldiği hatta bazı poşetlerde bir 
porsiyonun kaç kalori olduğu ya da bir 
poşetin kaç kalori olduğu bile yazar. 
Bunun kendi programınıza uygun 
olup olmadığını çok iyi okuyarak ayar-
lamanız gerekir’’ diye konuştu. 
Gerekirse destek alın

Öztürk, son maddenin de özellikle 
pandemi döneminde çok sık şekilde 
yapıldığını ifade ederek, ‘’10’uncu 
madde ise duygusal açlık. Duygu 
durumumuz değiştikçe; ağladık yiyo-
ruz. Güldük yiyoruz. Kutlama yaptık 
yiyoruz. Dertlendik yiyoruz. Yani o 
kadar çok duygu durumumuz var ki 
ilk birkaç saniye de ya da 5-10 dakika 
da çok iyi geliyor. Fakat sonra ‘Neden 
yedik’ diye bu kez strese girip daha 
kötü bir hale geliyoruz. Yani 2 ucu 
keskin bıçak gibi. Bu nedenle gerçek-
ten aç mıyız; bunun ayrımını yapmak 
gerekli. Genellikle böyle durumlarda 
aç değiliz duygusal açlık durumunda 
bizi duygularımız yönetiyor. Konuyu 
değiştirmek gerekli. Gerekirse mut-
faktan ayrılmak gerekli. Bir dolaşmak 
gerekli. Başka işlerle uğraşmak ge-
rekli. Ama bununla baş edemediğinizi 
biliyorsanız mutlaka bir psikolog ya 
da psikiyatristen destek alarak bu işi 
çözümleye bilirsiniz. Bu 10 maddeyi 
uyguladığınız taktirde kolay kilo ver-
meye başladığınız göreceksiniz’’ dedi.

REiKi iLE
iYiLESiN

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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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.

Günlük hayatta en sık karşılaşılan can sıkıcı problemlerden biri de geç-
meyen ağız yaraları ya da bir diğer adıyla aftlar. Bulaşıcı olan bu hastalık-

tan doğal yöntemlerle kurtulmak ve ağrılarınızı hafifletmek mümkün

Reiki hakkında bilgiler veren Nefes Koçu ve Enerji Şifa 
Uzmanı Derya Yarkın, bu yöntemin herkese olumlu 

enerji ile iyi gelebileceğini belirtti. Uzman Yarkın, “Re-
iki ile duygusal ve bedensel rahatsızlıklar önlenebilir. 
Kişi kaynaktan aldığı olumlu enerji ile bedensel ve 
ruhsal anlamda daha iyi hissedebilir” diye konuştu

Ziynet Sali moral verdi

REİKİNİN evrensel enerji olduğunu be-
lirten Nefes Koçu ve Enerji Şifa Uzmanı 
Derya Yarkın, bu enerjinin çeşitli kaynak-

lardan geldiğini belirtti. Yarkın, “Herkes reiki 
yapabilir. Fakat bunu yapmadan önce uyumlama 
çalışmalarına katılıp enerjiye uyumlanmanız 
gerekmektedir” diye konuştu.

20-45 dakika sürüyor
Reikinin kişiye ait değil evrensel olduğunu 

vurgulayan Uzman Yarkın, “Reiki enerjisini 
ellerinizde hissedebilirsiniz. Kişilere uyumla-
ma yapmadan önce ise niyet ederiz. Ayrıca bu 
çalışmayı ellerimizle yapıyoruz. Yani kişi üzerinde 
el hareketleriyle enerjiyi veririz. Uygulama ise 
ortalama 20-45 dakika sürer, uyulmama süresi iki 
saat kadardır” açıklamasını yaptı ve şöyle devam 
etti: “Benim kullandığım Jnana Kundalini Reiki. 
Çok güçlü bir reiki enerjisidir. Usui Reiki, Kunda-
lini Reiki, Tummo Reiki ve Karuna Reiki içerir. 
Jnana Kundalini Reiki Bali’de yaşayan Master  
Wayan Meja nın geliştirdiği bir enerji formudur.
Enerjinizi yollayın

Reikinin hiçbir dine bağlı olmadığını ifade eden 
Uzman Yarkın, kişilerin reikiyi özellikle yaşam 
enerjisi için kendilerinde kullanmasını önerdi. 
Reikinin dereceleri olduğunu belirten Uzman 
Yarkın şunları söyledi:Her derecede farklı bir 
şeyler vardır. Birincisine sadece objelere,çiçekle-
re enerji verebilirsin. İkincisinde ise hayvanlara, 
yiyeceklere verebilirsiniz. Üçüncü derecede 
kendinizi şifalandırabilirsiniz. Dördüncü derecede 
hem başkalarına uzaktan enerji gönderebilirsiniz 
hem de başkalarına uyumlama yapabilirsiniz.”
Çakra ve aurayı temizliyor

Kalbin istediğiyle zihnin istediği şey arasında 
büyük fark olduğunu belirten Uzman Yarkın, 
Reiki ile auranın temizlendiğini, çakraların çalış-
tırılarak blokajların çözüldüğünü söyledi. Yarkın, 
kalpten istenen şeyin daha çabuk geldiğini ve 
niyet eden herkesin reiki yapabileceğini belirt-
ti. Reikinin hastalıkları net olarak önleyeceğinin 
söylenemeyeceğini vurgulayan Yarkın şunları 
söyledi:“Diyelim ki kanser hastası var. Reiki ile 
kaynaktan alınan olumlu enerjiyle olumlu şeyler 
düşünülebilir. Bu da kişiye iyi gelir. İyileşeceği-
ne inanır. Hatta genellikle iyileşeceğine inanan 
kişiler hastalığı atlatabilir. Reiki yapmak için daha 
çok bedensel rahatsızlığı ve çok kronik hastalığı 
ve ağrıları olan kişiler bize danışır. Onlar enerjiye 
niyet ettikleri ve onu istedikleri için hemen sonuç 
alabilirler. Mesela elimi başınıza doğru götürsem 
ve size enerji versem bu baş ağrınıza bile iyi gele-
bilir. Kısacası reiki insan bedenindeki her şeye iyi 
gelebilir.” Uzman Yarkın son olarak kişilere şu 
önerilerde bulundu:“Mesela ağaçtan, topraktan 
enerji alabilirsiniz. Kendinizi çok kötü hissedi-
yorsanız, ‘enerjim tükendi, çok fazla çalıştım, et-
raftaki insanlardan yoruldum’ diyorsanız da niyet 
edip belirlediğiniz herhangi bir kaynaktan olumlu 
enerji çekebilirsiniz. Dinçleşince de kaynağınızı 
kapatırsınız.”

Diyetisyen Neslihan Öztürk kilo vermeye engel olan 10 nedeni açıkladı. Duygu durumumuz 
değiştikçe yeme alışkanlıklarımızın da değiştiğini söyleyen Öztürk “Duygusal açlık durumun-

da bizi duygularımız yönetiyor ve yemek pratiğimizi doğrudan etkiliyor” dedi
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AĞIZ yarası, ağzın iç kısmında 
oluşan, aftöz ülser olarak da ad-
landırılan bir hastalıktır. Bulaşıcı 

olmayan bu ülserler dilde, dudak içinde, 
yanak içinde ve damakta meydana gelir. 
Ağız içi yaralarının meydana gelme nedeni 
genel olarak bilinmemekle birlikte çok 
sık meydana gelen bir rahatsızlıktır. Hem 
kadınlarda hem de erkeklerde görülebilir. 
Ağız içi yarasıyla kişiler yemek yeme, sıcak 
ve soğuk içecekler tüketme sırasında acı ve 
ağrı hissetmenize yol açar. Ağız içi yara-
sı olan kişiler diş fırçalama sırasında da 
sorun yaşar. Peki ağız yarası nedir, neden 
olur ve tedavisi için neler yapılmalıdır. İşte 
ağız yarası hakkında merak edilen tüm 
detaylar:

İşte o yöntemler:
Ağız yarası meydana geldiği takdirde 1 

ya da 2 hafta gibi bir sürede iyileşir. Ağız 
yarası hastalığında doktor tarafından veri-
len kremler ve ilaçlar kullanılabilir. Bunun 
yanı sıra evde doğal yöntemler ile de ağzı 

yarasının geçirilmesi sağlanır. Ağız yarası 
tedavisinde kullanılan doğal yöntemler şu 
şekilde sıralanabilir:
Karbonat: İltihap azaltma etkisi olduğu 
bilinen karbonat yarayı iyileştirirken var 
olan ağrının azalmasında da etkili ol-
maktadır. Karbonat kullanımında ılık su 
içerisine bir çay kaşığı ölçeğinde eklenerek 
macun kıvamı elde edilir. Ardından bu 
macun yaraların üzerine sürülür ve bek-
letilir. Ardından ılık su yardımı ile macun 
temizlenir.
Tuz: Tuzlu su gargarası da evde kullanılan 
yöntemlerden biridir. Ağzı yarası sırasında 
tuzlu su ilk aşamada yanmaya yol açar. 
Anca gün içinde tekrarlanmasıyla olumlu 
sonuç elde edilebilir.
Karanfil yağı: Karanfil ağrı kesici özel-
liğe sahiptir. Bu yüzden karanfil yağı ağrılı 
olan bölgeye sürülür.
Aloe Vera: Aloe Vera bitkisi ağrılı bölge-
ye sürülebilir. Burada bitkinin hem jel hali 
hem de suyu kullanır. Bu bitki çatlayan 
dudaklar için de kullanılır.

ZİYNET Sali, 
59’uncu Uluslarara-
sı Bursa Festivali’nde 
sahne aldı. Kültürpark 
Açık Hava Tiyatrosu’nda 
sevenleri ile buluşan Sali, 
sevilen şarkılarını seslen-
dirdi. Sali’nin şarkılarına, 
alanı dolduran binlerce 
Bursalı da eşlik etti. 
Gecenin ilerleyen bölüm-
lerinde eşi Erkan Erzu-
rumlu’nun Covid-19’a 
yakalandığını söyle-
yen Ziynet Sali, kendi tes-
tinin negatif çıkmasının 
ardından Bursa’ya geldi-
ğini dile getirdi. Günle-
rinin çok stresli geçtiğini 
belirten Sali, “Psikolojisi 
oldukça zor bir durum. 
Geçtiğimiz haftadan beri 
çok stresliydik. Şanslı-

lardanım, negatif çıktım 
ancak sevgili eşim Erkan, 
Covid oldu. Bu gece ge-
lemedi, aramızda değil. 3 
yıl içinde ilk kez Erkan’sız 
bu sahnedeyim. Bunun dı-
şında single’ı çıktı, ilk kez 
bu sahnede paylaşacaktık 
sizler ile şimdi evimizde, 
odasında karantinada” 
dedi.

Ziynet Sali, daha sonra 
Erkan Erzurumlu’yu cep 
telefonundan sahnede 
görüntülü aradı. Eşine bir 
kez daha ‘geçmiş olsun’ 
dileklerini ve kendisini 
çok sevdiğini ileten Sali, 
bu anları Bursalı dinleyici-
leriyle paylaştı. 2 saat sah-
nede kalan Sali, danslarıy-
la da dinleyicilerine keyifli 
gece yaşattı.

Şarkıcı Ziynet Sali, Bursa’daki konserinde, Covid-19’a yakalanan eşi Erkan Erzurum-
lu’yu sahneden görüntülü aradı. Sali, şarkılarıyla dinleyicilerine keyifli gece yaşattı



İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra 
Kavuncu, Halk TV’de katıldığı prog-
ramın ardından Bakırköy’de Sinan 

Oral isimli şahsın yumruklu saldırısına 
uğramıştı. Silivri’de yakalanan Sinan 
Oral hakkında tutuklama kararı verildi. 
Oral’ın avukatının MHP Bakırköy İlçe 
Üyesi Utku Güler ve Levent Gültekin’e 
saldıranların avukatlığını yapan Atil-
la Recephan Diler olduğu öğrenildi. 
Öte yandan Oral verdiği ifadede Ümit 
Özdağ’ın Kavuncu’ya yönelik söylemle-
rinin kendisini etkilediğini ve bu yüzden 
saldırıda bulunduğunu söyledi.
Kavuncu’ya FETÖ’cü suçlaması

İfadesine  araç satın almak için Ba-
kırköy’de bulunduğunu belirten Oral, 
“Ben olay günü araç satın almak için 
sahibinden.com sitesinde gördüğüm ilan 
üzerine şu an telefon numarasını hatırla-
madım ancak ismini Arif olarak bildiğim 
şahıs ile iletişime geçtim ve aracı görmek 
için Halkalı’ya gittim. Şahıs işi çıktığı-
nı söyleyerek Halkalı’dan Bakırköy’e 
geçtiğini bana iletince ben de taksiyle 
Bakırköy’e geçtim. Bakırköy Meydan’da 
Arif’i aradım. Ancak telefonu açmadı. 

Cuma günü olması nedeniyle namazda 
olduğunu düşünerek namaz vakti geçene 
kadar yeğenlerime ve çocuklarıma alış-
veriş yapmak için gezinmeye başladım” 
dedi. Oral ayrıca, “Meydanda dolaşırken 
mağdur Buğra Kavuncu’yu gördüm. 
Kendisini şahsen tanımamakla birlikte 
Ümit Özdağ’ın Buğra Kavuncu’ya yöne-
lik FETÖ’cü olduğu iddialarından dolayı 
Buğra Kavuncu’ya karşı antipatik bir 
yaklaşım içerisindeydim. Ben vatanına 
ve milletine bağlı bir insan olduğundan 
Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğunu 
düşünerek kendisine doğru yaklaştım 
ve bir anlık refleks ile elimi kaldırarak 
mağdura vurdum. Daha sonra yapmış 
olduğum olayın şoku içerisinde olay 
yerinden uzaklaştım. Taksiye binerek 
ikametim Silivri’ye gittim. Aileme dahi 
hiçbir şey anlatmadım. Daha sonra 
kolluk ekipleri ikametime geldi. Ben 
olay yerinde tek başımaydım, yanımda 
başka kimse yoktu. Tamamen anlık bir 
şekilde mağduru görmem üzerine eylemi 
gerçekleştirdim. Üzerime atılı suçlama-
yı anlattığım şekliyle kabul ediyorum” 
ifadelerini kullandı.

İstanbul genelinde 13 ayrı iş yerine girerek toplamda 10 milyon liralık vurgun yapan 2’si 
kadın 8 kişilik çete çökertildi.  Şüphelilerden 4’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Polisin 
şüphelilerin evine düzenlediği operasyon anları ile çetenin hırsızlık anları kameraya yansıdı

İSTANBUL genelinde 13 ayrı 
iş yerine girerek toplamda 10 
milyon liralık vurgun yapan 2’si 

kadın 8 kişilik çete çökertildi.  Şüp-
helilerden 4’ü çıkarıldıkları mahke-
mece tutuklandı. Polisin şüphelilerin 
evine düzenlediği operasyon anları 
ile çetenin hırsızlık anları kameraya 
yansıdı İstanbul’da Mart ve Haziran 
ayları içerisinde Güngören, Küçük-
çekmece, Bahçelievler, Zeytinburnu, 

Eyüpsultan, Kağıthane ve Başak-
şehir ilçelerinde 13 farklı iş yerinde 
hırsızlık ve 2 farklı yerde yağmacılık 
ihbarları üzerine polis ekipleri çalış-
ma başlattı. Çete üyelerinin gündüz 
saatlerinde dükkanlara girerek 
değerli gördükleri eşyaları çalarak 
ortadan kayboldukları belirlendi. 
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık 
Büro Amirliği ekipleri teknik ve 
fiziki takip sonucunda, şüphelilerin 

2’sinin kadın 8 kişilik çete oldukları 
belirlendi. Hırsızlık Büro Amirliği 
ekipleri 10 Ağustos’ta bir eve yaptık-
ları operasyonda çete üyesi olduğu 
belirlenen Serdal B.(45), Orhan 
A.(32), Batuhan A.(31), Onurhan 
B.(27), Cem Ş.(21), Hasan H.Ç.(24), 
Zehra T.(26) ve Sultan A.’yı (19) ya-
kalayarak gözaltına aldı. Eve yapılan 
operasyon anları da polis kamerası-
na yansıdı.

10 milyon liralık vurgun yapan 10 milyon liralık vurgun yapan 
hırsızlık çetesi çökertildihırsızlık çetesi çökertildi
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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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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
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16 yıl önce evlenen Cem Sal-
tıkalp, 2020 yılının Kasım
ayında bazı sebeplerden do-

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

Hastaneye beni almadılar

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

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

Eve girmek istemiyorum

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

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

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

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

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

arası anma sürüşü yapıldı.

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

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

Umut'la hiç tanışamadı

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

Mücadele edeceğiz

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

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

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

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

BISIKLETLI
PROTESTO

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

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

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

Kendimi kenara attım

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

Maganda dehşeti

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

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

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

polise teslim oldu. Şüpheli Mehmet C.Ç. adliyeye
sevk edildi.  Öte yandan olay günü yaşananlar gü-
venlik kamerasına yansıdı. Olay 26 Haziran'da
Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana
geldi. Şüpheli Mehmet C.Ç ve eşi A.Ç.'nin, H. is-
mindeki kız arkadaşlarıyla, H.'nin babasına ait me-
kana gelip gitme konusunda aralarında
küfürleşmeye varan tartışma yaşandı. Bu olay üze-
rine H.'nin erkek arkadaşı Abdulkadir U.(21) Meh-
met C.Ç.'yi telefonla arayarak tehdit etti. Daha
sonra Mehmet C.Ç. ile olay yerinde buluşmak için
sözleşen Abdulkadir U. yanına arkadaşı Sinan K.'yı
da alarak gitti. Olay yerinde çıkan kavgada Sinan
K., Mehmet C.Ç. tarafından silahla ateş edilmesi
sonucu yaralandı. Mehmet C.Ç. olay yerinden
otomobille kaçarken, yaralanan Sinan K. kaldırıl-
dığı hastanede hayatını kaybetti. DHA
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İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’ya saldıran Sinan 
Oral isimli şahıs Silivri’de yakalandı. Saldırgan, Kavuncu’ya 
karşı antipatisi olduğunu söyleyerek “Vatanına ve milletine 
bağlı bir insan olduğumdan Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü 

olduğunu düşünerek kendisine doğru yaklaştım ve bir anlık 
refleks ile elimi kaldırarak mağdura vurdum” dedi

Sultangazi’de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ev sahibi 
önce yangın çıkardı ardından da kiracısının üzerine kapıyı kilitledi

Kadıköy’den Pendik’e giden İETT otobüsündeki yolcu maskesini 
burnunun altına indirince diğer yolcular tepki gösterdi, otobüs karıştı

ANTANTiiPATPATiiSSii  
VARMIS!VARMIS!

O ANLAR yolcular tarafından 
cep telefonu kemarası ile kay-
dedildi. Olay, dün saat 17.00 

sıralarında Kadıköy’den Pendik’e 
giden 16 numaralı İETT otobüsünde 
yaşandı. Otobüste maskesini burnu-
nun altında takan bir yolcu ile diğer 
yolcular arasında tartışma çıktı. Önce 
uyarılan kişi maskesini düzeltmeyince 
otobüsteki diğer yolcularında tepki-
siyle karşılaştı. Tartışmaya otobüsteki 
diğer yolcular da karıştı. Bazı yolcular 
koronavirüs geçirdikleri halde maske 
takmaya devam ettiklerini söylerken, 

bazıları da hastanede tüm gün çalıştık-
ları halde maskelerini çıkarmadıklarını 
ifade etti. Maskesinin konuştukça 
kaydığını söyleyen kişi, kalabalığı ikna 
edemedi ve ortalık karıştı. Maskesini 
çenesinin altında takan kişi ile oto-
büsten inmesini isteyen diğer yolcular 
uzun süre tartıştı. O anlar otobüsteki 
yolcular tarafından cep telefonu kame-
rasıyla kaydedildi. Öte yandan otobüs 
şöförü maskesini burnunun altında 
takan yolcunun otobüsten inmesini 
istedi. Ancak yolcu kabul etmeyerek 
devam etti.

İSTANBUL Emniyet Müdür-
lüğü Trafik Denetleme Şube 
Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, 

Kartal sahil yolu Kadıköy yönünde 
trafik denetimi yaptı. Araçlarında 
yönetmeliğe aykırı değişiklik yaptığı 
tespit edilen sürücülere ceza kesildi. 
Ekipler, durdurulan otomobilleri tek 
tek kontrol ederek şüphelendikleri 
araçlarda kumandalı egzoz sistemi 
olup olmadığını anlamak için kaput 
içerisinde inceleme yaptı. Kumandalı 
egzoz sistemi olduğu tespit edilen 

otomobillerin sürücülerine para ce-
zası kesildi. Öte yandan bir otomobil 
sürücüsü de alkol ölçüm cihazına 
üflememek için polise direndi. 
Uzun uğraşlar sonucu alkolmetreye 
üfleyen sürücünün alkollü olduğu 
tespit edildi. Alkollü sürücüye idari 
para cezası uygulanırken, ehliyetine 
2 yıl süreyle el konuldu. Denetimler 
sonucu, 175 araca 35 farklı kurala 
uymadıkları gerekçesiyle toplam 21 
bin 82 Türk Lirası idari para cezası 
uygulandı.

SULTANGAZİ 50. Yıl Mahallesi 2228. 
Sokak’ta bulunan 6 katlı binanın çatı 
katında yangın çıktı. İddialara göre, 

psikolojik sorunları olan ev sahibi çatı katını 
ateşe verdi. Daha sonrasında ise 6’ncı katta 
bulunan kiracısının üzerine kapıyı kilitleyerek 
olay yerinden kaçtı. Kiracı ise kendi imkan-
larıyla kapıyı açarak alevlerden kurtuldu. 
Yangını gören mahalle sakinleri olayı hemen 
itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. 
İhbar üzerine çevre ilçelerden de olmak üzere 
çok sayıda itfaiye ekip sevk edildi. İtfaiyenin 
çalışması sonrasında yangın kısa sürede kont-
rol altına alınırken polis kaçan kişiyi yakala-
mak için çalışma başlattı. Yangından kurtulan 
kişi daha sonra polis ekiplerine ifade vermek 
üzere karakola götürüldü.

Mahalle sakinlerinden Hacı Azad, “Bir yıl 
önce yine evi yakmıştı. Psikolojisi bozuk. Kaç 
defa uyardık. Her gece gürültü de yapıyor. 
Babasına söyledik o da ilgilenmedi. En son 

bugün yine yaktı. Bir de üst kat kiracısı var 
onun da kapısını bağlamış ki çıkamasın. 
Bu şekilde ateşe veriyor kendisi de kaçıyor. 
Psikolojik sorunlarından ötürü hastanede de 
yatmıştı” dedi.

Kiracısını yakmak istedi!Kiracısını yakmak istedi!

KURALLARA UYMAYANA 
CEZA YAGDI

ESENYURT’TA sü-
rücüsünün direksiyon 
hakimiyetini kaybettiği 
otomobil, rampa aşağı 
inerken takla attı. 
Kazada sürücü yara-
landı. Kaza, saat 11.30 
sıralarında Mehterçeş-
me Mahallesi Yıldırım 
Beyazıt Caddesi’nde 
meydana geldi. Edini-
len bilgiye göre, rampa 
aşağı giden 35 AIU 
634 plakalı otomobi-
lin sürücüsü, henüz 
bilinmeyen bir nedenle 
direksiyon hakimiyetini 
kaybetti. Otomobil, 
takla atıp sürükle-
nerek, bir AVM’nin 
duvarına çarptı. 
Kazada sürücünün 
yaralandığını görenler 
yardıma koşarken, ih-
bar üzerine olay yerine 
polis, itfaiye ve sağlık 
ekipleri geldi. Yaralı 
sürücü, sağlık ekiple-
rinin müdahalesinin 
ardından hastaneye 
kaldırıldı.

Az daha
ölecekti

ESENLER’DE sürücüsünün direksiyon 
hakimiyetini kaybettiği kamyonet devrildi. 
Kamyonet sürücüsü hafif şekilde yaralandı. 
Kaza, Metris-Esenler bağlantı yolunda saat 
13.00 sıralarında meydana geldi. İddia-
ya göre, 59 YH 470 plakalı kamyonetin 
sürücüsü Mustafa Özer, önündeki otomo-
bilin ani fren yapması sonucu direksiyon 
hakimiyetini kaybettikten sonra kamyonet 
devrildi. Kazada yaralanan sürücü ambu-
lansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan 
kamyonetin kasasında bulunan kumaş top-
ları başka bir kamyonete taşındı. Devrilen 
kamyonet ekiplerin çalışması sonrasında 
kaldırıldı. Kazadan dolayı trafik akışı tek 
şeritten sağlanırken yolda uzun araç kuy-
rukları oluştu. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın 
ardından trafik normale döndü.

İstanbul’da trafik ekipleri, çevreye rahatsızlık verecek şekilde abartı egzozlu 
ve modifiyeli araçlara yönelik denetim yapıldı. Denetimler sonucu, yönet-

meliğe aykırı olan araç sahiplerine toplam 21 bin 82 TL para cezası kesildi

Esenler’de kamyonet devrildiEsenler’de kamyonet devrildi

Maske tartışması

GÖZALTINA alınan 
şüphelilerden Cem 
Ş.’nin 46, Serdal B.’nin 
29, Batuhan A.’nın 
14, Zehra T.’nin 16, 
Onurhan B.’nin 12, 
Orhan A.’nın 11, Hasan 
H.Ç.’nın 10 ve Sultan 
A.’nın 1 suç kaydı oldu-
ğu öğrenildi. Şüpheliler 
Hırsızlık Büro Amir-
liği’ndeki işlemlerinin 
ardından adliyeye sevk 
edildi. Şüphelilerden 
Serdal B., Batuhan A., 
Onurhan B. ve Orhan 
A. çıkarıldıkları mah-
kemece tutuklanarak 
cezaevine gönderilirken, 
diğer şüpheliler Cem 
Ş., Hasan H.Ç., Zehra 
T. ve Sultan A.  ise adli 
kontrol şartıyla serbest 
bırakıldı.

Suç makinesi çıktılarSuç makinesi çıktılar

Kavuncu: 3 kişilerdi
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’n-
dan basınla paylaşılan mesajda, 
Buğra Oral isimli saldırganın 
çıkarıldığı mahkemece tutuklan-
dığı bildirildi. Halk TV’de Özlem 
Gürses’in sorularını yanıtlayan 
Kavuncu, saldırganların 1 değil, 
3 kişi olduğunu belirterek, “Bize 
gelen bilgilere göre saldırganların 
3’ü de tutuklandı” dedi.
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B in yıl yaşlı bedeninizle yaşamayı mı
tercih ederdiniz, yüz elli yıl genç be-
deninizle yaşamayı mı? Yoksa şim-

diki ömrünüzden memnun musunuz?
İnsanlar yaşam var olduğundan beri

ölümsüzlüğün yollarını aramıştır. Eski çağ-
larda bu yol simyacılık, büyü gibi doğa üstü
şeylerle bulunmaya çalışıldıysa da kimine
göre ölümsüzlük daha farklı anlamlarda
kendini göstermiştir; bazıları, yaptıkları

şeylerle ve yarattıkları eserlerle ölümsüz ol-
mayı denemiştir. Bugün, tarihteki önemli
kişileri hatırlıyorsak onlar da bir bakıma
ölümsüzlüğü başarmışlardır. Çoktan yitip
gitmiş bir yazarın eseri bugün hala her ki-
tapçıda varsa, o yazarın bedeni ölse de dü-
şünceleri ve mirası ölmemiştir.

Ancak bu yazıda bahsetmek istediğim
şey, gerçek anlamıyla olan ölümsüzlük.
Çoğu insan yaşlılığı hayatın doğal bir par-
çası, olması gereken bir şey olarak görür.
Ancak bilimin de son sürat ilerlemesiyle
gitgide daha çok insan yaşlılığın çözül-
mesi/tedavi edilmesi gereken bir hastalık

olarak sınıflandırılması ge-
rektiğini düşünüyor. İnsanlık şimdilerde
uzun yaşamın yollarını ararken ömrü uzat-
maktan çok, sağlıklı geçirilen gençliği uzat-
maya odaklanmış durumda. Sonuçta, bin
yaşına kadar yaşamayı belki de herkes ister
ama çok azı bin yıl boyunca yaşlı, hasta ve

aksayan bir bedende olmayı kabullenir. Şu
anki öncelik verimli geçirilen yılların arttı-
rılmasında, yani 80 yaşındayken bile 30 ya-
şındaki kadar sağlıklı olabilmektedir.

Yakın yıllarda yapılan araştırmalar ve
deneylerle fareler üstünde yaşlılığa neden
olan etkenleri azaltacak yöntemler denendi
ve denenmeye de devam ediliyor. Sonuçlar
genellikle olumlu, yine de kesin konuşmak
için erken. İnsanlar üstünde yapılacak de-
nemelere kadar yalnızca çıkarımlar 
yapabiliriz. 

Bilimsel detay kısmını geçecek olursak,
ilerleyen yıllarda birkaç hap kullanarak

veya aşı olarak gençleşmek hiç de imkânsız
gözükmüyor. Bilim insanları insan bedeni-
nin aksayıp yavaşlamasına yani yaşlanmaya
nelerin sebep olduğunu ve nelerin iyi geldi-
ğini biliyorlar, insan hayatında en kaçınıl-
maz hastalıkların yaşlanma dolayısıyla
ortaya çıktığını da hesaba katarsak, er ya
da geç yaşlanma hastalığı “tedavi” edile-
cek. Bu sonraki beş yılda olmayacak olsa
bile şimdi genç olan insanların ömründe
muhtemelen bir ölçüde gerçekleşecek 
bir şey.

Gençlik iksirinin gerçek olduğu bir 
gelecek hiç de uzak değil.

Ölümsüzlük

İstanbullu aşureye doydu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun göreve
gelişiyle 10 Kasım Mustafa Kemal Ata-
türk’ü anma günlerinde mevlit okutan, Mu-
harrem aylarında lokma dağıtan İBB,
"Aşure Günü" dolayısıyla İstanbullulara
aşure ikram etti. İBB, aşurenin manevi öne-
mini “Aşurenin içinde insan, umut, bereket,
birlik ve beraberlik var” ifadeleriyle vurgula-
yan İmamoğlu başkanlığında, kentin 15
farklı meydanında aşure dağıttı. Öğlen saat-
lerinde sunulmaya başlanan aşureler, mobil
büfe ve stantlardan gün boyu binlerce İstan-
bulluya servis edildi.
80 kişilik ekip görev aldı

İstanbulluların yoğun olarak bulunduğu
noktalarda dağıtılan aşureler, İBB Lojistik
Destek Merkezi’nin mutfaklarında hazır-
landı. Hijyenik koşullarda özenle kaynatılan
aşurelerin yapımında 3 vardiya şeklinde 80
kişilik ekip görev aldı. Yapımı ise 24 saat
sürdü.
Kent meydanında ikram edildi

Kentin farklı noktalarında İstanbul halkı için
hizmet veren Mobil Büfeler, bu defa paylaş-
manın simgesi aşure dağıtımı için yollar-
daydı. Mobil Büfelerden İstanbul’un en
hareketli noktalarından Üsküdar, Kadıköy
ve Eyüpsultan gibi yoğun insan trafiğinin
olduğu 15 meydanında vatandaşlara aşure
ikram edildi. İBB aşçıları aşureyi hazırlarken
12 çeşit malzeme kullandı. İncirden bakli-
yata ve kuru yemişe kadar aşurenin olmazsa
olmazı malzemelerle lezzetlendirdi.

Bu taksiciler
kötü örnek!
Beyoğlu Taksim Meydanı'nda turist
müşteri ile para konusunda anlaşa-
mayan taksici onu almayıp daha
sonra aldığı turist aile ile de anlaşa-
mayınca onları indirdi. Turistler,
"Sürücüye Mecidiyeköy'de bir
AVM'ye gitmek istediğimizi söyledik,
taksimetre açmak istemedi, önce
160 sonra 80 lira istedi" dedi
Taksim Meydanı'nda çarşamba günü bir
turist durduğu taksiye binmek istedi. Taksi
sürücüsü, turist ile taksimetreyi açmadan
pazarlık etti. Taksici ücret konusunda an-
laşamadığı turisti aracına almadı. 10
metre ileride duran aynı taksiye turist bir
aile bindi bir süre hareket etmeden turist-
lerle pazarlık yapan taksici hareket ettikten
2-3 metre sonra durarak ücret konusunda
anlaşamadığı bu aileyi de aracından indi-
rerek uzaklaştı.  Turistler, "Sürücüye Meci-
diyeköy'de bir AVM'ye gitmek istediğimizi
söyledik, taksimetre açmak istemedi, önce
160 sonra 80 lira istedi" diye konuştu. Tu-
ristler daha sonra DHA muhabirinin dur-
durduğu başka bir taksiye bindi.

Akgün,
Hacıbektaş'ta
Büyükçekmece Belediye Başkanı
Dr. Hasan Akgün, 2021 UNESCO
Hacı Bektaş Veli Anma Yılı ve 58.
Ulusal 32. Uluslararası Hacı Bektaş
Veli Anma Törenleri ve Kültür
Sanat Etkinliklerine katıldı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,
milletvekileri ve belediye başkanlarının ka-
tılımıyla gerçekleşen anma töreni ve etkin-
liklere ilgi büyük oldu. Büyükçekmece
Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 58.
Ulusal 32. Uluslararası Hacı Bektaş Veli’yi
anma etkinlikleri kapsamında gittiği Nev-
şehir’de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Çi-
lehane’de bulunan Ozanlar Yolunu,
Aydınlar Mezarlığı'nı ve Büyük Ozanların
Anıtları, Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli Türbe-
si’ni ve Pir Balım Sultan Türbesi’ni ziyaret
eden Başkan Akgün, Hacı Bektaş Belediye
Başkanı Arif Yoldaş Altıok’u da maka-
mında ziyaret etti.

Halk ozanları unutulmadı

Başkan Akgün, İstanbul Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte
halk ozanları Muharrem Ertaş, Neşet
Ertaş, Cahit Obruk ve Mahzuni Şerif’inn
kabirlerinin ardından da Ahi Evran’ı ziya-
ret etti.Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri
ve Kültür Sanat Etkinlikleri için Nevşe-
hir’e giden Başkan Akgün’e belediye mec-
lis üyeleri Hakan Çebi ve Rıza Can
Özdemir eşlik etti.

B ağcılar Belediyesi Türkiye’yi yasa
boğan ve ölü sayısının 82 olduğu
Batı Karadeniz Bölgesi’ndeki yar-

dım çalışmalarını sürdürüyor. Arama-kur-
tarma konusunda uzman 30 kişilik
personel, 2 adet su tankeri, 1 kuka, 1 CSB iş
makinesi, 1 kamyon, 15 dalgıç motopomp,
2 arazi aracı ve nakliye kamyonuyla böl-
gede büyük mücadele veriyor. Afet bölge-
sinde canla başla mücadele eden ekiplerin,

bugün çok önemli misafirleri vardı. Kasta-
monu'da bulunan Cumhurbaşkanı Yardım-
cısı Fuat Oktay ile Adalet Bakanı
Abdulhamit Gül, Abana’da Bağcılar Bele-
diyesinin arama-kurtarma-temizlik takımını
ziyaret etti. Ekiplerden yaptıkları çalışmaları
hakkında bilgi alan Oktay ile Gül, afet böl-
gesinde yorulmak bilmeden büyük bir feda-
karlık örneği gösteren Bağcılar Belediyesi
personelini takdir etti. Oktay ve Gül, bu de-

ğerli yardım organizasyonun başında bulu-
nan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Ça-
ğırıcı’ya selamlarını iletti. 

Yaraları sarmak için bölgeye koştuk

Bağcılar ailesi olarak üzerlerine düşen gör-
evi yapmaya devam edeceklerini söyleyen
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı
da “Mesai arkadaşlarımızı ziyaret ederek
onlara moral veren Sayın Cumhurbaşkanı

Yardımcımız Fuat Oktay’a ve Adalet Baka-
nımız Abdülhamit Gül’e teşekkür ederiz.
İnsanlığın dara düştüğü her yerde olmaya
çalışıyoruz. Yangında olduğu gibi selden
sonra da seferber olduk. Yaraları sarmak
için uzman ekiplerimizle bölgeye koştuk. ”
dedi. 11 Ağustos’taki felaketin ardından
bölgeye giden Bağcılar Belediyesi personeli,
görev aldığı noktalarda yardım elini uzat-
maya devam ediyor.

alimertavcu@gmail.com

info@gazetedamga.com.tr

Mert AVCU

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat
Oktay ile Adalet Bakanı Abdulhamit

Gül, Batı Karadeniz’de sel felaketinin
yaşandığı bölgeye ilk gidenlerden
olan Bağcılar Belediyesi ekiplerini

Abana’da ziyaret etti. Çalışmalar
hakkında bilgi alan Oktay ve Gül, 

özverili hizmetlerinden dolayı bele-
diye personelini takdir ederken

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman
Çağırıcı’ya da selamlarını iletti

Kastamonu'da 
bulunan Cumhur-
başkanı Yardımcısı
Fuat Oktay ile
Adalet Bakanı 
Abdulhamit Gül,
Abana’da Bağcılar
Belediyesinin
arama-kurtarma-
temizlik takımını
ziyaret etti. 

TESEKKURLER
BAGCILAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB); bolluk, bereket, paylaşım, birlik ve beraberliğin simgesi Aşure Günü’nde
aşure dağıttı. İstanbul’un 15 farklı meydanında ikram edilen aşureler damaklara lezzet gönüllere sıcaklık kattı

İBB, aşurenin manevi önemini “Aşurenin içinde
insan, umut, bereket, birlik ve beraberlik var”

ifadeleriyle vurgulayan İmamoğlu başkanlığında,
kentin 15 farklı meydanında aşure dağıttı. 
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Afgan trajedisi

‘ Hayat ileriye doğru yaşanır, ancak geriye doğru an-
laşılır‘ derler. Hafızamızı tazeliyelim… Afganistan’ı
anlamak için bir tarih turu yapalım…

Afganistan‘ı, Orta Asya'nın anahtarı sayan strateji
19. Yüzyıl‘ın sonlarına dayanır… Afganlar, İngiltere ile
1839-1842, 1878-1880 arasında ve 1919 yılında  üç
kez savaşır… 1842’de 13 bin kişilik İngiliz kuvveti
Kabil ile Celalabad arasındaki Gandarmak Geçidi’nde
Afganlar tarafından tümüyle imha edilir. Sadece bir
kişi, ordu doktoru Dr. William Brydontopallayan bir at
üzerinde Celalabat’taki İngiliz garnizonuna ulaşır. 19.
Yüzyıl Alman edebiyatında gerçekçiliğin en önemli
isimlerinden şair, yazar Theodor Fontaine, 1857’de 
yazdığı ‘Afganistan Trajedisi‘ isimli uzun şiirinde bu
olayı anlatır…  /Yürüyüş on üç binde başladı / biri 
Afganistan’dan eve geldi / diyor iki mısraında… 

* * * *
8 Ağustos 1919’da Rawalpindi Antlaşması’yla 

Afganistan bağımsızlığına kavuşur... Afganistandaha
Kurtuluş Savaşı döneminde yeni kurulmakta olan 
Türkiye Cumhuriyeti'yle ilişkiye geçer… Türk ve Afgan
heyetleri arasında 1 Mart 1921‘de Moskova'daki görüş-
melerde, Türkiye-Afganistan İttifak Antlaşması imzala-
nır... Büyük Taarruz’a katılan eski Medine muhafızı
Fahreddin (Türkkan) Paşa, Kabil’e ilk Türk sefiri olarak
atanır… Kabil’de 1933-1941 arasında üçüncü Türk 
sefiri de yazar Memduh Şevket Esendal’dır…  

Afgan Kralı Emanullah Han, 1928’de eşi Kraliçe 
Melika Süreyya Terzi ile birlikte Türkiye’yi ziyaret etti…

* * * *
Aradan yaklaşık yarım yüzyıl geçer… Sovyetler 

Birliği 24 Aralık 1979’da Afganistan'ı işgal etti… 15
Şubat 1989‘de sona eren işgal döneminde bir milyon-
dan fazla sivil, 15 binden fazla Sovyet askeri öldü…
Sovyet işgali sona erer ama Afganistan’ı yine çetin gün-
ler bekliyordu. Moskova tarafından 1987'de göreve ge-
tirilen Muhammed Necibullah hükümeti ile muhalif
gruplar arasında çatışmalar başladı… 400 binden fazla
insan hayatını kaybetti…. Yönetim boşluğu, istikrarsız-
lık, yeni örgütlerin ortaya çıkmasına neden oldu… 
İşte onlardan biri de, ülkenin güneyindeki Kandahar 
vilayetinde 1994'de ortaya çıkan Taliban’dır… Taliban,
1996'da başkent Kabil'i ele geçirmesinin ardından ‘Af-
ganistan İslam Emirliği’ni  kurdu… Afganistan için 
karanlık yıllar başladı… Sadece Suudi Arabistan, BAE
ve Pakistan onları tanıyan üç ülke oldu…  

* * * *
Beş yıl sonra 2001’de bir başka dönem başladı…  
ABD,  11 Eylül 2001'de ABD'ye yapılan terör saldırı-

sına yanıt olarak 7 Ekim 2001’de İngiltere ile birlikte
Afganistan’a girdi… Kabil’de Sovyet işgali döneminden
kalan Bagram Hava Üssü, Taliban ve El Kaide'ye karşı
yürütülen savaşın merkezi oldu… ABD, Nisan’da yap-
tığı açıklamada, 20 yıl sonra Afganistan’dan çekilece-
ğini duyurdu… Afganistan’daki ABD‘nin müttefikleri
bu haberi duyar duymaz ABD’den önce tası tarağı 
toplayıp kaçıp gitti.

* * * *
Hafta boyunca dünya dehşetle izledi… 29 Nisan

1975 günü son Amerikalıların Saigon’daki Büyükelçi-
liği çatısından tahliyesine benzer görüntüleri… Dünya o
gün birbirlerini ezerek helikoptere binmeye çalışanların
çaresizliğine şahit olmuştu… 46 yıl sonra bu Kabil 
Havaalanı‘nda da dramatik sahneler yaşandı…

* * * *
Özetlersem… Taliban 20 yılda silinememişti… Pek

çok nedeni var… Arapça talib (öğrenci) kelimesinin 
çoğulu Taliban (öğrenciler) adını benimseyen örgüt, hiç
direniş ile karşılaşmadan çok kısa bir süre içinde harap
haldeki ülkeye hakim oldu… Afganistan’da yaşananlar-
dan çıkarılacak ders pek çok…  Kabil'deki iktidar deği-
şikliğinin sadece Afganistan tarihinde bir dönüm
noktası olarak görmek sanırım çok büyük hata olur…
Taliban'ın iktidarda olması bölge için ve giderek dünya
için istikrarsızlık kaynağı olması ihtimali yüksek… 
Etkisi önümüzdeki aylarda, yıllarda görülecek, bu 
konuyu daha çok konuşacağız…

Selin vurduğu Batı Karadeniz ve büyük
kayıpların yaşandığı Kastamonu’nun
Bozkurt ilçesinde 8 gün boyunca aralık-
sız olarak arama-kurtarma, temizlik ve
lojistik çalışmalarına destek olan ve yüz-
lerce vatandaşın yardımına koşarak, ya-
raları birlikte sarmak amacı ile büyük bir
gayret sarf eden 23 kişiden oluşan ekip,
çalışmalarını tamamladıktan sonra il-
çeye dönüşünü gerçekleştirdi. Arama-
kurtarma, lojistik ve temizlik
çalışmalarının yanı sıra, bölgedeki ula-
şımı zor olan köylere erzak ulaştıran,

gece gündüz bölgedeki afetzedelerin yar-
dımına koşmak için cansiperane bir şe-
kilde çalışan ekipler için düzenlenen
karşılama programına; Kartal Belediye
Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen, Kar-
tal Belediyesi Başkan Yardımcısı Cengiz
Türkmen, Kartal Belediyesi Basın Yayın
ve Halkla İlişkiler Müdürü Hüseyin
Güler ve belediye personeli katıldı. Kas-
tamonu’dan dönen ekipleri Sivil Sa-
vunma Uzmanlığı binasında karşılayan
Başkan Yardımcısı Cengiz Türkmen,
tüm ekip üyelerine tek tek teşekkür ede-

rek çiçek takdim etti.

Her bölgeye el uzatmaya hazırız

Başkan Yardımcısı Cengiz Türkmen,
Sivil Savunma Uzmanlığı ve Temizlik İş-
leri Müdürlüğü’nün afet bölgesinde ola-
ğanüstü bir çaba ile çalışmalarda aktif
görev aldığını kaydederek; “Geçtiğimiz
haftalarda ülkemizin belirli noktalarında
çıkan yangınlarda görev aldıktan sonra,
Kastamonu ilçemiz ve bölgesindeki sel
afetinde vatandaşlarımızın yaralarını
sarmak için ekiplerimiz, büyük bir çaba

gösterdi. Kendilerine ne kadar teşekkür
etsek azdır. Bir kez daha hayatını kaybe-
den vatandaşlarımızın ailelerine ve sev-
diklerine baş sağlığı diliyor, yaralılara
acil şifalar diyoruz. Kartal Belediyesi
olarak, sadece ilçemizde değil Türki-
ye’nin her bölgesindeki afetlerde vatan-
daşlarımıza elimizi uzatmaya devam
edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Felaketleri atlattık

Sel bölgesinde ekipler ile beraber çalışan
Sivil Savunma Uzmanlığı Müdürü Nu-
rettin Yazar, ise; “Kartal Belediyesi ola-
rak 8 gün boyunca elimizden geldiğince
çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Biz daha
çok insanların direkt olarak etkilendiği ve
ulaşımın zor olduğu bölgelerdeki köy-
lerde çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Ne
yazık ki ülkemizin şu ana kadar gördüğü
en büyük sel felaketlerinden biriyle karşı
karşıyaydık. Sadece arama kurtarma ve
temizlik çalışması değil, bölgede aynı za-
manda ulaşılamayan köylere erzak gö-
türme çalışmalarını da gerçekleştirdik.
Ülkemize büyük geçmiş olsun. Hayatını
kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine ve
sevdiklerine baş sağlığı, yaralılara acil şi-
falar diliyoruz.” şeklinde konuştu.
HACER KÖSE

Yaraları sarıp döndüler

B aşakşehir Belediyesi, Hacı Bektaş
Veli’nin vefatının 750. yıl dönü-
münde ilçeye anlamlı bir eser ka-

zandırdı. Bahçeşehir Mahallesi’nde
kurulan ve Anadolu’nun manevi mimar-
larından olan Hacı Bektaş Veli’nin ismini
taşıyan kütüphane, törenle kitapseverlerin
hizmetine açıldı. Anadolu irfanının öncü-
lerinden Hacı Bektaş Veli’nin ismini taşı-
yan kütüphaneye tüm Başakşehirlileri
davet eden Başakşehir Belediye Başkanı
Yasin Kartoğlu, “Kitapseverlerimizin me-
rakla beklediği kütüphanemizi hizmete
açtık. Hacı Bektaş Veli’nin ismini, yine
ilim üzerine kurulmuş bir mekânda yaşa-
tacağız. Boğazköy yürüyüş yolunun ya-
nında yer alan kütüphanemizi, Hacı
Bektaş Veli’yi Anma Günü’nde Başakşe-
hirlilerin hizmetinize açmanın mutlulu-
ğunu yaşıyoruz. Okuyup okutmak için
ilçemizin dört bir yanına kütüphane açı-
yoruz, açmaya da devam edeceğiz. 7’den
70’e okuyacak, bilgi hazinemizi her geçen
gün genişleteceğiz.” diye konuştu.

Hacı Bektaş Veli’ye özel alan

Hacı Bektaş Veli Kütüphanesi’nin 2 bin
kitap kapasitesine sahip olduğunu ifade
eden Başkan Kartoğlu, “Kütüphane içeri-
sine Hacı Bektaş Veli’yi anlatan ve 120
eserden oluşan özel bir alan da hazırla-
dık. Kütüphanenin dışında ise, kitapse-

verlerin açık havada keyifli bir vakit geçir-
mesi için, harika bir kitap bahçesi yapıla-
cak.” dedi.

Yeni projeleri hayata geçiriyoruz

Bahçeşehir’de hayata geçirilecek olan

yeni projeler hakkında da bilgi veren
Başkan Kartoğlu, “Marmaray’a ring se-
ferlerimiz kısa süre içerisinde başlaya-
cak. Bu kapsamda Bahçeşehir Tren
İstasyonu’muzu tamamladık ve deneme
seferlerimize başladık. Yapım çalışma-

ları devam eden yollarımızla birlikte ula-
şımda da öncü ilçe konumunda olaca-
ğız. Çalışmaları devam eden yürüyüş ve
bisiklet yollarımızla birlikte pedalları
mutluluk ve huzura çevireceğiz.”
ifadesini kullandı.

yAKuP tEZCAn

HACI BEKTAS VELI
KUTUPHANESI ACILDI

Kastamonu Bozkurt başta olmak üzere Batı Karadeniz’de yaşanan sel felaketi sonrası bölgeye giderek arama-
kurtarma, temizlik ve lojistik çalışmalarında aktif görev alan Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı ve Temiz-
lik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kartal’a döndü. Ekipleri Kartal Belediyesi yetkilileri ve belediye çalışanları karşıladı

Kartal aşure gününde buluştu
Kartal Belediyesi, Kartal Cemevi Vakfı işbir-
liği ile Muharrem Ayı’nın Yas-ı Matem oru-
cunun sona ermesiyle birlikte, ilçe
meydanında ‘Aşure Günü’ programı düzen-
ledi. Etkinliğe yoğun ilgi gösteren vatandaş-
lara Aşure ikramında bulunuldu. Kartal
Meydanı’nda düzenlenen ‘Aşure Günü’ et-
kinliğine; İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra
Kavuncu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan
Yüksel’i temsilen; Kartal Belediyesi Başkan
Yardımcısı İmam Aydın ve Başkan Yardım-
cısı Cengiz Türkmen, İYİ Parti Kartal İlçe
Başkanı Fuat Onbaşılı, Kartal Cemevi Vakfı
Başkanı Selami Sarıtaş, siyasi parti temsilci-
leri,mahalle muhtarları ve çok sayıda vatan-
daş katıldı. Kartal Belediyesi Başkan
Yardımcısı İmam Aydın, etkinliğe katılan
tüm misafirlere Kartal Belediye Başkanı

Gökhan Yüksel’in bu yıl Hacı Bektaş’ta dü-
zenlenen 58. Ulusal 32. Uluslararası Hacı
Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat
Etkinliklerinde katılmasından dolayı bugün
ki programa da yer almadığını belirterek ken-
disinin selam ve sevgilerini iletti.
Herkese teşekkür etti

Aşure Günü’nün  ülkemizde birlik ve bera-
berlik anlayışı üzerinde önemli bir ortak
değer olduğuna vurgu yaparak  öncelikle
Muharrem Ayı’nda tutulan oruçların  hak
katından kabul olmasını dileyerek etkinliğe
katılan herkese teşekkür etti Etkinliğin deva-
mında, Aşure Günü’nde bir araya gelen va-
tandaşlar, Cemevi Dedesi Celal Özer’in
okuduğu duaya katıldı. Okunan duanın ar-
dından vatandaşlara aşure ikram edildi.

Halit Çelikbudak

hcelikbudak@gmail.com

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Anadolu irfanının öncülerinden Hacı Bektaş Veli’yi Anma
Günü’nde anlamlı bir projeyi hayata geçirdi. Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi’nde Hacı Bektaş Veli’nin 
ismini taşıyan ve içerisinde özel bir alanın da bulunduğu kütüphaneyi kitapseverlerin hizmete açtı

Esenyurt
gururlandı
EsEnyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt,
Esenyurtlu sporcuları makamında ağırladı. Birçok
branşta başarı elde eden sporcular ile sohbet eden
Başkan Bozkurt, “Dünyada, hayâllerinizi gerçekleş-
tirmeniz için destek olmak kadar değerli bir şey
yok” dedi. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz
Bozkurt, ilç ede spora ve sporculara yönelik çalışma-

larını sürdürüyor.
Esenyurt Belediye-
si’nin desteklediği
genç sporcular, ül-
kemizde ve Avru-
pa’da önemli
başarılar elde et-
meye devam edi-
yor. Pandemi
sonrası yurt içi ve
yurt dışında yapı-
lan müsabaka-

larda 10 branşta; 1 kişi Avrupa Şampiyonu, 3 kişi
Avrupa 2’ncisi, 3 kişi Avrupa 3’üncüsü, 3 kişi tür-
kiye 1’incisi ve 11 kişi türkiye 2’ncisi oldu. Bunun
yanı sıra 5 türkiye 3’üncüsü 9 sporcu Milli takım’a
seçildi. spor salonları ve profesyonel öğretmen kad-
rosu ile Esenyurtlu sporculara güç veren Başkan
Bozkurt, sporcuları makamında ağırladı ve onlarla
tek tek konuştu. Başkan Bozkurt, belediyenin spor
öğretmenleri ile de ilçedeki spor faaliyetlerinin daha
iyi yürütülebilmesi için de görüşmeler yaptı. 



Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi (BAGİS) cihazına ilişkin GSM, uydu abonelik, iletişim ve 
haberleşme giderleri, 31 Aralık 2023’e kadar Tarım ve Orman Bakanlığınca karşılanacak

BAKANLIK tarafından hazırlanan 
Balıkçı Gemilerini İzleme Sis-
temi Tebliği, Resmi Gazete’de 

yayımlanarak 1 Ocak 2021’den itibaren 
geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. 
Tebliğ, ticari amaçlı su ürünleri avcılığı 
yapmak üzere Bakanlıkça ruhsatlandı-
rılmış gemilere takılacak gemi izleme 
cihazlarını, bu cihazların çalışması, 
kullanılması, avcılık faaliyetlerine dair 
kayıtların tutulması ve değerlendirilme-
sine ilişkin hususlar ile bu konularda 
balıkçı gemisi yetkilisinin yükümlülük-
lerini düzenliyor. Buna göre, denizlerde 
ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapmak 
üzere Bakanlıkça ruhsatlandırılmış, boy 
uzunluğu 12 metre ve üzerinde olan 
gemilere BAGİS cihazının takılması ve 
çalışır durumda tutulması zorunlu bulu-
nuyor. Takılacak cihazların Balıkçılık ve 
Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce iste-

nen yazılım ve donanım özelliklerine sa-
hip olması gerekiyor. BAGİS cihazının 
temini, balıkçı gemilerine takılması, 
sökülmesi ve arızaların giderilmesine 
ilişkin tüm masraflar, balıkçı gemisi 
yetkilisi tarafından karşılanıyor. BAGİS 
ile ilgili GSM, uydu abonelik, iletişim 
ve haberleşme giderleri ise 31 Aralık 
2023’e kadar Bakanlıkça karşılanacak. 
Süre sonunda söz konusu giderler, 
balıkçı gemisi yetkilileri tarafından 
ödenecek.
BAGİS çalışmıyor kabul edilecek

Balıkçı gemisi yetkilisi, cihaz takıl-
ması veya sökülmesi talebini il veya ilçe 
tarım ve orman müdürlüğüne bildire-
cek. İlk defa BAGİS cihazı takılacak 
veya mevcut cihazı yenilenecek balıkçı 
gemisinin cihaz takılmadan avcılık yap-
masına izin verilmeyecek. Balıkçı gemisi 
yetkilisi, gemisinin çalışmaya başladığı 

andan itibaren dönünceye kadarki tüm 
süreçte BAGİS cihazının kesintisiz ça-
lışır ve işler durumda olduğunu kontrol 
ve takip etmek zorunda olacak. Balıkçı 
gemisi yetkilisinin, BAGİS cihazının 
çalışmaması veya 6 saat konum bilgile-
rini göndermemesi durumunda en geç 
12 saat içinde Balıkçılık ve Su Ürünleri 
Genel Müdürlüğünce belirlenen ve ilan 
edilen iletişim adreslerine veya il/ilçe 
müdürlükleri aracılığıyla arıza bildiri-
minde bulunması gerekecek. Bildirimde 
bulunmadığı takdirde BAGİS cihazı 
çalıştırılmıyor kabul edilecek.

BAGİS cihazı takılan geminin her ne 
suretle olursa olsun balıkçılık filosun-
dan çıkarılması halinde, balıkçı gemisi 
yetkilisi tarafından en geç 15 günde 
müracaat edilerek Bakanlık yetkilisi 
veya yetkilendirdiği kişi ve kurumlarca 
bu cihazın söktürülmesi sağlanacak.

PANDEMI, hemen her şeyde 
olduğu gibi insan kaynakları 
endüstrisini de dönüştürdü. 

Kovid-19, kişisel ve profesyonel 
yaşamları dünya genelinde derinden 
kesintiye uğrattı. 2020 ve 2021’de 
değişen koşulların insan kaynakları 
yönetiminde de köklü değişikliklere 
neden olduğunu söyleyen İnsan Kay-
nakları yöneticisi Ali Rıza Esmen, 
insan kaynakları alanındaki trendler 
hakkında açıklamalarda bulundu.
Yapay zeka seçecek

İnsan kaynaklarının tüm aşama-
sında teknolojiden faydalanılacağını 
ifade eden Esmen, “Yapay zeka ve 
otomasyon sayesinde artık işe alma 
sürecinin neredeyse tüm aşamala-
rında teknolojiden faydalanıyoruz. 
Özellikle adayların incelenmesi en 
büyük zaman kalemlerinden biri. Bu 
noktada yapay zeka devreye giriyor 
ve tek tıkla size en uygun adayı bula-
biliyorsunuz. Henüz Türkiye’de çok 
etkin olmasa da 2022 yılında gücünü 
gösterecek başlıklardan biri, insan 
kaynakları yönetiminde yapay zeka 
olacak” diye konuştu.
İnsan haklarıyla eşitlenecek

İnsan hakları konularının da trend-
ler arasında yer alacağını kaydeden 
Esmen, “Bu dönemde en çok konuş-
tuğumuz konuların başında çeşitlilik, 
eşitlik, kapsayıcılık gibi insan hakları 
başlıkları oldu. Önümüzdeki yıllarda 

bu başlıkların gücünü artıracağını 
söylemek için kâhin olmaya gerek 
yok. Dünya artık insan kaynaklarını 
insan haklarıyla eşitleyen bir noktaya 
doğru gidiyor. Bu anlamda şirket-
lerin de İK politikalarını, küresel 
insan hakları bakış açısıyla ele alması 
gerekiyor” ifadelerini kullandı.TÜRKIYE’DE göçmen sayı-

sındaki artış ve göçmenlerin 
Türkiye’de tutulması karşılı-

ğında Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye 
ödeme yapması tartışılırken, yeni 
bir gelişme yaşandı.

Türkiye’ye resmi bir ziyarette 
bulunan Japonya Dışişleri Bakanı 
Motegi Toshimitsu, Dışişleri Baka-
nı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 
bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Ja-
ponya’nın Ankara Büyükelçiliği 
tarafından yapılan açıklamada, 
“Görüşmeler sırasında iki Bakan 
tarafından, Suriyeli göçmenlerin 
ülkeye girişinden etkilenen Türki-
ye’nin yerel yönetimlerine sosyal 
altyapı sağlanması amacıyla temin 
edilecek 45 milyar Japon Yeni üst 
limitli kredi ile ilgili karşılıklı resmi 
belgeler imzalanmıştır” denildi.

Kredinin faizi Japon Yeni cin-
sinden 6 Ay LIBOR + 95 bp (Faiz 
oranı alt sınırı: Yüzde 0,1), ödeme 
süresi ise 7 yılı geri ödemesiz olmak 
üzere 25 yıl olarak belirtildi.

150 dakika sürdüğü belirtilen 
Çavuşoğlu-Motegi görüşmesinde, 

Afganistan, Irak, Orta Doğu barış 
süreci gibi bölgesel konuların 
yanı sıra Çin ve Kuzey Kore gibi 
Asya’daki gelişmelere ilişkin görüş 
alışverişinde bulunulduğu belirtilen 
açıklamada, “Bakan Motegi’nin 
insan kaçırma sorununun ivedilikle 
çözümüne yönelik anlayış ve işbirli-
ği talebine Bakan Çavuşoğlu destek 
vermiştir” ifadesi kullanıldı.
En yüksek yardım tutarı

Motegi, önceki gün bir gazetede 
yayımlanan makalesinde, Japonya 
Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) 
ve Birleşmiş Milletler (BM) ara-
cılığıyla şu ana kadar göçmenlerle 
ilgili Türkiye’ye 550 milyon ABD 
Doları tutarında destek sağlandığı-
nı açıklamıştı.

“İnsani yardımlar alanında, 
yalnız Suriye’den değil, Afganistan, 
Irak ve İran’ın da dâhil olduğu 
ülkelerden yaklaşık 4 milyon 
sığınmacıyı ağırlayan Türkiye’nin 
yaptığı insani yardımlar Japonya 
tarafından son derece saygıyla kar-
şılanmaktadır” diyen Japon bakan, 
söz konusu destek için “Bu miktar 
NATO üye ülkeleri dışında en yük-
sek yardım tutarıdır” demişti.

iiNSAN KAYNAKLARINSAN KAYNAKLARI  
trendleri değişiyortrendleri değişiyor

İSTANBUL İLİ GÜNGÖREN İLÇESİ 24 DERSLİKLİ ABDİ İPEKÇİ İLKOKULU VE 24 DERSLİKLİ 
MEHMETÇİK İMAM HATİP ORTAOKULU İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İNŞAATI İŞİ

İstanbul İli Güngören İlçesi 24 Derslikli Abdi İpekçi İlkokulu ve 24 Derslikli Mehmetçik İmam Hatip 
Ortaokulu ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 
19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP
üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/497220
1-İdarenin
a) Adı : T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TOPLU 

KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI
b) Adresi : Bilkent Plaza B1 Blok 06800 Bilkent ÇANKAYA/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 3125652000 - 3122667748
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : İstanbul İli Güngören İlçesi 24 Derslikli Abdi İpekçi İlkokulu ve 

24 Derslikli Mehmetçik İmam Hatip Ortaokulu ile Altyapı ve 
Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı : Konvansiyonel Kalıp Sistemiyle 2 Adet 24 Derslikli Eğitim Yapısı 
İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşiAyrıntılı bilgiye 
EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İstanbul
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 500 (BeşYüz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içindeyer 

teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

: 14.09.2021 - 14:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) - Toplantı Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara
ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına
(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla 
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 
tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya 
bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya
bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek
üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak
düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç
kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini 
sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin
sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri
cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan
ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan
başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan
yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %
100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yapım İşlerinde benzer iş grupları
tebliği" nde yer alan B/III grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir. Bu ihale kapsamında; onarım,
sondaj, güçlendirme, montaj  işleri vb. yapım işlerine ait iş deneyim belgeleri benzer iş olarak kabul
edilmeyecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği bölümü veya Mimarlık bölümü
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza
kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin
e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan
istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci 
maddesine göre açıklama istenecektir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1436343)
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T ürkiye'den vatandaşlık almak için toplam 250
bin dolarlık gayrimenkul almak yeterli olunca,
TL'nin değer kaybının da etkisi ile ülkesinden

kaçan Ortadoğulular Türkiye'ye akın etti; emlak site-
leri hemen hemen bütün evleri ‘vatandaşlık almaya
uygun' ibaresi ile pazarlamaya başladı. Vatandaşlık
için tek bir evin 250 bin dolarlık olması gerekmiyor,
birkaç ev birden alıp 250 bin doları tutturan da vatan-
daşlığı da kapıyor. Bazı internet siteleri yabancılara
Türkiye'ye hiç gelmeden online işlemler ve video ile
gezdirerek ev satmayı, TC pasaportunun evlerine
postalanmasını beklemelerini vadediyor. Yabancılara

konut satışı bu yıl aylık 4 bin bandının üzerine yerleşti, tem-
muzda yüzde 64 artarak 4.495 adede ulaştı. Emlak sitelerinde
artık hemen hemen her ev ilanı “Suitable for Citizenship-Va-
tandaşlığa uygun” ibaresiyle yer alıyor. 50 bin dolarlık evlerde
dahi bu ibare var. Emlakçılar, “Yabancılar 250 bin doları bula-
cak birkaç ev toplayıp almayı tercih edebiliyor. 200 bin dolarlık
bir ev buluyor, yanına 50 bin dolarlık bir ev daha ekleyerek va-
tandaşlığı alıyor” bilgisini verdi.

Kiraya veriyorlar

Gayrimenkul alarak Türkiye vatandaşlığını alan ülkeler liste-
sinde ilk sırada İran gelirken, onu Afganistan, Irak, Yemen,
Çin, Filistin, Ürdün, Lübnan, Mısır ve Pakistan takip ediyor.
Ortadoğuluların İstanbul'da Esenyurt, Başakşehir, Bahçeşe-
hir'i tercih ettiği, bir arada yaşamak istedikleri ve evlerini gün-
lük, haftalık kiraya vererek gelir elde ettikleri belirtildi.

Suriyeliler şirket kuruyor

Emlak Broker'ı Songül Toprak Özsan, “Araplar akın akın geli-
yor. Rejimden kaçan İranlılar ve Çinliler ABD'ye daha kolay
geçecek bir kapı olarak görüyor Türkiye'yi” dedi. Suriyelilerin
de çok ev aldığını ancak onların rakamlarda görünmediğini
anlatan Özsan, “Suriyelilerin Hatay meselesinden dolayı Tür-
kiye'den ev alması yasak. Türkiye'de şirket kurup o şirket üze-
rinden ev alıyorlar” dedi.

Ülkesinden kaçan akın akın Türkiye’den ev almaya geliyor. TL’nin değer kaybının da
sağladığı kolaylıkla 250 bin doları tamamlayacak birkaç ev birden alan Araplar hem
TC vatandaşlığı kazanıyor, hem de evleri kiraya verip gelir elde ediyor

ARAPLAR 
EN PAHALI 
EVLERI ALIYOR

Salgında yeni milyonerler doğduCHP Genel Başkan Yardımcısı Veli
Ağbaba, Covid-19 salgını ile birlikte 

hem sağlığın hem de gelir dağılımının
ciddi anlamada bozduğunu savunarak, 

“Pandemi nedeniyle milyonlarca
çalışanın emeği üzerinden yeni 

milyonerler yaratıldı. Salgın sürecinde
112 bin yeni milyoner doğdu, buna

karşılık 7 milyon 985 bin çalışan daha
fazla yoksullaştı’’ diye konuştu

AğbAbA yaptığı açıklamada “Mart 2020 tarihinden, Haziran
2021 tarihine kadar geçen sürede sadece 7 milyon 985 çalı-
şan gelir kaybına uğrarken, bu süreçte milyoner sayısı ise

112 bin kişi arttı. Pandemi de milyonlarca çalışanın emeği üzerinden
adeta yeni milyonerler yaratıldı” dedi.

358 bin oldu

bDDK verilerine göre, salgının henüz yeni başladığı mart ayında Türki-
ye'de yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere toplam 246 bin 136 milyoner varken
bu sayının Haziran 2021 itibarıyla 112 bin kişi artarak 358 bin 760 kişiye
çıktı. Ağbal, “Milyonerlerin hesabındaki miktar ise bu 15 aylık süreçte 681

milyar TL arttı ve 2 trilyon 227 milyar TL'ye yükseldi. 112 bin milyonere
karşılık, 7 milyon 985 bin çalışan gelir kaybına uğradı” ifadelerini kullandı.

7,9 milyon kişide gelir kaybı 

Salgın sürecinde kısa çalışma, ücretsiz izin ve işten çıkartıldığı için işsizlik
ödeneği alan çalışan sayısı toplamda 7 milyon 985 bin kişi oldu. CHP'li
Veli Ağbal, “bu da demek oluyor ki; 7 milyon 985 bin kişi normal aldığı
ücrettin altında ücret aldı ve gelir kaybına uğradı. Yurtiçi ve yurtdışı 
milyoner sayısı bu dönem gelirlerini 681 milyar TL arttırırken, dar gelirli
çalışanlara ise kendi fonundan düşen miktar ise sadece 56.3 milyar TL
oldu” dedi.

İş yerinin sırlarını 
kopyalayan yandı
İşverene ait sır niteliğindeki bilgiyi kendi cep
telefonuna indirerek, iş yerinin sır saklama
yükümlülüğünü, gizlilik ile bilgi güvenliği
kurallarına aykırılık davrandığı öne sürülen işçi 150
bin lira ceza ödeyecek. Yargıtay’ın emsal nitelikteki
kararıyla birlikte, çalıştığı iş yerinin sırlarını dışarıya
çıkartan işçilere cezai şart uygulanacak

Çalıştığı iş yerinde, sınavlara hazırlanmak
gerekçesiyle sır niteliğindeki 51 adet bil-
giyi kopyalayan mühendis, istifa ederek

ayrıldı. Mühendis tazminat talebiyle, işveren ise para
cezası talebiyle karşılıklı dava açtı. Davacı-karşı davalı
işveren; mühendisin şirkette son derece gizli ve teknik
projelerde sistem mühendisi olarak çalışmaya başla-
dığını, istifa ederek ayrıldığını, ihbar süresinin sadece
bir haftasına uyduğunu belirterek beş haftalık ihbar
süresi için ihbar tazminatı borcu bulunduğunu öne
sürdü.

Tazminat bile alamıyor

Mühendisin ayrılmadan önce elli civarında gizli bel-
geyi harici bir cihaza kopyaladığını, davacının kötü ni-
yetli olduğunu, taraflar arasındaki iş sözleşmesinin
bilgi güvenliği politikası başlıklı 5. maddesine aykırılık
teşkil ettiğini, bu nedenle cezai şart alacağının tahsi-
lini talep etti. Davalı-karşı davacı mühendis ise davacı
şirketin davalının istifasından hemen sonra dava aç-
mamış olması ve şikayetten sonra huzurdaki davayı
ikame etmiş olduğunu dile getirdi. 
Davanın kötü niyetli açıldığını, ihbar tazminatı talebi-
nin ve cezai şart talebinin yerinde olmadığını, karşı
dava olarak bir aylık ücret ile yıllık izin alacağını dava-
lıdan tahsilini talep etti.
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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

23 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ

TÜİK’in açıkladığı tarımsal girdilerdeki yıllık artış yüzde 27.6’da kalırken, Ziraat Mühendis-
leri Odası (ZMO) Başkanı Baki Remzi Suiçmez, girdilerin yüzde 50-120 aralığında arttığını 

söyledi. Suiçmez, artan maliyetlerin gıdada yeni zamlara yol açacağını aktardı

GIDAYA YENGIDAYA YENii  
ZAMLARZAMLAR  
GELEBGELEBiiLLiiRR
TÜRKIYE İstatistik Ku-

rumu’nun (TÜİK) açık-
ladığı enflasyon, işsizlik 

gibi verilere olan güvensizlikten 
sonra çiftçinin maliyetlerine iliş-
kin açıklanan veriler de eleştiri 
konusu oldu.

TÜİK’in 2021 Haziran’ına 
ilişkin açıkladığı Tarımsal Girdi 
Fiyat Endeksi’ne (Tarım-GFE) 
göre, son bir yılda gübre fiyatları 
yüzde 52, hayvan yemi yüzde 29, 
tarımsal ilaçlar da yüzde 11 arttı. 
Girdiler ortalamada ise yıllık yüzde 
27.6 artmış oldu. Ancak TMMOB 
Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) 
ile Türkiye Ziraatçılar Derneği’n-
den (TZD) aldığımız iki ayrı veriye 

göre, ülke genelindeki 
yıllık girdi artışları 
tarımsal ilaçlarda yüzde 
30-85 aralığında artar-
ken, bu artış hayvan 
yeminde yüzde 60, güb-
rede ise yüzde 90-120’ye 
kadar çıkıyor.

Bazı uzmanlar he-
saplama yöntemindeki 

birtakım teknik farklılıklara işaret 
ederken, ziraat sektörü temsilcileri 
açıklanan verileri “fazla iyimser” ve 
“makyajlı” olarak niteliyor.
Daha kapsamlı hesaplanmalı

TÜİK’in açıkladığı veriler ile saha-
daki veriler arasında en az iki kat bir 
fark olduğuna dikkat çeken ZMO 

Genel Başkanı Baki Remzi Suiçmez, 
“TÜİK’in verileri sahayla kıyaslandı-
ğında oldukça iyimser kalıyor. Mak-
yajlı rakamlar yerine gerçeklik tüm 
çıplaklığıyla ortaya konmalı” dedi. 
ZMO İstanbul Şube Başkanı Murat 
Kapıkıran, bunun, daha detaylı açık-
lanacak verilerle sağlanabileceğine 
dikkat çekti. “Tahıl, bakliyat, meyve 
ve sebze üreticilerinin ayrı ayrı 
kullandığı tüm girdiler alt gruplarda 
detaylı incelenerek hesaplanmalı” 
diyen Kapıkıran, “Bu daha gerçekçi 
bir veri verir ve çiftçinin karşılaştığı 
sorunları daha net ortaya koyar” 
diye konuştu.
Henüz fiyatlara yansımadı

Öte yandan, sahadaki fiyatların 

oldukça altında kaldığı için eleşti-
rilen bu veriler bile, tarımsal girdi 
enflasyonunun 32 ayın zirvesini gör-
düğüne işaret etti. Ancak maliyet-
lerdeki bu artışların, çiftçinin sattığı 
ürünlerin fiyatlarına tam olarak 
yansımadığı da bir diğer gerçek.

Tarım-ÜFE’ye, yani çiftçinin sat-
tığı ürünlerin enflasyonuna bakıldı-
ğında girdi maliyetlerindeki artışın 
satılan ürünlerin fiyatlarına henüz 
yansımadığı görülüyor.

ZMO Başkanı Baki Remzi 
Suiçmez ve ZMO İstanbul Başkanı 
Murat Kapıkıran, bu detaya dikkat 
çekerek, “Gıda fiyatlarını artıracak 
yeni zamlar kapıda” değerlendirme-
sinde bulundular.

EUAS International, Petkim, Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.’de insan kaynaklarında 
yöneticilik yapmış olan Ali Rıza Esmen, insan kaynaklarındaki 2022 trendlerini 

açıkladı.Teknolojinin insan kaynakları alanında daha etkin kullanılacağını söyleyen 
Esmen, “AI araçları, tek bir tıklamayla çok sayıda özgeçmişi gözden geçirme ve 

adayları kısa listeye alma yükünü ortadan kaldıracak” dedi

Sadece 12 Suriyeliyi ülkesine kabul eden Japonya, milyonlarca Suriyeliyi ağırlayan 
Türkiye’ye 410 milyon dolar kredi verecek. Japonya Dışişleri Bakanı, Türkiye’ye şu 

ana kadar göçmenler için 550 milyon dolarlık destek verdiklerini açıkladı

Zararların tazminiZararların tazmini
TEBLIĞ kapsamında balıkçı 

gemilerine takılan BAGİS cihazı ve 
ekipmanlarında garanti kapsamı dı-
şında oluşacak zararlar ile Balıkçılık 
ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğün-
ce yetkilendirilenler dışında yapılan 
her türlü müdahale sonucunda olu-
şabilecek zarar, ziyan ve masraflar, 
balıkçı gemisi yetkililerine tazmin 
ettirilecek.

Bakanlık mülkiyetinde olan 
BAGİS cihazları ve ekipmanları 
hakkında güncelleme, değiştirme ve 
geri alma dahil her türlü tasarrufa 
Bakanlık yetkili olacak.

BAGİS cihazları, balıkçı gemile-
rinin kayıt altına alınarak kimlik, 
konum, zaman, hız, yön gibi seyir 
bilgileri ile avcılık faaliyet verilerinin 
izlenmesini sağlıyor.

İSTANBUL İLİ GÜNGÖREN İLÇESİ 24 DERSLİKLİ ABDİ İPEKÇİ İLKOKULU VE 24 DERSLİKLİ 
MEHMETÇİK İMAM HATİP ORTAOKULU İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İNŞAATI İŞİ

İstanbul İli Güngören İlçesi 24 Derslikli Abdi İpekçi İlkokulu ve 24 Derslikli Mehmetçik İmam Hatip 
Ortaokulu ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 
19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP
üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/497220
1-İdarenin
a) Adı : T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TOPLU 

KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI
b) Adresi : Bilkent Plaza B1 Blok 06800 Bilkent ÇANKAYA/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 3125652000 - 3122667748
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : İstanbul İli Güngören İlçesi 24 Derslikli Abdi İpekçi İlkokulu ve 

24 Derslikli Mehmetçik İmam Hatip Ortaokulu ile Altyapı ve 
Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı : Konvansiyonel Kalıp Sistemiyle 2 Adet 24 Derslikli Eğitim Yapısı 
İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşiAyrıntılı bilgiye 
EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İstanbul
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 500 (BeşYüz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içindeyer 

teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

: 14.09.2021 - 14:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) - Toplantı Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara
ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına
(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla 
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 
tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya 
bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya
bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek
üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak
düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç
kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini 
sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin
sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri
cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan
ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan
başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan
yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %
100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yapım İşlerinde benzer iş grupları
tebliği" nde yer alan B/III grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir. Bu ihale kapsamında; onarım,
sondaj, güçlendirme, montaj  işleri vb. yapım işlerine ait iş deneyim belgeleri benzer iş olarak kabul
edilmeyecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği bölümü veya Mimarlık bölümü
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza
kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin
e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan
istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci 
maddesine göre açıklama istenecektir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1436343)
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T ürkiye'den vatandaşlık almak için toplam 250
bin dolarlık gayrimenkul almak yeterli olunca,
TL'nin değer kaybının da etkisi ile ülkesinden

kaçan Ortadoğulular Türkiye'ye akın etti; emlak site-
leri hemen hemen bütün evleri ‘vatandaşlık almaya
uygun' ibaresi ile pazarlamaya başladı. Vatandaşlık
için tek bir evin 250 bin dolarlık olması gerekmiyor,
birkaç ev birden alıp 250 bin doları tutturan da vatan-
daşlığı da kapıyor. Bazı internet siteleri yabancılara
Türkiye'ye hiç gelmeden online işlemler ve video ile
gezdirerek ev satmayı, TC pasaportunun evlerine
postalanmasını beklemelerini vadediyor. Yabancılara

konut satışı bu yıl aylık 4 bin bandının üzerine yerleşti, tem-
muzda yüzde 64 artarak 4.495 adede ulaştı. Emlak sitelerinde
artık hemen hemen her ev ilanı “Suitable for Citizenship-Va-
tandaşlığa uygun” ibaresiyle yer alıyor. 50 bin dolarlık evlerde
dahi bu ibare var. Emlakçılar, “Yabancılar 250 bin doları bula-
cak birkaç ev toplayıp almayı tercih edebiliyor. 200 bin dolarlık
bir ev buluyor, yanına 50 bin dolarlık bir ev daha ekleyerek va-
tandaşlığı alıyor” bilgisini verdi.

Kiraya veriyorlar

Gayrimenkul alarak Türkiye vatandaşlığını alan ülkeler liste-
sinde ilk sırada İran gelirken, onu Afganistan, Irak, Yemen,
Çin, Filistin, Ürdün, Lübnan, Mısır ve Pakistan takip ediyor.
Ortadoğuluların İstanbul'da Esenyurt, Başakşehir, Bahçeşe-
hir'i tercih ettiği, bir arada yaşamak istedikleri ve evlerini gün-
lük, haftalık kiraya vererek gelir elde ettikleri belirtildi.

Suriyeliler şirket kuruyor

Emlak Broker'ı Songül Toprak Özsan, “Araplar akın akın geli-
yor. Rejimden kaçan İranlılar ve Çinliler ABD'ye daha kolay
geçecek bir kapı olarak görüyor Türkiye'yi” dedi. Suriyelilerin
de çok ev aldığını ancak onların rakamlarda görünmediğini
anlatan Özsan, “Suriyelilerin Hatay meselesinden dolayı Tür-
kiye'den ev alması yasak. Türkiye'de şirket kurup o şirket üze-
rinden ev alıyorlar” dedi.

Ülkesinden kaçan akın akın Türkiye’den ev almaya geliyor. TL’nin değer kaybının da
sağladığı kolaylıkla 250 bin doları tamamlayacak birkaç ev birden alan Araplar hem
TC vatandaşlığı kazanıyor, hem de evleri kiraya verip gelir elde ediyor

ARAPLAR 
EN PAHALI 
EVLERI ALIYOR

Salgında yeni milyonerler doğduCHP Genel Başkan Yardımcısı Veli
Ağbaba, Covid-19 salgını ile birlikte 

hem sağlığın hem de gelir dağılımının
ciddi anlamada bozduğunu savunarak, 

“Pandemi nedeniyle milyonlarca
çalışanın emeği üzerinden yeni 

milyonerler yaratıldı. Salgın sürecinde
112 bin yeni milyoner doğdu, buna

karşılık 7 milyon 985 bin çalışan daha
fazla yoksullaştı’’ diye konuştu

AğbAbA yaptığı açıklamada “Mart 2020 tarihinden, Haziran
2021 tarihine kadar geçen sürede sadece 7 milyon 985 çalı-
şan gelir kaybına uğrarken, bu süreçte milyoner sayısı ise

112 bin kişi arttı. Pandemi de milyonlarca çalışanın emeği üzerinden
adeta yeni milyonerler yaratıldı” dedi.

358 bin oldu

bDDK verilerine göre, salgının henüz yeni başladığı mart ayında Türki-
ye'de yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere toplam 246 bin 136 milyoner varken
bu sayının Haziran 2021 itibarıyla 112 bin kişi artarak 358 bin 760 kişiye
çıktı. Ağbal, “Milyonerlerin hesabındaki miktar ise bu 15 aylık süreçte 681

milyar TL arttı ve 2 trilyon 227 milyar TL'ye yükseldi. 112 bin milyonere
karşılık, 7 milyon 985 bin çalışan gelir kaybına uğradı” ifadelerini kullandı.

7,9 milyon kişide gelir kaybı 

Salgın sürecinde kısa çalışma, ücretsiz izin ve işten çıkartıldığı için işsizlik
ödeneği alan çalışan sayısı toplamda 7 milyon 985 bin kişi oldu. CHP'li
Veli Ağbal, “bu da demek oluyor ki; 7 milyon 985 bin kişi normal aldığı
ücrettin altında ücret aldı ve gelir kaybına uğradı. Yurtiçi ve yurtdışı 
milyoner sayısı bu dönem gelirlerini 681 milyar TL arttırırken, dar gelirli
çalışanlara ise kendi fonundan düşen miktar ise sadece 56.3 milyar TL
oldu” dedi.

İş yerinin sırlarını 
kopyalayan yandı
İşverene ait sır niteliğindeki bilgiyi kendi cep
telefonuna indirerek, iş yerinin sır saklama
yükümlülüğünü, gizlilik ile bilgi güvenliği
kurallarına aykırılık davrandığı öne sürülen işçi 150
bin lira ceza ödeyecek. Yargıtay’ın emsal nitelikteki
kararıyla birlikte, çalıştığı iş yerinin sırlarını dışarıya
çıkartan işçilere cezai şart uygulanacak

Çalıştığı iş yerinde, sınavlara hazırlanmak
gerekçesiyle sır niteliğindeki 51 adet bil-
giyi kopyalayan mühendis, istifa ederek

ayrıldı. Mühendis tazminat talebiyle, işveren ise para
cezası talebiyle karşılıklı dava açtı. Davacı-karşı davalı
işveren; mühendisin şirkette son derece gizli ve teknik
projelerde sistem mühendisi olarak çalışmaya başla-
dığını, istifa ederek ayrıldığını, ihbar süresinin sadece
bir haftasına uyduğunu belirterek beş haftalık ihbar
süresi için ihbar tazminatı borcu bulunduğunu öne
sürdü.

Tazminat bile alamıyor

Mühendisin ayrılmadan önce elli civarında gizli bel-
geyi harici bir cihaza kopyaladığını, davacının kötü ni-
yetli olduğunu, taraflar arasındaki iş sözleşmesinin
bilgi güvenliği politikası başlıklı 5. maddesine aykırılık
teşkil ettiğini, bu nedenle cezai şart alacağının tahsi-
lini talep etti. Davalı-karşı davacı mühendis ise davacı
şirketin davalının istifasından hemen sonra dava aç-
mamış olması ve şikayetten sonra huzurdaki davayı
ikame etmiş olduğunu dile getirdi. 
Davanın kötü niyetli açıldığını, ihbar tazminatı talebi-
nin ve cezai şart talebinin yerinde olmadığını, karşı
dava olarak bir aylık ücret ile yıllık izin alacağını dava-
lıdan tahsilini talep etti.

İSTANBUL İLİ GÜNGÖREN İLÇESİ 24 DERSLİKLİ ABDİ İPEKÇİ İLKOKULU VE 24 DERSLİKLİ 
MEHMETÇİK İMAM HATİP ORTAOKULU İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İNŞAATI İŞİ

İstanbul İli Güngören İlçesi 24 Derslikli Abdi İpekçi İlkokulu ve 24 Derslikli Mehmetçik İmam Hatip 
Ortaokulu ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 
19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP
üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/497220
1-İdarenin
a) Adı : T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TOPLU 

KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI
b) Adresi : Bilkent Plaza B1 Blok 06800 Bilkent ÇANKAYA/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 3125652000 - 3122667748
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : İstanbul İli Güngören İlçesi 24 Derslikli Abdi İpekçi İlkokulu ve 

24 Derslikli Mehmetçik İmam Hatip Ortaokulu ile Altyapı ve 
Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı : Konvansiyonel Kalıp Sistemiyle 2 Adet 24 Derslikli Eğitim Yapısı 
İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşiAyrıntılı bilgiye 
EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İstanbul
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 500 (BeşYüz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içindeyer 

teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

: 14.09.2021 - 14:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) - Toplantı Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara
ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına
(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla 
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 
tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya 
bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya
bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek
üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak
düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç
kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini 
sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin
sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri
cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan
ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan
başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan
yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %
100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yapım İşlerinde benzer iş grupları
tebliği" nde yer alan B/III grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir. Bu ihale kapsamında; onarım,
sondaj, güçlendirme, montaj  işleri vb. yapım işlerine ait iş deneyim belgeleri benzer iş olarak kabul
edilmeyecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği bölümü veya Mimarlık bölümü
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza
kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin
e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan
istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci 
maddesine göre açıklama istenecektir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1436343)

T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
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İHALE İLANI
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T ürkiye'den vatandaşlık almak için toplam 250
bin dolarlık gayrimenkul almak yeterli olunca,
TL'nin değer kaybının da etkisi ile ülkesinden

kaçan Ortadoğulular Türkiye'ye akın etti; emlak site-
leri hemen hemen bütün evleri ‘vatandaşlık almaya
uygun' ibaresi ile pazarlamaya başladı. Vatandaşlık
için tek bir evin 250 bin dolarlık olması gerekmiyor,
birkaç ev birden alıp 250 bin doları tutturan da vatan-
daşlığı da kapıyor. Bazı internet siteleri yabancılara
Türkiye'ye hiç gelmeden online işlemler ve video ile
gezdirerek ev satmayı, TC pasaportunun evlerine
postalanmasını beklemelerini vadediyor. Yabancılara

konut satışı bu yıl aylık 4 bin bandının üzerine yerleşti, tem-
muzda yüzde 64 artarak 4.495 adede ulaştı. Emlak sitelerinde
artık hemen hemen her ev ilanı “Suitable for Citizenship-Va-
tandaşlığa uygun” ibaresiyle yer alıyor. 50 bin dolarlık evlerde
dahi bu ibare var. Emlakçılar, “Yabancılar 250 bin doları bula-
cak birkaç ev toplayıp almayı tercih edebiliyor. 200 bin dolarlık
bir ev buluyor, yanına 50 bin dolarlık bir ev daha ekleyerek va-
tandaşlığı alıyor” bilgisini verdi.

Kiraya veriyorlar

Gayrimenkul alarak Türkiye vatandaşlığını alan ülkeler liste-
sinde ilk sırada İran gelirken, onu Afganistan, Irak, Yemen,
Çin, Filistin, Ürdün, Lübnan, Mısır ve Pakistan takip ediyor.
Ortadoğuluların İstanbul'da Esenyurt, Başakşehir, Bahçeşe-
hir'i tercih ettiği, bir arada yaşamak istedikleri ve evlerini gün-
lük, haftalık kiraya vererek gelir elde ettikleri belirtildi.

Suriyeliler şirket kuruyor

Emlak Broker'ı Songül Toprak Özsan, “Araplar akın akın geli-
yor. Rejimden kaçan İranlılar ve Çinliler ABD'ye daha kolay
geçecek bir kapı olarak görüyor Türkiye'yi” dedi. Suriyelilerin
de çok ev aldığını ancak onların rakamlarda görünmediğini
anlatan Özsan, “Suriyelilerin Hatay meselesinden dolayı Tür-
kiye'den ev alması yasak. Türkiye'de şirket kurup o şirket üze-
rinden ev alıyorlar” dedi.

Ülkesinden kaçan akın akın Türkiye’den ev almaya geliyor. TL’nin değer kaybının da
sağladığı kolaylıkla 250 bin doları tamamlayacak birkaç ev birden alan Araplar hem
TC vatandaşlığı kazanıyor, hem de evleri kiraya verip gelir elde ediyor

ARAPLAR 
EN PAHALI 
EVLERI ALIYOR

Salgında yeni milyonerler doğduCHP Genel Başkan Yardımcısı Veli
Ağbaba, Covid-19 salgını ile birlikte 

hem sağlığın hem de gelir dağılımının
ciddi anlamada bozduğunu savunarak, 

“Pandemi nedeniyle milyonlarca
çalışanın emeği üzerinden yeni 

milyonerler yaratıldı. Salgın sürecinde
112 bin yeni milyoner doğdu, buna

karşılık 7 milyon 985 bin çalışan daha
fazla yoksullaştı’’ diye konuştu

AğbAbA yaptığı açıklamada “Mart 2020 tarihinden, Haziran
2021 tarihine kadar geçen sürede sadece 7 milyon 985 çalı-
şan gelir kaybına uğrarken, bu süreçte milyoner sayısı ise

112 bin kişi arttı. Pandemi de milyonlarca çalışanın emeği üzerinden
adeta yeni milyonerler yaratıldı” dedi.

358 bin oldu

bDDK verilerine göre, salgının henüz yeni başladığı mart ayında Türki-
ye'de yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere toplam 246 bin 136 milyoner varken
bu sayının Haziran 2021 itibarıyla 112 bin kişi artarak 358 bin 760 kişiye
çıktı. Ağbal, “Milyonerlerin hesabındaki miktar ise bu 15 aylık süreçte 681

milyar TL arttı ve 2 trilyon 227 milyar TL'ye yükseldi. 112 bin milyonere
karşılık, 7 milyon 985 bin çalışan gelir kaybına uğradı” ifadelerini kullandı.

7,9 milyon kişide gelir kaybı 

Salgın sürecinde kısa çalışma, ücretsiz izin ve işten çıkartıldığı için işsizlik
ödeneği alan çalışan sayısı toplamda 7 milyon 985 bin kişi oldu. CHP'li
Veli Ağbal, “bu da demek oluyor ki; 7 milyon 985 bin kişi normal aldığı
ücrettin altında ücret aldı ve gelir kaybına uğradı. Yurtiçi ve yurtdışı 
milyoner sayısı bu dönem gelirlerini 681 milyar TL arttırırken, dar gelirli
çalışanlara ise kendi fonundan düşen miktar ise sadece 56.3 milyar TL
oldu” dedi.

İş yerinin sırlarını 
kopyalayan yandı
İşverene ait sır niteliğindeki bilgiyi kendi cep
telefonuna indirerek, iş yerinin sır saklama
yükümlülüğünü, gizlilik ile bilgi güvenliği
kurallarına aykırılık davrandığı öne sürülen işçi 150
bin lira ceza ödeyecek. Yargıtay’ın emsal nitelikteki
kararıyla birlikte, çalıştığı iş yerinin sırlarını dışarıya
çıkartan işçilere cezai şart uygulanacak

Çalıştığı iş yerinde, sınavlara hazırlanmak
gerekçesiyle sır niteliğindeki 51 adet bil-
giyi kopyalayan mühendis, istifa ederek

ayrıldı. Mühendis tazminat talebiyle, işveren ise para
cezası talebiyle karşılıklı dava açtı. Davacı-karşı davalı
işveren; mühendisin şirkette son derece gizli ve teknik
projelerde sistem mühendisi olarak çalışmaya başla-
dığını, istifa ederek ayrıldığını, ihbar süresinin sadece
bir haftasına uyduğunu belirterek beş haftalık ihbar
süresi için ihbar tazminatı borcu bulunduğunu öne
sürdü.

Tazminat bile alamıyor

Mühendisin ayrılmadan önce elli civarında gizli bel-
geyi harici bir cihaza kopyaladığını, davacının kötü ni-
yetli olduğunu, taraflar arasındaki iş sözleşmesinin
bilgi güvenliği politikası başlıklı 5. maddesine aykırılık
teşkil ettiğini, bu nedenle cezai şart alacağının tahsi-
lini talep etti. Davalı-karşı davacı mühendis ise davacı
şirketin davalının istifasından hemen sonra dava aç-
mamış olması ve şikayetten sonra huzurdaki davayı
ikame etmiş olduğunu dile getirdi. 
Davanın kötü niyetli açıldığını, ihbar tazminatı talebi-
nin ve cezai şart talebinin yerinde olmadığını, karşı
dava olarak bir aylık ücret ile yıllık izin alacağını dava-
lıdan tahsilini talep etti.
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SOSYAL medya platformu Instagram’ı kulla-
narak sahte destek hesabı üzerinden kullanıcı-
lara link gönderilmesi ile ele geçirilen hesap-
ların sayısı gittikçe artıyor. Linke tıklayanların 
hesapları o an çalınırken, coin şirketine yatırım 
yapıldığı ve bu yatırımı 4’e, 5’e hatta 10’a kat-
ladıklarını gösteren dekontlar da paylaşılarak 
kişinin takipçilerine de ulaşılıyor

Konuyla ilgili endişe duyanlar vatandaş-
lar ise gözlerini siber güvenlik uzmanları ve 
bankalara çevirirken, hukuki boyut da merak 
konusu oldu. Siber Güvenlik Uzmanı Ahmet 
Naci Ünal, Bilişim Hukuku Uzmanı Oğulcan Do-
ğan kullanıcılara uyarılarda bulundu, Türkiye 
Bankacılar Birliği (TBB) ise bankaların güvenlik 
çalışmalarına dair yazılı bir açıklama yaptı.
Gözler siber güvenlik uzmanlarında

Son zamanlarda sahte Instagram destek 
hesabından kullanıcılara ‘topluluk kurallarının 
ihlali, telif hakları’ içerikli mesajlar atılmaya 
başladı. Mesajda yer alan linke tıklayanla-
rın sosyal medya hesapları ele geçirilerek, bir 
coin şirketine para yatırdıkları ve yatırdıkları 
paranın 4-5 katını kazandığını gösteren banka 
dekontunun paylaşımı yapılması üzerine göz-
ler siber güvenlik uzmanlarına ve bankalara 
çevrildi. Sosyal medya hesapları çalınan kişile-
rin bir kısmından yüklü miktarda para çekilir-
ken, şirket sahibi olduğu iddia edilen Koray 
adlı kişinin, kullanıcının takip ettiği kişilere de 
aynı şirkete yatırım yapmaları için mesaj attığı 
ve işlemlerle ilgili bilgi verdiği görüldü.

Bu linke dikkat!

Ali Rıza Esmen

Baki Remzi Baki Remzi 
SuiçmezSuiçmez

JAPONYA’DANJAPONYA’DAN  
TURKTURKiiYE’YE KREDYE’YE KREDii

Balıkçılar için güzel haber
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B eylikdüzü Belediye Başkanı Meh-
met Murat Çalık, Kurban Bay-
ramı öncesi Yakuplu

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

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

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

İşlemler tamamlandı

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

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

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

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

BARIŞ KIŞ

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

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

Şehitler için dua edildi

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

Şehitlere rahmet

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

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

Bir dönüm noktası

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

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

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

Yüzde 80 karşı koyuyor

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

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

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

deniyle Taksim
Cumhuriyet Anıtı'nda

tören düzenlendi.
KKTC İstanbul

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

şehitlerimizi saygı ve
rahmetle anıyorum"

diye konuştu.

Bayrak hassasiyeti

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

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

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

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

İşlemler tamamlandı

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

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

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

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

BARIŞ KIŞ

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

Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında
yıkımı yapılan binanın bir duvarında
ayna ve üzerine asılı Türk bayrağı
olduğu görülünce yıkım durduruldu.
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anavatanımıza şükranlarımızı yineliyoruz" dedi.

Bir dönüm noktası

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

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

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

Yüzde 80 karşı koyuyor

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

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

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

deniyle Taksim
Cumhuriyet Anıtı'nda

tören düzenlendi.
KKTC İstanbul

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

şehitlerimizi saygı ve
rahmetle anıyorum"

diye konuştu.

Bayrak hassasiyeti

15 Temmuz 
algı araştırması
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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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HACIBEKTASHACIBEKTAS
TESEKKURUTESEKKURU

iMAMOGLU
ODUL ALDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kı-
lıçdaroğlu, 2021 UNESCO Hacı 
Bektaş Veli Anma Yılı ve 58. 

Ulusal, 32. Uluslararası Hacı Bektaş-ı 
Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat 
Etkinlikleri kapsamında Kırşehir’in 
Hacıbektaş ilçesine geldi. CHP Genel 
Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba 
ve Ali Öztunç ile İstanbul Büyükşe-
hir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem 
İmamoğlu da Hacıbektaş ziyaretinde 
Kılıçdaroğlu’na eşlik etti. Kırşehir 
Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu 
ve Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif 
Yoldaş Altıok, Kılıçdaroğlu, İmamoğlu 
ve beraberlerindeki heyeti ilçe girişinde 
karşıladı. İlçe meydanında toplanan 
kalabalık bir vatandaş topluluğu, Kılıç-
daroğlu ve İmamoğlu’na sevgi gösteri-
lerinde bulundu.
Sokak mobilyalarını deneyimlediler

Kılıçdaroğlu; ilçede ilk olarak, 
İBB’nin katkılarıyla imalatları ger-
çekleştirilen Kent Meydanı ve Saat 
Kulesi’nin açılışlarını yaptı. Meydana 
konumlandırılan sergi alanına geçen 
Kılıçdaroğlu, Genel Sekreter Yardım-
cısı Mahir Polat tarafından, İBB’nin 
ilçede gerçekleştirdiği hizmetlerle ve 
imalatlarla ilgili görsel materyaller 
aracılığıyla bilgilendirildi. Meydan 
düzenlemesinde kullanılan sokak mo-
bilyalarını deneyimleyen Kılıçdaroğlu 
ve İmamoğlu, Hacıbektaş Belediyesi’ne 
geçti. Misafirlerini makam odasında 
ağırlayan Yoldaş, 2021 UNESCO Hacı 
Bektaş Veli Anma Yılı ve 58. Ulusal, 
32. Uluslararası Hacı 
Bektaş-ı Veli 
Anma Tö-
renleri 
nede-

niyle gerçekleştirecekleri etkinlikler ve 
ilçe genelinde yürüttükleri çalışmalarla 
ilgili bilgilendirmede bulundu.
Hacıbektaş tarihinde önemli

Hacıbektaş’a sundukları katkılardan 
dolayı Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’na 
teşekkürlerini sunan Yoldaş, duygula-
rını, “Hacıbektaş tarihinde görülme-
miş, bizim hayal bile edemeyeceğimiz 
çalışmaları, İBB Başkanı Sayın İma-
moğlu ile 2 yıldır birlikte gerçekleştiri-
yoruz. Çok fedakar bir ekibi var. Diğer 
ilçe belediyelerimiz, Kırşehir Belediye 
Başkan’ımızla, Avanos Belediye Başka-
nı’mızla ve birçok kardeş belediyemizle 
Hacıbektaş’a hizmet etme onurunda-
yız. Ve yine hayırseverlerimizle çok 
güzel projeler gerçekleştirdik, gerçek-
leştiriyoruz. Bugün temel atma törenini 
gerçekleştireceğiz. Şu anda 2 tane ayrı 
yurt dışı kurumlarımızla birlikte hazır-
ladığımız yeni projelerimiz var halkı-
mıza hizmet edebileceğimiz, halkımıza 
dokunabileceğimiz. Sizleri de burada 
görünce çok da mutlu oluyoruz” sözle-
riyle dile getirdi.
Hacıbektaş’ın çehresi değişti

Son 2 yıldır Hacıbektaş’ın çehresinin 
büyük ölçüde değiştiğini vurgulayan 
Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Yolları 
yapıldı, yeşil alanlar büyütüldü. Az 
önce bir saat kulesini açtık. Dolayı-
sıyla Hacı Bektaş’ın felsefesine uygun 
bir kent, bir güzellik Hacıbektaşlılara 
kazandırılmak isteniyor ve bunun 
mücadelesi yapılıyor. Bu konuda ben, 
hepinizin huzurunda İstanbul Büyükşe-
hir Belediye Başkanı’mız Sayın Ekrem 
İmamoğlu’na teşekkür ederim. Ger-
çekten büyük bir emek verdi kendisi ve 

arkadaşları. Burayı bütün dünya 
biliyor ve tanıyor. Ama biraz 

bakımsız ve ilgisizdi. Bak-
mak gerekiyor, ilgilenmek 

gerekiyor. Bir şeye değer vermek sa-
dece onu anmak değil. Onu andığımız 
mekanın da güzel olması, yeşillikler 
içinde olması, doğayla uyumlu olması 
lazım. Belediyenin önünde şu anda 
güzel de bir meydan oluştu.” Kent-
lerin meydansız düşünülemeyeceğini 
belirten Kılıçdaroğlu, “Çünkü kentte 
yaşayanlar, enerjilerini meydanlarda 
harcarlar. Meydanlarda düğünler olur, 
eğlenceler olur, mitingler olur. Mey-
dansız bir kenti düşünmek de mümkün 
değil. Ve bu çerçevede gerçekten de 
Hacıbektaş’ı, 21. yüzyılın sevimli, şirin, 
güzel, yeşil ve bir kenti haline dönüştü-
ren, dönüştürmek için çaba harcayan 
Sayın İmamoğlu’na ve ekip arkadaş-
larına hepinizin huzurunda tekrar te-
şekkür etmek isterim. Tabii bu çabada 
Sayın Başkan sizin de rolünüz var tabii. 
Siz de sonuçta buranın, bu beldenin 
başkanısınız. Bu beldeye başkanlık 
yapmak sıradan bir olay değil. Sıradan 
bir belediye başkanlığı değil. Üstlendi-
ğiniz sorumluluğun bilincinde olarak 
bir çaba harcadınız ve bu çabanın da 
şimdilik karşılığını alıyorsunuz” dedi.
Türkiye’nin borcu var

Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardın-
dan sözü İmamoğlu’na verdi. “Böy-
lesi yerlere, bütün Türkiye’nin borcu 
vardır” diyen İmamoğlu, “Biz de sizin 
talimatlarınızla, en güzel şekilde, 
İstanbul halkı olarak buraya hizmet 
etmeye çalıştık. Ama bu, burada bit-
mez. Gerçekten burası çok özel bir yer. 
Anadolu’nun en kutsal noktalarından 
birisi. Ve bu kutsiyeti hep beraber en 
güzel şekilde geliştirmeli ve muhafaza 
etmeliyiz. Bu yönde İstanbul halkı 
adına buraya güzel hizmetler sunma-
ya çalıştık Hacıbektaş Belediye’mizle 
beraber. İnşallah devamı da gelsin 
diyelim gücümüz var oldukça” ifadele-
rini kullandı.

CHP Gen2021 UNESCO Hacı 
Bektaş Veli Anma Yılı ve 
58. Ulusal, 32. Uluslararası 

Hacı Bektaş-ı Veli Anma Törenleri 
ve Kültür Sanat Etkinlikleri’nin 
resmi açılışı, CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul 
Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı 
Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla 
gerçekleştirildi. Kılıçdaroğlu ve 
İmamoğlu, açılış öncesinde Hacı 
Bektaş-ı Veli’nin türbesini ziyaret 
edip, dualar okudu. Külliye içerisin-
deki Çilehane’ye giden Kılıçdaroğlu 
ve İmamoğlu, vatandaşların sevgi 
gösterileri arasında ziyareti nokta-
ladı. İkili ve beraberlerindeki heyet, 
türbe ziyaretinin ardından resmi 
açılışın yapılacağı Kemal Kılıçdaroğ-
lu Kültür Merkezi’ne geçti. Açılış 
törenine, pandemi nedeniyle sınırlı 
sayıda seyirci alındı. Saygı duruşun-
da bulunulması ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla başlayan tören, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Hacıbektaş 
Semah Ekibi tarafından dönülen 
semahla devam etti. Törende ilk 
konuşmayı yapan Hacıbektaş Be-
lediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, 
Hacı Bektaş-ı Veli’nin yaşamıyla 
ilgili bilgiler paylaşıp, ilçeye verdik-
leri katkıdan dolayı Kılıçdaroğlu ve 
İmamoğlu’na teşekkürlerini sundu. 
Altıok’un ardından Alevi Dernekleri 
Federasyonu Genel Başkanı Celal 
Fırat bir konuşma gerçekleştirdi.
Hacı Bektaş’a sahip çıkacağız

Hacı Bektaş-ı Veli Hizmet Ödülü 
Ekrem İmamoğlu’na verildi. Ödü-
lünü Hacıbektaş Belediye Başkanı 
Altıok’un elinden alan İmamoğlu, 
konuşmasında, Hacı Bektaş’ın 
bağnaz düşüncenin, inanç kavga-
larının hüküm sürdüğü orta çağ 
karanlığında, Anadolu’dan yükselen 
bir umut ışığı olduğunu vurguladı. 
“Vefatının 750. yıldönümünde bu 
ışık bütün dünyaya yayılıyor” diyen 
İmamoğlu, UNESCO’nun 2021 
yılını; Hacı Bektaş Veli, Yunus 
Emre ve Ahi Evran’ı anma yılı kabul 
etmesi insanlık adına çok değerli bir 
adım olduğunun altını çizdi. “Ana-
dolu’nun dünyaya armağan ettiği bu 
inanç ve kültür mirasına herkesten 
fazla sahip çıkmak bizlerin görevi” 
diyen İmamoğlu, “Hiçbir ayrımcı-
lık yapmadan tüm insanlığa aynı 
nazarda bakmanın hoşgörüsünü ve 
erdemini taşıyan bu eşsiz mirasa 
bilgiyle, sevgiyle, cesaretle sahip çı-
kacağız. Kişiliğimizin, duruşumuzun, 
mücadelemizin ayrılmaz bir parçası 
haline getirerek sahip çıkacağız” 
ifadelerini kullandı.
Yolumuz insanlığın yolu

“Yolumuz, hizmet için yola çıkıp, 
benliğinden arınanların, kendini 
‘insana’ adayanların yoludur” diyen 
İmamoğlu, şunları söyledi: Ana-
dolu’ya binlerce kilometre öteden 
Doğu’nun kalbinden, Horasan’dan 
sökün edip gelen Horasan Erenle-
ri; Hacı Bektaşlar, Abdal Musalar 
Baba Mansurlar, Ahi Evranlar Tap-
duk Emreler, Mevlanalar burada 
kardeşliğin, insan sevgisinin barışın 
sesini tanımışlardı. Afganistan, 
Tacikistan, Türkmenistan, Özbekis-

tan’a ve İran’a uzanan bize barışın, 
insan sevgisinin, erenlerine armağan 
eden Horasan, bugün savaşlardan, 
acılardan, yoksulluktan bir türlü 
kurtulamadı. Bu vesileyle Hora-
san’ın parçası olan Afganistan’ın 
ve bütün Doğu’nun mazlumlarının 
savaştan ve yıkımdan uzak, başta 
kadın ve çocuk hakları olmak üzere 
insan haklarına saygılı günlere ka-
vuşmasını, bu zor günlerde haktan 
niyaz ediyoruz.”
Tüm hizmetler bu felsefe için

Hacıbektaş ilçesinin yıllarca hak 
etti hizmeti görmediğini belirten 
İmamoğlu, “Bunun sebeplerini 
hepimiz gayet iyi biliyoruz. Ama 
sebeplere takılmadan, bu ihma-
li yaşatanların ayrımcı diline ve 
üslubuna asla prim vermeden de 
gereğini yapmak mümkün. Nitekim, 
bizlere nasip oldu, Hacıbektaş’a 
2 yıl boyunca elbirliğiyle hizmet 
ettik. Hacıbektaş ilçesine yapılan 
tüm hizmetleri, ben, Hacı Bektaş’ın 
düşüncesine, inancına, felsefesine 
dolayısıyla da insanlığa yapılan hiz-
metler olarak görüyorum. Bugüne 
kadar buraya hizmet eden her kim 
var ise, emek veren herkese candan, 
yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. 
Serçeşme yurdu Hacıbektaş ilçesine 
iki yıl boyunca hizmet etmek, bizlere 
de nasip oldu. Genel Başkanım Sa-
yın Kemal Kılıçdaroğlu’nun bizlere 
talimatlarıyla, bu güzel ilçenin bütün 
ihtiyaçlarına koşmak bizlere vazife 
oldu” ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu’na teşekkürler

Sağlanan tüm bu hizmetlerin 
herkesin, gücü ve emeği ölçüsün-
de elbirliğiyle yapıldığını aktaran 
İmamoğlu, “Başta Genel Başkanı-
mız olmak üzere, emeği geçen tüm 
kurumlara ve emekleriyle bizzat bu 
işlerin ortaya çıkmasını sağlayan tüm 
kardeşlerimize minnettarım. Bun-
dan sonra da Hacıbektaş’ta yapılan 
hizmetlerin birlik, beraberlik içinde 
sürdürülmesi için bir yapı oluştu-
rulmasının gerektiğine inanıyorum. 
Cümlemizin hizmetleri buradaki tüm 
canların gönlünde kabul olsun. Bura-
daki tüm dostlardan dileğim budur” 
diye konuştu. İstanbul’da Hacı Bek-
taş Veli adına 27-28-29 Ağustos ta-
rihlerinde düzenleyecekleri “Serçeş-
me İstanbul” etkinliğiyle ilgili bilgiler 
paylaşan İmamoğlu, konuşmasını, 
500 yıl öncesinden Kırıkkaleli Hasan 
Dede’nin 500 yıl önce kurduğu, “Biz 
Erenler gerçeğiyiz / Has Bahçe’nin 
çiçeğiyiz / Hacı Bektaş gökçeğiyiz / 
Edep, erkân, yol bizdedir” dörtlü-
ğüyle tamamladı. 

NERGİZ DEMİRKAYA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB’nin katkılarıyla Hacıbektaş’ta gerçekleş-
tirilen, aralarında, saat kulesinden kent merkezine, yel değirmeninden Mihman Evi’ne 

kadar 4 farklı tesisin bulunduğu açılışları gerçekleştirdi. Nilgün Bektaş Müzesi ve Kültür 
Merkezi’nin temelini İmamoğlu ile birlikte atan Kılıçdaroğlu, “Sayın İmamoğlu’na ve ekip 

arkadaşlarına hepinizin huzurunda tekrar teşekkür etmek isterim” dedi

Bu yıl ilk kez verilmeye başlanan Hacı Bektaş-ı Veli Hizmet 
Ödülü’nün sahibi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. Ödülü-
nü Hacıbektaş Belediye Başkanı Yoldaş Altıok’un elinden alan 

İmamoğlu, “Başta Genel Başkanımız olmak üzere, emeği geçen 
tüm kurumlara ve emekleriyle bizzat bu işlerin ortaya çıkmasını 
sağlayan tüm kardeşlerimize minnettarım” ifadelerini kullandı

KILIÇDAROĞLU ve beraberindeki he-
yet, belediye ziyaretinin ardından, restore 
edilen tarihi yel değirmeni açılışını yapıp, 
Nilgün Bektaş Müzesi ve Kültür Merke-
zi’nin temelini attı. Bağışçı aile ile birlikte 
temel atma butonuna basan Kılıçdaroğlu 
ve İmamoğlu’na yel değirmeninde “he-
dik” (sıcak yenmek üzere kaynatılmış 

buğday) ikram edildi. Bölgede bulunan 
Fikret Otyam fotoğraf sergisini gezen 

ikili, ilçede son olarak, Hacı Bektaş 
Veli ve Yunus Emre Mihman 

Evi’nin açılışını da gerçek-
leştirdi.

İkram
edilen hediği 

tattılar

BATI’NIN İslam dünyasında 
yaşanan şiddeti “İslamofobi” olarak 
tanımlamasını doğru bulmadığını ifade 
eden Kılıçdaroğlu, “İslam dünyasında 
yaşanan şiddeti, inanç ya da din üze-
rinden değil, insan hakları üzerinden 
eleştirmek gerekir. Böyle davrandığı-
mızda, bir yandan inanca saygıyı göste-
rirken, öte yandan hangi inanca sahip 
olursa olsun, insan haklarının ihlaline 
karşı bir evrensel duruşu da sergilemiş 
oluruz. Doğru olan da budur” diye 
konuştu. Müslüman olan birinin ırkçı 
olamayacağının altını çizen Kılıçdaroğ-
lu, sözü son dönemde gündemde olan 
ülkemizdeki mültecilere ve sığınmacı-
lara getirdi. Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri 
kullandı: “Sevgili Peygamberimiz, veda 
hutbesinde ırkçılığa karşı son derece 
net bir tavır almıştır. Aynı inanç ve 
felsefe Yunus’ta da vardır. ‘72 millet 
birdir bize’ der. Hacı Bektaş-ı Veli’de 
‘Dili, dini, rengi ne olursa olsun; iyiler 
iyidir. İyiler her an iyidir’ der. Bizler, 
iyilikle yarışmalıyız. Dolayısıyla ülke-
mizdeki mültecilere, sığınmacılara karşı 
da ırkçılık yapmadan yaklaşmalıyız. 
Çabamız; sığınmacıların, ülkelerinden 

ayrılmalarına neden 
olan koşulları ortadan 
kaldırmaya dönük 
olmalıdır. Onları 
davullarla, 
zurnalarla 
ülkelerine 
uğurlayacağı-
mız günleri hep birlikte kurmalı ve inşa 
etmeliyiz. İnanın bunu mutlaka ama 
mutlaka başaracağız. Irak’ta, Suriye’de, 
Afganistan’da, Yemen’de, Libya’da 
İslam adına ve ‘Allah Allah’ diyerek 
birbirini öldürenler, Müslümanlar. 
Yerinden yurdundan edilen, ülkelerin-
den göç etmek zorunda kalanlar yine 
Müslümanlar. Üzülerek söylüyorum 
ki; istatistiklere göre, savaş ve açlık ne-
deniyle acı çeken çocukların büyük bir 
bölümü yine Müslüman çocukları. De-
mokrasi, insan hakları, eğitim, sağlık, 
toplumsal eşitlik ve adalet gibi temel 
alanlarda Müslüman ülkeler perişanlığı 
yaşıyor. Bu perişanlığı, adaletsizliği, 
liyakatli yöneticiler, akılcı politikalarla 
giderebilirler. Bunun yolu da Hacı 
Bektaş-ı Veli öğretisinden, feyz almak-
tır. Adaletli, akılcı davranmaktır.”

çiçeğiyiz / Hacı Bektaş gökçeğiyiz / 
Edep, erkân, yol bizdedir” dörtlü-
ğüyle tamamladı. 

ayrılmalarına neden 
olan koşulları ortadan 
kaldırmaya dönük 
olmalıdır. Onları 
davullarla, 
zurnalarla 
ülkelerine 

IRKÇILIK UYARISI
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Heybeliada'da
soğutma var

Heybeliada'da yanan ormanda so-
ğutma çalışmaları devam ediyor. Hey-
beliada'da dün öğlen saatlerinde Eski

Değirmenyeri bölgesinde çıkan yangın itfaiye ve
orman ekiplerinin yanı sıra ada halkı tarafından
1,5 saat içerisinde kontrol altına alındı. Adaya
hafta sonu gezmeye gelen vatandaşların da yan-
gına müdahale ettiği su bidonlarının her ihtimale
karşı dolu vaziyette yangın bölgesindeki yol ke-
narlarında bekletildiği görüldü. Ekipler herhangi
bir olumsuzluğa karşı yangın bölgesinde bekley-
işlerini sürdürürken ara ara riskli gördükleri böl-
gelerde soğutma çalışmalarına devam etti. Ada
sakinleri de gün içerisinde yangın bölgesine gele-
rek yangının ormana verdiği zararı inceledi. 

DEAŞ operasyonu

İstanbul Modern
sizi bekliyor

İstanbul'da 8 ilçede DEAŞ terör örgü-
tüne düzenlenen operasyonda yabancı
uyruklu 10 şüpheli yakalandı. Operas-

yon anları da kameraya yansıdı.  İstanbul Emni-
yet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube
Müdürlüğü görevlileri, DEAŞ terör örgütü ve
çatışma bölgeleri ile iltisaklı faaliyet gösterdiği
tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik
8 ilçede 12 farklı adrese 19 Ağustos Perşembe
günü eş zamanlı operasyon düzenledi. Operas-
yonda yabancı uyruklu 10 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin haklarında düzenlenen tahkikat iş-
lemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlü-
ğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

İstanbul'da 8 ilçede DEAŞ terör örgü-
tüne düzenlenen operasyonda yabancı
uyruklu 10 şüpheli yakalandı. Operas-

yon anları da kameraya yansıdı.  İstanbul Emni-
yet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube
Müdürlüğü görevlileri, DEAŞ terör örgütü ve
çatışma bölgeleri ile iltisaklı faaliyet gösterdiği
tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik
8 ilçede 12 farklı adrese 19 Ağustos Perşembe
günü eş zamanlı operasyon düzenledi. Operas-
yonda yabancı uyruklu 10 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin haklarında düzenlenen tahkikat iş-
lemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlü-
ğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

İstanbul Modern, Artists’ Film Interna-
tional (Uluslararası Sanatçı Filmleri)
programını  çevrimiçi gösterimin ardın-

dan şimdi de Beyoğlu’ndaki geçici mekânında bir
sergi olarak kurguluyor. Program ve içeriği İstan-
bul Modern Şef Küratör Öykü Özsoy ile Asistan
Küratör Nilay Dursun'un oluşturduğu sergi
programında dokuz film gösteriliyor.  Sena
Başöz (İstanbul Modern, Türkiye); Thania Peter-
sen (Bag Factory, Johannesburg, Güney Afrika);
Clare Langan (Crawford Sanat Galerisi, Cork,
İrlanda); Giulio Squillacciotti (GAMeC / Ber-
gamo Modern Çağdaş Sanat Merkezi); Himali
Singh Soin (Project 88, Mumbai, Hindistan);
Agnė Jokšė (CAC / Contemporary Art Centre,
Vilnius, Litvanya); Rehana Zaman (Whitechapel
Gallery, Londra, Birleşik Krallık); Patty Chang
(Ballroom Marfa, Marfa, Teksas, ABD), Kiri Da-
lena (MCAD / Çağdaş Sanat ve Tasarım Mü-
zesi, Manila, Filipinler) filmleri 14 Ağustos – 30
Eylül tarihleri arasında izlenebilecek.  

Sevgi ve kardeşlik mesajı

Yassıada’ya ziyaretçi akını

Başkan Çalık, Hacı Bektaş Veli'nin Anadolu'da barış ve kardeşliği tesis ettiğini vurgulayarak, “Sevginin
hoşgörünün ve aydınlanmanın yol göstericisiydi kendisini bir kez daha rahmetle anıyor ve Muharrem
ayında tutulan oruç ve edilen duaların kabul olmasını diliyorum.” açıklamalarında bulundu

Yaklaşık 61 yıldır
gemilerin yanaş-
madığı Yassıada,

Demokrasi ve 
Özgürlükler adası

adıyla, ziyarete
açıldı. Açıldığı ilk

günden itibaren zi-
yaretçi akınına uğ-
rayan Yassıada'ya

darbe dönemini ya-
şayanlar akın etti

Beylikdüzü Belediye
Başkanı Mehmet Murat
Çalık, İstanbul Büyük-

şehir Belediye Başkanı Ekrem
İmamoğlu, CHP Beylikdüzü İlçe
Başkanı Av. Turan Taşkın Özer ve
Beylikdüzü Belediyesi meclis üye-
leri ile birlikte Nevşehir'in Hacı-
bektaş ilçesinde düzenlenen 58.
Ulusal, 32. Uluslararası Hacı
Bektaş Veli Anma Törenleri ve
Kültür Sanat Etkinlikleri’ne ka-
tıldı. Hacıbektaş Belediye Başkanı
Arif Yoldaş Altıok ve Avanos Be-
lediye Başkanı Celal Alper İbaş’ı
makamlarında ziyaret eden Baş-
kan Çalık, Beylikdüzü Belediyesi
tarafından içerisindeki oyun
gruplarının yaptırıldığı Hacı Bek-
taş Serçeşme Park’ında da incele-
melerde bulundu. Çalık,
ziyaretlerin ardından Hacı Bek-
taş’ta bulunan iş yerlerini ziyaret
ederek, esnafla sohbet etti.

Hacı Bektaş Veli’yi
anıyorum

Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri
için Nevşehir’de bulunan Başkan
Çalık, değerli halk ozanı Aşık
Mahzuni Şerif’i mezarı başında
andı. Aşık Mahsuni Şerif'in çok
kıymetli bir halk ozanı olduğunu
söyleyen Başkan Çalık, “Kıymetli
halk ozanımızı mezarı başında
saygıyla, dualarla andık. Eserleri
ve duruşuyla kültürümüz için çok
önemli bir kişilikti.” dedi. Anma
törenleri için de açıklama yapan
Çalık, “Bu tür etkinlikler milli ve
manevi değerlerimizi çok daha
yoğun bir şekilde yaşamamıza
olanak sağlıyor. Sevginin hoşgö-
rünün ve aydınlanmanın yol gös-
tericisi Hacı Bektaş Veli’yi bir kez
daha rahmetle anıyor ve Muhar-
rem ayında tutulan oruç ve edilen
duaların kabul olmasını diliyo-
rum.” şeklinde konuştu.

ELEKTRıgE 3 YıLDA
YuZDE 123 ZAM gELDı
E n son Enerji Piyasası Düzenleme

Kurumu (EPDK) tarafından 1
Temmuz 2021 tarihinden itiba-

ren geçerli olmak üzere yüzde 15 ora-
nında artış yapılmıştı. Ocaktan bu yana
yüzde 22, 2018'den bu yana mesken
abonelerinin elektrik faturaları yüzde 123
civarında zamlandı.Yapılan bunca zam-
lardan dolayı ağustos ayında gelen elek-
trik faturalarının yüksek olması
bekleniyordu ancak beklenenden çok
daha fazlası faturalara yansıdı. Mevsim
normallerinin üzerine çıkan hava sıcak-
lıkları ve klima kullanımının artması ne-
deniyle faturaların yükselmiş olabileceği
ihtimali bulunsa da pek çok tüketicinin
evinde klima bulunmamasına rağmen,
ailecek çalışan gündüz evde bile bulun-
mayan hatta emekli yaşlı çiftler bile yük-
sek faturalarla karşılaştılar.Santral mi
çalıştırıyoruz?Yaşanan zamlara ilişkin
konuşan Büyükçekmece Tüketiciyi Ko-
ruma ve Bilinçlendirme Derneği Başkanı
Sevgi Emanet, “Bu ay normalin iki katı
üzerinde gelen faturalar üzerine tarafı-
mıza gelen bir çok şikayet ve tepkiler " 

Santral mi çalıştıriyoruz? 

Saatler rastgele mi yazılıyor? Mahallenin
bütün elektriğinin faturasını bize mi kes-
mişler? " gibi yönünde. Aboneler fatura-
lara itiraz ve şikayet için müşteri
hizmetlerini aradıklarında " hata değil,
"güncelleme" nedeniyle yüksek fatura
gelmiştir cevabı ise cabası” dedi.

Vergi oranlarını anımsattı

Faturalardaki vergi oranlarını da kalem
kalem açıklayan Emanet, “Elektrik Tüke-
tim Tutarı Elektrik birim fiyatının
%52'sini oluşturuyor . Dağıtım Bedeli:

Elektrik faturasında ödedediğiniz tutarın
%29'u dağıtım şirketlerinin hizmetine ay-
rılan paydır. Enerji Fonu: Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı nezdindeki Enerji
Fonu'na aktarılmak üzere tüketim tutarı
(enerji bedeli + kayıp/kaçak bedeli) üze-
rinden %1 oranında alınıyor . TRT Payı:
Türkiye Radyo Televiyon Kurumu Gelir-
leri (enerji bedeli + kayıp/kaçak bedeli)
üzerinden %2 oranında alınıyor . KDV:
Fatura tutarını en fazla etkileyen vergi

kalemidir. KDV, faturadaki tüm bedeller,
vergiler, fonlar ve diğer muhtelif para ila-
veleri üzerinden %18 oranında alınıyor .
Elektrik (Belediye) Tüketim Vergisi –
ETV: Mesken ve ticarethane aboneleri
için, tüketim tutarı üzerinden %5’tir.
Tüm bunlara ilave de 2021 ila 2025 ara-
sındaki 5 yıllık dönemde elektrik dağıtım
şirketleriyle elektrik tedarik şirketlerinin
yaptıkları masraflar vatandaşın fatura-
sına yansıtılıyor” ifadelerini kullandı.

Faturaya nasıl itiraz edilir?

Elektrik faturasına nasıl itiraz edebileceği-
niz konusunda da bilgi veren Emanet,
“Öncelikle faturaya itiraz suresi faturanın
kesim tarihinden itibaren 8 günle sınırlı
olduğunu bilelim. Önce hizmet alınan
elektrik dağıtım şirketine itiraz dilekçesi
yazılır. Dilekçeyi hizmet birimleri ya da iş-
letme müdürlüklerine doğrudan ulaştıra-
bilir, posta ya da e-posta yoluyla
itirazınızı bildirebilir veya müşteri hizmet-
leri üzerinden kayıt oluşturulabilir . İtiraz-
ları sonucu ret gelen tüketiciler ise, yüksek
olduğundan emin olduğu faturalarda, iti-
razını Tüketici Hakem Heyetlerine yapa-
bilirler.Tüketici Hakem Heyetlerine
müracaat e-Devlet üzerinden yapılabile-
ceği gibi, şahsen de yapılabilmektedir. Şi-
kayet ekine mevcut fatura ve geçmiş
dönem faturalarınında konulması gere-
kir” dedi.

En pahalı fatura

En pahalı elektrik faturasını ödediklerini
kaydeden Emanet, “Türkiye, dışa bağımlı
kaynaklar nedeniyle elektriğini pahalı üre-
tiyor.Kayıp, kaçak oranlarının yüksekliği
de göz ardı edilmemeli.Satın alma gücü
paritesine göre de en fahiş elektrik fatu-
rası Türkiye’de ödeniyor. Yine Doğalgaza
ve elektriğe de en çok zam Türkiye’de ge-
liyor. Çeşitli kalemlerle alınan vergiler ve
ekler gerek işyerlerinde, gerekse evlerde
elektriğin daha pahalıya kullanılmasına
yol açıyor. 'Kayıp-kaçak bedeli, belediye
tüketim vergisi, TRT payı, yüzde 18 KDV,
Enerji Fonu payı' gibi pek çok ilaveler cep
yakıyor. Faturaların gelir esnekliği çok
düşük. Vatandaşın geliri artsa da azalsa
da elektrik ve doğalgaz talebi gelirdeki de-
ğişim kadar sert değişmiyor maalesef .Bu
da vatandaşı zor durumda bırakıyor” 
diye konuştu.

ZEYNEP VURAL

Büyükçekmece Tüketiciyi Koruma ve Bilinçlendirme Derneği Başkanı Sevgi Emanet, Ağustos ayında
tüketicilere gelen fahiş tutarlarda ki elektrik faturaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Emanet,
“Son üç yılda elektriğe yüzde 123 zam geldi. Ardarda yapılan zamlar da faturaları tetikledi” dedi

Adnan Menderes'in idam cezası aldığı
Yassıada, 5 sene süren çalışmaların so-
nucu ziyaretçilere açıldı. Yassıada is-

miyle de bilinen Demokrasi ve Özgürlük Adası,
Marmara Denizi'nde İstanbul'a yakın küçük bir
ada olarak yer almakta. Yassıada, Marmara De-
nizi'nde İstanbul'a yakın küçük bir ada. Biri sivri,
diğeri yassı görünümlü olan, birbirine yakın iki
metruk adadan yassı olanı. Açıldığı ilk günden
itibaren o dönemi yaşayanlar tarafından ziyaretçi
akınına uğrayan adaya gidiş için İstanbul Deniz
Otobüsleri'nden (İDO) 50 liraya bilet almak ge-
rekiyor. Öğrenciler ve 65 yaş üzeri için ise biletler
25 lira. Ziyaretçiler Pazartesi hariç haftanın 6

günü Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nı ziyaret
edebiliyor. Ayrıca, yaşlı ve engelliler için ada oto-
büsü ile yolculuk yapmak mümkün. Adayı gör-
mek için yola çıkan 73 yaşındaki Çetin Naifoğlu
ise  "Bu yaşımıza geldik gidemedik çünkü kapa-
lıydı. Tarihi olaylar gelişti şimdi yapılmış yeni ha-
lini merak ediyoruz. Ölmeden önce gidebilme
imkanına kavuştuğum için mutluyum. Gördükle-
rimi torunlarıma anlatacağım" dedi 

Mahkeme yerini görmek isterim

Kadıköy'den kalkan vapur ile yolculuk 45 dakika
sürüyor. Menderes'in idam edildiği zaman İmralı
Cezaevinde elektrik teknisyeni olarak görev

yapan 87 yaşındaki Seyit Akın, Adnan Mendere-
si'n idamına şahit olduğunu belirterek, "Onlar
burada Yassıada'da mahkeme gördüler. Mende-
res bir gün sonra çeşmenin başında asıldı. Her
gün giderdim mezarlarına, dua ederdim. Oranın
elektrikçisiydim.  Hepsi gözümün önünde asıldı.
Şimdi onların mahkeme yerini görmek istiyorum"
diye konuştu. Adaya gelenlerin ilk adresi Hasan
Polatkan Spor Salonu ve 27 Mayıs Müzesi oldu.
Hasan Polatkan Spor Salonu ve 27 Mayıs Müze-
si'nin girişinde, dava dosyalarının özetinden ve
çıkan kararlardan oluşan sergi yer alıyor. Ziyaret-
çilere, o dönem Türk siyasi tarihinde ve Yassıa-
da'da yaşananların anlatıldığı "Dünden Bugüne

Yassıada" belgeseli izlettirildi. Yargılama sürecini
anlatan filmi izleyen 78 Yaşındaki Nesrin Tunçbi-
lek Reyhan  "Oynatılan filmde çok doğruları yan-
sıtmışlar. Biz o zaman gün gün her şeyi seyrettik,
şimdi de aynısını izledim. Gördüğüm her şeyden
fevkalade etkilendim, fevkalade o günleri anımsa-
dım, 78 yaşıma rağmen eşimle buralara kadar
geldik, bizim için çok değerli şeyler yapılmış, çok
beğendim" ifadelerini kullandı.

Bilinçlendirme Derneği
Başkanı Sevgi Emanet
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Y ılın En İyi Çıkış Yapan Eğitim Akade-
misi Ödülü' ne layık görülen DK Aka-
demi'nin kurucusu Duygu Kurnaz, iş

dünyasındaki başarılarının perde arkasını
Damga okurları için anlattı. Her zaman çok
çalışarak, önemli başarılar elde ettiğini an-
latan Kurnaz; başarının en önemli anahatı-
rının ise kendinize inanmak olduğunu
söyledi. Kurnaz, “Kendinize inanıp, risk alı-

yor, iletişim becerilerinizi doğru kullanıyorsanız; başarı
için doğru yoldasınız demektir” ifadelerini kullandı...

nDuygu Hanım bize biraz kendinizden bahseder misiniz?
Merhaba ben Duygu KURNAZ, DK Eğitim Akademi’nin
kurucusuyum. İlk branşım insan kaynakları uzmanlığı,
aynı zamanda profil analiz uzmanı ve eğitmeniyim. 22 ya-
şındayım fakat yaşım sizleri yanıltmasın, iş dünyasına çok
küçük yaşlarda adım attım.  Bu adımlar da benim erken
yaşta büyük tecrübeler edinmemi sağladı.

nDK Eğitim Akademi’yi kurma fikri nasıl ortaya çıktı?
Öncelikle benim en büyük avantajlarımdan birisi üniversi-
temi okurken aynı zamanda çalışıyor olmamdan geliyor.
Çünkü okuduğum bölümü yani; İnsan kaynaklarını okur-
ken bu işi uzaktan yönetim şeklinde yapıyordum, yazları
ise tam zamanlı ofiste çalışarak tecrübe etmeye başlamış-
tım ve bu tecrübeleri edinirken sadece bu mesleği ömrü-
mün sonuna kadar severek yapamayacağıma emin
olduğumu fark ettim ve bu benim en büyük artım oldu.
Aynı zamanda bu mesleğin beni kısıtladığını ve potansiye-
limi düşürdüğünü fark etmiştim ve bu da benim görme
noktam oldu. Bu arada işkolik yapımı da üniversite zama-
nımda fark ettim çünkü okurken de sadece bu işi yapmı-
yordum. Bu işin yanı sıra, eğitim zirveleri ve gezi turları
düzenleyen bir organizasyon bana benimle çalışmak iste-
diğinin teklifini gönderince hemen kabul etmiş bulundum.
Kabul ederken kesinlikle para önemli değildi çünkü öğren-
meye, tecrübe etmeye bayılıyordum ve maddi bir şey aldı-
ğım çok söylenemez fakat inanılmaz tecrübeler kazandım.
Hatta açık olmam gerekir ki okula gitmeyip toplantılara
katıldığım zamanlar da oldu… Bu yüzden devamsızlıktan
kaldığım derslerim de... Tabi üniversite hayatım sadece
bunlardan ibaret de geçmedi…  İşkolik yapım dışında da
sürekli sertifikalı eğitim programlarına ve kariyer zirvele-
rine katılan bir öğrencilik yaşadım. Yaşadığım ülkeyi ve
çevresini, aynı zamanda kültürlerini tanımak için gezdim,
okudum, gördüm ve aynı zamanda eğlenmeyi de ihmal et-
medim. Tabi bunları da yaptığım işlerdeki kazancım ve
küçük yaşta çalışarak elde ettiğim birikimler ile yapabil-
dim.  Üniversite zamanında ikinci iş olarak yaptığım orga-

nizasyon işinde bilet satışı yapmakla başlamıştım. Sürekli
kariyer zirveleri kovalarken daha sonra bu kariyer zirvele-
rini düzenleyen bir organizasyonda çalışarak tecrübe
etmek bana çok büyük keyif veriyordu. O yüzden broşür
dağıtmak, bilet satmak hiç mi hiç zoruma gitmiyordu. As-
lında zihin olarak burada yolculuğa başlamış oldum… Bir
gün, kariyer zirvesi başlamadan kısa bir zaman önce ‘’Su-
nucu olmak isteyen var mı?’’ diye sorulduğunda içimdeki
tarifsiz güzel ve heyecanlı duygu ile ‘’Ben olurum!’’ dedim
ve o gün sunuculuk görevini girişimciliğim sayesinde üst-
lenmiş oldum. Asıl macera o gün başladı… Çünkü o gün
sahneye çıkan ve arkasında yer alan birbirinden değerli
eğitmenler ile tanışma fırsatı buldum ve uzun yıllar süre-
cek bağlar elde etmiş oldum ve bugün akademimizde yer
alan, iletişim camiasında Türkiye’nin öncülerinden olan,
alanında uzman sevgili Burak TÖRÜN hocam ile işte tam
o gün tanışmış oldum. O günden sonra ise aldığım vi-
deolu eğitimler olsun, sertifikalı eğitim programlarında
olsun gerçekten anlatımını beğendiğim her eğitmene tek
tek ulaştım ve bağları örmeye başladım…Bu sıra zarfında
eğitimin, eğitmenliğin bana ne kadar çekici geldiğini, coşku
ve heyecan verdiğini fark ettim. Bir süredir üzerinde çalıştı-
ğım insanları tanıma sanatı yani; Profil Analizine giriş
yapmaya karar vermiştim. Derken… Pandemi başladı!
Evlere kapandık… Ve kendime dedim ki: Duygu…

nŞİMDİ TAM ZAMANI!
Ertelediğim ne varsa, öğrenemediğim ne varsa, bakamadı-
ğım ne varsa ŞİMDİ TAM ZAMANI!Kendime öyle sıkı
bir program oluşturdum ki… Sabah erkenden kalkıp
akşam erkenden yattım ve programımın dışına çıkmadım.
Tüm sosyal medya hesaplarımı kapattım konsantrasyo-
numu bozmaması için. Aile evindeki bana ait olan odamı
mini stüdyoya çevirdim. Mutfak tezgahı bile kurmuştum.
Çaylar, nescafeler, kahve makinaları… Hiçbir şeyin kon-
santrasyonumu bozmasını istemiyordum. Çalıştığım bir
konuda molaya girer girmez yanımdan hemen kahvemi
koyup devam ediyordum hatta bir ara kahve olayını o
kadar abartmışım ki ağır kalp çarpıntıları bile yaşadım. Bu
sıra zarfında işi abartıp 4 ay boyunca markete bile çıkma-
mış olduğumu fark etmiştim, sonra biraz silkelendim
tabi…Kendi hazırladığım şimdi öğrenmenin tam zamanı
programımı tamamladıktan sonra şimdi yapmamın tam
zamanı programıma geçiş yapmaya karar vermiştim.

nVe dedim ki ŞİMDİ HAREKETE GEÇMENİN TAM
ZAMANI!
Bu sefer gecelerimi gündüzlerimin birbirine karıştığı bir
dönemde buldum kendimi. Üzerinde geceleri gündüzleri
birbirine koyduğum kendi eğitimimi vermekle başladım.

Önce kendi çevreme verdim eğitimimi, ilk öğrencim Dünya
Hafıza Şampiyonu hocam ve onun ekibiydi bunun da ayrı
bir gururu ve mutluluğu vardı üzerimde. Sonra diğer tanı-
dıklarıma derken INF Bussines School’da eğitim vermeye
başladım. Sonra risk al kazanırsan daha mutlu kaybeder-
sen daha akıllı olursun felsefem ile kendi akademimi kur-
dum. Sonra kendime dedim ki, Duygu, konfor, köreltir.
Vizyon belirle kendine. Seni yerinde saymanı engelleyecek
seni sürekli dinç tutacak özümseyebileceğin heyecan duya-
cağın bir vizyon. Sonra kendi vizyonumu belirledim ve ona
yürekten inanıp sarıldım. Sonra geri cayamayacağım şe-
kilde kameranın karşısına geçtim ve dedim ki DK Eğitim
Akademi yönetim ve psikoloji alanlarında eğitimler veren
bir akademi olarak Türkiye’de bu sektörde öncü olacak.
Kendi alanındaki en iyi eğitmenleri DK Eğitim Akademi
bünyesinde toplayacak ve onu da yayınladım. Yani aslında
geri cayamayacağım şekilde kendimi cesaretlendirmiş
oldum… Yani aslında DK Eğitim Akademi’nin hikayesi
pandemi dönemimize dayanıyor ve DK Eğitim Akade-
mi’nin Sloganı olan: ‘’Şimdi Öğrenmenin Tam Zamanı’’
hikayesi de buradan geliyor. Şimdi tüm mücadelemi kali-
teli eğitimler vermek, verdirmek ve kendi alanındaki en iyi
eğitmenleri toplamak üzerine sürdürüyorum. 

nGenç yaşta böyle bir atılım içine girmenin 
riskleri nelerdir sizce?
Genç yaşta sanırım riskin oranı da daha çok oluyor…
Bende de risk al kazanırsan daha mutlu kaybedersen daha
akıllı olursun felsefesi olduğu için çok kritik bir zamanda,
herkesin dükkanını kapattığı bir dönemde, çok büyük risk-
ler alarak böyle bir girişim yaptım. 

nYaşadığınız zorluklar oldu mu?
Elbette ki… Cefa olmadan sefa olmuyor galiba… 
Çok kritik bir zamanda çok riskler alarak böyle bir proje
başlatmamın yanı sıra bunu borçlar altına girerek yapmış
oldum. Daha sonra stres, belirsizlikler ve kafa karışıklığı ile
başa çıkmaya çalıştım. Borçlarımın verdiği stresin ve bu
yolculuktaki A’dan Z’ye tüm zorluklarda yaşadığım stresi
sırtlamanın yanında, benden çok yüksek abartılı rakam-
larda tazminat isteyerek para kopartmaya çalışan uyanık-
larla uğraştığım mahkemenin verdiği stres de cabası oldu
ve eğitim camiasında çok büyük nankörlüklere
uğradık.Toprağın gecesine girmeyen tohum, güneş yüzü
görmez demişler belki de ondan oldu tüm bu olanlar…
Meyve veren ağaç taşlanır dediler, dedim vardır bir hayır…
Belirsizlerin devasa bir şekilde arşa çıktığı bu dönemde be-
lirsizliklerle barışmayı ilmek ilmek işledim de denilebilir as-
lında…  Bu sıra zarfında belirsizliklerle barışmak için
izlediğim yol haritam ise: Belirsizliklerle Barışmak-Prof.
Dr. Mehmet Sungur işte bu kitap oldu…(Belirsizliklerle
Barışmak-Prof. Dr. Mehmet Sungur)

nAvantajlarından da bahseder misiniz?
Genç yaşta böyle bir atılıma girmemin avantajları ise yine
risk almaktan geçiyor. Az önce risk alma konusunda as-
lında bardağın boş tarafından bahsettiğimizi varsaysak
şimdi de dolu tarafı… Yani aslında risk almanın bana ya-
şattığı zorluklar olduğu gibi avantajları da yadsınamaz
oldu. O yüzden bahsetmeden geçemezdim.  Bunun ya-
nında yaşın vermiş olduğu enerji, girişkenlik ve daha pozi-
tif olmak da diyebilirim.

nBize biraz DK Eğitim Akademi’nin yaptığı çalışmaları
anlatabilir misiniz?
DK Eğitim Akademi sertifikalı eğitim programları ver-
mekle beraber kariyer zirveleri de düzenliyor. Önceliği kali-
teli eğitim vermek ve verdirmek ve de işte tam bunun için
kendi alanında en iyi eğitmenleri topluyor.  Aynı zamanda
DK Eğitim Akademi daha önce hiç açılmamış eğitimleri
bulup, tasarlayıp en iyi eğitmenlere verdirtme çalışmalarını
sürdürüyor… Bunun yanında da her ay en az 1 defa, 100
kişilik kontenjanlı ücretsiz eğitim veriyor ve katılım belgele-
rini de tek tek katılımcı öğrencilere ulaştırıyor.

nÇok profesyonel eğitimcilerle, profesörlerle iş birliği 
içindesiniz bunu nasıl başardınız?
Kendine inanmak, azim, risk almak, iyi iletişim, gözlem,
kurgulamak; Girişimci ol ve harekete geç!İşte böyle başar-
dım. Aslında en başından beri vizyonumu belirlemiş oldu-

ğum için tanışacak olduğum isimleri de kafamda belirle-
miştim. Daha sonra büyümeye başladıkça, tanışmak ve iş
birliği yapmak için davetlerde bulundum. Bunların ya-
nında çok çalışmak, doğru çevre edinme ve etkili iletişi-
mime de çok şey borçluyum

nEvet çok çalışmanın sonucu elde edilen bir başarı ödülünüz
var. Ödülünüzden ve duygularınızdan söz edebilir misiniz?
Yılın En İyi Çıkış Yapan Eğitim Akademisi
Ödülü ile DK Eğitim Akademi ailesini onurlandıran Des
Yapı sayesinde bu heyecanı ve mutluluğu yaşama fırsatı
bulduk. Bu ilk aldığımız ödül olduğu için bize yaşattığı
mutluluk tarif edilemez ve bu kadar erken zamanda böyle
bir ödül almamız bizi daha da motive etti.

nDuygu Kurnaz’ın gelecekte hedeflediği nokta neresi?
Yönetim ve Psikoloji alanlarında eğitimler veren DK Eğitim
Akademi’yi Türkiye’de bu sektörde öncü hale getirmiş, eği-
tim sektöründe çok büyük inovasyonlar getirerek dünyada
Türkiye’mizi onurlandırarak temsil eden, yurt dışında da
eğitim sektörü ve diğer kollarda büyük projeler başlatan ta-
nınmış bir iş kadını Duygu Kurnaz hedefliyorum.

nGerçekleşecek olan yeni projelerinizi de sizden 
dinleyebilir miyiz?
DK Analiz adında büyük bir projem daha var; şimdilik olu-
şum aşamasında fakat bittiği zaman yalan analizi, beden
analizi, yüz analizi, kıyafet analizi, ses analizi, koku analizi
gibi tüm unsurların ayrı ayrı ele alındığı videolu eğitimler
olacak. Konu konu satın alıp izleyebilecekleri gibi, bunların
hepsini içinde barındıran set eğitimini de satın alabilecek öğ-
renciler ve onu aldıklarında sınava girecekler. Sınav sonucu
başarılı olan öğrencilere, uluslararası onaylı sertifika, üniver-
site onaylı sertifika ve referans mektupları verilecek. Bu serti-
fika ve referans mektuplarında DK Eğitim Akademi, DK
Analiz, Davranış ve Profil Uzmanları Derneği ve daha bir-
çok firma, kurum ve derneğin de logoları olacak. Artık elle-
rinde bir meslek edinmiş olacaklar. Profil Analiz
Uzmanlığı… Bu referans mektupları ile profil analizinin ön
planda olduğu işlerde işe girmeleri için öğrencilerimizin ar-
kasında olacağız ve referansları biz olmuş olacağız. İş bul-
ması konusunda onlara biz de yardımcı olacağız.
Şartlarımız; Analiz Eğitim Programı eğitimini tamamlamak,
sınavı geçmek ve üniversite veya ön lisans mezunu olmak
olacak. Bu şartları sağladıktan sonra Davranış ve Profil Ana-
lizi Uzmanları Derneğine üye oldurarak onların kendisine
uygun alanda iş bulmalarını sağlayacağız. Bin evi iş istih-
damı projesi de denilebilir.Daha sonra öğrencilerimiz artık
profil analiz uzmanı olduktan sonra dernekteki profil analiz
uzmanlarımızı İnsan Kaynakları, Güvenlik, Asayiş, Yönetim,
Satış, Eğitmen, İstihbarat gibi kollara ayırmaya başlayacağız
ve ayırdığımız kollardan arka plandaki iş birliği içinde oldu-
ğumuz firma ve ekiplerin de yardımı ile profil analizi uzman-
larımızı Türkiye’nin birçok yerine işlerini başlamış bir şekilde
göndereceğiz. Amacımız birbirine tam güvenli ve sadakatli
Profil Analiz Uzmanları yetiştirmek… Hep beraber keyifli ve
çok büyük projelerde yer almış olacağız…

nDK ANALİZ ÇOK YAKINDA!
Yakın zamanlı bir diğer projem de çıkmak üzere olan bir
kitabımız mevcut. Adı: Profil Analistliği Eğitim Kitabı
Yazarlığını sevgili üstadım M. Fatih Hanoğlu’yla birlikte
üstleniyoruz.Bu kitabı insanların kolay erişebilecekleri bi-
lindik tüm yayın evlerine yayacağız. Kitabın içerisinde bol
görseller ve analizler yer alacak. Kitabın kapağında
benim yüzümü kullandık ve yüzümü analiz ederek dikkat
çekici bir tasarım oluşturduk.Kitabımızı eğitimimize katı-
lanlara hediye edeceğimiz gibi kitabı alanlara ve arkasın-
daki kuponun üzerine isim, soy isim, tc kimlik no ve
iletişim bilgilerini dolduran ve ofisimize kargolayan kişi-
lere de eğitimimizi %50 indirimli olarak vereceğiz. 

nPandemi süreci işinizi nasıl etkiledi?
Pandemi birçok sektörü olumsuz etkilemiş olsa da online
eğitim öğrencilerimize ve bizlere kolaylık sağladı. Katı-
lımcı sayımız beklentinin üzerine çıktı bu da bizim daha
çok ücretli ve ücretsiz eğitim düzenlememize, en iyi eğit-
menleri toplayabilmemize ve sıfırdan bir kuruluş olarak
kısa zamanda bilinirliğimizin ciddi ölçüde artmasına
sebep oldu.

DİLEK 
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DK Akademi'nin kurucusu Duygu Kurnaz ile Damga
okuyucuları için keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik.
Profil Analiz Uzmanı ve Eğitmeni olan Kurnaz, genç
yaşında başarılara imza atmasının nedenini; kendine
inanmasına, azmine ve risk almasına bağladı

GENÇ KADINLARA TAVSİYELER
Mutlaka kendilerine sürekli heyecan duyacak-
ları, yerlerinde saymalarını engelleyecek ve on-
ları harekete geçirecek bir hedef ve vizyon
belirlesinler. Daha sonra ona mutlaka inanıp
başarabileceklerine yürekten sarılıp inansınlar
bu nokta çok önemli çünkü her şey önce kendi-
nize inanmak ile başlar. Gerçekten öyle, siz
kendinize inandıktan sonra çevreniz de size
inanmaya başlar… Azim ve içsel motivasyo-
nunuz ise bu yolculuktaki benzininiz olacak o
yüzden içsel motivasyonunuzu nasıl sağlaya-
cağınızı öğrenmiş olmanız gerekiyor eğer hala
bilmiyorsanız önce bunu öğrenin ve öyle yola
çıkın çünkü her zaman dış etkenli motivasyon-
lar karşınıza çıkmayabiliyor. Altın kuralımız-
dan birisi de girişimci olmak… Bu sebepten
özgüveninizi arttırmanın yollarını bulun çünkü
bu sizin daha girişimci olmanıza sebebiyet ve-
recek. Sürekli gelişmek için öğrenmeye açık ol-
mayı da kesinlikle ihmal etmesinler. Stresle
mücadele tekniklerini de iyi hazırlasınlar. 

Girişimci genç kadınlara buradan vermek istediğiniz bir mesajınız var mı?



10 23 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ www.gazetedamga.com.tr KÖŞE YAZISI

G eç kalan idrakEh bu da bir şeydir. En azından
düne kadar “Afgan göçü falan yok” diyenler sı-
nırlarımızın 10 numara güvenli olduğunu söyle-

yenler bazı gerçeklerin geç de olsa farkına
vardılar.Dediğim gibi bu da bir şeydir.  Gelişmiş ya da
gelişebilecek ülkelerde yönetimler vatandaşın önünde-
dir.Bilimsel çalışır, güçlü kurumları vasıtası ile bilgiye
ulaşır ve o bilgiye göre akılcı kararlar alır, vatandaşın
konforunu, sağlığını, güvenliğini ve geleceğini korur.
Bizim ülkede ise böyle olmaz.Bir rezalet patlar.  O re-
zaletin vatandaşın ve hatta topyekun ülkenin geleceğini
risk altına sokar.Yönetim ise kurumların sahip olma-
dığı, o kurumları liyakatle donatmadığı için gelişen
olaylara hakim olamaz, gelmekte olanı görmez, göste-
renlere kızar, sonuna kadar inkar politikası izler, inkar
etmeyenleri hain ilan eder, sonunda olacak olan olur ve
bu kez de geç kalmış tedbirlerle sorun çözülmeye çalışı-
lır ama başarılı olunamaz. Bakın son 20 yıla hep böyle
oldu.Bilim, akıl, öngörü hep suçlandı, bilime öngörüye,
akla hep hakaret edildi, hep bildiklerini okudular.
Sonuç.  Sonuç ortada. Sadece darbe girişimi bile bir
önemli örnek. Göç konusu da aynı. Yıllardır düzensiz
göçe karşı bağırdık bağırdık, bağırdık. Ne faşistliğimiz
kaldı, ne insan haklarına saygısızlığımız. Gerçek faşist-
ler bize faşist dediler, gerçek özgürlük ve insan hakkı
karşıtları bizi insan haklarına karşı olmakla suçladılar.
Gelinen nokta bir kez daha ortada.Ve şimdi “Evet
Afgan göçü varmış ama burası yol geçen hanı
değil”Buna “Öğleden sonra günaydın” denir.Ama hiç
yoktan iyidir. Güneşin batışını hep birlikte seyrederiz.

Dingo'nun ahırına hoşgeldiniz

En sonunda ana muhalefet olarak bilinen partinin genel
başkanından Türkiye’deki yasa dışı göçmenlerle ilgili
bir kelime duyabildik. “Esad’la anlaşıp Suriyeli misafir-
lerimizi evlerine geri göndereceğiz” dedi. Doğrudur.Ol-
ması gereken budur. Esad’la anlaşıp, güvenliklerini
garanti altına alıp, yaşam koşullarının ve alanlarının in-
sani hale getirilmesi için elden gelen her şeyi yapıp geri
yollamak gerekir.Bu göçmenlerin bazıları Türkiye’de
çalışıp, üretime kayıt dışı da olsa katkı sağlamaktadır,
bir bölümü yardımlarla yaşamakta, bir bölümü ise
benim ilk geldikleri günden başlayarak uyardığım üzere
mafyalaşmakta, suç örgütüne dönüşmektedir, hatta dö-
nüşmüştür.Geri dönüşlerini bir düzen, bir intizam içinde
yapabilmek için de, öncelikle işsiz güçsüzlerin gönderil-
mesi ile başlanmalı, suça bulaşmış olanlar hemen gön-
derilmeli, ekonomiye katkı sağlayanlar ise kayıt altına
alınmak koşulu ile çalışma izni ile Türkiye’de belirli bir
süre kalabilmelidir.Ama 5 yılı aşan misafirliklerde geri
dönüş oranı çok düşüktür. Gelenlerin yarıdan fazlası ka-
lacaktır.Ve daha da vahimi Türkiye gerçek anlamda bir
“yol geçen hanı”dır.Hadi diyelim ki, Suriye komşumuz-
dur, burada olan insanlık dramında bizim de suçumuz
ve payımız vardır ve bu yüzden bu insanlara kapımızı
açmak boynumuzun borcuydu. Peki kardeşim, sınırları-
mızı delik deşik eden Afganlılar neyin nesidir! Sınırları-
mızı delik deşik etmekle kalmayıp, evlatlarımızı da
delik deşik eden bu gizli işgal ordusu nasıl olur da elini
kolunu sallayarak bu ülkenin her tarafında gezebilmek-
tedir.Siz bunun Türkiye’ye yönelik bir saldırı, bir plan
olduğunu fark etmeyecek kadar mı basiretsizsiniz!İran
Devleti babasının hayrına mı tırlar dolusu, büyük bö-
lümü 20-40 yaş arası “erkek” Afgan’ı Türkiye sınırına
getirmektedir?  Bunun Türkiye’nin geleceği, iç düzeni,
ulusal ve dahi vatandaşlarının kişisel güvenliği için oluş-
turduğu tehlikeyi görmek çok mu zordur!Sayın ilgili
bakanlar, bu gelen güruha karşı bu umursamazlığın ne-
deni nedir?  Burası Dingo’nın ahırı mıdır?Yoksa
ABD’ye sadece Afganistan’a asker yollama değil, Af-
ganlıları bu ülkeye doldurma sözü mü verilmiştir!
Canım memleketi yaşanmaz hale getirme arzusu bilin-
çli bir tercih midir yoksa bir şuursuzluğun sonucu
mudur!

Sağlık Bakanlığı'ndan saçma ötesi 4. doz

Türkiye’nin en temel sorunu daha doğrusu AK Parti dö-
neminin en temel sorunu ile bir kez daha karşı karşıya-
yız. Kalitatif ile kantitatif arasındaki yarışın bir kez
daha kantitatif yerine sonuçlanması ile.Yani niceliğin
niteliğin önüne geçmesi bir kez daha başımıza bela olu-
yor.Türkiye’de son dönemde bir “miktar” şehveti yaşı-
yoruz.  Her şey sayı ile büyüklük ile ölçülüyor.Bilmem
kaç bin kilometre yol yaptık mesela. O yolların ne ka-
darı gerçekten gerekli idi ile başlayıp o yolların kalitesi
ne, ne kadar zaman dayanır, yenilenme maliyeti Türki-
ye’ye yük olur mu sorusu sorulmadan yapılan. Aynı şe-
kilde “Şu kadar havaalanı yaptık.”Peki 2 milyon
garanti verilmişken 61 kişinin geldiği havaalanı yap-
mak marifet midir demeden. “Şu kadar ihracat yap-
tık.” Peki o ihracatı yapabilmek için ne kadar ithalat
yaptın ya da ihracatından elde ettiğin katma değer ne
kadardı diye sorup gerçekle yüzleşmeden.Hep kocaman
kocaman içi boş bir anlam ifade etmeyen sayılar. Şimdi
Sağlık Bakanlığı da aynı furyaya katılmış görünüyor.
Sağlık Bakanlığı yeni bir duyuru yaptı.Şöyle diyor:“4.
doz 3. dozdan 21 gün sonrasına sağlık personeli ve 60
yaş üstüne tanımlanmıştır.
Ayrıca 15 yaş üstü herkese ve 12 yaş üstü kronik has-
talığı olanlara tanımlanmıştır. PCR pozitifliği sonrası
aşı uygulaması 3 aydan 1 aya çekilmiştir.”Hiçbir bilim-
selliği olmayan, hiçbir veriye dayanmayan, hiçbir aklı
başında ülkenin uygulamadığı bir 4. doz uygulaması.
Sinovac aşıyı yok hükmünde sayan ve Sinovac olanlara
2 doz Biontech yapmayı hedefleyen ama hiçbir veriye,
hiçbir bilgiye dayanmayan bir uygulama.Sadece yurt
dışına çıkacak olanların zorunluluk nedeniyle yapması
gereken ama hiçbir gerekliliği kanıtlanmamış bir 4.
doz.  Dahası Bilim Kurulu’nun da bu hiçbir bilimsel ta-
rafı olmayan uygulamadan haberi yok.Yani onların öne-
risi falan da değil. Türkiye’de 20 milyona yakın aşı
olmayı reddetmiş insan varken, onları aşılamak ya da
onları aşı olmaya ikna etmek yerine hiçbir anlamı ol-
mayan 4. doz aşı uygulaması. Niye!Çok basit.Sayılarla
hava atmak için. 100 milyon aşı yaptık, 200 milyon
doz aşı yaptık, 300 milyon doz aşı yaptık diyebilmek
için. Sonra da “ABD’den daha çok aşı yaptık, Avru-
pa’dan daha çok aşı yaptık” diye hava atmak için.  O
aşılar bir işe yarayacak mı ya da gerekli mi? Tabii ki
değil.  Ya da bilmiyoruz. Başka yapan yok, araştırma
da yok. Ama mühim olan bilimsel olması değil

ki!Önemli olan “Sayılarla hava atmak.”“Benim vatan-
daşıma aşı feda olsun” diyebilmek. Oysa herkes biliyor
ki, sırası geldiği halde aşı olmayan o 19 milyon kişi aşı-
lanmadıkça bana değil 4, 40 doz aşı yapsalar
hikaye.Bu salgın yine bitmez, yine bitmez. Ama bakan-
lık biliyor ki ikna etmek zor iş. Zorlayıcı tedbir ise siya-
seten riskli.  O zaman ne yapalım?  Eldeki aşıyı olmak
isteyene dayayalım. En azından çok yaptık deriz. Bu
uygulamanın ortaya koyduğu tek gerçek şu.Sağlık Ba-
kanlığımız inaktif Sinovac aşısının yok hükmünde oldu-
ğuna karar verdi. Peki bu durumda “yerli aşıyı” nasıl
yapacaklar insanlara? Onu da düşündüler mi acaba!
NOT: Sağlık Bakanlığı bu uygulama ile ilgili olarak bir
veriye sahip ise yani hastanelerde yatan veya hayatını
kaybedenlerin durumu ile bağlantılı bir aşı etkinlik ve-
risi elde ettiyse bunu gizlemeyip paylaşmalı.

Aşıdaki stratejisizlik gün yüzüne çıktı

Herkes soruyor yanıt  arıyor ? Dördüncü doz aşı rande-
vuları açılmış, ne yapalım?Ne cevap vermeli? Dünyada
dördüncü aşı uygulayan kimse yok, uygulamayı bırakın
bu konuda -benim bildiğim- yapılmış bir klinik çalışma
dahi yok. Ancak bağışıklık uzmanlarının, bazı temel
bilim çalışmalarına ve genel bağışıklık bilgilerine daya-
narak çıkarsamalar yapmaları, varsayımlarda bulun-
maları lazım.

Stratejisiz, plansız aşı uygulaması

Zaten bizim aşı programımız – stratejisi, planı olmayan
bu faaliyete program denebilirse- başından beri çıkarsa-
malar ve varsayımlar üzerinden yürüyor. Pandemi ko-
şullarında bir miktar çıkarsama ve varsayım
kaçınılmaz tabi, ama miktarı çok önemli. İkincisi yaptı-
ğınız bu varsayım ve çıkarsamaları dürüst bir şekilde
bilim çevreleriyle ve halkla paylaşmanız, şeffaf olmanız
gerek. Bilim çevrelerine elinizdeki verileri açarsınız,
halka anlaşılır bir dil kullanarak adımlarınızı ve yürüt-
tüğünüz mantığı anlatırsınız. Bana ne, ben bunların hiç
birini yapmam, şark usulü evirir çevirir, güne uygun
şeyler söylerim derseniz, güven kaybedersiniz. İnsanla-
rın giderek artan bir çoğunluğu dediklerinizi yapmaz.
Zorlama, yasak vb getirirseniz de siz arkanızı döndüğü-
nüzde yan yollara baş vurur, inanmadıkları, sizin onları
inandıramadığınız davranışları benimsemezler. Vatan-
daşın maskesini çenesinde taşıması, ilk fırsatta çıkar-
ması, karantinaya girmemek için test olmaktan
kaçınması, karantinayı kırması, pozitifken başkasının
HES kodunu kullanması vs gibi olumsuz örnekler döne
döne anlatılıyor. Her toplumda az sayıda bir grup bu
tür yollara baş vurur. Ama bu davranışların  giderek
yaygınlaşması, vatandaşın otoriteye güvenmediğini, ona
tehdidin büyüklüğünün anlatıl(a)madığı ve hep birlikte
salgını yenmek konusunda motive edilemediği anlamına
gelir. Bu başarısızlıktan da vatandaş değil, salgını yöne-
timi sorumludur.

Kafalarda soru işaretleri oluştu

Aşılamaya zaten daha klinik çalışması ilk hedefine bile
ulaşamamış Sinovac aşısının klinik çalışma metodoloji-
sini bozarak başladık. Bir acele, “müjde verme gay-
reti” içinde hedeflenen katılımcı sayısının yarısı bile
tamamlamadan, esnetip sündürerek başarılı sonuç ilan
edildi. Ama hem bu zorlama, hem Sinovac dışındaki
aşılar (mRNA aşıları ve Astra Zeneca) hakkında hiç bir
bilimsel bilgiye dayanmayan ileri geri konuşmalar kafa-
larda soru işaretleri yarattı. Yine de salgın koşullarında
koruyuculuk rakamları ihtimal, düşük olsa da aşı
olmak iyidir diye, aşılama konusunda bilgisi ve uyanık-
lığı yüksek kesimler gidip Sinovac aşısı  oldular. Son-
raki aylarda Sinovac’ın koruyuculuğunun, mRNA
aşılarından hayli düşük olduğu, üstelik şirketin, yeni or-
taya çıkan varyantlara karşı etkinliğini denemek için
yeni çalışmalara yatırım yapmadığı iyice netleşti.

Üçüncü doz aşının anlamı ne?

Mayıs ayında ABD ve AB gibi süper aşı oburlarının aşı
kampanyaları, belli bir doygunluğa ulaştı ve diğer ülke-
lerin mRNA aşılarını tedarik etmesi nispeten kolaylaştı.
Sağlık Bakanı, daha önce kötülediği mRNA aşılarından
birinin (BioNTech) geleceğini müjdeledi. Güvenilirliği-
nin ne kadar düştüğünün farkında olduğundan da bu
müjdeyi, canlı yayında Uğur Şahin’e bağlanıp teyid et-
tirdi. Bütün stratejisizlik ve plansızlığa rağmen yine de
ülkeye önemli miktarda etkili aşının gelmesi olumlu
dedik. Üzerimize ışık hızıyla gelen Delta varyantı me-
teorundan hiç olmazsa bazı canları kurtarmanın pra-
tikte uygulanabilir tek yolu buydu.

İki sinovac bir Biontech !

Sanıyorum (Zira Bilim Kurulu’nda ne tartışıldığı devlet

sırrı) Bilim Kurulu’nun önerisiyle, daha önce Sinovac
ile aşıladığımız en riskli gruplarımızı meteorun altından
çekmek için üçüncü bir doz olarak BioNTech uygulan-
masına karar verildi. İki Sinovac üstüne BioNTech ile
yapılmış hiç bir klinik çalışma yoktu, ama böyle bir ça-
lışmayı yapıp sonuçlarını bekleyecek vakit de yoktu.
Şöyle bir akıl yürütme uygulanmış olmalı: “Sinovac’ın,
Wuhan’da çıkan koronavirüse karşı koruyuculuğu
düşük, tek doz BioNTech bile çift doz Sinovac’dan daha
koruma sağlıyor. Üstelik Sinovac’ın Delta varyantına
karşı etkinliğini bilmiyoruz, şirket bu konuda hiç bir ça-
lışma yapmadığı için öğreneceğimiz de yok. BioN-
Tech’in ise Delta varyantına etkili olduğunu biliyoruz. O
zaman Sinovac ile bir miktar bağışıklık yaratılmış, yük-
sek risk altındaki gruplarımıza 4-5 ay aradan sonra Bi-
oNTech ile bir hatırlatma aşısı yapmak çok büyük
ihtimalle faydalı olacak.” Evet bu bir çıkarsamaydı,
ama bağışıklık biliminin temel ilkelerine ve o zamana
kadar koronavirüsle yapılmış aşı bağışıklık çalışmaları-
nın verilerine uygun bir çıkarsamaydı.

Bakan sinovac yetersizdi demeliydi

Yapılması gereken, bakanın çıkıp, dürüstçe “Sinovac
aşısının koruyuculuğu istediğimiz kadar yüksek değil.
Kış aylarında elimizde o olduğu için onu uyguladık ama
şimdi bağışıklığınızı pekiştirmemiz lazım, daha etkili
BioNTech’i getirdik, üçüncü doz olarak yapacağız” de-
mesiydi. Ama tabii bu daha önce yapılan Sinovac ısra-
rının hatalı olduğunu kabul etmek oldurdu. Doğruyla
barışmak yerine “Biz üçüncü dozu açtık, siz hangisini
olursanız olun” dendi. Vatandaşa ne gerekçe açıklandı
ne yol gösterildi.Vatandaş bu kararı nasıl versin? Pa-
zardan meyve alışverişi yapılmıyor. Tabi ki arkasından
kaos geldi. İnsanlar hangi aşıyı yapacaklarını bilemedi-

ler. Konuyu bilen bilmeyen herkes kafasına göre öneri-
lerde bulundu. Bu kafa karışıklığı doğal olarak, hem
daha önce iki doz Sinovac olmuş olanları, hem hiç aşı-
lanmamış olanları olumsuz etkiledi, kuşkuları arttırdı.
Bu arada miktarını bilemediğimiz bir grup vatandaş da
gidip üçüncü doz Sinovac aşısı oldu. Onların da  Sino-
vac artı BioNTech grubunun da enfeksiyondan korun-
ması hakkında, hem bize hem dünyaya gerekli verilerin
toplandığına şahit olamadık.
Döne döne aynı kişileri aşılamak yerine hiç aşılanma-
mışlara birinci dozlarını yapmak, herkesi korumanın en
iyi yolu. Bu kafa karışıklığını ve kuşkuları giderecek,
toplumun değişik kesimlerine güvenilir buldukları in-
sanlar, kanaat önderleri yoluyla ulaşacak yaygın bir aşı
iletişim kampanyası, nedense yapılmadı, yapılmıyor.
Onun yerine Sağlık Bakanı zaman zaman çıkıp, nere-
den nasıl bulunup hesaplandığı belli olmayan, kafaları
daha da karıştıracak açıklamalar yapıyor. Mesela bir-
kaç gün önce en iyi sonuçları  üç doz Sinovac ile aşılan-
mış olanlarda alıyoruz dedi. Neye dayanarak dedi, nasıl
olumlu sonuçlar, bir paylaşsalar da verileri görsek.

Delta yine yeniden kasıp kavuruyor

Şimdi olması kaçınılmaz olan gerçekleşiyor. Bulaştırıcı-
lığını suçiçeği virüsü kadar arttırmış Delta varyantı, tu-
rizm uğruna açılıp saçılmış, nüfusunun ancak üçte biri
o da son haftalarda aşılanmış memleketi kasıp kavuru-
yor. Vatandaşın aşıların koruyuculuğu, koruyuculuğun
ne zaman başladığı, aşılansa da kişisel maske, mesafe,
kapalı alanlardan uzak durma gibi tedbirlere sıkı sıkıya
uymaya devam etmesi konusundaki bilgisi eksik. Her
türlü yanlış inanış kol geziyor. Aşılar konusundaki te-
reddütler özellikle belli gruplarda yüksek oranlarda
devam ediyor.

Oktay APAYDIN
apaydinoktay@gmail.com Salgın, sel, deprem,  Afgan akını altında kaldık...

Ortalık toz duman içinde (2)
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Bu ortamda yapılması gerekenler çok belliyken

yapılmıyor. Onun yerine önce bir dördüncü doz ilan
ediliyor. Hangi gerekçeyle, nasıl bir bilgiye dayana-
rak, hangi hesaplamanın, modellemenin sonucuna
göre bilemezken saatler sonra randevu sistemi iptal
oluyor, dördüncü dozun yalnızca belli ülkelere seya-
hat edeceklere, o ülkelerin isteği yüzünden yapıla-
cağı söyleniyor. Artık rutin hale gelen yap
bozlardan.

Ben kendi hesabıma, beni arayanlara, üçüncü
dozdan bir ay sonra uygulanacak bir dördüncü
dozun katma değerinin, hem aşılananlar hem çevre-
leri için minimum olacağını söyledim. Esas yapıl-
ması gereken hiç aşı olmamışları bir an önce
aşılamak. Bu aşamada hem onları hem toplumu en
çok koruyacak eylem bu.Hem ülkenin hem dünyanın

önceliklerine dikkat etmek gerekPandemiden çık-
mak için bilimsel yöntemle veri toplamak, toplan-
mışları akıllıca kullanmak ve önceliklerin net
olduğu, kar zararın

iyi yapıldığı bir stratejiye uygun davranmak
lazım. Bu ülkede de böyle, dünyada da. Dünya Sağ-
lık Örgütü geçen hafta elinde bol aşı olup vatandaş-
larına üçüncü doz aşı yapmayı planlayan ülkelere,
dünyada hala nüfusunun yüzde onunu bile aşılaya-
mamış ülkelerin çoğunlukta olduğunu, bütün ülke-
lerde nüfusun yüzde kırkını aşılayamadan
pandemiden çıkamayacağımızı, ekonomilerin ve ha-
yatlarımızın normalleşmeyeceğini hatırlattı. Döne
döne aynı kişileri aşılama politikasının adil olmadı-
ğını, akıllıca hiç olmadığını söyledi. Hani adı üs-
tünde pandemi.



AB Komisyonu Başkanı Ursula von 
der Leyen bugün yaptığı açıklamada, 
Avrupa Birliği’nin Taliban’ı tanı-

madığını ve Afganistan’ın kontrolünü ele 
geçirmelerinden sonra militanlarla siyasi 
görüşmeler yapılmadığını söyledi.Avrupa 
Birliği Komisyonu (AB) Başkanı Ursula von 
der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Mi-
chel, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası 
Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve İspanya 
Başbakanı Pedro Sanchez, Afganistan’dan 
İspanya’ya getirilen ve çoğunluğunu AB ile 
iş birliği yapanların oluşturduğu Afganların 
tahliye edildiği Madrid’deki Torrejon de Ar-
doz askeri üssünü ziyaret etti. Yetkililerden 
bilgi alan liderler ortak basın toplantısı için 
kamera karşısına geçti. İspanya Başbakanı 
Sanchez, Afganistan’daki durumun endi-
şe verici olduğunu ifade ederek İspanya 
olarak ülkeden ayrılmak isteyen insanlara 

destek olmak için bir kısmını ülkeye kabul 
ettiklerini dile getirdi.
Afganistan’da terör engellenmeli

AB Konseyi Başkanı Charles Michel 
ise İspanya’ya aldığı inisiyatif nedeniyle 
teşekkür etti. Afganistan’daki gelişmelere 
değinen Michel, “Dramatik sonuçları olan 
stratejik bir durumdan geçiyoruz. Burada 
ülkelerinden koparılmış insanlarla bir 
aradayız. AB ve İspanya ortak bir çalışmay-
la zor durumdaki bu insanlara yardım etti” 
dedi. Gelecek hafta yapılacak G7 Toplantı-
sında konuyu gündeme getireceklerini be-
lirten Michel, Afganistan’ın terör unsurları 
için uygun bir alana dönüşmesini engelle-
mek gerektiğini, bunun hem insan hak-
larının korunması hem de göç konusunu 
yakından ilgilendiren 
bir tehlike olduğunu 
vurguladı.

 
 

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

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

yüzde 7,4 artş gerçekleşti 

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

Sevgi 
Emanet

 
 

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

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

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

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

yüzde 7,4 artş gerçekleşti 

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

Sevgi 
Emanet
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Milli Savunma Bakanlığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Dünyanın hiçbir ordusunda 
yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir” sözüyle 
birlikte Türk askerinin Kabil’de sivillerin bebeklerine yardım ettiği fotoğrafları paylaştı

TALIBAN’IN yönetimi devraldı-
ğı Afganistan’da, Türk aske-
rinin görevine ilişkin Milli 

Savunma Bakanlığı’ndan açıklama 
yapıldı.Milli Savunma Bakanlı-
ğı’nın açıklamasında, “Kabil’deki 
Hamid Karzai Uluslararası Havaa-
lanı’nda güvenliğin sağlanması ile 

birlikte tahliye uçuşları da sürüyor. 
Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza 
bağlı uçaklarımız da Kabil’den 
tahliye işlemlerine devam ediyor” 
denildi.Milli Savunma Bakanlığı, 
Türk askerlerinin bulunduğu Ka-
bil’den fotoğrafları da resmi sosyal 
medya hesabından paylaştı. Gazi 

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Dün-
yanın hiçbir ordusunda yüreği 
seninkinden daha temiz, daha sağ-
lam bir askere rast gelinmemiştir” 
sözüne yer verilen sosyal medya 
paylaşımında askerlerin, sivillerin 
bebekleriyle ilgilendikleri fotoğraf-
lara yer verildi.

Avrupa Birliği Komisyonu (AB) Ursula von der Leyen, İspanya’nın 
başkenti Madrid’te Afganların tahliye edildiği askeri üssünde yaptığı 

konuşmada, “Taliban’ı tanımıyoruz, siyasi temasımız yok” dedi

Afganistan’dan gelecek olası bir göç dalgasına karşı önlemlerini sıkı-
laştıran Yunanistan, Türkiye sınırına 40 km uzunluğunda duvar ördü

YUNANISTAN, Afganis-
tan’dan gelen göçmen 
akınıyla ilgili endişelerin 

artması üzerine, Türkiye sınırına 
40km’lik çelik duvar örüldüğünü 
ve yeni bir gözetleme sisteminin 
devreye alındığını duyurdu.Yu-
nanistan Vatandaşları Koruma 
Bakanı Mikalis Krisohoyadis, 
cuma günü Savunma Bakanı ve 
Silahlı Kuvvetler Komutanı ile 
Evros bölgesine giderek duvarla 
ilgili incelemelerde bulundu.

Krisohoyadis, “Afganistan kri-
zi, yeni bir göçmen akışı endişesi 
yarattı. Pasif bir şekilde olası te-
ması bekleyemeyiz. Sınırlarımız 
güvenli ve geçilemez kalacak” 
ifadelerini kullandı.

Bakan, Türkiye sınırındaki 
12.5 kilometre uzunluğundaki 
duvarın 40 kilometreye uza-
tılmasının tamamlandığını ve 
bölgeye yüksek teknoloji bir 
gözetim sisteminin eklendiğini 
ifade etti.

Yunanistan çelik duvar ördü Siyası temasımız yok

Atatürk sözüyle Kabil paylaşımıAtatürk sözüyle Kabil paylaşımı

AB Komisyonu başkanı Usula 
von der Leyen ise ülkede 
yaşanan gelişmelerin yol açtığı 
insanlık dramına işaret ederek 
AB’nin insanı yardımlarına 
devam edeceğini kaydetti. 
Leyen, Komisyonun bu yıl 
Afganistan için tahsis ettiği 57 
milyon Euro tutarındaki insani 
yardımda artış önereceğini dile 

getirdi. “Taliban’ı tanımıyoruz, 
Taliban ile siyasi temasımız 
yok” diyen Leyen, “Kabil’deki-
lerin havalimanına getirilmesi-
ni sağlamak istiyoruz. Taliban’ı 
dinleyebiliriz ama onları söz-
lerine göre değerlendireceğiz” 
şeklinde konuştu.

AB’yi yakından ilgilendiren 
göç riskine değinen Leyen, 

“Ulus-
lararası 
toplum 
olarak 
insanların kaçakçıların ellerine 
düşmemesi için ülkelerinde 
kalmalarını sağlayacak seçe-
nekler sunmak zorundayız. Bu 
konuyu G7’de gündeme geti-
receğiz” ifadelerini kullandı.

AB:AB: TAL TALiiBANI BANI 
TANIMIYORUZTANIMIYORUZ

LeyenLeyen

Taliban’a silahları
ABD Mi VERiYOR?

KKTC’de aşı karşıtları 
sokağa indi

20 yılı aşkın süredir Afganistan’da bulunan ABD askerlerinin çekilmesinin 
ardından geride bıraktıkları silah ve mühimmatın Taliban’ın eline geçtiği öne 

sürüldü. Söz konusu mühimmat içerisinde askeri uçak ve helikopterler de var

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’n-
de (KKTC) aşı karşıtları, turizm 

bölgesi Girne’de gösteri düzenle-
di. Aşı karşıtları kordon boyunda 
basın açıklaması yapmalarının 

ardından olaysız dağıldı

ABD ulusal güvenlik 
yetkilileri, Amerikan 
yapımı tüfeklerle 

Humvee’lere binen Taliban 
militanlarının görüntüleri ne-
deniyle zor günler geçiriyor. 
CNN International’da yer 
alan habere göre, Taliban’ın 
son görüntülerinde, ABD’li-
ler tarafından 20 yıl boyunca 
Afganistan’da kullanılan silah 
ve mühimmatlar yer alıyor. 
ABD destekli güçler tarafın-
dan korunan cephaneliğin kü-
çük silahlarla sınırlı olmadığı, 
mayına dayanıklı araçlar ve 
makineli tüfekler dahil olmak 

üzere çok fazla mühimmatı 
kapsadığı bildiriliyor.
ABD’nin sorumluluğu yok

Savunma yetkilileri ve 
kongre kaynaklarından edi-
nilen bilgiye göre; Taliban’ın 
Kara Şahin Helikopterleri ve 
askeri uçakları ele geçirmiş 
olması yüksek bir ihtimal.
İsmi açıklanmayan kongre 
yetkilisi, CNN’e yaptığı açık-
lamada, Taliban’ın potansiyel 
olarak 20 adet A-29 Tucano 
saldırı uçağına sahip olabile-
ceğini belirtirken, “En büyük 
korkum, sahip olduğumuz 
mühimmatın düşmanlarımı-

zın eline geçmesi ve onları 
bize ve müttefiklerimize karşı 
kullanmalarıdır” sözleriyle 
yaşadığı endişeyi dile getirdi. 
Yetkili, ‘Bu silahların dış 
ülkelere satılmasından da 
endişe ettiklerini’ dile getirdi.
Taliban’ın yönetime gelmesi-
nin ardından Afgan ordusun-
dan kalan ekipmanların ne 
kadarının Taliban’ın elinde 
olduğu henüz net değil. 
Yetkililer CNN Internatio-
nal’a verdiği demeçte ‘Geride 
kalan mühimmatın ABD’nin 
sorumluluğunda olmadığını’ 
söyledi.

KUZEY Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nin 
(KKTC) turizm böl-

gesi Girne’de aşı karşıtları 
sokaklara döküldü. Sosyal 
medya platformları üzerinden 
organize olan aşı karşıtları, 
ellerinde pankartlarla Girne 
sokaklarında şarkılar eşliğinde 
broşür dağıttı, hükümetin aşı 
politikalarını eleştirdi.Gösteriye 
katılan özel sektör çalışanları, 
KKTC’de pandemi sonrasında 
büyük sıkıntı yaşanan turizm, 
eğitim gibi alanları ve yaşanan 
ani ölümleri temsilen bir tabut 
taşıdı. Aşı karşıtları, Girne’deki 
kordon boyunda basın açıkla-
ması yapmalarının ardından 
olaysız dağıldı.
Bu aşı hastalık gibi yapay

Pandemi Platformu Başkanı 
Araştırmacı Yazar Tuğçehan 
Ören yaptığı konuşmada, “Biz-
ler aşı karşıtı değiliz, biz ‘aşı’ 
diyerek önümüze sürülen ‘de-

neysel sıvılara’ karşıyız. Çünkü 
henüz faz çalışmaları tamam-
lanmadı ve insanlar üzerinde ne 
gibi yan etkileri olduğu bilin-
meyen bu sıvıları dayatmalarla 
bize enjekte etmeye çalışıyorlar. 
Biz buna karşıyız” ifadelerini 
kullandı.

Gösteriye katılan Yavuz Ek-
mekçi, Covid-19 aşılarının nasıl 
bu kadar hızlı ortaya çıktığını 
anlayamadığını belirterek, “Bu 
aşı, aynı hastalık gibi yapay bir 
aşı. Hastalık da yapay, hiç ol-
mayacak 2 virüsün bileşiminden 
doğdu. Bu virüsün bileşiminden 
doğan hastalık bir anda aşıyı 
getirdi. Bu aşının nasıl bir anda 
ortaya çıktığını kimse açıklaya-
mıyor” dedi. Zeynep Doğmuş 
da aşı karşıtı olmadıklarını 
vurgulayarak, “Biz bu deneysel 
olaya karşıyız. Faz çalışması 
tamamlanmamış, önümüzdeki 
dönemde ne sonuç vereceği belli 
olmayan bir sıvı.” diye konuştu.

FILISTINLI grupların çağrısıyla 
toplanan yüzlerce kişi, Israil ablukası 
altındaki Gazze Şeridi’nin doğu sını-
rında, Mescid-i Aksa’nın yakılmasının 
52’nci yılı nedeniyle Israil’i protes-
to etti. Israil askerleri, Filistinlilere 
gerçek mermi ve gaz bombalarıyla 
müdahale etti. Gazze’deki Filistin 
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı 
açıklamada, müdahale sırasında 22’si 
çocuk, 41 Filistinlinin yaralandığı 
belirtildi. Yaralılardan 2’sinin duru-
munun ağır olduğu, bunlardan birinin 
başından yaralanan 13 yaşındaki bir 
çocuk olduğu ifade edilen açıklama-
da, yaralılar arasında da Ürdün’ün 
“el-Memleke” kanalında kameraman 
olarak görev yapan Asım Şehade’nin 
de bulunduğu ve yüzünden yaralan-
dığı bildirildi.

Israil askerlerinin siper aldığı sınır 
duvarının dibine yaklaşan Filistinliler, 
burada bir Israil keskin nişancısını 
silahla vurdu. Israil polisinden yapılan 
yazılı açıklamada, akşam saatlerinde 
Gazze sınırında yaşanan olaylarda, 
sınır polisine bağlı bir askerin açılan 
ateş sonucu ağır yaralandığı belirtildi. 
Açıklamada, askerin orduya bağlı bir 
helikopterle güneydeki Biru’s Sebi 

(Beer Şeva) 
kentinde bu-
lunan Soroka 
Hastanesine 
kaldırıldığı 
ve ailesinin 
olayla ilgili 
bilgilendiril-
diği kayde-
dildi.

Gazze karıştı
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FIRAT Nehri kıyısında 
1960’lı yıllarda bulunan 
Zeugma Antik Kenti’nde 

kaçak kazılarla ortaya çıkarıldık-
tan sonra yurt dışına kaçırılan 12 
parça mozaik, Bowling Green 
Devlet Üniversitesi’nde cam panel 
içinde zemine döşenerek sergilen-
meye başlandı. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı ile Gaziantep Büyük-
şehir Belediyesi’nin girişimleriyle 
mozaikler 2018 yılı Kasım ayında 
Gaziantep’e getirildi. Yapılan 
anlaşma kapsamında, Gaziantep 
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve 
Turizm Daire Başkanlığı’na bağlı 
Jale Tekinalp Yücel Kültür ve Sa-
nat Merkezi ekibi tarafından Fırat 
Nehri kıyısından toplanan ve dö-

nemini yansıtan taşlarla moziklerin 
orijinaline yakın replikaları üretil-
di. Replikalar, sandıklara yerleşti-
rildi. Kamyona yüklenen parçalar, 
törenle Wolfe Sanat Merkezi’nde 
sergilenmesi için ABD7ye gönde-
rildi. Gaziantep Zeugma Mozaik 
Müzesi bahçesinde düzenlenen 
törene Gaziantep Valisi Davut 
Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı 
Fatma Şahin, İl Kültür ve Turizm 
Müdürü Bülent Öztürk, Gaziantep 
Müze Müdürü Özgür Çomak ve 
görevliler katıldı.
Orjinaline uygun yapıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediye-
si Başkanı Fatma Şahin, orijinale 
yakın şekilde 2 yılda yapılan 
replikaları gönderdiklerini belirtti. 

Verilen sözü yerine getirdiklerini 
ifade eden Fatma Şahin, “Zeugma 
demek Roma dönemi demektir. 
Çingene kızı bizim milletimizin 
Mono Lisa’sıdır. Bu eserlerimiz 
yalnızdı. 60 yıllık hasretle ailesine 
kavuşmayı bekliyordu. Biz bu eser-
leri Amerika’nın Ohio eyaletinde 
bulunan Bowling Green üniversi-
tesinde olduğunu gördük. Bakan-
lığımız aracılığıyla hemen eser-
lerimizi talep ettik. Daha önceki 
üniversite yönetimi bu talebimizi 
kabul etmedi. Üniversite rektör-
lüğü ve yönetimi değişince biz bu 
talebimizi yeniledik. Üniversite 
yönetimine siz özel koleksiyon-
cu değilsiniz, siz üniversitesiniz 
ve örnek olmalısınız dedik. Bu 

medeniyette doğan eserleri yeni-
den kavuşturulmasına bize fırsat 
vermelisiniz dedik. Üniversite ile 
yaptığımız protokol ile bu 12 par-
çanın Çingene Kızı’nın ailesinin 
buraya gelmesinde Kültür Bakan-
lığı, Dışişleri Bakanlığı ve Sayın 
Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 
ailesine kavuşturuldu. Bizim de 
onlara verdiğimiz çok önemli söz 
vardı. Bu eserlerin replikasını 
yapıp buradaki Fırat Nehri’nin 
taşlarından mozaik ustalarımız 
aracılığıyla orijinaline uygun bir 
şekilde 2 yılda yapıldı. Orijinalini 
aratmayacak bu eserleri verdiğimiz 
söz üzerine bugün Amerika’ya 
Bowling Green Üniversitesi’ne 
gönderiyoruz” dedi.

Gaziantep’teki 60 yıl önce kaçak kazılarda bulunarak yurt dışına kaçırıldıktan sonra 
yapılan girişimler sonucu kente getirilen ‘Çingene Kız’ mozaiğinin 12 parça replikası, 

ABD’nin Ohio eyaletindeki Bowling Green Eyalet Üniversitesi’ne gönderildi

Van’ın Erciş ilçesinde 19 Ağustos 2019’da geçir-
diği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Kültür 
ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk 
Dursun’un hayatını anlatan ‘Kültürü Savunan Adam, 

Haluk Dursun’ belgesel filminin galası yapıldı

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Arkeoloji Bölümü tarafından Zongul-
dak’ın Ereğli ilçesinde bulunan İnönü Mağarası’nda gerçekleştirilen kazı 

çalışmalarında 6 bin 500 yıl öncesine ait bulgular keşfedildi

İstanbul Cevahir, “Müziğin Yeri 
ve Zamanı” konserlerine hız kes-
meden devam ediyor. İlk günden 
bu yana ilgiyle takip edilen kon-
serlerde müzikseverlerle buluşan 
sıradaki isim, rock müziğin sevilen 
ismi Can Bonomo oldu. Pandemi 
nedeniyle bir süredir sahnelerden 
uzak kalan Bonomo, en sevilen 
şarkılarını hayranlarıyla birlikte 
seslendirdi. Başarılı müzisyenin 
sahne performansı ile unutulmaz 
bir yaz gecesi yaşayan İstanbullu-
lar, hep birlikte “Müziğin Yeri ve 
Zamanı” dedi.  “Pozitif zamanları 

mumla aradığımız bir dönemde-
yiz. Bu konser hepimize iyi geldi.” 
diyerek her fırsatta sahne özlemini 
dile getiren Bonomo ile seyircinin 
müthiş enerjisi birleşince ortaya 
muhteşem görüntüler çıktı. Sah-
nedeki yüksek enerjisiyle beraber 
seyircisiyle müthiş bir harmoni ya-
ratan Can Bonomo, geceye güzel 
anlar bıraktı.  Pandemi döneminde 
Demet Evgar ile yaptığı “Rüyamda 
Buluttum” şarkısını seyircisiyle bir-
likte söyleyen Can Bonomo,konse-
rin sonunda yoğun istek üzerine 
kısa sürede hit olan parçasını bir 

kez daha söyleyerek izleyenlere 
coşkulu bir akşam yaşattı. 
Tüm konserler ücretsiz

Yeni normal düzene geçilme-
siyle şehrin hareketlenmesi adına 
öncü etkinlikler yapan İstanbul 
Cevahir, pandemide zor bir dö-
nemden geçen müzisyenlerle canlı 
performans özlemi çeken müzikse-
verleri bir araya getirmeye devam 
ediyor. 11 Eylül tarihine dek 
müzikseverlerle buluşacak tüm 
konserler ücretsiz olarak gerçek-
leşiyor.

Karadeniz’de tarih 
yeniden yazılıyor

Kültürü savunan
adam DURSUN

ZONGULDAK Karadeniz 
Ereğli ilçesinde yer alan 
İnönü Mağarası’nda Kara-

deniz’in ilk yerleşim yeri olduğuna 
dair bulgulara rastlandı. Mağarada 
yapılan kazı çalışmalarında Balkan 
kökenli kavimlerin yaşantısından 
Erken Tunç dönemine kadar kalın-
tılar tespit edilirken, bugüne kadar 
5 ayrı kültür katmanının olduğu 
çok tabakalı yerleşim yeri olduğu 
tespit edildi.

Bülent Ecevit Üniversitesi Arke-
oloji Bölümü öğretim üyesi ve Kazı 
Alanı Başkanı Dr. Hamza Ekmen, 
İnönü Mağarası’nda yapılan kazı 
çalışmaları ile ilgili bilgiler verdi.

Bu potansiyel şaşırttı
Zonguldak’ın arkeoloji po-

tansiyelini açığa çıkarmak için 
başlatılan projede Arkeoloji Bö-
lümü öğretim üyeleri ile öğretim 

elemanlarının katkılarıyla sahaya 
çıktıklarını anlatan Ekmen, “Arke-
olojik açıdan Zonguldak’ın en çok 
potansiyel sahalardan birisi olan 
Karadeniz Ereğli ilçesi ve onun 
çevresinde yer alan Gülüç Çayı 
vadisi araştırmalarımızı yoğunlaş-
tırdık ve gerçekleşen bu çalışmalar 
sırasında bu bölgede kaya altı 
sığınağı, mağara yerleşimi, yamaç 
yerleşimi, açık alan gibi çok sayıda 
arkeolojik bulgu içeren yerleşim 
alanları tespit ettik” dedi.

Ekmen, “Uzun yıllar araştırıl-
mayan ve bizce arkeolojik açıdan 
mahrum bırakılan bu bölgede 
böyle potansiyelle karşılaşmak 
bizleri de oldukça şaşırttı. Bir 
çoğu saatlerce yürüyerek ancak 
ulaşılabilen noktalarda yer alan 
bu alanların tespiti tarafımızca ve 
ekibimizce yapıldı. Biz bu sahada 

bölgenin arkeolojik potansiyelini 
en iyi şekilde yansıtacağını dü-
şündüğümüz İnönü Mağarası’nda 
kazı yapmayı uygun gördük. Aynı 
zamanda mağara yerleşim alan-
larına çok yakın bölgede olduğu 
için çok uzun yıllar boyunca yöre 
halkının veya dışarıdan gelenlerin 
tahribatına uğramış durumdaydı” 
diye konuştu.

6 bin 500 yıl öncesi
Anadolu arkeolojisi, Dünya 

arkeolojisi ve bölge arkeolojisi 
adına kıymetli sonuçlar elde ettik-
lerini söyleyen Ekmen, Karadeniz 
kıyıları boyunca uzanan Proto-
historik yerleşimlerin en eskisi ilk 
kez sistemli kazılarla araştırıldığını 
vurguladı. Ekmen açıklamasında, 
“Bu yerleşim günümüzden 6 bin 
500 yıl öncesine uzanıyor. Mağa-
raya ilk gelip yerleşen halkların 

oluşturduğu tabaka yaklaşık 300 
yıl bu mağarada yaşamışlar. Biz bu 
kültürü oluşturan insan grupla-
rının ağırlıklı olarak Trakya ve 
Balkan yerleşimindeki insanların 
geliştirdiği kültürel öğelerle yakın 
benzerlikler içerdiğini görüyoruz. 
Tabi inanç anlamında, günlük 
yaşantı anlamında üretim anla-
mında bu halkın bir çok verisini, 
arkeolojik bulgusunu elde etmiş 
ve Ereğli Müzesi’ne teslim etmiş 
durumdayız. Mağaranın 6 bin 500 
yıl öncesinden yerleşen sakinle-
rinden sonra neredeyse 2 bin yıla 
yakın yerleşim görmediğini tespit 
ettik. Böyle bir boşluğun ardından 
günümüzden 4 bin 500 yıl öncesine 
Erken Tunç Çağı dediğimiz döne-
min ortalarında mağaranın tekrar 
iskâna sahne olduğunu görüyo-
ruz.” ifadelerini kullandı.
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Y urt dışında çalışma, yerleşim ve
aile vizesi başvurularında popü-
lerliği katlanarak artan ülkelerin

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

30 saatte açıklanıyor

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

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

Çok daha ekonomik

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

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

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

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

Okuryazarlık artacak 

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

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pekiştirmek istiyoruz 

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

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

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

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

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

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

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

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

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

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

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

‘Da Vinci Kids’ Tiktok YazFest’de 
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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

‘Da Vinci Kids’ Tiktok YazFest’de 

‘C‘CiiNGENE KIZ’NGENE KIZ’ININ  
REPLREPLiiKA PARCALARIKA PARCALARI
AMERAMERiiKA YOLCUSUKA YOLCUSU

Can Bonomo Cevahir’i salladıCan Bonomo Cevahir’i salladı
“Müziğin Yeri ve Zamanı” konserleriyle müzikseverleri özlediği eğlenceyle 

buluşturan İstanbul Cevahir, dün akşam Can Bonomo’yu ağırladı
İSTANBUL Cevahir’de 
gerçekleştirilen konser-
ler tüm dünyayı etkisi 
altına alan COVID-19’a 
karşı uygulanan kontrollü 
normalleşme sürecinde 
belirtilen önlemler kap-
samında konser alanının 
dezenfekte edilmesi, 
etkinliğin sosyal mesafe 
kuralına uygun olarak 
yapılması ve belirli sayıda 
kişinin alınması gibi 
kurallar uygulanarak mü-
zikseverlerin daha sağlıklı 
bir ortamda vakit geçir-
mesine olanak tanınıyor.
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Kovide karşı 
önlem alındı

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde 
düzenlenen programa, AK Parti Grup 
Başkanvekili ve eski Kültür Bakanı Mahir 

Ünal, AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Tu-
ran, akademisyen ve eski Kültür ve Turizm Bakanı 
Nabi Avcı, Milli Eğitim Bakan yardımcısı Ahmet 
Emre Bilgili, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı 
Ahmet Misbah Demircan, Zeytinburnu Beledi-
ye Başkanı Ömer Arısoy, Haluk Dursun’un eşi 
Gülşen Dursun ve kızı Nilay Dursun, Demirören 
Haber Ajansı Genel Müdür Yardımcısı ve belge-
sel filmin senaristi Ömer Erbil, Kültürü Savunan 
Adam belgesel filminin yönetmeni Nihal Ağırbaş 
ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.
Hatırası önünde saygıyla eğiliyorum

Galada konuşan AK Parti Grup Başkanvekili 
Mahir Ünal, “Bazı insanlar kendilerini bekçi 
gibi görürler. Yaşatılması gerektiğine inandıkları 
şeylerin savunucusu olarak kendilerini sorumlu 
görürler. Kültürümüzün bekçisi olan bir kıymetin 
hakkını vermek için buradayız. Haluk Hoca, bizim 
için kıymetli olan ve yok edilmek istenen aidiye-
timize sahip çıkan ender insanlardan. Bütün bu 
aidiyetin kodlarını tek tek keşfetmeye ve yaşata-
rak anlatmaya büyük bir çaba gösterdi. Bugün, 
Haluk Hocanın bıraktığı yerden devam ederek 
gençlere bunu aktarmamız en büyük sorumlulu-
ğumuz. Hocanın kıymetli hatırası önünde saygıyla 
eğiliyorum” dedi.
Nabi Avcı beyitle andı

Akademisyen ve eski Kültür ve Turizm Bakanı 
Nabi Avcı konuşmasında, “Belgesele emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum. Bugün bizi burada 
buluşturan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer 
Arısoy’a teşekkürlerimi iletiyorum.  Hoca için söy-
lenecek pek çok şey söylendi. ‘Hezâr gıbta o devr-i 
kadîm efendisine’ (Ne kendisi kimseye benzer ne 
kimse kendisine)  beyitiyle konuşmamı bitirmek 
istiyorum” dedi.
Ömrünü kültüre adadı

‘Kültürü Savunan Adam, Haluk Dursun’ belge-
sel filmine ev sahipliği yapmaktan gurur duyduğu-
nu anlatan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer 
Arısoy, “Kıymetli hocamıza Allah’tan rahmet 
diliyorum. Belgeselin yapımında emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum. Haluk Hoca üretken 
bir insandı. Hocamızın en önemli özelliği kültü-
rü savunan bir insan olmasıdır. Ömrünü kültüre 
adayan biriydi. Hocamızın üzerimizde çok emeği 
vardır. Haluk Hoca tabiatla iç içe olan biriydi” 
şeklinde konuştu.
Nilay Dursun da ordaydı

 Haluk hocanın hatıraları, hikâyeleri ve özgeç-
mişinin yanı sıra yakın dostları ve öğrencileriyle de 
röportaj yapıldığını anlatan Haluk Dursun’un kızı 
ve belgeselin danışmanı Nilay Dursun, “Babamın 
kızı olarak anlatılan şeyler benim için yeterli değil. 
Hayatına çok fazla proje sığdırmış ve çok fazla 
insana öğretmenlik yapmış bir kişinin hayatını 
anlatmak bizim için çok zor oldu. Umarım babamı 
iyi bir şekilde anlatabilmişizdir. Haluk Dursun ile 
yaşamak her dakika bir şeyler öğretirdi insana. 
Babamın kitap projelerine çalışırken bile yeni şey-
ler öğreniyorum. Babamın vefatından sonra kendi 
planladığı kitaplardan bir tanesi de çıkardık” diye 
konuştu.
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İtalya Serie A'da 2021-2022 sezonunun açılış karşı-
laşmasında son şampiyon Inter, milli futbolcu Hakan
Çalhanoğlu'nun 1 gol ve 1 asistle oynadığı maçta
kendi sahasında Genoa'yı 4-0 mağlup ederek yeni se-
zona galibiyetle başladı. Giuseppe Meazza Stadyu-
mu'nda oynanan maçta milli futbolcu Hakan
Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, kendi saha-
sında Genoa'yı konuk etti. 6'ncı dakikada Hakan'ın
kullandığı köşe vuruşunda Skriniar'ın yaptığı kafa vu-
ruşunun ağlarla buluşmasıyla Inter, sezonun ilk go-
lünü kaydetti. 14'üncü dakikada Hakan Çalhanoğlu
bir kez daha sahneye çıkarken, ceza sahası dışından
attığı şık golle skoru 2-0'a getirdi ve ilk yarı bu skorla
sona erdi. 74'te Vidal, 87'de ise Dzeko'nun attığı gol-
lerle rakibini gol yağmuruna tutan Inter, sezonun ilk
maçında 4-0'lık skorla 3 puana uzandı. Müsabakaya
ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu,
77 dakika sahada kalırken, yerini Satriano'ya bıraktı.

Finlandiya'nın Tempere kentinde düzenle-
nen Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Av-
rupa Karate Şampiyonası'nda Denizli
Büyükşehir Belediyesporlu Damla Su Tü-
remen, Peri Koyuncu, Aslı Başak Pehli-
van'dan oluşan Genç Kızlar Karate Kata
Milli Takımı gümüş madalya almaya hak
kazandı. Finalde İtalya'ya karşı puan far-
kıyla kaybeden Denizli Büyükşehir Beledi-
yespor ekibi Denizli ve Türkiye'ye ikinci
madalya getirmenin gururunu yaşadı. De-
nizli'nin altın madalyalı kızlarını tebrik eden
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı
Osman Zolan, Büyükşehir Belediyespor ka-
ratecilerinin Avrupa'da Denizli ve Türkiye'yi
başarıyla temsil ettiğini, ekibin turnuvadan
2 başarılı sonuç aldığını söyledi. Sporcula-

rının elde ettiği başarının kendilerini sevin-
dirdiğini dile getiren Zolan, "Sporcuları-
mızla ne kadar gurur duysak az.
Sporcularımız ve antrenörümüz bizlere ver-
diği sözü tuttular ve turnuvadan madalya-
larla dönüyorlar. Her birini yürekten tebrik
ediyorum. İnşallah bu başarıların devamı
gelecektir. Denizli Büyükşehir Belediyesi
olarak spora yaptığımız yatırımların meyve-
lerini topluyoruz" dedi.

Altın madalya ilk günde geldi

Denizli Büyükşehir Belediyespor sporcusu
Damla Su Türemen, turnuvanın ilk gü-
nünde Genç Kadınlar Kata kategorisinde
İtalyan rakibi Sonia Inzoli'yi yenerek altın
madalya almaya hak kazanmıştı.

Önümüze gelene 100 tekme!

8 ’inci dakikada Ferhat Özto-
run’un ceza yayının sağ çapra-
zından kullandığı serbest

vuruşta kale önünde topa dokunan
Jurgen Bardhi, meşin yuvarlağı ağlara
gönderdi: 0-1. 21’inci dakikada Erhan
Kartal’ın ortasında meşin yuvarlağa

kafayla vuran İsmail Konuk, topu ağ-
larla buluşturdu: 0-2.31’inci dakikada
Feyttullah Gürlük’ün sağdan pasında
kale önünde topla buluşan Ahmet
İlhan Özek, meşin yuvarlağı kaleye yol-
ladı ve farkı 1'e indirdi: 1-2. 45+1’inci
dakikada serbest vuruşta topun başına

geçen Tayfun Aydoğan, farkı yeniden
2'ye çıkardı: 1-3. Tuzlaspor, ilk yarıyı 3-
1 önde kapattı. 54’üncü dakikada
Erhan Kartal’ın pasında topla buluşan
Marcus Pedersen’in şutu kalecide kaldı.
56’ncı dakikada Enis Destan’ın pa-
sında kaleciyle karşı karşıya kalan

Ahmet İlhan Özek’in şutunu kaleci son
anda kornere çeldi. 83’üncü dakikada
Kenan Fakılı’nın ortasında topla bulu-
şan Hüsamettin Yener, uygun du-
rumda pozisyondan yararlanamadı.
Karşılaşma, Tuzlaspor'un 3-1'lik üstün-
lüğü ile sona erdi. BURAK ZİHNİ

TFF 1’inci Lig'in 2'nci haftasında Altınordu, sahasında Tuzlaspor’a 3-1 mağlup oldu. Konuk
takıma galibiyeti getiren golleri, 8’inci dakikada Bardhi, 21’inci dakikada İsmail ve 45’inci
dakikada Tayfun kaydetti. Altınordu'nun tek golü ise 31'inci dakikada Ahmet İlhan'dan geldi

Off Road şenliği nefesleri kesti
Tokat'ta düzenlenen Off-Road şenliğinde
arazi araçlarıyla yapılan yarışlar nefes
kesti. Tokat Belediyesi ve Tokat Extreme
Off-Road Kulübü tarafından düzenlenen
Off-Road şenliği, Topçam Mahallesi'nde
gerçekleştirildi. Türkiye'nin çeşitli yerlerin-
den gelen 120 Off-Road aracının katıldığı
turnuvada, sürücüler yaklaşık 2 kilomet-

relik parkuru en kısa sürede tamamlamak
için birbirleri ile yarıştı. Renkli görüntüle-
rin oluştuğu ve yarışmacıların, rampa ve
cehennem çukurlarıyla zorlaştırılan par-
kurda ortaya koyduğu mücadele ilgiyle iz-
lendi. Tokat'ta Off-Road şenliğinin bu yıl
üçüncüsünü düzenlediklerini ifade eden
Tokat Extreme Off-Road Kulübü Başkanı

Serkan Özcan, "Bu yılki yarışmalarımıza
31 Off-Road kulübü katıldı. İstanbul'dan,
Kayseri'den, Erzincan'dan, Sivas'tan, Or-
du'dan, Kahramanmaraş'tan misafirleri-
miz var. Oldukça güzel katılım var.
Vatandaşlarımızın da ilgisi çok büyük.
Dağ, taş resmen seyirci dolu" açıklamala-
rında bulundu.

Denizli Büyükşehir Belediyespor'un karate sporcuları Damla
Su Türemen, Peri Koyuncu, Aslı Başak Pehlivan'dan oluşan
Genç Kızlar Karate Kata Milli Takımı, Avrupa 2'ncisi oldu

Hakan Çalhanoğlu
rüzgar gibi esti

Dünya U20 Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye adına
gülle atmada mücadele eden Pınar Akyol, gümüş ma-
dalya kazandı. Bu madalya, Türkiye’nin şampiyona
tarihindeki 9'uncu madalyası oldu. Kenya’nın başkenti
Nairobi’de devam eden 19’uncu Dünya U20 Atletizm
Şampiyonası’nda Türkiye’nin ilk madalyası Pınar Ak-
yol’dan geldi. 2003 doğumlu Akyol, finalde 16.72’lik
derecesiyle ay yıldızlı takıma Nairobi’deki ilk, tarihteki
ise 9'uncu dünya U20 madalyasını getirdi.Bu yıl aynı
yaş grubunda Avrupa şampiyonluğunu ve U23’te Av-
rupa kupasını kazanan Pınar, Dünya U20 Şampiyona-
sı’nı da boş geçmedi. Yarışmaya dünya sıralamasının
lideri olarak giren Akyol, istediği atışı yapamasa da
gümüş madalya almayı bildi. Yarışma sonrası çok yak-
laştığı şampiyonluğu kaçırmanın burukluğu içinde
olan Pınar, “Gelecek yıl yeniden Dünya U20 Şampiyo-
nası var. Bir madalyayı cebime koydum, ikincisini de
gelecek yıl kazanacağım ve bu kez altın olacak” diye
konuştu. Pınar, madalyayı Türkiye’de son zamanlarda
meydana gelen yangın ve sel felaketlerinde yaşamını
yitirenlere adadığını ifade etti. 

Pınar’dan
gümüş madalya

Falcao
gidiyor
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14'üncü Kasımpaşa öne geçti. Traore'nin orta sahada kaptırdığı
topu önünde bulan Jorgensen ceza sahası dışından şutunu
çekti. Kaleci Okan'dan dönen topu takip eden Jorgensen,
Okan'dan sıyrılarak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.
24'üncü dakikada Giresunspor tehlikeli geldi. Diabate'nin pa-
sıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Emre Taşde-
mir'in şutunda meşin yuvarlak direkten döndü. Karşılaşmanın
ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. 54'üncü
dakikada Giresunspor tehlikeli geldi. Serginho'nun ortasında ka-
leci Ertuğrul meşin yuvarlağı yumruklayarak uzaklaştırmak is-
tedi. Ceza sahası içerisine yükselen topu önünde bulan
Pelupessy'nin sert şutuna Balde'nin dokunuşunda meşin yuvar-
lak dışarı gitti. 88'inci dakikada Hajradinovic'in pasıyla ceza sa-
hası dışında topla buluşan Umut Bozok'un ceza sahası içerisine
girer girmez sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten
dışarı gitti. 90+2'nci dakikada Kasımpaşa, farkı 2'ye çıkardı. Ani
gelişen Kasımpaşa atağında Hajradinovic'in arapasıyla ceza sa-
hası içerisine giren Umut Bozok'un düzgün vuruşunda meşin
yuvarlak, kaleci Okan'ın sağından filelere gitti: 2-0.Karşılaşmada
başka gol olmayınca Kasımpaşa, sahadan 2-0 galip ayrıldı. 

Süper Lig'in 2'nci
haftasında Kasımpaşa,
konuk ettiği GZT Gire-
sunspor'u Jorgensen ve

Umut Bozok'un attığı
gollerle 2-0 mağlup

ederek ilk galibiyetini
aldı ve puanını 4'e

yükseltti. GZT Giresun-
spor ise 2'nci maçında

da sahadan
mağlubiyetle ayrıldı

Paşalar gibi
Galatasaray'da sa-
katlıkları nede-
niyle geldiği
günden bu yana
eleştirilerin hede-
finde olan ve aldığı
yüksek maaş ne-
deniyle takımdan
ayrılması istenen
Radamel Falcao'da
sıcak gelişmeler
yaşanıyor. Tecrü-
beli futbolcunun
eşi Lorelei Taron
Instagram'da yap-
tığı bir payla-
şımda, "Bu hafta
gidiyoruz. Sonsuza
kadar birlikte..."
ifadelerini kul-
landı. Kolombiyalı
golcünün yeni ad-
resinin neresi ola-
cağı şimdiden
büyük merak
konusu oldu.
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Lige deplasmanda 5-1'lik Öznur Kablo Yeni Ma-
latyaspor galibiyetiyle başlayan, hafta içinde
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde sahasında Ro-
ma'ya 2-1 mağlup olan Karadeniz ekibi, Demir
Grup Sivaspor'u mağlup ederek ligde art arda 2.
maçından da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.
Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Dorukhan To-
köz'ün haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.

Süper Lig'de 31. randevu

Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, yarın ya-
pacakları maçla Süper Lig'de 31. kez karşılaşa-
cak.İki takım arasında geride kalan 30 maçta
Trabzonspor'un 14, Demir Grup Sivasspor'un
biri hükmen olmak üzere 8 galibiyeti bulunuyor.
Taraflar arasındaki 8 karşılaşma ise beraberlikle 

sonuçlandı. Trabzonspor'un 43 golüne, Demir
Grup Sivasspor 32 golle yanıt verdi. Trabzon'da
oynanan maçlarda da ev sahibi takım üstünlük
kurdu. Bordo-mavililer, sahasındaki 15 maçta 9
galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. İki takım
arasında geçen sezon Trabzon'da oynanan 
karşılaşma 1-1, deplasmandaki maç ise 0-0 
beraberlikle sona erdi.
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G alatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında

bu akşam Atakaş Hatayspor ile karşı-
laşacak. Türk Telekom Stadı'nda

devam eden zemin yenileme çalışmaları ne-
deniyle karşılaşma Atatürk Olimpiyat Sta-
dı'nda oynanacak. Saat 21.45'te başlayacak
mücadelede hakem Hüseyin Göçek düdük
çalacak. İlk haftada deplasmanda ligin yeni
takımlarından GZT Giresunspor'u 2-0 yenen
sarı-kırmızılılar, bu sezon ev sahibi olarak ilk
Süper Lig müsabakasına çıkacak. Hatay
temsilcisi ise sezonun ilk maçında sahasında
Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

Galatasaray'da 4 eksik

Galatasaray, 4 futbolcusundan Atakaş Ha-

tayspor maçında yararlanamayacak. Süper
Lig'deki Giresunspor maçında takım arka-
daşı Kerem Aktürkoğlu'na uyguladığı şiddet
nedeniyle 8 maç ceza verilen Marcao'nun
yanı sıra lisansları çıkarılamayan Oğulcan
Çağlayan ile yeni transfer Victor Enok Nels-
son Hatayspor'a karşı forma giyemeyecek.
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Dani-
marka'nın Randers takımıyla deplasmanda
oynanan maçta sakatlanan Arda Turan da
sahadaki yerini alamayacak.

Atakaş Hatayspor'da eksik yok

Bordo-beyazlı takımda cezalı veya sakat
oyuncu bulunmuyor. Galatasaray, sahasın-
daki zemin yenileme çalışmalarının tamam-

lanmamasından dolayı müsabakayı Atatürk
Olimpiyat Stadı'nda oynayacak. Galatasaray,
yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ön-
lemleri kapsamında stada yüzde 50 kapasi-
tesi kadar seyirci alabilecek. Mücadeleyi 40
bine yakın sarı-kırmızılı taraftar izleyebilecek.

Hatayspor ile 3. randevu

Galatasaray, Süper Lig'de bordo-beyazlı ta-
kımla 3. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmı-
zılılar, tarihinde ilk kez geçen sezon Süper
Lig'de mücadele eden Hatay temsilcisi ile
yaptığı 2 maçta birer galibiyet ve yenilgi ya-
şadı. Geride kalan sezon İstanbul'da oyna-
nan maçı Galatasaray, Hatay'da oynanan
maçı ise Hatayspor 3-0'lık skorla kazandı.

Galatasaray ve Atakaş Hatayspor arasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda
oynanacak 2. hafta mücadelesi saat 21.45'te başlayacak

Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftasında bu akşam sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.
Medical Park'ta saat 19.15'te başlayacak karşılaşmayı hakem Abdülkadir Bitigen, yönetecek

Fırtına’nın rakibi Yiğido

Altay büyük oynuyor
Süper Lig'e 18 yıl aradan döndükten sonra ilk 2 haftayı kayıpsız
geçen Altay, 42. sezonunda 5. kez lig başında 2'de 2 yaptı
İlk haftada Yukatel Kayserispor'u 3-0 mağlup
ettikten sonra dün konuk olduğu Aytemiz
Alanyaspor engelini 4-1'lik skorla geçen Altay,
haftayı 6 puanla kapattı. Yukatel Kayserispor
karşısındaki ilk 11’ini Aytemiz Alanyaspor
karşısında bozmayan teknik direktör Mustafa
Denizli, sonradan oyuna dahil ettiği Tolga
Ünlü ve Marco Paixao’nun yanı sıra yeni
oyuncuları Serge Aka ve Ahmed Rayan’a bu
sezon ilk kez şans verdi. Attığı 7 golün hepsi
yabancı oyuncularından gelen Altay'da bu
gollerden 6'sı bu sezonki transferlerden geldi.
Siyah-beyazlı ekipte dün birer gol üreten
Khaly Thiam, Martin Rodriguez, Cesar Pina-
res ve Ahmed Rayan bu sezon ilk gollerini
kaydetti. Bu sezon 42. kez mücadele ettiği
Süper Lig'de 5. kez ilk 2 haftayı kayıpsız geçen
Altay, daha önce 1977-1978, 1981-1982,
1982-1983 ve 1992-1993'te de bu başarıyı ya-
kalamıştı. Süper Lig’de deplasmanda en farklı
galibiyetini 1986-1987 sezonunda Bursaspor
karşısında 4-0’lık galibiyetle alan Altay, dış sa-
hada 7. kez sahadan 3 farklı galibiyetle ayrıldı.
Öte yandan Altay'ın teknik direktörü Mustafa
Denizli, Süper Lig kariyerinde 200. galibiye-
tini aldı. Maç fazlasıyla lider durumda bulu-
nan Altay, 3. haftada 29 Ağustos Pazar günü
Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Türkiye, Tokyo'da 24 Ağus-
tos-5 Eylül tarihlerinde
16'ncısı düzenlenecek yaz pa-
ralimpik oyunlarında ilk
1992'de İspanya'nın Barse-
lona kentinde düzenlenen
olimpiyatlarda temsil edildi.
Türkiye'nin paralimpik müca-
delesi para yüzme branşında
milli sporcu Mehmet Gürkan
ile başladı.Mehmet Gürkan, 3
farklı kategoride yarışarak pa-
ralimpik oyunlarda milli for-
mayı giyen ilk sporcu oldu.
ABD'nin Atlanta’da kentinde
1996 yılında düzenlenen para-
limpik oyunlarına 103 ülkeden
3 bin 195 sporcu katıldı ancak
Türkiye bu olimpiyatlarda
temsil edilmedi. Avustralya'da
gerçekleştirilen Sidney 2000

Paralimpik Yaz Oyunları'nda
121 ülke mücadele etti. Türki-
ye'yi oyunlarda yine para
yüzme branşında Ali Uzun ile
yer aldı.

İlk madalya Atina'da

2004 Paralimpik Yaz Oyunları
22 Eylül-3 Ekim 2004 tarihleri
arasında Yunanistan'ın baş-
kenti Atina'da düzenlendi.
Oyunlarda Türkiye'yi 8 sporcu
temsil ederken atıcılık bran-
şında Muharrem Korhan
Yamaç ile milli formayla olim-
piyatlarda ilk altın madalya-
sını kazandı. Milli sporcu bu
başarısını yanı sıra bir de
bronz madalya elde etti. Ati-
na'da para atıcılığın yanı sıra
para yüzme, para halter, para

atletizm ve masa tenisinde
milli sporcular Türkiye adına
yarışmanın gururunu yaşadı.
Türkiye'nin paralimpik oyun-
larına katılım sayısı 2008 Pe-
kin'de 16'ya yükseldi. 147
ülkeden 4 binin üzerinde en-
gelli sporcunun katıldığı oyun-
larda milli sporcular 1 altın ve
1 bronz madalyayı boyunla-
rına asmak için kürsüye çıktı.
Okçuluk branşında yarışan
milli sporcu Gizem Girişmen
altın madalyanın sahibi olur-
ken Neslihan Kavas, masa te-
nisinde bronz madalya alarak
milli marşı okuttu. Milli spor-
cular Çin'de atıcılık, okçuluk,
halter, masa tenisi, tekerlekli
sandalye tenisi, atletizm, judo
branşlarında yarıştı.

Paralimpik başarıları
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tek adres Beyoğlu’dur. Tarih kokan mimarisiyle turistlerin göz
bebeği olan butik otelin teras katında kapılarını misafirlerine
açan Sek Beyoğlu mutlu anılara davetiye çıkartıyorGENCLER DUGUN

ISTEMIYOR!
Değişen Evlilik Alışkanlıkları araştırmasında evlilik arifesinde olan çiftle-
rin büyük bir kısmının düğün yerine nikah törenini tercih ettiğini belirtti

SEK BEYOGLU
SEK MUTLULUK

Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserlerinde Mustafa Sandal, seven-
leriyle bir araya geldi. Sahnenin açılışını klasikleşen parçası ‘Aya
Benzer’ ile yapan Sandal, dinleyenlere keyifli bir gece yaşattı
Poll Production organizasyonu ve
Demirören Medya Grubu medya
sponsorluğunda gerçekleşen Paraf
Kuruçeşme Açıkhava Konserlerinde
Mustafa Sandal, sevenleriyle bu-
luştu. Ard arda seslendirdiği şarkı-
larla hayranlarına güzel bir müzik
akşamı yaşatan Mustafa Sandal,
muhteşem bir konsere imza attı.
İkinci yarıya sürprizlerle başlayan
Sandal, sahneye önce Ersay Üner’i
davet etti. ‘Hay Hay’ şarkısını seslen-
diren Üner, seyircinin yoğun ilgisiyle
karşılaştı. Daha sonra Doğu Demir-
kol’u sahneye alan Mustafa Sandal
ünlü komedyen ile birlikte ‘Tekrar’
şarkısını söyledi. Demirkol ‘Bu şarkı
benim için bir mucize. Çocuklu-
ğumda hayran olduğum Mustafa
Sandal benimle birlikte düet yaptı.
Sen beni kabul ettin. Biz de ölümüne
kadar yanındayız’ sözleri ile büyük
alkış topladı. Konserin sonuna
doğru sahneye davet ettiği ‘Eypio’ ile
‘Reset’ şarkısını seslendiren Sandal,
coşkulu bir kapanış yaptı. Konser
öncesi basın mensuplarının sorula-
rını yanıtlayan Mustafa Sandal

“Pandemi dolayısıyla iki senedir sah-
nelerden uzağız. Çok özledik. Biraz
önce prova için sahnedeydim. Orada
koltuklara bakınca bir daha seyirci ile
buluşmak çok farklı geldi. Kuru-

çeşme Açıkhava çok güzel, çok sıcak
bir mekan olmuş. Polat Yağcı ve eki-
bini tebrik ediyorum. Şimdi biz de
burada şarkılarımızla güzel enerjileri
pekiştirmeye geldik” diye konuştu.

Tarihi Yarım Ada’dan adalara kadar
uzanan eşsiz deniz manzaralı me-
kânda evinizdeki konforu aratmaya-
cak şekilde ağırlanırken, yöresel
lezzetleri ve eşsiz mezeleri bulabilece-
ğiniz Sek Beyoğlu’nda Canlı DJ per-
formansları ile Türkçe Pop ’un zirve
dönemlerinden 80'ler ve 90'lar eşli-
ğinde günümüzün en özel şarkıları ile
müzik ziyafetine doyacak, kulaklarını-
zın pasını gidereceksiniz. Kendini sü-
rekli yenileyen mevsimlik ve en taze
lezzetlerden oluşan menüsünde Ezine
peynirinden Antep ezmesine, Girit ez-
mesinden Trakya’nın emsalsiz lezzeti
köpoğluna kadar 6 çeşit mezesi ve
Hatay mutfağına özgü Babagan-
nuş’undan iştah kabartan haşlanmış
köftesine, Adana Tablacı Salata-
sı’ndan nefis Karışık Kebap çeşitle-
rine, Çıtır Kanat Çöp Şiş’ inden İrmik
helvasına ve keyfinize keyif katacak
olan meyve tabağına kadar damak ta-
dınıza bayram ettireceksiniz.

AYDOS Ormanı'nda olası orman yangınları-
nın önlenmesi amacıyla drone destekli dene-
tim gerçekleştirildi. Denetimlerde kamyonetle
ormana giren 3 kişiye toplam 2 bin 620 lira
cezai işlem uygulandı. İstanbul Emniyet Mü-
dürlüğü görevlileri, Aydos Ormanı'nda olası
orman yangınlarının önlenmesi amacıyla
dün saat 15.10 sıralarında drone destekli de-
netim gerçekleştirdi. Denetim esnasında
orman içerisinde kapalı kasa kamyonet oldu-
ğunun görülmesi üzerine polis ekipleri aracın
yanına gitti. Araç içerisindeki 3 kişinin orman
içerisinde alkol aldıkları ve alkollü oldukları
tespit edildi. Yakalanan 3 kişiye "Ormanlık
Alana Giriş Yasağını İhlal Etmek"ten toplam
bin 281 lira, araç sürücüsüne ise ayrıca al-
kollü araç kullanmaktan bin 339 lira cezai
işlem uygulandı.

D ünya evine girmek isteyenlerin isteme, söz,
nişan ile başlayıp düğün ile noktalanan zorlu
süreci artık farklı beklentilerle kendini gösteri-

yor. Araştırma şirketi Areda Survey’in Türkiye gene-
lini temsil eden 26 ilde cinsiyet, yaş, eğitim ve SES
(Sosyo-Ekonomik Statü) grupları dikkate alınarak
yaptığı, bin 100 kişinin katılımıyla gerçekleşen Deği-
şen Evlilik Alışkanlıkları’nı masaya yatıran araştır-
masının ikinci bölümünde de dikkat çekici sonuçlar
ortaya çıktı. Araştırmanın detaylarını paylaşan
Yusuf Akın, “’Evli çiftler alyans takmalı mıdır?’ so-
rusunu sorduk. Bu soruya evet diyenlerin oranı 65.2
olarak gerçekleşti. Evli çiftler bu soruya yüzde 63.8
oranında evet alyans takılmalıdır derken, henüz ev-
lilik arifesinde olan çiftlerde bu oranın yüzde 88
olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Evlilik öncesinde
alyans takma ile alakalı tavır çok daha şiddetli ve
sert oluyor ama evlendikten sonraki süreçte görü-
nen o ki alyansla alakalı görüşler biraz daha değişi-
yor” değerlendirmesinde bulundu.

Evlilik teklifini erkek yapmalı

Akın, “Evlilik teklifini erkek etmelidir sorusuna evet
erkek etmelidir diyen kadınların yüzde 68.4 ora-
nında katıldığını fakat bu oranın erkeklerde yüzde
60.2’ye geldiğini görüyoruz. Yüzde 64.4 oranıyla
genel olarak bir katılım söz konusu. Evli çiftler
sözlü ve nişanlılara göre bu önermeyi daha çok
destekliyor” ifadelerini kullandı.

Tektaş isteyen çok

Kadınlar ve erkekler arasındaki en yüksek farkında-
lığın tektaş yüzükte yaşandığını belirten Akın, “Evli-
lik teklifinde tektaş gereklidir sorusuna destek yüzde
44.4 oldu. Kadınlar yüzde 52.4 oranında evet tektaş
gereklidir derken, erkeklerde ise bu oran yüzde 36
olarak görülüyor” diye konuştu. Akın, “Söz, nişan, 

kına gecesi gibi organizasyonların gerekliliğiyle ala-
kalı olarak, genelde kadınların erkeklere göre çok
daha güçlü bir evet dediklerinin ve yüzde 60.5 ban-
dında da bu sorunun evet gereklidir bağlamında ce-
vaplanıldığını gördük. Düğün organizasyonu
gereklidir önermesine evet cevabını verenlerin oranı
yüzde 64.8” diye konuştu.

Genç kuşak çok farklı
Yaşlılara göre gençlerin dü-
ğünü daha az gerekli bul-
duğu değerlendirmesini
yapan Akın, “Yaşlılara göre
gençler düğünü çok daha az
gerekli bulduklarını belirti-
yorlar. Eğitim düzeyi de
yükseldikçe düğün organi-
zasyonunu gerekli görme
oranlarında anlamlı bir dü-
şüşün olduğunu tespit ettik.
Geleneksel kodlarımızı taşı-
yan ve değişilmez olarak ni-
telendirdiğimiz, olmazsa
olmazlar olarak bir evlilik
organizasyonunun değer-
lendirebileceğimiz bazı
konularda özellikle genç
kuşakta bir görüş farklı-
lığı olduğunu net bir şe-
kilde görüyoruz.
Eğitim düzeyi yüksel-
dikçe ve yaş gençleş-
tikçe görüşlerin biraz
daha farklılaştığını
görüyoruz” dedi.

Aya benzer yüreği!

Afgan kadınlar için eylem

Aydos için denetim

Kadın Cinayetlerini Durduracağız
Platformu Kadın Meclisleri üyesi
bir grup kadın, 'Afganistanlı Ka-
dınlar Asla Yalnız Yürümeyecek'
yazılı dövizler açarak Beşiktaş'taki
Afganistan Başkonsolosluğu
önünde eylem yaptı. Grup üyeleri
'Taliban ve destekçileri yeryüzün-
den silinecek, kadınlar laiklikle ya-
şayacak' yazılı pankart açarak

basın açıklaması yaptı. Grup adına
basın açıklaması yapan Kadın Ci-
nayetlerini Durduracağız Plat-
formu Genel Sekreteri Fidan
Ataselim "Taliban'ın Afganistan yö-
netimini ele geçirmesi ardında ya-
şananları gazetelerde, internetten
Afganistanlı kadınların anlattıkla-
rından görüyoruz, duyuyoruz, bili-
yoruz. Kendilerini yalnız hisseden,

onların görünmediğini düşünen
başta Afganistan'da yaşayan bütün
kadınlara asla yalnız olmadıklarını
söylemek istiyoruz" dedi. Yapılan
basın açıklamasının ardından Af-
ganistan Başkonsolosluğu önüne
"Kadınlar laiklikle Yaşayacak" yazılı
mor çelenk bırakıldı. Eylem nede-
niyle polis, konsolosluk çevresinde
güvenlik önlemi aldı.


