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YANLIŞ TEŞHİS SONUCU BİR
ANDA HAYATI KARARDI

Bebeklik yıllarında, sorum-
suz bir doktorun yanlış iğne

vurması sonucu belden aşağısını
kaybeden ve engelli kalan oyuncu
Ümit Odacı, Damga'ya özel açık-
lamalarda bulundu. “Yanlış teşhis
sonucu bunu yaşıyorum ama ha-
yata asla küsmedim” diyen Odacı,
“Bence vücutta herhangi bir uzvun
engelli olması önemli değil. Beyin

engelli olmasın. Allah’a şükür ko-
nuşabiliyorum, her şeyin farkında-
yım” ifadelerini kullandı. İş insanı
Ali Ağaoğlu'nun elinden tuttuğunu
ve oyuncu olduğunu dile getiren
Odacı, Berkay, Şafak Sezer, Ayde-
mir Akbaş, Ahmet Kural, Cem 
Yılmaz ve Şahan Gökbakar'ın da
kendisiyle yakından ilgilendiklerini
söyledi.
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İSTANBUL ENGELLİLER İÇİN 
YAŞAMASI ZOR BİR ŞEHİR

İstanbul’un engelli bireyler
için yaşanması zor bir şehir

olduğunun altını çizen Odacı,
“Engelli asansörlerini engelli bi-
reylerden dazha fazla kullananlar
var. Engelli rampalarına yapılan
parklar ciddi sıkıntı” dedi. Engelli-
lere de önemli mesajlar veren
Odacı, “Lütfen dışarıya çıkın.
Çünkü hayat devam ediyor. Ha-

yata küsmesinler, arkadaş edinsin-
ler, üzülmesinler, takmasınlar”
çağrısını yaptı. Geçmişte kendisi-
nin de takıntılı olduğunu belirten
Odacı, “Takmamaya başlayınca
emin olun öyle bir özgüven geliyor
ki insanlar şaşırıyor. Bu çocuk da
ne var gülüyor diyorlar. Bizim gü-
lüşümüz mutsuz insanlara batı-
yor” ifadelerini kullandı.
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Türk’ün düzenini
kimse bozamaz!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
30 yıl önce bağımsızlıklarını ka-

zanan Türk Dünyası devletlerinin İs-
tanbul Başkonsolosluğu yetkilileriyle
bir araya geldi. İmamoğlu, “Türk’ün
bağımsız, hür ve bir arada yaşama
idealinin temeli asırlar öncesine da-
yanmaktadır. Orhun Abi-
deleri’nde de yer alan ‘üstte
gök basmadıkça, altta yer
delinmedikçe Türk milleti-
nin ilmini ve düzenini
kimse bozamaz’ sözü bu
idealin temelini oluştur-
maktadır” dedi. I SAYFA 9
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Bebek yaşta sorumsuz bir doktorun yaptığı yanlış iğne sonucu belden aşağısını kaybeden engelli oyuncu
Ümit Odacı, Damga’ya konuştu. Filmleri aratmayacak hayat hikayesini anlatan Odacı, “Bizim gülüşümüz
mutsuz insanlara batıyor. ‘Adamın ayakları yok, elleriyle geziyor bu niye gülüyor’ diye kıskanıyorlar” dedi
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Selimpaşa Mahallesi 3304 Sokak'ta
yaşanan ağaç katliamı büyük tepki

çekti. İddiaya göre bir inşaat firması so-
kakta bulunan 50'ye yakın ortalama 60
yaşında olan çam ağacını kökünden kesti.
Damga'ya konuşan mahalle sakinleri, du-
ruma tepki gösterirken belediyeyi göreve
çağırdı. Bir gün ansızın ağaçların katle-

dildiğini belirten mahalleli, “Tepki çek-
memek için acele davranmışlar. Oldu
bittiye getirmişler” açıklamasını yaptı.
Kesen kişileri görmediklerini belirten
mahalle sakinleri, “Görseydik müdahale
ederdik. Yazık çok yazık. İnsan bunlara
nasıl kıyar. Bir ağaç kaç yılda yetişiyor?
Bunlara kıyılır mı” diye sordu.
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Türkiye - Afrika Ekonomi ve 
İş Forumu'nda konuşan Cum-

hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
"Afrika'yla toplam ticaretimiz 2003
yılındaki 5,4 milyar dolar seviyesin-
den 2020 sonunda 25,3 milyar dolara
yükseldi" dedi. Afrika ülkelerine 
Türkiye'nin yardım etmeye devam

edeceğini belirten
Erdoğan, “İnşallah
onay aşamaların-
dan sonra Turkovac
aşımızın da kulla-
nıma girmesiyle aşı
meselesinde de
örnek bir tutum 
sergileyeceğiz” 
açıklamasını yaptı.
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Turkovac aşısını
göndereceğiz

AFRİKA’YA YARDIM EDECEĞİZ

MAGANDALAR
RAHAT 

BIRAKMIYOR
Elektrikli araç
kullanan Ümit
Odacı trafikte

büyük sıkıntılar
yaşadığını dile

getirdi. “Trafikte
sıkıştıranlar çok
oluyor” diyen
Odacı, “Bazen

magandalar çok
yakın sürüyorlar,

aramızda bir
santim kalıyor.

Hayatımız 
tehlikede” açıkla-

masını yaptı.
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evinin fotoğraf-
larını çektirdiği iddiasıyla yargılanan CHP İl Başkanı

Canan Kaftancıoğlu, “Ortada tarafımızdan işlenen
bir suç değil, tarafımızdan yerine getirilen bir so-

rumluluk olduğu için biz sorumluluklarımızı hatırlat-
tık. Birileri suç isnat etmeye, kendi suçlarını

bastırmak için suç uydurmaya devam etsinler. Biz
doğruları söylemeye devam edeceğiz” dedi. I SAYFA 5
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Gençler de
aşılanmalı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Rektör Yardımcısı, Enfeksiyon

Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Uzmanı Prof. Dr. Aydın, gençlerin
'Ben gencim, dinamiğim, hastalığı
atlatırım' diye düşündüğüne dikkat
çekerek, "Hastalığı atlatırsınız ama
'uzun Covid' dediğimiz bir tablo
var; 2-3 sene sonra akciğerdeki per-
formans düşüklükleri gibi geri kalan
hayatınızı hastalıklar silsilesi ile 
geçirme riskine sahipsiniz. Öyleyse
aşıyla hiç hasta olmamak en 
doğrusu” diye konuştu. I SAYFA 2
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Pucca’ya 5 ay
18 gün ceza!

Sosyal medya hesabından erkeklerle
ilgili paylaşım yapan "Pucca" lakaplı

Pınar Yıldırım "Halkın bir kesimini cinsi-
yet farklılığına dayanarak alenen aşağı-
lama" suçundan 5 ay 18 gün hapis
cezasıyla cezalandırıldı. Mahkeme sanığın
daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum ol-
maması nedeniyle hükmün açıklanması-
nın geri bırakılmasına karar verdi. 
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Recep Tayyip Erdoğan

Marmara Denizi Eylem Planı
Koordinasyon Kurulu'nun

üçün toplantısı, Çevre ve Şehircilik
Bakanı Murat Kurum'un başkanlı-
ğında gerçekleşti. Bakan Kurum,
“Marmara hepimizin diyerek top-

lamda bir aylık te-
mizleme çalışması
sonucunda 11 bin
metreküp mülsilajı
toplayarak bertaraf
ettik. Bunu sivil top-
lum örgütlerimizle,
belediyelerimizle
yaptık” diye 
konuştu. I SAYFA 9
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Deniz salyasını
bertaraf ettik

11 BİN METREKÜP TOPLADIK

Murat Kurum

Yıldız Teknik Üniversitesi Sul-
tan II. Abdülhamid Uygulama

ve Araştırma Merkezi, Yıldız Sara-
yı’nın mimarlık ve sanat tarihi 
bakımından özelliklerini hiç yayım-
lanmamış belgelerle gözler önüne
seren benzersiz araştırması “Yıldız
Sarayı” kitabını tanıttı. Kültür ve Tu-
rizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan
Yavuz, "Ciddi bir boşluğu dolduran
bu çalışma görsel açıdan ilk kez kul-
lanılan orijinal kaynakları içermesiyle
de yeni çalışmalara esin kaynağı 
olacaktır” dedi. I SAYFA 13
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BİR BOŞLUĞU DOLDURDU

Yıldız Sarayı
kitabı tanıtıldı

KORONA UYARISI

Okullarda düzenli
tarama yapılmalı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr.

Serap Şimşek Yavuz, "havuzlanmış
PCR" ile okullarda düzenli tarama ile
semptom olmasını beklemeden tüm
öğrencilere düzenli olarak test yapı-
labileceğini söyledi. Havuzlanmış
PCR testte, herkese tek
tek test yapmak yerine,
"havuz" denilen küçük
gruplar oluşturuluyor ve
gruptaki herkesten alınan
ağız sürüntü (tükürük)
örnekleri, tek bir testmiş
gibi çalışılıyor. I SAYFA 10
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TUĞRA YERLEŞTİRİLDİ

94 sene sonra
PTT binasında

PTT AŞ'nin 181. yıl kutlaması
için Sirkeci Büyük Postane Hiz-

met Binası'nda Tuğra ve Arma Prog-
ramı düzenlendi. 1927 yılında
binadan sökülen Sultan 2. Abdülha-
mid'in tuğrası ve Sultan V. Mehmed
Reşad'a ait arma yeniden binaya yer-
leştirildi. Bakanı İsmail
Karaismailoğlu, "Sirkeci
Büyük Postanesi'ndeki
tuğralarının yeniden yer-
lerine konulması, maddi
ve manevi mirasımızı as-
lına uygun şekilde ya-
şatma gayretimizin bir
ifadesidir" dedi. I SAYFA 8
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50 AGACA KIYDILAR!
TEPKİ ÇEKMEMEK İÇİN ACELE DAVRANMIŞLAR

Silivri'nin Selimpaşa Mahallesi, 3304 Sokak'ta ağaç katliamı yaşandı. İddiaya göre bir inşaat
firması yaklaşık 50 çam ağacını kökünden kesti. Bu duruma mahalleli sert tepki gösterdi

Akülker’in annesi vefat etti
Beylikdüzü Belediyesi CHP Meclis Üyesi Müslüm
Akülker'in annesi Arife Akülker hayatını kaybetti.

Akülker, Üsküdar Şakirin Cami'nde kılınan cenaze nama-
zının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye İBB
Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Milletvekili Av. Tur-
han Aydoğdu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan
Akgün, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve çok sa-
yıda kişi katıldı. Mehmet Murat Çalık, “Değerli ağabeyim
Müslüm Akülker'in kıymetli annesi Arife Akülker'i son yol-
culuğuna uğurladık. Merhumeye Allah'tan rahmet, yakın-
ları ve sevenlerine başsağlığı dilerim” açıklamasını yaptı.

80 yaşındaki G.Y.
isimli kadının uzun

yıllardır sokaklardan topla-
yarak evinde biriktirdiği
çöpler ortaya koku saçmaya
başlayınca komşuları tara-
fından belediye ihbar edildi.
Eve giren belediye ekipleri
odalarda gördükleri çöp
dağları karşısında şaşkına
döndü. Ekipler Kamiloba
Mahallesi'nde ihbar üzerine
gittikleri evden 7 kamyon
dolusu çöp çıkarttı. I SAYFA 4
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Kemal Kuruçay
hayatını kaybetti

Tiyatro oyuncusu Kemal
Kuruçay hayatını kaybetti.

Acı haberi tiyatrocu Nedim Saban
sosyal medya hesabından du-
yurdu. Saban yaptığı paylaşımda,
"Çok yetenekli bir oyuncu, çok iyi

bir insandı
Kemal Kuruçay.
İki Oda Bir
Sinan oyununda
birlikte çalışmış-
tık, büyük bir
sevgi ve özve-
riyle bağlıydı
mesleğe. Çok
üzgünüm" ifade-
lerine yer verdi.

ç 7 kamyon çöp çıktı!
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ÖZEL HABER
DAMGA
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Ekrem
İmamoğlu

Canan 
Kaftancıoğlu



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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beslenme rutinine bağlı olarak birçok
sindirim probleminin yaşandığını belir-
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birliktelik ruhu artar, milli bilinç oluşur
ve sosyal ilişkiler gelişir. Ama doğum
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ve etkinliklerde aşırı besin tüketimi, dü-
zensiz beslenme alışkanlıklarına ve sin-
dirim sorunlarına neden olabilir.
Bayramlarda ve özel etkinliklerde ço-
cukların beslenmesi, ailenin diğer birey-
lerinden farklı değildir. Sağlıklı
beslenme önerileri tüm aile için geçerli-
dir. Makro besin ögelerimiz yağ, kar-
bonhidrat (şeker) ve proteinlerden
oluşur. Vücudumuz ve metabolizma-
mız günlük dengeli oranda protein, yağ
ve karbonhidrata gereksinim duyar, bu
dengenin herhangi bir şekilde bozul-
ması sağlığımızı olumsuz etkiler. Gün-
lük alınan enerjinin yüzde 50-55’inin
karbonhidrattan, yüzde 10-15’inin pro-
teinden, yüzde 30-35’inin de yağlardan
gelmesi önerilir” diye konuştu. Aşırı
şeker tüketiminin ishale neden oldu-
ğuna da değinen Çelik, şöyle devam
etti: “Günlük harcadığımız enerjiden

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

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

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

Protein kaçağına dikkat

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

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

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

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

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

İdrar sıkıntısı belirti

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

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

Son teknolojik tedaviler 

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

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

SERTLEŞME
PROBLEMİ 

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

60-80 yaş aralığındaki 247
katılımcıyı gözlemleyen yeni
bir çalışma, yürüme gibi fizik-
sel aktivitelere katılmanın,
beyni olumlu bir şekilde
etkileyebileceğini buldu.
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Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İhsan Alur, “Ani bir şekilde başlayan bacakta şişlik ve ağrı, derin ven trombozu belir-
tisi olabilir. Eğer bu belirtiler yeterince ciddiye alınmazsa, kişide pulmoner emboli (akciğere kan taşıyan damarların pıhtı ile 

tıkanması ve kanın oksijen oranında hızlı düşüş) oluşarak solunum yetmezliği sonucunda hayati tehlike doğabilir” dedi

iYOT DEMEK
ZEKA DEMEK

Vücudumuzdaki bir damarın kan 
pıhtılaşması sonucunda tıkanması ile 
ortaya çıkan, halk arasında ‘damar 

içi pıhtılaşma’ olarak bilinen tromboz, erken 
müdahale edilmezse hastanın hayatını kay-
betmesine yol açacak kadar sinsi ve ölümcül 
bir hastalık olarak gösteriliyor. Trombozun 
genellikle toplardamarlarda oluşmakla 
birlikte atardamarlarda da (arterlerde) 
görülebileceğine dikkat çeken İSÜ Medical 
Park Gaziosmanpaşa Hastanesi’nden Kalp 
ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İhsan 
Alur, uyarılarda bulundu. Derin venlerde 
oluşan trombozun ‘derin ven trombozu’, 
yüzeysel venlerde oluşan trombozun ise 
‘tromboflebit’ olarak tanımlandığını kay-
deden Op. Dr. İhsan Alur, özellikle derin 
ven trombozunda erken tanının konularak 
tedaviye zamanında başlanmanın; oluşabile-
cek komplikasyonları (akciğer atardamarına 
pıhtı atılması, şiddetli bacak ağrısı, kalıcı ba-
cak şişliği) önlemek açısından hayati önem 
taşıdığını ifade etti.

Geç tanı ölümcül risk taşıyor
Op. Dr. İhsan Alur, “Derin ven trom-

bozunun en tehlikeli komplikasyonu 
pulmoner emboli gelişmesi (yani akciğere 
kan taşıyan damarların pıhtı ile tıkanması 

ve kanın oksijen oranında hızlı düşüşle 
sonuçlanan solunum yetmezliği gelişmesi) 
ve erken müdahale edilmezse hastanın 
hayatını kaybetme riski taşımasıdır. Derin 
ven trombozu ayrıca toplumda yaygın iş 
gücü kaybına/ekonomik kayıplara sebep ol-
makta ve bireylerin yaşam kalitesini önemli 
ölçüde olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle 
derin ven trombozunun farkında olmak ve 
komplikasyonlarını iyi bilmek gerekmekte-
dir” diye konuştu. Ani bir şekilde başlayan 
bacakta şişlik ve ağrının derin ven trombo-
zunda en önemli belirtiler olduğunu söyle-
yen Op. Dr. İhsan Alur, “Bacaktaki şişlik 
sebebiyle çap artışı olur, hareket esnasında 
ise ağrı ve hassasiyet gelişir. Yürürken veya 
ayakta sabit dururken bacakta şişlik ve ağrı 
daha da artar. Klinik bulgularla birlikte 
şişlik olan bacak toplardamarlarının renkli 
Doppler Ultrason görüntülemesiyle (damar 
içindeki pıhtının görüntülenmesiyle) kesin 
tanı konur” dedi.

Tedavisi imkânsız bir hastalık değil
Op. Dr. İhsan Alur, uzun süre yoğun 

bakımda yatmak sonucunda hareket kısıtlı-
lığı yaşamak, büyük ortopedik ameliyatlar 
geçirmek (kalça kırığı, protez ameliyatları), 
morbid obezite, ileri yaş, hiperlipidemi (kan 

yağlarının yüksek olması), ileri evre kalp 
yetersizliği, aktif sigara içiciliği, kanser has-
talığı varlığı (özellikle akciğer, karaciğer, 
pankreas, kolon kanseri, meme, prostat) 
kemoterapi, kalıcı santral venöz kateterler, 
genetik pıhtılaşma bozuklukları ve sedanter 
yaşam tarzı (hareketsiz yaşam stili) derin 
ven trombozunda en önemli risk faktörleri 
olduğunu belirtti.Dünya’da ve Türkiye’de 
ortalama insan ömrünün uzaması, genç 
nüfusa oranla yaşlı nüfusun artması, kanser 
hastalıklarının sık görülmeye başlaması, 
özellikle son 2 yılda koronavirüs pandemisi-
ne bağlı olarak tromboz vakalarındaki artı-
şın derin ven trombozunun önemini bir kat 
daha artırdığını vurgulayan Op. Dr. İhsan 
Alur, hastalığın tedavisi hakkında ise şu bil-
gileri paylaştı: “Karşımızda tedavisi imkân-
sız bir hastalık bulunmuyor. Tam aksine, 
erken dönemde (akut) fark edilirse, yüzde 
100‘e yakın bir başarı oranıyla damarın içe-
risinde oluşmuş bulunan trombüs yani pıhtı 
eritilebilir, damar açılabilir ve kan akışı 
tekrar sağlanabilir. Şayet kronik dönemde 
tromboz tespit edilirse, yine pıhtı önleyici 
ve kan inceltici (kan sulandırıcı) ilaçlarla 
yeni pıhtının oluşmasını engellemek ve/veya 
oluşmuş olan pıhtının damar içerisindeki 
ilerleyişini durdurmak mümkündür.”

OP. Dr. İhsan Alur, Derin ven trombozun-
dan korunmak için sağlıklı yaşamın bazı temel 

sağlık kurallarına uyulması gerektiğinin altını çi-
zerek önerilerini şöyle sıraladı: “Hareketli bir ya-
şam tarzı oluşturmalıyız, her gün düzenli yürüyüş 
veya egzersiz yapmalıyız, sigara içiyorsak sigarayı 
bırakmalıyız, yağlı yemeklerden veya besinlerden 

uzak durmalıyız, düzenli olarak sağlık 
kontrolünden geçmeli, doktorumu-
zun tavsiyelerini uygulamalıyız. En 
önemlisi, tromboza karşı hare-
kete geçip sağlığımızı önem-

semeliyiz.”

Sağlık kurallarına Sağlık kurallarına 
uyulması gerekiyoruyulması gerekiyor

Op. Dr. 
İhsan Alur

BACAKTAKBACAKTAKii AGRIYI AGRIYI  
CCiiDDDDiiYE ALINYE ALIN

İYOT alımının çocukta zeka gelişimi, yetişkinlerde 
ise tiroid fonksiyonu ve üreme sağlığı için çok önemli 
olduğunu belirten Endokrinoloji uzmanı Dr. Cafer 

Kaya konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Vücudun 
büyüme, gelişim ve enerji metabolizmasını yöneten tiroid 
hormon fonksiyonlarının sağlıklı sürdürülebilirliği için iyot 
düzeylerinin yeterli olması gerektiğini vurgulayan Emsey 
Hospital Endokrinoloji uzmanı Dr. Cafer Kaya, yeterli iyot 
alınmaması halinde tiroid bezinin kendisi ve nodül varsa 
nodüllerde büyüme izlenmesi durumunda bazı şikayetlerin 
de ortaya çıkabileceğini söyledi. İyotun tiroid bezinin hor-
mon üretiminde vazgeçilmez element olduğunu söyleyen 
Dr. Cafer Kaya, Tiroid hormonları öncelikle beyin olmak 
üzere vücutta pek çok başka organ ve yaşamsal süreçlerde 
önemli işlevlere sahip. Fakat iyot eksikliği sebebiyle kaslar, 
kalp, böbrek ve özellikle de gelişmekte olan beyin olumsuz 
etkilenebilir” dedi.

İyot tüketimi kanseri önleyebilir
Dünya genelinde insanların iyot düzeylerinin azaldığını be-
lirtilen Dr. Cafer Kaya, beyin hasarı dahil ciddi semptomla-
ra neden olan bu durumun çevresel toksinler, gıda katkıları, 
iyot emilimiyle etkileşen pek çok kimyasalın yaygın olarak 
kullanılması ve gıdalardan yetersiz iyot alımı olduğunu 
söyledi. Gıdalardaki iyot eksikliği 
nedeniyle bölgesel tiroid be-
zinin büyümesi sonucunda 
insanlarda endemik guat-
rın görüldüğünü söyleyen 
Dr. Cafer Kaya, kan-
serin önlenmesinde de 
iyot tüketiminin önemli 
olduğunu vurguladı. Kaya, 
yapılan çalışmalar neticesinde 
çocukların önemli bir kısmında iyot 
eksikliği tespit edilmesi neticesinde ülke çapında iyot eksik-
liği ve endemik guatr ile mücadele anlamında tüm gıdalar-
da iyotlu tuz kullanılması gerektiğine karar verildi” dedi. 
İyot eksikliğinin neden olduğu diğer olumsuzluklar hakkın-
da da şu bilgileri paylaştı; “İyot eksikliğinde metabolizma 
hızı azalır, daha az enerji üretilir ve hücrelerin yenilenmesi 
yavaşlar. Hipotiroidi, demir eksikliği anemisi, kolesterol 
düzeylerinde artış, endemik guatr, kısırlık, bebek ölümünde 
artış, fibrokistik meme hastalığı, damar sertliği için bir risk 
faktörüdür. Boynun önündeki şişlik (guatr),nefes darlığı, 
yutma güçlüğü, kilo almak, yorgunluk, güçsüzlük, saçlarda 
dökülme, cilt kuruluğu, öğrenme ve hafıza problemleri, 
ısınamamak, kalp hızında yavaşlama, gebelik ve hamilelik 
ile ilgili sorunlar, adet düzensizliği veya adet dönemlerinin 
daha ağır geçmesine neden olur.”

Meme kanseri ve iyotun ilişkisi
Endokrinoloji uzmanı Cafer Kaya, tiroid ve memenin, vü-
cutta iyotu tutan en önemli iki organ olması sebebiyle, me-
menin hamilelikte ve özellikle emzirme döneminde yüksek 
bir iyot konsantrasyonuna sahip olduğunu söyledi. Kaya, 
“İyot eksikliğine bağlı gelişen hipotiroidi durumu meme 
kanseri riskini azaltıyor ama iyot düzeyi ve tiroid fonksiyon-
ları normal olan kişiler meme kanseri riskini azaltmak için 
iyot takviyesi almamaları gerekir” diye konuştu.

İyotun fazlası zarar
Eksikliği kadar İyot fazlalığının da insan sağlığına zararlı 
olabileceğini belirten Endokrinoloji uzmanı Dr. Cafer 
Kaya, özellikle hamile kadınların ve emziren annelerin 
belirtilen dozların üzerinde iyot kullanmamaları gerektiği-
nin altını çizdi. İyot fazlalığının tiroidin papiler kanserine 
ve hipertiroidiye neden olabileceğinden iyot kullanımında 
mutlaka doktora danışılması gerektiğini ifade etti. İdrarda 
iyot atılımı testi ile vücuttaki iyot miktarının öğrenilebildi-
ğini söyleyen Kaya, özellikle Hashimoto tiroiditi veya hipo-
tiroidizm durumlarında iyot takviyesinin doktor tarafından 
yapılması gerektiğini vurguladı.

İyot tüketiminin önemi hakkında bilgiler veren Endokrinoloji 
uzmanı Dr. Cafer Kaya, yeterli iyot alımının çocukların zeka 
gelişimi açısından önemli olduğunu vurguladı. Kaya, Dünyada 
iyot eksikliği nedeniyle yeterli seviyede zeka gelişimini ta-
mamlamamış yaklaşık 30 milyon çocuk olduğunun altını çizdi

TÜTÜNÜN hem sigara üre-
timinde hem de zirai ilaçlama 
amacı ile kullanıldığını belir-

ten Uzman Klinik Psikolog Simge 
Alevsaçanlar Cücü, “İçeriğinde insan 
sağlığı için tehlike oluşturan maddeler 
barındırıyor. Sarma tütün şeklinde 
sigara kullanımında son birkaç yıl için-
de dünyada ve ülkemizde ciddi artış 
yaşanıyor. Bu artışın en önemli sebebi 
sarma tütün şeklinde sigara kullanımı-
nın paket olarak satılan sigaralara göre 
daha ekonomik olması. Bu durum 
sarma sigaranın zaman içinde popüler-
liğini de artırdı.”dedi. Uzman Klinik 
Psikolog Simge Alevsaçanlar Cücü, 
ekonomik sebeplere ek olarak sarma 
tütün kullanımındaki artışa etki eden 
bazı yanlış inançların da olduğunu 
söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: 
“Bunlardan biri sarma tütünün paketli 
sigaraya göre daha az zararlı olduğuna 
dair yanlış inançtır. Her iki şekilde 
sigara kullanımı da insan sağlığı açısın-
dan oldukça zararlı olduğunu söyleye-
biliriz. Akciğer kanseri olan hastalar 
ile yapılan çalışmalar, sarma sigara 
içenlerin akciğer kanserine yakalanma 
riskinin yüksek olduğunu gösteriyor. 
Yapılan çalışmalar sarma sigaranın 
akciğer kanseri, böbrek kanseri, gırtlak 
kanseri, yemek borusu kanseri, pank-
reas kanseri, mide kanseri gibi pek çok 

kanser türüne sebep olduğunu göste-
riyor. Bunlara ek olarak beyin ve kalp 
damarlarında sertleşmeye, felce, kalp 
krizine, yüksek tansiyona, üst solunum 
yolu hastalıklarına, migrenin tetiklen-
mesine, gebelik döneminde bebeğin 
gelişimine olumsuz etkiye, erken 
doğuma ve düşüğe, hafıza zayıflığına, 
cilt sağlığını bozmaya neden olduğu da 
ortaya konulan sonuçlar arasında yer 
alıyor.”

Elektronik sigara 
bağımlılığı azaltmıyor
Elektronik sigaraların günümüzde 
sigarayı tamamen bırakmadan önce 
bireylerin attıkları bir ön adım olarak 
dikkat çektiğini belirten Cücü, “Fakat 
elektronik sigaralar hem fizyolojik 
bağımlılık sürmeye devam ettiği için, 
hem sigara içme davranışına dair 
ritüeller kısmen değişiklik gösterse de 
farklı şekilde devam ettiği için bağımlı-
lığın iyileşmesine değil sürmesine katkı 
sağlıyor. Bu noktada kişilerin niyeti 
sigaradan kurtulmak ya da azaltmak 
olsa da yerine elektronik sigarayı koy-
mak, kısa süre içinde sigaraya eskisi 
gibi geri dönüşlere yol açıyor. Ayrıca 
farklı aromalar ile tatlandırılması, pek 
çok alanda içiminin mümkün olması 
kullanımı teşvik ediyor ve artırabili-
yor.” dedi.

SIGARA BAĞIMLILIĞI SIGARA BAĞIMLILIĞI 
TEDAVI EDILEBILIRTEDAVI EDILEBILIR
Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Uzman Klinik Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Uzman Klinik 
Psikolog Simge Alevsaçanlar Cücü, paket sigaraya kıyasla daha Psikolog Simge Alevsaçanlar Cücü, paket sigaraya kıyasla daha 
masum görülen sarma tütün kullanımının sağlık üzerindeki etki-masum görülen sarma tütün kullanımının sağlık üzerindeki etki-
lerine ve sigara bağımlılığının tedavi yöntemlerine değindilerine ve sigara bağımlılığının tedavi yöntemlerine değindi

SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı, Enfeksiyon 
Hastalıkları ve Klinik Mikrobi-
yoloji Uzmanı Prof. Dr. Aydın, 
15-35 yaş grubunun aşıya uyma 
oranlarının düşük olduğunu 
belirterek, “Doğal olarak ‘aşısızla-
rın pandemisi’ konumuna geldik. 
Günlük olarak 30 bin vaka görü-
yorsak bunun belki en fazla bini 
aşılı ya da aşıları eksik olanlardan 
geri kalan 29 bini aşısız. Özellikle 

genç grupların 
1,5 yıldır yaşam 
alanları kapalıydı. 
Kafeler ve resto-
ranların kapalı 
olduğu dönemler-
de salgında çok 
fazla sayı oluş-
turmuyordu; ama 
şimdi her yer açık. 
Doğal olarak bir 

de özlemin getirdiği buluşmalarda 
maskenin indirilmesi gibi neden-
lerle ‘gençlerin hastalığı’ konumu-
na geldi” diye konuştu. 

Aşı sürecine uyun
Gençlerin ‘Ben gencim, dina-
miğim, hastalığı atlatırım’ diye 
düşündüğüne dikkat çeken Aydın, 
“Hastalığı atlatırsınız ama ‘uzun 
Covid’ dediğimiz bir tablo var; 2-3 
sene sonra akciğerdeki perfor-

mans düşüklükleri gibi geri kalan 
hayatınızı hastalıklar silsilesi ile 
geçirme riskine sahipsiniz. Öy-
leyse aşıyla hiç hasta olmamak en 
doğrusu. Hem büyüklerinize hem 
topluma hem de kendi sağlığını-
za olan sorumluluğunuz gereği 
üniversite gençliğinin mutlaka 
aşılanması lazım. Aşı konusun-
daki direnen gençlerimizin şöyle 
bir cümleleri var; ‘Vücut bütün-
lüğüme dokunulmasına müsaade 
etmem, anayasal haktır’. Evet her 
şey senin hakkın buna saygı duyu-
yoruz ama on binlerce öğrencinin 
geldiği o üniversite kampüsü, am-
filerde de ona karşı sorumluluğun 
var. Bilimin ortaya koyduğu, 6,5 
milyarın üzerinde doz aşı yapıldığı 
bir dünyada kendilerinin de bu aşı 
sürecine uyup sosyolojik çatışma-
larda yer almamalarını dilerim” 
dedi.

ÜNIVERSITELI GENÇLER 
AŞILANMALI



3GÜNCEL 16 TEMMUZ 2021 CUMAwww.gazetedamga.com.tr

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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ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu.
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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-
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bettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından çevrede
güvenlik önlemi alınarak, olay yerinde inceleme ya-
pıldı. 25 yaşlarındaki kişinin cansız bedeni, yapılan
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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

Ağaca asılı 
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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
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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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Sarıyer’de iki grup arasında çıkan kavgada silahını çeken 
bir kişi kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan 2 kişi-

nin yaralandığı kavga anı kameraya yansıdı
OLAY, saat 11.00 sırala-
rında Sarıyer Ferahevler 
Mahallesi Adnan Kahveci 

Sokak’ta meydana geldi. İddiaya 
göre iki grup arasında bilinmeyen 
bir nedenle tartışma çıktı. Tartış-
manın büyümesiyle taraflar önce 
birbirlerine tekme tokat saldırdı. 
Ardından gruptakilerden biri silahı 
çekerek kurşun yağdırdı. Kurşunla-

rın hedefi olan 2 kişi yaralanırken, 
silahlı saldırgan polise teslim oldu. 
Yaralılar olay yerine gelen ambu-
lanslarla hastaneye kaldırılırken, 
olayla ilgili çalışma başlatıldı. Öte 
yandan kavga anı güvenlik kame-
rasına yansıdı. Görüntülerde iki 
grubunu birbirine girdiği ardından 
taraflardan birinin silahına sarıla-
rak ateş ettiği görülüyor.

Sarıyer’de silahlar konuştu

Narkotik operasyonu:
23 kişi gözaltına alındı

BAYRAMPAŞA’da 
depoya düzenlenen 
baskında, kaçak yollar-

la ülkeye getirilen ve piyasa 
değerinin 2 milyon lira oldu-
ğu belirtilen kaçak puro ve 
sigara yakalandı. 2 şüpheli-
nin gözaltına alındığı ope-
rasyon kameralara yansıdı. 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücade-
le Şube Müdürlüğü ekipleri, 
‘karınca yöntemi’ diye tabir 
edilen sistemle yurtdışından 
gelen otobüslerle ülkeye 
kaçak yolla tütün ve tütün 
mamulü getirildiğini tespit 
etti. Teknik ve fiziki takibin 
ardından getirilen sigaraların 
Bayrampaşa’da tutulduğunu 
belirleyen düğmeye bastı. 
2 ayrı depoya dün baskın 
yapan polis adreslerde ve 
araçta 63 bin 200 puro, 5 bin 
470 paket sigara, 19 bin 874 
paket sigara sarma kâğıdı, 
2 bin 905 paket tütün, 8 bin 
400 dal doldurulmuş maka-
ron, ele geçirildi. Baskınlarda 
gözaltına alınan 2 şüphelinin 
emniyetteki işlemlerinin sür-
düğü öğrenilirken, depoya 
yapılan baskın anı kamerala-
ra yansıdı.

Kaçak sigaralar 
ele geçirildi

Değnekçilere 
göz açtırılmadı

OYUNCU ve şarkıcı 
Özcan Deniz’in 2019 
yılında boşandığı eşi 

Feyza Aktan’a 3 yaşındaki 
oğlu için açtığı velayet dava-
sının dördüncü duruşması 
görüldü. İstanbul 17. Aile 
Mahkemesi’ndeki duruşmada 
Özcan Deniz, Feyza Aktan 
ve tarafların avukatları hazır 
bulundu. Gizlilik kararı olan 
duruşmaya basın mensup-

ları alınmadı. Özcan Deniz 
adliyeye ağabeyi Ercan Deniz 
ve kız kardeşi Sibel Semerci 
ile birlikte gelirken, Feyza 
Aktan ise annesi ile geldi. 
Duruşmada Özcan Deniz’in 
kız kardeşi Sibel Semerci ile 
Feyza Aktan’ın annesinin de 
aralarında olduğu 3 tanığın 
dinlendiği öğrenildi. Yaklaşık 
2 saat süren duruşma çıkı-
şı, Feyza Aktan’ın avukatı, 

‘‘Dosya karara çıkmadı 
arkadaşlar, 14 Aralık’a kaldı. 
14 Aralık’ta karar celsesi 
olacak. Tanıkların dinlenme-
si bitti, inşallah o gün haklı 
ve doğru bir karar çıkacak’’ 
dedi. Duruşma çıkışı Özcan 
Deniz ise, ‘‘Sadece ertelendi, 
sonuç çıkmadı’’ diyerek bir 
açıklama yapmadı. Davanın 
önümüzdeki celse karara 
bağlanması bekleniyor.

Özcan Deniz hakim karşısında
Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan’a açtığı velayet davasının dör-
düncü duruşması görüldü. Basına kapalı olarak görülen duruşmada 3 tanık dinlendi

KAZA, dün saat 14.30 
sıralarında Esenyurt 
Mehterçeşme Mahal-

lesinde bulunan bir caddede 
meydana geldi. Sürücüsünün 
henüz bilinmeyen bir neden-
le direksiyon hakimiyetini 
kaybettiği 34 HS 5727 plakalı 
panelvan, dükkana çarparak, 
kaldırımda devrildi. Kaldı-
rımdaki 3 kişi, aracın altına 
kalmaktan son anda kurtul-
du. Araçta sıkışan sürücü, 
çevredekilerin yardımı ile 
çıkarıldı. İhbar üzerine olay 
yerine polis, sağlık ve itfaiye 
ekipleri geldi. Kazada şans 
eseri yaralanan olmazken, 

araç sürücüsü ifadesi alın-
mak üzere polis merkezine 
götürüldü. Yaşananlar bir iş 
yerinin güvenlik kamerası-
na yansıdı. Yaşanan kazayı 
anlatan Yasin Ünal, “Yarım 
saat önce dükkanımızda iş 
yapıyorduk. Bir anda ses 
geldi. Ses geldikten sonra 
hemen kapıya koştum. İlk 
gördüğüm şey aracın yan yat-
tığı oldu. Daha sonra şoförü, 
gelen vatandaşlarla beraber 
ön camdan çıkardık. Polis 
ekipleri geldi, ifadesine baş-
vurdu. Yaralı yoktu, sadece 
maddi hasar meydana geldi” 
dedi.

CANLARINI ZOR 
KURTARDILAR
Esenyurt’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 
panelvan dükkana çarparak, kaldırımda devrildi. Kaldırımdaki 3 
kişinin saniyelerle kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Pendik 
İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk 
sahasında bulunan Göçbeyli Mahallesi’n-

de 16 Ekim’de arazi anlaşmazlığı nedeniyle 
yaşanan olayda, yeğenler amcası Yusuf 
Bürce (55) ve yanındaki ailesine kurşun 
yağdırmış, olayda Yusuf Bürce, hayatını kay-
bederken aynı aileden 4 kişi de yaralanmıştı. 
Silahlı saldırıyı gerçekleştiren yeğenler İdris 
Bürce ve Savaş Bürce olaydan kısa bir süre 
sonra jandarma tarafından yakalanmıştı. 
Olaya karışan İdris ve Savaş Bürce sorguları 
tamamlandıktan sonra çıkarıldıkları mahke-
mece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Miras için amcalarını öldürdüler
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 
çatışmadan sonra olay yerinde yaptığı arama-
larda ise 1 adet av tüfeği, 5 adet boş tabanca 
fişeği ve 5 adet av tüfeği kartuşunun bulundu-
ğu bildirildi. Görgü tanıklarının ifadeleri ve 

kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda; 
olayın miras paylaşımı konusunda anlaşmaz-
lık yaşayan amca Yusuf Bürce ile yeğeni İdris 
Bürce arasında çıktığı tespit edildi. Olay günü 
çocukları ile alışverişten dönen amca Yusuf 
Bürce ve ailesine, aracını park ettiği esnada, 
yeğenleri İdris Bürce ve Savaş Bürce tarafın-
dan av tüfeği ile ateş edildi.  Saldırıda, amca 
Yusuf Bürce hayatını kaybederken, çocukları 
Nazar Bürce(18), Deniz Bürce(17) ve Karde-
len Bürce de yaralandı. Şüphelilerin yakalan-
ması için hızla harekete geçen Jandarma ekip-
lerinin yaptığı takip ve çalışmalar neticesinde; 
İdris Bürce ve Savaş Bürce yakalanarak gö-
zaltına alındı. İki kişinin ifadelerinin alınma-
sının ardından çıkarıldıkları adli makamlarca 
tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma 
ekiplerince; olayın ardından bölgede emniyet 
tedbirleri arttırılarak, ilerleyen günlerde aile-
ler arasında benzer olaylara mahal verilme-
mesi için gerekli önlemler alındığı bildirildi.

Pendik Göçbeyli Mahallesi’nde amca ve yeğenler arasında geçtiğimiz 
günlerde arazi anlaşmazlığı nedeniyle yaşanan ve amcanın ölümü ile so-
nuçlanan çatışmaya karışan yeğenler, tutuklanarak cezaevine gönderildi

KÂĞITHANE’de “tor-
bacı” olarak tabir edi-
len sokak satıcılarına 

yönelik 19 Ekim’de 26 şüphe-
liye yönelik operasyon düzen-
lendi. Operasyon kapsamında 
23 şüpheli gözaltına alındı. 
Emniyetteki işlemleri tamam-
lanan 23 şüpheliden 2’si adli 
kontrol şartıyla serbest bırakı-
lırken, 21 şüpheli tutuklandı. 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü 
Narkotik Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü görevlileri, 
Kâğıthane’de 19 Ekim Salı 

günü “torbacı” olarak tabir 
edilen sokakta uyuşturucu 
madde satışı yaptığı tespit 
edilen 26 şüpheliye yönelik 
operasyon düzenlendi. Ope-
rasyon kapsamında 23 şüpheli 
gözaltına alındı. Baskınlarda 
gözaltına alınan 23 emniyette-
ki işlemlerinin ardından şüp-
heli dün adliyeye sevk edildi. 
Adli makamlara sevk edilen 
23 şüpheliden 2’si adli kontrol 
şartıyla serbest kalırken, 21 
şüpheli tutuklanarak cezaevine 
gönderildiği öğrenildi.

KADIKÖY’DE değnekçilik 
yapan 2 kişi yakalandı. Trafik 
Denetleme Şube Müdürlüğü 

ekiplerince yapılan çalışmalar kap-
samında, stad çevresinde park için 
yanaşan araçların yanına gelerek 
park ücreti adı altında para isteyen 
değnekçilerin olduğu tespit edildi. 
S.Ç. ve F.Ç. isimli değnekçiler polis 
tarafından yakalandı. Öte yandan 
şüphelilerin sürücülerden para 
aldığı anlar bir vatandaşın da cep 
telefonu kamerasına yansıdı. Yaka-
lanan kişiler hakkında adli işlemler 
başlatıldı.

AVCILAR’DA bir dük-
kana mermer getiren 
28 yaşındaki kamyon 

şoförü, boşaltım esnasında dorse 
içindeki mermerlerin üzeri-
ne devrilmesiyle feci şekilde 
hayatını kaybetti. İş yerine gelen 
ölen adamın yakınları sinir 
krizi geçirirken iş yeri çalışan-
ları ile de tartıştı. Olay Mustafa 
Kemalpaşa Mahallesi E-5 yanyol 
üzerinde bulunan bir mermer 
dükkanında gerçekleşti. Edi-
nilen bilgilere göre mermerci 
dükkanına taşıma yapan kamyon 
şoförü Sinan Çelik’in (28) üze-
rine, boşaltma yapıldığı esnada, 
dorse içindeki mermerler dev-
rildi. Dorse içerisinde yüzlerce 
kiloluk mermerlerin altında ka-
lan Çelik’in yardımına çevredeki 
vatandaşlar yetişti. İhbar üzerine 
olay yerine polis, itfaiye ve am-
bulans çağrıldı. Çelik’in hayatını 
kaybettiği belirlendi. İtfaiye 
ekipleri Çelik’in cansız bedenini 
mermerlerin altından çıkarmak 
için uzun süre uğraş gösterdi.

ESENYURT’ta fırına giren bir 
kişi, ekmek istediği tezgahtaki 
çalışanın telefonunu çaldı. 
Bozuk parasının olmadığını 
söyleyerek ekmeği bırakan 
şüphelinin, hırsızlık anları 
güvenlik kamerasına yansıdı. 
Olay, geçen cumartesi saat 
20.30 sıralarında Esenyurt 
Namık Kemal Mahallesi’ndeki 
fırında yaşandı. Fırına gelen 
şüpheli ekmek istedi. Daha 

sonra bozuk parasının olma-
dığını söyleyen kişi, ekmeği de 
bırakıp fırından ayrıldı. Yakla-
şık 20 dakika sonra telefonu-
nun olmadığını fark eden çalı-
şan, çalındığından şüphelendi. 
Güvenlik kamerası kayıtlarını 
inceleyen çalışan, hırsızlığı fark 
edince görüntülerle polis mer-
kezine gidip, şikayetçi oldu. 
Yaşanan hırsızlık anı güvenlik 
kamerasına yansıdı.

Ekmek almaya geldi
cep telefonunu çaldı

Üzerine mermer 
devrilen adam öldü
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Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Sarı-
yer’de coşkuyla devam ediyor. Çayırbaşı
Neslican Tay, Bahçeköy Mehmet Sön-

mez, Maden Yunus Emre, Ferahevler Doğan Cüce-
loğlu, Ayazağa Lotus Çiçeği, Derbent Sümeyye
Boyacı, Kasapçayırı Dilek Terimer, Reşitpaşa Halit
Ayar Bakımevi’nden 200 çocuk Çayırbaşı Stadı’nda
buluştu, tüm stat kırmızı beyaza boyandı. Yaklaşık
olarak bir aydır hazırlık yapan minik öğrencilerin ai-
lelerine hazırladığı bando-ritim gösterisi ayakta alkış-
landı. Programda ayrıca Sarıyer Belediyesi Sivil
Savuma Birimi köpeği Şilan, çocuklar için minik bir
şov yaptı. Etkinliğe katılarak bir konuşma yapan Sa-
rıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, öncelikle çocuk-
ları yarınlara yetiştiren, toplumumuzun temeli olan
öğretmenlere teşekkür etti. “Çocukların şu an belki
bulundukları ortamı çok iyi anlamaları mümkün
değil” diyen Genç, “Onlara Cumhuriyetin önemini
ve anlamını anlatacak olan bizleriz. Bayrağı devrala-
cak yarınlara taşıyacak olan bizim çocuklarımız. Bu
meşalenin hiç sönmemesi için daha şimdiden elimiz-
den gelenin en iyisini yapmak zorundayız. 98. yılını
kutladığımız Cumhuriyet bekçileri onlar olacaklar.
Ellerindeki bayrak çocuklarımıza özgüven veriyor.
Kendine güvenen, özgüveni yüksek olan çocukları-
mıza kimseler bir şey yapamaz” ifadelerini kullandı. 

E senyurt Belediyesi Kültür İş-
leri Müdürlüğü, 10-13 yaş
grubundaki Yaratıcı Drama

öğrencilerine kukla gösterisi yaptı.
Esenyurt Belediyesi Kültür Mer-
kezi’nde salonu dolduran çocukların
ilgiyle izlediği kuklalar, tiyatro eğit-
menlerinin elinde can buldu. Eğitici
ve öğretici bilgilerle harmanlanan
gösteride, kuklalar çeşitli taklitler ve
kelime oyunlarıyla çocukları gülmek-
ten kırıp geçirdi.

Yüz yüze tiyatro

Pandemi ile birlikte kültür ve sanat
etkinliklerini dijital ortamda devam
ettiren Esenyurt Belediyesi, okulların
açılması ile beraber etkinlikleri sos-
yal mesafe kurallarına uyarak yüz
yüze yapmaya başladı. Tiyatrodan
uzak kaldıkları için üzgün olduğunu
ifade eden Tiyatro Eğitmeni Gizem
Kargin, kukla tiyatrosunu öğrencileri
ile buluşturmanın sevincini yaşadı-
ğını dile getirdi. Kargin “Uzun bir
süredir pandemi dolayısıyla çocuk-
larla ortak bir mekânda buluşama-
dık. Kış boyunca da online olarak
kukla gösterilerimize devam etmiştik
ama bugün kukla gösterilerimizi yüz
yüze yapmak bizi coşkulandırdı”
diye konuştu.

Daha da mutlu olduk

Esenyurt Belediyesi’nde Tiyatro
Eğitmeni olan Erdem Aksu da
“Onlar mutlu olunca biz daha da
mutlu olduk” dedi. Aksu, “Çalışma-
larımız çok iyi gidiyor. Çocuklar
pandemi sürecinde çok sıkılmışlardı,
biz de onlarla beraber belediye tiyat-
rosunun kursu olarak burada çalış-
malara başladık. Birkaç hocamız
daha var, onlarla beraber kukla yap-
mak istedik. Hep beraber geldik gös-
terimizi yaptık, çocuklar mutlu oldu.
Onlar mutlu olunca biz daha da
mutlu olduk” şeklinde konuştu.

Büyük bir avantaj

Çocuklarının Yaratıcı Drama kur-
sunda hem yeni şeyler öğrendiğini
hem de eğlendiğini belirten Elif
Güven ise “Bu tiyatro, drama kursu
sağ olsun hocalarımız, belediyemizin
böyle bir katkısı olması, çocuklar için
büyük bir avantaj oldu. Severek geli-
yorlar, umarım bunun gibi birçok
proje olur bundan sonra da çünkü
gerçekten eğitici. Çocuklar hem eğle-
niyor hem de pandemi dönemini
güzel geçiriyor. Yaşa göre ayarlamış
gruplar var. Benim 2 evladım var, bi-
risi saat 1’de geliyor biri de 3’ten
sonra. Severek geliyorlar. Çocuklar
için çok iyi oldu” ifadelerini kullandı.
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YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR
İSTANBUL ULAŞIM HİZMETLERİ VE ARAÇ KİRALAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

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

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

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

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

No:10/2 Bakırköy/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati :16.11.2021 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişi-
lerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisse-
ler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı
istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla

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

COCUKLARA OZEL
KUKLA TIYATROSU

Esenyurtlu çocuklara kukla tiyatrosu yapan Esenyurt Belediyesi, bu gösteriyle hem ailelerin hem de çocukların büyük beğenisini kazandı

Kukla gösterimi nedeniyle oldukça mutlu olduklarını anlatan çocuklar, “Bugün burada çok güzel bir gün geçirdik” diye konuştu.

80 yaşındaki G.Y. isimli kadının
uzun yıllardır sokaklardan topla-
yarak evinde biriktirdiği çöpler

ortaya koku saçmaya başlayınca komşuları
tarafından belediye ihbar edildi. Eve giren
belediye ekipleri odalarda gördükleri çöp
dağları karşısında şaşkına döndü. Büyük-
çekmece Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve
Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kami-
loba mahallesinde ihbar üzerine gittikleri
evden 7 kamyon dolusu çöp çıkarttı. Bü-
yükçekmece İlçesi, Kamiloba Mahallesi’nde
4 katlı bir binanın en üst katından çevreye
yayılan kötü koku bina sakinlerini ve ma-
halle halkını bir süredir rahatsız ediyordu.
Kötü kokudan rahatsız olan vatandaşlar
Büyükçekmece Belediyesi’ne ihbarda bu-
lundu. Gelen ihbar üzerine eve giden Bü-
yükçekmece Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
ekipleri evin çöp eve dönüştüğünü tespit etti
ve evdeki çöplerin tahliye edilmesi için hare-
kete geçildi. Çöp eve dönüşen dairede yapı-
lan incelemelerin ardından gerekli
prosedürleri yerine getiren belediye ekipleri,
polis nezaretinde evdeki çöpleri tahliye etti.
Büyükçekmece Belediyesi Temizlik İşleri
Müdürlüğü ekipleri, iki gün süren temizlik
çalışması sonucunda evden 7 kamyon do-
lusu çöp çıkarttı. Belediye ekipleri 5 yıl önce
de komşularından gelen ihbar üzerine yaşlı
kadının evinde biriktirdiği çöpleri tahliye
ederek evini temizlemişti.

7 kamyon çöp çıktı!
Başkanla 5 çayı

Minikler şov yaptı

Her hafta Ümraniye'nin farklı bir mahallesinde yapılan "Başkanla 5
Çayı" buluşmaları devam ediyor. Başkan İsmet Yıldırım, bu kapsamda
Çakmak mahalle sakinleriyle bir araya gelerek, soruları yanıtladı

Sarıyer Belediyesi Gündüz Bakımevleri 
öğrencileri Cumhuriyet Bayramı’nı bando-
ritim gösterisiyle karşıladı. Yaklaşık 200 
öğrencinin katıldığı kutlamalarda 4-5 yaş
arası miniklerin hazırladığı gösteri ayakta
alkışlandı. Programda Sivil Savunma 
Köpeği Şilan da bir gösteri gerçekleştirdi

Bir süre önce başlayan ve vatandaşların
ilgisiyle karşılanan "Başkanla 5 Çayı"
programları devam ediyor. Vatandaşla-
rın talep ve önerilerini dinleyen Başkan
İsmet Yıldırım, bu kez de Çakmak Ma-
hallesi'ndeki Sevgi Parkı'ndaydı. Başkan
Yıldırım, yoğun bir katılımın gerçekleş-
tiği programda; temizlik, kaldırım işgali,
istihdam, ışıklandırma, okul, konteyner
ve pazar yeri gibi konulardaki talep ve
önerileri not alarak, ilgili birimlere yön-
lendirdi. Belediye yöneticileri de Başkan
Yıldırım’ın talimatları doğrultusunda va-
tandaşlarla yüz yüze görüşerek hızlı bir
şekilde talep ve önerilerle alakalı gerekli
çalışmaları başlattı.
Devam edecek

Ümraniye ve Çakmak Mahallesi’nde ya-
pılan ve yapılması planlanan çalışmalar
hakkında bilgilendirmede bulunan Baş-
kan İsmet Yıldırım, “Değerli komşula-
rım, bizleri mahallenizde misafir ettiğiniz

için hepinize teşekkür ediyorum. Bu bu-
luşmalar vesilesiyle ilçe sakinlerimizle bir
araya gelerek güzel sohbetler gerçekleşti-
riyoruz. Ekiplerimiz, hizmet noktasında
Ümraniye’nin her yerinde çalışmalarına
ara vermeksizin devam ediyor. Her şey
daha iyi bir Ümraniye için” dedi. Çay ve
simit eşliğinde yapılan “Başkanla 5
Çayı” buluşmasında çocuklar da unu-
tulmadı. Parka kurulan stantlarda ço-
cuklara ikramlarda bulunularak, daha
keyifli vakit geçirmeleri için etkinlikler
düzenlendi.
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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

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

Şehitlere rahmet

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

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

Bir dönüm noktası

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

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

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

Yüzde 80 karşı koyuyor

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

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

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

deniyle Taksim
Cumhuriyet Anıtı'nda

tören düzenlendi.
KKTC İstanbul

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

şehitlerimizi saygı ve
rahmetle anıyorum"

diye konuştu.

Bayrak hassasiyeti

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

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

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

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

İşlemler tamamlandı

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

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

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

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

BARIŞ KIŞ

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

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

Şehitler için dua edildi

OZEL BIR IS
YAPIYORUZ

Acılarımızı dindirdilerAcılarımızı dindirdilerAcılarımızı dindirdilerAcılarımızı dindirdilerAcılarımızı dindirdilerAcılarımızı dindirdilerAcılarımızı dindirdiler
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)
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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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İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evinin fotoğra� arını çektirdiği iddiasıyla yargılanan CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Ortada 
tarafımızdan işlenen bir suç değil, tarafımızdan yerine getirilen bir sorumluluk olduğu için biz sorumluluklarımızı hatırlattık. Birileri 

suç isnat etmeye, kendi suçlarını bastırmak için suç uydurmaya devam etsinler. Biz doğruları söylemeye devam edeceğiz” dedi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan 
Kaftancıoğlu, İletişim Başka-
nı Fahrettin Altun’un evinin 

fotoğraflarını çektirdiği iddiasıyla, 
‘özel hayatın gizliliğini ihlal etmeye 
azmettirme’ suçundan 6 yıla kadar 
hapis istemiyle yargılandığı davanın 
ilk duruşmasına katıldı. İstanbul 
Anadolu 55. Asliye Ceza Mahke-
mesi’nde görülen davaya Canan 
Kaftancıoğlu, avukatlarıyla birlikte 
geldi. Duruşmaya, CHP Milletvekili 
Sezgin Tanrıkulu da izleyici olarak 
katıldı.

Beraatini talep etti
Mahkemede savunma yapan 

Canan Kaftancıoğlu, “Hakkımda 
açılmış olan davanın hangi mak-
satla açılmış olduğunu bilmiyorum. 
Hakkımda bu dava açılmışsa da söz 
konusu fotoğrafın incelenmesinde 
herhangi bir özel hayattan bahsedi-
lemeyeceği açıktır. Şunu belirtmeli-
yim ki, bu davanın açılmasını gerek-
tiren asıl neden, kamu görevlilerinin 
yapmış olduğu usulsüzlükleri, CHP 
teşkilatı tarafından açığı kavuştur-
muş olması sebebiyle hakkımda bu 
şekilde isnatta bulunulmuştur.

İddianamede belirtildiği şekilde 
her ne kadar özel hayatın gizliliğini 
ihlal etmeye azmettirmeden dava 
açılmışsa da, belirtildiği gibi CHP 

Üsküdar İlçe Başkanı olan Suat 
Özçağdaş’a  müştekinin evinin 
fotoğraflarının çekilmesi konusunda 
bir talimatım yoktur. Ben müşteki-
nin nerede oturduğunu da bilmem. 
Şikayetten vazgeçme durumu olursa 
kabul ederim. Beraatımı talep edi-
yorum” dedi. 

Duruşma ertelendi
Kaftancıoğlu’nun avukatları, 

müvekkilleri hakkında Anadolu 17. 
Asliye Ceza Mahkemesinde, benzer 
suçtan başka davasının olduğunu 
ifade ederek, dosyaların birleştiril-
mesini talep etti.

Fahrettin Altun’u temsilen duruş-
maya katılan avukatları, Kaftancıoğ-
lu’nun cezalandırılmasını istedi. 

Ara kararını açıklayan mahkeme, 
17. Asliye Ceza Mahkemesindeki 
dosyanın incelenerek, birleştirme 
talebinin görüşülmesine karar vere-
rek, eksik hususların giderilmesi için 
duruşmayı erteledi.

Doğruları söyleyeceğiz
Duruşma çıkışında adliye önünde 

açıklama yapan Canan Kaftancıoğlu, 
“Bugün bir kez daha üst düzey kamu 
görevlisinin nüfusunu kullanarak 
yaptığı usulsüz işleri ortaya çıkarıl-
dığı için, usulsüz işten dolayı kendisi 
cezalandırılmak yerine kamuoyunda 

pergolasıyla anılan beyefendinin 
açtığı davalardan birine katıldık. 
Burada Cumhuriyet Halk Partisi’nin 
hukuka, halka, kente, doğaya ve 
çevreye bakışı çok nettir. CHP’nin 
Genel Başkanı’ndan, ilçe başkanına 
kadar yaptıkları ve bundan sonra da 
yapmaya devam edecekleri kamu 
görevlileri nedeniyle beyefendi 
tarafından şikayet üzerine yargı-
lan davaya geldik. Davada ne oldu 
derseniz hiç uzun uzun anlatmaya-
cağım ortada tarafımızdan işlenen 
bir suç değil, tarafımızdan yerine 
getirilen bir sorumluluk olduğu için 
biz sorumluluklarımızı hatırlattık. 
Birileri suç isnat etmeye, kendi suç-
larını bastırmak için suç uydurmaya 
devam etsinler. Bizler mahkemelere 
her gün de gelsek, defalarca dava 
da açılsa biz doğruları söylemeye 
devam edeceğiz” diye konuştu. 

Bizim için fırsat
Kaftancıoğlu, “Biz duruşmalara 

gelirken birileri talimatla davaları 
açtırıp, bizleri buraya getirmeye 
çalışsa da bu davalar bizim için fır-
sat. Halk için çalışırken, halka sizin 
aracılığınızla hakikati, gerçeği ve 
asıl suçluları, suçluların kim olduğu-
nu göstermenin bir aracı. Sizler de 
buna vesile olduğunuz için hepinize 
teşekkür ediyorum” dedi.

HERKES ÇABA GÖSTERMELİ
2000 yılından bu yana Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde kesintisiz olarak 

Türkiye’yi temsil eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Yerel demokrasiyi geliştir-
mek istiyorsak herkesin kendi ülkesinde çaba göstermesi gerekmektedir” dedi

EYÜPSULTAN Beledi-
yesi, El Emeği Ürünleri 
Festivali’nin 4’üncüsünü 

düzenledi. Evini geçindirmek 
amacı ile kendi evlerinde ürettik-
leri ürünleri satan ev hanımları, 
bu festivalde ürünlerini satmak 
amacı ile bir araya geldi. Evde el 
emeği üreten ve ekonomik an-
lamda herhangi bir geliri olmayan 
kadınların el emeklerinden oluşan 
ürünlerin sergileneceği Eyüpsul-
tan El Emeği Ürünleri Festivali 
bugün başladı. 22 ve 23 Ekim 2021 
tarihlerinde 11.00 – 19.00 saat-
leri arasında Zal Mahmut Paşa 
Külliyesi’nin önünde gerçekleşti-
rilecek olan festivalin ilk gününe 
katılan Eyüpsultan Belediye 
Başkanı Deniz Köken, “’El emeği 
kazanca dönüşüyor’ sloganımızla 
festivalimizi başlattık. Toplam 96 
kadın vatandaşımız kendi elle-
riyle ürettikleri ürünleri burada 
satacak. Daha önce de girişimciliği 
destekleyeceğimizi söylemiştik. Bu 
festivalleri her ay yapmaya çalı-
şacağız. Ekonomiye ve kadınların 
evlerine katkısı açısından bu tür 
organizasyonlar önemli” açıklama-
sını yaptı. Festivalde örme yelek, 
patik, el yapımı çocuk oyuncakları, 
takı, doğal yiyecek ve kimsesiz 
çocukların yaptığı tablolar yer aldı.

Kızını tedavi ettiriyor
Kızının kanser hastası olduğunu 
belirten 73 yaşındaki ev hanımı 
Rahmiye Atar ise kızının yelek 
ördüğünü söyledi. Ördükleri ye-
lekleri festivallerde ve belediyenin 
sağladığı dükkanlarda sattıklarını 
vurgulayan Atar, “Kazandığımız 
parayı kızımın tedavisine ayırı-
yoruz. Belediyemize bize böyle 
imkan sunduğu için teşekkür ede-
riz” dedi. Festivalde el emeğiyle 
yaptığı çantaları satan 51 yaşındaki 
ev hanımı Ergül Nesil,” Evde 
örerek 2 yıldır çanta yapıyorum. 
Emekli olduğumda boş kalmamak 
için böyle bir şey yapma kararı 
aldım. Satış yapıp eve katkıda bu-
lunuyoruz. Belediyenin sağladığı 
dükkanlarda satış da yapıyoruz.” 
diye konuştu. DHA

Ev ekonomisine
EKSTRA KATKI

Sen geldikten sonra feleğimiz şaştı. Önce işsiz 
kaldık. Sonra 35 yaşı hayli geçtiğimiz için 
bir daha iş bulamadık. Emekli maaşına talim 

edeceğiz çaresiz…Zaten çi�  maaş bizim neyimize…
Onu, ballı siyasilere bırakalım. Adamlar 4-5 maaşla 
anca geçiniyor zavallılar.

Peki biz ne yapacağız?
Elde avuçta ne varsa bitti. Kredi kartlarına dayan-

dık yetmedi, ihtiyaç kredilerine müracaat ettik.
Almak, harcamak tamam da nasıl ödeyeceğiz?
İlk birkaç ay biraz nefes aldık ama sonra ödeme 

günleri sıraya girdi; ayın 8’i, 24’ü, 26’sı 29’u, 30’u. 
Faturalar zaten sırada…Ver, ver bitmiyor, yetmiyor.

Bankalar, sen ne durumdasın anlar mı?
Bir gün geçir de bak neler oluyor…Arka arkaya 

hatırlatmalar…Gecikmeli ödemeye almalar…Limit 
kısıtlamasına gitmeler. Yeni kredi kapılarını kapat-
malar.

Bankaları küstürmemek için ödeme günlerini 
atlamayacaksın.

Ali’ninkini Veli’ye, Veli’ninkini Ali’ye…
A bankasından B bankasına, olmadı C bankası-

na…
Duvara mı tosladın?
Hemen yeni bir çıkış yolu bulacaksın.
Yeni bir kredi kullanıp, eski borçları kapatacaksın. 

Hepsini en azından iki bankada toplayacaksın ki 
biraz kafan rahat etsin.

Bu arada vadeyi biraz uzatarak, taksit tutarını 
düşüreceksin ki bir müddet soluğun düzelsin.  Yeni 
kredi ile borcun artmış, yeni bir sigorta pirimi ve 
kredi tahsis masrafı ödemişsin ama ne gam! Önemli 
olan göle biraz su gelsin. Yoksa kurbağanın gözü 
patlayacak.

Harcamaları biraz daha kıssak mı acaba?
Giyim, kuşamdan, gezip tozmaktan vazgeçeli çok 

oldu da gıdayı da kısarsak sağlıktan olmaz mıyız?
Ama başka çaremiz yok ki!
Et yemeyi iki ayda bire indirelim. Zaten fazlası gut 

yapıyor. Böreğe, çöreğe, ekmeğe dayanırız. Doktorlar 
üç beyazdan uzak durun diyor da hamur işi olmazsa 
nasıl doyacağız?

Market, market gezersin… İnternetten indirim 
günlerini takip edersin. Nerede ne ucuz, nerede 
hangi günler indirim günü, uzmanlaşırsın. Bir o 
markete, bir bu pazara koşarsın ki değme koşuculara 
taş çıkartırcasına…

Suyu gıdım gıdım harcarsın. Ha� ada bir banyo, 
ayda bir çamaşır neyine yetmez! Ayrı tabak, bardak 
gerekmez. Tek tabağa kaşık sallayın. Eskiden ayrı 
tabak, bardak mı vardı?  Bir tencere yemek, bir ten-
cere de çorba yaparsın. 4-5 gün yersin. Maksat karın 
doyurmak değil mi? Böylece bulaşık makinasını da 
ayda bir çalıştırırsın.

Doğalgazı unut! Ona bulaşırsan maaşın yarısı 
gider maazallah, aç kalırsın. Sadece yemek pişirmek 
ve banyo yapmak için kullan. Havalar soğuyunca 
battaniye, yorgan ne varsa çıkar. Gündüz kat kat giyi-
nirsin, gece de battaniye, yorgan idare edersin.

Evde tek lamba oturursun…Karanlık iyidir. Hem 
romantik bir ortam oluşur!

Ütüyü bir dolaba kaldır. Zaten kırk yılda bir 
dışarıya çıkıyorsun…Gömleğin bir önüne, yakasına 
tamamdır hani şu memur ütüsü gibisinden…

Maksat yaşamak olsun. Böyle de yaşanır vesse-
lam…Emekli maaşıyla…

E şimdi adama sorarlar; sen misin ekonomist 
yoksa ben mi?

MEME kanserinin erken teşhisi konu-
sunda farkındalık yaratmak amacıyla 

Sadabad Mesiresi’nde etkinlik düzenlendi. 
Etkinliğin ardından kadınlar, pembe tül 
ve balonlarla süslenmiş sandallara binerek 
Sadabad’da geziye çıktı. Etkinlik öncesi 50 
kadına meme kanseri taraması yapılırken 
ana slogan ‘Farkındayım, Korkmuyorum’ 
oldu. Etkinlikte, meme kanserinin erken 
dönem teşhisine ve erken teşhisin hayat 
kurtardığına dikkat çekildi. Kağıthane Bele-
diye Başkanı Mevlüt Öztekin’in de katıldığı 
etkinlikte, program için gönüllü çalışmalar 
yürüten doktorlara teşekkür plaketi takdim 
edildi. Meme kanserinin farkındalığı için 
düzenlenen etkinliğin önemine değinen 
Mevlüt Öztekin, “İnsanların bu hastalıklarla 
mücadele konusunda önleyici hizmetleri bir 
adım daha öne almamız lazım. İnsanların 
sağlığı, yaşaması aynı zamanda doğal olarak 
bu kanser tedavisiyle ilgili takip noktasında 
çok kıymetli olduğunu biliyoruz” dedi.

Farkındalık için 
Sadabad turu

MEME 
sunda farkındalık yaratmak amacıyla 

Sadabad Mesiresi’nde etkinlik düzenlendi. 

BBiiR SUC DEGR SUC DEGiiLL
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AVRUPA Konseyi Yerel ve 
Bölgesel Yönetimler Kong-
resi 41’inci oturumu 26-28 

Ekim tarihleri arasında Covid-19 
pandemisinden bu yana Straz-
burg’da ilk kez gerçekleştirecek. 
Strazburg’da önemli oturum ve 
toplantılara katılacak olan Büyük-
çekmece Belediye Başkanı Dr. 
Hasan Akgün, Covid-19 pande-
misinden bu yana kongrenin ilk 

kez Straburg’da toplanacağını 
belirterek; “Kongreye katılarak 
yerel yönetimlerde demokrasinin 
geliştirilmesi ve insan haklarıyla il-
gili Avrupalı yerel yöneticilerle fikir 
alış verişinde bulunuyoruz. Yerel 
demokrasiyi geliştirmek istiyorsak 
herkesin kendi ülkesinde çaba 
göstermesi gerekmektedir. Türkiye 
milli delegasyonu olarak bizler tüm 
çalışmalara aktif olarak katılacağız” 
açıklamasını yaptı.

Saha projeleri sunacak
Kongrede, sağlık krizi bağlamında, 
Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası 
Başkanı olarak atanan Carlo Mon-
ticelli ve Genel Sekreter Yardımcısı 
Ulrik Vestergaard Knudsen ile 
“Covid Sonrası İyileşme”nin farklı 
kolları hakkında bir oturum ger-
çekleşecek. Avrupa Konseyi Genel 
Sekreteri’nin göç konusundaki Özel 
Temsilcisi Büyükelçi Drahoslav 
Štefánek’in katılımıyla “Bölgeler 

ve diaspora” ve “Göç: şehirler ve 
bölgeler için kalıcı zorluklar” baş-
lıklı iki tartışma gündeme alınacak. 
Kongre, Avrupa Konseyi üye dev-
letlerinin Avrupa Yerel Özerklik 
Şartı’na uyumunun izlenmesinin bir 
parçası olarak Arnavutluk, Kıbrıs, 
Hollanda, Kuzey Makedonya ve 
İspanya ile ilgili izleme raporlarını 
da görüşerek kabul edecek. Gün-
demde ayrıca “internette nefret 
söylemi ve yalan haberlerin olduğu 
zamanlarda seçilmiş yetkililerin 
çalışma koşulları”, “işbirlikçi konut 
kiralama platformları: belediyeler 
için zorluklar ve fırsatlar”, “daha iyi 
topraklar için bölgelerarası ve sınır 
ötesi işbirliği” tartışmaları da yer 
alıyor. Avrupa’da entegrasyon ”ve“ 
genç nesillerin sürdürülebilir istih-
damı için sürekli eğitim: bölgeler 
için bir zorluk ”. Ayrıca Kongre’nin 
“Yeniden Politika” girişimi kap-
samında Gençlik Delegeleri saha 
projeleri sunacak.

AVRUPA 
Bölgesel Yönetimler Kong-
resi 41’inci oturumu 26-28 

EYÜPSULTAN 
yesi, El Emeği Ürünleri 
Festivali’nin 4’üncüsünü 

ANADOLU Cumhuriyet Başsav-
cılığı tarafından düzenlenen id-
dianamede, CHP Üsküdar İlçe 
Başkanı Suat Özçağdaş’ın, 21 
Nisan 2020 tarihinde Fahrettin 
Altun ile ailesi tarafından kulla-
nılan bahçeli evin fotoğrafını 
çektiği, kayda aldığı görüntü-
yü de Canan Kaftancıoğlu’na 
göndermek suretiyle ifşa 
ettiği belirtildi. İddianamede, 
Altun’un avukatının savcılığa 
başvurarak, Suat Özçağdaş’ın, 
Canan Kaftancıoğlu tarafından 
azmettirildiğini belirtip şika-
yetçi olduğu belirtildi. İddia-
namede, Canan Kaftancıoğlu 
hakkında, “özel hayatın gizlili-
ğini ihlal etmeye azmettirme” 
suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar 
hapis cezası talep edildi.

6 YILA KADAR 6 YILA KADAR 
HAPİS İSTENİYORHAPİS İSTENİYOR

İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı
Ekrem İmamoğlu, “1-7 Ekim Camiler ve Din
Görevlileri Haftası” kapsamında, din görevlisi

ve cami çalışanıyla bir araya geldi. Florya Sosyal
Tesisleri’nde gerçekleştirilen yemekli toplantı,
Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İBB, toplantı için
İstanbul genelinde görev yapan toplam 3 bin 574
din görevlisine davetiye gönderdi. Davete katılan
yaklaşık 700 din görevlisiyle bir araya gelen İma-
moğlu, “Bu özel haftanın bu yıl, ‘Cami, din görevli-
leri ve vefa’ temasıyla kutlanmasını çok değerli
buluyorum. Çünkü vefa gerçekten de insanı insan
yapan en önemli hasletlerden biri” dedi. Vefa duy-
gusunun, insani ve toplumsal olarak ihtiyaç duyu-
lan özelliklerden biri olduğunu vurgulayan
İmamoğlu, “Hep birlikte kıbleye yöneldiğimiz, sec-
deye durduğumuz camilerimiz de bir anlamda, in-
sandaki vefa hissinin simgeleridir. Kâinatı en
kusursuz, insanı en güzel şekliyle yaratan Allah’a
duyduğumuz şükran ve vefa hislerimizi en yoğun
yaşadığımız, en güçlü ifade ettiğimiz yerlerdir ca-
miler” diye konuştu.

Kibirle dolan benlikler yanlış yapar

“Kendimizi başkalarından üstün görmeye başladı-
ğımızda, önümüze açılan yol bizi ancak düşman-
lığa ve çatışmaya götürür” diyen İmamoğlu,
şunları söyledi:  “Kibirle dolan benlikler yalnız et-
raflarına ve kendilerine değil, temsil ettikleri inanç
ve değerlere de zarar verirler. Bir insanın, insan ola-
rak yaratılmış olma vasfını geri plana atarak, onu
sahip olduğu fiziksel özellikleri, sosyal kimlikleri,
düşünce ve inançları dolayısıyla kendimizden farklı,
kendimizden aşağı görmek, inançlı bir kalbin yapa-
cağı şey olamaz. Yalnız insanlara değil, tüm canlı-
lara, tüm kâinata aynı sevgi ve saygı dolu
yaklaşımla muamele etmek zorundayız. İyiliği em-
redip, kötülüklerden uzak tutan, güzel ahlaklı olma
yollarını gösteren, toplumda eşitlik ve adalete
büyük değer veren dinimizin bu insancıl, bu er-
demli özünü daha çok anlayıp daha fazla hissede-
bilmeli ve hissettirebilmeliyiz.” 

Din hizmeti büyük sorumluluk

Bütün din ve inançlarda, din üzerinden menfaat
elde etme hevesine kapılanlar olduğuna vurgu
yapan İmamoğlu, “Din istismarcılığı maalesef
dünya barışının, toplumsal güvenliğin ve bireylerin
iç huzurunun önünde önemli bir engel oluşturuyor.
İnançlı olmayı; manası ve kıymeti üzerinde düşü-
nülmeden, hissedilmeden yerine getirilen ibadetler-
den ibaret gören bir din anlayışı da bu tabloyu
ağırlaştırıyor” saptamalarında bulundu. Bu nok-
tada, din görevlilerinin çok önemli bir görev üstlen-
diğine inandığının altını çizen İmamoğlu, “Çünkü
din görevlileri, büyüklerimizin ifadesiyle, ‘Hademe-
i hayrat’tırlar. Yani hayır için hizmet edenlerdir, ha-
yatlarını hayır yoluna adamışlardır. Din hizmetinde
olmak çok büyük bir sorumluluktur ve en yüksek
seviyede hassasiyet gerektirir. Çünkü din görevlileri
dini konuşarak, anlatarak değil, bizzat yaşayarak
öğretirler. Ülkemizin ve İslam aleminin bütün din
görevlilerinin, vazifelerini en ideal şekliyle yerine ge-
tirecek şartlara kavuşmalarını diliyorum.  Bu yolda
sarf ettiğiniz gayret için sizleri tebrik ediyorum.
Görevinizi en doğru şekliyle yapma hassasiyetiniz
için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

MURAT PALAVAR
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İ stanbul mu?  Şöyle anlatayım….
Ben inanmıyorum. Ne İstanbul’u parlarken gö-
receğim ne de sorunsuz bir şehir şeklinde. Her

şey doğru düzgün olsa yaşanmaz ki bu hayat burada.
Düşünün, ne şarkılar eşlik eder dertli rakı sofrasına.
Ne gözyaşlarınıza ortak olurlar. Boğaza bakmadan
nasıl yaşanır. Yazılara nasıl ilham alınır? Yaşam bo-
yunca hepimizin problemlerin çözümleri büyütür.
Herkesin hayal kurmaya hakkı vardır ya hani, işte
ben bu hakkınızı bu yazı boyunca elinizden alacağım.
İstanbul sorunu ne benim yazdıklarımla çözülür nede
benim anlattıklarımla. Ama unutmamanız için, hep
hatırlamanız için yazıyorum.

 İstanbul mu? Şöyle anlatayım… Gelişmemiş bir
metropol İstanbul. Yüzlerce yıllık medeniyetin, mede-
niyetlerin başkenti. Ama hiç kimse görevini yerine ge-
tiremedi bugüne kadar. İstanbul Asya ile Avrupa
arasında 3 bacaklı bir köprü kaldı. Asfaltı çarpık,
çizgileri silik bir yol oldu durdu İstanbul. Bundan beş
yıl sonra da on yıl sonra da İstanbul yine aynı İstan-
bul olacak gene “asfaltı” hala bozuk ama “çizgileri”
boyanmış bir metropol olarak… seçimlerde “beyaza”
boyanan, gün geçtikçe “grileşen” İstanbul’umuz.
Malzeme yapılacak siyasilerin elinde umutsuzların
yalan umudu, taşı yaprağı “sarıya özenle boyanmış”
İstanbul. Milyon dolarlıklarla, milyon liralıkların
komşu olduğu yegâne mekân İstanbul. Güneşin ça-
murla kapatılacağına inanılan. Haksızların haklı ol-
duğu canım İstanbul um. Sakatların
“yaşayamamaya” mahkûm edildiği tek dünya kenti
İstanbul. Her sokağında ayrı bir medeniyet kokladı-
ğın, her görüntüsünden ayrı zevk aldığın, gündüzleri
yaşatan, akşamları hüzünlendiren, boğazında kendi
kaybettiğin tek kent İstanbul. Çiçeklerin, ağaçların
şehri içinde olmaması gerektiğine inanılan bir metro-
pol İstanbul. 

Sana sesleniyorum; ey tarihin eskitemediği İstan-
bul artık uykudan uyanma, silkinme zamanı gelmiştir,
at üstünde birikmiş kirleri, seni kullanmak isteyenlere
ve yıllarca meydanı boş bulup sırtından geçinenlere
izin verme, işte bu şehir Türkiye’nin kalbidir, her ne
kadar beyni Ankara’da olsa da kalp “temiz” kan
pompalamazsa beyin ne yapsın ey İstanbullu.? 

Büyük insan; yaptığı şeylerin arkasında bas bas ba-
ğıran değil, komplekslerini yenmiş başarısı için bağı-
ranları izleyen insandır.

İstanbul’un kurtuluşu
farklı bir bakışla...
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘1-7 Ekim Camiler ve Din
Görevlileri Haftası’ kapsamında, İstanbul’da görev yapan 
700 din görevlisiyle bir araya geldi. “Kibirle dolan benlikler
yalnız etraflarına ve kendilerine değil, temsil ettikleri inanç
ve değerlere de zarar verirler” diyen İmamoğlu, “Bütün din
ve inançlarda, din üzerinden menfaat elde etme hevesine
kapılanlar olabiliyor. Din istismarcılığı, maalesef 
dünya barışının önünde önemli bir engel 
oluşturuyor” ifadelerini kullandı

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da etkinlikte yaptığı konuşmasında,
camilere yönelik yaptıkları çalışmaları detaylarıyla anlattı. Bu çalışmaların
devam edeceğini vurgulayan Polat, “Din görevlilerinin bir kentin yaşamında, bir
ülkenin yaşantısında çok büyük bir toplumsal bağlayıcı olduğunu unutmamak
gerekir” dedi. İmamoğlu’nun talimatıyla kurdukları “Dinler Masası”nın camiler
ve cemaatlerinin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve gerekli yanıtların verilmesi nok-
tasında önemine dikkat çeken Polat, “Camiler ve din adamlarına yönelik hizmet
çalışmaları artarak devam edecektir” şeklinde konuştu. İmamoğlu, konuşmala-
rın ardından katılımcıları masalarında ziyaret etti. 

DIN ISTISMARCILIGI
BARISA ENGEL 
OLUR!

Din görevlileri bağlayıcıdır

Hayvanlara özel zabıta 
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Hayvanları Koruma Günü'nde yaptığı konuşmada,
“Sadece hayvan hakları ve hayvanlar ile ilgili çalışmalar yapacak zabıtamız olacak” dedi

ESENYURT Belediyesi, 4
Ekim Hayvanları Koruma
Günü kapsamında can dost-

larımızın yaşam hakları konusunda far-
kındalık etkinliği düzenledi. Veteriner
İşleri Müdürlüğü Modern Hayvan Ba-
kımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde
gerçekleştirilen etkinliğe, Esenyurt Bele-
diye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt,
Belediye Başkan Yardımcısı Halis Şim-
şek, belediye birim müdürleri ve yüz-
lerce Esenyurtlu çocuk katıldı. 

Zabıta birimini oluşturduk

Yeryüzünde bütün canlıların yaşama
hakkı olduğunu ve insanların önemli
görevlerinden bir tanesinin de hayvan
haklarını korumak olduğunu vurgula-
yan Başkan Bozkurt, bu anlamlı günde
can dostlarımızın haklarını korumak ve
onları yaşatmak için farkındalık yaratan
önemli bir hizmetin açılışını yaptı. Baş-
kan Bozkurt, “Bu dünya sadece insan-
lara ait bir yer değil. Sadece insanların
yaşadığı durumda da bu dengede kal-
ması mümkün değil. Dünya üzerindeki
bütün canlıların yaşama hakkı var. Bu
güzellik de ancak öyle ortaya çıkıyor,
dolayısıyla hayvan haklarını korumak,
o dengeyi sağlamak da biz insanların
önemli görevlerinden bir tanesi. Bele-
diye olarak tabi bunu ancak bunu icra
edebiliriz. Biz de arkadaşlarımızla bera-
ber göreve geldiğimizden beri hayvan-
ların yaşamış olduğu beslenme,
barınma ve şiddet sorunlarına dair bir-
çok çalışma yapıldı. Hayvanların sahip-
lendirilmesi için ve diğer sağlık
sorunlarının giderilmesi için çalışmalar
yapıldı. Bunun daha yerinden incelen-
mesi ve daha nitelikli hale getirilmesi
için de arkadaşlarımız bir zabıta birimi
oluşturdu. Bu, sadece hayvan hakları ve
hayvanlar ile ilgili çalışma yapacak bir
zabıta olacak. Hukuk çerçevesinde hak-
larının korunması sağlanacak. Onların
daha sağlıklı, huzurlu olması için ça-
lışma yürütecekler” dedi. 
ZEHRA ÇELİK

Kartal sanatseverleri
beklİyor
Kartal Belediyesi fuaye alanı, fotoğraf
sanatçısı Barış Kerim Cesur’un ‘insan’ temalı
sergisi “Yansımalar”a ev sahipliği yapıyor

KÜLTÜR ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün
kültür sanat etkinlikleri kapsamında açılı-
şını gerçekleştirdiği sergide, Türkiye Fo-

toğrafçılar ve Gezi Kulübü Başkanlığı görevinin yanı
sıra, fotoğrafçılık, kameramanlık, oyunculuk ve bel-
gesel alanında çalışmalar yaparak etkinlikler düzen-
leyen sanatçının, üç yıllık birikimin ürünleri olan
fotoğraflar, meraklıları ile buluşuyor. Fotoğrafladığı
insanların; beden dillerini, psikolojilerini yansıtarak
2017 yılında başlattığı “Yansımalar” adlı sergiyi,
Kartal Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı etkinlik ile
2021 yılında sonlandırmış olacağını söyleyen sokak
fotoğrafları sanatçısı Cesur, “Fotoğraflar İstanbul
başta olmak üzere Anadolu’nun çeşitli yerlerinde
çekildi. Tamamı siyah beyaz fotoğraflardan oluşu-
yor. Yaşamı; hem zorluğu hem de kolay olduğu
denklemi üzerinden inşa ederken, hayatın insanlar-
dan neleri getirip neleri götürdüğünü ve bu psikolo-
jik durumun yüzümüzde nasıl izler bıraktığını
bazılarımızda görebiliyoruz. İşte ben bu izlerin fo-
toğraflarını çekmeye çalıştım.” Diyerek Kartal Bele-
diye Başkanı Gökhan Yüksel’e ve Kartal Belediyesi
ailesine destekleri için teşekkür etti. Serginin so-
nunda sanatçıya Kartal Belediyesi Başkan Yardım-
cısı Cengiz Türkmen tarafından Kartal heykelciği
takdim edildi. Meraklıları, sergiyi 18 Ekim 2021 tari-
hine kadar Kartal Belediyesi fuaye alanında ziyaret
edebilecek.

Çekmeköy’den okullara destek
ÇEKMEKÖY Belediyesi yeni eği-
tim öğretim dönemi öncesinde
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile

koordineli şeklide gerçekleştirdiği çalışma-
larla okulların birçok ihtiyacını karşılamış,
bakım ve onarımlarını ger-
çekleştirmişti. Eğitim öğre-
tim döneminde de devam
eden çalışmalarla ilçedeki
devlet okullarına temizlik
malzemesi desteğinde bu-
lunuldu. Okullara teslim
edilen temizlik malzemesi
yardım kitlerinin içinde;
Sıvı El Sabunu , Çamaşır
Suyu , Oto Yıkama Fırçası,
Çöp Torbası Büyük Boy,

Çek Çek Sil,  Mikrofiber Temizlik Bezi, As-
kılı Wc Koku Giderici, Sıvı  Ovma Maddesi ,
Arap Sabunu, Yüzey Temizlik Maddesi ,
Fotoselli Kağıt Havlu , Jumbo  Mini Tuvalet
Kağıdı  ve Faraş Fırça Takımı yer alıyor.

Şehit Öğretmen İzzet Yüksel Ortaokulu’nda
malzeme teslim törenine katılan Çekmeköy
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz,” 2021-
2022  Eğitim öğretim döneminde de okulla-
rımızın temizlik malzemesi ihtiyacını

belediye olarak
karşılıyoruz. Gele-
ceğimizin teminatı
gençlerimiz ve ço-
cuklarımızın daha
hijyenik ve daha
kaliteli ortamlarda
eğitimlerini sür-
dürmeleri için var
gücümüzle çalış-
malarımıza devam
edeceğiz, ” dedi.

İBB Başkanı
Ekrem 

İmamoğlu

GÜNDEME BAKIŞ

Sen misin ekonomist 
yoksa ben miyim?

Tülay HERGÜNLÜ
hergunlu@ttnet.net.tr
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM),
‘Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye’
hedefine ulaşabilmek için yeni bir

projeyi daha hayata geçirdi. Ülke lojistik im-
kanlarının daha etkin kullanılması amacıyla
ihracatçılar ile lojistik sektörü arasında köprü
görevi kuracak Türkiye Lojistik Portalı hizmete
alındı. Sektör paydaşlarının da iş birliğiyle ta-

sarlanan turkiyelojistikportali.com, TİM Dış
Ticaret Kompleksi’nde düzenlenen lansmanla
kamuoyuna tanıtıldı. TİM Başkanı İsmail
Gülle’nin ev sahipliğinde düzenlenen lans-
mana TİM Başkan Vekili Başaran Bayrak,
Hizmet İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu
Üyesi ve Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı
Salih Zeki Çakır, Hizmet İhracatçıları Birliği

Yönetim Kurulu Üyesi Şahap Çak, Gemi Bro-
kerleri Derneği Başkanı Orhan Semih Dinçel,
Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği
Başkanı Pınar Kalkavan Sesel, Uluslararası
Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Der-
neği(UTİKAD) Başkanı Ayşem Ulusoy, Vapur
Donatları ve Acenteleri Derneği Genel Mü-
dürü Muhammet Ali Şeyda katıldı.

Türkiye lojistik portalı hayata geçti

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de            Basın:(1473460)

2021 YILI MÜDÜRLÜĞÜMÜZ İHTİYACI OLAN ELEKTRİK 
MALZEMELERİ MAL ALIMI İŞİ

SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2021 YILI MÜDÜRLÜĞÜMÜZ İHTİYACI OLAN ELEKTRİK MALZEMELERİ MAL ALIMI İŞİ alımı 4734 
sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2021/661838
1-İdarenin
a) Adresi :Abdurrahman Gazi Mah. Enderun Cad. No: 2 

SANCAKTEPE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2166223333 - 2166209348
c) Elektronik Posta Adresi :sancaktepe@sancaktepe.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet 
adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :110 KALEM ELEKTRİK MALZEMESİ ALIMI

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

b) Teslim yeri :Sancaktepe Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü
c) Teslim tarihi :Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacak 

olup tüm mallar 15 gün içerisinde muayene kabulleri 
yaptırılarak idareye teslim edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Sancaktepe Belediye Başkanlığı İhale Salonu 

(Abdurrahman Gazi Mah. Enderun Cad. No:2 
SANCAKTEPE/İSTANBUL)

b) Tarihi ve saati :09.11.2021 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel 
kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen
hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan 
yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli 
belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sancaktepe Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İhale Birimi (Abdurrahman Gazi Mah. Enderun Cad. No:2 SANCAKTEPE/İSTANBUL) adresine elden
teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali
Babacan, Aydın’da partisinin il

binasının açılışında konuştu. 
Ali Babacan, “Dün Merkez Ban-

kası’nın faiz kararı açıklandı.
Düzeltmek lazım; bu faiz kararı
Merkez Bankası’nın falan değil,

Sayın Erdoğan faiz kararı.” 
ifadelerini kullandı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatçı ile taşımacılık sektörü arasında
dijital köprü vazifesi görecek Türkiye Lojistik Portalı’nı faaliyete geçirdi

FAIZ KARARINI
ERDOGAN VERDI

D EVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ay-
dın’da partisinin il binasının açılış progra-
mına katıldı. Ali Babacan açılışta, Merkez

Bankası'nın faiz kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Babacan, “Döviz rezervi eksi 52 milyar dolara düştü.
Döviz rezerviyle artık kuru kontrol edecek imkân kal-
madı. Merkez Bankası’nın elinde bir tane enstrüman
kaldı. O da gecelik faiz. Dişli sıyırdı. Araba kullananlar
bilir; dişli döner ama sıyırdı mı çevirmek boşa. Araba
gitmez. Merkez Bankası da Sayın Erdoğan’ın talimat-
larıyla dişli sıyırmış durumda. Ne yapsalar fayda etmi-
yor. Faizi indiriyor, piyasa faizi yükseliyor. Faizi
indiriyor, kur fırlıyor. Artık ellerinde hiçbir kontrol ens-
trümanı kalmadı.” şeklinde konuştu.

Borçlanma faizi yükseldi

Merkez Bankası'nın geçen ay ve bu ay toplam üç pu-
anlık faiz indirimi yaptığını belirten Ali Babacan, “So-
nucu ne oldu? Dolar kuru 8.30’dan 9.30’a, 9.40’a,
9.50’ye çıktı. Partili medyada, Cumhurbaşkanlığının
propaganda makinesi İletişim Merkezi midir, İletişim
Başkanlığı mıdır nedir, orada hiç bahsetmiyorlar. Ama
çok önemli bir gerçek oluştu: Hazine’nin borçlanma
faizleri bir ay içerisinde yüzde 17,5’tan yüzde 20,5’a
çıktı. Hem de uzun vadeli on yıllık faiz arttı. Üstelik
bu, devletin ödediği faiz. Bu milletin, bu devletin büt-
çesinden ödediği faiz. Merkez Bankası’nın, Erdo-
ğan’ın düşürdüğü faiz ise gecelik-haftalık Merkez
Bankası’nın aldığı faiz. Sayın Erdoğan’ın tabiriyle,
Merkez Bankası’nın faiz indiriminden en mutlu olan-
lar faizi alan yerli, yabancı insanlar.” dedi.

Hukuk olmadan ekonomi düzelmez

FATF diye bir kurum var, kuruluşunda bizim de eme-
ğimiz var diyen Ali Babacan, “Uluslararası kara para,
terörün finansmanıyla ilgili konularda izleme kurulu.
Paydaşı olduğumuz, konsensüsle destek vererek kur-
durduğumuz kurum dün Türkiye’yi kara para ve terö-
rün finansmanı meselesinde gri listeye aldı. Beyaz
listedeydik, gri listeye alındık. Bir sonraki kademe kara

liste. Bu, Türkiye’nin itibarıyla ilgili son derece tehlikeli
bir durum. Gri listeye alınan ülkelere sermaye akışı ya-
vaşlar. Bu ülkeler ileride daha zor durumlarla karşı
karşıya kalabilirler. Kendi vatandaşına şeffaf olmayan,
hesap vermeyen hükûmet maalesef Türkiye’nin ulus-
lararası alanda da itibarını zedeleyecek çok işler yapı-
yor. Bu da başlı başına ekonomimiz açısından başlı
başına bir risk unsuru olarak listeye girdi.” şeklinde
konuştu.

Kırk yılda bir dışarı çıkıyor

Ali Babacan konuşmasını şöyle sürdürdü, “Hükûmet,
güven olmadan ekonominin düzelmeyeceğini anlamı-
yor. Matematikte nasıl iki kere iki dört ederse, hukuk
ve adalet olmadan ekonomi düzelmez. Bu kadar.
Sayın Erdoğan zannediyor ki, ‘Talimat vereyim, Mer-
kez Bankası faizi indirsin, enflasyon da piyasa faizleri
de düşsün, ekonomi düzelsin’. Hayal, hayal…Geçtiği-
miz gün Ankara’da gezerken bazı vatandaşlarımız
eleştirilerini dile getirdi. Bizi hiç haber yapmayan tel-
evizyon kanalları haber yapmış. Bakın, partili basın
mensupları, biz sizin partinizin liderine benzemeyiz.
Bizim tüm vatandaşlarımız bize şıp diye ulaşabiliyor.
Sözü olan ulaşır. Çünkü biz sokaktayız, pazardayız,
çarşıdayız. Saraylara, külliyelere kapanıp yüzlerce ko-
ruma görevlisinin içinden iş yapmıyoruz. Partili
medya mensubu arkadaşlar, buyurun Sayın Erdo-
ğan’ı, Sayın Bahçeli’yi çıkarın sokaklara. Gezsinler,
şöyle bir çarşı pazara girsinler. Niye gitmiyorlar? Bir
gidip görsünler, fiyat etiketlerini görsünler. Vatandaşla-
rımızın iki küçük torbayı doldurmak için en az 100,
150, 200 lira verdiklerini görsünler. Basın onları çek-
miyor, çünkü çıkamıyorlar. AK Parti Genel Başkanı
artık kırk yılda bir dışarı çıkıyor. Onda da yanındaki
korumaları aşıp yanına yanaşabilen biri es kaza şikâ-
yet etse ‘Açım’ dese, ‘Abartma, al keyif çayı iç’ oluyor.
Milleti azarlıyor. Kimse merak etmesin. Biz sokakta,
eleştirisini dillendiren vatandaşımızın da söz hakkına
sonuna dek sahip çıkacağız. Özgürlük, bizi eleştirenle-
rin de özgürlüğüne saygı duymak demektir.”

OSB TİCARETHANE
DEĞİLDİR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa
Varank, OSB Üst Kuruluşu 19'uncu
Olağan Genel Kurulu programında

konuştu. Mustafa Varank, "Organize sanayi böl-
geleri (OSB) birer ticarethane değildir. Eğer OSB
sanayiciye hizmet etmek için varsa üretimi des-
teklemek için varsa buna uygun olarak hareket
etmeleri gerekiyor" dedi. Bakan Varank, OSB Üst
Kuruluşu 19'uncu Olağan Genel Kurulu'na ka-
tıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde dü-
zenlenen programda Bakan Varank'ın yanı sıra
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu
(OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, AK Parti
TBMM Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş yer
aldı. Bakan Varank, gerek 2020 gerekse 2021 yılı-
nın ilk yarısında imalat sanayi öncülüğünde çok
önemli başarılara imza attıklarını belirterek, "Her
biri bulunduğu şehrin ve bölgenin dinamosu
olan OSB'ler ülkemizin küresel bir üretim mer-
kezi olabileceğini bu dönemde yine ispatladılar.
Bunun bilincinde olarak sanayicilerimize enerji,
çevre, ulaşım gibi ihtiyaç duyulan konularda
dünya standartlarında yatırım ortamı sunan
OSB'lerimizi destekliyoruz. Yaklaşık 60 yıl önce
başlayan OSB uygulaması, yaptığımız düzenle-
meler neticesinde bugün artık dünya ülkeleri ta-
rafından örnek alınan kurumsal bir yapıya sahip.
Bugün itibarıyla sicil verilen OSB sayısı 326'ya
ulaştı ve hamdolsun ülkemizde OSB'si olmayan
ilimiz kalmadı. Göreve geldiğimizden bu yana
OSB’leri önemsedik” diye konuştu.

DEVA Partisi Lideri Ali Babacan,
Merkez Bankası’nın kendi
kararlarını kendi vermediğini
söyledi. Babacan, “Erdoğan,
Merkez Bankası’na sürekli
müdahale ediyor” dedi.
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Erken seçim şart!
Demokrat Parti Lideri
Gültekin Uysal, Türki-
ye'nin siyasi ve ekonomik

anlamda bir çıkmazın içinde oldu-
ğunu söyledi. Uysal, “Bu çıkmaz-
dan kurtulmak için erken seçim
şart” dedi. Erken seçimin şart oldu-
ğunu vurgulayan Uysal,
“Türkiye'de erken seçim şart.
Demokratik olarak Türki-
ye'nin iktidarı değiştirme ka-
biliyeti ve en büyük
sermayesi olduğu kanaatin-
deyim. Türkiye'nin derhal
bugün iklim değişikliğine,
erken seçime ihtiyacını oldu-

ğunu söylüyoruz ama Anayasal
mevzuata baktığımızda seçim kararı
alabilme yetkisi Cumhurbaşkanı ve
TBMM'nin elinde. Bugün ki tab-
loya baktığımızda, iktidar olabildi-
ğince seçimden kaçacak. Son ana
kadar birtakım popülist uygulama-

larla kitleleri nasıl etkileyebili-
rim diye düşünüyorlar” dedi.

Çıkmaz sokağa girildi

Türkiye'nin çıkmazda oldu-
ğunu anlatan Uysal, “Türkiye
maalesef çıkmaz sokağa girdi.
Elbette sorumlusu iktidar ama
ne hikmetse sanki bu ülkeyi

başkaları idare ediyor. Cumhurbaş-
kanı hatayı başka yerde arıyor. Keyfi
bir iktidarın, keyfi uygulamaları,
keyfi tezleri buna sebep olmuştur.
İktisat literatüründe karşılığı olma-
yan birtakım tezler, 84 milyon adeta
kobay muamelesi yapılırcasına de-
neniyor. Ama her gün milyonlarca
insanın ekmeği sofrasından çalını-
yor. Özellikle dar gelirli, emekli, üc-
retli insanlarımız, güvencesiz çalışan
insanlarımız, temel ihtiyaçlarının
baskısı altında bu ülkede yaşıyor. Bir
yandan diyorsunuz ki Türkiye'de
büyüme var ama öbür tarafta işsiz-
lik artıyor” diye konuştu.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de            Basın:(1473635)

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR
TUZLA PİYADE OKUL K. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI (5372366 KW/H) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun
19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2021/657204
1-İdarenin
a) Adresi : İstasyon Mahallesi Şehitler Caddesi No:70/2 34940 

TUZLA/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2163951676 - 2163953707
c) Elektronik Posta Adresi : piyadeoklihkom@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı (5.372.366 KWH.)

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

b) Teslim yeri : Ek-1 İhtiyaç Listesinde Belirtilmiştir.
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasını müteakip yüklenici tarafından Enerji 

Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ) nezdinde uzlaştırmaya ve 
geçişe ilişkin işlemler tamamlanarak 01 Ocak 2022 saat 00:00 itibariyle 
aboneliklere ait okunan ilk endeksler tutanak altına alınarak işe 
başlanacak ve 31 Aralık 2022 24:00 itibariyle iş bitirilecektir. 
Sözleşmenin imzalanması herhangi bir sebeple geciktiği taktirde 
işe sözleşme imzalanmasına müteakip başlanacak olup işin bitiş 
tarihi 31.12.2022 saat 24:00 olacaktır. 01 Ocak 2022 saat 00:00 ile 
31 Aralık 2022 saat 24:00 arasında kesintisiz olarak elektrik enerjisi 
mal teslimi yapılacaktır. EPİAŞ nezdinde yapılacak işlemlerin 
gecikmesi halinde EPİAŞ tarafından belirlenecek tarihte işe başlanır

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : P.Okl.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı İstasyon Mah. Okul Sok. 

No:1 34940 Tuzla/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 22.11.2021 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zo-
runlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu)'nun yürürlükteki "Elektrik Piyasası Lisansı Yönetmeliği" hüküm-
lerine göre düzenlenmiş, Üretim Lisansı veya Tedarik Lisansı veya Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
(EPDK) tarafından kabul edilen eşdeğer belgelerden biri sunulacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişi-
lerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler
hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler ta-
rafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.x
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar P.Okl.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı İstasyon Mah. Okul Sok. No:1 34940
Tuzla/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üze-
rine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çar-
pımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim ki; Merhum
Erbakan’ın hayalini kurduğu, uğruna ömrünü adadığı, çile çektiği ideallerinin önemli
bir kısmını hamdolsun son 19 yılda gerçeğe dönüştürdük." ifadelerini kullandı

ERBAKAN’IN HAYALLERINI
19 YILDA GERCEKLESTIRDIK

C umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekono-
mik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM)
tarafından Ankara Hacı Bayram Veli Üniversi-

tesi'nde düzenlenen 4. Uluslararası Necmettin Erbakan
ve Milli Görüş Sempozyumu'na video mesaj gönderdi.
Erdoğan mesajında, sempozyumun hayırlara vesile ol-
masını dileyerek, 54'üncü hükümetin Başbakanı, Milli
Görüş hareketinin lideri; dava, aksiyon ve ilim adamı
Prof. Dr. Necmettin Erbakan'a Allah'tan rahmet niyaz
etti. Başta Oğuzhan Asiltürk olmak üzere 1960'lardan iti-
baren merhum Erbakan'la yol yürümüş; davaya aşkla
hizmet etmiş Milli Görüş hareketinin tüm çınarlarını rah-
metle yad eden Erdoğan, Erbakan'ın aziz hatırasına
sahip çıkan ESAM'a, ESAM Başkanı Recai Kutan'a,
ESAM çatısı altında büyük ve güçlü Türkiye idealine
gönül verenlere teşekkür etti. Büyük dava adamları ile
gönül ve fikir insanlarının, gökteki yıldızlar gibi olduğunu
ifade eden Erdoğan, "Gecenin zifiri karanlığında yıldızlar
nasıl bize yönümüzü gösterirse o insanlar da bağrından
çıktıkları milletlerine zor zamanlarda birer ışık olur.
Onlar; ortaya koydukları eserleriyle engin gönül dünyala-
rından yayılan hikmet dolu fikirleriyle Hak yolunda ge-
rektiğinde canları pahasına verdikleri mücadeleleriyle
içinde yaşadıkları toplumlara rehberlik eder. Onlar; ay-
dınlık yüzleriyle yolumuzu aydınlatan birer şimal yıldızı;
hak davanın, ülkeye ve millete hizmet davasının birer
sancaktarıdır." diye konuştu.

Misyon sahibi birisiydi

Çok uzun yıllar kendisiyle siyaset yaptığı merhum Erba-
kan'ın işte böyle abidevi ve çok yönlü bir insan olduğunu
dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: "Rahmetli Hoca-
mız, 85 yıllık çileli ömrünü öğrenmeye, öğretmeye, hiz-
mete, bu ülkenin ufkunu açmaya adamış büyük bir
münevverdi. Siyasetteki mücadelesinin öncesinde akade-
mideki özellikle mühendislik alanındaki üstün başarıla-
rıyla temayüz etmiş gerçek bir bilim adamıydı. Merhum
Erbakan, fildişi kulelerde ahkam kesmek yerine milletin
içinde, milletiyle birlikte ülkesi için çalışan vizyon ve mis-
yon sahibi bir şahsiyetti. Türkiye'nin sanayileşmesine
ömrünü vakfeden Hocamız, traktör ışığında fabrika te-
melleri atacak kadar vatanına aşık bir vazife insanıydı. O,
ömrü boyunca hep rüzgara karşı yürümesine rağmen,
hiçbir zaman yılmadı; yılgınlığa ve ümitsizliğe asla kapıl-
madı. 'Bir çiçekle bahar olmaz' diyenlere, 'Her barın bir
çiçekle başladığını' söylemiş, buna inanmış, siyaset mü-
cadelesini hep bu ruhla yürütmüştür. 1970'lerden itibaren
içinde yer aldığı koalisyon hükümetlerinin tamamında
'Yeniden büyük Türkiye' idealine sıkı sıkıya sarılmıştır. Ül-
keyi esir alan, milletin kıt kaynaklarını adeta yurt dışına
peşkeş çeken 'montaj sanayi' yerine, 'ağır sanayi' hamle-
sini savunmuştur. Erbakan Hocamızın, Kıbrıs Barış Ha-
rekatı'ndaki rolü ise tarihimize altın harflerle yazılmış bir
başka önemli başarısıdır. Kurduğu 5 partinin 4'ü kapatıl-
masına rağmen, o her zaman siyaseti, siyasetin imkanla-
rını savunmuş; sokağa ve şiddete asla prim vermemiştir.
Merhum Erbakan, bizzat kendi ifadesiyle 'Batıl bir da-
vada zirve olmaktansa, hak olan davada zerre olmayı'
tercih etmiştir."

Kendi idealleri peşinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merhum Necmettin Erba-
kan'ı sadece Türkiye ve Türk siyaseti üzerinden okuma-
nın onun yarım asırlık mücadelesini dar kalıplara
hapsetmek olduğunu söyledi. Erbakan'ın ilk günden beri

davasının esasının şefkat, hedefinin de tüm insanlığın
saadeti olduğunu söylediğini hatırlatan Erdoğan, "Gerek
1990'ların başında ESAM'ın öncülüğünde başlatılan
Müslüman Topluluklar Birliği kongreleri, gerekse 1997
yılında kurulan D-8 teşkilatı, merhum Erbakan'ın bu kü-
resel vizyonunun en somut örnekleridir. Hocamızın
İslam alemine yaptığı eşsiz katkılardan biri de hak ve
batıl mücadelesinde, hak ve adalet arayışlarında Müslü-
manları demokratik sivil siyasete teşvik etmesidir. 'Siya-
seti önemsemeyen Müslümanları, Müslümanları
önemsemeyen siyasetçiler yönetir.' diyen Erbakan, ziya-
retine gelen kanaat önderlerine mücadelelerini meşru ze-
minde sürdürmeleri gerektiğini ifade etmiştir."
değerlendirmesini yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, istik-
balin teminatı olarak gördüğü gençlere çok büyük ihti-
mam gösteren Erbakan'ın, "Bir milletin asıl gücü topu,
tüfeği, tankı değil, imanlı ve inançlı gençliğidir." diye tarif
ettiği feragat ehli ve fedakar bu neslin yetişmesi için, öm-
rünün sonuna kadar çalıştığını ve çabaladığını dile ge-
tirdi. Merhum Erbakan'ın hayatına ve mücadelesine
bakıldığında özellikle öne çıkan hususun onun özgün-
lüğü olduğunu aktaran Erdoğan, "Hocamız mevcut si-
yasi akımlara eklemlenmek yerine millete üçüncü bir yol
önermiş. Kendi davasını savunmuş, daima kendi idealle-
rinin peşinde koşmuştur. Kurucusu olduğu Milli Görüş,
ilhamını medeniyet değerlerimizden alan, milletin kadim
değerlerinden beslenen, ayağı hep bu topraklara basan
yerli ve milli bir harekettir. Bu hareketin hedefi ise Türki-
ye'nin istiklalini ve aziz milletimizin istikbalini savunmak,
Müslümanlarla birlikte tüm insanlığın huzur ve selameti
için mücadele etmek olmuştur. Erbakan Hocamız bu sü-
reçte birileri tarafından hayalperest olarak nitelense de
iddialarından ve hedeflerinden hiçbir zaman vazgeçme-
miştir. Yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünya diyerek
sembolleştirdiği davasına son nefesine kadar sahip çık-
mıştır." ifadelerini kullandı.

Kanayan yaralara merhem olduk

"Büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim ki; Mer-
hum Erbakan’ın hayalini kurduğu, uğruna ömrünü ada-
dığı, çile çektiği ideallerinin önemli bir kısmını
hamdolsun son 19 yılda gerçeğe dönüştürdük" ifadelerini
kullanan Erdoğan, şöyle devam etti: "28 Şubat dönemi-
nin evlatlarımızı maruz bıraktığı adaletsizlikleri ortadan
kaldırarak, kılık-kıyafet üzerindeki yasaklara son verdik.
İmam Hatip okullarının kapısına vurulan prangaları par-
çalayıp attık. Milletin üniversitelerini hiçbir ayrım yapma-
dan milletimizin evlatlarının tamamına açtık. Erbakan'ın
milli iradenin egemenliğinde vazgeçilmez gördüğü Baş-
kanlık sistemini, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile
ülkemize kazandırdık. 86 yıllık mahzunluğun ardından
Sultan Fatih'in emaneti olan Ayasofya'yı yeniden ibadete
açarak mümin gönüllerle buluşturduk. Büyük Çamlıca
Camisi'nin yanı sıra Taksim Camisi'ni de inşa ederek İs-
tanbul'umuzun kadim kimliğini daha da güçlendirdik.
Savunma sanayinde özellikle Türkiye'yi kendi silahını,
kendi gemisini, kendi topunu, kendi insansız hava araçla-
rını üreten, bunları ihraç eden bir ülke konumuna getir-
dik. Filistin ve Kudüs meselesi başta olmak üzere İslam
dünyasının kanayan yaralarına daima merhem olmaya
çalıştık. Karşımızda kim olursa olsun hakkı haykırmakta
ve adaleti savunmakta hiçbir zaman çekinmedik. Ula-
şımdan sağlığa, adaletten emniyete, tarımdan enerjiye,
dış politikadan hak ve özgürlüklere, her alanda Türkiye'yi
tarihinin en iyi seviyelerine taşıdık."

94 ruhu ile çalışıyoruz
Erbakan'ın hep hayali olan büyük,
güçlü, müreffeh lider Türkiye'yi ku-
rana kadar durmayacaklarını, 94
ruhu ve 2053 vizyonu ile çalışmaya
devam edeceklerini kaydeden
Erdoğan, "ESAM'ın düzenlediği bu
sempozyum hem rahmetli Erbakan
Hocamızın hatırasını yad etme, hem
de geride bıraktığı çok yönlü mirası
anlama bakımından faydalı olacağına
inanıyorum. Sempozyumun hayırlara
vesile olmasını temenni ediyor, Prof.
Dr. Erbakan Hocamıza bir kez daha
Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.
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Sirkeci Büyük Postane Binası'nın girişinin
iki tarafında bulunan Sultan 2. Abdülha-
mid'in tuğrası ve Sultan V. Mehmed Re-

şad'a ait arma 1927 yılında çıkarılan Türkiye
Cumhuriyeti Dahilinde Bulunan Bilumum Me-
bani-i Resmiyye ve Milliyye Üzerindeki Tuğra
ve Medhiyyelerin Kaldırılması Hakkında(ki)
Kanun ile kaldırılmıştı. Posta ve Telgraf Teşkila-
tı'nın (PTT) 181. yılında, düzenlenen tören ile
Anıtlar Kurulu'ndan çıkan sanat tarihi raporu
doğrultusunda binanın özgün niteliğinde bu-
lunduğu belirtilen tuğra ve arma kurul kararıyla
uygun görülerek yeniden binaya yerleştirildi.
Tuğra ve Arma Programı'na katılan Bakan Ka-
raismailoğlu, Sirkeci Büyük Postane Hizmet Bi-
nası'nda bulunan tarihi yazı masasında
bulunan kartpostalları inceledi, ardından binayı
gezdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karais-
mailoğlu, PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı
Mükremin Kara, PTT AŞ Genel Müdürü
Hakan Gülten, İstanbul Kültür ve Turizm Mü-
dürü Coşkun Yılmaz ve Fatih Belediye Başkanı
Mehmet Ergün Turan'ın katıldığı tören İstiklal
Marşı ve Saygı duruşu ile başladı. Açılış konuş-
masını, PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten
yaptı. Bakan Karaismailoğlu'nun konuşmasının
ardından ödül ve imza töreni düzenlendi.

Ecdadımızı yad ediyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismai-
loğlu burada yaptığı konuşmada, "PTT, büyük
ve güçlü Türkiye hedefimiz doğrultusunda attı-
ğımız adımlarda üzerine düşen sorumlulukları
fazlasıyla yerine getirerek hizmet anlayışını her
geçen gün geliştiriyor. Bugün, Osmanlı padi-
şahlarından II. Abdulhamid Han ve V. Mehmet
Reşat'a ait tuğraların, tekrar Sirkeci Büyük Pos-
tane'mizdeki yerlerine konulduğu bu anlamlı
törende birlikteyiz. Ulaştırma ve Altyapı Bakan-
lığı olarak, ülkemizi bölünmüş yollarla ve oto-
yollarla donatırken, ülkemizi yüksek hızlı tren
ve metro ağlarıyla örerken, geçit vermez dağları
tünellerle, derin vadileri viyadüklerle aşarken,
havayolunu 'halkın yolu' hâline getirirken, de-
nizcilikte ve gemi üretiminde dünya ile yarışır-
ken, internet ve haberleşmede yerli ve millî en
ileri teknolojileri kurarken, bizden önce yapılan
eserlere de sahip çıkmayı, onları yapan ecdadı-
mızın emek hakkı ve imzalarını yad etmeyi de
çok iyi biliyoruz. Sirkeci Büyük Postanesi'ndeki
tuğralarının yeniden yerlerine konulması,
maddi ve manevi mirasımızı aslına uygun 
şekilde yaşatma gayretimizin bir ifadesidir. Ec-
dadımızın bize bıraktığı mirası geleceğe taşıya-
bilmek, büyük ve güçlü Türkiye
motivasyonuyla ülkemizi dünyanın en büyük
10 ekonomisinden biri yapabilmek, ülkemize
gelen yabancı yatırımları artırabilmek için güçlü
bir altyapının ne kadar önemli olduğunun her
zaman farkında olduk" dedi. 

ATM'lerimiz çalışıyor

Karaismailoğlu "Ulaşım ve lojistik ana planımız
doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz yatırımları-
mızda artan bir önem ve hassasiyetle yerli ve
millî adımları desteklerken, ulaşımın her mo-
dunda olduğu gibi haberleşme alanında da yine
yerli ve millî kabiliyet ve ürünlerin kullanımını
her geçen gün arttırıyoruz.  Karbon emisyo-
nunu azaltan daha pratik bir uygulama olan
elektrikli araçlarımızı PTT hizmetinde de kulla-
nıyoruz. Bu yılın haziran ayında 100 adet e-
scooterı İstanbul dağıtım merkezlerimizde
kullanmaya başladık. Bu araçlarla üç ayda 450
bine yakın gönderiyi sahiplerine ulaştırdık. PTT
Kart hizmeti ile PTT bünyesindeki gerçek posta
çeki hesap sahipleri, hesaplarındaki bakiyele-
rini, banka ATM'lerinden nakit çekim işlemle-
rinde, yurt içi ve dışı alışverişlerinde nakit yerine
kullanabilecekler." diye konuştu. DHA

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de            Basın:(1474056)

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR
KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2022 Yılı Asansör, Yürüyen Merdiven, Engelli ve Yük Platformu Periyodik Bakımları Hizmet Alım İşi
hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edile-
cektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2021/669556
1-İdarenin
a) Adresi :HALKALI MERKEZ MAH. TURGUT ÖZAL BULVARI NO :10 

34620 HALKALI KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2124444360 - 2124110789
c) Elektronik Posta Adresi :destektakip@kucukcekmece.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :109 KALEM HİZMET ALIM İŞİ

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

b) Yapılacağı yer :İstanbul İli Küçükçekmece Belediye Başkanlığına bağlı Hizmet Binaları
c) Süresi :İşe başlama tarihi 01.01.2022, işin bitiş tarihi 31.12.2022
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :K.Çekmece Belediye Başkanlğı 1. Kat Encümen Toplantı 

Salonu Halkalı Merkez Mah. Turgut Özal Bulvarı No:10 
K.Çekmece / İSTANBUL

b) Tarihi ve saati :11.11.2021 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel
kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz 
edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı 
olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara 
ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret
sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tari-
hinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın ko-
runduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bede-
lin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren bel-
geler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Kapasite raporu:
İsteklilerin yetkili satıcı veya imalatçı olduğunu gösterir belgelerden aşağıdaki (a) veya (b) seçenek-
lerden herhangi birini sunmaları zorunludur.
a) Yetkili satıcı ise istekli adına düzenlenmiş yetkili satıcı belgesi,
b) İmalatçı ise istekli adına düzenlenen Sanayii Sicil Belgesi veya üyesi oldugu meslek odası tarafın-
dan adına düzenlenen kapasite raporu veya kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli
adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi sunulacaktır. 
4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
İstekliler tarafından TS-12255 Yetkili Servisler - Asansör Bakım Servisleri - Kurallar Standardına uygun
hizmet veren  (Elektrik ve Hidrolik Asansörler için) Hizmet Yeterlilik belgesini sunmaları zorunludur.
Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluş-
ları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon
kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelen-
dirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal
akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenle-
nen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edil-
mesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk
Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenle-
nen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan
teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.
İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Asansör veya yürüyen merdivenlerin bakım onarım tamiratı işleri veya revizyonu benzer iş olarak
kabul edilir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdür-
lüğü Halkalı Merkez Mah. Turgut Özal Bulvarı No:10 Küçükçekmece/İstanbul adresine elden teslim
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her
bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel
üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.

Abdulhamid’in tuğrası
yeniden PTT binasında
PTT AŞ'nin 181. Yıl Kutlaması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu katılımıyla Sirkeci
Büyük Postane Hizmet Binası'nda Tuğra ve Arma Programı düzenlendi. 1927 yılında binadan sökülen
Sultan 2. Abdülhamid'in tuğrası ve Sultan V.Mehmed Reşad'a ait arma yeniden binaya yerleştirildi

Belediyelerle
temas halinde
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı "Türkiye Kart
Projesi ile ülke genelinde tüm ulaşım araç-
larında kullanılabilecek bir ulusal e-ödeme
kart sistemini geliştirdik. Sistemin hizmete
alınması için tüm belediyelerimizle iş birliği
halindeyiz. Türkiye Kart ile ülkemizin tama-
mında ulaşım sisteminin tam entegrasyon
halinde hizmet vermesi sağlanmış olacak.
Posta sektöründe sunulan hizmetlerin diji-
tal ortamda yürütülecek şekilde geliştiril-

mesi, posta ve kargoda dijital
imzanın hukuki zemininin oluş-
turulması, hizmet kalitesi ve
müşteri memnuniyetinin artırıl-
ması, yerli ve millî imkânlarla
geliştirilecek Ulusal Elektronik
Posta Sistemi'nin kurulmasını
hedefliyoruz" diye konuştu.

Beykoz meme kanserine dikkat çekti
Beykoz Belediyesi tarafından il-
çede kanser taramalarında verimli-
liği sağlamak, ülkemizde ve

dünyada kadınlar arasında ölüm oranının
en yüksek olduğu tür olan meme kanserine
dikkat çekmek amacıyla sağlık taraması ve
farkındalık etkinliği düzenlendi. Meme kan-
seri konusunda ilçe sakinlerini bilinçlendir-
mek üzere Ortaçeşme Meydanı’na gelen
Beykoz Belediyesi Sağlık Tarama Aracı, gün
boyu kadınlara hizmet verdi. Sağlık ara-
cında tansiyon, şeker ve göz tansiyonu öl-
çümleri yaptıran kadınlara ilgili sağlık
personeli tarafından erken teşhisin ilk adımı
olan kendi kendine meme muayenesi hak-
kında bilgi verildi.

Erken tanı hayat kurtarır

Beykoz’daki çeşitli sağlık kuruluşları da

“Erken Tanı Hayat Kurtarır” afişleriyle dona-
tılan meydanda kurdukları stantlarda meme
kanserinin nedenleri, belirtileri, meme mua-
yenesi, kanserden korunma yolları ve erken
teşhisin önemi konusunda ilçe sakinlerini ay-
dınlattı. Alana gelerek etkinliğe destek veren
AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı
Av. Dr. Rabia Kalender İlhan,  AK Parti İlçe
Kadın Kolları Başkanı Gaye Zayıf ve Beykoz
Belediyesi Sağlık İşlerinden Sorumlu Başkan
Yardımcısı  Manolya Demirören Tekin
meme kanseri hakkında sağlık görevlilerin-
den bilgi aldı, tarama yaptıran ilçe sakinle-
riyle sohbet etti. Etkinliğin sonunda sağlık
aracında görevli personeli ve ilçe sakinleriyle
birlikte meme kanserinde farkındalık ve erken
teşhisin önemine dikkat çekmek üzere gök-
yüzüne, kansersiz bir dünya temennisiyle
pembe balonlar uçuruldu.
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İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türk Dün-
yası devletlerinin bağımsızlıklarının 30.

yılı etkinlikleri kapsamında; Kazakistan, Kır-
gızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve
Azerbaycanlı diplomatlarla öğle yemeğinde
bir araya geldi. Emirgan Korusu’ndaki
Beyaz Köşk’te gerçekleşen buluşmada; Ka-
zakistan Başkonsolosu Alim Bayel, Kırgızis-
tan Başkonsolosu Lira Sydykova,
Özbekistan Başkonsolosu Amirsaid Ag-
zamkhodjaev, Türkmenistan Başkonsolosu
Myratgeldi Seyitmammedov ve Azerbaycan
Konsolosu Perviz Kadimov yer aldı.

Tarihi bağlara sahibiz

Yemek öncesinde bir konuşma yapan İma-
moğlu, “Bugün burada temsilcileri ile bir
araya geldiğimiz her bir ülkeyle, derin kültü-
rel ve tarihi bağlara sahibiz. Hepimizin bil-
diği gibi Türk’ün bağımsız, hür ve bir arada
yaşama idealinin temeli asırlar öncesine da-
yanmaktadır. Orhun Abideleri’nde de yer
alan ‘üstte gök basmadıkça, altta yer delin-
medikçe Türk milletinin ilmini ve düzenini
kimse bozamaz’ sözü bu idealin temelini
oluşturmaktadır” dedi. Kurtuluş Savaşı yıl-
larından günümüze, Türkiye-Türk Dünyası
devletleri arasındaki ilişkilerin tarihsel bir
özetini yapan İmamoğlu, İBB olarak, tarih-
sel bağımızın olduğu Orta Asya ve Balkan
coğrafyasıyla ilişki ağını artırmayı hedefle-
diklerini vurguladı.

Önemli bir kazanım

“Tarih boyunca kültürleri birbirine bağlayan
bir köprü vazifesi ile Türk Dünyasından çok
sayıda izler taşıyan İstanbul’un, Türk dün-
yasının şehirlerini de birbirine bağlaması ge-

rektiğine inanıyoruz” diyen İmamoğlu, şun-
ları söyledi:  “Türk Dünyası ile kurduğumuz
kardeş şehir ilişkilerini oldukça önemsiyo-
ruz. Bu bağlamda, Kırgizistan’dan Oş,
Türkmenistan’dan Merv, Kazakistan’dan
Almatı ile kardeş şehir ilişkilerimizi yakinen
sürdürüyoruz. Ancak Türk Dünyası içeri-
sinde yalnızca üç şehir ile kardeş şehir ilişki-
mizin bulunması düşündürücüdür. Bu
nedenle her Türk Cumhuriyeti’nden en az
bir kardeş şehrimizin bulunması öncelikleri-
miz arasındadır. Özbekistan’dan Semerkant
ile yürüttüğümüz süreç son aşamaya gel-
miştir. Yine Can Azerbaycan’da da bir kar-
deş şehrimizin bulunması da hepimiz için
önemli bir kazanım olacaktır.”

Üzerimize düşeni yaparız

Türk Dünyası’na ait sayısız esere ev sahip-
liği yapan İstanbul’un, Türk Dünyası dev-
letleri aile bağları kuvvetlendirecek her
adımda üzerine düşeni yapmaya hazır ol-
duğunu vurgulayan İmamoğlu, “Sizlerin
de bu çabalara eşsiz katkılar sunacağınıza
canı gönülden inanıyorum.  Bu sıcak,
içten ve derin kardeşliği pekiştirmek amacı
ile ilerleyen günlerde, ‘Türk Dünyası Kül-
tür Günleri’nin de yer aldığı birçok güzel
etkinlikte sizlerle yeniden bir araya gelmeyi
sabırsızlıkla bekliyorum. Sözlerimi sonlan-
dırırken başta Mustafa Kemal Atatürk
olmak üzere Türk Dünyasının bağımsızlık
mücadelelerinde yer almış tüm Türk bü-
yüklerini saygı ve hürmetle anıyorum”
diye konuştu. İYİ Parti İBB Meclis Grup
Başkanvekili İbrahim Özkan, İBB Genel
Sekreteri Can Akın Çağlar ve kurum büro-
kratlarının İmamoğlu’na eşlik ettiği etkin-
lik, toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

Farkında olmak...

D
ünya Sağlık Örgütü tarafından 2004
yılından bu yana meme kanserinde
erken teşhisinin önemi ve meme kan-

seri farkındalığının vurgulanması amacıyla
01-31 Ekim ayı Meme Kanseri Bilinçlen-
dirme ve Farkındalık ayı olarak belirlenmiş.
Bundan dolayı ekim ayı içerisinde meme kan-
serine karşı çok sayıda etkinlik düzenleniyor.

Öncelşikle meme kanseri nedir sorusuna
cevap verelim. Uzmanların aktardığı bilgiye
göre, meme kanseri, meme dokusunu oluştu-
ran hücre gruplarından birinin değişime 
uğraması ve kontrolsüz olarak çoğalması ne-
deniyle oluşan tümör sonucu ortaya çıkan bir
hastalık. Kanserli doku, önce yakın çevresine
sonra, memeye yakın lenf bezlerine yayılıyor.
Zamanında tanı konulup tedavi edilmeyen
hastalarda kanser diğer organlara yayılarak
tedavisi olanaksız evreye geçiyor.

Meme kanserlerinin son yıllarda görülme
sıklığı oldukça arttı. Küresel ölçekteki istatis-
tiklere göre meme kanserinin görülme sıklığı
100 bbinde 40-50 civarlarında hesaplan-
makta. Bunun yanı sıra, ABD verilerine göre
bir kadının hayatı boyunca meme kanserine
yakalanma olasılığı 1/8 olarak ifade ediliyor.

***
Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı Türkiye

kanser istatistikleri raporuna göre ise meme
kanserinin 30 yaşına kadar gerilediği tespit
edildi. Uzmanlar, rutin muayene taramaları-
nın artık daha erken dönemde yapılmaya 
başlanması gerektiğini hatırlatıyorlar. Kadın-
ların meme kanserine karşı farkındalıklarının
artması ve kendilerini muayene etmeyi öğren-
meleri ve erken tanı hayati önem taşıyor

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Hüseyin Akyol,
bu düşüşün özellikle Türkiye’de gözlemlendi-
ğine değindi. Dr. Akyol, 30’lu yaşlara gelmiş
her kadının özellikle ailede meme kanseri 
hikayesi var ise sene de 1 defa meme 
ultrasonu yaptırmalarını tavsiye etti.

Yağlı beslenme ve obezitenin de meme 
kanseri riskini arttırdığına değinen Dr. 
Hüseyin Akyol, “Meme kanseri gelişmesinde
en önemli etken östrojendir. Kişi ne kadar
obezse, yağ dokusundan da o kadar fazla ve
uzun dönem östrojen salınımı olur. Dolayısıyla
vücut aşırı, östrojen etkisi altına girer ve bu
durum meme kanseri riskini artırır” dedi.

Dr. Hüseyin Akyol, buna ek olarak hic�
dog�um yapmamış ya da ilk doğ�umunu 30
yas�ından sonra yapmış bazı hormonal tedavi-
lerin uygulanması gibi risk faktörleri taşıyan
kadınların da meme kontrollerinin daha
büyük önem taşıdığını ifade etti.

TURK’UN DUZENINI
KIMSE BOZAMAZ!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 30 yıl önce bağımsızlıklarını kazanan Türk Dünyası devletlerinin İstanbul Başkon-
solosluğu yetkilileriyle bir araya geldi. İmamoğlu, “Türk’ün bağımsız, hür ve bir arada yaşama idealinin temeli
asırlar öncesine dayanmaktadır. Orhun Abideleri’nde de yer alan ‘üstte gök basmadıkça, altta yer delinmedikçe
Türk milletinin ilmini ve düzenini kimse bozamaz’ sözü bu idealin temelini oluşturmaktadır” diye konuştu

2 buçuk yılda 65 park yaptık
Beylikdüzü Belediye
Başkanı Mehmet
Murat Çalık, “Göreve

geldiğimiz günden bu yana 65
parkı tüm İstanbul’a kazandır-
manın mutluluğunu yaşıyoruz.
Bu rakamı daha da yukarıya ta-
şımak için durmadan çalışmaya
devam edeceğiz” dedi. Beylik-
düzü Belediyesi, iki yeni konsept
parkı daha hayata geçirerek

2019 yılından bu yana ilçeye ka-
zandırdığı park sayısını 65’e çı-
kardı. Tasarım yönünden fark
yaratan ve çeşitli fonksiyonları
da içinde barındıran parklara
son olarak Kavaklı ile Yakuplu
Mahallesi’ne yapılanlar eklendi.
Yaklaşık 9 bin metrekare alanda
hayata geçen ve üç etaptan olu-
şan Yakuplu Mahallesi Fatih
Sultan Mehmet Caddesi üzeri

park alanında; seyir terası,
oturma ve dinlenme alanları,
basketbol sahası, fonksiyonel
oyun grupları ve fitness alanları
yer alıyor. Parkta aynı zamanda,
çocukların eğlenirken öğrenebi-
lecekleri dünya, Türkiye ve Bey-
likdüzü haritalarının olduğu
duvar resimlerinin yanı sıra fo-
toğraf çekilebilecekleri tasarım-
lar da bulunuyor.

Kader KIŞ
info@gazetedamga.com.tr

HAYATI ANLAMAK

Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'ın tali-
matıyla oluşturulan

Marmara Denizi Eylem Planı Ko-
ordinasyon Kurulu, Çevre ve Şe-
hircilik Bakanı Murat Kurum
başkanlığında Cumhurbaşkanlığı
Dolmabahçe Ofisi'nde üçüncü kez
toplandı. Marmara Denizi Stratejik
Planı'nda 18 stratejik hedef, 43 ana
faaliyet, 130 alt faaliyet belirledikle-
rini açıklayan Kurum, Marmara
Denizi'nin özel çevre koruma böl-
gesi olarak ilan edilmesi için çalış-
malarını tamamladıklarını dile
getirdi.

Tahammülümüz yok

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla
yakın zamanda bu tarihi kararın
milletle paylaşılacağını belirterek,
"Yine üniversitelerimizle birlikte
Noktasal Kaynaklı Kirliliğin Tespiti
Projesini yapacağımızı ifade etmiş-
tik ve 445 tesisi yerinde inceledik ve
gerek iyileştirilmesi gerek bakım
onarımı gerek azot, fosfor giderim
revizyonu noktasında yapılması ge-
rekenleri ortaya çıkardık. Bu da

önemli bir çalışmaydı. Önemli bir
veriydi ki bundan sonra atacağı-
mız adımlar da aslında bu veriler
ışığında olacaktı. Bu çalışma
bütün Marmara'da 445 arıtma te-
sisinde bitirildi. Bundan sonraki
süreçte aslına bakarsanız doğaya
zarar veren tek bir litre suya daha
tahammülümüz yok. Anlayışımız
bu ve çalışmalarımızı bu çerçevede
sürecimizi yürüteceğiz" diye ko-
nuştu.

Eylül ayında görülmedi

Murat Kurum, çalışmanın tama-
men milli bir üretim olduğunu

ifade ederek, projeyi önce Mar-
mara daha sonra ise tüm ülkede
kullanmayı planladıklarını söyledi.
Ulusal Deniz İzleme Programı ve
MARMOD FAZ II Projesi çalış-
malarının aralıksız sürdüğüne de-
ğinen Bakan Kurum, "Şu an 207
noktada 200 kilometreyi aşan ta-
rama ile denizin ilk 80 metresinde
taramalarımız devam ediyor ve
yaz ayları başında 10-25 metre de-
rinlikte görülen silaj tabakaları
artık eylül ayında görülmedi. İşte
Haziran'daki müsilaj tablosu ve
Eylül başı itibariyle baktığınızda
herhangi bir müsilaj denizimizde
gözlenmiş değil. Tabi çok önemli
bir süreç yürüttük. Bütün bölge-
mizde seferberlik ilan ederek Mar-
mara hepimizin diyerek toplamda
bir aylık temizleme çalışması so-
nucunda 11 bin metreküp mülsilajı
toplayarak bertaraf ettik. Bunu
sivil toplum örgütlerimizle, beledi-
yelerimizle yaptık. Tüm Türki-
ye'den belediyelerimizin desteğiyle
bu süreci yürüttük ve şimdi deniz-
lerimiz, kıyılarımız tertemiz ve bu
manada herhangi bir olumsuzluk
tespit etmedik" diye konuştu. DHA

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de            Basın:(1473445)

KOÇ ÜNİVERSİTESİ AÇIK İHALE USULÜYLE
KAR TUZU MAL ALIM İLANI

Aşağıda belirtilen iş Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği'nin 16. maddesine göre açık
ihale usulüyle ihale edilecektir.
1.1. İhaleye çıkan birimi :Koç Üniversitesi Satınalma Direktörlüğü
1.2. Telefon ve faks numarası :2123380895
1.3. Adresi :Rumelifeneri,Sarıyer Rumelifeneriyolu 34450 Sarıyer/İstanbul
1.4. İlgili personelinin adı ve elektronik 

posta adresi :Çağıl Erten,CERTEN@ku.edu.tr
2. İhale konusu malın;
2.1. Adı :Kar Tuzu Alımı
2.2. Varsa kodu, niteliği, miktarı ve türü :Kar Tuzu Alımı
2.3. Teslim edileceği yer :İşletme Direktörlüğü
2.4. Teslim süresi / tarihi :12 ay
3. İhalenin;
3.1. Numarası :NT-1246
3.2. Usulü :Elektronik Açık İhale
3.3. Son başvuru tarih ve saati :02.11.2021 10:00
3.4. İhale tarih ve saati :02.11.2021 11:00
3.5. İhale dokümanının görülebileceği 

internet adresi :www.ku.edu.tr  Ana Sayfasında “İhaleler” 
sekmesinden ulaşılabilir

4.   İstenilen belgeler:
4.1.   Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri, imza beyannamesi veya vekaletname.    
4.2.         Mevzuatı uyarınca kayıtlı olması gereken kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşuna kayıt belgesi
4.3.         Vergi mükellefi olduğuna dair belge. (Ortak girişimlerde tüm ortaklar için verilmesi gerekir.)    
4.4.         İdari Şartnamenin ekinde yer verilmiş forma uygun teklif mektubu.    
4.5.         Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim ve/veya vergi borcu olmadığına dair belgeler. 

(Gerekli açıklama İdari Şartnamededir.)    
4.6.         Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği’nin 12. maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak 

durumda olunmadığına dair belgeler.    
4.7.         Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin olarak İdari Şartnamede belirtilen belgeler ile kalite belgeleri.    
4.8.         İdari Şartnamede belirtilen diğer belgeler.    
4.9.         İş ortaklığı olarak teklif verecekler için: (a) Her bir ortak için, yukarıda ve İdari Şartnamede belirtilen

belgeler; (b) İdari Şartnamenin ekinde yer verilen yer verilmiş forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 
5. İhale dokümanı md. 3.5’te belirtilen internet adresinde görülebilir. Teklif verilebilmesi için 

dokümanın internet adresinden indirilmesi zorunludur, ancak satın alma zorunluluğu yoktur.
6. İsteklilerin md. 3.5’te belirtilen adresteki Aktif İhaleler sayfasından Koç Üniversitesi İhale Başvuru 

Platformu’na kayıt olmaları ve teklif dosyalarını son başvuru tarih ve saatine kadar platforma 
yüklemeleri gereklidir.

7. Teklif için istenen geçici teminat teklif edilen bedelin en az %3’üdür ve aşağıda gösterilen banka 
hesabına ihale numarası belirtilerek yatırılması gereklidir.

8. İlgili banka hesabı: Yapı Kredi Bankası Koç Üniversitesi Şubesi IBAN:
TR580006701000000057498132

Deniz salyasını bertaraf ettik
Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'nun üçün toplantısı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat
Kurum'un başkanlığında gerçekleşti. Bakan Kurum, “Marmara hepimizin diyerek toplamda bir aylık temiz-
leme çalışması sonucunda 11 bin metreküp mülsilajı toplayarak bertaraf ettik” açıklamasında bulundu

Türk Dünyası’na ait sayısız esere ev sahipliği yapan İstanbul’un, Türk Dünyası 
devletleri aile bağları kuvvetlendirecek her adımda üzerine düşeni yapmaya 
hazır olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Sizlerin de bu çabalara eşsiz katkılar

sunacağınıza canı gönülden inanıyorum” ifadelerini kullandı.
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İstanbul’un 39 ilçesine ilişkin en özel ve en güzel haberleri
bulabileceğiniz gazetedamga.com.tr Türkiye’nin siyaset,
ekonomi, kültür sanat ve spor gündemine ilişkin birçok

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

K ovid pandemisinde başta Ame-
rika olmak üzere dünyanın bazı
ülkelerinde tarama amaçlı kulla-

nılan "havuzlanmış PCR test yöntemi"
Türkiye'de de okulların kış boyunca so-
runsuzca açık tutulabilmesi için bir seçe-
nek olabilir. İstanbul Üniversitesi İstanbul
Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon
Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim
Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek
Yavuz, eskiden de salgın dönemlerinde
kullanılan "havuzlanmış PCR yöntemi" ile
okullarda düzenli tarama yapılabileceğini
söyledi. Havuzlanmış PCR test yönte-
minde, her seferinde bir kişiyi test etmek
yerine, gruplar oluşturuluyor ve gruptaki-
lerden alınan örnekler bir araya getirilerek
tek bir testmiş gibi çalışılıyor. Test negatif
çıkarsa, havuzdaki herkes sağlıklı anla-
mına geliyor. Pozitifse, ancak o zaman
havuzun her üyesine ayrı ayrı test yapılı-
yor. Bu açıdan havuzlanmış testler hem
maliyeti ve işgücünü düşürüyor hem de
daha hızlı tarama yapılmasına imkan ta-
nıyor.

Maliyeti daha düşük

Prof. Dr. Yavuz, "Ülkeler okulları açık tu-
tabilmek için farklı farklı yöntemler deni-
yorlar. Bunlardan en çok kabul edilen ve
önerilenlerden biri de tarama testleri. Yani
öğrencilerde semptom olmasa bile hep-
sine test yapıp pozitif olanları erkenden
saptayarak, enfeksiyonun yayılmasını en-
gellemek. Maskenin yanı sıra bunun da
etkili olduğu gösterildi. Tabii ki çocuklar-
dan nazofaringal örnek (burun sürün-
tüsü) almak çok zor olduğu için, tükürük
almak daha mantıklı. Ama bunun da eko-
nomik maliyet boyutu var. Dünyada bir

grup ülke, hızlı (tükürük) testlerini kullanı-
yor ama bu hızlı testler maalesef ucuz
değil. Türkiye PCR'ı çok ekonomik yapan
bir ülke olduğu için, bu iki yöntemi kom-
bine edebiliriz. Hızlı test yerine, havuzlan-
mış yöntemle tükürükten PCR testi
çalışılması daha akılcı bizim ülkemiz için.
Hem ekonomik anlamda, hem de kolay
örnek alma anlamında böyle uygulamala-
rın yapılmasını kesinlikle destekliyorum ve
öneriyorum" dedi.

Tek bir testmiş gibi

Okulların açık kalabilmesi için asempto-
matik (belirtisiz vakalar) ya da presemp-
tomatik (belirti vermeden önceki evredeki
vakalar) olguların erkenden yakalanıp
izole edilmesinin çok önemli olduğunu
vurgulayan Prof. Dr. Yavuz, şunları söy-
ledi: "Havuz yöntemi nasıl uygulanıyor?
Diyelim ki sınıfta 20 öğrenci var. 10'arlı
grup olarak örnek alıyorsunuz ve ortak
test çalışıyorsunuz, yani bir test yapıyor-

sunuz. Buna havuzlanmış yöntem deni-
yor. Eskiden de yapılırdı bu, salgınlarda
vs. Çok fazla insan var, testin maliyetini
azaltmak için kullanılırdı. Üstelik bu yön-
temde PCR testin duyarlılığında da bir
azalma olmuyor. Bu 10 öğrenci negatif çı-
karsa, hepsi negatif diyebiliyorsunuz.
Hem ekonomik yönden, hem örnek alın-
ması daha pratik olduğu için, iş gücü açı-
sından da avantaj sağlıyor. Bunda da yine
öğrencilerden tek tek eküvyonla (test çu-
buğu) ağız içinden tükürük sürüntüsü alı-
nıyor, hepsi birleştirilip tek bir testmiş gibi
çalışılıyor."

Aşılar da değişiyor

Salgın sürecinde aşıların değişmesi gereke-
ceği yönündeki bilgilerin yeni olmadığını,
salgının başından beri bilindiğini ve bilim
dünyasında da konuşulduğunu söyleyen
Prof. Dr. Yavuz, "Bu virüsün bir RNA vi-
rüsü olduğunu, en başından beri konuşu-
yorduk. Bunların da değişme kapasiteleri

var. Koronavirüsler'de aslında gribe göre
daha düşük bu değişme sıklığı. Grip de bir
RNA virüsü olduğu için, her yıl değişiyor
ve aşılar da değişiyor. Beklenen bir şey bu.
Ancak şunu diyebiliriz; bu insana yeni
geçen bir patojen olduğu için aslında hep
birlikte bu patojenin ne hızla mutasyonlar
geçirdiğini gözlüyoruz. Bu da bilimsel ola-
rak bizim açımızdan heyecan verici açık-
çası. Ama Sars-Cov2 insana henüz yeni
adaptasyon sağlıyor ve mutasyonları da
normal Koronavirüslere göre, alışık oldu-
ğumuzdan daha hızlı oluyor. Bu nedenle
aşılar da değişecek tabii ki. Virüs ne kadar
antikordan kaçarsa, aşılar da değişecek.
Bunu baştan beri konuşuyorduk zaten. Şu
andaki aşılar, hem Delta'dan hem Alfa'dan
ve diğer varyantlardan koruyabilme kap-
asitesine hala sahip. Önünde sonunda,
gripte olduğu gibi bunda da aşı etkinliği
yüzde 50'nin altına indiğinde aşıların de-
ğişmesi gerekecek. Bizim için çok sürpriz
değil bu" dedi. DHA
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OKULLARDA DUZENLI
TARAMA YAPILMALI
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, "havuzlanmış PCR" ile okullarda düzenli tarama ile semptom
olmasını beklemeden tüm öğrencilere düzenli olarak test yapılabileceğini söyledi. Havuzlanmış PCR testte, herkese tek tek test yapmak yerine,
"havuz" denilen küçük gruplar oluşturuluyor ve gruptaki herkesten alınan ağız sürüntü (tükürük) örnekleri, tek bir testmiş gibi çalışılıyor

Türkiye'de her gün devasa boyutlarda çöp ortaya
çıkıyor. Bu atıkları geri dönüşüme sağlamak için
ayrıştırmaya mutfakta başlamak gerekiyor.
Temiz Atık Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Esra
Kara, "Eğer biz ambalaj atıklarımızı ayrı bir
poşette tutarsak ve ağızlarını sıkıca kapatırsak
onların kirlenmesini önlemiş oluruz" dedi

AŞI KARŞITLARI
BİLİMİ ÇARPITIYOR
Aşı tereddüdü yaşayanların çok yanlış bilgiler nede-
niyle kafasının karıştırıldığına da dikkat çeken Prof.
Dr. Yavuz, onların anlayacağı dilden bilgilendirmeler
ve daha aktif aşı kampanyaları ile aşılama hızının ar-
tırılabileceğini söyledi ve sözlerini şöyle noktaladı:
"Halen daha aşının kısırlık yaptığını söyleyenler var.
Aşıya bağlı ölüm olduğunu söyleyenler var. Bu yanlış
bilgiler nedeniyle insanlar aşı olmuyor. Aşı tereddüdü
yaşayanlara aktif bir şekilde bilgilendirme yaparsak
onların anladığı dilden, aşılamada daha büyük başa-
rılar elde edilebileceğini düşünüyorum. Aşı kampan-
yamızı daha aktif hale getirmemiz gerekiyor. Aşı
karşıtı diye geçinen küçük bir grup var ama çok fazla
sesi çıkıyor gerçekten. Onları ikna etmeye gerek yok.
Onlar zaten çok küçük bir grup.”

Geri dönüşüm
mutfakta başlar

Türkiye'de her yıl milyonlarca ton atık üre-
tiliyor. Yetişkin bir birey de günde ortalama
bir buçuk kilogram çöp üretiyor ve bu çöple-

rin büyük kısmını ambalaj atıkları oluşturuyor. Her gün
evlerde de yoğurt kabı, içecek şişeleri, konserve kutular,
kavanozlar, marketlerden satın alınan gıda ürünlerinin
sarılı olduğu paketler gibi onlarca ambalaj atığı çıkıyor.
Bu atıkları mutfakta ayrıştırmak için önce atıkları cins-
lerine göre ayırmak gerekiyor. Bu sayede geri dönüşüm
tesislerinde süreç daha hızlı ilerliyor. Diğer yandan bir-
çok insanın piknik yaparken çekirdeklerini pet şişelere
atması da geri dönüşüme zarar veriyor çünkü pet şişe-
nin içerisine atılan çekirdek veya sigara izmariti pet şişe-
nin dönüştürülmesini engelliyor. Karton ve plastik
ayrımı da geri dönüşüm için büyük önem taşıyor. Pan-
demi dolayısıyla evlere verilen yemek siparişleri de çoğu
zaman karton kutularda getiriliyor. Karton kutular içe-
risindeki sos kabı gibi plastiklerin ayrıştırılarak çöpe atıl-
ması gerekiyor. 'Geri dönüşüm mutfakta başlar' diyen
Temiz Atık Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Esra
Kara, bu atıkları evde ayrıştırırken nelere dikkat edilmesi
gerektiğinin detaylarını anlattı.

Kaynaklar çöpe gidiyor

Mutfakta doğru bir şekilde ayrıştırmayı anlatan Temiz
Atık Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Esra Kara, "Geri
dönüşüm mutfaklarımızda başlar. Bizler nasıl tüketip
onları çöp poşetlerine atıyoruz ama onların tamamı
geri dönüştürülebilir atıklarımız olabiliyor. Bizler o atık-
ları aynı poşetin içerisine attığımızda bütün geri dönüş-
türülebilir öz kaynaklarımız çöpe gidiyor. Bizler o
çöpten o milli değerlerimizi kurtarmak istiyoruz. Sıfır
atığa giden yol mutfaklarımızda doğru şekilde ayrış-
tırma yapmayı öğrenmemizle mümkün olacak. Kullan-
dığımız ürünlerin tamamı ambalajın içerisinde” dedi.
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GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
JANDARMA TED.MRKZ.K.LIĞI(SOĞANLI/İSTANBUL) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

Gıda Maddesi, 2 Kısımmal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edile-
cek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN :2021/654968
1-İdarenin
a) Adı :JANDARMA TED.MRKZ.K.LIĞI(SOĞANLI/İSTANBUL) 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
b) Adresi :D-100 Kuzey Yanyol Caddesi No: 62 34880 Soğanlık 

KARTAL/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası :2163778283 - 2163773776
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği 
internet sayfası :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı :Gıda Maddesi, 2 Kısım
b) Niteliği, türü ve miktarı :Gıda Maddesi, 2 Kısım

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

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :İstanbul İl Jandarma Komutanlığı (Balmumcu-Beşiktaş/İSTANBUL), 
Tuzla Jandarma Komando Tabur Komutanlığı (Tuzla/İSTANBUL), 
Hadımköy Jandarma Komando Tabur Komutanlığı (Hadımköy/
İSTANBUL), Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve İmralı Ada Güvenlik 
Komutanlığının ihtiyacı ise Mudanya İrtibat Büro Amirliğine, ilgili Birlik 
Komutanlıklarınca verilecek siparişlere göre, günlük/haftalık/aylık 
olarak teslim edilecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi :Sözleşmenin taraflarla imzasından sonra günlük/haftalık/aylık 
siparişlere göre teslim edilecektir. Ayrıca her şartta işin 
tamamlanma tarihi en geç 30 Nisan 2022 olacaktır.

d) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin taraflarca imzasından sonra başlanacaktır
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :08.11.2021 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri 
(e-tekliflerin açılacağı adres) :Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı İhale Salonu 

Soğanlık-Kartal/İSTANBUL
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 bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-
imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-
anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale
yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
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 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmek-
sizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Y er altı ve yer üstü doğal kaynakları, ta-
rımsal verimliliği ve uluslararası ticaret
yollarına hâkimiyeti nedeniyle Afrika,

dün olduğu gibi bugün de bir cazibe merkezi
durumunda. Bu potansiyelinin yanında, si-
yasi ve ekonomik sorunların tetiklediği iç ve
dış çatışmalar ile uluslararası göç ise Afri-
ka’nın temel sorunları arasında yer alıyor.
Bugün Afrika’da meydana gelecek krizler,
artık dünyanın her bölgesini etkileyecek bo-
yuta ulaştı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19)
salgını, terörizm ve çatışmaların Afrika’da
çok ciddi siyasi ve ekonomik sorunlara yol
açtığı bir gerçek. Buna rağmen sahip olduğu
altın, elmas, petrol, doğal gaz ve diğer ma-
denler ile tarımsal üretim alanlarının verimli-
liği, Afrika’yı bugün olduğu gibi gelecek
dönemin de gözde coğrafyası yapıyor.

Küresel aktörlerin Afrika’daki varlığı

İngiltere ve Fransa’nın kıtadaki tarihsel varlığı
devam ediyor. Çin’in yaklaşık 350 milyar do-
larlık ekonomik gücü her geçen gün artıyor.
Rusya’nın ise Soğuk Savaş dönemindeki Af-
rika’daki ideolojik üstünlüğü bugün önemini
kaybetti. Fakat Rusya, Sudan’da kurmaya ça-
lıştığı askeri limanla bu mücadeleden uzak-
laşmak istemediğini gösteriyor. Tarihsel bir
çıkmazı olmayan Çin ise Afrika ülkelerinde
gerçekleştirdiği devasa yatırımlar, kalkınma
yardımları ve ucuz kredileri ile ekonomik bir
güç olarak büyümeye devam ediyor. Sahip
olduğu yumuşak güç unsurlarının yanında
Çin, Cibuti’deki askeri üssü ile Afrika’daki

varlığının ciddiyetini ortaya koyuyor. Kıtadaki
ekonomik varlığının sıkıntıya girmesi duru-
munda Çin’in bölgedeki askeri gücünü kul-
lanmaktan çekinmeyeceği açık. Fransa’nın
19. yüzyılın sonunda Senegal, Nijer ve Ceza-
yir’i demir yolu ile birleştirme projesi bugün
Çin tarafından "Cibuti’den Senegal’e" şek-
linde düzeltildi. Çin bir taraftan demir yolları
inşa ederken diğer taraftan kullanım hakkına
sahip olduğu 50 civarındaki limanla Afrika’yı
dünya ticaretine açarak Kuşak Yol projesine
önemli katkı sağlıyor. Dünya ticaretinin en
önemli güzergâhlarından biri olan Kızılde-
niz’de ise birçok ülkenin güç mücadelesi
içinde olduğunu görüyoruz. Rusya’nın Port
Sudan’da askeri üs talebinin yanında, Birleşik
Arap Emirlikleri de bölgede kayda değer ti-
cari yatırımlar yapıyor. Afrika sahip olduğu
doğal kaynaklar, tarımsal verimlilik, yenilene-
bilir enerji kaynakları ve ticari pazar hacmi ile
dünyaya nefes aldırabilecek bir potansiyele
sahip. Bu yüzden Afrika, uluslararası güçle-
rin mücadele alanı haline geldi. Bölgeye yeni
aktörlerin girmesiyle Afrika’da gözle görülür
değişimler yaşanmaya başlandı. Rekabet,
eski sömürge ülkelerinin politikalarında da
önemli değişikliklere neden oldu. Başta
Fransa olmak üzere, sömürgeci ülkeler Afri-
ka’daki tarihleriyle yüzleşiyorlar.

Afrika’nın aydınları cesur

Sömürgeciler Afrika’nın sadece mallarını
yağmalayıp insanlarını köleleştirmedi, aynı
zamanda zihinlerine hâkimiyet kurmak sure-

tiyle bütün siyasi ve kültürel yapılarını da
kendi istekleri doğrultusunda şekillendirdi.
Batı’nın hala yeni sömürgecilik anlayışı ile
yönetmeye çalıştığı Afrika’nın aydınları dil,
kültür ve siyaset alanında oldukça cesur açı-
lımlara imza atıyor. Sömürgecilik döneminin
kültürel ve siyasi prangalarından kurtulmaya
çalışan Afrika’nın gerçek anlamda ihtiyaç
duyduğu şey, ulusal kimliklerinin oluşturul-
ması sürecine katkı sağlanması. Edebiyat,
tarih yazımı, sinema, tiyatro ve dil konula-
rında ulusal bir kimlik oluşturulması, en az
ulusal ekonomilerin oluşturulması kadar
önemli. Afrika yaklaşık 600 yıllık sömürüye
rağmen bugün hala dünyanın en büyük eko-
nomik varlıklarına sahip. Afrika ülkelerinin
ihtiyacı olan tek şey; sahip oldukları zengin-
likleri kendilerinin kullanabileceğine inanma-
ları. Bu zihniyet dönüşümü doğal olarak
sömürgecilerin Afrika’ya bakış açılarında de-
ğişikliğe neden oldu. Fransa, Cezayir ile iliş-
kilerini düzeltebilme adına geçmişte
yaşananların “insanlığa karşı işlenmiş bir suç
olduğunu” kabul etti. Emmanuel Macron,
Kigali’de yaptığı bir konuşmada “alçakgönül-
lülük ve saygıyla yanınızda durarak sorumlu-
luklarımızı kabul ediyorum” diyerek günah
çıkardı. Belçika, Kral II. Leopold’un hatıra-
sını "lekelemeden" katledilen 5 milyon Kon-
goludan üstü kapalı özür diledi. İngiltere,
Kenya’da Mau Maular için özür dileyerek
komik miktarda tazminat ödemeyi kabul etti.
Dönemin İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi,
Libya’nın “iyileşmeyen yaraları” için özür di-
leyerek tazminat ödeyeceğini beyan etti. Al-
manya ise 2021 Mayıs’ında Herero ve Nama
topluluklarına karşı soykırım işlediğini kabul
ederek Namibya’ya 1,1 milyar avro kalkınma
yardımı taahhüt etti. İspanya ve Portekiz ise
geçmişin hesabını veremeyeceği için sessiz
kalmaya devam ediyor. Afrika zihinsel özgür-
leşme sürecinde çok büyük bedeller ödedi.

Somali, Sudan ve Libya’daki iç çatışmalar,
Mali, Çad ve Gine’deki müdahaleler düşü-
nüldüğünde bu bedellerin hala ödendiğini
görülüyor. Macron, Ruanda’da yaşananlar-
dan üzüntü duyduğunu söylerken suçun
Tutsi ve Hutular'da olduğunu ima etmekten
çekinmedi. Afrika ülkelerinin sömürgeci des-
tekli çatışmaları önlemek için farklı ülkeler-
den aldıkları yeni nesil savunma silahları ile
askeri altyapısını güçlendirmeye çalıştığı söy-
lenebilir.

"Dünya 5'ten büyüktür" açılımı

Afrika’nın zihinsel açılımlarının toplumsal ta-
banda karşılık bulmaya başladığı bugünlerde,
bu sürece katkı sağlayan ülke, Afrika’yla kül-
türel, siyasi ve ekonomik ilişkilerini geliştire-
cektir. Türkiye, Kurtuluş Savaşı sırasında
oluşturduğu “Milli Mücadele” ruhuyla Afrika
ülkelerinin bağımsızlık mücadelesine örnek
olduğu gibi bugün de “Dünya 5'ten büyük-
tür” açılımıyla yeni bir dünya düzeninin savu-
nucusu olarak Afrika ülkelerine ilham
vermeye devam ediyor. Türkiye’nin bütün
Kuzey Afrika, Sahel ve Tanzanya’ya kadar
uzanan Doğu Afrika bölgesindeki tarihi ve
kültürel ilişkileri, son çeyrek yüzyılda gerçek-
leştirilen Afrika açılımıyla yeni bir boyut ka-
zandı. Afrika ile yüzlerce yıllık dostluğu ve
birlikteliği olan Türklerin, kıtada utanılacak ve
özür dilenecek bir tarihinin olmaması, bugün
Türkiye’nin en büyük gücü olarak dikkati çe-
kiyor. Türkiye ayrıca, binlerce Afrikalı öğren-
ciye ev sahipliği yaptı ve yapıyor. Bunlar
geleceğin Afrika'sını inşa etmekte Türkiye’nin
en büyük gücü olabilir. Türkiye’nin eğitim,
kültür ve kalkınma alanında Afrika'da faaliyet
gösteren kurumlarının çalışmaları ise başlı
başına bir değerlendirme konusudur. Yeni dö-
nemde Afrika'nın önemini artıran bir diğer
konu da iklim krizi. İklim değişikliği dünyanın
birçok bölgesinde tarımsal üretim kapasitele-

rini olumsuz yönde etkiliyor. Geniş bir bölü-
münde dört mevsim tarımsal üretim yapılabi-
len Afrika, dünyanın gıda ihtiyacına karşılık
verebilecek bir verimliliğe sahip. Afrika’da güç
mücadelesinde bulunan ülkelerin gerek kendi
ihtiyaçlarını karşılamak gerekse bölgede istik-
rarı sağlamak için Afrika’yı kalkındırması ge-
rekiyor. Ancak bu, vicdanları tatmin eden
göstermelik insani yardımların ötesinde ol-
malı. Türkiye bu anlamda tarım, hayvancılık,
eğitim ve sağlık başta olmak üzere sahip ol-
duğu kapasiteyi Afrika ülkeleriyle hiçbir karşı-
lık beklemeden paylaşmaya devam ediyor. Bu
kapsamda Türkiye, ilki İstanbul’da, ikincisi
Ekvator Ginesi’nin başkenti Malabo’da
olmak üzere, Afrika ile iki zirve gerçekleştirdi.
Üçüncü zirvenin İstanbul’da düzenlenmesi
planlanıyor. Her türlü ekonomik, kültürel ve
siyasi ilişkilerin konuşulduğu üst düzey katı-
lımlı zirvelerde önemli stratejik hedefler belir-
leniyor ve anlaşmalar imzalanıyor.

Rusya’da koronavirüs
can almayı sürdürüyor

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu
Kontrol ve Önleme Merkezin-
den yapılan açıklamaya göre,

son 24 saatte 37 bin 141 kişide virüs tespit
edilmesiyle salgının başından bu yana en
yüksek günlük vaka tespit edilirken, toplam
vaka sayısı 8 milyon 168 bin 305'e çıktı. Ül-
kede, son 24 saatte iyileşen sayısı 25 bin

453 artarak 7 milyon 117 bin 60'a ulaştı.
Son 24 saatte 1064 kişinin Kovid-19'dan
hayatını kaybetmesiyle de salgının başın-
dan bu yana en yüksek günlük can kaybı-
nın kaydedildiği ülkede, şimdiye kadar virüs
nedeniyle 228 bin 453 kişi hayatını kaybetti.
Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sa-
yısı 8 bin 166 artarak 1 milyon 753 bin 847,

virüs kaynaklı yaşamını yitirenlerin sayısı
da 79 artışla 30 bin 537 oldu. Kovid-19'a
karşı kitlesel aşılama sürecinin 18 Ocak'ta
başladığı Rusya'da yaklaşık 53 milyon 511
bin 786 kişinin aşının ilk dozunu yaptırdığı,
49 milyon 161 bin 150 kişinin ise tam aşı-
landığı kaydedildi. Ülkede, toplumsal 
bağışıklığın yüzde 45,7'ye çıktığı belirtildi.

Rusya'da yeni tip koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana "günlük
en yüksek" vaka ve virüs kaynaklı can kaybı sayısı kayıtlara geçti

Yer altı ve yer üstü doğal kaynakları, tarımsal verimliliği, yenilenebilir enerji kay-
nakları ve uluslararası ticaret yollarına hâkimiyeti nedeniyle Afrika,dün olduğu gibi
bugün de cazibe merkezi olup uluslararası güçlerin mücadele alanı haline geldi

AfrIkA cAzIbe
merkezI oldu

Öncelik zihni ve ülkeleri
bağımlı kılmamak
Afrika eskiden olduğu gibi birkaç ülkenin hâkim
olduğu bir coğrafya değil. Dünün ve bugünün ak-
törleri Afrika’yı istikrara kavuşturacak bir rekabet
anlayışı içinde mücadele etmek zorunda. Aksi tak-
dirde Afrika fırsat değil, büyük bir tehdit olacaktır.
Siyasi, askeri ve ticari bir rekabetin yaşandığı Afri-
ka’da başarı para ve silahla sağlanmayacaktır.
Sömürgecilerin oluşturduğu zihniyet sona erme-
diği sürece, Afrika’nın mücadelesi hep buz dağının
görünen yüzeyinde kalacaktır. Afrikalı aydın ve si-
yasetçiler yeni bir kimlik oluşturmada ziyadesiyle
önemli bir yol aldılar. Bu süreçte Afrika’ya destek
sağlayan ülkeler, Afrika ülkelerinin muhatapla-
rıyla daha eşit şartlarda masayaS oturmalarına
katkı sağlayacaktır. Bu nedenle Afrika’nın birincil
önceliği; Ngügi wa Thiong’o’nun tabiriyle “Zihnî
sömürgeden azâd” olmaktır.
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Y urt dışında çalışma, yerleşim ve
aile vizesi başvurularında popü-
lerliği katlanarak artan ülkelerin

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

30 saatte açıklanıyor

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

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

Çok daha ekonomik

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

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

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

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

Okuryazarlık artacak 

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

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak 

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

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

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

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

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

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

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

Pekiştirmek istiyoruz 

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

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

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

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30 saatte açıklanıyor

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

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

Çok daha ekonomik

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

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

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

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

Okuryazarlık artacak 

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

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak 

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

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

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

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

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

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

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

Pekiştirmek istiyoruz 

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

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

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

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

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

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

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

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

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

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

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

‘Da Vinci Kids’ Tiktok YazFest’de 
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 27-31 Ekim tarihlerinde Londra’nın 
ünlü sanat merkezi Saatchi Galeri 
Türk modern sanatçıların Avrupalı 

sanatseverlerle buluşmasına sahne oluyor. 
26 Ekim ‘de saat 18.00’de yapılacak vip 
açılış ile start alacak TA London, İngilte-
re’nin ilk online Türk Sanat galerisi ve sanat 
platformu olan  Renko London organizas-
yonunda Türk Hava Yolları ve Doqu Home 
ana sponsorluğunda, Bahçesehir Üniver-
sitesi, Hand B  Capital, The Stay Hotels 
sponsorluğunda hayata geçiyor. Türkiye, 
Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs ve Avrupa’da ya-
şayan Türk asıllı, sanatın en önemli ressam, 
heykeltraş ve enstalasyon sanatçılarından 
oluşan 20 sanatçının 88 eseri  TA London / 
Turkish Art Week ile Avrupa’nın en önemli 
sanat merkezi olan  Londra’da sergilenecek. 
Türk Modern sanatını Avrupa’ya taşıma 
vizyonu ile tasarlanan TA London her yıl 

değişen ve gelişen bir içerikle Londra ‘da 
gelenekleşecek bir organizasyon olmayı 
hedefliyor ve her yıl bir sanatçının organi-
zasyonun ”Featuring“ baş sanatçı olması 
tasarlanıyor. TA London’ın ilk yılındaki 
“Featuring” baş sanatçısı resmin şairi Dev-
rim Erbil. 1960’lardan günümüze özellikle 
İstanbul temalı çalışmaları ile Türkiye’de ve 
dünyada çağdaş sanatın efsane isimlerinden 
biri olan Devrim Erbil, TA London sergisi-
ne geniş bir koleksiyon ile katılıyor. İstanbul 
serileri ile sanat dünyasına damgasını vuran 
Devrim Erbil TA London kapsamında ilk 
kez ürettiği “Londra Rüya Gibi “isimli yağlı 
boya tablosu ve bu eserin limitli sayıdaki se-
rigraf baskılarının orjinal ve NFT versiyon-
ları birlikte olarak dünyanın en önemli NFT 
platformlarından   nıfty gateway işbirliğinde 
dijital açık artırmaya sunulacak, Resmin 
şairi 60 yıllık modern sanatçı olarak ilk kez 

NFT dünyasına adım atacak,
Azerbaycan’ın renklerin efendisi olarak ta-
nınan ünlü ressam Sakit Mammadov ve Ku-
zey Kıbrıslı efsane sanatçı Emin Çizenel‘in 
de katılacağı TA London organizasyonunda 
önde gelen  Türk  çağdaş sanatçılar dışın-
da iki misafir sanatçı da bulunuyor. Farklı 
kültürlerin kesişme noktası olan Londra’nın 
çok renkli  yapısını  temsilen  Joana Gilbert 
ve Eva Sonaike  TA London’nın  misafir sa-
natçıları  olarak sergide yer alıyorlar. Bahri 
Genc, Barış Sarıbaş, Başak Cansu Güneyka-
ya, Cengiz Yatağan, Çiğdem Erbil, Devrim 
Erbil, Ece Clarke, Emin Çizenel, Esra Me-
ral, Eva Sonaike, Joanna Gilbert, Mehmet 
Günyeli, Mine Zabcı, Nuri Battal, Renk 
Erbil, Rina Bakış, Sakit Mammadov, Sina 
Mirel, Sümer Erek,Yam Karkai,Yiğit Yazıcı 
gibi sanatçılar da  TA London / Turkish Art 
Week’e katılan sanatçılar arasında.

İngiltere ilk kez Türk Sanatının önde gelen isimlerinin katlımı ile gerçekleşecek TA London / Turkish Art 
Week Türkiye, Azerbeycan, Kuzey Kıbrıs ve Avrupa’da yaşayan Türk sanatçıları Londra’da buluşturuyor

TÜRK SANATI LONDRA’DATÜRK SANATI LONDRA’DA

Uzman Doktor Natasha Campbell-McBride’ın 
“Bağırsak ve Fizyoloji Sendromu” adlı yeni 

kitabı Türkçe olarak satışa çıktı. Prof. Dr. 
Yehuda Shoenfeld ,“Bu kitap; kronik hastalığı 
olan herkes ve bu hastalarla çalışan her tıp 

doktoru tarafından okunmalıdır” dedi
OTIZMI, şizofreniyi ve daha 
birçok psikoloji sendro-
munu; beslenme temelli 

GAPS protokolü ile iyileştirmesiyle 
tanınan, Uzman Doktor Natas-
ha Campbell-McBride yeni kitabı 
Türkçe çeviri olarak raflarda yerini 
aldı. Uzman Doktor Natasha Cam-
pbell-McBride, tüm kronik hastalık-
lardan ve Koronavirüs gibi mikrobi-
yal hastalıklardan korunmanın ve 
iyileşmenin formülünü, “Bağırsak 
ve Fizyoloji Sendromu”  adlı yeni 
kitabında bulunabileceğini belirtti. 
Kitapta diyabet, çölyak, romatoit 
artrit, tip 1 diyabet, MS, Crohn, 
ülseratif kolit gibi ağır hastalıkların 
ve obezite, alerji, astım, kolesterol 
ve tansiyon gibi yaygın sorunların 
da GAPS diyetini içeren GAPS te-
davisi ile iyileşebileceği yer alıyor. 
Korona Covid-19’un artık hayatımı-
zın bir gerçeği olduğunu göz önüne 
alırsak, kitapta anlatılan GAPS 
Diyetini yaparak bağışıklık siste-
mimizi güçlendirmek önemli bir 
seçenek. Doktor Natasha’nın Türki-
ye’de çok satan ve binlerce otizmli 
çocuğun iyileşmesine yardımcı olan 
ve 22 dile çevrilen “Bağırsak ve 
Psikoloji” kitabı gibi, “Bağırsak ve 
Fizyoloji Sendromu” adlı yeni kitabı 
da kronik hastalıkları olan ve bu 
hastalıklardan korunmak isteyenler 
için çıktı. Dr. Stephanie Seneff, “Bu 
kitap bir hazine! Size vücudunuzu 
doğal olarak nasıl iyileştireceğinizi 
öğretecektir” dedi.

GASP TEDAVISI IÇIN 
TÜRKÇE KITAP

IMA’LI RESIM SERGISI

Yıldız sarayı kitabı hakkında

Yıldız Teknik Üniversitesi Sultan II. Abdülhamid Uygulama ve Araştırma Merkezi, Yıldız Sarayı’nın mimarlık ve sanat tarihi ba-
kımından özelliklerini hiç yayımlanmamış belgelerle gözler önüne seren benzersiz araştırması “Yıldız Sarayı” kitabını tanıttı

2015 yılında Sultan II. Abdül-
hamid ve dönemi ile ilgili 
alanlarda disiplinler arası ça-

lışma anlayışıyla ulusal ve ulusla-
rarası düzeyde bilimsel araştırma-
lar yapmak üzere kurulan Yıldız 
Teknik Üniversitesi Sultan II. 
Abdülhamid Uygulama ve Araş-
tırma Merkezi, dönemin özenle 
inşa edilmiş yapılarından Yıldız 
Sarayı için özel bir çalışmaya imza 
attı. Prof. Dr. A. Melek Özyetgin, 
Prof. Dr. Vahdettin Engin ve Dr. 
Ayşe Ersay Yüksel’in yazarlığını 
yaptığı Yıldız Sarayı kitabı, saray-
la ilgili bugüne kadar hazırlanmış 
en kapsamlı eser niteliğini taşıyor. 
YTÜ Tarihî Hamam Etkinlik 
Salonu’nda düzenlenen tanıtım 
toplantısına Kültür ve Turizm 
Bakan Yardımcısı Özgül Özkan 
Yavuz, YTÜ Rektörü Prof. Dr. 
Tamer Yılmaz, çalışmayı hazırla-
yan Prof. Dr. A. Melek Özyetgin, 
Prof. Dr. Vahdettin Engin ile Dr. 
Ayşe Ersay Yüksel’in yanı sıra 
çok sayıda akademisyen ve tarih 
meraklısı katıldı.

Saraylar tarih boyunca 
merak konusu oldu
Eserin ortaya çıkmasında emeği 
geçenleri tebrik eden Kültür ve 
Turizm Bakan Yardımcısı Özgül 
Özkan Yavuz, “600 yıllık Osmanlı 
İmparatorluğunun ortaya koydu-
ğu şehir ve medeniyetin bugüne 
yansıyan en görkemli ve dikkat 
çekici değerlerimizin başında, 
elbette Osmanlı İmparatorluğu-
muzun sarayları geliyor. Osmanlı 
Devleti’ni yöneterek 3 kıtaya 
hâkim olan kudretli padişahları-
mızın yaşadıkları saraylar tarih 
boyunca merak ve ilgi konusu 
oldu. Ciddi bir boşluğu dolduran 
bu çalışma görsel açıdan ilk kez 
kullanılan orijinal kaynakları 
içermesiyle de yeni çalışmalara 
esin kaynağı olacaktır.” dedi. 
Yıldız Sarayı’nın ayrıcalıklı bir 
yere sahip olduğunu ifade eden 
Yavuz, hazırlanan kitabın Yıldız 
Sarayı’nın öneminin anlaşılması-
na katkı sunacağını, II. Abdülha-
mid’in yönetim şeklini anlamak 
için de iyi bir fırsat olacağını 
düşündüğünü söyledi. 
Yavuz, kitabın mer-
hum Kültür ve Tu-
rizm Bakan Yardım-
cısı Prof. Dr. Ahmet 
Haluk Dursun’a ithaf 
edilmiş olmasının 
kendisini gururlan-
dırdığını ifade etti. 
YTÜ Rektörü Prof. 
Dr. Tamer Yılmaz da 
eserin ciddi emeklerle 
ortaya çıktığına işaret 
ederek, YTÜ Sultan 
II. Abdülhamid Uy-
gulama ve Araştırma 
Merkezi çalışanlarına 
teşekkürlerini iletti. 

Rektör Prof. Dr. Tamer Yılmaz, 
“Kitap, Yıldız Sarayı hakkında 
yapılmış en kapsamlı, en ciddi 
içeriğe sahip bir eser olmaktan 
öte 110 yıllık YTÜ tarihi açısın-
dan da kesinlikle çok önemli. 
Eğer arkanızda ancak bu boyutta 
devasa bir tarih varsa bir üniver-
site olabiliyorsunuz, köklü bir ku-
rum oluyorsunuz. Bu gururu bize 
yaşattığı için bu çalışmada emeği 
geçen herkesi sevgi ve saygıyla 
selamlıyorum. İyi ki Yıldızlıyız. 
Yıldızımız hep parlasın.” şeklinde 
konuştu.

5 yıllık bir çalışmanın ürü-
nü
YTÜ Sultan II. Abdülhamid 
Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Müdürü Prof. Dr. A. Melek Öz-
yetgin, Osmanlı İmparatorluğu-
nun son dönemine tanıklık eden 
Yıldız Sarayı’nı bir bütün olarak 
tüm yönleriyle ortaya koyan bir 
çalışmanın bugüne kadar yapıl-
madığını belirterek “Daha önce 
bu konuyla ilgili parça parça ça-
lışmalar vardı. Osmanlı İmpara-
torluğunun son dönemine tanıklık 
eden Yıldız Sarayı’nı bir bütün 
olarak inceleyen ve sarayın tüm 
yönlerini ortaya koyan bir çalışma 
bugüne kadar yapılmamıştı. Biz 
büyük emek sarf ederek öyle bir 
proje yaptık ki sarayı Abdülha-
mid dönemi yapılarıyla bir araya 
getirdik. Yıldız Sarayı kitabımızı 
bugün sizlerle paylaşmaktan bü-
yük bir onur ve gurur duyuyoruz.” 
dedi.  Eserin yazarlarından Prof. 
Dr. Vahdettin Engin, Yıldız Sara-
yı kitabının 5 yıllık bir çalışmanın 
ürünü olduğuna vurgu yaparak, 
“Arşiv vesikaları, haritalar ve 
Sultan Abdülhamid döneminden 
fotoğrafların hepsi bir arada olun-
ca yoğun bir çalışma gerektirdi. 
Kitabın hazırlığını Prof. Dr. A. 
Melek Özyetgin’in müdürlüğünde 
Sultan II. Abdülhamid Uygulama 
ve Araştırma Merkezi üstlendi.” 
açıklamasını yaptı. Eserde, Yıldız 
Sarayı’nın tarihini ve tarih içinde-
ki gelişimini ele aldıklarını ifade 
eden Engin, Yıldız Sarayı’nın 
hem imparatorluğun yönetim 
merkezi hem de estetik mimari-
nin merkezi olduğunu vurguladı.

TAYLAN DAŞDÖĞEN

DEVRININ önemli yapılarından 
Yıldız Sarayı’nı tüm yönleriyle ele 
alan ilk eser olma özelliğini taşıyan 
kitap aynı zamanda mimarlık ve 
sanat tarihine ışık olacak birçok 
akademik çalışmayı da içeriğinde 
barındırıyor.  Kapsamlı ve yoğun bir 
araştırma sonucu ortaya çıkan Yıldız 
Sarayı kitabı, Osmanlı arşivinde şim-
diye kadar yayınlanmamış saraya ait 
plan, çizim, krokiler ile arşiv belge-
lerine ve II. Abdülhamid’e ait Yıldız 
Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu’nda yer 

alan sarayın tüm eski fotoğraflarına 
bütünsel şekilde yer veren kapsamlı 
bir araştırma kitabı. Yıldız Teknik 
Üniversitesi Yayınlarından çıkan 
araştırma kitabında, YTÜ Sultan II. 
Abdülhamid Uygulama ve Araştır-
ma Merkezi Müdürü Prof. Dr. A. 
Melek Özyetgin, Marmara Üniver-
sitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vah-
dettin Engin ve Çukurova Üniversi-
tesi Öğretim Üyesi Dr. Ayşe Ersay 
Yüksel’in imzası bulunuyor.

KARTAL Belediyesi Kültür 
ve Sosyal İşler Müdürlü-
ğü’nün Ekim ayı programı 

dâhilinde düzenlenen resim sergisi, 
sanatseverlerin beğenisine sunuldu. 
Serginin açılışı; Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Eski Bakanı Mustafa Kul, 
Kartal Belediyesi Başkan Yardım-
cısı İmam Aydın, Cumhuriyet Halk 
Partisi Kartal İlçe Kadın Kolları 
Başkanı Birgül Karababa, belediye 
birim müdürleri ve sanatseverlerin 
katılımıyla yapıldı. Küratörlüğünü 
Kasım Adıgüzel’in üstlendiği sergide, 
sanatçılar Arif Tan, M. Kemal Arslan 

ve Sadık Babayev birbirinden güzel 
eserlerini, görücüye çıkardı. Doğa-
daki nesnelerin algılarımız üzerin-
deki etkilerini göstermek amacıyla 
‘İMA!’ adı verilen sergide, spatula 
ve noktasal çalışmalar, yağlı boya 
tekniğiyle harmanlanıyor. Kartallı 
sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği 
sergide Eski Bakan Mustafa Kul ta-
rafından sanatçı Arif Tan’a bir plaket 
takdim edildi. Sanatseverler 30 Ekim 
Cumartesi gününe kadar açık olacak 
sergiyi, Kartal Belediyesi Ana Hiz-
met Binası’nın giriş katında bulunan 
Fuaye Alanı’nda ziyaret edebilecek.

Kartal Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı Arif Tan, M. Kemal Arslan ve Sadık Babayev’in “İMA!” 
adlı yağlı boya sergisi, belediye ana hizmet binası fuaye alanında düzenlenen tören ile açıldı

IŞIĞINI Kaybeden Balık, Ada ve 
Toprak’ın tatilde keşfettikleri yepyeni 
bir dünyayı anlatıyor. Yardıma ihtiyacı 

olan balık Tedi ile birlikte denizin altında bir 
maceraya atılan ikili aslında büyük bir iş birliği 
ve dostluk öyküsüne de tanıklık ediyorlar. Ada, 
deniz ve içindeki canlılarla geçirdiği kısacacık 
sürede dünyayı güzelleştirmek için birlikte 
hareket etmenin önemini de keşfediyor. Dilara 
Öztürk’ün sımsıcak anlatımına, Tuğba Mutugu 
Tok’un rengârenk çizimlerinin eşlik ettiği bu 
serüven, küçükler kadar büyüklerin de kalbi-
ne temas edecek bir kitap. Işığını Kaybeden 
Balık’ta her biri birbirinden renkli ve bilge 
karakterlerin söylemiyle günümüzde en önemli 
meselelerden biri olan çevrenin ve denizlerin 
temizliğinin önemi, oldukça özenli bir anlatım-
la ele alınıyor. 16 Haziran 1984 yılında İstan-
bul’da doğan Dilara Öztürk, İnsan Kaynakları 
ve Örgütsel Değişim üzerine 
Yüksek Lisans yapmıştır. 
Kariyerine bankacılık alanın-
da başlamış ve hâlen yöne-
tici pozisyonunda bir beyaz 
yakalı olarak profesyonel 
hayata devam etmektedir. 

Kızı için kitap yazdı



Türkiye Boks 
Federasyonu 
Başkanı Eyüp 

Gözgeç, gazetecilerin sorularını yanıtladı. 
Tokyo Olimpiyatları’nda kadın boksuyla öne 
çıktıklarını ifade eden Gözgeç, Türk halkının 
büyük desteğini hissettiklerini belirterek, şöyle 
konuştu: “Olimpiyatlarda kızlarımız seri başı 
oldu. Seri başı olmaların sebebiyle de dünya 

şampiyonasındaki başarıları 
üzerine aldıkları 450 ek 
puandı. Seri başı olunca 
olimpiyatta ilk maçları 
bay geçtiler. Çeyrek 
finalde kıl payı ma-
dalyayı kaçıran kızla-

rımız da erkeklerimiz de oldu ama iki kızımız 
bir altın, bir gümüş aldı. Biz gümüş madalyayı 
da altın sayıyoruz çünkü orada hakemlerin bir 
hatası oldu. Ülkemize hem altın hem gümüş 
madalya kazandırmanın yanı sıra ülke puanı-
mızı da artırmış olduk. Biz dünyada beşinci, 
Avrupa’da üçüncüsü durumundayız.”

Kısa bir zaman kaldı
2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na çok iyi 
hazırlanacaklarını ifade eden Gözgeç, “2022 ve 
2023’ü kamp, turnuva, maçlar ve şampiyonalar 
ile dolu dolu geçireceğiz. Paris Olimpiyatla-
rı’na kısa bir zaman kaldı.” dedi. Türk boks 
tarihi için önemi büyük olan Kadınlar Dünya 
Boks Şampiyonası’nı 4-19 Aralık’ta İstanbul’da 

düzenleyeceklerini hatırlatan Başkan Gözgeç, 
şöyle devam etti:
“İstanbul’da Kadınlar Dünya Boks Şampiyona-
sı’nda ilk defa dünyada 2 milyon 400 bin dolar 
ödül dağıtacağız. Birincilere 100 bin dolar, 
ikincilere 50 bin dolar, üçüncülere de 25 bin 
dolar vereceğiz. Kadınlar 12 sıklete çıktı. 12 
sıklette bu parayı dağıtacağız, onun dışında da 
yaklaşık 2,5 milyon lira da Dünya Boks Birliği-
ne ödememiz gerekiyor. Biz bu parayı karşıla-
mak için sponsor bulduk. Dünya Boks Birliği 
Başkanına teşekkür ediyorum, onunla birlikte 
sponsor işini hallettik. Şimdi tabii organizas-
yonunu en iyi şekilde yapmamız lazım. Sayın 
Cumhurbaşkanımız da Bakanımızla birlikte 
finalleri izleyecekler.”

S üper Lig'in ikinci devresine Trab-
zonspor yenilgisi ve Antalyaspor 
beraberliği ile başlayan Beşiktaş'ta 

Teknik Direktör Sergen Yalçn, 5 puan 
kaybnn ardndan “Bizim için savaş şimdi 
başlyor” demişti. Bu açklamadan sonra 
ligde 6 maça çkan Kara Kartal, 6 galibi-
yetle 18 puan toplad; 13 gol atp kale-
sinde 3 gol gördü. Sergen Yalçn'n 
öğrencileri bu periyotta Konyaspor'u da 
penaltlarla eleyerek Türkiye Kupas'nda 
yar finale yükseldi. Siyah-beyazllar halen 
2 kupaya aday tek takm. Bu sezon oyna-
dğ 28 maçn 20'sini kazanan Sergen Yal-
çn'n öğrencileri, 2.25 puan ortalamas 
yakalad. Beşiktaş, pek çok istatistikte de 
ligin en iyisi konumunda. 

Geçen sezonu sollad 

Beşiktaş, 2019-20 sezonunu 34 maçta 19 
galibiyet, 5 beraberlik ve 10 yenilgi alarak 
62 puanla üçüncü srada bitiren Beşiktaş, 
attğ 59 gole karşlk ağlarnda 40 gol 
görmüştü. Kartal, bu sezon 28 maçta 20 
galibiyet, 3 beraberlik elde ederek 63 
puana ulaşt; 62 gol atp 29 gol yedi. 

YAŞADIĞI uzun süreli sakatlğn ar-
dndan Sivasspor maçyla ilk 11'e 
giren ve 2 gol atan Falcao, Kayseris-
por ağlarn da boş geçmedi. Son 2 
maçta 3 kez fileleri havalandran Ko-
lombiyal forvet, kalan haftalarda Ga-
latasaray'n en önemli hücum 
silahlarndan biri olacağn ispatlad. 
Fatih Terim'in, Kayserispor karşsnda 
bu sezon ilk kez uyguladğ çift forvet 
sistemini devam ettireceği öğrenildi. 
Mostafa Mohamed-Falcao ikilisinin 
uyumu ve çalşkan görüntüsü, Terim'i 
gelecek adna ümitlendirdi. Tecrübeli 
hocann, hafta içindeki taktik antren-
manlarda bek oyuncularndan daha 
fazla orta yapmalarn isteyeceği  
öğrenildi. 

Onyekuru moral buldu 

Ocak ay transfer döneminde takma 
katlan Onyekuru, yedek kalp sonra-
dan oyuna girdiği Kayserispor müca-
delesinde attğ 2 golle hem moral 
buldu hem de 6 maçlk suskunluğunu 
bozdu. Bu sezon 5'inci kez ağlar sar-
san Nijeryal futbolcu, bu gollerin 
4'ünü deplasmanda kaydetti. DHA

GALATASARAY 
KRİZDEN ÇIKTI

TÜRKİYE Özel Sporcular Spor Fede-
rasyonu'ndan yaplan açklamaya 
göre, Fransa'nn Nantes kentinde ya-
plan şampiyonann son gününde ka-
dnlarda 200 metrede Muhsine Gezer 
ve yüksek atlamada Fatma Damla 
Altn gümüş madalya, erkeklerde ise 3 
bin metrede Oğuz Türker bronz ma-
dalya kazand. Bu sonuçla Türkiye 
şampiyonay 6 altn, 5 gümüş ve 2 
bronz madalya olmak üzere toplamda 
13 madalya ile tamamlarken, 32 puan 
toplayan Kadn Milli Takm ise Av-
rupa şampiyonu oldu. Ayrca, VIR-
TUS Avrupa Salon Atletizm 
Şampiyonas'nda uzun atlama ve 60 
metrede altn madalya kazanan Esra 
Bayrak ise en iyi kadn atlet seçildi. 

13 madalya kazandlar 

Milli takmn kafile başkan Ensar 
Kurt, şampiyonada 6 kez İstiklal Mar-
ş'n okutmann gururunu yaşadkla-
rn belirterek, "Ne mutlu bize ki 
İstiklal Marşmzn kabul edilişinin 
yüzüncü ylnda Fransa'da bunu ba-
şardk. Özel sporcularmz madalyala-
rn kahraman şehitlerimize armağan 
ettiler ve şehitlerimizi asker selam ile 
andlar. Özel sporcularmz şampiyo-
nada 13 madalya kazanarak da bir re-
kora imza attlar. Bu başarya destek 
olan başta Cumhurbaşkanmz Recep 
Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor 
Bakanmz Mehmet Muharrem Kasa-
poğlu'na, Spor Genel Müdürü Meh-
met Baylan'a, Spor Toto Teşkilat 
Başkan Bünyamin Bozgeyik'e  
teşekkür ediyorum" dedi. DHA

ÖZEL SPORCULARDAN 
ÇOK BÜYÜK BAŞARI

Şampiyonaya hazrlanyorlar

Beşiktaş Teknik Direktör  
Sergen Yalçn, ikinci devrenin 
başndaki 5 puanlk kaybn  
ardndan “Savaşmz şimdi 
başlyor” demişti. Bu sözler-
den sonra siyah-beyazllar 
ligde 6’da 6 yapt. Beşiktaş 
ligde 20 galibiyetle ligde  
en fazla kazanan takm  
durumunda. Sadece 
5 mağlubiyet alan siyah  
beyazllar 62 gol atarak  
bu alanda da lider durumda

YENİ sezon için motivasyonunun çok 
yüksek olduğunu dile getiren Japon 
pilot, "Benim için ilk sezon. Franz Tost 
da bana sürekli sürüşüme odaklan-
mam ve serinkanl davranmam söy-
lüyor. Ben de elimden gelenin en 
iyisini yaparak takmma olabildiğince 
fazla puan getirmek istiyorum" ifade-
sini kulland. Yuki Tsunoda yeni sezon 
hedefleri için ise şunlar söyledi: 
"Sezon öncesinde kendime büyük he-
defler koymay sevmiyorum. Yarş 
yarş ilerlemeyi tercih ediyorum. Bunu 
bir hedef olarak görmüyorum ama de-
diğim gibi takmma getirebildiğim 

kadar çok puan getirmek istiyorum. 
Bununla birlikte bir podyum görürsem 
bu inanlmaz olur.  
Fakat şimdilik planm hzlca takma 
ve araca adapte olup elimden gelenin 
en iyisini yapmak." 

Gasly çok hzl 

Takm arkadaş Pierre Gasly'nin çok iyi 
bir pilot olduğunu vurgulayan Tsu-
noda, "Pierre ile ilk olarak 2018'in so-
nunda Motegi'de karşlaştk. Ben o 
dönemde Red Bull Junior programna 
dahil olmuştum. Honda'nn bir hoş 
geldin partisine Pierre ve Franz Tost 

da katlmşt. El skşma ve 'Merhaba' 
deme şansna sahip olmuştum. Şimdi 
ise ayn takmdayz. Pierre Gasly'nin 
çok hzl olduğunu biliyorum. Ben de 
bir çaylak olarak aracm ve kendimi 
zorlayarak ona yardmc olacağm. 
Sonrasnda neler olacağn hep birlikte 
göreceğiz" diye konuştu.  

Gasly: çok objektifiz 

AlphaTauri'nin en iyi özelliğinin, güçlü 
ve zayf yönlerini çok iyi bilmek oldu-
ğunu dile getiren Gasly ise "Bu ko-
nuda çok objektifiz. Dolaysyla da 
herkes ayn amaç için çaba sarf ediyor. 
Bu sebeple takmn her yl çok önemli 
gelişmeler gösterdiğini söyleyebilirim. 
Takm içindeki ilişkimiz ve iş birlikteli-
ğimiz de çok iyi. Umarm bu bizi bu yl 
da iyi sonuçlara taşyacak" dedi. Yuki 
Tsunoda'nn takm için de kendisi için 
de yeni olduğunu belirten Fransz 
pilot, "Henüz onu tam olarak tand-
ğm söyleyemem. Ama bir pilot ola-
rak çok yetenekli olduğunu biliyorum. 
Geçen sene onu Formula 2 Dünya 
Şampiyonas'nda da izledim. Özellikle 
yl sonunda doğru çok etkileyici bir 
performans ortaya koydu. Çok tecrü-
besi olmamasna karşn kesinlikle çok 
hzl. Tabii ki daha öğreneceği şeyler 
var. Ama en önemli konu, birlikte bir 
takm olarak çalşabilmemiz, onun 
olabildiğince hzl bir şekilde arabaya 
adapte olmasn ve takmn ileri git-
mesi için katk vermesini sağlamamz" 
diye konuştu. 

Arac daha çok sevdim 

Gasly yeni araç için şunlar söyledi, 
"Yeni aracmz harika gözüküyor. 
Geçen ylki arac ve görüntüsünü sev-
miştim ama bu ylkini daha çok sev-
dim. Gelişme anlamnda kurallarn bu 
yl çok değişmediğini söyleyebilirim. 
Ama takmdan öğrendiğim kadaryla 
aracn gelişiminden oldukça memnun-
lar." AlphaTauri'nin ayn zamanda bir 
moda markas olduğunu söyleyen Pi-
erre Gasly, "Modaya da yarşmaya da 
fazlasyla ilgili biri olarak ikisini bir 
araya getiren bir takmda yer almak 
büyük mutluluk. Her yl tasarmlarn 
gelişmesini görmek ve bu projenin bir 
parças olmak beni çok heyecanland-
ryor" ifadesini kulland. DHA 

KARTAL HER  
ALANDA LIDER

Formula 1 ekiplerinden Scuderia AlphaTauri, yeni arac ve yeni pilotlaryla 2021 F1 Dünya 
Şampiyonas hazrlklarn sürdürüyor. Takmn iki genç pilotu Pierre Gasly ve Yuki Tsunoda, 
2021 Formula 1 Dünya Şampiyonas'nda ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarn söyledi
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İŞLER 
YOLUNDA

MUHTEŞEM İSTATİSTİK 

En çok galibiyet alan takm: 20 
En az yenilen takm: 5 
İçerde en başarl: 14 maç, 34 puan 
En çok gol atan takm: 62

İKİNCİ DEVREDE  
BEŞİKTAŞ

Beşiktaş - Trabzonspor  1-2 M

Antalyaspor - Beşiktaş 1-1 B

Beşiktaş - Konyaspor 1-0 G

Beşiktaş - Denizlispor 3-0 G

Beşiktaş - Gaziantep FK 2-1 G

Gençlerbirliği - Beşiktaş 0-3 G

Yeni Malatya - Beşiktaş 0-1 G

Başakşehir - Beşiktaş 2-3 G

SAĞLIK EKİBİNE  
ÇİÇEK

ZİRAAT Türkiye Kupas Yar Fina-
li’nde Başakşehir’i konuk edecek 
olan Beşiktaş, dün yaplan antren-
man öncesinde sağlk ekibine çiçek 
vererek 14 Mart Tp Bayram’n kut-
lad. Takm kaptanlar Necip Uysal 
ve Atiba Hutchinson, çiçek vererek 
Sağlk Kurulu Koordinatörü Tekin 
Kerem Ülkü, Doktor Murat Çevik, 
Fizyoterapist Zeki Çetin, Fizyotera-
pist Cumhur Erol, Fizyoterapist Ser-
dar Korkmaz, Fizyoterapist Hakk 
Can Bereceli, Diyetisyen Cenk Öz-
ylmaz, Masör Cemil Karataş, 
Masör Osman Doğru ve Masör 
Erkan Ulusoy’dan oluşan sağlk eki-
binin Tp Bayram’n kutlarken, an-
trenman öncesinde sağlk ekibi ve 
futbolcular birlikte fotoğraf çektirdi. 

MKE Ankaragücü ile Demir Grup 
Sivasspor karşsndaki puan kayp-

larnn ardndan Belhanda'nn 
gönderilişinin şokunu yaşayan  

Galatasaray, deplasmandaki Hes 
Kablo Kayserispor galibiyetiyle kriz 

ortamndan çkmay başard 

Türkiye Özel Sporcular Kadn Milli 
Takm, VIRTUS Avrupa Salon  

Atletizm Şampiyonas'nda Avrupa 
şampiyonluğuna ulaşt 
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TURK OKCULUGUNA 
iLGi GiTTiKCE ARTIYOR

Kadınlar Boks Şampiyonası için geri sayımKadınlar Boks Şampiyonası için geri sayım
Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nı en iyi şekilde düzenlemeyi 
hedeflediklerini belirterek, Türk boksunun çok daha iyi noktalara geleceğine inancının tam olduğunu söyledi

Türkiye Geleneksel Türk Okçu-
luk Federasyonu Başkanı Cengiz 
Toksöz, yaklaşık 2,5 yılda 7 bin 500 

sporcu sayısına ulaştıklarını belirterek, 
“Bu ülkenin insanlarının, bu spora göster-
diği, bu kültüre verdikleri değeri ortaya 
koyuyor. Bunun git gide artacağını, çok 
daha fazla sayılara ulaşacağını düşünüyo-
rum.” dedi. Toksöz, 2,5 yıl önce kurulan 
federasyonlarında yaklaşık 7 bin 500 
sporcu ve 500’e yakın tescilli kulüplerinin 
bulunduğunu belirtti. Yeni bir federas-
yon olduklarını anımsatan Toksöz, “Türk 
okçuluğu, yaklaşık 25-30 yıldır amatör bir 
şekilde gerçekleştiriliyordu. Federasyo-
numuzun 2019 yılında kurulmasıyla bu 
çatı kurumsal bir kimlik altında faaliyet 
göstermeye başladı. Var olan camiamız 
gücü, bir çatı altında toplanarak Türk 
okçuluğuna hizmet etmeye başladı.” diye 
konuştu. Toksöz, federasyonun kurulma-
sının ardından önemli projeler gerçek-

leştirdiklerine dikkati çekerek, Ata sporu 
Türk okçuluğunu, yaşatmaya ve hak ettiği 
yerlere taşımak için çalıştıklarını söyledi.

Türk okçuluğunda potansiyel var
Geleneksel Türk okçuluğuna ilginin gide-
rek arttığını ifade eden Toksöz, şöyle ko-
nuştu: “Türk okçuluğunda ciddi bir potan-
siyel var. Türk okçuluğu medya ayağında 
yer alması, son olarak olimpiyat şampiyo-
nu Mete Gazoz ve diğer paralimpik bran-
şlarda okçuluk adına çok ciddi başarıların 
gelmesi, okçuluğu ve tabii ki de geleneksel 
Türk okçuluğunu da çok etkiliyor. Sporcu 
sayısında şu anda bulunduğumuz rakamı 
çok üstüne çıkabiliriz. Yaklaşık 2,5 yılda 7 
bin 500 sporcu sayısı çok ciddi bir rakam. 
Bu ülkenin insanlarının, bu spora göster-
diği, bu kültüre verdikleri değeri ortaya 
koyuyor. Bunun git gide artacağını, çok 
daha fazla sayılara ulaşacağını düşünüyo-
rum. Bizlerin görevi, bu ülkenin evlatları-

na kendi tarihlerinin bilincini vermek, ata 
sporunu yaymak. Bu şekilde kendilerini 
modern sporların yanında geleneksel 
sporlara da katkı sunmalarını sağlamak-
tır.” Toksöz, Türkiye şampiyonasında 
dereceye girenlerden oluşturulan milli 
takımla, bu yıl Macaristan’da gerçekleşen 
uluslararası müsabakalara katıldıklarını ve 
farklı kategorilerde şampiyonluk elde et-
tiklerini belirtti. Sporcularına güvendiğini 
ve bundan sonra başarılarının devamının 
geleceğini kaydeden Toksöz, “Ata sporu 
okçuluğa genlerde olan bir spor olarak 
bakıyorum. Çalışmaları ve tanımaları 
gerekiyor. Tanıdıklarında sevdiklerini gö-
rüyoruz. Türk okçusu, dünyada literatürde 
kabul edilen Türk okçuluğunu, dünyada 
da söz sahibi yapma gücüne sahip. Sadece 
şans verilmesi ve biraz daha fazla çalışma-
ları gerekiyor. Bu anlamda bizler onlara 
yeni dönemde de desteğimizi arttırmaya 
çalışacağız.” diye konuştu.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, “Yaklaşık 2,5 yılda 7 bin 500 sporcu sayısı 
çok ciddi bir rakam. Bu ülkenin insanlarının, bu spora gösterdiği, bu kültüre verdikleri değeri ortaya koyuyor” dedi

LIGIN ilk 9 haftasında 6 galibiyet, 
3 beraberlik alarak 21 puanla ilk 
sırada yer alan bordo-mavililer, 

rakibini yenerek liderliğini sürdürmek 
istiyor. Trabzonspor, ligde 228 gündür 
mağlup olmuyor. Bordo-mavililer, Ab-
dullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 
29. haftasında Aytemiz Alanyaspor’a 
sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra 
oynadığı 21 maçta yenilmedi. Karadeniz 
ekibi, bu karşılaşmalarda 10 galibiyet, 11 
beraberlik elde etti.

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

Eksikler var
Trabzonspor’da yarın ki karşılaşma 

öncesinde 4 oyuncunun sakatlığı bu-
lunuyor. Karadeniz ekibinde Anthony 
Nwakaeme, Bruno Peres, Abdulkadir 
Parmak ve Fode Koita, Göztepe karşı-
sında forma giyemeyecek. Bordo-ma-
vililer, bu sabah yapacağı antrenmanla 
hazırlıklarını tamamladıktan sonra 
16.30’da özel uçakla İzmir’e gidecek.

Göztepe kendine gelmek istiyor
Ligde geçen haf-
ta deplasmanda 
Kasımpaşa’yı 
2-1 yenerek 4 
maç aradan 
sonra sahadan 
3 puanla ayrılan 
sarı-kırmızılı 
ekip, 8 puan 
ve averajla 17. 
sırada yer alıyor. 
Geçen hafta 
Fenerbahçe’yi 

3-1 mağlup ederek puanını 21’e çıkaran 
ligin tek namağlup ekibi Trabzonspor, 
bu sezon 3. kez haftayı lider tamamla-
mıştı. Sakatlıkları bulunan Wilker Jose 
Angel Romero ve Marko Mihojevic’in 
forma giyemeyeceği Göztepe’de sakatlı-
ğı nedeniyle Kasımpaşa maçını tamam-
layamayan Halil Akbunar’ın durumu 
kontrollerin ardından belli olacak.

Trabzon, İzmir’de galibiyet arayacak
Süper Lig lideri Trabzonspor, 10. haftada deplasmanda Göztepe’ye konuk olacak. Gürsel Ak-
sel Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 75. Yıl Dönümü 
Takımı’nın üyeleri açıklandı. NBA, 25, 35 ve 50. 
yıllarında olduğu gibi geride kalan 75 sezonun 

ardından da lig tarihinin en iyi basketbolcularını listele-
di. Bill Russell, Bob Cousy, George Mikan ve Bob Pettit, 
NBA’in dört listesinde de yer almayı başardı. Aktif 
kariyerlerini sürdüren Giannis Antetokounmpo, Car-
melo Anthony, Stephen Curry, Anthony Davis, Kevin 
Durant, James Harden, LeBron James, Kawhi Leonard, 
Damian Lillard, Chris Paul ve Russell Westbrook, listede 
kendilerine yer buldu. Ligin internet sitesinden açıkla-
nan liste şu isimlerden oluşuyor: Kareem Abdul-Jabbar, 
Ray Allen, Giannis Antetokounmpo, Carmelo Anthony, 
Nate Archibald, Paul Arizin, Charles Barkley, Rick Barry, 
Elgin Baylor, Dave Bing, Larry Bird, Kobe Bryant, Wilt 
Chamberlain, Bob Cousy, Dave Cowens, Billy Cunnin-
gham, Stephen Curry, Anthony Davis, Dave DeBussc-
here, Clyde Drexler, Tim Duncan, Kevin Durant, Julius 
Erving, Patrick Ewing, Walt Frazier, Kevin Garnett, Ge-
orge Gervin, Hal Greer, James Harden, John Havlicek, 
Elvin Hayes, LeBron James, Magic Johnson, Sam Jones, 
Michael Jordan, Jason Kidd, Allen Iverson, Kawhi Leo-
nard, Damian Lillard, Jerry Lucas, Karl Malone, Moses 
Malone, Pete Maravich, Bob McAdoo, Kevin McHale, 
George Mikan, Reggie Miller, Earl Monroe, Steve Nash, 
Dirk Nowitzki, Shaquille O’Neal, Hakeem Olajuwon, 
Robert Parish, Chris Paul, Gary Payton, Bob Pettit, Paul 
Pierce, Scottie Pippen, Willis Reed, Oscar Robertson, 
David Robinson, Dennis Rodman, Bill Russell, Dolph Sc-
hayes, Bill Sharman, John Stockton, Isiah Thomas, Nate 
Thurmond, Wes Unseld, Dwyane Wade, Bill Walton, 
Jerry West, Russell Westbrook, Lenny Wilkens, Domi-
nique Wilkins, James Worthy.

NBA tarihinin 
EN İYİLERİ!

FORMULA 1 Dünya Şampiyonası’nda heyecan, 
ABD’de yapılacak sezonun 17. yarışıyla sürecek. 
ABD’nin Teksas eyaletinin başkenti Austin’deki 5 bin 

513 metrelik Amerika Pisti’nde 56 tur üzerinden yapılacak 
yarışın sıralama turları 24 Ekim Pazar günü TSİ 00.00’da, 
yarış ise aynı gün TSİ 22.00’de başlayacak. Sezonun bitimine 
6 yarış kala kariyerinin ilk şampiyonluğunu kazanmak için 
mücadele eden Red Bull’un Hollandalı pilotu Max Vers-
tappen ile sekizinci şampiyonluğunu kovalayan Mercedes 
pilotu Lewis Hamilton’ın arasında 6 puanlık fark bulunuyor. 
Takımlar klasmanında ise 7 yıldır şampiyonluğu kimseye bı-
rakmayan Mercedes, en yakın takipçisi Red Bull’un 36 puan 
önünde yer alıyor.

Pistin en başarılı ismi Hamilton
Bugüne kadar 6 farklı pistte 42. kez düzenlenecek olan ABD 
Grand Prix’sinin en başarılı ismi Mercedes’in 36 yaşındaki 
pilotu Lewis Hamilton. ABD Grand Prix’sinde toplam 6 kez 
podyumun zirvesine çıkan Büyük Britanyalı pilot, 2016’da 
kariyerinin 50. zaferini bu pistte elde ederken, 2019’da da 
ikinci olarak kariyerinin 6. şampiyonluğunu ilan etmişti. 
Hamilton’ı 5 galibiyetle Michael Schumacher, 3’er kezle de 
Büyük Britanyalı pilotlar Graham Hill ve Jim Clark takip 
ediyor. Takımlarda ise ABD Grand Prix’sini en fazla kazanan 
10 kezle Ferrari oldu.

İlk çizgide başlayan 
kazanıyor
Amerika Pisti’nde düzen-
lenen 8 yarışın tamamını 
ilk çizgide başlayan pi-
lotlar kazandı. 8 yarıştan 
4’ünde pole pozisyonun-
daki pilotlar, diğer yarı-
sında ise ikinci sıradan 
start alan pilotlar damalı 
bayrağı ilk sırada gördü.

Formula 1 heyecanı 
tam gaz devam ediyor



Milli ara 
sonrası 
ligde 

çıktığı ilk 
maçta Me-
dipol Ba-
şakşehir’e 

3-2 mağlup 
olan, ardından 
salı günü evin-
deki Devler Ligi 
mücadelesinde 
Sporting’e 
4-1’lik tarihi 
bir skorla 
boyun eğen 
Beşiktaş 
, yaşadığı 
travmayı 
atlatmaya 

çalışıyor. 
Sabah’ın habe-

rine göre; Teknik 
heyet, futbolcular, 

yönetim ve camia 
pazartesi günü Vodafone 

Park’ta oynanacak Gala-
tasaray derbisini acil çıkış 
yolu olarak görüyor. Teknik 
direktör Sergen Yalçın, fut-

bolcuları hem mental hem 
de taktik açıdan kritik 

sınava hazırlamak için yoğun 
çaba harcıyor. Ligde G.Sa-
ray’dan sonra Hatayspor ve 
Trabzonspor ‘la iki önemli 
karşılaşmaya daha çıkacak 
olan siyah-beyazlılarda 
Sergen Yalçın, Batshuayi ve 
Ghezzal gibi oyuncularından 
önemli performans beklenti-
si içerisinde. Beşiktaş’ta üst 
üste gelen yenilgiler sonrası 
yönetim, Ümraniye Nevzat 
Demir Tesisleri’nde adeta 
kamp kurdu. Başkan Ahmet 
Nur Çebi’nin de takımla gö-
rüşeceği belirtildi. Bu arada 
Siyah beyazlı yönetim derbi 
için prim vermeyi düşünmü-
yor..

Maç önü kampı artık yok
Beşiktaş’ta rutin olan maç 
önü kampı bu sezon bazı 
karşılaşmalarda uygulan-
mamıştı. Tepki çeken ve 
eleştirilen bu uygulama gün-
demden çıkarıldı. Siyah-be-
yazlılar, Galatasaray maçı 
öncesinde birlikte kampa 
girecek. Teknik heyet ve 
futbolcular tesislerde karşı-
laşmayı bekleyecek.

Beşiktaş, Galatasaray’la oynayacağı maçı dönüm noktası olarak görü-
yor. Önce Başakşehir, ardından Sporting yenilgileriyle sarsılan siyah-

beyazlılarda olağanüstü hal ilan edildi. Sergen Yalçın, hem mental 
hem de taktik açıdan talebelerini kritik karşılaşmaya hazırlıyor

Fatih Terim şöyle devam etti: “Bu gruptan çıktığımız 
anda her şeyi söyleyebiliriz. Çünkü gruptan çıktığımız anda 

konuşmaya hakkımız olur. Daha iyi oyunlara ihtiyaç var. Bazı 
genç futbolcularımızın telaşları ve heyecanları var. Onları her 

geçen gün ilerideki maçlarda belirli noktaya getireceğiz. Tecrübeli 
oyuncularımız da hazır duracaklar. İyi bir takım olma yolundayız. 

Bundan sonra atmosfere dikkat etmeliyiz. Takım ruhu beni 
çok sevindiriyor. Şimdilik konuşmak için erken, ümitlen-

mek için erken değil. Ancak bu zor gruptan çıktığımız 
anda bizim de söyleyeceğimiz şeyler olacak. O 

zaman daha rahat konuşuruz.” Oyuncularını 
galibiyet dolayısıyla kutlayan Terim, “Bu 

güzel bir galibiyet. Camiamıza bu 
gece hayırlı olsun. Bu maç böy-

le güzel bir golle de olması 
ayrı bir anlam taşı-

yor.” şeklinde 
konuştu.

GALATASARAY 
Teknik Direktö-
rü Fatih Terim, 
Galatasaray’ın 
UEFA Avrupa 
Ligi E Grubu 
3. haftasında 
deplasmanda 
Rusya’nın Lo-
komotiv Mos-
kova ekibini 1-0 
mağlup ettiği 
maçın ardında 
düzenlediği ba-
sın toplantısın-
da karşılaşmayı 
değerlendirdi. 

Maçın ilk yarısında savunmada 
olduklarını ve basit toplar kaybet-
tiklerini belirten Terim, “Rakibin 
de oyun kurmasına hem de ikinci 
bölgede hareket etmesine izin ver-
medik. İkinci bölgenin en ucunda, 
birinci bölgeye çok yakın bir yere 
konumlandık ve geri çekilmedik. 
Hem bizim defansın önünü hem 
blok arasını hem de merkezi iyi 
kapattık. Marsilya maçında olduğu 
gibi geniş alanı açıkçası iyi sağla-
dık.” diye konuştu. İkinci yarıda 
pozisyonlara girmeye başladık-
larına dikkati çeken Terim, 

yaptıkları değişikliklerle üstün-
lüğü elde ettiklerini söyledi. 
Terim, “Sezon başından beri biz 
bu oyunu oturtmaya çalışıyoruz. 
Maçların bir bölümünde oyunu 
yapabiliyoruz, fazla yapamıyo-
ruz. Ancak her geçen gün daha 
oynayacağımız ortada. Bugün 
UEFA’da iki tane gol yemeyen 
takım var. Bu takımlardan 
bir tanesi biziz. Puan far-
kıyla lideriz.” ifadelerini 
kullandı. Grupta başarı 
elde ettiklerini dile 
getiren Terim, “Verdi-
ğimiz pozisyon sayısı 
yok denecek kadar 
az. Grupta Lazio, 
Marsilya ve Loko-
motiv Moskova ile 
oynuyoruz. Bu 
şu ana kadar kü-
çümsenmeyecek 
bir başarıdır.” 
değerlendir-
mesinde 
bulundu.

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

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

13 maçlk seri bitti 

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi 

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

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

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

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

İlk yar 1-0 

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

Net skor 

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

Ankaragücü 
3’te 3 yaptı

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

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

Önemli bir golcü 

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

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

Hatayspor açklamşt 

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

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

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

2021 YILINDA  
TEK YENILGI 

TRABZONSPOR’DA 
her geçen sezon yükse-
len performansyla alkş 

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

Ugurcan Çakır’a 
Juventus talip  

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

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

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

çnda 3. galibiyeti elde etti.

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

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

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

YANAL’IN  
KARİYERİ

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

tasnda deplasmanda Aytemiz 
Alanyaspor'a 4-0 kaybeden Fraport 

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

13 maçlk seri bitti 

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi 

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

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

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

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

İlk yar 1-0 

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

Net skor 

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

Ankaragücü 
3’te 3 yaptı

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

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

Önemli bir golcü 

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

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

Hatayspor açklamşt 

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

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

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

2021 YILINDA  
TEK YENILGI 

TRABZONSPOR’DA 
her geçen sezon yükse-
len performansyla alkş 

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

Ugurcan Çakır’a 
Juventus talip  

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

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

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

çnda 3. galibiyeti elde etti.

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

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

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

YANAL’IN  
KARİYERİ

*
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BAŞARIMIZ 
küçümsenemez

Galatasaray, UEFA Avrupa 
Ligi E Grubu’ndaki 3’üncü 
maçında da istediği sonucu 

aldı. Lazio galibiyetiyle Avrupa’ya 
ayak seslerini hissettiren Galatasaray, 
zorlu Marsilya deplasmanında da 1 
puan çıkardıktan sonra dün Lokomo-
tiv Moskova’ya konuk oldu. Grubun 
kaderi açısından büyük önem taşıyan 
karşılaşmada sarı-kırmızılılar, 82’nci 
dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun aya-
ğından bulduğu golle büyük bir zafere 
imza attı ve 7 puanla grup liderliğini 
sürdürmeyi başardı. Avrupa’daki 
ideal 11’inden farklı olarak Moskova 
deplasmanında Kerem, Morutan, 
Halil gibi isimleri kulübeye çeken 
tecrübeli teknik adam, oyunu istediği 
gibi şekillendirdikten sonra silahlarını 
son 15 dakikaya girilirken hazırladı 
ve sonrasında oyuna sürdü. Morutan, 
Diagne ve Kerem’in oyuna girmesiyle 

Rus temsilcisinin savunması çaresiz 
kalmaya başladı. Karşılaşmanın 82’nci 
dakikasında Morutan harika pasında, 
Kerem’in yaptığı müthiş koşu golü 
de beraberinde getirdi ve Galatasa-
ray, Rusya deplasmanından 3 puanla 
döndü.

Takımda özgüven arttı
Galatasaray bu galibiyetle, Şampi-
yonlar Ligi seviyesi olarak görülen 
grubun rakipsiz lideri oldu. Teknik 
heyet ve futbolculardaki özgüven 
artarken sarı-kırmızılılarda rehavet 
yasaklandı. Galatasaray bu galibiyeti 
pazartesi gününe kadar unutup, Be-
şiktaş maçına odaklanacak. Florya’da 
derbi mesaisine başlayacak sarı-kır-
mızılı ekipte her futbolcusundan 
yararlanmaya çalışan Fatih Terim, zor 
günlerin ardından takımda yepyeni 
bir sayfa açmayı başardı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda karşılaştığı Lokomotiv Moskova deplasma-Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda karşılaştığı Lokomotiv Moskova deplasma-
nında Kerem’in attığı golle kazanarak Avrupa Ligi’nde namağlup liderliğini sürdürdünında Kerem’in attığı golle kazanarak Avrupa Ligi’nde namağlup liderliğini sürdürdü

ASLAN ASLAN 
GGiiBBii  LLiiDER!DER!

Şimdi konuşmakŞimdi konuşmak
için erkeniçin erken

Bayern Münih 
gibi olalım

BUGÜNKÜ Galatasaray takımı-
nın 2000’lerdeki takım seviyesine 
çıkması ihtimalini değerlendiren 
Terim, “Ben oyunu hiçbir saniyeye 
bırakmam ve ciddiyetten uzaklaş-
maktan hiç hoşlanmam. Bu gruptan 
çıktığımızdan itibaren başka adımlar 
da atabiliriz. 2000’lerin takımı tüm 
sahada rakibine baskı uyguluyordu. 
Bu takım da zamanla 2000’lerde 

olan takım seviyesine gelecek.” açık-
lamasında bulundu. Terim, Beşiktaş 
ile oynayacakları maçla ilgili ise “Bu 
maç kolay olmayacak. Beşiktaş, iyi 
bir takım, iyi bir kadro. Beşiktaş 
geçen sene şampiyon oldu. Bu takım 
Şampiyonlar Ligi’nde iyi gitmeyebilir 
ama her zaman çok ciddi bir rakip. 
Pazartesi en iyi şekilde oynamaya 
çalışacağız.” dedi.

Bu takım 2000’leri hatırlatıyor

“Bir gün Bayern Mü-
nih’in teknik direktörü 
olur musunuz?” sorusunu 
yanıtlayan Terim, “Bu 
galibiyetteki tüm oyuncu-
larımla gurur duyuyorum. 
İnşallah bu genç takım da 
ileride çok iyi işler yapar. 
Bayern Münih dediğimiz 
tartışmasız bugün dünya-
nın en iyi oynayan takımı. 
Bizim gençlerimiz de her 
gün daha iyiye giderek, 
Bayern Münih oyuncuları 
gibi olur inşallah.” ifadele-
rini kullandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde C 
Grubu 3. maçında Sporting’e 
kaybeden Siyah-Beyazlılar, bu 

mücadele sonrasında pazartesi günkü 
Galatasaray karşılaşmasına moral için 
çıkacak. Derbiyi kazanıp hem ligdeki 
hem de Avrupa’daki negatif görüntü-
yü silmeyi planlayan Kara Kartal’da 
teknik direktör Sergen Yalçın’ın isteği 
doğrultusunda takım, dün günü izinli 
geçirdi. Önceki gün takımla bir araya 
gelerek, “Kafanızı boşaltın öyle gelin. 
Ligdeki en kritik maçlardan birini 
oynayacağız. Üst üste aldığımız kötü 
sonuçlara ‘dur’ deme vakti. Beşiktaş , 
üç maç üst üste kötü oynayıp kaybet-
mez. Sadece çalıştıklarımızı sahaya ta-
şıyın yeter” sözlerini sarf eden Yalçın, 
derbiyle yeni bir başlangıç yapmanın 
hesaplarını yapıyor.

Değişim yaşanacak...
Pazartesi günü Vodafone Park’ta oy-
nanacak derbide Beşiktaş, ideal 11’ine 
geçiş yapacak. Kalede Ersin Destanoğ-
lu’na görev verecek olan teknik direk-

tör Sergen Yalçın, savunma hattını; 
Valentin Rosier, Domagoj Vida, 
Welinton Souza ve Rıdvan Yılmaz’ın 
üzerine kurup Sporting mücadelesinde 
görevlendirdiği Fabrice N’Sakala’yı 
kulübeye çekecek. Orta alanda Josef de 
Souza, Miralem Pjanic, Alex Teixeira 
üçlüsünü bozması beklenmeyen Yal-
çın’ın, 8+3 kuralı sebebiyle sol kanatta 
Kenan Kara-
man’ı karşı hat-
ta da Rachid 
Ghezzal’ı ilk 
11’de sahaya 
sürmesi plan-
lanıyor. Kara 
Kartal’ın forvet 
hattındaki gol 
silahı ise yine 
Michy Batshua-
yi olacak.

Atiba, takip 
altında
Siyah-Beyazlı-
lar’da tedavile-

ri devam eden Kevin N’Koudou ve 
Mehmet Topal’ın ise derbi kadro-
sunda yer alması beklenmiyor. Öte 
yandan Başakşehir karşılaşma-
sında sakatlanan Atiba Hutchin-
son’ın ise durumunun iyiye gittiği 
öğrenildi. Kanadalı ön libero, bu-
gün takım idmanında yer alırsa 
derbide oynama ihtimali olacak.

Beşiktaş tam kadro çalışıyor
Beşiktaş’ta pazartesi günü oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde ideal 11’den eksik bulunmaması teknik ekibi memnun 
ediyor. Sergen Yalçın’ın 8+3 kuralı sebebiyle derbiye; N’Sakala ile Larin ikilisi yerine Rıdvan ve Kenan’la başlaması bekleniyor

Sergen Yalçın
derbiye kilitlendi

Pjanic, takım arkadaşlarını 
motive etmek için adeta bir 
kaptan gibi çalışıyor. Başarılı 
futbolcu, ekip yemeğinde, “Ne 
olursa olsun başımız hep yukarı 
bakmalı. Kaliteli bir takımız 
ve kazanmaya başlayacağız” 

diyerek derbi öncesi özgüveni 
artırdı. Beşiktaş ‘ta takım dün 
izinli olmasına rağmen Miralem 
Pjanic durmadı... Bosna Her-
sekli süperstar, dün tesise gidip 
bireysel olarak hazırlıklarına 
devam etti. Derbiye yüzde 100 

hazır olarak çıkmak için çalışan 
Pjanic, takımı da ateşlemek için 
elinden geleni yapıyor. Başarılı 
futbolcunun takım arkadaşla-
rıyla tıpkı bir kaptan gibi sık sık 
görüşüp motivasyon yüklemesi 
yaptığı öğrenildi. 

Gölge kaptan Miralem Pjanic
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7’DEN 70’E ANMA

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

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

Cumhurbaşkanı yazdı

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

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

Tek bir duygumuz vardı

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

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

Kitaba övgü

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

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

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

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

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

10 Temmuz 2020 tarihindeki müjdesiylemüze statüsünden
tekrar cami hüviyetine kavuşan Ayasofya hakkında; yayım-
lanmış yazı, yorum ve şiirlerle, gazetemanşetlerine yansı-
yan haberlerden derlenenmuhteşemmabedin yüz yılını
anlatan “Basının Gözünden Ayasofya” kitabı yayımlandı

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

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

YENİ UFUKLAR AÇACAK
Basın İlanKurumuYönetimKurulu Baş-
kanı Prof. Dr.M. Zahid Sobacı, eser hak-
kında “İstanbul’un fethi nasıl tüm insanlık
için bir dönümnoktası olmuş ise
FethiyeCamii olarak anılan Ayasof-
ya’nın 10 Temmuz 2020 tarihinde
yeniden ibadete açılarak, aslına rücu
etmesi de tarihin kırılma anlarından
biri olarak kayıtlara geçmiştir. Basın
İlanKurumumuzca hazırlanan bu
kitap, AyasofyaCamii’nin tarihine
basının gözünden bakmanızı sağla-
yacak. NitekimAyasofyaCamii her

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

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

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

BİK Genel
Müdürü

Rıdvan Duran

M. Zahid Sobacı

BAŞARI UZUN BİR YOLCULUK BİÇİMİDİR
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Engelli oyuncu Ümit Odacı Damga’ya 
konuştu. Odacı, oyunculuk serüveninin 
nasıl başladığını, gerçek anlamda sami-

miyetle mücadelesine destek veren ünlü isim-
leri, İstanbul’da engelli bireylerin yaşadıkları 
zorlukları dile getirdi.  Odacı, engelli bir birey 
olarak oyunculuk yaparken yaşadığı sıkıntılara 
ve mücadelesinden neden vazgeçmediğine va-
rıncaya kadar pek çok konuya değindi. Yapım-
cılara ve yönetmenlere seslenen Odacı, “Engel 
durumunu önümüze engel olarak koymayın” 
ifadelerini kullandı. 

■ Ümit Bey hoş geldiniz, bize biraz kendi-
nizden bahseder misiniz?

Hoş buldum. Ümit Odacı ben 24 yaşında-
yım. Oyunculuk yapıyorum. Eğlenceli, hayata 
küsmeyen biriyim.

■ Mücadelenizi hemen hemen çoğu kişi 
biliyor, Damga okuyucuları için bir de siz-
den dinleyebilir miyiz?

Ben küçükken yanlış iğne sonucu oluştu 
özel durumum. Doktor hatası yüzünden oldu. 
17- 18 yaşıma kadar anneme hep soruyordum, 
neden böyleyim diye? 18 yaşına gelince artık 
daha olgun olduğum için anlatılanları daha iyi 
yorumlayabildim. Yanlış teşhis sonucu bunu 
yaşıyorum ama hayata asla küsmedim ve de-
vam ediyorum. Bence vücudunda herhangi bir 
uzvun olmaması değil, beynin özürlü olmasın 
insanın yeter ki... Allah’a şükür konuşabiliyo-
rum, her şeyin farkındayım buna şükür diyo-
rum elbette ki ...

■ O doktorun meslekten men edildiğini 
okumuştum, siz bunu nasıl öğrendiniz? O 
doktora kızgınlığınız var mı?

Kızgınlığım var tâbi ki, nasıl olmasın. Dokto-
run meslekten men edilişini de şöyle duydum; 
bizim çevre biraz geniş ve biraz araştırma 
yapmıştık. Sonra doktorun emekli olduğunu ve 
İstanbul’da olmadığını öğrendik. Durum bu, İs-
tanbul’dan gitmeden yakalamak isterdim ama 
yakalayamadım. Gerçi meslekten men edilmiş 
ve cezasını almış.

■ Peki okul yıllarınızdan, yaşadığınız iyi 
– kötü anılarınızdan bahseder misiniz?

Okulda zorluk çektiğim bir dönem oldu. 
Örneğin ilkokul döneminde herkes iki ayağı 
üzerindeyken ben elleriyle yürüyen, okula gi-
den bir çocuktum. O dönem ufak olduğum için 
bu duruma takıyordum, üzülüyordum evet ama 
sonraları takmamaya ve üzülmemeye başladım. 
Arkadaş edinmeye başladım, arkadaşlarım 
oldu ve sonra ortaokul derken artık okulda 
sevenim çok olmaya başladı. Tanımadığım 
kişiler bile gelip benimle arkadaş oluyordu. Bu 
hoş bir duyguydu. Okulda ilk zorlandığım şey 
arkadaş çevresiydi, çünkü çabuk alışamamış-
lardı bana... Biraz zaman almıştı ama zamanla 
alıştık birbirimize.

■ Başarılı bir öğrenci miydiniz?
Yani (Gülerek cevap veriyor)
■ Öğretmenlerinizle aranız nasıldı?
Öğretmenlerimle aram çok iyiydi. Öğret-

menler odasında çay içiyordum, düşünün öyle 
rahattım. Derste canım sıkılıyordu çıkıyordum, 
öğretmen nereye diyordu; müdürün yanına 
diyordum.

■ Oyunculuk yapıyorum dediniz, oyuncu-
luk eğitimi aldınız mı?

Ben oyunculuğa şöyle başladım; benim elim-
den tutan kişi Ali Ağaoğlu oldu. Onun sayesin-
de başladım oyunculuğa. Bunu her yerde dile 
getiriyorum ve getirmeye de 
devam edeceğim. Çünkü elim-
den tutan Ağaoğlu’na minnet 
duyuyorum. Herkes duyunca 
şaşırıyor ve Ali Ağaoğlu’n-
dan böyle bir şey beklenmez 
diyorlar, nasıl oldu da yaptı 
diye düşünüyorlar. Ben de 
anlatıyorum onlara. Ali Bey 
‘ne yapmak istiyorsun, hayalin 
ne’ diye sordu diyorum, ben 
de ‘yürüdüğüm yolda tanın-
mak istiyorum oyuncu olmak 
istiyorum’ cevabını verdim. Ali 
Bey ile görüştükten bir hafta 

sonra ‘Çocuklar Duymasın’ dizisinden teklif 
aldım. Sonrası özel tiyatro ve devlet tiyatro-
larında da oynadım. Sahne tozunu da yuttum 
diyebilirim. Derken Yılmaz Erdoğan hocayla 
tanıştık, bu yıl 8. yıl olacak tanışalı. Yılmaz 
Erdoğan’a kamera karşısında heyecanlandığı-
mı ve ne yapmam gerektiğini danıştım. Yılmaz 
hoca da “kendin ol” dedi. “Eğitimli insanlar 
dahi kamera karşısında kekeleyebiliyor, kendin 
olursan başarırsın” dedi ve ekledi; “kendin 
olursan nereden eğitim aldığını soracaklar.” 
Ben de Yılmaz hocaya bu öğüdünü her yerde 
anlatacağımı, unutmayacağımı söyledim. Okan 
Bayülgen’in programına çıktım sonraları, o 
program sonrası TRT 1’de Filinta dizisinden 
teklif almıştım. Filinta’da şifre çözen çocuk-
tum. İlk bölüm çok heyecanlanmıştım ama 
sonraları o heyecanımı bastırmıştım. Şimdi 
profesyonel olarak devam ediyorum.

■ Roller açısından zorluk yaşadınız mı?
Şöyle ki, yapımcı ve yönetmenlerde sıkıntı 

yaşıyoruz. Neden şundan dolayı, bazı abi-
lerimiz var sürekli serisi devam eden işler 
çekiyorlar. Mesela, neyse ismini vermeyeyim 
şimdi bu röportajı görünce kızabilir, onunla bir 
gün oturduk ve beni ufak da olsa bir sahnede 
oynat dedim. O da ‘sana bir sahne vermem, 
bütün senaryoyu sil baştan yazmak, çekmek 
demek’ dedi. Sen özel insansın, durumun belli 
o yüzden sana göre öyle bir şaka yazmam lazım 
ki halkın bunu yemesi gerek dedi. “Yüzde 99’u 
yer yüzde 1’i yemezse magazinciler o yüzde 1 
üzerinden üstümüze gelir ve engelli birey üze-
rinden para kaldırdılar derse; birincisi o film 
çöpe gider, ikincisi ben en az 2-3 sene proje 
yapamam ve üçüncü olarak senin de oyunculuk 
kariyerin biter” dedi. Bir taraftan adama hak 
veriyorum ama diğer taraftan da madem bu ya-
yınlanacak şu da eklensin lütfen: yönetmen ve 
yapımcılardan isteğim engelli insanlardan da 
oyuncu olabilir. Bu engel durumunu önümüze 
engel olarak koymayın. Bu engeli kaldırın.

■ Hayalinizde oynamak istediğiniz bir rol 
var mı?

Arkadaşlar beni Harry Potter filmindeki 
Ron Weasley karakterini canlandıran Rupert 
Grint’e benzetiyorlar. Yurt dışında bir filmde 
oynamak isterim mesela.

■ Benim gördüğüm birçok sanatçı size 
destek veriyor. Size en samimi gelenler 
kimler? 

Betül Demir, Berkay.... Hatta Berkay abi 
ilk çocuğu doğduğunda hastaneye beni yanına 
çağırdı, ‘gel Arya’yı ilk gören sen ol’ dedi. Şa-
fak Sezer var. 2016’dan beri abi kardeş gibiyiz. 
Canım sıkılınca ararım, abi beni gezdir derim. 
Sağ olsun hiç kırmıyor. Aydemir Akbaş var, 
Okan Çabalar var. Okan abi de öz abim gibi-
dir. Ahmet Kural, Murat Cemcir, Cem Yılmaz 
ve Şahan Gökbakar. İlk aklıma gelenler bunlar.

■ Sosyal medyada (Tiktok) fenomensiniz. 
Nasıl başladı? Bu kadar çok kişiye ulaşma-
nızın sebebi nedir sizce?

Instagram’ı önce çok aktif kullanmıyordum. 
Sonra abim Instagram’a reels geldi oraya da vi-
deo at dedi. Önce ben çekemem dedim, sonra 
arkadaşlar zorla Tiktok’a başlattılar. Tiktok’ta 
bayağı izlendim. Öyle ki hesabımı çaldılar ama 
geri aldım. Doksan sekiz bin civarı takipçim 
var. Instagram’a attığım bir video dört buçuk 
milyon izlendi. Büyümeye devam ediyoruz. 

■ Elektrikli araç kullanıyorum dediniz, 
trafikte nasıl durum?

Trafikte sıkıştırıyorlar beni. 
Ben de hiperaktif ve çok 
çabuk sinirlenen biriyim. Da-
marıma basmasın kimse öyle 
diyeyim. Bazen magandalar 
çok yakın sürüyorlar, aramız-
da bir santim kalıyor. Ehhh 
hadi bakalım diyorum sürücü-
ye, kim kime vurursa. O kadar 
dibimden gitmesine gerek 
yok ama dibimden dibimden 
sürüyor işte. O sırada kaçmı-
yorum ben de. O vurursa o 
suçlu çünkü.

Çocukluk yıllarında sorumsuz bir doktorun yaptığı yanlış 
iğne sonucu belden aşağısını kaybeden engelli oyuncu 
Ümit Odacı Damga’ya çok özel açıklamalarda bulundu. 
Filmleri aratmayacak hayat hikayesini anlatan Odacı, 
engelli bireylere seslenerek, “Evde olanlar lütfen dışarıya 
çıksın. Çünkü hayat dışarda devam ediyor. Hayata küsme-
sinler, arkadaş edinsinler, üzülmesinler” çağrısını yaptı

■ İstanbul’da yaşayan özel 
gereksinimli bir birey ola-
rak yaşadığınız zorlukları, 
olması gerekenleri anlatır 
mısınız?

İstanbul’da engelliler için 
sistem başlı başına hata. Em-
gelli bireylere insanlarımızın 
bazıları saygılı ama bazıları 
değil. Engelli asansörlerini 
engelli bireylerden dazha 
fazla kullananlar var. Engelli 
asansörlerinin bazıları da çok 
eski. Araçların engelli ram-
palarından park etmesi ciddi 
sıkıntı oluşuyor. Met-
robüste binerken çok 
zorluk oluyor. Benim 
elektrikli motorum 
var bazen biniyorum 
metrobüse ve görüyo-
rum; engelli bir karde-
şimiz asansörün önün-
de beklerken çocuk 
arabasıyla bir ailenin 
öncelikli olarak asansö-
re bindiğini görüyorum. 

İnsanlarımız bu konuda çok 
duyarsız. Metrobüs şoförleriy-
le de sorun yaşıyoruz. Buraya 
gelirken bile tartıştım mesela. 
Engelli düğmesi var, özel ve 
buna basınca onun ekranında 
engelli birinin ineceği belli. 
Bir vatandaş engelli rampasını 
açarken kapıyı kapattı. Ben de 
görmüyor musunuz diye çık-
mıştım. Nerden bileyim diyor. 
Nasıl bilemezsin ekranında 
görmen lazım. Bu dikkatsiz-
likler ne yazık ki çok fazla 
yaşanıyor.

■ Siz çok mücadeleci bir insansınız, mücadeleden 
vazgeçmiş, umudunu yitirmiş insanlara ne söylersiniz?

Kardeşlerime rica ediyorum, beni abileri ve kardeş-
leri olarak görüyorlarsa onlardan ricam evde olan-

lar lütfen dışarıya çıksın. Çünkü hayat dışarda 
devam ediyor. Hayata küsmesinler, arkadaş 

edinsinler, üzülmesinler, takmasınlar evet 
ben de takıntılı bir insandım 

ama takmamaya başlayınca 
emin olun size öyle bir 

özgüven geliyor ki insanlar 
şaşırıyor. Bu çocuk da 
ne var gülüyor diyorlar. 
Bizim gülüşümüz ha-
yata küsmediğimizden 
bu da bazı insanlara 
batıyor.

■ Niye batıyor 
sizce?

Ben diyor bu 
halimle mutlu ola-
mıyorum, bu adam 
nasıl mutlu oluyor 
diyor. Adamın 
ayakları yok, elle-
riyle geziyor bu niye 

gülüyor niye hayatın 
içinde diye sorguluyor 

kendi kendine. Ve böylelikle 
bir kıskançlık oluyor. Bizimle mutlu 

olanlar da  oluyor diğerleri de . Herkese 
tavsiyem hayata ne olursa olsun kimse küsmesin 

ve vazgeçmesin. 
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■ Siz çok mücadeleci bir insansınız, mücadeleden 
vazgeçmiş, umudunu yitirmiş insanlara ne söylersiniz?

Kardeşlerime rica ediyorum, beni abileri ve kardeş-
leri olarak görüyorlarsa onlardan ricam evde olan-

lar lütfen dışarıya çıksın. Çünkü hayat dışarda 
devam ediyor. Hayata küsmesinler, arkadaş 

edinsinler, üzülmesinler, takmasınlar evet 
ben de takıntılı bir insandım 

ama takmamaya başlayınca 
emin olun size öyle bir 

özgüven geliyor ki insanlar 
şaşırıyor. Bu çocuk da 
ne var gülüyor diyorlar. 
Bizim gülüşümüz ha-
yata küsmediğimizden 
bu da bazı insanlara 
batıyor.

■ Niye batıyor 
sizce?

Ben diyor bu 
halimle mutlu ola-
mıyorum, bu adam 
nasıl mutlu oluyor 
diyor. Adamın 
ayakları yok, elle-
riyle geziyor bu niye 

gülüyor niye hayatın 
içinde diye sorguluyor 

kendi kendine. Ve böylelikle 
bir kıskançlık oluyor. Bizimle mutlu 

olanlar da  oluyor diğerleri de . Herkese 
tavsiyem hayata ne olursa olsun kimse küsmesin 

ve vazgeçmesin. 

sonra ‘Çocuklar Duymasın’ dizisinden teklif 

engelli bireylere seslenerek, “Evde olanlar lütfen dışarıya 
çıksın. Çünkü hayat dışarda devam ediyor. Hayata küsme-
sinler, arkadaş edinsinler, üzülmesinler” çağrısını yaptı DİLEK BOZKURT
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