
Bu ülkeyi düşman bölemedi, dünya sa-
vaşları yıkamadı, açlık, kıtlık, yokluk, yoksul-
luk bitiremedi.

İnanın bana böyle giderse bu kutuplaşma
bu ülkeyi bölecek, çok zarar verecek.

*
Yangın olur cumhurbaşkanı istifa.
Afet olur bakan istifa.
Yağmur yağar belediye başkanı istifa.
Kırk yılda bir yağan kar yağar, 20 milyon

insanın yaşadığı şehirde tabi ki aksaklıklar
olur; İBB Başkanı istifa.

*
Yapmayalım, etmeyelim...
Bu kutuplaşma ile bu güzel ülkeye ne fay-

damız olur ne de o desteklediğimizi düşün-
düğümüz taraflara.

*
Ne olursunuz bir dakika nefes alın ve

düşünün.
Bir afet yaşandığı zaman şu istifa, bu kah-

rolsun, o mahvolsun demenin kime ne fay-
dası var?

El ele vermek varken, el birliği içerisinde
sorunların üstesinden gelmek varken.

Nedir bu cepheleşme savaşı.
*

Cumhurbaşkanlığı, Ulaştırma Bakanlığı,
Orman Genel Müdürlüğü, Karayolları
Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Be-
lediye Başkanlığı, İstanbul Valiliği…

Bu kurumlar kimindir?
Hepimizin.
Var mı buna itirazı olan?
Yok.
O halde lütfen kişisel duygu ve emelleri-

mizden uzaklaşarak milli mücadele döne-
mindeki günlerde olduğu gibi.

Dayanışma gösterelim.
Birlik beraberlik örneği sergileyelim.
Bu cennet vatanın imkânları her birimize

fazlasıyla yeter.
Ancak o zaman geliriz afetlerin, felaketle-

rin üstesinden,
Yangınların, sellerin, ekonomik

krizlerin, yokluğun, yoksulluğun,
adaletsizliğin üstesinden.

Aksi halde düşmanların, sa-
vaşların, diş geçiremediği ülke-
mizi, bu kutuplaşma bölecek,
parçalayacak, zayıflatacak,
çok zarar verecek...

BU KUTUPLAŞMA
TÜRKİYE’Yİ GERİ 
GÖTÜRÜYOR…

MEHMET MErT

iSTANBUL iÇiN 
6 YENi TEDBiR

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

İstanbul yoğun Kar yağı-
şına teslim oldu. Yollar

kapandı, çok sayıda araç mah-
sur kaldı, kazalar meydana geldi,
toplu taşımada yoğunluk ya-
şandı. İstanbul Valisi Ali Yerli-
kaya, Yoğun Kar yağışı sebebiyle
güvenlik, sağlık ve ulaşım hiz-
metlerinde çalışanlar dışındaki
kamu görevlilerinin idari izinli

olacağını açıkladı. 6 yeni tedbir
açıklayan Ali Yerlikaya, Esenler,
Harem ve tüm cep otogarların-
daki şehirlerarası yolcu otobüs-
lerinin çıkışlarının 26 Ocak 2022
Çarşamba günü saat 09.00’a
kadar durdurulmasına karar
verdi. Yükseköğrenime de 31
Ocak 2022 Pazartesi gününe
kadar ara verildi. I SAYFA 7
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İstanbul Valisi Ali 
Yerlikaya, olumsuz 

şartlara karşı 6 yeni
tedbir açıkladı. Buna

göre kamu kurumlarında
çalışan malul, engelli ve

hamileler 28 Ocak Cuma
gününe kadar izinli

sayılacak

İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu, kenti tam anlamıyla

esir alan kar yağışı ve sonrasında
yapılan çalışmalarla ilgili, “8 saatte
bir metrekareye düşen kar yağışı, 
60 kilogram oldu. Kar kalınlığı 80
santimetreyi bulan bölgelerimiz
var" dedi. İstanbul’da her kurum,

kuruluş ve ilçe belediyesi ile birlikte
çalıştıklarını belirten İmamoğlu,
“Böylesi bir konu üzerinden birile-
rine ya da kurumlara dönük ok 
fırlatmayı, onları yaralamayı isteyen
birtakım söylemleri, anlayışları, 
elbette duymuyoruz, görmüyoruz
bile" diye konuştu.  I SAYFA 5
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YOLDA KALANLARI
KAZIKLADILAR!

İstanbul’da yer yer 80 cm'yi bulan kar hayatı felç 
etti. Ulaşım durunca binlerce kişi yollarda kaldı. 
Kar mağduriyetini bazı otellerin fırsata çevirdiği
görüldü. Arnavutköy’de normalde geceliği 300 lira
ile 500 lira arası olan odalara, otel sahiplerinin bin
liradan başlayıp 100 euroya kadar çıkan fiyat
verdiği öğrenildi. Beylikdüzü'nde de otel 
fiyatlarının 2 katına yükseldiği belirtildi

İstanbul'da karın en fazla etkilediği ilçe 
Arnavutköy oldu. Çok sayıda araç cadde-

lerde mahsur kaldı. Sürücüler araçlarını terk edip
otel aramaya başladı. Mahsur kalanlar otel sahip-
lerinin kar yağışını fırsata çevirdiğini söyledi. Ar-
navutköy'de bazı otel sahiplerinin geceliği 300 lira
ile 500 lira arası olan odalara, bin liradan başla-
yıp 100 euro'ya kadar çıkan fiyat istedikleri iddia
edildi. Otel bulamayıp geceyi camide geçiren Fah-
rettin Özdemir, "Cadde üzerinde bir otele gittik.
100 euro istedi. Bu otel sahiplerinde ne insanlık
ne de vicdan kalmış. İnsanlar yolda kalmış mağ-
durlar, otelciler bu durumdan faydalanmak isti-
yorlar. Çok acı bir durum" dedi. 

NE iNSANLIK NE DE 
ViCDAN KALMIŞ!

ç

Beylikdüzü Haramidere rampasında mah-
sur kalan vatandaşların bir kısmı da otomo-

billerini yollara bırakıp otellere yerleşti. Bir süre
sonra oteller de dolunca içeriye yalnızca hamile ve
çocuklu olan kadınlar alındı. Otele gitmeyenler ise
geceyi otomobillerinin içerisinde uyuyarak geçirdi.
Geceyi otelde geçirdiğini ifade eden Doğukan
Mutlu, "Otele 700 lira ödedim. Otellerde yer yoktu,
telefonla rezerve ettiğimiz odaların satılmış oldu-
ğunu da gördük" şeklinde konuştu. Yolda kalan
diğer bir sürücü ise "Otellerin kimi bin lira kimi ise
bin 500 lira fiyat söyledi. Geceliği en fazla 300 lira
olacak otellere bin 500 lira fiyat söylediler. Bu
kadar da olmaz ki" diye isyan etti. 

REZERVE ETTiĞiMiZ 
ODALAR SATILDI

ç

EĞİTİME ARA VERİLDİ

DUYMUYORUZ
GÖRMÜYORUZ!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kar yağışının 
başladığı sırada yemek yerken çekilen görüntüsü 

hakkında, "19 saatlik mesaide, 1 saatlik yemek molamın
neden gündem yapılmaya çalışıldığı malumdur" dedi. İstanbul’da hayatı durma nok-

tasına getiren kar yağışı nede-
niyle kentin en işlek yolları kapandı.
Sosyal medyada, kimileri İBB'yi suç-
larken kimileri iktidarı hedef aldı. Bu
duruma tepkşi gösteren CHP İl Baş-
kanı Canan Kaftancıoğlu, 72 saattir
yollarda olduğunu belirterek, "Geçti-
ğim her yerde belediyeler, valilikler,
görevliler iş birliği halinde ellerinden
geleni yapmaya çalışıyor. Tek sorun
birilerinin bu durumdan rahatsız ol-
ması ve sabote etmesi" dedi. DEVA
Partili Mustafa Yeneroğlu ise "Yaşa-
dığımız krizlerde dahi kutuplaşıyor-
sak, bu vahim manzarayı oturup
düşünmek mecburiyetindeyiz" açıkla-
masını yaptı. I SAYFA 9
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Yeni şarkısı 'Up'ın promosyon
çalışmaları için Romanya'dan
Türkiye'ye gelmek için yola
çıkan dünyaca ünlü şarkıcı ve
söz yazarı Inna'nın uçağı, 
İstanbul'u felç eden kar 
fırtınası nedeniyle Çorlu'ya
inmek zorunda kaldı. Inna,
paylaştığı fotoğrafında "Bu
fotoğrafta İstanbul'da oldu-
ğumu göstermeliydim. Ama
olmadı" ifadelerini kullandı.

DEPREM, YANGIN, SEL; BÜTÜN AFETLERİ FIRSATA ÇEVİRİYORLAR!

FIRSATÇILAR 

İŞ BAŞINDA!

Uçuk rakamlar nedeniyle otel yerine geceyi camide geçiren vatandaşlar, "Bir gün kar yağdı insanlar mahsur kaldı diye böyle bir
artış olmaz. Bu resmen fırsatçılıktır. Parayı ödeyemeyince biz de mecbur camiye geldik. Geceyi camide geçirdik" açıklamasını yaptı.

MECBUR CAMiDE YATTIK!

Trol ordusunun
ekmek teknesi!

İBB Sözcüsü Murat Ongun, İstanbul'da
yapılan karla mücadele hakkında açıklama

yaptı. "İstanbul’da olağanüstü bir kar
yağışı ve olağanüstü bir mücadele
var" diyen Ongun, "Böyle zamanlar
“trol” ordularının ekmek teknesidir.
Tüm kamu kurumları ve belediyele-
rimiz var gücüyle çalışıyor. Sıcak

evinde oturup trollük yapanın değil,
sahada mücadele edenin

yanında olma zamanı"
ifadelerini kullandı. 

ç

İki bakandan
önemli uyarı

İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu ile Ulaştırma ve 

Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
İstanbul'da, karla mücadele çalış-
malarına dair açıklama yaptı. Bakan
Karaismailoğlu, yollarda terk edil-
miş araçlar nedeniyle trafiğin dur-
duğunu belirtirken, Süleyman
Soylu, vatandaşlara çağrıda bulu-
narak "Soğuk hava dalgası geçene
kadar tedbirli ve temkinli olmaların
istiyoruz. Özel araçlarınızla dışarı
çıkmayın" uyarısını yaptı. I SAYFA 7
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HOTEL 
İSTİYORUZ!

İstanbul Havalimanı'nda
uçuşların yoğun kar yağışı

nedeniyle iptal olması turistler
arasında protestoya neden oldu.
Havalimanında turistlerin "We
need hotel" (Hotel istiyoruz) slo-
ganları attığı görüldü. İstanbul
Havalimanı’nın kar yağışının et-
kisiyle dün gece kullanılamaz
hale gelmesini eleştiren CHP
Sözcüsü Faik Öztrak ise “İstan-
bul Havalimanı AKP'dir. Şatafat-
lıdır, yaldızlıdır, varaklıdır,
gürültülüdür, en büyük olduğu
iddiasındadır ama kriz anlarında
işlevsizdir" dedi. I SAYFA 9
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Dışarı çıkmayın!
HABERİN DEVAMI SAYFA 4’TE

INNA ÇORLU’DA 
MAHSUR KALDI



“ORTALAMA su miktarı 
erkekler için kilo başı 35 ml 
iken, kadınlar için 30 ml’ dir. 
Bu ortalama bir değerdir. Spor 
yapıyorsanız daha fazla olma-
lıdır. Sıvı olarak meyve suyu, 
asitli içecek gibi besinlere çok 
ihtiyacımız yok aslında” diyen 
Aksoylu, sözlerini şöyle sürdür-
dü: “Günlük tüketebileceğiniz 
yoğurt hakkınızı ayran olarak 
değerlendirebilirsiniz. Tansiyon 
probleminiz yoksa ve tüketme-
yi seviyorsanız 200 ml soda ide-
aldir. Aşırı çay ve kahve içmek 
baş ağrısı, ödem, dalgınlık, kas 
yorgunluğu, kafeinin etkisi bit-
tiğinde sinirlilik durumu, düşük 
metabolizma hızı gibi sorunlara 
neden olur. Benim sıvı tüke-
timinde önceliğim her zaman 
sudur. Türk kahvesi en favori 
içeceğimdir. Ayran, soda ve 
şekersiz olarak yapılmış meyve 
kompostoları da beslenmemde 
yer almaktadır.”

Çay ve kahveyi
abartmayınCOLORADO Eyalet Üniversitesi’nden

(CSU) araştırmacılar, fiziksel aktivitenin
beyindeki hücreleri birbirine bağlayan

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

Hafızada iyileşme gözlendi  

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

Beyaz cevheri küçülttü

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

Gençlerde henüz denenmedi

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

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

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

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

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

Protein kaçağına dikkat

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

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

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

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

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

İdrar sıkıntısı belirti

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

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

Son teknolojik tedaviler 

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

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

SERTLEŞME
PROBLEMİ 

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

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

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

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

Hafızada iyileşme gözlendi  

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

Beyaz cevheri küçülttü

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

Gençlerde henüz denenmedi

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

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

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

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

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

Protein kaçağına dikkat

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

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

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

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

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

İdrar sıkıntısı belirti

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

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

Son teknolojik tedaviler 

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

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

SERTLEŞME
PROBLEMİ 

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

60-80 yaş aralığındaki 247
katılımcıyı gözlemleyen yeni
bir çalışma, yürüme gibi fizik-
sel aktivitelere katılmanın,
beyni olumlu bir şekilde
etkileyebileceğini buldu.
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FATMA Girik’in vefatının ar-
dından bir acı haber de Ayberk 
Pekcan’dan geldi. Akciğer kan-

seriyle mücadele eden oyuncunun ha-
yatını kaybettiği öğrenildi. Son olarak 
Dilber Ay’ın hayatının anlatıldığı ve 
bu cuma vizyona girecek olan filmde 
rol alan aktör, 51 yaşındaydı. Ayberk 
Pekcan, geçtiğimiz aylarda şu açıkla-
mayı yapmıştı: “Sırt ağrısı şikayetiyle 
gittiğim doktorla başlayan süreç bugün 
bu noktaya geldi. Ben akciğer kanseri 
olmuşum. Tümör, karaciğer ve böbrek 
üstü bezlerine de sıçramış. Maale-
sef bu hastalık başlangıç evrelerinde 
hiç belirti vermedi. Kemoterapinin 
ilk günü... En büyük desteğim ailem 
yanımda. Yakındaki arkadaşlarım da 
öyle... Ben sağlığıma kavuşmak için 
elimden gelen çabayı göstereceğim. 
Sağlık dilekleriniz ve dualarınızı esir-
gemeyin. Kalın sağlıcakla.”

OMİCRON PİK YAPABİLİR!

FATMA 
dından bir acı haber de Ayberk 
Pekcan’dan geldi. Akciğer kan-

2014 yılında dünyaevine giren ve Emir Aras 
ile Alara adında çocukları olan Neslişah 
Alkoçlar Düzyatan-Engin Altan Düzyatan 
çifti, hafta sonu tatili için Uludağ’ı tercih 

etti. Objekti� ere poz veren ikiliden Alkoçlar, 
“Çocuklarımın kayak yapması beni çok mutlu 

ediyor. Gözlerim doluyor” dedi

ÇOCUKLAR KAYIYOR
GÖZLERİ DOLUYOR!

NESLİŞAH Alkoçlar Düz-
yatan-Engin Altan Düzyatan 
çifti, hafta sonu tatili için 

soluğu Uludağ’da aldı. Ailece tatile 
çıkan ikili, hava şartları nedeniyle 
günü kayak yapmadan geçirdi. Gün 
boyu dinlenmeyi tercih eden çift, 
muhabirlerle sohbet etmeyi de ihmal 
etmedi. Her yıl mutlaka Uludağ’a 
gelen Alkoçlar, eşiyle birlikte basın 
mensuplarına poz verdi. Engin Altan 
Düzyatan, “Birkaç gün oldu aslında, 
ben yeni geldim. Neslişah buradaydı. 
İyi, her şey güzel. Seviyoruz bu tarafı. 
Çocuklar ve biz güzel vakit geçiri-
yoruz. Birkaç gün daha burdayım. 
Kayağı seviyorum. Çocuklar kayağa 
özensinler diye onlarla birlikte kaya-
ğa başladım.” dedi.

Hayatımız çocuklar üzerine kurulu
“Hayatımız çocuklarımızın üzerine 
kurulu.” şeklinde konuşan Düzya-
tan, “Dizi devam ediyor. Çalışmaya 
devam ediyoruz, çocuklara vakit 
ayırıyoruz. Vakit bulunca buralara 
geliyoruz. Ayrıca Netflix’te filmi-
miz çıktı, daha izleyemedim burada 
olduğum için. İlk fırsatta onu izleye-
ceğim dönünce.” ifadelerini kullandı. 
Neslişah Alkoçlar, “Çocuklarımın 
kayak yapması beni çok mutlu edi-
yor. Gözlerim doluyor adeta. Burada 
büyüdüm, hayatım kayakla geçti. 
O yüzden çok mutlu oluyorum.” 
ifadelerini kullandı. Ayrıca geçtiği-
miz haftalarda koronavirüsü yenen 
ünlü oyuncu, “Kolay atlattım. Aşılı 
olduğum için çok ağır geçmedi. Sade-
ce ilk gün biraz ağrı yaptı. Sonrasını 
hafif olarak sadece evde karantina 
ile geçirdim. Şu an çok iyiyim. Bu 
yüzden herkesin aşı olmasını tavsiye 
ediyorum çünkü aşı olmayınca ağır 
geçiyor. Örneklerini görüyorum çev-
remde.” ifadelerini kullandı.

NESLİŞAH 
yatan-Engin Altan Düzyatan 
çifti, hafta sonu tatili için 

Solunum Derneği TÜSAD İnfeksiyon Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu, sö-
mestr tatili ile artan hareketlilik ve özellikle pek çok üniversite öğrencisinin bu dönemde kent 

değiştirmesinin omicron varyantının pik yapmasına sebep olabileceği uyarısında bulundu

AYBERK PEKCAN
YAŞAMINI YİTİRDİ

Diyet ürünlerin tüketiminde dikkat 
edilmesi gerekenlerle ilgili bilgi ve-

ren Diyetisyen Yıldız Melek Aksoylu, 
“Kalp, tansiyon, diyabet, obezite 

gibi probleminiz varsa diyet 
ürünleri tercih edebilirsiniz. 

Fakat hiçbir neden sürekli 
light ürün kullanmanızı 

gerektirmez” dedi

Diyet ürünler yağı, şekeri, 
unu azaltılmış veya besin 
maddelerinin farklı türünün 

kullanıldığı ürünlerdir. Diyabetik 
ürünlerde şeker yerine tatlandırıcı 
kullanılması bunun en iyi örneğidir. 
Medicana International İstanbul 
Hastanesi Beslenme ve Diyet Uz-
manı Yıldız Melek Aksoylu, sağlıklı 
beslenme ve diyet süreçleri hakkın-
da bilgiler verdi. Süt ürünlerinde 
yağın ayrıştırılarak daha düşük yağlı 
ürünlerin elde edilmesinin, gevrek 
tarzı ürünlerde beyaz un yerine farklı 
un çeşitlerinin kullanılmasının diyet 
ürünlerin diğer örnekleri olduğunu 
söyleyen Aksoylu, “Bu ürünleri kulla-
nıp kullanmayacağınızı belirleyen en 
önemli faktör sağlık durumunuzdur. 
Light ürün tercihini belirlemede kan 
değerleri ve kronik hastalıklarınız 
yol göstericidir. Kalp hastalıklarıy-
la ilgili sağlık problemleriniz varsa 
yağı azaltılmış, light olan süt ürün-
lerini tercih edebilirsiniz. Tansiyon 
probleminiz varsa light zeytin tercih 
edebilirsiniz. Diyabet probleminiz 
varsa light tatlılara yer verebilirsiniz. 
Obezite probleminiz varsa sizin için 
ideal olan light ürünü seçebilirsiniz. 
Fakat hiçbir neden sürekli light ürün 
kullanmanızı gerektirmez. Her ürü-
nün light olanını tercih etmek sağlık 
problemi olmayan bir bireyde beslen-
me hatalarına bağlı sağlık sorunlarını 
beraberinde getirebilir” dedi.

Önemli olan öğün düzeni
Beslenmenin bireyin cinsiyetine, 

yaşına, fiziksel aktivitesine, yaşam 
tarzına ve genel sağlık durumuna göre 
değiştiğini kaydeden Aksoylu, “Öğün 
atlamak iyi bir beslenme modeli 

olabilir veya olmaya-
bilir. Kişiye göre çok 
değişkendir. Diyabet, 
hipertansiyon, düşük 
kan şekeri yani hipogli-
semi problemi yaşayan 
hastalar için tehlikeli 
olabilmektedir. Burada 
önemli olan öğün düzeni 
ve gün içindeki hare-
ketinizdir.  Dyt. Yıldız 
Melek Aksoylu, öğünler-
deki protein-karbonhidrat miktarı çok 
iyi ayarlanmalıdır. Yetersiz protein 
ve karbonhidrat kabızlık ve ödem gibi 
sorunlara yol açabilir. Herhangi bir 
sağlık probleminiz yoksa 2 ana öğün, 
1-2 ara öğün tarzında beslenme meto-
du uygulanabilir” diye konuştu.

Tek tip beslenme iyi değil
Tek tip beslenmenin doğru bir 

beslenme yaklaşımı olmadığını dile 
getiren Aksoylu, “Tüm besinlerin sağlı-
ğımız üzerinde mucizevi etkileri vardır. 
Tek tip beslenmek kısa süre devam et-
tirilebilir çünkü sindirim probleminden 
başlayarak vitamin, mineral yetersizli-
ğine doğru ilerler ve sağlığınız olumsuz 
etkilenir. Yeterli ve dengeli beslenmek 
uzun vadede her zaman kazandırmış-
tır” bilgisini paylaştı.

Meyvenin kendisini tüketin
Meyvelerin posasını kaybederek 

elde edilen meyve sularının kan 
şekerini hızla yükselterek, yağ depo-
lanmasını arttırdığına dikkat çeken 
Aksoylu, “Tabi burada önemli olan 
tek başına meyve suyu değil tüm gün 
içinde neler tükettiğinizdir. Meyve 
suyu yerine meyvenin kendisini tü-
ketmek her zaman daha sağlıklıdır. 
Fakat bunu içmek sizi mutlu ediyor-
sa ılımlı miktarlarda ve sıklıkta, mey-

venin posasını kaybetmeden su, süt, 
kefir ilavesi ile taçlandırmak meyve 
suyunun zararlı etkilerini minimu-
ma indirecektir. Sıkma meyve suyu 
tüketim sıklığı kişiye göre değişmek-
tedir” dedi.

Yapay palm yağı tavsiye edilmiyor
“Besinlerle birlikte gereksinimi-

ni karşılayamadığınız vitamin ve 
minerallerin takviyesini almak olası 
sağlık problemlerini önlemede büyük 
destektir. İlk öncelik; doğal olarak 
besinlerden karşılamak, karşılana-
madığı durumda doktor kontrolünde 
takviyesini almaktır” diyen Aksoylu, 
“Özellikle ‘tüketmeyin’ diyeceğimiz 
bir gıda türü örneğin; sakatat, işlen-
miş etler ya da tuzlu kuruyemişler 
gibi, yapay fruktoz, glukoz ve palm 
yağı içeren gıdalar ile margarinlerin 
tüketilmesini çok önermiyorum” 
diye konuştu.

Demir eksikliği dezavantaj
En çok karşılaşılan sorunlardan 

birinin ‘Ekmek tüketmiyorum ama 
kilo veremiyorum’ olduğunu dile 
getiren Aksoylu, “Ekmek tüketimi 
zararlı değildir. Zararlı olan besin 
ögelerini orantısız almaktır. Bilinç-
sizce ekmek tüketimini bırakanlar 
hissetikleri enerji açığını daha kalorili 
besinlerden sağlıyor. Bu da iste-
nilmeyen bir durumdur. Sizin için 
uygun olan ekmeği uygun miktarda 
tüketebilirsiniz. Doğru olduğuna 
inanılan yanlışlar arasında; glüten 
intoleransı yokken glütensiz ekmek 
tüketmek geliyor. Kepekli ekmek tü-
ketimi demir eksikliği yaşayanlar için 
dezavantaj olabiliyor. Ek olarak IBS 
problemi olanlarda ekmek seçiminde 
doğru tercihi yapmalılar” uyarısında 
bulundu.

Veli ve öğrenciler koronavirüs 
vaka sayılarındaki yükseliş 
nedeniyle “Yarı yıl tatili uzar 

mı?” sorusuna yanıt ararken, uzman 
hekimlerden Omicron hatırlatması 
geldi. Türkiye Solunum Araştırma-
ları Derneği (TÜSAD) İnfeksiyon 
Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. 
Berna Kömürcüoğlu, sömestr tatili-
ne giren ilköğretim ve ortaöğretim 
okullarındaki yaklaşık 18 milyon 
çocuğun yanı sıra pek çok üniver-
siteli gencin de bu dönemde şehir 
değişikliği yaparak ailelerinin yanına 
gittiğini hatırlatarak, bu dönemde 
yaşanan hareketliliğin salgının ya-
yılmasını kolaylaştıracağı uyarısında 
bulundu.

Şubat kara şubat olabilir
Omicron varyantına bağlı dalganın 
Şubat ayında pik yapabileceği uya-
rısını yapan Kömürcüoğlu, konuyla 
ilgili şu açıklamaları yaptı: “Omicron 
varyantının çok daha bulaşıcı olması 
nedeniyle okullarda, iş yerlerinde ve 
toplu taşıma araçlarında çok daha 
kolay bulaşabiliyor ve toplumda hızla 
yayılıyor. Özellikle büyük şehirleri-
mizde çok hızlı vaka artışları izliyo-
ruz. Omicron varyantına bağlı dalga, 
Ayrupa ülkelerini takiben Ocak 
ayı başından itibaren ülkemizde 
etkili olmaya başladı ve Şubat’ın ilk 
haftalarında ülkemizde pik yapması 
bekleniyor. Okulların Şubat tatili 

nedeniyle kapanması, özellikle ülke-
mizde aşılama takviminde olmayan 
5-11 yaş grubu ve aileleri açısından 
yararlı olabilir. Ancak tatil sürecinde 
özellikle üniversite öğrencilerinin 
büyük şehirlerden evlerine dönmele-
riyle, hastalığın küçük şehirlerde art-
masına neden olabilir. Yine sömestr 
nedeniyle artan iç turizm ve kapalı 
alanlarda sosyal aktiviteler de hasta-
lığın yayılmasını kolaylaştıracak.”

Mutlaka aşınızı olun
Kömürcüoğlu, Türkiye’de halen 
üçüncü doz aşı zamanı geldiği halde 
hatırlatıcı dozunu yaptırmayan ve 
hiç aşı olmamış yüzde 10’luk bir nü-
fus bulunduğunu ve bu kişilerin en 
riskli grubu oluşturduklarını aktara-
rak, şu çağrıyı yaptı: “Üçüncü, yani 
hatırlatıcı doz aşıların mutlaka yapıl-
ması çok önemli. Amerika’dan sonra 
Fransa, İngiltere ve Almanya’daki 
vaka artışlarıyla Avrupa kıtası sal-
gında en çok vakanın izlendiği bölge 
durumunda ve salgının başından beri 
izlenen en yüksek günlük vaka sayı-
ları bildiriliyor. İngiltere, Şubat 2022 
de işyerlerinde çalışanların dörtte 
birinin coronadan etkilenebileceğini 
açıkladı. Omicron’a bağlı vaka sayı-
sındaki hızlı artışın sağlık sisteminde 
tıkanmalara neden olmaması için 
bu kış herkesin bireysel önlemlerine 
dikkat etmesi, aşılarını tamamlama-
sı, özellikle kapalı alanlarda maske 
ve mesafe kuralına uyması çok 
önemli.”

Önemli uyarılar yaptı

Omicron varyantının kolay bu-
laşması ve özellikle üst solunum 
yollarında çok daha fazla oranda 
yerleşmesi nedeniyle mevsim-
sel gripten ayırt edilmesinin zor 
olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. 
Berna Kömürcüoğlu, “Omicron 
varyantının özellikle aşılı kişilerde 
daha hafif – orta klinik tablo, üst 
solunum yolu ve gribal semptom-
larla seyrettiği, daha nadir durum-
larda ise hastanede yatışa ve ölüme 
neden olduğunu bildiriliyor. Ancak 
özellikle aşısızlar, yaşlılar ve immun 
sistem hastalığı olan kişilerde risk 
devam ediyor” dedi. 

NEŞE MERT

AYNUR CİHAN

Dyt. Dyt. Yıldız Yıldız 
MelekMelek

AksoyluAksoylu

VATANDAŞLARIN, başlayan 
sömestr tatilinde de tedbiri elden 
bırakmaması gerektiğini önemle 
vurgulayan Kömürcüoğlu, sağlıklı 
bir dinlenme dönemi için şu önemli 
uyarıları yaptı:
■ Salgının hala devam ettiği dikka-
te alınmalı.
■ Hastalığın kliniği mevsimsel grip-
ten ayrılamadığı için, grip semptom-
ları gösteren her birey, öncelikle 
COVID-19 olarak değerlendirilip 
önlem alınmalı.
■ Özelikle kapalı alanlarda uzun 
süre geçirilmemeli, zorunlu hallerde 
maske ve mesafeye dikkat edilmesi.

■ Öncelikle çekirdek aileyle akti-

vitelerin planlanmalı, kalabalık akra-
ba ziyaretlerinden kaçınılmalı.
■ Daha çok açık alanlarda aktivi-
teler gerçekleşmeli, eğer insan yo-
ğunluğu varsa maske ve mesafeye 
dikkat edilmeli.
■ Coronavirüs yemek yerken de 
bulaşabilir, bu nedenle kalabalık ve 
kapalı yemek alanları yerine açık 
alanlar tercih edilmeli.
■ Pandemi döneminde hava koşul-
ları izin verdiği sürece açık havada 
yürüyüş, spor aktiviteleri, doğa 
gezileri en uygun sömestr aktivite-
leri olabilir.
■ Aşılı olanlarında hastalığı hafif de 
olsa geçirebileceği ve etrafındaki 
kişilere kolayca bulaştırabileceği 
unutulmamalı.

Dikkat dikkat

ALKOÇLAR
ALKOÇLAR

KEYFİNDE
KEYFİNDE

SUREKLSUREKLii L LiiGHTGHT
BESLENMEYBESLENMEYiiNN



Ödemelerini yapmak 
için çekmeceye koyduğu 
60 bin lirası çalınan 
dükkan sahibi Oya Ak-
burak, “Hanın bekçisi 
bugün sabah açınca 
olayın olduğunu anlı-
yor. Dükkan sahiplerine 
haber veriyor. Hepimiz 
geldik. Canımız yandı. 
Bayağı büyük meblağ-
larda paramızı çaldılar. 
Bütün dükkanlara gir-
mişler. Sadece para aramışlar. Para-
nın dışında bir şeye dokunmamışlar. 
Hiçbir malzemeye dokunmamışlar. 

Bilgisayarlar her şey 
yerinde duruyor. 
Sadece paraları al-
mışlar. Bizim bugün 
ödememiz vardı. 
Para onun için 
dükkandaydı. Dük-
kanımızda senelerce 
böyle bir şey olma-
mıştı. 15 senedir 
buradayız. Böyle bir 
şey olmamıştı. İlk 
defa böyle bir şeyle 

karşılaştık. Dükkana üst kat çatıdan 
girmişler. Kayıp tutar 60 bin TL’den 
fazla” şeklinde konuştu.
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OLAY, Eminönü’nde bulunan tarihi 
bir handa gece saatlerinde mey-
dana geldi. 

İddialara göre, şüp-
heli kişiler, hanın 
çatı katındaki camı 
kırarak içeri girdi. 
Handa bulunan 
yaklaşık 30 dükkana 
giren şüpheliler içe-
ride bulunan kasa-
ları patlattı. Hiçbir 
malzemeye dokun-
mayan şüpheliler 
sadece kasaların 
içerisindeki paraları ve ziynet eşyalarını 
çaldı. Bir işyerinin güvenlik kamerasını sö-
ken şüpheliler kayıt cihazını da alarak olay 
yerinden uzaklaştı. Sabah hanı açan han 
bekçisi dükkanların soyulduğunu fark etti. 
Haberi alan iş yeri sahipleri hemen hana 
gelerek durumu polis ekiplerine bildirdi. 
Olay yerinde incelemelerini yapan ekipler 
şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Çocuğumun altınlarını geri getirin
Handa bulunan dernek ofisindeki kasadan 
altınları çalınan Ümran Tulum, “Sabah 
aradılar geldik. Burası bir yardımlaşma 
kültür derneği. Evde saklayamadığım 
kızıma ait altın ve bileziklerin hepsi çalın-
mıştır. Derneğe zarar verdiler. Kasaların 
hepsini dışarı çıkarıp açmışlar. Aşağıdaki 

dükkanları da soymuşlar. Ben notlara, 
‘Bu yetim hakkıdır. Yemeyin çocuğuma 

bırakın’ diye yazdım. Ben 
bunları çok zor kazan-
dım. Lütfen hırsızlar 
en kısa zamanda çocu-
ğumun altınlarını geri 
getirin. Deprem zama-
nında evim yıkılır, altında 
kalırım burası daha 
güvenli diye buraya getir-
dim. Telefon numaraları 
yazdım. Eşimle bana bir 
şey olursa çocuğumu 
bulup ulaştırsınlar diye. 

Lütfen hırsızlar çocuğumun altınlarını geri 
getirin” diye konuştu.

Kameraları da sökmüşler
Salih Akkurt ise, “Sabah geldiğimizde hanın 
önünde arkadaşlar duruyordu. Polis olaya 
müdahale etmiş. Hırsızlık olduğu anlaşıl-
mış. Böyle bir durumla karşılaştık. Bu daha 
önceden olan bir şey. İki ya da üçüncü defa 
oluyor. Genelde burada mal anlamında bir 
hırsızlık olmuyor. Ürüne dokunmuyorlar. 
Genelde kasa hırsızlığı oluyor. Daha önce 
de olmuştu. Biz daha önceden tecrübeli ol-
duğumuz için kasada bir şey bırakmıyoruz. 
Kameraları da sökmüşler. Kayıt cihazını 
çalmışlar. Bu handa sadece bizde güvenlik 
kamerası var. Onları sökmüşler. Kayıt ciha-
zını çalmışlar” dedi.                      ■ DHA

KAZA, Maltepe Fındıklı Mahalle-
si Palmiye Caddesi üzerinde saat 
07.30 sıralarında meydana geldi. 
İddiaya göre, 34 DGG 490 plakalı 
araç sürücüsü Faik Okyay cadde 
üzerinde seyir halinde olduğu 
sırada yolda oluşan buzlanma so-
nucu direksiyon hakimiyetini kay-
bederek 50 metre sürükledikten 
sonra Çamaşırcı Deresi’ne uçtu. 
Kazada araç içerisinde bulunan 
Faik Okyay ve araç içerisindeki 

oğlu Hasan Okyay kazada hafif 
yaralandı. İhbar üzerine adrese 
itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. 
İtfaiye ekipleri, dereye uçan aracı 
kurtarma çalışmaları başlatırken 
sağlık ekipleriyse yaralıları alarak 
ilk müdahale için ambulansa 
götürdü. Sağlık ekibi içerisinde 
yer alan görevlilerden biri ise, ya-
ralıları bir kenara bırakarak basın 
mensuplarının görüntü almasını 
engellemeye çalıştı.

İSTANBULʼDA jandarmanın 
bir eve düzenlediği operasyonda, 
floresan lamba ile aydınlatılan ve 
elektrikli soba ile ısıtılan salonda 
plastik kasalar içerisine ekili 2 bin 
500 kök kenevir fidesi ele geçirildi. 
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 
uyuşturucu madde imal ve ticare-
tini yapan şüphelilere yönelik yü-
rüttüğü çalışma kapma-
sında M.K. ve E.O.’ya 
ait adreslere eş zamanlı 
operasyon düzenlendi. 
Adreslerde narkotik 
jandarma köpeği ile 
arama yapıldı. Arama-

larda floresan lamba ile aydınla-
tılan ve elektrikli soba ile ısıtılan 
evin salonunda plastik kasalarda 
yetiştirilen 2 bin 500 kök kenevir 
bitkisi ele geçirildi. 2 şüpheli 
gözaltına alındı. Jandarmadaki 
işlemlerinin ardından sevk edildik-
leri adliyede mahkemeye çıkarılan 
2 şüpheliden M.K. tutuklandı, 

E.O. ise adli kont-
rol şartıyla serbest 
bırakıldı. Kasalarda 
yetiştirilen kenevir 
fidanlarına ise imha 
edilmek üzere el 
konuldu.

Dereye uçtu!Dereye uçtu!

Zehir tacirlerine operasyon
KAZA, saat 08.15 sıralarında Kağıthane 

Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde 

evinden çıkarak doktor olarak çalıştığı has-
taneye gitmek için 34 CVZ 637 plakalı cipine 
binen A.A., yokuş aşağıya inmeye başladı. Bir 
süre sonra Kar nedeniyle sürücünün kont-
rolünden çıkan cip, park halindeki 11 araca 
çarparak durabildi. Kazayla ilgili konuşan 
Oğuzhan Kazancı, “Olay sabah yoğun kar 
yağışının olduğu sıralarda gerçekleşti. Yuka-
rıdan gelen lüks, cip tarzı bir araç aşağı doğru 
gelirken bir anda kontrolünü kaybetti. Araçla-
ra çarparak aşağı doğru indi. En sondaki mavi 
aracın olduğu noktada ters dönerek durabildi. 
Çok detaylı görmedik ama ortalama 11 araca 
çarptı. Yukarıdan gelip vurduğu anda biz de 
sesi duyduk, panikledik ve kendimizi bir anda 
kenara attık. Biz de işe gitmeye çalışıyorduk. 
Sonra zaten çekildik izledik başka bir şey 
yapamadık ve biz de donduk kaldık. Sonrasın-
da da polis ekipleri ve belediyenin kar küreme 

araçları da geldi. Gördüğümüz bildiğimiz 
kadarıyla da ölü ve yaralı yok” dedi.

Maddi hasara yol açtı
Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine 
polis ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle sokak 
ise bir süre trafiğe kapanırken, olayda ölen 
yada yaralanan olması. Kısa sürede olay 
yerine gelen polis ekipleri ise kazayla ilgili in-
celeme yaparak tutanak tuttu. Maddi hasarın 
oluştuğu bazı araçlar da çekici yardımıyla 
bulunduğu yerden kaldırıldı.     ■ DHA

Kağıthane’de sabah saatlerinde çalıştığı hastaneye gitmek üzere aracına 
binerek yola çıkan kadın doktor, yokuş aşağıya indiği esnada kayarak 11 

araca çarptı. Kaza sonucu yok trafiğe kapanırken, ölen ya da yaralanan olmadı

11 OTOMOBİLE
birden çarptı!

TEKİRDAĞʼIN Ergene ilçesinde 
önünde seyreden TIR’a arkadan çar-
pan otomobilde bulunan 2 kişi öldü, 
1 kişi de yaralandı. Kaza, gece yarısı 
Ergene ile Kırklareli’nin Lüleburgaz 
ilçeleri arasındaki 0D-100 karayolunun  
Misinli kavşağı  mevkisinde meydana 
geldi.  Cemil A.’nın kullandığı 59 ADH 
210 plakalı otomobil, önünde seyreden 
Ö.Y.’nin kullandığı 06 BLN 17 pla-
kalı TIR’ın dorsesine arkadan çarptı. 
Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen 
otomobilde bulunan 3 kişi araç içinde 
sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla böl-
geye sağlık, jandarma ve polis ekipleri 
sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde 
otomobilde bulunan Mehmet Şerbetçi 
ile Satılmış Gültekin’in yaşamlarını 
yetirdiği belirlendi. Yaralanan sürücü 
Cemil A. ambulansla Çorlu Devlet 
Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına 
alındı. Savcının olay yerinde yaptığı 
incelemenin ardından ölen 2 kişinin 
cansız bedenleri de Çorlu Devlet Has-
tanesi morguna götürüldü. TIR sürü-
cüsü Ö.Y., gözaltına alınırken, kazayla 
ilgili soruşturma sürüyor.

BÜYÜKÇEKMECEʼDE bir işyerine 
silahla gelip, 10 bin lira haraç isteyen 
3 kişi yakalandı. Gözal-
tına alınan U.A. ve G.V. 
21 Ocak’ta çıkarıldıkları 
adli makamlarca tutuk-
lanırken, İ.E.K.’nın adli 
makamlara sevk edildiği 
öğrenildi. Olay 21 Ocak 
Cuma saat 15.20 sıra-
larında Büyükçekmece 
19 Mayıs Mahallesi’nde 
bulunan bir iş yerinde meydana 
geldi. U.A., G.V. ve İ.E.K., 19 Ma-
yıs Mahallesi’nde bulunan iş yerine 
silahla gelerek tehditle iş yeri çalışanı  
O.Z.Ç’den 10 bin lira haraç istedi. 
Olumsuz yanıt alan 3 şüpheli iş ye-
rinden ayrıldı. Olayın ardından iş yeri 
çalışanı durumu polise bildirdi. Olay 
yerine gelen ekipler, iş yerindeki gü-
venlik kamera görüntülerinden olayı 
gerçekleştiren kişilerin U.A ve G.V. ile 
yaşı küçük İ.E.K.’nın işlediğini tespit 
etti. Şüphelilere yönelik yakalama 
çalışması başlatan ekipler,  Büyükçek-
mece ve Beylikdüzü’nde ikamet ettiği 
belirlenen U.A. ve G.V. ve İ.E.K.’yı 
gözaltına aldı. Gözaltına alınan U.A. 
ve G.V., 21 Ocak Cuma günü sevk 
edildiği adli makamlarca tutuklanır-
ken, yaşı küçük İ.E.K., ise bugün adli 
makamlara  sevk edildiği öğrenildi.

Yürüyüş yaparken 
hastanelik oldu

TIR’a çarptı; 
2 ölü, 1 yaralı

Haraç isteyen
3 kişi yakalandı

İstanbul Eminönü’ndeki tarihi hana giren kasa hırsızları yaklaşık 30 dükkanı 
soydu. Patlatılan kasalardan birine not bıraktığını söyleyen Ümran Tulum, 
“Ben notlara, ‘Bu yetim hakkıdır. Yemeyin çocuğuma bırakın’ diye yazdım. 
Lütfen hırsızlar en kısa zamanda çocuğumun altınlarını geri getirin” dedi

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü 
görevlileri, Avcılar Meydanı’n-
daki bir iş yeri ve Büyükçek-

mece’deki evden yapılan hırsızlık 
olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. 
Avcılar ilçesi Mustafa Kemal Paşa 
Mahallesi’ndeki bir tatlıcıdan 10 
bin 330 lira çalındı. İhbar üzerine 
olay yerine gelen polis ekipleri, çev-
redeki güvenlik kamera görüntüle-
rini inceledi. Görüntülerde dükka-
nın yakınına gelen 3 kişiden 1’inin 

içeri girdiği ve hırsızlık yaptığı, 
diğer 2 kişinin ise gözcülük yaptığı 
belirlendi. İncelemeler sonucu kim-
likleri tespit edilen şüphelilerden 
M.S.(22) ve F.Z.B. (19) 19 Ocak 
tarihinde Esenyurt’ta yakalandı. 
Büyükçekmece Türkoba Mahal-
lesi’nde bulunan bir evden ise 6 
Ocak tarihinde 30 bin lira değerin-
de ses sistemi ve elektronik eşya 
çalındı. Polis ekipleri, 20 Ocak’ta 
yine Türkoba Mahallesi’nde şüp-

heli gördükleri bir aracı durdurdu. 
Yapılan kontrollerde İ.T. (39)’nin, 
kullandığı aracın plaka bilgilerinin 
6 Ocak’taki hırsızlık olayına karış-
tığı tespit edildi. Şüpheli İ.T. gözal-
tına alındı. Avcılar’daki hırsızlık 
olayından gözaltına alınan şüpheli 
M.S. ve F.Z.B. sevk edildikleri adli 
makamlarca tutuklanırken, Büyük-
çekmece’deki hırsızlıktan gözaltına 
alınan İ.T. ise adli kontrol şartı ile 
serbest bırakıldı.            ■ DHA

İstanbul Eminönü’ndeki tarihi hana giren kasa hırsızları yaklaşık 30 dükkanı 

Tarihi handaki 
30 dükkanı

soydularHanda bulunan dernek ofi-
sindeki kasadan altınları ça-
lınan Ümran Tulum, “Sabah 
aradılar geldik. Burası bir 
yardımlaşma kültür derneği. 
Evde saklayamadığım kızıma 
ait altın ve bileziklerin hepsi 
çalınmıştır. Derneğe zarar 
verdiler. Kasaların hepsini 
dışarı çıkarıp açmışlar” dedi.

Hırsızlar yakayı ele verdiHırsızlar yakayı ele verdi
Avcılar ve Büyükçekmece’de farkı zamanlarda iki ayrı hırsızlık olayı şüphelileri 

yakalandı. Şüphelilerden 2’si tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kazanın 
meydana 
geldiği alan 
havadan gö-
rüntülendi.

Büyük meblağlarda paramızı çaldılar

SULTANGAZİʼDE dün akşam saatle-
rinde evinden çıkan bir vatandaş evinin 
yakınlarında bulunan parkta yürüyüş 
yapmaya başladı. Şahıs karla kaplı park 
içerisinde yürüdüğü esnada dengesini 
kaybedip düştü. Acı içinde kıvranarak 
yardım bekleyen şahsı o esnada o 
bölgede devriye görevi yürüten polis 
ekipleri fark etti. Ekipler durumu hemen 
sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık 
ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk 
müdahale sonrası yaralanan vatandaş 
güvenlik görevlilerinin yardımıyla sed-
yeye konuldu. Park içeresinde düşerek 
yaralanan kişi güvenlik görevlilerinin 
yardımıyla yaklaşık 100 metre sedye ile 
taşınarak ambulansa konuldu. Hasta-
neye kaldırılan şahsın vücudunun çeşitli 
yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi.
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İLAMSIZ TAKİP YOLU İLE TAKİP TALEBİNDE
ÖDEME EMRİNİN  İLANEN TEBLİĞİ

ALACAKLI : MESUT KANSIZ, 
16198822782  TC Nolu, 

VEKİLİ : Av. Muzaffer Sofuoğlu
Fahrettin Kerim Gökay Cad. 

Merdivenköy Mah. 
Dolmabahçe Sok. Pembeköşk 
Apt. No:1 D:16 K:5 Göztepe 
Kadıköy / İSTANBUL 

BORÇLU : AŞAN MÜZİK YAPIM 
PRODÜKSYON VE 
ORGANİZASYON REKLAM VE 
TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ,  
0  Vergi Nolu,     
Kültür Mah.Adnan Saygun 
Cad. Selin Apt.A Blok D.8 2.
Ulus Beşiktaş/İstanbul 
Beşiktaş / İSTANBUL

BORÇ MİKTARI : 5.000,00 TL.(faiz ve 
masraflar hariç)

Yukarıda adı, adresi yazılı alacaklıya olan
borcunuzdan dolayı yapılan icra takibinde; Yukarıda
yazılı adreslerinize Örnek no 7 ödeme emri gönderil-
miş ve bila tebliğ iade edilmiş olması üzerine adres
araştırması yapılmış olup adresinizin meçhul kalması
nedeni ile Tebligat Kanununun 28. Ve devamı hüküm-
leri gereğince ödeme emrinin gazete ile ilanen tebli-
ğine karar verilmiştir.

İş bu ilanın gazetede neşri tarihinden itibaren
yukarıda yazılı borç ve masraflarını kanuni 7 günlük
süreye 15 gün ilavesi ile 22 gün içinde ödemeniz ( te-
minatı vermeniz), borcun tamamına veya bir kısmına
veya alacaklının takibat icrası hakkına dair bir İtirazınız
varsa yine bu 22 gün içinde ayrıca ve açıkça bildirme-
niz, aksi halde cebri icraya devam edileceği hususu,
ilanen tebliğ olunur. 

İcra Dairesi Hesap Bilgileri
Banka Adı  : T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Iban No     : TR590001500158007290497055
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KAPISININ girişinden başlayan ürünler 
arasından geçerek, “kasa” diye koyduğu 
tezgâhın üzerindeki çikolata, gofret, sakız, 

şekerlemelerden arkasında biri var mı (?) görün-
mez.

O biri sabah kapısının girişinden başlayan kar-
ları üşüyen elleriyle karları temizledikten sonra 
kilidi açar. Süpürgeyi, küreği içeriye girmeden 
alır.

Sadece kapısının önünü değil, gücü ve zamanı 
yettiğince süpürür.

Akşamdan süpür bıraktığı iç zemin temizdir. 
Ahşap kasanın üzerini tozdan, yağmurdan kar-
dan korunması için fırıncı tarafından bırakılan 
bezi kaldırıp dolaba ekmekleri sayarak dizer.

Dükkân tıka basa dolduğu için düzenlemeye 
gerek de yoktur.
İlk gelen her zaman ki gibi, “Selamünaleyküm 
hayırlı işler” diye seslenen sokağın kahvecisi 
sabah çayını getirir.  

İkinci gelen, ekmek dolabına geçerken, “Erdem 
abi, 4 tane yumurta 150 gram beyaz peynir, 250 
gram zeytin, üç tane de ekmek alıyorum” der. 
Peynir, zeytin tartılırken, ayaküstü sohbet edilir.

Müşteri gider, Besmele çekilerek veresiye defteri 
açılır. Alınanlar, toplanıp yazılır.

İlk giren müşterinin veresiye alma ihtimali 
yüksek olduğu için, Ercan bey daha girmeden 
cebindeki bozuklukları siftah olsun diye içeri 
atmıştır. Yapılan alış verişte para hiç konuşul-
mamıştır.

Ercan bey mahallenin bakkalı, müşteri ise kom-
şudur.

Arapça bak kökünden gelen bakkal sebze satan 
kimse, manav, bostancı” sözcüğünden alıntıdır. 
Sebze satılmaz…

Bizde Bakkal; yiyecek, içecek, sigara gibi ürünle-
ri perakende satan dükkândır.

Girişimci, toplumsal ihtiyaçları bireysel atılımla 
gerçekleştirme amacındaki cesaret sahibi kim-
sedir.

Veresiye defterinin sahibi esnafa, bakkal denilir.

Ülkede girişimci ruhu taşıyan başlangıcın adıdır.
  
Bu alışveriş mekânlarındaki ikili ilişkiler, yapılan 
alışverişte salt bir tüketimden çok sosyal bir ilişki 
olarak işlev görür.  

Günümüzde çoğalan marketten yazdırma 
(veresiye) usulü ile bir şey alamazsın, çünkü ne 
sahibini tanırsın ne de kasada çalışan emekçi-
yi…Ama bakkal ile her şeyi paylaşırsın.
O veresiye defterinden bahseder, sen maaş ala-
madığından, sonunda yine veresiye alır gidersin.
Kendine çay yapmıştır, hadi gel beraber içelim 
der. Market sahibinin kim olduğunu bilemez-
sin…
Bakkal, mahalledeki her şeyden, herkesten 
haberdardır. Kim hasta, kimin neye ihtiyacı var? 
Filancanın kızı kiminle gizli görüşüyor? Kim 
evlenecek? Mahallede doktor, mühendis, dul, 

yetim, fakir kim, ne nereden temin edilir? En iyi 
usta kimdir?
Her şeyi bilir.
Bildiğin STK gibi de çalışır.
Çocukluğumdan kalan alışkanlık ve de oradaki 
sıcak atmosferden olsa gerek ekmek, zeytin, 
yumurta, sigara vs gibi tükettiklerimi sürekli 
bakkalımdan alırım.

Parası olmayan komşumuza günlük ihtiyacını 
karşıladığını bildiğimden kendimce destek olma-
ya çalışırım.   
O bana Erol abi der, ben ona Ercan, eşine de 
abla derim, geçinir gideriz. Bilirim ki param 
olmasa da aç kalmam…

Bakkallar, günümüzde hala veresiye ürün satan, 
bir başka ifadeyle faizsiz kredi kullandıran, yeri-
ne göre evimize kadar servis yapan, en olmadık 
zamanda ihtiyacımız olan yiyeceği satın alabildi-
ğimiz işletmelerdir.
 
Ekonominin canlılığını koruması, sürdürülebilir 
olması anlamında bu küçük işletmeler (esnaf-sa-
natkârlar) çok büyük önem arz eder.

Dükkân ne kadar küçük olursa olsun olabil-
diğince çok ürünle mahalleye hizmet etmeye 
çalışır.

 “Abi günlük iş buldum, birazdan gideceğim. 
Ekmek arası peynir versen biraz, aç çalışmasam. 
Akşam alacağım yevmiyeden öderim” sözlerini 
duyacağınız tek yerdir.
Mahallenin bakkalı hiç geri çevirmez. Çünkü 
yurttaşın düşen alım gücünün en yakın şahididir. 
Ercan Bey yılbaşı gecesi gelen zam haberle-
rinden sonra üç gün veresiye alanların dışında 
dükkânına kimsenin girmediğini söylüyor.
Devamın da. “Peynir, sosis, bisküvi gibi şeylerde 
bazen veresiye veriyoruz, halden anlarız ama 
sigara gibi ürünlerde artık yapamıyoruz. Bizim 
de kazancımız çok düştü, riske atabileceğimiz 
para yok” diyor.
Artık bakkallar da post cihazları var. Yurttaş 
olarak en azından bulabildiğimiz her şeyi bak-
kallarımızdan alalım. Destek olmak ve varlıkları-
na devam etmeleri için bunu yapmalıyız.   
Bakkalların kepenk kapatması demek, yoksul, 
kredi kartı kullanmayan yurttaşa öl demektir.  
Birkaç yandaşını koruyup, “git şu mahalledeki 
veresiye defterini gizlice öde” demek ne yurttaşı 
düşünmektir, ne de küçük esnafı korumaktır.  
Sadece İstanbul’da yaklaşık 12 bin, Anadolu da 
milyonlarca varken kaç tane defter kapatacaksınız…
Yani güzel insan, destek vermeli, bakkalına 
sahip çıkmalısın.
Aksi halde sen işte, pazar da iken okuldan 
gelecek olan çocuğun için evinin anahtarını 
bırakacağın canını koruması için güvendiğin bir 
bakkalın olmayacak…
Esnafımıza, sanatçımıza, zanaatkârımıza sahip 
çıkalım ki, değerlerimiz büyüsün…
Ve de unutma! Cenazene – düğününe market 
sahibi değil, mahallende ki bakkal gelecektir.

Değerlerimize sahip çıktığımız sürece büyürüz !
erolyolcu3434@gmail.com

VUSLAT

Erol Sırrı YOLCU

SİLİVRİʼDE gün boyu devam eden 
kar yağışı önceki akşam saatlerinde 
etkili olmaya başladı. Birçok köy 
yolunun kapanma noktasına geldiği 
kar yağışı nedeniyle teyakkuz halinde 
olan Afet Koordinasyon Merkezi 
ekipleri hummalı bir çalışma başlattı. 
Silivri Kaymakamı Tolga Toğan 
ve Silivri Belediye Başkanı Volkan 
Yılmaz, karla mücadele çalışmalarını 
yerinde inceleyerek merkez sorumlu-
su Uğur Tozlu’dan bilgi aldı. Burada 
durum değerlendirme ve koordi-
nasyon toplantısı gerçekleştirildi. 
Merkezde bulunan MOBESE kama-
raları aracılığıyla ana arterler, cadde 
ve sokaklar, köy yollarını inceleyen 

Kaymakam Toğan ve Başkan Yılmaz 
müdahale talimatları verdi. Kap-
samlı bir çalışma yapıldığını belirten 
Başkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi 
olarak 95 araç ve 486 personel ile 
sahadayız. Tüm kurumlarla koor-
dine halindeyiz. Afet Koordinasyon 
Merkezimiz mağduriyetlere müda-
hale ediyor. Şuana kadar 49 olaya 
müdahale ettik. Mahsur kalan 12 
aracı kurtardık. Yine Silivri’de tedavi 
gören diyaliz hastası 8 vatandaşı-
mız ikamet adresi olan Çatalca’ya 
gitmek üzereyken yolda kaldı. Ekip-
lerimiz sağ salim kurtardı ve şuanda 
misafirimizler. Cadde ve sokaklar 
başta olmak üzere kapanan yolların 
açılması ve tuzlama çalışmalarımız 
aralıksız sürüyor. Yolda kalan vatan-
daşlarımıza hızlı bir şekilde ulaşarak 
kurtarıyoruz. Silivrili hemşehrileri-
miz zorunlu olmadıkça araçlarıyla 
dışarı çıkmasınlar. Acil durumlar için 
444 20 47 numaralı hattımız 24 saat 
açık” dedi.

Afet Koordinasyon Merkezi’nde yürütü-
len çalışmaları yerinde inceleyen Silivri 

Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Siliv-
rili hemşehrilerimiz zorunlu olmadıkça 

araçlarıyla dışarı çıkmasınlar” dedi

Dışarı çıkmayın!

ESENYURT Beledi-
yesi Kışla Mücadele 
Ekipleri çalışmalarına 
aralıksız devam ediyor. 
Tuzlama ve küreme 
çalışmalarının yanı 
sıra Afet Koordinsyon 
Merkezi’ne gelen ih-
barlara anında müda-
hale ediliyor. Veteriner 
ekipleri, sokak hayvanlarına mama 
ulaştırmak, zabıta ekipleri de 
oksijen tüpleri biten bir hastaneye 
yardım etmek için gece boyunca 
karla mücadele etti. Esenyurt Be-
lediyesi, İstanbul’da etkili olan kar 
yağışının getirdiği olumsuzluklarla 
mücadele etmeye devam ediyor. 
Tuzlama ve kar küreme çalışma-
larının yanı sıra Esenyurt Belediye 
Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un 
başkanlık ettiği Afet Koordinasyon 
Merkezi’ne gelen ihbarlara anında 
müdahale ediliyor.

Oksijen tüpleri bitti
Çalışmalar kapsamında 7 bulvar, 
130 cadde ve 2 bin 796 sokakta kar 

küreme çalışması 
devam ediyor. 
Veteriner İşleri 
Müdürlüğü ekipleri 
sokakta yaşayan 
hayvanlara mama 
ulaştırmak için 
gece boyunca 
görev yaptı. Yarım 
metreyi aşan kar-

ların arasından sokak hayvanlarına 
ulaşan ekipler mama takviyesi yap-
tı. Esenkent Mahallesi’nde bulunan 
bir hastanenin ‘oksijen tüpleri 
bitti’  ihbarı üzerine harekete geçen 
ekipler hastaneye ulaşarak boş 
tüpleri aldı. Akçaburgaz Mahalle-
si’nde bulunan dolum tesisine gelen 
ekipler tüpleri doldurttu. Yoğun 
bakımdaki hastaların aciliyeti nede-
niyle zamanla yarışan ekipler kısa 
sürede tüpleri hastaneye getirdi. 
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal 
Deniz Bozkurt, Afet Koordinsyon 
Merkezi’ndeki çalışmaların ardın-
dan sahaya indi. Ekiplerle bir araya 
gelen Bozkurt çalışmaları inceledi, 
yetkililerden bilgi aldı.

TÜRKİYE genelinde yağan yoğun 
kar yağışı ve Balıkesir’de yaşanan 
deprem sonrası Kartal’da bulunan 
kamu kurumlarının yetkilileri bir 
araya geldi. Olası bir afet duru-
munda etkin ve yerinde müdahale 
etmek amacıyla gerçekleştirilen 
Afet Koordinasyon Toplantısı,  
Kartal Kaymakamı Abdullah De-
mir başkanlığında yapıldı. Kartal 
İlçe Afet ve Acil Durum Merke-
zi’nde yapılan toplantıya Kayma-

kam Abdullah Demir’in yanı sıra, 
Kartal Belediyesi Başkan Yardım-
cıları Ali Apaydın ve Cengiz Türk-
men, İlçe Emniyet Müdürü Sinan 
Dallı, İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Harun Tüysüz, İlçe Sağlık Mü-
dürü Bekir Necati Şimşek, İtfaiye 
Amiri Kenan Güler, Kızılay Şube 
Başkan Yardımcı Bayram Songur, 
Sosyal Hizmet Merkezi temsilci-
leri ve Kartal Belediyesi’nin birim 
müdürleri katıldı.

Zamanla yarıştılar

Afet toplantısı

İSTANBULʼDA etkili olan 
yoğun kar yağışı nedeniyle 
onlarca araç yollarda mahsur 
kaldı. Haramidere rampasın-
da mahsur kalan vatandaş-
ların bir kısmı otomobillerini 
yollara bırakıp otellere yer-
leşti. Bir süre sonra oteller 
de dolunca içeriye yalnızca 
hamile ve çocuklu olan kadın-
lar alındı. Otele gitmeyenler 
ise geceyi otomobillerinin 
içerisinde uyuyarak geçirdi. 
Bazı vatandaşlar ise yolda 
kalan sürücülere çay ikramın-
da bulundu.

Çok mağdur olduk
Otomobilini yolda bırakıp 
geceyi otelde geçirdiğini ifade 
eden Doğukan Mutlu, “Ara-
cımızı çıkarmaya çalışıyoruz. 
Akşam 19.00’da aracımı 
bıraktım ve otele gittim. Otele 
700 lira ödedim. Otellerde 
yer yoktu, telefonla rezerve 
ettiğimiz odaların satılmış 
olduğunu da gördük” şeklinde 
konuştu. İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu’na seslenen Furkan 
Yener ise “Hiç iyi değilim. 
Ekrem Başkan’a seslenmek 
istiyorum. Beylikdüzü halkı 
olarak mağdur olduk, bizi 
yüzüstü bıraktı. Arabanın 
içerisinde uyudum. Ardından 
eve gitmeye çalıştık” ifadeleri-
ni kullandı.

Titreyerek uyudum
Gece yürüyerek eve gittiğini 
söyleyen Hasan Tartal da “Saat 
16.00’da kara yakalandık, 17.30 
gibi arabımızı bırakıp eve yaya 
gittik. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin aracı geldi bura-
ları temizledi. Şimdi de kalan 
ince kısımları temizliyoruz” diye 
konuştu. Yeğeni ile birlikte oto-
mobillerinin içerisinde titreyerek 
uyuduklarına dikkat çeken Savaş 
Polat, “Dün yaklaşık 5 saat 
yolda kaldık. Gece aracımı park 
halinde bıraktım. Gece arabada 
yeğenimle titreye titreye uyudum. 
Yardım bekliyorum en azından 
bir kürek olsa iyi olur. Beylik-
düzü Devlet Hastanesi’ne yufka 
götürmeye gidiyordum, arabayı 
çıkarırsam yufkasını vereceğim 
sonra tekrar işime geri dönece-
ğim” dedi. Otel çalışanı Derya 
Kılıç ise mahsur kalan vatandaş-
lara çay ikram ederek, “Burada 
bayağı araç kalmıştı, mahsur 
kalanlara çay servisi yaptık, onla-
rı içeriye aldık ve yer olmadığı 
için lobide ağırladık. Birlik ol-
duğumuz sürece biz var oluruz” 
dayanışma çağrısında bulundu. 
Otel yöneticisi Gökhan Aygün 
ise  “Bizim otelimiz mobilya 
fuarından dolayı zaten doluydu. 
Dolası olmasına rağmen 50-60 
oda geldi, hamile ve çocuklu 
olanları aldık. Ancak alamadığı-
mız çok kişi oldu” dedi.

İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Haramidere Rampası’nda mahsur kalan ve 
araçlarının içinde geceyi geçiren vatandaşlar yaşadıklarını esareti anlattı. Otomobilini yolda 
bırakıp geceyi otelde geçirdiğini ifade eden Doğukan Mutlu, “Otele 700 lira ödedim. Oteller-

de yer yoktu, telefonla rezerve ettiğimiz odaların satılmış olduğunu da gördük” dedi

FIRSATÇILAR
iŞ BAŞINDA!

İstanbul’da kar nedeniyle 
saat 13.00’e kadar özel 
araçların trafiğe çıkma-
sı yasaklanmıştı. İstanbul 
Valiliği, bugün saat 13.00’e 
kadar toplu taşıma ve 
görevli araçların dışındaki 
özel araçların trafiğe çıkma-
sını yasakladı. Alınan karar 
üzerine polis ekipleri Kava-
cık TEM Otoyolu Fatih Sultan 
Mehmet Köprüsü’ne girişine 
kontrol noktaları oluşturdu. 
Karardan haberi olmayan 
ve köprüden geçmek isteyen 
sürücüler TEM’de uzun araç 
kuyrukları oluşturdu. Bazı 
sürücüler hem polis nokta-
sında hem de TEM Otoyo-
lunda yolun açılması için 
beklediği görüldü. DHA

Beykoz TEM’de
araç kuyruğu

İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Haramidere Rampası’nda mahsur kalan ve 

FIRSATFIRSAT
ii

OTELE 
700 TL 
ÖDEDİM
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DUYMUYORUZ
GÖRMÜYORUZ!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kenti tam anlamıyla esir alan kar yağışı ve sonrasında 
yapılan çalışmalarla ilgili, “8 saatte bir metrekareye düşen kar yağışı, 60 kilogram 

oldu. Kar kalınlığı 80 santimetreyi bulan bölgelerimiz var” dedi. İstanbul’da her kurum, 
kuruluş ve ilçe belediyesi ile birlikte çalıştıklarını belirten İmamoğlu, “Böylesi bir konu 

üzerinden birilerine ya da kurumlara dönük ok fırlatmayı, onları yaralamayı isteyen 
birtakım söylemleri, anlayışları, elbette duymuyoruz bile” diye konuştu

◊ MURAT PALAVAR

İSTANBUL Büyükşehir Be-
lediyesi (İBB) Başkanı Ek-
rem İmamoğlu, dün akşam 

saatlerinde başlayıp, kenti tam 
anlamıyla esir alan yoğun kar 
yağışıyla ilgili canlı yayında 
açıklamalarda bulundu. Eyüp-
sultan’daki Afet Koordinasyon 
Merkezi’nde (AKOM) konuşan 
İmamoğlu, mağduriyet yaşayan 
vatandaşların sorunlarını en aza 
indirme konusunda tüm kurum, 
kuruluşlarla müşterek bir çalışma 
içerisinde olduklarını vurguladı.

Yarım metreyi geçti
Kar yağışının, özellikle dün akşam 
21.00 sıralarında yoğunlaştığını 
aktaran İmamoğlu, şunları söy-
ledi:  “Çok yoğun bir kar yağışını 
hep birlikte yaşadık. 15.00 itiba-
riyle, öğleden sonra Arnavutköy 
ve Eyüpsultan bölgesinde yoğun 
bir biçimde başlayan kar yağışı, 
18.00 sonrası İstanbul’un özellikle 
batı tarafında Başakşehir, Esen-
yurt, Küçükçekmece, Beylikdüzü 
ve Büyükçekmece hattında çok 
yoğun etkisini gösterdi. Arkadaş-
larımdan aldığım bilgiye göre; 
sekiz saatte yaklaşık 60 kilograma 
ulaştığı noktalar var. Yani bir 
metrekareye düşen kar yağışı, 60 
kilogram. Yağmur ölçüsüyle ifade 
ediyorum. Normalde 24 saatte bir 
yere, 50 kilogram yağmur düştü-
ğünde, bu, çok yoğun bir yağmur 
yağışıdır. Biz, bunu 8 saatte kar 
yağışıyla elde eden bir bölge hali-
ne dönüştük. Kar kalınlığı 80 san-
timetreyi bulan bölgelerimiz var. 
Özellikle kuzey hattında, ki bazı 
yığılmalarla bu yollarda 1 metreyi 
aşan kar yoğunluklarına ulaştık. 
Şehrimizin genelinde ise 30-35 
santim ve 50 santim aralığında bir 
kar kalınlığı oluşmuştur.”

Yine etkili olacak
Kar yağışının bu akşam 18.00 
itibariyle yeniden başlayacağı 
yönünde tahminler olduğunu be-
lirten İmamoğlu, “Belli bölgeler-
de özellikle kar yağışı yine etkili 
olacak. O bakımdan, yapılan 
bütün uyarılara, bütün açıkla-
malara, bütün vatandaşlarımızın 
hassasiyetle uymasını istiyoruz” 
dedi. İstanbul Valiliği’nin mesai 
saatlerine ve kente giriş-çıkışlara 
yönelik kararlarını hatırlatan 
İmamoğlu, “Az önce yine Sayın 
Valimizle konuşarak mutabık 
olduğumuz, TEM otoyolunda, 
Kuzey Çevre Yolu’nda ve D100, 
yani E5 karayolunda aracını 
bırakmış olan vatandaşlarımı-
zın da araçlarını bu alanlardan 
almasına müsaade edilecektir” 
ifadelerini kullandı.  

Stokla ilgili sorun yok
Bu süreçte yoğun bir kar çalış-
ması içinde olduklarını aktaran 
İmamoğlu, şu bilgileri paylaştı:
“7 bin 421 personelimizle, 1582 
araç ve iş makinamızla, özellikle 
büyük araçların kaldırılması için 
30 adet kurtarıcı vinç ve çekici-
mizle sahada olduğumuzu ve 
çalışmalarımızı devam ettirdiği-
mizi bilmenizi istiyorum. 133 bin 
360 ton mevcutta tuz stokumuz 
var. Şu ana kadar, bu 4 günlük 
süreçte, 54 bin ton civarında da 
tuz kullandığımızı, 21 ton civa-
rında da solüsyon kullandığımızı 
paylaşalım. Dolayısıyla İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin sto-
kumuzla ilgili hiçbir sorununun 
olmadığını vatandaşlarımıza ifa-
de edelim. 150 civarında, traktör 
cinsinde, köy yolları için çalışan 
aracımız var. Onların da sürekli 
çalışmalarını yaptığını ııı belirte-
lim. Silivri, Çatalca, Şile, Sarı-
yer, Beykoz gibi bölgelerimizde 
açık olmayan köy yolumuz yok. 
Arnavutköy civarında şu an 
çalışmalar, yoğun bir biçimde 
devam ediyor. Ki en yoğun kar 
alan bölgemizin Arnavutköy 
olduğunu ifade edelim. Burada, 
çalışmalarımızla gün içerisinde 
hiç açılmamış yolun kalmayaca-

ğını duyurmak isterim. Özellikle 
Arnavutköy’de, çalışmamıza 
engel olan, yolda kalmış araç-
ların bu süreyi uzattığını ifade 
edelim. Bir yandan araç çekme 
işlemi bir yandan da yolların 
açılma işlemini arkadaşlarım 
sürdürüyorlar.”

Açılmamış bölge 
kalmadı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
ve diğer kamu kurum kuruluşla-
rıyla ilgili birtakım konuların öne 
çıkartılmak istendiğine dikkat 
çeken İmamoğlu, “Bizim, ilk 
günden itibaren yapmaya ça-
lıştığımız şey, senkronizasyonu 
sağlamak, ortak bir biçimde, 
birbirinin açığına bakan değil, 
birbirinin işine katkı sunan bir 
anlayışla, İstanbullunun bu zor 
koşullarda hayatını kolaylaş-
tırma çabası. Biz, İBB olarak, 
‘TEM, Mahmutbey bize ait 
değil veya şurası bize ait değil. 
Basın Ekspres bizimle ilgili değil’ 
demeden katkı sunmaya; aynı 
şekilde Karayolları olsun, diğer 
kamu kurum-kuruluşları olsun, 
onların bize sunduğu katkılarla 
mümkün olduğu kadar sıkıntıyı 
en aza indirme çabası sürdü-
rülmüştür. Tabii ki yoğunlaşan 
hatlar olmuştur. Özellikle D100 
karayolu, oldukça yoğun bir 
bölge. Trafiğin en yoğun aktığı 
bölge. Burada Büyükçekmece, 
Beylikdüzü, Avcılar istikametin-
de uzun saatler uğraş verdiğimizi 
belirtmek isterim. Ama şunu ifa-
de edelim: Dün gece saat 24.00 
itibariyle, ki 03.00-04.00’e kadar 
bu hatta, açılmamış bir bölge 
kalmadı. Ve bütün akışı sağla-
dık. Şu anda sadece, Beylikdüzü 
TÜYAP bölgesinden Hadımköy 
gişelerine olan güzergahta açma 
işlemleri devam etmektedir” 
bilgilerini verdi.

Seferler aksamadı
İstanbul’un batısına dönük en 
kritik konunun, metrobüs sefer-
lerinin tüm gece boyunca devam 
etmesi olduğunun altını çizen 
İmamoğlu, “İnsanların aracı-
na ulaşamaması ya da aracını 
kullanamaması noktasında, biz, 
yine o hatta insanları evlerine 
ulaştırma konusunda, kesintisiz 
metrobüs hattının açık tuttuk. 
Yoğun çalışmalar oldu. Özellikle 
TEM, Mahmutbey ve kuzey 
çevre yolunda mağdur olan, 
uzun süre ulaşılamayan vatan-
daşlarımız olduğunu biliyorum. 
Ki valiliğimizin de yaptığı -gö-
rüntülerde gördüğünüz gibi- hem 
silahlı kuvvetlerden hem diğer 
güvenlik güçlerinden, karayolları 
ekipleriyle beraber, yine bizim de 
kahraman itfaiyecilerimiz olmak 
üzere, uzun bir çalışmayla, in-
sanlara ulaşarak, erişerek onların 
ihtiyaçlarını giderme noktasında 
azami gayret gösterilmiştir” dedi.

Emekçilere teşekkür
İstanbul’da “sorumluluk alanı” 
kavramı olmaksızın her kurum, 
kuruluş ve ilçe belediyesinin 
çalışmalarına katkı sunma 
prensibiyle, çalıştıklarına vurgu 
yapan İmamoğlu, “Böylesi bir 
konu üzerinden de birilerine ya 
da kurum-kuruluşlara dönük 
ok fırlatmayı, onları yaralamayı 
isteyen birtakım söylemleri, anla-
yışları, elbette duymuyoruz bile, 
görmüyoruz bile. Ben yine bura-
dan bütün kamu kurum ve kuru-
luşlarında -şu an bile bu masada 
birçok kamu kurum kuruluşunun 
temsilcisi var- tabii ki Büyükşehir 
Belediyemiz çatısı altında olan, 
gerçekten o belki de on binlerce 
diyeceğimiz 39 ilçe belediyesinin 
de çalışanları olmak üzere, her 
emekçinin emeğine sağlık, alın 
terine sağlık. Büyük emek göste-
rildi. Senkronize çalışma çabası 
ortaya koyuldu. Bu anlamda 
hem valiliğimize hem Sayın 
Valimize de teşekkür ediyorum” 
ifadelerini kullandı.

ŞU ana kadar can kaybı yaşanmadığını 
aktaran İmamoğlu, mağdur olan vatan-
daşlara katkı sunma noktasında titiz 
bir çalışma sürdürdüklerini aktardı. Bu 
kapsamda metro seferlerini 02.00ʼye 
kadar açık tutarak, vatandaşların evlerine 
ulaşmasına yardımcı olduklarını belirten 
İmamoğlu, “İstanbulʼun doğusundan batısı-
na, D100ʼden sahil yoluna, birçok noktada 
kapalı yolumuz yoktur. Ana arterlerde keza 
aynı şekilde kapalı bir yolumuz yoktur” 
diye konuştu. Çalışmalarının ve takiplerinin 
gün boyu devam edeceğini vurgulayan 
İmamoğlu, Halk Ekmek üretimi ve sevki-
yatında büyük oranda sıkıntı yaşanmadığı 

bilgisini aktardı. Cebeci fabrikasındaki 
sevkiyat sorununun da kısa sürede çözüm-
lendiğini bildiren İmamoğlu, “Dolayısıyla, 
vatandaşlarımız gün boyu büfelerimizden 
yine ekmek ihtiyacını karşılayabilecektir” 
dedi. İSKİ ve İGDAŞ tarafında bir sorun 
yaşanmadığını, su-doğalgaz kesintilerinin 
yaşanmadığı bilgilerini paylaşan İmamoğ-
lu, yollarda mahsur kalmayla ilgili, 152 
hattına çok fazla telefon almadıklarını 
kaydetti. İmamoğlu, “190ʼı dün olmak 
üzere, toplamda 245 çağrı aldığımızı ve 
bunların her birisine mutlak geri dönme 
konusunda azami ilgi gösterdiğimizi ifade 
edelim” diye konuştu.

Birçok noktada 
kapalı yol yok

HAFTA sonu başlayan 
ve etkisini hala sürdüren 
kar yağışına karşı Bağcılar 
Belediyesi, personeliyle 24 
saat esasına göre sahada 
mücadele ediyor. Fen İşleri, 
Çevre Koruma ve Kontrol 
Müdürlüğü’ne bağlı 396 
kişiden oluşan ekip, 46 araç-
la insan ve araç trafiğinin 
yoğun olduğu yerler başta 
olmak üzere ilçe genelinde 
kar küreme ve tuzlama faa-
liyetlerini sürdürüyor. Gerek 
sosyal medya üzerinden ge-
rekse Çağrı Merkezi’ne gelen 
telefonla yardım isteyenlerin 
olduğu noktaya ekipler sevk 
ediliyor. Gece evine ulaş-
makta güçlük çeken birçok 
vatandaş otellerde misafir 
edildi. Bunun yanında Sağlık 
İşleri Müdürlüğü de sokak 
hayvanlarına yuva ve mama 
desteği veriyor.
Belediyenin bu çalışmala-
rı dışında zor durumdaki 

vatandaşlara gıda yardımı da 
bulunuyor. Destek Hizmet-
leri Müdürlüğü’nce merkezi 
noktalara kurulan mobil 
araçlardan soğuktan üşüyen 
vatandaşlar ile otoyol üzerin-
de mahsur kalan sürücülere 
sıcak çorba ve çay ikramı 
yapılıyor. Öte yandan Halkla 
İlişkiler Müdürlüğü tarafın-
dan da kar ve soğuk nede-
niyle dışarı çıkmakta güçlük 
çeken vatandaşlar ziyaret 
ediliyor. Evlere süt, ekmek, 
meyveden oluşan gıda paketi 
teslim ediliyor.
Şartlar ne olursa olsun 
daima vatandaşların yanında 
olduklarını belirten Bağcılar 
Belediye Başkanı Lokman 
Çağırıcı, “Sokaklarda da 
olsa evlerde de olsa bütün 
hemşehrilerimizin mağduri-
yet yaşamaması için gayret 
gösteriyoruz. Hizmetlerimiz 
kesintisiz bir şekilde devam 
edecek” dedi.

ARNAVUTKÖYʼDE hami-
le kadını taşıyan ambulans 
yolda kalınca yardım itfaiye-
den geldi. İtfaiye ekiplerinin 
araçlarıyla Arnavutköy Devlet 
Hastanesi’ne götürdüğü Me-
vüde Kızği isimli kadının, kızı 
dünyaya geldi. Anne ve kızının 
sağlık durumlarının iyi olduğu 
öğrenildi. Arnavutköy Boğaz-
köy’de 22 yaşındaki Mevüde 
Kızği’nin doğum sancıları baş-
ladı. İhbar üzerine sağlık ekip-
leri, hamile kadını ambulansa 

alarak Arnavutköy Devlet 
Hastanesi’ne doğru yola çıktı. 
Ancak ambulans, yoğun hava 
muhalefeti nedeniyle yolda 
kaldı. Hamile kadının yardımı-
na itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye 
aracına alınan Mevüde Kızği, 
doğuma 5 dakika kala Arna-
vutköy Devlet Hastanesi’ne 
yetiştirildi. Mevüde Kızği’nin 
hastanede kız çocuğu dün-
yaya geldi. Anne ve bebeğin 
sağlık durumlarının iyi olduğu 
öğrenildi.

Bağcılar Belediyesi, yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği 
bugünlerde ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor. Ekiplerden bir 
kısmı yolda mahsur kalanlara çorba ve çay ikram ederken diğer 
ekipler evinden çıkamayan yardıma muhtaç kişilere gıda dağıttı

Mahsur kalanlara
çay ve
çorba

İtfaiye doğuma
YETiŞTiRDi!

BÜYÜKÇEKMECE Bele-
diyesi’nden yapıolan açıkla-
mada, “Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü ve AKOM’un 
uyarılarının ardından Bü-
yükçekmece’de 300 personel 
24 saat görev başındaydı. 
Büyükçekmece Belediyesi 
Fen İşleri Müdürlüğüne 
bağlı Kar Timleri ilçenin ana 
giriş yolları, cadde, sokak ve 
bulvarlarında 24 saat hizmet 
verdi. Vatandaşlardan gelen 
yardım taleplerine anında 
cevap veren belediye ekip-
leri, yollarda mahsur kalan 
yüzlerce vatandaşı belediye 
binası, sosyal tesisler ve 
kültür merkezlerinde ağırladı. 
Sabaha kadar çay, çorba ve 
sandviç ikram edilen vatan-
daşlar belediye araçları ile 
evlerine ulaştırıldı. Sağlık 
sorunu yaşayan ve durumu 
acil olan hastalara da ulaşıl-
dı. Mimaroba mahallesinde 
ikamet eden ve kalp krizi 
geçiren bir vatandaş kepçe 
ile evinden alınarak yoldan 

geçen bir ambulansa nakle-
dildi” denildi.

 İhtiyaçlar karşılandı
 Açıklamanın devamımnda, 
“Sabaha kadar kar kürüme 
ve tuzlama işlemini aralıksız 
sürdüren Büyükçekmece 
Belediyesi’nin kar timleri İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi 
ekipleri ile koordineli olarak 
çalışmalarını sürdürüyor. 
300 personel 24 saat nöbet 
esasına dayalı olarak çalı-
şırken yolda mahsur kalan 
vatandaşlarda kurtarıldı. 
Belediye ekipleri vatandaş-
lardan gelen ilaç, yiyecek, su, 
ekmek gibi ihtiyaçları karşı-
layarak evlere servis yaptı. 
Büyükçekmece Belediyesi 
ekiplerinin büyük titizlikle 
sürdürdükleri çalışmalar tüm 
hızıyla 24 mahallede devam 
ederken Sağlık İşleri Mü-
dürlüğü’ne bağlı Veteriner 
Şefliği ekipleri de sokakta 
yaşayan canlıları da unutma-
dı” ifadeleri kullanıldı.

24 saat görev
başındaydık
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BAKAN Varank, yaptığı açıklamada, Türk
Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPA-
TENT) yapılan sınai mülkiyet başvuru sa-

yılarının salgın sürecine rağmen 2020'de olduğu gibi
artmaya devam ettiğini vurguladı. Geçen yıl TÜRK-
PATENT'e 8 bin 439 patent, 4 bin 418 faydalı model,
176 bin 493 marka ve 59 bin 247 tasarım olmak üzere
toplam 248 bin 597 yerli sınai mülkiyet başvurusu ya-
pıldığını söyleyen Varank, "Bir önceki yıla göre, yerli
patent başvurularında yüzde 3, faydalı model başvu-
rularında yüzde 24, marka başvurularında yüzde 13
ve tasarım başvurularında yüzde 41 artış gerçekleşti.
Devam eden Kovid-19 salgınına rağmen başvuru-
larda kaydettiğimiz artışlarla
birçok ülkeden pozitif yönde
ayrışmayı başardık." diye ko-
nuştu. Varank, yerli ve yabancı
toplam başvuru sayılarının da
faydalı modelde yüzde 24,
markada yüzde 12 ve tasa-
rımda yüzde 39 artarken, pa-
tentte bir miktar düştüğünü
kaydetti. Geçen yıl özellikle
yerli sınai mülkiyet tescil sayıla-
rında büyük artışlar görüldü-
ğünü belirten Varank, şu
ifadeleri kullandı: "Yerli patent
tescil sayısı 2020'ye göre yüzde
51 artarak 3 bin 342'ye ulaşır-
ken, yerli faydalı model tescil
sayısı yüzde 120 artarak 2 bin
513'e, yerli marka tescil sayısı yüzde 33 yükselişle 114
bin 242'ye çıktı. Öte yandan yerli tasarım tescil sayısı
yüzde 16 artarak 44 bin 278'e ulaştı.

İlk 50'de 19 üniversite yer aldı

Varank, 2021'de yerli patent başvurusunda bulunan
ilk 50 kuruluş arasında 19 üniversitenin yer aldığına
dikkati çekerek, yerli patent başvurularının yüzde
11'inin üniversiteler tarafından yapıldığını bildirdi. En
fazla yerli patent başvurusu yapan ilk 10 kuruluşun
1534 başvuruyla toplam yerli başvuruların yüzde
18'ini gerçekleştirdiğini dile getiren Varank, şu bilgileri
paylaştı:"Yerli patent başvurularında en fazla başvuru
yapılan sektörler sırasıyla, 609 başvuruyla 'tıbbi ve
cerrahi teçhizat ile ortopedik araçların imalatı', 534
başvuruyla 'büro makineleri ve bilgisayar imalatı', 523
başvuruyla 'başka yerde sınıflandırılmamış ev aletleri
imalatı', 483 başvuruyla 'motorlu kara taşıtı, römork
ve yarı römork imalatı', 469 başvuruyla 'eczacılık
ürünlerinin, tıbbi kimyasalların ve botanik ürünlerinin
imalatı' sektörleri oldu." Varank, sınai mülkiyet başvu-
rularının illere göre dağılımında, patent ve marka baş-
vuru sayılarında sıralamanın, İstanbul, Ankara, İzmir
şeklinde gerçekleşirken, tasarımda İstanbul, Bursa ve
Kayseri şeklinde olduğunu anlattı.

Coğrafi işaret sayısı 990'a yükseldi

Geçen yıl yapılan 352 coğrafi işaret tesciliyle toplam
tescilli coğrafi işaret sayısının 990'a yükseldiğini kayde-
den Varank, "2021'de en fazla coğrafi işaret başvurusu
yapan iller, 61 başvuruyla Erzurum, 34 başvuruyla Van
ve 28 başvuruyla Gaziantep oldu. Halen Avrupa Bir-
liği nezdinde 7 tescilli coğrafi işaretimiz bulunuyor.
Bunlar, Antep baklavası, Aydın inciri, Aydın kestanesi,
Bayramiç beyazı, Malatya kayısısı, Milas zeytinyağı ve
Taşköprü sarımsağı." dedi. Varank, geçen yıl aralıkta
yayımlanan Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri Rapo-
ru'na değinerek, "Türkiye, ulusal düzeyde patent baş-
vurularında dünyada 14'üncü, marka başvurularında
7'nci, tasarım başvurularında 4'üncü, ulusal düzeyde
genel sınai mülkiyet sıralamasında ise 9'uncu sırada
yer aldı." diye konuştu.

55551100 sayılı Sosyal Sigorta-
lar ve Genel Sağlık Sigor-
tası Kanunu'na göre,

hizmet akdiyle çalışanlar ile kendi
nam ve hesabına çalışan sigortalılara
SGK tarafından yetkilendirilmiş
hekim veya sağlık kurullarından isti-
rahat raporu alınması şartıyla geçici
iş göremezlik ödeneği yapılıyor. İsti-
rahat raporları Kurumun e-Ödenek
programıyla elektronik ortamda dü-
zenlenip, ödemeler aynı sistem üze-
rinden sigortalının talebi
alınmaksızın PTT Bank'a veya sigor-
talılar tarafından SGK'yebildirilen
banka hesaplarına gönderiliyor.
SGK, bu kapsamda geçen yıl hasta-
lık, analık, iş kazası ve meslek hasta-
lığı nedenleriyle yaşanan gelir
kaybının telafisi için sigortalılara top-

lam 8,2 milyar lira civarında ödeme
yaptı. Bu ödemenin, 600 milyon li-
rası iş kazası ve meslek hastalığı, 5,8
milyar lirası hastalık ve 1,8 milyar li-
rası da analık kapsamındaki istirahat
sebebiyle yapıldı.

Bir yılda 90 gün sigortalı
olmak şart

Sigortalılara hastalık ve analık halle-
rinde geçici iş göremezlik ödeneği
ödenebilmesi için iş göremezliğin
veya doğumun olduğu tarihten ön-
ceki bir yılda 90 gün kısa vadeli si-
gorta primi bildirilmiş olması şartı
aranıyor. Kendi nam ve hesabına ça-
lışan sigortalılara, iş kazası veya mes-
lek hastalığı ya da analık halinde
geçici iş göremezlik ödeneği ödene-
bilmesi için ayrıca, genel sağlık sigor-

tası dahil prim ve prime ilişkin her
türlü borçlarının ödenmiş olması ge-
rekiyor. İş kazası veya meslek hasta-
lığı sebebiyle iş göremezliğe uğrayan
sigortalıya her gün için geçici iş göre-
mezlik ödeneği ödenirken, hizmet ak-
diyle çalışan sigortalılara hastalık
sebebiyle iş göremezliğe uğraması
halinde iş göremezliğin üçüncü gü-
nünden başlamak üzere her gün için
ödeme yapılıyor.Hizmet akdiyle çalı-
şanlar ile şirket ortakları hariç olmak
üzere kendi nam ve hesabına çalışan
sigortalı kadının analığı halinde, do-
ğumdan önce ve sonraki 8'er haftalık
sürede, çoğul gebelik halinde ise do-
ğumdan önceki 8 haftalık süreye 2
haftalık süre ilave edilerek çalışma-
dığı her gün için geçici iş göremezlik
ödeneği veriliyor.

HABER MERKEZİ

Pozitif yönde
ayrışma oldu

SGK geçen yıl 8,2 milyar lira ödedi

T ÜİK ile Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğü verilerinden derlenen
bilgilere göre, ülke genelinde ya-

pılan konut satışları, önceki yıla göre
yüzde 0,5 azalarak 1 milyon 491 bin 856
adet oldu. Konuttaki kısmi düşüşe rağ-
men konut dışı gayrimenkul (arsa, tarla,
iş yeri, fabrika, ofis, depo, sanayi sitesi
gibi) satışları tüm zamanların rekorunu
kırdı. Bu alandaki satışlar 2021'de önceki
yıla göre yüzde 29,6 artarak 1 milyon
528 bin adede ulaştı. Konut dışı gayri-
menkulün, konut satışlarını ilk kez geride
bıraktığı görüldü. Konut dışı gayrimen-
kul satışları önceki yıl 1 milyon 179 bin,
2019'da 990 bin, 2018'de 1 milyon 125
bin ve 2017'de 1 milyon 148 bin adet ola-
rak gerçekleşmişti. Geçen yıl el değiştiren
toplam gayrimenkul sayısı ise 3 milyon
20 bin oldu.

Tarla satışı 722 bin adede ulaştı

İstanbul Gayrimenkul Değerleme Yöne-
tici Ortağı Ahmet Büyükduman, yaptığı
açıklamada, geçen yıl tarla satışlarının
722 bin adede yükseldiğini, 480 bin arsa-
nın, 124 bin iş yerinin el değiştirdiğini bil-
dirdi. Diğer gayrimenkul satışlarının 202
bin adet olarak gerçekleştiğini aktaran
Büyükduman, "Konut dışı gayrimen-
kulde yaşanan artışın başlıca iki nedeni
var. Birincisi, salgın sürecinde kırsal böl-
gelerde müstakil bir yaşam isteğinin arsa
ve tarlalara yönelik talebi artırması. İkin-
cisi ise yılın ilk yarısından sonra enflas-
yondan korunma amaçlı somut
varlıklara yatırım yapma arzusu." diye
konuştu.

Düşük fiyatlar etkili oldu

Ahmet Büyükduman, önceki yıllarda
toplam gayrimenkul satışlarının içinden
yüzde 30 pay alan tarla ve arsanın
2021'de yüzde 40'a ulaştığını söyledi.
Konut satışlarının geçen yıl artmadığını
ancak 2020'ye göre hemen hemen aynı

seviyede gerçekleştiğini aktaran Büyük-
duman, "Bu dönemde konut fiyatları
hızlı bir artış gösterdi. Yatırımcılar, ko-
nuta göre daha düşük birikimlerle alına-
bilen arsa ve arazi yatırımına yöneldi.
Kırsala yönelme eğilimi nedeniyle en
yüksek artış tarla vasıflı gayrimenkullerde
gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Uzun vadede getirisi çok yüksek

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden
Timur da gayrimenkul yatırımının sa-
dece Türkiye'de değil her ülkede enflas-
yona karşı en güvenli liman haline
geldiğini söyledi. Türkiye'de arsanın en
güvenli yatırım aracı olarak kabul edildi-
ğini belirten Timur, "Uzun vadede getirisi
de çok yüksektir. Doğru, gelişim potansi-
yeli yüksek bir lokasyonda arsa yatırımı
yapıp da kaybeden var mıdır diye sorsa-
nız gösteren olmaz sanırım." dedi.
Timur, arsanın, Türkiye'de bugüne kadar

daha çok parası olanların alabileceği bir
yatırım aracı olarak kabul gördüğünü
ifade ederek, "Bunun başlıca nedenleri;
arsa konusundaki standartlara hakim
olunamaması, bilgi eksikliği, güvensizlik,
tapu sorunu, imar problemi, elektrik, su,
yol gibi altyapı problemi. Keza küçük
bütçelerle yatırım yapma zorluğu..." diye
konuştu. Şirket olarak hayata geçirdikleri
Nef Arsa projesiyle yatırımcıları tüm bu
sorunlardan kurtararak onlara düşük
bütçelerle güvenilir bir yoldan arsa alma-
nın yollarını sunduklarını bildiren Timur,
tüm Türkiye'de vatandaşların en çok arsa
yatırımı yapmak istediği yerleri hedef al-
dıklarını söyledi. Timur, "Tapusunu
hemen teslim edebildiğimiz, 23 ayrı lo-
kasyonda arsa projeleri geliştirdik. Bun-
ların 5-6'sını satışa çıkardık. Sakarya,
Tekirdağ, Lüleburgaz, Çanakkale, Balıke-
sir ve İzmir'in en cazip bölgelerinde pro-
jeler geliştirdik." ifadelerini kullandı.
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YAYIN TÜRÜ:  Ye rel Süre li Yayın

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), geçen yıl hastalık, analık, iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle yaşanan gelir
kaybının telafisi için sigortalılara toplam 8,2 milyar lira civarında geçici iş göremezlik (rapor) ödemesi yaptı

Savunma sanayi yüksek uçuyor

SAVUNMA, Havacılık ve Uzay
Kümelenmesi Derneği SAHA İs-
tanbul Yönetim Kurulu Başkanı

ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayrak-
tar, sektörün 2021 yılında sergilediği per-
formansı değerlendirdi. Türkiye'nin yıldan
yıla, adım adım millileşme vizyonunun
olumlu çıktıları ile karşılaştığını ifade eden
Bayraktar, sektörün bu yılki en büyük ba-
şarısının bu vizyon ile gerçekleştirilen ihra-
cat artışı olduğunu vurguladı. Savunma ve
havacılık sanayisinin, 2021’de ilk kez 3 mil-
yar doları aşarak rekor kırdığına ve 3,22
milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğine
dikkati çeken Bayraktar, şöyle konuştu:

"Burada önemli olan husus ihracat kom-
pozisyonunda yerli katma değerin yıldan
yıla artan bir mahiyette gelişmesidir. Tür-
kiye için güçlü ve bağımsız bir savunma
sanayisi nasıl olmazsa olmaz ise aynı şe-
kilde dost ve müttefik ülkeler ile stratejik
ilişki kurduğumuz coğrafyalarda savunma
ve havacılık ihracatını güçlü kılması önemli
bir hedeftir. Savunma ihracatı ekonomik
bir kazanım sağlamasının çok ötesinde ih-
racat yaptığınız ülkelerle stratejik ilişki
kurma ve bu ülkeler ile her türlü ticari ve
sosyal faaliyetlerin gelişmesi için de elve-
rişli bir zemin teşkil ediyor. Bu nedenle sek-
törün ihracat hacminin etkin ve

sürdürülebilir olması kritik öneme haiz bir
konudur."

Odak ihracat, hedef ilk 10

Son 15 yılda sektör ihracatının dolar ba-
zında katlanarak arttığını dile getiren Bay-
raktar, "2006'dan 2021'e savunma ve
havacılık sektöründe ihracat hacmimiz
dolar bazında yaklaşık 7 kat büyüdü. Bu
gerçekten büyük bir başarı. Türkiye’nin sa-
vunma ve havacılık ihracatının toplamı
dünya savunma ihracatının yüzde 1’i mer-
tebesinde gerçekleşiyor. Halen bu alanda
toplam ihracatın yüzde 75’ini ABD,
Rusya, Fransa, Almanya ve Çin gerçekleş-

tiriyor." dedi. Sektörün ana hedefinin,
dünya ölçeğinde pazar payını artırmak ve
en çok ihracat yapan 10 ülke arasına gir-
mek olduğunu belirtti.

İhracat performansını son yıllarda artıran, 5 yıl içinde dünyada ilk 10'a girmeyi hedefleyen Türk savunma sanayisi,
en yeni ürünlerden Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) ilk ihracat sözleşmesini de imzaladı

İstanbul Gayrimenkul Değerleme Yönetici Ortağı Ahmet Büyükduman,
yaptığı açıklamada, geçen yıl tarla satışlarının 722 bin adede yükseldi-
ğini, 480 bin arsanın, 124 bin iş yerinin el değiştirdiğini bildirdi. 

Türkiye genelinde arsa, tarla ve iş yeri gibi konut dışı gayrimenkul satışları 2021'de önceki yıla
göre yüzde 29,6 artarak 1 milyon 528 bin adede ulaştı ve tüm zamanların rekorunu kırdı

Kurumsal arsa
yatırımları artacak
Helmann Yapı Yönetim Kurulu Başkanı
Selman Özgün ise Türkiye'de son yıllarda
arsa ve tarla yatırımlarına artan ilgiye de-
ğinerek, özellikle salgın sonrası kırsala
yönelik ilginin arttığını söyledi.Büyük yatı-
rımcıların gözdesinin her zaman doğru
yerdeki arsa ve araziler olduğunu belirten
Özgün, şunları kaydetti: "Biliyorsunuz hep
vatandaşlar kendi aralarında bahseder;
'Zamanında buralar boştu, şu bölgeye ya-
tırım yapsaydık zengin olmuştuk' şeklinde
konuşulur. Konut fiyatlarındaki artışla bir-
likte arsa ve tarla yatırımlarına ilgi de
yükseldi. Arsa yatırımları artık daha ku-
rumsal hale gelecek. Bu nedenle hemen
harekete geçtik. Doğru bölgelerde hayata
geçirdiğimiz arsa projelerimizi her bütçeye
uygun şekilde satışa sunuyoruz. Arsa pro-
jelerimizi kurumsal bir çatı altında topla-
dık. Afyonkarahisar, Didim ve Antalya gibi
önemli bölgelerde projelerimiz satışta.
Amacımız, Türkiye'nin yatırıma uygun bir-
çok bölgesinde markalı arsalarımızı her
bütçeden yatırımcı ile buluşturmak."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Va-
rank, "2021'de devam eden Kovid-19 sal-
gınına rağmen yerli başvuru ve tescillerde
kaydettiğimiz artışlarla birçok ülkeden
pozitif yönde ayrışmayı başardık." dedi

ArsA sAtıslArı 
rekor kırdı
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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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GEÇTIĞIMIZ günlerde 
Marmara, Ege ve Karade-
niz’de etkili olan fırtına balık 

fiyatlarının yükselmesine sebep 
oldu, bugün ise fiyatlar düştü. 
Kocaeli’de dün kilosu 50 liradan 
satılan hamsi, bugün 35 liradan 
alıcı buluyor. İstavritin 30 lira, 
çinekopun 70-80 lira, mezgitin de 
50 liradan satıldığı tezgahlarda, en 
çok tercih edilen türler ise hamsi 
ve istavrit oluyor. Fırtına ve rüzgar 
sebebiyle fiyatların yükseldiğini 
söyleyen balıkçılar, önümüzdeki 
günlerde fiyatların daha da düşece-
ğini öngörüyor.

Haftada 3 defa eve 
balık alıyoruz
Balık almaya gelen Aydın Alem-
deroğlu, “Dün hamsinin fiyatı 50 

liraydı, bugün fiyatı düşmüş, 35 lira 
olmuş. Balık fiyatları iyi durumda, 
haftada 3 defa eve balık alıyoruz. 
‘Denizden ne çıkarsa yiyeceksin’ 
demişler. En sağlıklı ve uygun olan 
balık. Çünkü tavuğun fiyatı 40 lira 
olmuş.Vatandaş bol bol hamsi 
yesin” dedi.

Hamsinin fiyatı 
35 liraya indi
Özellikle hamsi fiyatında düşüş 
yaşandığını söyleyen balıkçı Kenan 
Balcı, “Balık fiyatları Karadeniz’de-
ki soğuk hava şartlarından dolayı 
birkaç gün önce pahalıydı, hamsi 50 
liraydı. Bugün hava şartları düzel-
di, kar kalktı ve hamsinin fiyatı 35 
liraya indi. Fiyatlar günü gününe 
değişiyor. Yarından itibaren fiyatla-
rın düşeceğini düşünüyoruz. İnsan-

lar balığa çıkıyor, balık 
bol olursa ve tutarlarsa 
fiyatı uygun oluyor ama 
az olursa fiyatı yüksek 
oluyor. Balık fiyatının 
dolarla veya başka bir 
şeyle alakası yok. Ne ka-
dar çok o kadar ucuz, ne 
kadar az o kadar pahalı” 
diye konuştu.

DÜN 50 LIRAYDI 
BUGÜN 35 LIRA

 Kocaeli’de geçtiğimiz günlerde etkili olan olumsuz hava koşulları, balık 
fiyatlarının yükselmesine sebep olurken, bugün ise fiyatlarda düşüş yaşandı. 

Dün kilosu 50 liradan satılan hamsi bugün 35 liradan alıcı buluyor

Kripto para 
NEGATiF

Türkiye ekonomisinin içinden geçtiği kriz ortamı açlık ve yoksulluk 
riskini büyütüyor. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun Ar-Ge birimi 
KAMU-AR’ın araştırmasına göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı bir 

önceki aya göre göre 272 lira artarak 4 bin 924 liraya yükseldi

KÜRESEL PIYASALAR 
NE DURUMDA?
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BAKAN Varank, yaptığı açıklamada, Türk
Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPA-
TENT) yapılan sınai mülkiyet başvuru sa-

yılarının salgın sürecine rağmen 2020'de olduğu gibi
artmaya devam ettiğini vurguladı. Geçen yıl TÜRK-
PATENT'e 8 bin 439 patent, 4 bin 418 faydalı model,
176 bin 493 marka ve 59 bin 247 tasarım olmak üzere
toplam 248 bin 597 yerli sınai mülkiyet başvurusu ya-
pıldığını söyleyen Varank, "Bir önceki yıla göre, yerli
patent başvurularında yüzde 3, faydalı model başvu-
rularında yüzde 24, marka başvurularında yüzde 13
ve tasarım başvurularında yüzde 41 artış gerçekleşti.
Devam eden Kovid-19 salgınına rağmen başvuru-
larda kaydettiğimiz artışlarla
birçok ülkeden pozitif yönde
ayrışmayı başardık." diye ko-
nuştu. Varank, yerli ve yabancı
toplam başvuru sayılarının da
faydalı modelde yüzde 24,
markada yüzde 12 ve tasa-
rımda yüzde 39 artarken, pa-
tentte bir miktar düştüğünü
kaydetti. Geçen yıl özellikle
yerli sınai mülkiyet tescil sayıla-
rında büyük artışlar görüldü-
ğünü belirten Varank, şu
ifadeleri kullandı: "Yerli patent
tescil sayısı 2020'ye göre yüzde
51 artarak 3 bin 342'ye ulaşır-
ken, yerli faydalı model tescil
sayısı yüzde 120 artarak 2 bin
513'e, yerli marka tescil sayısı yüzde 33 yükselişle 114
bin 242'ye çıktı. Öte yandan yerli tasarım tescil sayısı
yüzde 16 artarak 44 bin 278'e ulaştı.

İlk 50'de 19 üniversite yer aldı

Varank, 2021'de yerli patent başvurusunda bulunan
ilk 50 kuruluş arasında 19 üniversitenin yer aldığına
dikkati çekerek, yerli patent başvurularının yüzde
11'inin üniversiteler tarafından yapıldığını bildirdi. En
fazla yerli patent başvurusu yapan ilk 10 kuruluşun
1534 başvuruyla toplam yerli başvuruların yüzde
18'ini gerçekleştirdiğini dile getiren Varank, şu bilgileri
paylaştı:"Yerli patent başvurularında en fazla başvuru
yapılan sektörler sırasıyla, 609 başvuruyla 'tıbbi ve
cerrahi teçhizat ile ortopedik araçların imalatı', 534
başvuruyla 'büro makineleri ve bilgisayar imalatı', 523
başvuruyla 'başka yerde sınıflandırılmamış ev aletleri
imalatı', 483 başvuruyla 'motorlu kara taşıtı, römork
ve yarı römork imalatı', 469 başvuruyla 'eczacılık
ürünlerinin, tıbbi kimyasalların ve botanik ürünlerinin
imalatı' sektörleri oldu." Varank, sınai mülkiyet başvu-
rularının illere göre dağılımında, patent ve marka baş-
vuru sayılarında sıralamanın, İstanbul, Ankara, İzmir
şeklinde gerçekleşirken, tasarımda İstanbul, Bursa ve
Kayseri şeklinde olduğunu anlattı.

Coğrafi işaret sayısı 990'a yükseldi

Geçen yıl yapılan 352 coğrafi işaret tesciliyle toplam
tescilli coğrafi işaret sayısının 990'a yükseldiğini kayde-
den Varank, "2021'de en fazla coğrafi işaret başvurusu
yapan iller, 61 başvuruyla Erzurum, 34 başvuruyla Van
ve 28 başvuruyla Gaziantep oldu. Halen Avrupa Bir-
liği nezdinde 7 tescilli coğrafi işaretimiz bulunuyor.
Bunlar, Antep baklavası, Aydın inciri, Aydın kestanesi,
Bayramiç beyazı, Malatya kayısısı, Milas zeytinyağı ve
Taşköprü sarımsağı." dedi. Varank, geçen yıl aralıkta
yayımlanan Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri Rapo-
ru'na değinerek, "Türkiye, ulusal düzeyde patent baş-
vurularında dünyada 14'üncü, marka başvurularında
7'nci, tasarım başvurularında 4'üncü, ulusal düzeyde
genel sınai mülkiyet sıralamasında ise 9'uncu sırada
yer aldı." diye konuştu.

55551100 sayılı Sosyal Sigorta-
lar ve Genel Sağlık Sigor-
tası Kanunu'na göre,

hizmet akdiyle çalışanlar ile kendi
nam ve hesabına çalışan sigortalılara
SGK tarafından yetkilendirilmiş
hekim veya sağlık kurullarından isti-
rahat raporu alınması şartıyla geçici
iş göremezlik ödeneği yapılıyor. İsti-
rahat raporları Kurumun e-Ödenek
programıyla elektronik ortamda dü-
zenlenip, ödemeler aynı sistem üze-
rinden sigortalının talebi
alınmaksızın PTT Bank'a veya sigor-
talılar tarafından SGK'yebildirilen
banka hesaplarına gönderiliyor.
SGK, bu kapsamda geçen yıl hasta-
lık, analık, iş kazası ve meslek hasta-
lığı nedenleriyle yaşanan gelir
kaybının telafisi için sigortalılara top-

lam 8,2 milyar lira civarında ödeme
yaptı. Bu ödemenin, 600 milyon li-
rası iş kazası ve meslek hastalığı, 5,8
milyar lirası hastalık ve 1,8 milyar li-
rası da analık kapsamındaki istirahat
sebebiyle yapıldı.

Bir yılda 90 gün sigortalı
olmak şart

Sigortalılara hastalık ve analık halle-
rinde geçici iş göremezlik ödeneği
ödenebilmesi için iş göremezliğin
veya doğumun olduğu tarihten ön-
ceki bir yılda 90 gün kısa vadeli si-
gorta primi bildirilmiş olması şartı
aranıyor. Kendi nam ve hesabına ça-
lışan sigortalılara, iş kazası veya mes-
lek hastalığı ya da analık halinde
geçici iş göremezlik ödeneği ödene-
bilmesi için ayrıca, genel sağlık sigor-

tası dahil prim ve prime ilişkin her
türlü borçlarının ödenmiş olması ge-
rekiyor. İş kazası veya meslek hasta-
lığı sebebiyle iş göremezliğe uğrayan
sigortalıya her gün için geçici iş göre-
mezlik ödeneği ödenirken, hizmet ak-
diyle çalışan sigortalılara hastalık
sebebiyle iş göremezliğe uğraması
halinde iş göremezliğin üçüncü gü-
nünden başlamak üzere her gün için
ödeme yapılıyor.Hizmet akdiyle çalı-
şanlar ile şirket ortakları hariç olmak
üzere kendi nam ve hesabına çalışan
sigortalı kadının analığı halinde, do-
ğumdan önce ve sonraki 8'er haftalık
sürede, çoğul gebelik halinde ise do-
ğumdan önceki 8 haftalık süreye 2
haftalık süre ilave edilerek çalışma-
dığı her gün için geçici iş göremezlik
ödeneği veriliyor.

HABER MERKEZİ

Pozitif yönde
ayrışma oldu

SGK geçen yıl 8,2 milyar lira ödedi

T ÜİK ile Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğü verilerinden derlenen
bilgilere göre, ülke genelinde ya-

pılan konut satışları, önceki yıla göre
yüzde 0,5 azalarak 1 milyon 491 bin 856
adet oldu. Konuttaki kısmi düşüşe rağ-
men konut dışı gayrimenkul (arsa, tarla,
iş yeri, fabrika, ofis, depo, sanayi sitesi
gibi) satışları tüm zamanların rekorunu
kırdı. Bu alandaki satışlar 2021'de önceki
yıla göre yüzde 29,6 artarak 1 milyon
528 bin adede ulaştı. Konut dışı gayri-
menkulün, konut satışlarını ilk kez geride
bıraktığı görüldü. Konut dışı gayrimen-
kul satışları önceki yıl 1 milyon 179 bin,
2019'da 990 bin, 2018'de 1 milyon 125
bin ve 2017'de 1 milyon 148 bin adet ola-
rak gerçekleşmişti. Geçen yıl el değiştiren
toplam gayrimenkul sayısı ise 3 milyon
20 bin oldu.

Tarla satışı 722 bin adede ulaştı

İstanbul Gayrimenkul Değerleme Yöne-
tici Ortağı Ahmet Büyükduman, yaptığı
açıklamada, geçen yıl tarla satışlarının
722 bin adede yükseldiğini, 480 bin arsa-
nın, 124 bin iş yerinin el değiştirdiğini bil-
dirdi. Diğer gayrimenkul satışlarının 202
bin adet olarak gerçekleştiğini aktaran
Büyükduman, "Konut dışı gayrimen-
kulde yaşanan artışın başlıca iki nedeni
var. Birincisi, salgın sürecinde kırsal böl-
gelerde müstakil bir yaşam isteğinin arsa
ve tarlalara yönelik talebi artırması. İkin-
cisi ise yılın ilk yarısından sonra enflas-
yondan korunma amaçlı somut
varlıklara yatırım yapma arzusu." diye
konuştu.

Düşük fiyatlar etkili oldu

Ahmet Büyükduman, önceki yıllarda
toplam gayrimenkul satışlarının içinden
yüzde 30 pay alan tarla ve arsanın
2021'de yüzde 40'a ulaştığını söyledi.
Konut satışlarının geçen yıl artmadığını
ancak 2020'ye göre hemen hemen aynı

seviyede gerçekleştiğini aktaran Büyük-
duman, "Bu dönemde konut fiyatları
hızlı bir artış gösterdi. Yatırımcılar, ko-
nuta göre daha düşük birikimlerle alına-
bilen arsa ve arazi yatırımına yöneldi.
Kırsala yönelme eğilimi nedeniyle en
yüksek artış tarla vasıflı gayrimenkullerde
gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Uzun vadede getirisi çok yüksek

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden
Timur da gayrimenkul yatırımının sa-
dece Türkiye'de değil her ülkede enflas-
yona karşı en güvenli liman haline
geldiğini söyledi. Türkiye'de arsanın en
güvenli yatırım aracı olarak kabul edildi-
ğini belirten Timur, "Uzun vadede getirisi
de çok yüksektir. Doğru, gelişim potansi-
yeli yüksek bir lokasyonda arsa yatırımı
yapıp da kaybeden var mıdır diye sorsa-
nız gösteren olmaz sanırım." dedi.
Timur, arsanın, Türkiye'de bugüne kadar

daha çok parası olanların alabileceği bir
yatırım aracı olarak kabul gördüğünü
ifade ederek, "Bunun başlıca nedenleri;
arsa konusundaki standartlara hakim
olunamaması, bilgi eksikliği, güvensizlik,
tapu sorunu, imar problemi, elektrik, su,
yol gibi altyapı problemi. Keza küçük
bütçelerle yatırım yapma zorluğu..." diye
konuştu. Şirket olarak hayata geçirdikleri
Nef Arsa projesiyle yatırımcıları tüm bu
sorunlardan kurtararak onlara düşük
bütçelerle güvenilir bir yoldan arsa alma-
nın yollarını sunduklarını bildiren Timur,
tüm Türkiye'de vatandaşların en çok arsa
yatırımı yapmak istediği yerleri hedef al-
dıklarını söyledi. Timur, "Tapusunu
hemen teslim edebildiğimiz, 23 ayrı lo-
kasyonda arsa projeleri geliştirdik. Bun-
ların 5-6'sını satışa çıkardık. Sakarya,
Tekirdağ, Lüleburgaz, Çanakkale, Balıke-
sir ve İzmir'in en cazip bölgelerinde pro-
jeler geliştirdik." ifadelerini kullandı.

Hu kuk Danýþman larý: Av. Uğur SAYANer, Av. Mustafa eNGİN
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), geçen yıl hastalık, analık, iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle yaşanan gelir
kaybının telafisi için sigortalılara toplam 8,2 milyar lira civarında geçici iş göremezlik (rapor) ödemesi yaptı

Savunma sanayi yüksek uçuyor

SAVUNMA, Havacılık ve Uzay
Kümelenmesi Derneği SAHA İs-
tanbul Yönetim Kurulu Başkanı

ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayrak-
tar, sektörün 2021 yılında sergilediği per-
formansı değerlendirdi. Türkiye'nin yıldan
yıla, adım adım millileşme vizyonunun
olumlu çıktıları ile karşılaştığını ifade eden
Bayraktar, sektörün bu yılki en büyük ba-
şarısının bu vizyon ile gerçekleştirilen ihra-
cat artışı olduğunu vurguladı. Savunma ve
havacılık sanayisinin, 2021’de ilk kez 3 mil-
yar doları aşarak rekor kırdığına ve 3,22
milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğine
dikkati çeken Bayraktar, şöyle konuştu:

"Burada önemli olan husus ihracat kom-
pozisyonunda yerli katma değerin yıldan
yıla artan bir mahiyette gelişmesidir. Tür-
kiye için güçlü ve bağımsız bir savunma
sanayisi nasıl olmazsa olmaz ise aynı şe-
kilde dost ve müttefik ülkeler ile stratejik
ilişki kurduğumuz coğrafyalarda savunma
ve havacılık ihracatını güçlü kılması önemli
bir hedeftir. Savunma ihracatı ekonomik
bir kazanım sağlamasının çok ötesinde ih-
racat yaptığınız ülkelerle stratejik ilişki
kurma ve bu ülkeler ile her türlü ticari ve
sosyal faaliyetlerin gelişmesi için de elve-
rişli bir zemin teşkil ediyor. Bu nedenle sek-
törün ihracat hacminin etkin ve

sürdürülebilir olması kritik öneme haiz bir
konudur."

Odak ihracat, hedef ilk 10

Son 15 yılda sektör ihracatının dolar ba-
zında katlanarak arttığını dile getiren Bay-
raktar, "2006'dan 2021'e savunma ve
havacılık sektöründe ihracat hacmimiz
dolar bazında yaklaşık 7 kat büyüdü. Bu
gerçekten büyük bir başarı. Türkiye’nin sa-
vunma ve havacılık ihracatının toplamı
dünya savunma ihracatının yüzde 1’i mer-
tebesinde gerçekleşiyor. Halen bu alanda
toplam ihracatın yüzde 75’ini ABD,
Rusya, Fransa, Almanya ve Çin gerçekleş-

tiriyor." dedi. Sektörün ana hedefinin,
dünya ölçeğinde pazar payını artırmak ve
en çok ihracat yapan 10 ülke arasına gir-
mek olduğunu belirtti.

İhracat performansını son yıllarda artıran, 5 yıl içinde dünyada ilk 10'a girmeyi hedefleyen Türk savunma sanayisi,
en yeni ürünlerden Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) ilk ihracat sözleşmesini de imzaladı

İstanbul Gayrimenkul Değerleme Yönetici Ortağı Ahmet Büyükduman,
yaptığı açıklamada, geçen yıl tarla satışlarının 722 bin adede yükseldi-
ğini, 480 bin arsanın, 124 bin iş yerinin el değiştirdiğini bildirdi. 

Türkiye genelinde arsa, tarla ve iş yeri gibi konut dışı gayrimenkul satışları 2021'de önceki yıla
göre yüzde 29,6 artarak 1 milyon 528 bin adede ulaştı ve tüm zamanların rekorunu kırdı

Kurumsal arsa
yatırımları artacak
Helmann Yapı Yönetim Kurulu Başkanı
Selman Özgün ise Türkiye'de son yıllarda
arsa ve tarla yatırımlarına artan ilgiye de-
ğinerek, özellikle salgın sonrası kırsala
yönelik ilginin arttığını söyledi.Büyük yatı-
rımcıların gözdesinin her zaman doğru
yerdeki arsa ve araziler olduğunu belirten
Özgün, şunları kaydetti: "Biliyorsunuz hep
vatandaşlar kendi aralarında bahseder;
'Zamanında buralar boştu, şu bölgeye ya-
tırım yapsaydık zengin olmuştuk' şeklinde
konuşulur. Konut fiyatlarındaki artışla bir-
likte arsa ve tarla yatırımlarına ilgi de
yükseldi. Arsa yatırımları artık daha ku-
rumsal hale gelecek. Bu nedenle hemen
harekete geçtik. Doğru bölgelerde hayata
geçirdiğimiz arsa projelerimizi her bütçeye
uygun şekilde satışa sunuyoruz. Arsa pro-
jelerimizi kurumsal bir çatı altında topla-
dık. Afyonkarahisar, Didim ve Antalya gibi
önemli bölgelerde projelerimiz satışta.
Amacımız, Türkiye'nin yatırıma uygun bir-
çok bölgesinde markalı arsalarımızı her
bütçeden yatırımcı ile buluşturmak."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Va-
rank, "2021'de devam eden Kovid-19 sal-
gınına rağmen yerli başvuru ve tescillerde
kaydettiğimiz artışlarla birçok ülkeden
pozitif yönde ayrışmayı başardık." dedi

ArsA sAtıslArı 
rekor kırdı
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BUZ GIBI HAVADA EKMEK KUYRUĞU!
İstanbul’da ucuz ekmek almak isteyen vatandaş kar altında uzun kuyruklar oluşturdu. Eksi 3-5 derecede kuyruğa giren 
vatandaşlar, evinin yakınında 3 liradan satılan ekmeği pahalı buldukları için, Halk Ekmek Büfesi’ne gittiklerini söyledi

GEÇTIĞIMIZ hafta içinde 
Kütahya, Afyonkarahisar 
ve Tekirdağ’da halk yağ ve 

pirinç için TMO satış ofisleri önünde 
kuyruğa girmişti. Istanbul’da ise 
fırınlardan en az 1.75 TL daha ucuza 
satılan ekmeklerden alabilmek için 
Halk Ekmek satış büfeleri önünde, 
kar altında, hissedilen sıcaklığın 
zaman zaman eksi 3-5 dereceleri 
bulduğu anlarda kuyruğa girdi. Evi-
nin hemen yakınında fırın olmasına 
rağmen kilometrelere uzaktaki Halk 
Ekmek büfesine gelmek zorunda 
kalan da var. Çünkü fırınlarda en 

ucuz ekmek 3 lira, Halk Ekmek’te 
ise 1.25 TL. Aradaki 1.75 liralık fark, 
dar gelirli için en az 1 ekmek daha 
demek. Türkiye’nin birçok noktasın-
da metrelerce uzayan ucuz ekmek 
kuyruklarından biri de Istanbul 
Çağlayan’daki Halk Ekmek büfesi-
nin önünde de görüldü. Yaşadıkarı 
zorlukları anlatan vatandaş, “Evimi-
zin hemen yanında 3 liraya ekmek 
satan yer var. Ama açıkçası kalaba-
lık aileyiz. 1 ekmeğe 3 lira vermek 
hem zor hem de güç. O yüzden 
Halk Ekmek Büfesi’ne gelmeyi tercih 
ediyoruz” dedi.

Türk lirasının değerinde 
geçen yılın son dört aylık 
döneminde yaşanan ve bu 

yıl da devam eden değer kaybının 
yol açtığı fiyat artışları, dar ve 
sabit gelirli vatandaşların açlık ve 
yoksulluk riskini giderek büyütü-
yor. Birleşik Kamu-İş Konfede-
rasyonu’nun Ar-Ge birimi KA-
MU-AR’ın, dört kişilik bir ailenin, 
dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi 
için tüketmesi gereken gıda 
miktarlarını esas alarak belirlediği 
açlık sınırı ile gıdanın yanı sıra 
diğer ihtiyaçlarını da yoksunluk 
duygusu çekmeden karşılayabil-
mesi için yapması gereken gıda 
dışındaki harcamaları dikkate 
alarak hesapladığı yoksulluk sınırı 
araştırmasının Ocak 2022 sonuçla-
rı açıklandı. Açlık sınırı ocakta bir 
önceki aya göre 272 lira artarken, 
gıda dışındaki ihtiyaçlar için ya-
pılması gereken harcama 572 lira 
ve yoksulluk sınırı da bin 415 lira 
arttı. Geçen yıl ocak ayına göre 
ise açlık sınırı bin 657 lira, gıda 
dışındaki ihtiyaçlar için yapılması 
gereken harcama ise 2 bin 496 lira 
arttı. Ailelerin gıda ve gıda dışı 
ihtiyaçlarını insan onuruna yaraşır 
bir şekilde yoksunluk hissi çekme-

den karşılayabilmesi için yapması 
gereken toplam harcama tutarını 
gösteren yoksulluk sınırı da son 
bir yılda toplam 4 bin 126 liralık 
artışla 15 bin 13 lira oldu. Açlık 
sınırı, yaşanan bu artışla birlikte 
bu ay 2022 yılı için belirlenen 4 bin 
253 liralık asgari ücretin 670 lira 
üzerine çıkarken, kamu çalışanla-
rının maaş ve ücretlerine 2022 yılı 
başından itibaren yapılan yüzde 
30,9 oranındaki zammı da anlam-
sız kıldı.

272 lira daha arttı
Dört kişilik bir ailenin dengeli ve 
sağlıklı beslenebilmesi için alması 
gereken kaloriyi sağlayacak gıda 
maddelerinden oluşturulan bir 
sepete bir ay süreyle ödenmesi 
gereken para ocak ayında için 4 
bin 924 lira olarak hesaplandı. An-
kara’da en fazla alış-veriş yapılan 
pazar ve marketlerden derlenen 
fiyatlara göre sağlıklı beslenebil-
mek için et- balık- yumurtaya aylık 
olarak harcanması gereken tutar 
bir önceki aya göre 110 lira, son 
bir yılda ise 478 lira artarak bin 
406 liraya kadar çıktı. Kuru bakli-
yat için yapılması gereken harcama 
önceki aya göre 12 lira, geçen yılın 

aynı ayına göre ise 70 liralık artışla 
156 lira oldu. Süt, yoğurt ve peynir 
için yapılması gereken harcama 
ocakta bir önceki aya göre 54 lira 
azalarak bin 157 liraya indi. Son 
bir yıllık dönemde ise 377 liralık 
artış oldu. Meyve için harcanması 
gereken para ocakta önceki aya 
göre değişmezken, geçen yılın aynı 
ayına göre ise 83 lira artarak 342 
liraya çıktı. Sebze harcamasının 
parasal tutarı da ocakta önceki 
aya göre 145 lira arttı. Sebze için 
ödenmesi gereken para geçen yılın 
sonuna göre ise 157 lira artarak 
512 lira oldu. Ocakta 755 liraya 
yükselen ekmek, un ve makarna 
için yapılması gereken harcama 
son bir ayda 48 lira, son bir yıllık 
dönemde ise 301 lira arttı. Pirinç 
ve bulgur harcamaları ocakta 22 
lira son bir yılda ise 41 lira artarak 
128 lira oldu. Sıvı yağ ve margarin 
için yapılması gereken harcama 
ocakta değişmedi, yıllık olarak ise 
47 lira artarak 114 liraya yükseldi. 
Şeker, bal, pekmez, reçel gibi gıda 
maddelerine yapılması gereken 
harcama da ocakta 33 lira azalarak 
252 lira oldu. Aynı ailenin zeytin 
için yapması gereken harcama 
ise 27 lira daha artarak 103 liraya 

çıktı. Ocakta açlık sınırı yetişkin 
bir erkek için bin 415 lira, yetişkin 
bir kadın için bin 132 lira, çocuk 
için 849 lira ve genç için de bin 528 
lira oldu.

Gıda dışı harcamalar
Yoksulluk sınırının belirlenme-
sinde gıda dışı harcamaların fiyat 
artışları da esas alınarak yapılan 
araştırmaya göre, dört kişilik bir 
ailenin gıda dışındaki gereksinim-
lerini “yoksunluk hissi duymadan” 
karşılayabilmesi için gereken 
harcama tutarı da ocakta 10 bin 89 
liraya çıktı. Ocakta giyim ve ayak-
kabı için yapılması gereken harca-
ma 766 liraya çıktı. Barınma (kira 
dahil) harcamaları 2 bin144 liraya 
yükseldi. Ev eşyası harcamaları bin 
323 lira, sağlık harcamaları 425 lira 
oldu. Ulaştırma harcamaları 2 bin 
582 liraya çıktı, haberleşme harca-
maları 548 lira, eğlence ve kültür 
harcamaları 410 lira oldu. Eğitim 
harcamaları 290 lirada kalırken, 
otel harcamaları 904 lira, diğer mal 
ve hizmetlerle ilgili harcamalar 695 
lira olarak hesaplandı. Gıda dışı 
harcamalarda 2021 yılının tama-
mında bir önceki yıla göre 2 bin 
469 liralık artış yaşandı.

KRIPTO piyasalarındaki düşüş 
hızlandı. Bitcoin, Kasım 2021’deki 67 
bin doların üzerindeki rekor fiyatının 

ardından yaklaşık yüzde 47’lik değer kay-
bıyla 35 bin dolara kadar geriledi. Gerile-
menin nedenleri hakkında konuşan Makro 
Ekonomi Uzmanı Prof. Dr. Volkan Öngel, 
“Amerikan Merkez Bankası’nın (FED) 
açıklamalarıyla beraber küresel konjonktür-
de yaşanan; Omicron varyantının ekonomi 
üzerinde yarattığı belirsizlik, Rusya, Ukray-
na ve ABD arasında yaşanan gerginlik ve 
Rusya Merkez Bankası’nın kripto paraların 
ve kripto madenciliğinin yasaklanmasına 
yönelik yaptığı açıklamalar piyasalar üzerin-
deki risk algısını arttırdı. Dolayısıyla kripto 
para piyasalarındaki negatif yönlü seyir kısa 
vadede sonlanacağa benzemiyor” dedi.

FED muslukları kısacak
ABD Merkez Bankası’nın (FED) 14 – 15 
Aralık tarihlerinde gerçekleştirdiği toplan-
tının tutanaklarını yayınlamasıyla kripto 
piyasalarında düşüşün başladığını söyleyen 
Beykent Üniversitesi’nden Makro Ekonomi 
Uzmanı Prof. Dr. Volkan Öngel, “Söz konu-
su tutanaklarda iş gücü piyasası ve enflasyo-
na ilişkin risklerin devam etmesi halinde faiz 
artışlarının öngörülenden erken veya daha 
hızlı bir şekilde uygulanmasının gerekebi-
leceği belirtildi. FED, likidite musluklarını 
kısacağını haber verdi. Nitekim bu açıklama 
küresel piyasaların risk iştahının baskılan-
masına neden oldu ve yatırımcı tarafındaki 
algı da bu yönde şekillendi” diye konuştu.

Risk algısı sürekli artıyor
Kısa vadede her iki piyasa arasındaki hare-
ket yönü aynı olsa da uzun vadede bu iliş-
kinin hangi yönde ve nasıl devam edeceğini 
kestirmenin zor olduğuna vurgu yapan Prof. 
Dr. Öngel, “Ayrıca FED’in açıklamalarının 
yanında küresel konjonktürde yaşanan; 
Omicron varyantının ekonomi üzerinde 
yarattığı belirsizlik, Rusya, Ukrayna ve ABD 
arasında yaşanan gerginlik ve Rusya Merkez 
Bankası’nın kripto paraların ve kripto ma-
denciliğinin yasaklanmasına yönelik yaptığı 
açıklamalar piyasalar üzerindeki risk algısını 
arttırdı. Dolayısıyla kripto para piyasaların-
daki negatif yönlü seyir kısa vadede sonla-
nacağa benzemiyor” dedi. DHA

Kripto piyasalarındaki düşüşle ilgili değerlendir-
melerde bulunan uzmanlar, yaşanan kayıpların 
nedeninin iki piyasa arasındaki ilişki olduğuna 

dikkat çekerek kripto para piyasalarındaki nega-
tif yönlü seyrin devam edeceğini söyledi

ACLIK SINIRIACLIK SINIRI  
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MERKEZ bankalarının 
para politikalarında 
daha hızlı sıkılaşmaya 

gideceği beklentileri yatırımcı 
risk algısını olumsuz etkileme-
ye devam ederken, başta Asya 
ülkelerinde olmak üzere yeni 
tip koronavirüs (Kovid-19) 
salgınında artan vaka sayıları 
da gündemdeki yerini koruyor. 
Bu gelişmelere Rusya ile ABD 
ve NATO arasında Ukrayna 
nedeniyle artan gerilimin de 
eklenmesi, geçen hafta pay 
piyasalarında oynaklığın yük-
selmesine ve satışların hızlan-
masına neden oldu.
Yeni haftaya bakıldığında, 
Fed’in çarşamba günü ger-
çekleştireceği yılın ilk toplan-
tısından çıkacak faiz kararı 
ve bankanın karar metninde 
vereceği mesajlar, piyasaların 
yönü üzerinde etkili olacak. Fed 
Başkanı Jerome Powell’ın top-
lantı kararının açıklanmasının 
ardından yapacağı konuşmada, 
para politikasının geleceğine 
ilişkin ipuçları aranacak. Veri 
gündeminin de oldukça yoğun 
olduğu haftada, yurt içinde ise 

TCMB’nin yılın ilk Enflasyon 
Raporu toplantısının yanı sıra 
şirketlerin geçen yılın son çeyre-
ğine ilişkin açıklamaya başlaya-
cağı bilançolar takip edilecek.

Sert düşüşler yaşanıyor
Bu gelişmeler öncesi ABD ve 
Avro Bölgesi’nde açıklanacak 
hizmet ve imalat sanayi Satı-
nalma Yöneticileri Endeksi 
(PMI) verilerinin izleneceği 
haftanın ilk işlem gününün, 
Asya borsalarında karışık, 
Avrupa ve ABD endeks vadeli 
kontratlarında ise alıcılı bir se-
yirle başlaması dikkati çekiyor.
Geçen hafta ABD’de açıkla-
nan şirket bilançolarının ve 
ekonomik verilerin karışık bir 
görünüm ortaya koymasıyla 
New York borsasında satış 
ağırlıklı bir seyir izlendi. Haf-
talık bazda S&P 500 endeksi 
yüzde 4,92 ve Dow Jones en-
deksi yüzde 4,58 değer kaybe-
derken, teknoloji hisselerinde 
satışların derinleşmesiyle 
Nasdaq endeksi yüzde 7,55 ile 
Mart 2020’den bu yana en sert 
düşüşünü kaydetti.
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YAKITSIZ VE SÜRÜCÜSÜZ ARAÇ KİRALAMA İŞİ
BAŞAKKENT İNŞAAT TURİZM ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YAKITSIZ VE SÜRÜCÜSÜZ ARAÇ KİRALAMA İŞİ 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 : 2022/49780
1-İdarenin
a) Adresi : Kayabaşı Mah. Kayaşehir Bulvarı No:59 34494 

Başakşehir/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124071000 - 2124071002 
c) Elektronik Posta Adresi : info@basakkent.com.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Yakıtsız ve Sürücüsüz 20 Adet Binek Araç 1 Adet Panelvan 

(Hizmet Aracı) 4 Adet Yük Taşıma Aracı (Kamyonet) 1 Adet 
Mobil WC aracı 1 Adet Teleskopik Yükleyici AraçAyrıntılı 
bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Merkez Ofis, İşetmesini Yaptığımız Tüm Tesisler, Hizmet 
araçları ve Kamyonetler için ise Başakşehir 
Belediyesi sınırları içerisinde olacaktır.

c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 360(ÜçyüzAltmış) gündür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Kayabaşı Mah. Kayaşehir Bulvarı No:59 Başakşehir/İstanbul
b) Tarihi ve saati : 24.02.2022 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. 
Tüzel 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 tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu
şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar 
nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan 
mevduatını gösterir banka referans mektubu,Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden
fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya
bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu
veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını 
göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma
uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve 
bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 
takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadı-
ğına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek
kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının 
veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az
(1,25) olması şartı aranır. 
Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da
vergi dairesince onaylı olması gerekir.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini 
sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise
iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların
parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , hizmet 
işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi
birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son 
iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına 
bakılır.
Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın 
gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki 
yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. 
Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin
sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif 
edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş 
deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Araç Kiralama
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
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 Başakkent A.Ş. Genel Müdürlük adresine elden teslim 
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan 
istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için 
teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 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) : Araç Kiralama/0,84
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İÇİŞLERİ Bakanı Süley-
man Soylu, Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanı Adil 

Karaismailoğlu ve İstanbul 
Valisi Ali Yerlikaya, İstan-
bul’dakiyoğun kar yağışının 
ardından sabah saatlerinde 
birçok bölgede inceleme-
de bulundu. İncelemenin 
ardından İçişleri Bakanı 
Bakan Süleyman Soylu ile 
Ulaştırma ve Altyapı Ba-
kanı Adil Karaismaloğlu, 
Karayolları Bölge Müdürlü-
ğü’nde basın mensuplarına 
açıklama yaptı. İçişleri 
Bakanı Soylu, “Önceki gün 
saat 15.00 itibariyle İstan-
bul, yoğun bir kar yağışı 
ve şiddetli soğuk ile karşı 
karşıya kaldı. O saatten 
itibaren İstanbul Valiliği’nin 
koordinasyonunda çok 
çetin bir mücadele başladı. 
Mahmutbey’den başlayıp 
Kınalı’ya kadar olan hat-
tın kontrollü bir şekilde 
açılması, Havalimanı ile 
Tayakadın arası hatta kalan 
araçların kurtarılması ve 
vatandaşların barınma 
yerine intikali tesis edildi. 
İstanbul’un her yerinde, 
kaymakamlarımız, belediye 
başkanlarımız, emniyet 
müdürlerimiz ve Jandarma 
Komutanlarımız, topyekun 
bir çalışma ortaya koydular. 
Hamdolsun, soğuk nede-
niyle herhangi bir can kaybı 
durumu meydana gelmedi” 
ifadelerini kullandı.

Temkinli olun!
Otobüs, kamyon ve TIR’la-
rın geçişine izin verilmesi 
için yarın sabahı (bu sa-
bah) bekleyeceklerinin altı-
nı çizen Bakan Soylu, “Kar 
yağışı Perşembe gününe 
kadar devam edecek. 8 
valilik, İstanbul’a gelişlerin 
durduğu için tüm barınma, 
konaklama hizmetlerini 
İstanbul çevresinde gerçek-
leştirdiler. Yolların açıla-
bilmesi için 5 valilik 100’e 
yakın iş makinesi gönderdi. 
Ulaşabildiğimiz kadar 
vatandaşımıza gıda ve 
içecek takviyesi yapmaya 
çalıştık. Perşembe gününe 
kadar bu soğuk hava ve 
kar yağışı devam edecek. 
Aynısı Kocaeli’nde de 
oldu. 25 santim kar yağdı 
ve arkadaşlarımızın aldığı 
tedbirler ile şu anda Ko-
caeli’de hayatı aksatacak 
herhangi bir problem söz 
konusu olmadı. Burada da 
orada da perşembe gününe 
kadar bu tedbirimizi hep 
beraber devam ettirmeliyiz. 
Vatandaşlarımız mümkün 
oldukça özel araçlarıyla 
yola çıkmasınlar. Saat 
13.00 gibi sayın bakanımız 
açıkladı; bu tarafa bir geliş 
verilecek ama özel araçlar 
için verilecek. Ağır vasıtalar 
ve ticari araçlar için kam-
yon, otobüs ve tırlarla ilgili 
yarın sabanı görmeliyiz. 
Aynı zamanda köprüden 

geçişlerle ilgili de Has-
dal’a kadar geliş olacak. 
Hasdal ve Haliç üzerinden 
E-5’e verilmiş olacak. 
Yine mümkün olduğun-
ca vatandaşlarımızın bu 
güzergahları da kullanma-
malarını tavsiye ediyoruz. 
Uzun zamandır böyle bir 
soğuk kar yağışı ile karşı 
karşıya kalmamıştık. Biz, 
Perşembe’ye kadar elimiz-
den gelen gayreti göstere-
ceğiz. Vatandaşlarımızdan 
da mümkün oldukça bu 
arterleri kullanmamalarını, 
soğuk hava dalgası geçene 
kadar tedbirli ve temkinli 
olmaların istiyoruz” şeklin-
de konuştu.

12 km yürüdüm!
Yolların kapanmasında 
büyük araçların etkisi 
olduğunu söyleyen Soylu, 
“Özellikle ağır vasıta araç-
lardan bahsetmek istiyo-
rum. Kendilerine uygun kış 
lastikleri ile yola çıkmaları 
gerekirdi. Maalesef gece 
03.00’ten beri belki 12 
km sadece ben yürüdüm. 
Oradaki tabloyu görebil-
mek için yürüdüm. Beledi-
ye otobüsleri, ağır vasıta, 
makas yapan tırları gör-
düm. Kamyonları gördüm, 
hepsi yolları kapatmışlardı. 
Çekicilerle bunlar çekiliyor 
ama olan orada bekleyen 
vatandaşımıza oluyor” 
diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu İstanbul’da, karla 
mücadele çalışmalarına dair açıklama yaptı. Bakan Karaismailoğlu, yollarda terk edilmiş araçlar nedeniy-

le trafiğin durduğunu belirtirken, Süleyman Soylu, vatandaşlara çağrıda bulunarak “Soğuk hava dalgası 
geçene kadar tedbirli ve temkinli olmaların istiyoruz. Özel araçlarınızla dışarı çıkmayın” uyarısını yaptı

İki bakandan
önemli uyarı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil 
Karaismailoğlu ise “Yoğun bir gece 
geçirdik ve yolda mahsur kalan 
vatandaşlar sıkıntılı süreç yaşadı” 
dedi. Karayolları Genel Müdürlüğü 
olarak Türkiye genelindeki 68 bin 

kilometre yol ağındaki çalışmaların 
devam ettiğini aktaran Karais-
mailoğlu, 4 bin 700 kilometrelik 
İstanbul Bölge Müdürlüğü sorumlu-
luğundaki yol ağında da çok özverili 
bir çalışma yapıldığını vurguladı. 

Karaismailoğlu, “Özellikle Mahmut-
bey Kavşağı ile Hadımköy Kavşağı 
arasında yolda terk edilmiş araçlar 
nedeniyle trafi k maalesef önemli bir 
zaman durdu. Yassıören ile Çatalca 
arasında da yine yolda terk edilmiş 

araçlar nedeniyle sıkıntılar yaşadık. 
Trafi k kısmen de olsa şu an işliyor. 
Ancak Mahmutbey-Hadımköy ve 
Yassıören-Çatalca arasındaki terk 
edilmiş araçların kaldırılması süreci 
devam ediyor” dedi.

Yolda terk edilmiş araçlar kaldırılıyor

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 
İstanbul’da yaşanan olum-

suz şartlara karşı 6 yeni 
tedbir açıkladı. Buna göre 
kamu kurum ve kuruşla-

rında çalışan malul, engelli 
ve hamileler 28 Ocak cuma 
gününe kadar izinli sayıla-
cak. Üniversiteler 31 Ocak 

pazartesi gününe kadar 
eğitime ara verecek

İSTANBUL yoğun Kar 
yağışına teslim oldu. Yollar 
kapandı, çok sayıda araç 
mahsur kaldı, kazalar mey-
dana geldi, toplu taşımada 
yoğunluk yaşandı. İstanbul 
Valisi Ali Yerlikaya, Yoğun 
Kar yağışı sebebiyle güven-
lik, sağlık ve ulaşım hizmet-
lerinde çalışanlar dışındaki 

kamu görevlilerinin idari 
izinli olacağını açıkladı. 
Vali Yerlikaya, saat 13.00’e 
kadar özel araçların trafiğe 
çıkmasının yasaklandığını 
duyurdu. Bolu Valisi Ahmet 
Ümit, İstanbul’da etkili olan 
kar yağışı nedeniyle Bolu’da 
otobüslerin geçişlerine 
izin verilmeye başlandığını 
duyurdu. Vali Ümit yaptığı 
açıklamada, “İstanbul’da 

yaşanan yoğun kar yağışı 
nedeniyle ilimizden İstanbul 
istikametine geçişlerine 
izin verilmeyen, 32 otobüs 
ve çok sayıda otomobilde 
bulunan 2 bin 500 yolcu 
misafir edilmiş, ihtiyaçları 
karşılanmıştır. TIR’lar 
bekletilmekte, otobüs ve 
otomobil geçişlerine izin 
verilmektedir” ifadelerini 
kullandı.

Eğitime ara verildi
Yeni tedbirleri açıklayan 
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 
“Güvenlik, sağlık ve ulaşım 
hizmetleri dışında; memur, 
işçi ve diğer personelin 
26 Ocak 2022 günü idari 
izinli sayılmasına. Kamu 
kurum ve kuruluşlarında 
çalışan malûl, engelli ve 
hamilelerin 26-27-28 Ocak 
2022 tarihlerinde idari izinli 
sayılmalarına. Esenler, 
Harem ve tüm cep otogar-
larındaki şehirlerarası yolcu 
otobüslerinin çıkışlarının 
26 Ocak 2022 Çarşamba 
günü saat 09.00’a kadar 
durdurulmasına.  Üniver-
site Rektörlerimizle yapılan 
istişareler doğrultusunda 
ilimizde yükseköğrenime 
31 Ocak 2022 Pazartesi gü-
nüne kadar ara verilmesine 
karar verilmiştir” dedi.

İstanbul için 6 yeni tedbir
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◊ TAHSİN GÜNER

TÜRKİYEʼNİN ana günde-
minden tarihe, edebiyattan 
müziğe geniş bir yelpazede 

düzenlenen Beyoğlu Sohbetleri, 
normalleşme sürecine geçilmesiyle 
birlikte yeniden başladı. Gündeme 
dair önemli konuların samimi bir 
ortamda değerlendirildiği Beyoğlu 
Sohbetleri’nin konuğu; TBMM Baş-
kanı Prof. Dr. Mustafa Şentop oldu. 
Beyoğlu Belediye Başkanımız Hay-
dar Ali Yıldız’ın ev sahipliğinde Pera 
Palas’ta gerçekleştirilen gerçekleşti-
rilen sohbete; ruhani liderler, konso-
loslar, iş, sanat, medya ve akademik 
camiadan çok sayıda önemli isim 
katıldı. Akşam yemeği ile başlayan 
gecede katılımcılar sohbet öncesinde 
Mine Geçili Konseri ile Türk müzi-
ğinin seçkin eserlerini dinledi. Kon-
serin ardından soru, cevap şeklinde 
başlayan sohbetin moderatörlüğünü 
Başkan Yıldız yaptı.

1961 anayasasını eleştirdi
Gündeme ilişkin katılımcılardan 
gelen çok sayıda soruyu cevaplayan 
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, başkanlık sistemine ilişkin 
değerlendirmelerde de bulundu. 
Demirel’in sözünden örnek veren 
Şentop, “1961 Anayasası Türki-
ye’ye yeni klasik parlamenter sistem 
diyebileceğimiz bir sistem getirmiş. 
Bu sistem, hükümeti büyük ölçüde 
güçsüzleştirmiş.  Yürütmeyi güçsüz-
leştirmiş bir sistem. Türkiye 1965’ler-
den itibaren bunun farkında varıyor. 
Örneğin, Süleyman Demirel’in “bu 
anayasa ile memleket idare edilmez” 
diye bir sözü vardır. Bu söz aslında 
60’lı yıllarda bir tecrübeye dayanıyor. 
Anayasa yürütmeyi, hükümeti çok 
kısıtlıyor. Türkiye’de 1970’lerin ba-
şından itibaren çok yoğun bir şekilde 
başkanlık, yarı başkanlık sistemi 
tartışmaları var. Yani Türkiye’de 
başkanlık sistemi birdenbire, bir gece 
veya birkaç siyasetçinin, cumhurbaş-
kanımızın aklına gelmiş de yapılmış 
bir iş değil, tartışılan bir konu” dedi.

İstedikleri hükümeti 
yıkmışlar

28 Şubat sürecini hatırlatan Şentop, 
“Parlamenter sistem Türkiye’de 
bizim vesayet sistemi diye ifade etti-
ğimiz kayıt dışı siyaset yapan bürok-
ratik unsurların siyasete müdahale 
etmesi, girmesine imkan sağlayan bir 
sistem olmuş. Parlamento üzerinde 
bir baskı kurulmuş. İstedikleri hükü-
meti kurup, istediklerini yıkmışlar. 28 
Şubat’ta bu olayların aynısını yaşa-
dık. Bunun sebebi hükümetin parla-
mento içinden çıkıyor olmasıdır. Biz 
halk olarak hükümeti seçmiyoruz, 
parlamentoyu seçiyoruz. Hükümet 
parlamentonun içinden çıkıyor, par-
lamento içi dengelere göre oluşuyor. 
O dengelere gücünüz varsa müdaha-
le ettiğinizde hükümet kurup, dü-
şürebiliyorsunuz. 28 Şubat’ta bunu 
gördük” diye konuştu.

Bu sistem istikrarı 
kamusallaştırıyor

Başkanlık sisteminin artılarından 
bahseden Şentop, “Vesayetçi sistemi 
tasfiye etmenin yolu, dışarıdan mü-
dahaleyle hükümet kurup, düşürmeyi 

engellemek, 
hükümeti doğ-
rudan mille-
tin seçmesini 
sağlamaktır. 
İşte bu yeni 
getirdiğimiz 
sistemin 
temel özel-
liği budur. 
Parlamentoyu 
ayrı seçiyoruz, 
hükümeti ayrı 
seçiyoruz, bunu 
doğrudan halk 
seçiyor. Bu sistemde 
müdahale edip, hükümet 
yıkma veya kurdurtma imkanı 
yok. Türkiye bu noktaya bu süreçleri 
yaşayarak geldi ve nihayetinde bu 
imkan ortaya çıktı ve bu sisteme ge-
çildi. Cumhurbaşkanımız, ‘20 yıldır 
seçim kazanıyoruz, yönetiyoruz. 
Bu sistem içerisinde böyle devam 
edebilir’ diyebilirdi. Ama burada bir 
istikrar var ama bu istikrar şahsa 
bağlı. Bu sistem istikrarı kurumsal-
laştırıyor. Salgın süreci istikrarı zayıf 
olan ülkelerde başlangıçta çok daha 
kötü yaşandı. Başlangıçta, kısa süreli 
hükümetlerin çok sayıda partinin 
katıldığı koalisyonların olduğu 
hükümetler veya arka arkaya seçim 
yapmak zorunda kalan ülkeler salgın 
sürecini yönetmede sıkıntılar yaşadı. 
Dünyada da birçok Avrupa ülkesi 
dahi daha istikrarlı hükümet üretme-
nin yollarını tartışıyor, düşünüyor. 
Türkiye bir öngörüyle hareket etti. 
Bu sistem değişikliyle Türkiye, siyasi 
istikrarı kurumsallaştırdı ve kalıcı 
hale getirdi” ifadelerini kullandı.

Vesayetçi bir sistem vardı
Başkanlık sistemini otomobil örneği 
vererek anlatan Şentop, “Türkiye’de-
ki vesayetçi sistemi anlatırken şu 
örneği veriyordum; Sürücü eğitimi 
verilen otomobiller var. Bu otomobil-
lere dışarıdan baktığınızda trafikteki 
normal otomobiller gibi, ama bir far-
kı var. Bu otomobillerde sağ taraftaki 
kişinin de aracı kumanda etmesini 
sağlayan mekanizmalar var. Deb-
riyaj, gaz, fren gibi mekanizmalar 
var. 1961’deki vesayetçi sistem böyle 
bir sistemdi. Seçimi kazanıp şoför 
koltuğuna oturanlar arabayı ben 
kullanıyorum zannediyor, basıyor 
gaza birden araba yavaşlıyor, kendisi 
frene basmadığı halde araba yavaşlı-
yor, niye? Yandaki adam müdahale 
ediyor. İşte vesayetçi dediğimiz şey, 
bürokratik oligarşik yapı bu sağda 
oturan adam. Türkiye’deki sistem 
böyleydi. Tayyip Erdoğan gelince 
ne yaptı, yandaki adamla kavga etti, 
dedi ki ‘sen karışma, millet beni seçti 
ben kullanacağım arabayı’. Yandaki 
adam karışınca kavgasını arttırdı. İş 
ilerledi kapıyı açtı, yandaki adamı 
aşağıya attı. Yandaki o mekanizma 
durduğu sürece, adamın oturduğu 
yer çok cazip” dedi.

FETÖ çok tehlikeli
Şentop, “Fetöcüler de sağ taraftaki 
koltuğa oturmak istediler. Onların 
amacı sol koltuğa, şoför koltuğuna 
oturmak değil, çünkü şoför koltu-
ğuna oturursan biraz sonra inebi-
lirsin, ama sağ tarafa oturursan hiç 
kalkmazsın. Yapılması gereken sağ 
taraftaki koltuğu sökmektir. Bunu 
sökersek arkaya oturanla sağ tarafa 
oturan arasında fark kalmaz. İşte 
bu hükümet sistemi değişikliği sağ 
taraftaki mekanizmayı sökmektir. Bu 
sistemle bu gerçekleştirilmiş oldu” 
ifadelerini kullandı.

Sağlık en önemli meselemiz
Salgın sürecine ilişkin konuşan 
Şentop, “Bize insanların birbirine 

ne kadar bağımlı 
olduğunu gös-
terdi. Küresel-
leşme dediği-
miz olguyu ilk 
olarak para-
nın, malların 
küreselleşmesi 
diye algılı-
yorduk. Daha 

sonra insanların 
küreselleşmesi, 

serbest dolaşımı 
bağlamında almaya 

başladık. Ama salgınla 
gördük ki hastalıklar, 

virüsler de küresel. Çin’de 
ortaya çıkan bir virüs dünyayı çok 
kısa bir zamanda dolaştı. Hastalık-
lar, salgınlar küreselse tedavilerin de 
başta aşı olarak üzere küresel olması 
lazım. Ama o noktaya tam olarak 
gelemedik. Afrika’da aşılanma oranı 
hala yüzde 10’nun altında. Ama 
bütün Almanları, Fransızları, İngiliz-
leri üç, beş kez aşılasanız Afrika’da 
bir ülkede çıkan yeni bir mutasyon 
birkaç gün içerisinde gelip Hollan-
da’da ve Almanya’da da görülüyor. 
Dünyada birimizin sağlığı hepimizin 
sağlığı haline geldi. Salgın sürecinin 
insanlara biraz daha hakkaniyet 
ölçülerinde ve geçmiş tecrübelerden 
birtakım sonuçlar çıkarma noktasın-
da faydalı olacağını ümit ediyorduk. 
İnşallah birtakım neticeler çıkarıl-
mıştır” diye konuştu.

Birleşmiş Milletler eleştirisi
Bu süreçte Türkiye’nin birçok nokta-
da dünyadaki değişim ve dönüşüm 
kavşağını iyi anlamış bir ülke olarak 
hareket ettiğini belirten Mustafa Şen-
top, “Sayın Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan BM ile ilgili ‘dünya 
beşten büyüktür’ sözünü ilk söyledi-
ğinde çok ütopik, hayali bir şeymiş 
gibi algılandı. Ama şimdi başta BM 
olmak üzere birçok ülke ve siyasetçi 
BM’nin yeniden yapılandırılmasın-
dan bahsediyor. Önümüzde, sadece 
2’nci Dünya Savaşı’nın galiplerinin 
yönettiği bir dünya yok. İki kutuplu 
dünyaydı, artık şimdi kutupsuz veya 
çok kutuplu dünya söylemleri var. 
Bunu Ukrayna’daki gelişmelerde 
görüyoruz. Ukrayna’ya askeri malze-
me, uçak gönderirken bakıyorsunuz 
bazı NATO ülkelerinin hava sahası 
kullanılmıyor. Bunlar resmi açıkla-
malarda yok ama bunu görebiliyor-
sunuz. Önemli ülke yöneticilerinin 
kendi içinde çelişkiler olduğunu 
görüyorsunuz. Bunları normal karşı-
lıyorum şaşırtıcı değil çünkü öyle bir 
dönemden geçiyoruz ki eskisi gibi bir 
düşünce konforumuz, politika üret-
me, tavır belirleme konforumuz yok. 
Bazen gün içerisinde bile yeni poli-
tikalar belirlemek, tutumlar üretmek 
mecburiyetindeyiz. Ama bu dünyayı 
anlamak, nereye evrildiğini görmekle 
başarılacak bir iş” dedi.

Beyoğlu Sohbetleri’ne ko-
nuk olan TBMM Başkanı 

Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
“Bazen bana gazetecilerle 

görüşmelerimde ‘Türki-
ye’de bir kutuplaşma var’ 
diyorlar. Ben de kutuplaş-
manın aslında siyasetçiler 
arasında olduğunu söylü-
yorum. Halk içinde kutup-

laşma yok” dedi

Halk içinde 
kutuplaşma 
yok

 Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldızʼla birlikte günde-
me dair değerlendirmelerde bulunan TBMM Başkanı Şentop, 
Türkiyeʼnin sağlıklı bir iletişime ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Diyalog ve müzakere 
vurgusu yapan Şentop, “Ta-

rih bize göstermiştir ki bugüne 
kadar çatışmalarla, katliamlarla, 

savaşlarla hiçbir şey elde edileme-
miştir. Hiçbir sorun çözülememiştir. 
İşte bütün sorunlar önümüzde, bu 
sorunlar üzerinden birçok savaşlar 

geçmiştir ama hala çözülebilmiş 
değil. Barış içerisinde yaşamak 

için müzakere ve diyalog yoluyla 
sorunları ele almalıyız. İnşallah 

Ukrayna, Rusya arasındaki 
şu anki kriz barışçıl yollar 

müzakere ve diyalogla 
çözülür” diye 

konuştu.

Diyalog şart

Ortak paydamız Türkiye olmalı
Türkiye’nin daha da 
büyümesi için çalış-
tıklarını vurgulayan 
Şentop, “Bazen bana 
gazetecilerle görüşme-
lerimde ve televizyon 
programlarında ‘Tür-
kiye’de bir kutuplaşma 
var’ diyorlar. Ben de 
kutuplaşmanın aslında 
siyasetçiler arasında 
olduğunu söylüyorum. 
Siyasetçileri dinlediği-
nizde, takip ettiğinizde 

gerçekten bir kutuplaş-
ma varmış gibi gözükü-
yor. Ama halkın içine 
indiğinizde kutuplaşma 
yok. Farklı görüşler-
den insanlar bir arada, 
birbirlerine saygı içinde 
yaşıyor. Aslında eski-
den de böyleydi ama 
biraz yukarıya çıktığı-
nızda orada yapay bir 
kutuplaşma oluşuyor, 
oluşturuluyor. Türkiye 
uygulamalarda bunları 

büyük ölçüde aştı. Siya-
si görüşlerimiz, fikirle-
rimiz farklı olabilir ama 
aynı ülkede yaşıyoruz. 
Hepimiz Türkiye’nin 
daha da büyümesi, 
güçlenmesi insanımızın 
daha müreffeh olması 
için çalışıyoruz. Siyasi 
tartışmaları birbirimizi 
itip kakmak, hakaret 
etmek için bir zemin 
şeklinde görmemeliyiz” 
şeklinde konuştu.

◊ MURAT PALAVAR

İSTANBULʼDA etkili 
olan kar hayatı durma 
noktasına getirdi. Kar ya-
ğışı nedeniyle vatandaşlar 
araçları içerisinde yollarda 
mahsur kalırken, onlar-
ca kaza meydana geldi. 
Toplu ulaşım araçlarında 

kalabalık had safhaya 
ulaştı. Duraklardaki yo-
ğunluk nedeniyle araçlara 
binemeyen vatandaşlar, 
otoyol kenarında yürüye-
rek evlerine gitmeye çalıştı. 
Şadi Yazıcı, İstanbul’da 
kar yağışı sonrasında 
ortaya çıkan tablo nede-
niyle İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkan Ekrem 
İmamoğlu’nun hazırlıksız 
olması ve koordinasyon 
eksikliği sebebiyle sert 
sözlerle eleştirdi. Başkan 
Yazıcı, 3 dönemdir bele-
diye başkanı olduğunu ve 
İstanbul’u daha önce böy-
le görmediğini belirterek,” 

İstanbul’u hiç bu kadar 
acziyet içerisinde görme-
miştim. Çünkü, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi 
ekipman bakımından 100 
tane devletten daha fazla 
ekipmana ve teçhizata 
sahip. Büyükşehir 39 ilçe 
koordinasyonu ile bu kar 
mücadelesini çok rahat 
başarabilirdi. Bu kadar 
kar yağışı altında 365 gün 
yaşayan şehirler var dün-
yada. 3 dönemdir belediye 
başkanıyım, hiç böyle bir 
durumla karşılaşmadım. 
İstanbul hiç bu kadar aciz 
kalmamıştı maalesef”  
diye konuştu.

BAŞAKŞEHİR 
Belediyesi, kültür 
sanat sezonunda 
sevilen tiyatro 
oyunlarını Başakşe-
hirlilerle buluştur-
maya devam ediyor. 
Aydan Şener’in 
başrollerinde yer 
aldığı Çamlıca’nın 
Üç Gülü Bahçeşehir 
Kültür Sanat Mer-
kezi’nde sahne aldı. 
Başakşehir Beledi-
yesi’nin kültür sanat 
sezonunda sevilen 
tiyatrocular ve oyunlar Ba-
şakşehirlilerle buluşmaya 
devam ediyor. Başrolünde 
Aydan Şener’in yer aldığı 
“Çamlıca’nın Üç Gülü” 
oyunu, Bahçeşehir Kültür 
Sanat Merkezi’nde sahne 

aldı. Başakşehirli tiyat-
roseverler soğuk havaya 
rağmen salonda yerlerini 
aldı. Ünlü tiyatro oyuncu-
su Ayşegül Altın, sahnede 
geçirdiği panik atak krizi 
nedeniyle, mesleğini bırak-
mış ve evine kapanmıştır. 

Ayşegül’ün arka-
daşları Songül ve 
Nurgül; onu hayata 
ve sahneye döndür-
mek için ellerinden 
geleni yaparlar. Ay-
şegül’ün Atina’da 
yaşayan çılgın yeğe-
ni Mine ile sevgilisi 
Aristo Manolidis, 
Ayşegül’ün asistanı 
Ercan, apartman 
görevlisi Nizam ve 
karısı Döndü bir 
plan yaparlar. Ay-
şegül’ ün ise sahne-

lere dönmek için bir şartı 
vardır: Haldun Dormen’in 
oyunu seyretmeye gelmesi. 
Ayşegül Altın’ın sahneye 
dönüş hikâyesini konu 
alan oyun tiyatroseverleri 
kahkahalara boğdu.

İstanbul aciz kaldı!
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İstanbul’da etkisini gösteren kar 

yağışı sonrasında ortaya çıkan tablo nedeniyle İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi’ni eleştirerek,”3 dönemdir belediye başkanıyım, hiç böyle bir durumla 

karşılaşmadım. Maalesef İstanbul hiç bu kadar aciz kalmamıştı” dedi

Şadi Yazıcı

Başakşehir kahkaha attı

İSTANBUL’DA sabah er-
ken saatlerden itibaren tipi 
ve kar yağışı etkili oldu. 
Kar yağışı nedeniyle birçok 
bölgede olumsuzluklar 
yaşandı. Arnavutköy’de 
İstanbul Havalimanı gü-
zergahında bulunan Arna-
vutköy Dursunköy yolları 
ise aşırı kar yağışı nedeni 
ile kapandı. Yolu kullanan 
hostes, polis, jandarma, 
belediye personelleri, fabri-
ka işçileri, gazeteciler ve 

vatandaşlar yolda mahsur 
kaldı. Yol üzerinde araç-
larında kalan vatandaşlar 
traktörler ile alınarak köy 
kahvesine toplandı. Köy 
kahvesine toplanan 70’i 
aşkın vatandaş kurtarılma-
yı bekliyor. Kahvehanede 
mahsur kalan vatandaş, 
“Biz öğle 2’den beri bura-
dayız yaklaşık 7 veya 8 saat 
oldu. Havalimanına gide-
cektik ama gidemedik bu 
köyde kaldık” dedi.

Vatandaş kahveye sığındı
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SON yıllarda beklenilmeyen bir şe-
kilde ülkemizin hemen yerinde kar 
yağdı. Öyle ki senelerdir kar yüzü 

görmeyen Güneydoğu Anadolu Bölgesin 
de yollar kapandı halk zor anlar yaşadı. 
Yollarda mahsur kaldı.

Oralarda olurda yine yıllardır kara 
hasret kalan İstanbul’da olmaz mı? Oldu 
meteoroloji ve meteorologların tüm tah-
minleri doğrultusunda yağacağı önceden 
belirtilen kar İstanbul ve çevresini felç etti. 
“Gaziantep, Osmaniye’de neler oluyor” 
derken İstanbul’da da aynısı oldu...

Kar yağması aslında berekettir. Geç-
tiğimiz yıl kuraklık geçiren bu nedenle 
su sıkıntısı çektiğimizi herkes bilir. Kar 
ülkemizin her tarafına yağdığına ve yine 
tahminlere göre devam edeceğine göre, 
2022 yılında kuraklık çekmeyeceğimizin 
habercisidir yağan karlar.

Ayrıca toprak yeterince suyu depola-
yacağı için yazlık ekimler verimli olacak, 
çiftçimiz tohum, gübre ve ilaç konusunda 
desteklenmesi mazot’un sübvanse edilmesi 
durumunda ülkemiz, olası kıtlık sorunu-
na da çözmüş olacak ve temenni ederim 
ki, hasat zamanı iyi fiyat alırsa üretici ve 
çiftçilerimizin yüzleri de gülecektir.

Gelelim gazeteci parti sözcülerine
İstanbul’da kar yağacağı önceden bildi-

rildi mi? Evet.
Valilik ve Belediyeler tedbirli olduklarını 

açıkladılar mı? Evet.
Hatta Valilik bazı araçların trafik’e 

çıkmasını yasakladı mı evet.
Peki buna halkımız uydu mu? Hayır. 

Kararlar duyurulduğu halde, “Ben ara-
bama güveniyorum. Lastiği yeni aldım” 
diyerek trafiğe çıktılar mı? Evet.

Kar yağmaya başladıktan sonra bu tür 
araçlara ne oldu? Yağan kar sonrasında 
kara saplanıp kaldılar ve tüm yolların 
tıkanmasına sebep oldular mı Evet.

Bunlara ek olarak kar ve buzlanma 
sonucunda zincirleme kazalar oldu mu? 
Evet.

Akşam televizyonlarda sözüm ona 
bilgelik yarışına dönen programlarda gak, 
guk saatleri başladı mı Evet.

Hani “Öküzün altında buzağı aramak” 
diye bir atasözümüz var ya, tam da buna 
uygun olarak gazeteci olup kamu görevi 
yaptığını unutan ve gazetecinin ne yap-
ması gerektiğini bilmeyenler ile ekranların 
altında kendilerini akademisyen ya da bil-
ge kişi olarak tanıtanlar başladılar buzağı 
aramaya.

Efendim yolların kime ait olduğunu 
tıkanan yolların Karayollarının mı, Bele-
diyenin mi, TEM’in kimin Kuzey Anadolu 
yolunun kime ait olduğunu bilmeden 
suçlamalara imalara başlayıp halka yanlış 
bilgiler vermeye başladılar.

Mesela birisi, ekranda kar ya da kaza 
nedeniyle tıkanmış yolların, kapalı oldu-
ğunu, hatta ambulansların dahi kıpırda-
yamadığını görüp, “Bunlara yardım eden 
su ve kumanya veren, araçlara benzin 
götüren kimse yok mu?” diyor. Arkadaş 
o saatte cankurtaran çalışamıyor, yangın 
olsa itfaiye gidemiyor. Ancak helikopterle 
ulaşmak mümkün. Onlarda gece uçamı-
yor. Sizler orada atıp tutuyor ve birilerini 
suçluyorsunuz.

Bu arada Vali ve Belediye Başkanının 

açıklamalarını da unutarak, “Belediye, 
AFAD, Kızılay ekipleri nerede?” diyor.

Gazeteci ve bilim adamı olduğunu unu-
tan bu şahıslar parti sözcüsü ya da Ekrem 
İmamoğlu’na muhalif rolünü üstlenip, 
TEM kimin, E5 kimin, Kuzey Anadolu 
Yolu kimin, ana arterler kimin bilmeden ve 
belediye araçlarının imkanları ölçüsünde 
çalıştıklarını gördükleri halde İBB Başkanı 
İmamoğlu’nu suçlamak için, ağızlarını 
da yaymanlaştırarak efendilerine de hoş 
görünmek için, “Gördünüz mü, İBB 
sınıfta kaldı. Basit bir kar yağışında kimse 
yerinden kıpırdayamaz hale geldi” demek-
teler. Hatta içlerinden bazı bağnazlar, “Al 
işte İmamoğlu geldi, İstanbul’un başına 
felaketler gelmeye başladı” demek isteyip 
ima edenler bile oldu.

Arkadaşlar sizler gazetecilik ilkeleri 
doğrultusunda mesleğinizi yapın. Partiler 
kendi görüşlerini açıklarlar. Siyaseti çok 
seviyorsanız buyurun partilerin kapıları 
açık.

El insaf yahu!
Benim bildiğim gazeteci, anası, baba-

sı kardeşleriyle ilgili bir haber varsa ve 
haberse onu yayınlayan gizlemeyen kişidir. 
Gazetecilik böyle yapılmalıdır.

Arkadaş Valilik neredeyse dakika başı, 
“Şöyle yapın, böyle davranın aracınızla 
trafiğe çıkmayın” diyerek neler yapılması-
nı anlatıyor. Daireleri tatil etti. AVM’leri 
erken kapattırdı.

Valilik böyle iken İmamoğlu sürekli 
AKOM’da ve hatta orada sabahlamışken, 
bazı aymaz ve utanmazlar; Çeşitli yerlerde 
ve sosyal medyada, ellerine ne geçecek ve 
neyin kini ise!

“İmamoğlu’nun Afet Yönetimi:
Depremde : Kayak
Selde : Tatil
Karda : Rakı-Balık”
Demekten de çekinmediler. Ne diyelim 

Allah akıl ve fikir vermiş ama kullanamı-
yorlarsa Mevlam ne yapsın ki? Ayrıca afet 
yönetimini mülke amir ile mahalli idare 
başkanları yürütür. Şimdi bu utanmaza, 
“O sofrada vali bey de varmıydı?” diye 
sormak gerek miyor mu?

Arkadaşlar, bu ülke bizim. Kime mesaj 
veriyorsunuz bilmiyorum ama, bu vesi-
leyle bir yerlere monte edilmiş olanlar, 
sizlere “El insaf” diyor ve mantıklı olmaya, 
afetlerde ve ülke sorunlarında kimseyi 
suçlamadan bir arada olmaya ve beraber 
çözüm bulmaya davet ediyorum.

Bu arkadaşlar ve çıktıklara kanallar 
nedense İstanbul Havaalanının çöken 
çatısından hiç bahsetmediler. Kar ve 
fırtınada ucuz ekmek kuyruğunda olanları 
görmediler.

Ayrıca bu dar ve zor günlerde İstanbul 
Valimiz Ali Yerlikaya ile İBB Başkanımız 
Ekrem İmamoğlu’nu bir arada çözüm 
bulmaya çalışırlarken ve ne yapacaklarını 
istişare derlerken görseydim ayrıca mem-
nun ve mutlu olurdum.

Gazetecimi, akademisyen mi
yoksa parti sözcüsü müsünüz?

mustafadolu49@gmail.com

HALKIN AVUKATI

Mustafa Dolu
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Gıda Malzemeleri ve Erzak Paketi Mal Alım İşi 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 :2022/44821
1-İdarenin
a) Adresi : Ambarlı Mahallesi Naim Süleymanoğlu Sokak No:10 

Avcılar/İSTANBUL AVCILAR/İSTANBUL
b)Telefon ve faks numarası : 126956200 – 2126956227
c)Elektronik Posta Adresi : sosyaldestekhizmetleri@avcilar.bel.tr
ç)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a)Niteliği, türü ve miktarı : Teknik şartnamede tür ve miktarları belirlenen 67 kalem gıda 

malzemeleri ve 3.500 paket erzak kolisi mal alım işini kapsar. Ayrıntılı 
bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
şartnameden ulaşılabilir.

b)Teslim yeri : Avcılar Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü 
deposuna teslim edilecektir.

c)Teslim tarihi : Yüklenici firma malzemeleri Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca 
binaen Teknik Şartnamenin Madde 6.1.5., Madde 6.1.12. ve Madde 
6.1.13. usullerine uygun olarak peyder pey 31/12/2022 tarihine 
kadar teslim edecektir.

3- İhalenin
a)Yapılacağı yer : Avcılar Belediye Başkanlığı / Ambarlı Mahallesi Naim 

Süleymanoğlu Sok. No : 10 Avcılar/İSTANBUL
b)Tarihi ve saati : 17.02.2022 - 13:30
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.

4.1.6.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hisse-
sine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, 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 kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif 
edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş 
deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Esnaf Odaları veya Ticaret Odalarından en az birine kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak, tek sözleşmeye dayalı kamu veya özel sektörde yapılmış; gıda 
malzemeleri mal alım, satımı kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
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 Avcılar Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü 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 60 (Altmış) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine
göre açıklama istenecektir.

GIDA MALZEMELERİ VE ERZAK PAKETİ MAL ALIM İŞİ
AVCILAR BELEDİYESİ SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1539447)

İSTANBULʼU esir alan 
yoğun kar yağışı ulaşımı 
olumsuz etkilemeye devam 

ediyor. Kar nedeniyle D-100 
(E-5) , TEM, Kuzey Marmara 
Otoyolu, Mahmutbey Gişeler 
ve Hadımköy’de yollar kapan-
dı.
Kara hazırlıksız yakalanan 
vatandaşlar araçlarını yolda 
bırakıp gitti. Kapanan yollar 
nedeniyle vatandaşlar yollar-
da mahsur kaldı. Yolları açık 
tutmak için yapılan çalışmalar 
beraberinde yetki tartışmasını 
da gündeme taşındı. İstan-
bul’da ulaşımın ana omur-
gasını oluşturan otoyolların 
hepsinin sorumlulukları farklı 
kurum ve kuruluşlara ait.

Sorumluluk kimde?
Çayırova’dan Büyükçekme-
ce’ye kadar olan D-100 Kara-
yolu (E-5) ve yan yolları ile 39 
ilçedeki ana caddeler İBB’nin 
sorumluluğunda bulunuyor. 
39 ilçedeki ara yollar ise ilçe 
belediyelerinin yetki alanın-
da. Kar nedeniyle çok yoğun 
sorun yaşanan TEM otoyolu, 
Karayolları 1. Bölge Müdür-
lüğü sorumluluğunda. Basın 
Ekspres, Mahmutbey Gişeler, 
İSTOÇ güzergahı da buraya 
ait. Anadolu Otoyolu ve Av-
rupa Otoyolu’ndan oluşan ve 
kar yağışından en çok etkile-
nen Kuzey Marmara Otoyolu 
da Kuzey Marmara Otoyolu 
(KMO) İşletmesi’nin sorum-
luluğunda bulunuyor. KMO 
İşletmesi’nin yatırımcıları 
Kalyon, Cengiz İnşaat, Li-
mak, Kolin, Pak Yatırım, RSY 
İnşaat.Kuzey Çevre Otoyolu 
ve Yavuz Sultan Selim Köp-
rüsü’nün sorumluluğu ICA 
konsorsiyumuna ait

Bu büyük bir skandal
Ulaşım uzmanı İYİ Parti-
li Meclis Üyesi Suat Sarı, 
İBB’nin sorumluluğunda 4 bin 
kilometre ana arter bulunduğu-
nu, TEM’in Karayolları Genel 
Müdürlüğü, Kuzey Marmara 

Otoyolu’nun da işleten firma-
nın sorumluluğunda olduğunu 
belirtti. Sarı, Kuzey Marmara 
Otoyolu’nun firma tarafından 
3 yıldır işletildiğine dikkat çe-
kerek “Son derece teknolojik ve 
en iyi şartlarda yapılan Kuzey 
Marmara Otoyolu benzeri oto-
yollar dünyada hiç kapanmaz. 
Sebebi belli kilometre aralık-
larıyla müdahale yerleri oluş-
turulur. Burada ise otoyollara, 
Avrupa otoyol standardında 
müdahale yerleri yapılmadığı 
için müdahale  mesafeleri çok 
uzak olduğu için kapanıyor. Bu 
müdahaleyi yapamadıkları için 
dün son teknoloji ile yapılmış 
yepyeni otoyol 17 saat kapan-
dı. Bu büyük bir skandal” dedi.

Bu bir ders olsun
2 gün önceden kar yağışı uya-
rılarının yapıldığını hatırlatan 
Sarı, gereken tüm tedbirlerin 
öncesinde değil kar yağışı 
başladığında alınmasını eleş-
tirdi. Sarı, “İstanbul’da ulaşım 
konusunda çok başlılık var. 
Kentlerde denetim büyükşehir 
belediyelerinde olmalı. ‘Niye 
denetim yapmadın, yolların 
bakımını neden yapmadın’ diye 
büyükşehiri sorumlu tutmalı-
yız. Şimdi herkes birbirine topu 
atıyor. Arada halk mağdur 
oluyor” dedi. Yaşanan “so-
rumluluk kimde” tartışmasına 
da değinen Sarı “Kar yağdı-
ğında İstanbul’da bu sorunlar 
hep yaşanıyordu. Ama kimse 
kimseye sorumluluk yükle-
mesi yapmıyordu. Çünkü 
belediye ve merkezi  hükümet 
aynı siyasal görüşteydi. Son 2 
buçuk yıldır büyük bir ayrışma 
yaşanıyor. İBB daha çok anons 
yapabilirdi,  insanları daha çok 
uyarabilirdi.  Ama bu bir ders 
olsun. İnsanları teyakkuza ge-
çirelim. Bugün değil iki gün ev-
vel hem devletin hem İBB’nin 
bunları yapması gerekirdi. Ko-
ordinasyon sıkıntısı var, birlikte 
hareket edilmiyor. Kurumların 
bir öz eleştiri yapması gerek” 
ifadelerini kullandı.

İstanbul’da hayatı durma noktasına getiren kar yağışı nedeniyle kentin en işlek yolları kapandı. 
Kapanan yollar beraberinde “sorumluluk kimde?” tartışmasını getirdi. Sosyal medyada çok sayıda 

yalan bilgi dolaşırken, çok zor bir zamanda hizmet yerine siyaset yapılması vatandaşı çılgına çevirdi

SİYASET YİNE DEVREDE

HAYAT 
DURDU
kavga durmadı

Fiyat tam 100
Euro’ya çıktı!

İSTANBULʼDA karın en fazla etkilediği 
ilçe Arnavutköy oldu. Çok sayıda araç 
caddelerde mahsur kaldı. Sürücüler 
araçlarını terk edip otel araya başladı. 
Mahsur kalanlar otel sahiplerinin kar ya-
ğışını fırsata çevirdiğini söyledi. Arnavut-
köy’de bazı otel sahiplerinin geceliği 300 
lira ile 500 lira arası olan odalara, bin 
liradan başlayıp 100 euro’ya kadar çıkan 
fiyat istedikleri iddia etti. Kalacak yer 
bulamayanlargeceyi camilerde geçirdi.

Bu fırsatçılık
Otel bulamayıp geceyi camide geçiren 
Fahrettin Özdemir, “Dün akşam arabayı 
çıkaramayacağımızı fark ettik ve otel 
aramaya başladık. Cadde üzerinde bir 
otele gittik. 100 euro istedi. Uçuk bir 
rakam olduğu için kabul etmedik. Sonra 
birçok yeri aradık her taraf dolu olun-
ca camiiye geldik. Dün saat 15.00’dan 
beri sokaklardayız. Otelciler şu anki 
durumdan faydalanmaya çalışıyorlar. 
Yaptıkları fırsatçılık. Bu otel sahiplerinde 
ne insanlık ne de vicdan kalmış. İnsan-
lar yolda kalmış mağdurlar otelciler bu 
durumdan faydalanmak istiyorlar. Çok 
acı bir durum. Aynı zamanda hiçbir tane 
kar küreme aracı çalışmıyor” dedi.

Arnavutköy’de kar mağduriyetini bazı oteller 
fırsata çevirdi. Normalde geceliği 300 lira ile 

500 lira arası olan odalara, otel sahiplerinin bin 
liradan başlayıp 100 euro’ya kadar çıkan fiyat 

verdi. Otel bulmayanlar geceyi camilerde geçirdi



YOL koşullarının zorlaştığı 
karlı havada araba kulla-
nırken dikkat etmeniz ge-

reken birkaç nokta var. Damga, 
sizin için dikkat etmeniz gereken 
bu önemli hususları derledi. 
Özellikle kış bakımı yaptırmak, 
araç takip mesafesine dikkat 
etmek, ani ve sert hareketlerden 
kaçınmak, vitesi boşa almamak, 
karlı havalarda araba kullanırken 
özen göstermeniz gereken mad-
deler arasında yer alıyor.

Kış bakımınızı yaptırın
Kışın araç bakımı ve alınacak 
önlemler, mevsim koşullarına 
göre yapılmalıdır. Arabanızı kış 
sürüşüne hazırlamak için yapma-
nız gerekenleri Araç Kış Bakımı 
ve Kıştan Önce Yapılması Ge-
rekenler yazımızda ayrıntılarıyla 
bulabilirsiniz.

Araç takip mesafesi 
önemli

En çok yapılan sürücü hatala-
rından biri olan takip mesafesi 
kuralına uymama, kışın araba 
kullanırken güvenliği tehdit 
edecek durumların da başında 
geliyor. Normal koşullarda araç 
takip mesafesi aracın hızının 
(kilometre) yarısıdır (metre).
Örneğin, 70 kilometre hızla 
giden bir aracın normal koşullar-
da araç takip mesafesi 35 metre 
olmalıdır. Ancak karlı ve sisli 
havalarda araç takip mesafesini 
70 metre olarak korumak daha 
güvenli olacaktır.

Ani ve sert hareketlerden 
kaçının

Fren ile gaza sert basmak ve ani 
direksiyon hareketlerinde bulun-
mak kışın çok tehlikeli. Özellikle 
ABS fren sistemi olmayan araç-
larda frene hafif ve yumuşak 
bir şekilde basılmalı ki lastikler 
kitlenmesin. Gösterme panelinizi 
daha iyi okumak için 12 Göster-
ge Paneli İşareti yazımıza göz 
atabilirsiniz.

Yokuşlu yollarda dikkat
Karlı ve buzlu havada yokuş aşa-
ğı inerken, arabanın savrulmasını 
ve kaymasını önlemek için vitesi 
küçültün. Belli aralıklarla hafifçe 
fren pedalına basın. Arabanın 
arkası kaymaya başlarsa fre-
ni bırakın, direksiyonu aracın 
arkasının gittiği yöne doğru kırın. 

Karlı havalarda arabayla yo-
kuş çıkarken yaşanan en büyük 
sorun, aracın patinaj yapmasıdır. 
Bu durumda gaza yüklenilmeme-
lidir. Aracı olabildiğince düşük 
hızda kullanmalı hızlanma ka-
demeli bir şekilde vitesi artırarak 
olmalıdır.
Karlı zeminlerde sürüş yaparken 
mümkünse taze ve ezilmemiş 
zeminler tercih edilmelidir.
Daha ayrıntılı bilgi için Yokuşta 
Araba Kaldırmanın Püf Nokta-
ları Neler? adlı yazımızı okuya-
bilirsiniz.

Camlar buğulanmasın
Kışın sileceklerin donup araba-
nın camına yapışması durumu 
ile karşılaşma olasılığınız yüksek. 
Bunu önlemek için cam ve sile-
ceklerin arasına karton parçası 
koyabilirsiniz. Eğer arabanızın 
camları buğulandıysa, klimayı 
açıp sıcak havayı ön cama üfle-
tirseniz bu problemden kurtula-
bilirsiniz.

Araba patinaj çekiyorsa 
ne yapmalı?

Karda patinaj çeken arabaların 

önüne geçmek için ilk yapmanız 
gereken şey ayağınızı gazdan ha-
fifçe kaldırmak olacaktır. Daha 
sonra ise vitesi bir üst seviyeye 
çıkarmanız gerekmektedir.
Bazı durumlarda ise aracı ha-
reket ettirebilmek için patinaj 
yapmak gerekir. Aracınızda 
Patinaj Önleme Sistemi (Tracti-
on Control System-TCS, ASR) 
varsa devre dışı bırakın.
Kaygan yollarda vitesi hiçbir za-
man boşa almayın. Tekerleklerde 
her zaman çekiş gücü olmalı.

Vites fark eder mi?
Karda otomatik vites arabayla 
hızlanırken gaz pedalının sonuna 
kadar basılmaması önemli bir 
püf nokta. Düz vites araçlarda 
ise debriyaj pedalına sertçe bas-
mamak gerekiyor. Karlı ve buzlu 
havada otomatik araç kullanımı 
otomatik vites çeşitlerine göre de 
değişiklik gösterir.

Tiptronik vitesli 
araçlarda

n Kar ve buz üzerinde vitesi 
manuel’e alın.
n Arabanızı 1. vitese aldıktan 
sonra hafifçe gaza basın. Lastik-
ler patinaj yapmadan vitesi 2’ye 
çıkarın.
n Arabanız hareket edince den-
geli bir şekilde hızlanın.
n Aracınızı düşük devirde tutun. 
Devrin gerektirdiği vitesin bir 
üstünde vitesle hareket ederseniz 
patinajı önlersiniz.
n Mecbur kalmadıkça vitesi 
düşürmeyin.
n TAYLAN DAŞDÖĞEN
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G ünün ''siyasi haberi'' Kılıçdaroğlu-Akşener-
Davutoğlu buluşmasıydı...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hakan AYGÜN
ANALİZ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KILIÇDAROĞLU OYUNU ÇOK İYİ KURMUŞ!

Araba kullananlar
bu haber sizin için
Ülkemizin büyük çoğunluğunda kış ayları kar yağışlarıyla geçiyor. Sürücüler ve yayalar için trafiğe çıkmanın 
en riskli olduğu zamanları da karlı havalar meydana getiriyor. Özellikle kar yağışının ardından devam eden 
soğuk havayla birlikte buzlanmalar, sürücülere dikkatli olmaktan daha fazla sorumluluk yüklüyor

Buz ve kar üzerinde kalkış ya-
pacaksınız şanzıman üzerinde 
bulunan “L” modunu veya ya-
zılı olan en düşük vitesi seçin. 
Hiç gaza basmayın. Ayağınızı 
hafifçe fren pedalından çekin.

Harekete geçtikten sonra 
aracınızı “D” moduna getirin.

Gaz pedalına çok basma-
yın. Hafif ve kademeli olarak 
hızlanın. Bu, fazla yakıt tüke-
timini engellemek açısından 
da önemli.

Kar modunu 
devreye sokun

Karda yürürken 
DiKKAT EDiN

Memorial Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Hakan Özsoy, 
karlı ve buzlu zeminde yürürken dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi

Kar yağarken ve sonrasında 
don olaylarının yaşandığı 
dönemlerde dışarıda yü-

rürken çok dikkatli olmak gerek-
mektedir. Bu havalarda yürürken 
aniden kayıp sakatlanmamak için 
zemin mutlaka kontrol edilme-
lidir. Özellikle mermer ve granit 
zeminler kar yağdığında çok daha 
kaygan bir hale gelmektedir. Üst 
geçitler ve merdivenler de kayma 

ve düşme riskinin en yüksek 
olduğu yerlerdendir. Bu ne-
denle karlı havalarda üst geçit 
veya merdivenleri kullanırken; 
mutlaka trabzanlardan destek 
alınmalı, adımlar yan yana yani 
ayakkabı tabanının tümünün 
yere basacağı şekilde atılmalıdır.

Hava ayaz olsa da 
eller cepte olmamalı
Denge sorunu olanlar, ileri 

yaştaki kişiler ve görme prob-
lemi olanlar karda yürürken iki 
kat daha fazla özen gösterme-
lidir. Bu kişiler karda dışarı çık-
mak zorunda oldukları zaman, 
ellerine baston gibi bir destek 
alarak yürümelidir. Ayrıca buz 
tutan yerlerden değil de, daha 

çok kar olan yerlerin üzerinden yü-
rümek kayma riskini biraz azalta-
caktır. Eller cepteyken düşülürse, 
kafayı çarpma riski daha fazladır. 
Bu nedenle karda yürürken eller 
kesinlikle cepte olmamalıdır.

Ayakkabıya çorap 
geçirmeyin

Kaygan zeminlerde yürürken 
düşme riskini azaltmak için bazı 
önlemler almak gerekmektedir. 
Bu noktada öncelikle ayakka-
bı seçimine dikkat edilmelidir. 
Altı tırtıklı ya da kauçuk tabanlı 
ayakkabılar kaymaya karşı daha 
dayanıklıdır. Kösele ayakkabılar 
ve yüksek topuklu ayakkabılar ise 
karda kaymayı kolaylaştırır. Bu 
nedenle karlı ve buzlu havalarda 
bu tarz ayakkabılar giyilmemeli-
dir. İş nedeniyle bu tarz ayakka-
bılar giymek zorunda olan kişiler, 
iş yerine gidene kadar kaydırmaz 
tabanlı bir ayakkabı giymeli 
ve ofise varınca ayakkabılarını 
değiştirmelilerdir. Kaydırmaz ze-
minli ayakkabılar da buz zeminde 
kayabilirler. Bu nedenle özellikle 
yerlerin buz tutuğu dönemlerde 
ayakkabının üzerine çorap geçir-

mek buzda kayma riskini azalta-
caktır. Özellikle kadınların giydiği 
diz altı ince çoraplar çok ince ve 
pürüzlü bir yapıya sahip oldukla-
rından kaymaya engel olabilirler.

Tüm önlemleri almanıza 
rağmen kayıp düştüyseniz…
n Öncelikle düştükten hemen 
sonra ayağa kalkmaya çalışılma-
malıdır.
n Bir süre yerden kalkmadan 
beklenmeli, kol ve bacak gibi 
uzuvlar hareket ettirilerek kontrol 
edilmelidir.
n Yaralanan kısım vücudun üst 
kısmında ise yavaşça ayağa kalkıp 
en yakın sağlık kurumuna gidil-
melidir.
n Vücudun alt kısmında yani 
kalçada ya da bacaklarda bir 
sakatlanma söz konusu ise, hiç 
hareket etmeden sağlık ekiplerine 
haber verilmelidir. Kırık olan ba-
cağı hareket ettirmek veya üzerine 
basmak kesinlikle doğru değildir.
n Kırık olan bölgede dışardan gö-
rülebilen belirgin bir şekil bozuk-
luğu varsa yumuşak hareketlerle 
düzeltilip, sağlık ekiplerini beklen-
melidir.     n SEMANUR POLAT
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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, 
Beyaz Saray’da düzenlediği gün-
lük basın toplantısında, Ukrayna 

Rusya gerilimine yönelik son gelişme-
leri değerlendirdi. ABD Başkanı Joe 
Biden’ın ilerleyen saatlerde Avrupalı 
müttefikleri ile Ukrayna konusunda vi-
deokonferans görüşmesi gerçekleştire-
ceğini aktaran Psaki, “Bu görüşmede, 
diplomasi, caydırıcılık ve savunmaya 
yönelik çabalar ele alınacak.” ifadesini 
kullandı.

Şu anda tahliye planımız yok
Psaki, ABD basınında, “Biden yöneti-
minin tedbir amaçlı NATO’nun doğu 
kanadı olan Baltık ülkeleri ve Polon-
ya’ya asker gönderebileceği” iddiaları-
na ilişkin “Bir işgal durumunda, orada-
ki müttefiklerimize ek yardım yapma 
seçeneğini hiçbir zaman masadan kal-
dırmadık. Bu konuda ortaklarımız ve 
doğu kanadındaki ülkelerle istişaremiz 

devam ediyor.” dedi. ABD’nin Ukray-
na’daki diplomatik personellerin ailele-
rinin ülkeden ayrılmalarını istediğini 
ve Ukrayna’ya seyahat uyarısını en üst 
seviyeye çıkardığını vurgulayan Psaki, 
“Şu anda buradan bir tahliye planımız 
yok. Ancak Amerikan vatandaşlarına 
şu anda ülkeden ayrılmalarını söylüyo-
ruz.” diye konuştu. Psaki, NATO’nun 
Akdeniz’de “Neptune Strike 2022” 
adıyla başlattığı tatbikatın planlarının, 
Ukrayna-Rusya krizinden çok daha 
önce yapıldığını kaydetti.

Meclis üyeleri bilgilendirilecek
Öte yandan, Amerikan basınının 
konuya yakın kaynaklara dayandırdığı 
haberlerine göre, ABD Temsilciler 
Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Biden 
yönetiminden, söz konusu gerilim 
konusunda tüm Temsilciler Meclisi 
üyelerinin bilgilendirilmesini istedi. 
Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Jen 

Psaki, bu haberleri teyit etmek ya da 
yalanlamaktan kaçınarak, “Biz bu ko-
nuda Kongre ile sürekli 
temas halindeyiz.” 
dedi. Ayrıca bazı 
Cumhuriyetçi 
Parti üyeleri-
nin de Biden 
yönetimin-
den benzeri 
bir talepte 
bulunduğu 
aktarıldı.

 
 

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

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

yüzde 7,4 artş gerçekleşti 

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

Sevgi 
Emanet

 
 

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

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil

6 15 MART 2021 PAZARTESİ EKONOMİwww.gazetedamga.com.tr

ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

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

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

yüzde 7,4 artş gerçekleşti 

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

Sevgi 
Emanet
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Tayvan Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Çin’e ait 39 savaş uçağının güneybatı Tayvan hava savunma teşhis bölgesine (ADIZ) gir-
diğini duyurdu. ABD ve Japon donanması ve hava kuvvetleri cumartesi günü Filipinler denizinde büyük katılımlı tatbikat gerçekleştirmişti
TAYVAN Savunma Bakanlığı 
dün yaptığı açıklamada, Çin hava 
kuvvetlerine ait 39 savaş uçağının 
Tayvan’ın ADIZ bölgesine girdi-
ğini belirterek Tayvan ordusunun 
karşılığında radyo uyarıları verdi-
ğini ve hava savunma füze sistem-
lerinin konuşlandırıldığını ifade 

etti. Bakanlık bunun bugüne ka-
dar en büyük ihlal olduğunu vur-
guladı. ABD ve Japon donanması 
dün ayrı ayrı yaptıkları açıklama-
da, Çin Doğu Denizi’nin batısında 
Japonya ve Filipinler arasında 
Tayvan’ın da bulunduğu Filipinler 
Denizi’nde 17 -22 Ocak tarihlerin-

de ortaklaşa tatbikat yaptıklarını 
belirtti. İki ülkenin donanmasının 
katıldığı geniş çaplı tatbikatta 
ABD’den 10 savaş gemisinin 
yanı sıra Vinson ve Lincoln uçak 
gemileri de katıldı. Japonya Sahil 
Güvenlik yetkilileri yaptığı açıkla-
mada “Japonya-ABD İttifakının 

etkin caydırıcılık ve müdahale 
kabiliyetini güçlendirmek için Oki-
nawa’nın güneyinde, uçak gemisi 
USS Carl Vinson ve USS Abra-
ham Lincoln dahil olmak üzere 
on ABD Donanması gemisiyle 
ikili bir tatbikat gerçekleştirildi” 
ifadelerini kullandı.

ABD’DEN UKRAYNA UYARISI

OLAY ADAM OLAY ADAM 
JOHNSONJOHNSON

Burkino Faso’da darbe!

Ermeniler Antalya’da olacak

Çin gövde gösterisi yaptı

ITV’nin haberine göre, Baş-
bakan’ın eşi Carrie Johnson, 
19 Haziran 2020 öğleden 

sonra saat 14.00’ten hemen sonra 
sürpriz bir parti organize etti. 
Başbakan da Londra dışındaki 
bir okula yaptığı resmi ziyaretten 
döndükten sonra etkinliğe katıldı. 
Partide aralarında, Başbakanlık 
personeli olmayan ve Johnson’ın 
binadaki dairesinin tadilatında 
görev alan iç mimar Lulu Lytle 
dahil yaklaşık 30 kişi yer aldı. Et-
kinlikte Lytle ve Carrie Johnson, 
Başbakan’a bir pasta sunarken, 
personel de doğum günü şarkısı 
söyledi.

Başbakanlık Ofisi iddiayı reddetti

Başbakanlık Ofisi 10 Numara, 
Başbakan’ın sadece az sayıda 
aile üyesini dışarıda ağırladığını 

savunarak, iddiayı reddetti. ITV 
ayrıca 19 Haziran 2020 akşamı, 
Johnson’ın aile dostlarının üst 
katta ağırlandığını ve bununla 
o zamanki kuralların açık bir 
şekilde ihlal edildiğini belirtti. Jo-
hnson, doğum günü partisinden 
bir hafta önce düzenlediği basın 
toplantısında, “Herkesi itidal 
göstermeye ve hepimizi güvende 
tutmak için tasarlanmış kurallara 
uymaya devam etmeye çağırıyo-
rum. Sadece herkesin, hepimizin 
şimdiye kadar gösterdiği itidal sa-
yesinde bu karantinadan kademe-
li olarak çıkabiliyoruz.” demişti. 
Johnson, farkı hane üyelerinin 
birbirlerinin evlerinde buluşması-
nın kurallara aykırı olduğunu da 
belirtmişti. Son ifşaatla beraber, 
Başbakanlıkta kısıtlamaların ihlal 
edildiği öne sürülen parti veya 

etkinliklerin sayısı 17’ye çıktı.

Zor durumda kalabilir

Johnson’ın bunlar arasında yer 
alan ve 20 Mayıs 2020’de Başba-
kanlık bahçesinde düzenlenen 
bir partiye katıldığı belirlenmişti. 
İddiayı doğrulayarak özür dileyen 
Johnson, “kendi içkinizi getirin” 
denilerek personelin davet edildi-
ği etkinliğin “iş etkinliği” olduğu-
nu sandığını söylemişti.
Muhalefet ve Johnson’ın lideri ol-
duğu Muhafazakar Parti’den bazı 
milletvekilleri Başbakan’ın istifa-
sını isterken, düzenlenen etkinlik-
lerle ilgili olarak kıdemli memur 
Sue Gray’in bir rapor yazması 
istenmişti. Gray’in bu hafta içinde 
yayımlaması beklenen raporunun, 
Johnson’ı zor durumda bırakabi-
leceği değerlendiriliyor.

BURKINA Faso’da bir 
grup asker yönetime el 
koydu. Bir grup asker dev-

let televizyonunda darbe bildirisi 
okudu. Ülkenin hava ve kara 
sınırları ikinci bir emre kadar 
kapatıldı. Ouedraogo, Cumhur-
başkanı Roch Christian Kabore 
iktidarının devrildiğini ve Yarbay 
Paul-Henri Sandaogo Dami-
ba’nın MPSR’nin lideri olduğunu 
söyledi. Yüzbaşı Ouedraogo, 
anayasanın askıya alındığını, 
hükümetin ve meclisin feshedil-
diğini, gece yarısından itibaren 
hava ve kara sınırlarının ikinci bir 
emre kadar kapalı tutulacağını ve 
ikinci bir emre kadar 21.00’den 
05.00’e kadar sokağa çıkma yasa-
ğı ilan edildiğini belirtti.
Birleşmiş Milletler Genel Sekre-

teri Antonio Guterres, Burkina 
Faso’daki darbeyi kınayarak, 
darbe liderlerine silahlarını 
bırakma çağrısı yaptı. Guter-
res, Sözcüsü Stephane Dujarric 
aracılığıyla yaptığı açıklamada, 
Burkina Faso’daki gelişmeleri 
derin endişeyle takip ettiğini 
bildirdi. Cumhurbaşkanı Roch 
Christian Kabore’nin nerede 
bulunduğu ve güvende olup 
olmadığından duyduğu endişeyi 
dile getiren Guterres, Burkina 
Faso’da yapılan darbeyi güçlü 
şekilde kınadı. Darbe liderlerine 
silahlarını bırakması ve ülkenin 
devlet başkanı ile kurumlarının 
korunması çağrısında bulunan 
Guterres, Burkina Faso’daki tüm 
tarafları itidal ve diyalog kurma-
ya davet etti.

ERMENISTAN Başbakanı 
Nikol Paşinyan, Facebook 
üzerinden yayınlanan basın 

toplantısında, Ermenistan’ın Tür-
kiye ve Azerbaycan ile ilişkilerine 
dair değerlendirmelerde bulundu. 
Azerbaycan’la bir barış anlaşması 
imzalanması konusunun gündemde 
olduğuna işaret eden Paşinyan, 
“Böyle bir anlaşma imzalanmalı 
ancak öncelikle bu belgenin müza-
kereler sonucunda oluşturulması 
gerekiyor. Ermenistan, bu müza-
kerelere hazırdır.” ifadesini 
kullandı. Paşinyan, Ermenis-
tan’ın Türkiye ile ilişkileri de 
normalleştirmek istediğinin 
altını çizerek, “Türkiye ile ön 
koşulsuz bir şekilde diploma-
tik ilişkiler kurmak ve sınırları 

açmak istiyoruz. Geçmişte başarılı 
olamadık ve o tecrübeyi kullan-
malıyız.” diye konuştu. Türkiye ile 
Ermenistan arasındaki görüşme-
lerin özel temsilciler düzeyinde 
başladığını anımsatan Paşinyan, 
“Özel temsilcilerimiz görüştü. Bu 
süreç böyle devam ederse, Erme-
nistan’ın Antalya’daki Diplomasi 
Forumu’nda yer alması kuvvetle 
muhtemeldir. Görüşmelere devam 
etme fırsatını kaçırmak mantık-
sız olur.” diye konuştu. Dışişleri 

Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 19 
Ocak’ta yaptığı açıklamada, 
11-13 Mart’ta yapılacak An-
talya Diplomasi Forumu’nun 
(ADF) ikincisine Ermenis-
tan’dan yetkililerin de davet 
edildiğini söylemişti.

UKRAYNA Devlet Başkanı 
Vladimir Zelenskiy, Rusya ile 
yaşanan gerginliği görüş-

mek üzere Güvenlik Konseyi 
Toplantısı’na katıldı. Toplan-
tının ardından sosyal medya 
üzerinden video mesaj yayın-
layan Zelenskiy, her şeye 
hazırlıklı olduklarını 
söyledi. Yetkililerin, 
gerekli tüm çalış-
maları yaptıklarını 
aktaran Zelens-
kiy, şu ifadeleri 
kullandı: “Yetki-
liler, gerginliğin 
tamamen azaltıl-
ması için çalışıyor. 
Ortaklarımız, 
diplomatlarımız 
ve en önemlisi 
ordumuzla birlik-

teyiz. Onlar bizim en iyilerimiz, bizi 
koruyorlar ve bizim de onları koru-

mamız, sakin olmamız ve ‘her 
şey gitti’ diye bağırmamamız 
gerekiyor. Ukrayna’nın 
doğusunda durum kontrol 

altında, paniğe gerek yok.”

Basına “sakinlik” çağrısı
Ulusal Savunma ve Güvenlik 

Konsey Başkanı Oleskiy Danilov 
da Güvenlik Konseyi Toplantı-
sı’nın ardından basın mensupla-
rına açıklamalarda bulunarak, 
Ukrayna’nın doğusunda duru-
mun kontrol altında olduğunu 
yineledi. Halktan ve basından 

sakin olmalarını isteyen 
Danilov, “Mevcut du-
rum, bizim için gayet 
açık, paniğe kapıl-
mamız için bir neden 

yok. Herkesten sakin olmasını rica 
ediyorum. Durum kesinlikle kontrol 
altında.” diye konuştu. Ukrayna’nın 
Rusya sınırında Rus ordusuna ait 109 
bin askeri unsur olduğunu belirten 
Danliov, “Bu bizim için haber değil. 
2-3 binlik artışlar kritik bir durum 
yaratmıyor.” dedi. Danliov, Rusya’nın 
Ukrayna’ya yönelik işgal tehdidinin 
2008’den beri var olduğuna dikkati 
çekerek, şunları kaydetti: “Bu teh-
dit 2008’den beri var. Durum geçen 
yıldan farklı değil. Bugün Sovyetler 
Birliği’nin ne olduğunu, Lenin’in kim 
olduğunu bilmeyen yeni nesil vatan-
daşlarımız var. Farklı bir dünyada ya-
şıyoruz ve bu, Rusya’yı çok endişelen-
diriyor. Bu sorunu çözmek için çok 
az zamanları kaldı. Ayrıca Putin’in 
biyolojik saatinin, Rusya Federasyo-
nu’nun biyolojik saatinin işlediğinin 
de farkındayız.”

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülkenin doğusunda yaşanan gerginliğin azaltılması çalışmalarını 
sürdürdüklerini belirterek, “Ukrayna’nın doğusunda durum kontrol altında, paniğe gerek yok.” dedi

Ermenistan’ın Antalya’daki Diplomasi Forumu’nda yer alması kuvvetle muhtemel 
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, “Türkiye ile ön koşulsuz bir şekilde diplomatik 
ilişkiler kurmayı içtenlikle istiyoruz. Süreç böyle devam ederse, Ermenistan’ın 
Antalya’daki Diplomasi Forumu’nda yer alması kuvvetle muhtemeldir.” dedi

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik olası bir askeri harekatında bölgede artan gerilime karşı ted-
bir amaçlı vatandaşlarına Ukrayna’yı terk etmelerini söylediklerini ancak şu anda bir tahliye planları olmadığını söyledi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın, 2020’deki ilk karantina sırasında Kovid-19 İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın, 2020’deki ilk karantina sırasında Kovid-19 
kısıtlamalarına aykırı olmasına rağmen bir doğum günü partisi yaptığı iddia edildikısıtlamalarına aykırı olmasına rağmen bir doğum günü partisi yaptığı iddia edildi

ZELENSKIY: PANiĞE GEREK YOK!
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KOCAELİ’NİN Kartepe ilçesinde 
vereceği konser için yola çıkan 
İrem Derici ve ekibi, kar sebebiyle 

trafikte mahsur kaldı. Yoğun kar yağışı se-
bebiyle trafikte aksamaların yaşandığı yolda 

mahsur kalan Derici, konserini de iptal 
etmek zorunda kaldı. Ekibiyle birlikte 
özel aracında yolun açılmasını bekleyen 
ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından 
yaptığı açıklamada üzgün olduğunu be-

lirterek, şu ifadeleri kullandı; “Pek muhte-
rem dostlarım. Kartepe’de bizi bekleyenler, 
beklemeyin. Ne gidebildik, ne dönebildik. 
Kaldık. Çok üzgünüm. Neyse bugün son 
değil. Konseri 5 Şubat’a aldık. İnşallah 5 
Şubat’ta bir şey olmaz. Yağmasın, surdun. 
Yollar açık olsun. Psikolojim bozuldu. Ben 
günlerdir bu günü bekliyordum. Hayır, işin 
kötüsü; gelemedik de dönemiyoruz da. 5 
Şubat’ta görüşürüz arkadaşlar.”

Ünlü şarkıcı İrem Derici, Kocaeli’nin Kartepe ilçesindeki konseri için çıktığı yolda 
şiddetli kar yağışı sebebiyle mahsur kaldı. Derici, sosyal medyadan konserin 
iptal edildiğini açıklayarak “Kartepe’de bizi bekleyenler, beklemeyin. Ne gidebil-

dik, ne dönebildik. Psikolojim bozuldu. Ben günlerdir bu günü bekliyordum” dedi

2014 yılında şarkıcı Sıla’nın 
‘Vaziyetler’ klibinde oynayan 
ve rol gereği Sıla’dan mizahi 

bir şiddet gören Ozan Akbaba, o 
kliple ilgili ilk kez konuştu. Akbaba, 
“Sıla’dan dayak yiyen adam’ denildi, 
o mizah anlaşılmadı. Ama ben son-
rasında bir mafya liderini oynayarak 
bu algıyı kırdım” ifadelerini kullandı

Türkiye’nin ilk hız ve aksiyon 
filmi olan ‘Anka’nın senaryosunu 
yazıp başrolünde oynayan Ozan 
Akbaba, gazetecilerin sorularını 
yanıtladı. ‘Anka’ için “Türkiye’nin 
böyle filmlere ihtiyacı var.” diyen 
Ozan Akbaba, bir hız sahnesinin 
çekimlerinde direksiyonun ayrılması 
sonucu büyük tehlike atlattığı anları 

şu sözlerle anlattı; “Direksiyon bir 
anda elimde kaldı ve araba hareket 
halindeydi. Filmin yapım koordi-
natörü olan eşim kulaklıktan ‘Ozan 
Bey’in direksiyonu koptu’ cümlesini 

duyunca panik yaptı ama olay kaza-
sız atlatıldı.”

Mafya rolü algıyı değiştirdi
2014 yılında Sıla’nın ‘Vaziyetler’ 

klibinde oynayan ve bu klipte rol 
gereği ünlü sanatçıdan mizahi bir 
şiddet gören Ozan Akbaba, o kliple 
ilgili ilk kez konuştu. Akbaba, şu 
ifadeleri kullandı; “Çok keyifli ve 
mizah algısı yüksek bir klipte. Sıla 
başarılı bir şarkıcı ve oynayacaksam 
da onun gibi birinin klibinde oynar-
dım. Klip yayınlandığında “Sıla’dan 
dayak yiyen adam’ denildi, o mizah 
anlaşılmadı. Ama ben sonrasında bir 
mafya liderini oynayarak bu algıyı 
kırdım”

Sarayların bodrumlarına kaldırılan çini sobalar, birer 
birer restore edilerek yeniden hayat buluyor. Dolma-
bahçe Sarayı’nın bodrum katında bulunan Çini Soba 
Atölyesi’nde yaklaşık 60 çinili soba, restore edildi

2014 yılında şarkıcı Sıla’nın ‘Vaziyetler’ klibinde oynayan ve rol gereği Sıla’dan mizahi bir şiddet gö-
ren Ozan Akbaba, o kliple ilgili ilk kez konuştu. Akbaba, “Sıla’dan dayak yiyen adam’ denildi, o mizah 
anlaşılmadı. Ama ben sonrasında bir mafya liderini oynayarak bu algıyı kırdım” ifadelerini kullandı

İSTANBUL’DA hayatı adeta dur-
ma noktasına getiren kar yağışı 
nedeniyle bazı noktalarda trafik 
durdu, yolda mahsur kalanlar 
oldu. Ünlü oyuncu Şafak Sezer de 
sosyal medyada İstoç-Mahmut-
bey gişelerine yakın bir bölgeden 
bir video paylaşarak “6 saattir 
arabadayız, hiçbir şey kımıldamı-
yor” diyerek yetkililerden yardım 
istedi.

Gözünüzü seveyim açın
Şiddetli kar yağışının etkisi altın-
da olan İstanbul’da trafik adeta 
felç oldu, bazı vatandaşlar saatler-
ce araçlarında beklemek duru-
munda kaldı. Ünlü oyuncu Şafak 

Sezer de aynı noktada geçirdiği 6 
saatin ardından bir video çekerek 
sosyal medyada paylaştı. İSTOÇ 
kavşağında, Mahmutbey gişele-
rine yakın bir noktada olduğunu 
ifade eden Sezer, saatlerden hiç-
bir şeyin kımıldamadığını belirte-
rek devlet yetkililerinden yardım 
istedi. Açıklamalarında Sezer, 
“İstoç kavşağındayız, Mahmutbey 
gişelerine yakın. Yaklaşık 6 sa-
attir arabadayız. Allah rızası için 
sesimizi duyurun. Çoluk çocuk 
bayanlar var. 6 saattir hiçbir şey 
kımıldamıyor. Gözünüzü seveyim 
şurayı açtırın. Rica ediyorum, bi-
liyorum çok yoğun çalışıyorsunuz 
ama burada da hastalar var” dedi.

SILA’DAN DAYAK YiYEN ADAM!

AŞK Mantık İntikam dizi-
sinden ayrılan güzel oyuncu 
Melisa Döngel, imaj değiştirdi. 

koyu renk olan saçlarını sarıya boya-
tan oyuncu, yeni imajını da Instagram 
hesabından sevenleriyle paylaştı. 
Evinde makyajsız pozlar veren oyun-
cunun sarı saçlarıyla dikkat çekti. 
Oyuncunun son hali takipçilerini iki-
ye böldü. Küçük bir kısmı Döngel’in 

yeni imajını çok beğenirken büyük bir 
kısmı da hiç beğenmedi. Saçlarını sa-
rıya boyatan oyuncu Melisa Döngel, 
yeni imajıyla beğenilmedi. Peş peşe 
yorum yapan sosyal medya kullanıcı-
ları “Yapma bunu kendine” ve “Hiç 
yakıştıramadım” yorumunu yaptı. 
Instagram’da 3,3 milyon takipçisi 
bulunan güzel oyuncunun paylaşımı 
421 binden fazla beğeni aldı.
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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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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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Osmanlı döneminden 
kalma çini sobaları 
büyük bir titizlikle 

gerçekleştirdiği çalışmalarla 
adeta yeniden hayata döndü-
ren 35 yıllık çini soba ustası 
Halit Uçaroğlu, Dolmabah-
çe Sarayı’nda yer alan Çini 
Soba Atölyesi’nde, geçmişi 
150 yıla uzanan birbirinden 
değerli yaklaşık 60 çinili so-
bayı restore etti. Bu işe baba 
sanatı olarak başlayan Uça-
roğlu, 2005’den beri Milli 
Saraylar bünyesinde kurulan 
Çini Soba Atölyesi’nde de-
ğerli sobaları gelecek nesil-
lere aktarırken, en son ise 
Topkapı Sarayı Mecidiye Köşkü’nün 
sobasının restorasyonunu tamamladı.
Eski görkemli yıllarına kavuştu
Sobaları büyük bir zevkle restore ettiğini 
belirten Halit Uçaroğlu: “Çini sobalar 
Avrupa kaynaklı Osmanlı ile tanıştığı yıllar 
Sultan 2. Abdülhamit Han’ın saltanatı 
döneminde. Çini Atölyesi’nin Milli Saray-
lar’daki bir özelliği de saray hanedanının 
yaşamından itibaren günümüze kadar 
gelen yaklaşık 150 yıllık bir süreçte adeta 
hiç restorasyon geçirmemiş bir koleksiyon. 
Biz bu atölyeyi 2005 yılında kurduğumuz 
zaman Milli Saraylar’ın, Dolmabahçe’nin 
Sarayı’nın bodrum katlarında, haremin 
bodrum katlarında, selamlığın bodrum kat-
larında, hatta kasırlığın bodrum katlarında 
yüzlerce çini soba parçası ile karşılaştım. 
Bunların hepsi atık vaziyette ve dağınık 
haldeydi. Puzzle halde denecek şekilde 
parçalarla karşılaştım. Atölyemizde bir raf 
sistemi kurarak Milli Saraylar bünyesinde 
ne kadar Çini Soba parçası varsa hepsini 
atölyemize topladık. 2005 yılından itibaren 
yaklaşık 17 yılda birer ikişer üçer metre 
boyunda yaklaşık 60 tane sobanın tekrar 
tarihi eski görkemli yıllarına kavuştuğunu 

söyleyebilirim” dedi.

Mecidiye Köşkü’ne renk katacak
Cerrahi bir titizlikle çalışan Uçaroğlu: 
“Tabi ciddi bir emek ve restorasyon 
gerekiyor. Çünkü tarihinde yanarak 
deforme olmuş objeler bunlar, hasarlı 
halde bodrum katlara indirilmiş. Tabi 
bir parçanın restorasyonuna başladığı-
nız zaman ciddi bir emek gerektiriyor. 
Özenli bir restorasyon yapmanız gere-
kiyor. Tarihi bir objeye dokunurken, 
onun altındaki çatlağını göremeyebilir-
siniz. O yüzden özenle ve sabırla ciddi 
bir emekle restorasyona başlayıp uzun 
bir süreçten sonra güzel şeyler çıkıyor 
ortaya. Bu çini sobamız Topkapı Sarayı 
Mecidiye Köşkü’nün sobası. Mecidiye 
Köşkü restorasyona girdiğinde soba-
mızın da bir restorasyon ihtiyacı vardı. 
Çünkü geçmiş tarihte yanarak kullanıl-
dığı için hasarlı ve dağılmak üzereydi. 
Sobamızı sökerek itinalı bir şekilde 
atölyemize getirip, tekrar yeni baştan 
restorasyonunu ve kurulum aşamasını 
yaptık” diye konuştu. DHA

Ne yaptın Melisa Döngel!

OSMANLI’DAN KALAN
SOBALAR SiL BASTAN

YAPIMCILIĞINI TRT Wor-
ld’ün, senarist ve yönetmenli-
ğini Ensar Altay’ın üstlendiği 

belgesel film “Kodokushi”, Buda-
peşte Belgesel Filmleri Festivali’nde 
gösterildi. Yunus Emre Enstitüsü-
nün (YEE) desteklediği ve bu yıl 
8’incisi düzenlenen Avrupa’nın en 
önemli ve Macaristan’ın en büyük 
izleyici kitlesine sahip belgesel film 
festivallerinden biri olan “Budapeşte 

Belgesel Filmleri Festivali” başla-
dı. Hafta boyunca 25 ülkeden 60’a 
yakın belgesel filmin sahne alacağı 
“Cesaret” temalı festivalde, Türki-
ye’den yönetmenliğini ve senaristli-
ğini Altay’ın üstlendiği “Kodokushi” 
filmi yer alıyor. Modern yaşam 
biçiminin insanları yalnız bıraktığı 
fikrinden ilham alan belgesel film, 
öldükten haftalar sonra fark edi-
len kişilerin yalnız ölümlerini ele 
alıyor. Festival kapsamında Buda-
peşte Mammut Sinema Salonu’nda 
gösterilen filmi birçok belgesel sever 
izledi. Öte yandan belgesel sonra-
sı soru cevap kısmında yönetmen 
Altay, soruları cevapladı.

KOCAELİ’NİN Kartepe ilçesinde 
vereceği konser için yola çıkan 
İrem Derici ve ekibi, kar sebebiyle 

trafikte mahsur kaldı. Yoğun kar yağışı se-
bebiyle trafikte aksamaların yaşandığı yolda 

mahsur kalan Derici, konserini de iptal 
etmek zorunda kaldı. Ekibiyle birlikte 
özel aracında yolun açılmasını bekleyen 
ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından 
yaptığı açıklamada üzgün olduğunu be-

Ünlü şarkıcı İrem Derici, Kocaeli’nin Kartepe ilçesindeki konseri için çıktığı yolda 
şiddetli kar yağışı sebebiyle mahsur kaldı. Derici, sosyal medyadan konserin 
iptal edildiğini açıklayarak “Kartepe’de bizi bekleyenler, beklemeyin. Ne gidebil-

dik, ne dönebildik. Psikolojim bozuldu. Ben günlerdir bu günü bekliyordum” dedi

PSiKOLOJiM BOZULDU!

YAPIMCILIĞINI 
ld’ün, senarist ve yönetmenli-
ğini Ensar Altay’ın üstlendiği 

2014 
‘Vaziyetler’ klibinde oynayan 
ve rol gereği Sıla’dan mizahi 

KOCAELİ’NİN 
vereceği konser için yola çıkan 
İrem Derici ve ekibi, kar sebebiyle 

AŞK 
sinden ayrılan güzel oyuncu 
Melisa Döngel, imaj değiştirdi. Sanatçı Cengiz Kurtoğlu, bir dizi 

sağlık sorunları geçirmesinin 
ardından yeniden hayranları-

na kavuştu.Önceki gün İzmir Mumlu 
Meyhane Alsancak sahnesinde konser 
veren sanatçı, konser öncesinde sorula-
rı yanıtladı. Sağlığın her şeyden önemli 
olduğunu söyleyen Kurtoğlu, geçirdiği 

hastalık üzerinden bazı meslektaşları-
na da gönderme yaptı: “Domuz gribine 
yakalandım ama bu dağdaki yaban do-
muzu gribi gibiydi. 15 gün sonra 5’inci 
COVID-19 aşısını olacağım. Sağlık her 
şeyden önemli. Yeter ki yoluma yaban 
domuzu çıkmasın. Bizim camiada grip 
yok ama domuzlar çok.”

BiZiM CAMiADA DOMUZ ÇOK!
Sanatçı 
sağlık sorunları geçirmesinin 
ardından yeniden hayranları-



ŞAMPİYONLUĞA her geçen 
hafta bir adım daha yaklaşan Trab-
zonspor’da transfer çalışmaları hız 

kesmeden sürüyor. Yerli kontenjanı sebe-
biyle genç ve gelecek vaat eden isimlere 
yönelen bordo mavilier Kouassi, Visca 
ve Puchacz’ın ardından Enis Destan’ı 
kadrosuna kattı. Ancak imzalar bunlarla 
sınırlı değil. Bursaspor’dan Kerem Şen, 
Taha Altıkardeş ve Batuhan Kör’ün yanı 
sıra Doğuhan Aral Şimşir’in de transferi 
için yoğun mesai harcanıyor.

Aral’da para sorunu çözülüyor
Abdullah Avcı’nın raporu doğrultusunda 
harekatını sürdüren Trabzonspor’un en 
çok uğraş verdiği isim Doğuhan Aral Şim-
şir. FC Midtjylland’da forma giyen genç 
futbolcu için talep edilen 2 milyon euro 
civarındaki bonservisin peşin ödenmesi 
şartı görüşmelerin tıkanmasına neden 
olmuştu. Altınordu’dan alınan Enis’in 
ücretinin 14 taksitte ödenecek olmasın ile 
birlikte Bursaspor’dan gelecek 3 futbolcu-
nun da aynı şekilde gerçekleşmesi bekle-
nen transferleri oldukça geniş bir harcama 

limitinin kulüpte 
kalmasını sağladı. Bu sebeple de 
Danimarka’da top koşturan Aral için 
ihtimaller daha da artıyor. Paranın 
peşin ödenmesi gündemde.

Bursaspor’un gençleri hazır
Stoper mevkisinde Edgar Ié’nin sakat-
lığı ve akabinde de kontratının feshi ile 
boşluk oluşması yeni arayışları da bera-
berinde getirmişti. Yerli oyuncu kuralı 
sebebiyle Hüseyin Türkmen’in oynadığı 
tandemde gösterdiği kötü performans 
ve Giresunspor maçında oyundan çı-
karken sergilediği tavır adeta ipini çekti. 
Bu andan itibaren transfere hız veren 
yönetim, Bursaspor’un genç defans oyun-
cusu Taha Altıkardeş’i kadrosuna kattı. 
Yeşil beyazlı takımda birçok takımın 
dikkatini çekip son olarak Fenerbahçe 
ile anılan Taha önümüzdeki gün-
lerde Trabzon’a gelecek. Batuhan 
ve Kerem Şen de imza için adım 
atacakları Trabzon’da törenin 
ardından sezon sonuna kadar 
mevcut kulüplerinde kariyerle-
rine devam edecek.

ŞAMPİYONLUĞA 
hafta bir adım daha yaklaşan Trab-
zonspor’da transfer çalışmaları hız 

Takvim yaprakları 2001’i 
gösterdiğinde kendisine yeni 
bir kimlik yaratmak isteyen 

Trabzonspor, Özkan Sümer önder-
liğinde ucuz maliyetli oyunculara 
yönelmiş ve Brezilya’dan tam dört 
futbolcu birden getirmişti. Aure-
lio, Jarro, Eduardo ve da Silva. 
İçlerinde sadece Aurelio takıma 
uzun süreli katkı sağlarken Rob-
son da Silva ise kısa süren kariyeri 
sonrasında kulüpten ayrılmış, 
Elazığspor’a imza atmıştı. Bordo 
mavililer Güney Amerikalı futbol-
cuyu hala bu hareketi ile hatırlıyor. 
Da Silva ise o günleri; “Kaçmadım, 
kandırıldım” şeklinde açıkladı.
Trabzonspor’u ve Türkiye’yi çok 

sevdiğini söyleyen da Silva; “Ara-
dan yıllar geçmesine rağmen beni 
hatırlayan insanlar var. Bunlar çok 
güzel duygular. İnsanın gururunu 
okşuyor. Değerli hissettiriyor. Tür-
kiye’de geçirdiğim zamanlar haya-
tımda en güzel anlardı diyebilirim. 
Kızımın adını bu sebeple Yasemin 
koydum. Oradan birçok insanla 
görüşüyor. Sevilmek hoşunuza gidi-
yor. Buradan ayrıldıktan sonra da 
çok sayıda kişi bana yazdı. Keşke 
çok farklı bir hikayemiz olsaydı.” 
ifadelerini kullandı.

2 maçı unutamam
Oynadığı dönemde çalımları, 
kıvrak hareketleri ve bitiriciliği ile 

ön planda olan Robson da Silva, 
İnönü’de Beşiktaş karşısında 2-1 
galip geldikleri ve Avni Aker’de 5-0 
sona eren Bursaspor karşılaşmala-
rını unutamadıklarını dile getirdi. 
Brezilyalı eski futbolcu; “İstan-
bul’da binlerce kişiye karşı harika 
bir galibiyet almıştık. Trabzon dö-
nüşünde şampiyon gibiydik. Bunun 
tarifi yoktu. Farklı galip geldiğimiz 
Bursaspor maçı da benim için çok 
özeldi. Taraftarlarımız bize o gün 
çok büyük bir destek vermişti” 
dedi.

Attığım imzanın kurbanı oldum
Bugün hala hafızalarda yer alan 
Trabzonspor’dan ayrılışını ve Ela-

zığspor’a gidişini de değerlendiren 
sambacı, attığı imzanın kurbanı 
olduğunu dile getirdi. İmza sonra-
sında takım ile irtibata geçildiğini 
ve anlaşıldığnı ifade ederek Miran-
da ile Moreira adındaki iki iş adamı 
tarafından kandırıldığını anlattı. 
Kariyerini şekillendirme fırsatını 
eline geçiren kişilerin bu işleri 
organize ettiğini vurgulayan da 
Silva; “Trabzonsporlulara söyleye-
bileceğim tek şey hem şehri hem de 
insanları çok seviyorum. Herkes ha-
rikaydı. İlerleyen zamanlarda oraya 
gelmek ve kulübü ziyaret etmek 
istiyorum. Türkiye’nin yeri bende 
çok farklı” sözleriyle duygularını 
aktardı.

SARI-lacivertliler forvet için 
Aleksandar Pesic’i gündemine 
aldı. Hull City’nin de istediği 

Sırp golcü için Fatih Karagümrük ile 
yönetimin bir görüşme yaptığı bildi-
rildi. Bu sezon 21 maçta 12 gol atan 
Pesic, Süper Lig Gol Krallığı yarı-
şında zirvede yer alıyor. 29 yaşındaki 
oyuncu ligde ayrıca 2 de asist gerçek-
leştirdi. Tecrübeli santrfor, Maccabi 
Tel Aviv’den geçtiğimiz yaz bedelsiz 
olarak Karagümrük’e gelmişti.

11 takımda oynadı
Toulouse, Atalanta, Kızılyıldız, OK 
Girit, FC Seoul ve Al İttihad gibi ekip-
lerde forma giyen Pesic, kariyerinde 
11 farklı takımda toplamda 96 gol atıp, 
41 asist gerçekleştirdi. Sırbistan Milli 
Takımı’nda 1 
kez yer alan 
oyuncu için 
Fenerbah-
çe’nin Kara-
gümrük’e hem 
para hem de 
takas alterna-
tifleri sunduğu 
belirtiliyor. 
Olumlu yanıt 
gelmesi halin-
de tecrübeli 
forvet kadroya 
katılacak. 
Aksi halde ise 
alternatiflere 
yönelinecek. 
Mutlaka bir 
golcü alınacak.

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

2017/18’DE Galatasaray ‘da 
forma giyen ve 33 maçta 29 
kez fileleri havalandırarak 

Sarı Kırmızılı ekibin şampiyonluğa 
ulaştığı sezonu gol kralı olarak ta-
mamlayan Bafetimbi Gomis konu-
sunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. 
Yıldız futbolcunun menajeri Patrick 
Mendy, Al Hilal’den ayrılan Go-
mis ile ilgili konuştu, Galatasaraylı 

taraftarları heyecanlandıracak açıkla-
malarda bulundu. Fransız yıldızın 
Türkiye’ye dönmeye hazır olduğunu 
vurgulayan Mendy, ‘’Galatasaray’a 
kapımız açık ve ne olacağını görece-
ğiz. Eğer onu isterlerse Galatasaray 
ile yarım kalan hikayeyi tamamlamak 
adına dönmekten kesinlikle mutlu 
olacak.’’ dedi. 2017/18 sezonunda 
Galatasaray’da forma giyen Gomis, 

Süper Lig ‘de çıktığı 33 maçta 29 kez 
fileleri havalandırdı.

Taraftardan ‘geri dön’ çağrısı
Bu son dakika gelişmesi sosyal 
medyada geniş yankı uyandırırken, 
Galatasaraylı taraftarlar Twitter’da 
‘#BackToGalatasarayBafe’ hashtagi 
başlattı ve golcü oyuncuya geri dön-
mesi için çağrıda bulundular.

Temmuz 2017’de Galatasaray’ın 
Swansea’den 2.5 milyon Euro bon-
servisle kadrosuna kattığı Gomis, 
Sarı Kırmızılı ekipte geçirdiği 1 
sezonda attığı gollerle taraftarın 
sevgilisi haline gelmişti. 33 maçta 
29 gol atan ve rakip savunmaların 
korkulu rüyası olan yıldız isim, kaza-
nılan şampiyonlukta başrol oynayan 
isimlerin başında gelmişti.

2017/18’DE 
forma giyen ve 33 maçta 29 
kez fileleri havalandırarak 

SARI
Aleksandar Pesic’i gündemine 
aldı. Hull City’nin de istediği 

ALEKSANDAR PESİC
İÇİN TEKLİF

26 OCAK 2022 ÇARŞAMBA

Özkan Sümer’in Brezilya seferinden getirdiği 4 futbolcudan biridir da Silva. Tam adı ile Robson da Silva Ourique, genç yaş-
ta giydiği bordo mavili forma ile her ne kadar başarılı bir başlangıç yapsa da devamını getiremedi. Sonrasında ise takım-

dan ayrıldı ve Elazığspor’un yolunu tuttu. Taraftarların adını hala hatırladığı sambacı, muhabirimiz Burak Zihni’ye konuştu

Ara transfer döneminde kadrosuna 
bir golcü takviyesi yapmak isteyen 

Fenerbahçe, aradığı ismi Süper Lig’de 
buldu. Sarı-lacivertliler, ligde 12 golle 
krallık yarışında zirvede yer alan Sırp 

forvet Aleksandar Pesic için Fatih 
Karagümrük’e teklifini iletti

BEŞİKTAŞ yönetimi sezon 
sonunda sözleşmesi bitecek 
olan Cyle Larin’le yaptığı pazar-

lıklardan şu ana kadar sonuç alamadı. 
Yapılan tüm görüşmelerde yüksek 
maaş talebiyle Siyah-Beyazlılar’ın tep-
kisini çeken menajer Mavromaras’tan 
gündeme bomba gibi düşecek bir 
hamle geldiği öne sürülüyor. İddialara 
göre Kanadalı menajer; Galatasaray, 
Fenerbahçe ve Trabzonspor’la temasa 
geçti ve 3 kulübe de Cyle Larin’i teklif 
etti. Takvim’in haberine göre; yaşa-
nan bu gelişmeyle ilgili Larin’in bilgisi 
olmadığı, Mavromaras’ın piyasayı 
kızıştırmak amacıyla bu adımı attığı 
öğrenildi. Galatasaray, Fenerbahçe ve 
Trabzonspor’un şu anda Beşiktaş’la 
sözleşmesi devam ettiği için Larin 
konusunda herhangi bir adım atmadığı 
belirlendi. Ancak Kanadalı yıldız ve 
Siyah-Beyazlılar arasındaki görüşmeler 
resmen olumsuz sonuçlanırsa, 3 kulüp-
ten de teklif gelebileceği ifade ediliyor.

Önemli fark var
Menajer Mavromaras, Beşiktaş’la yap-
tığı son görüşmede 2 milyon 750 bin 
Euro’luk talebini yinelemişti. Başkan 
Ahmet Nur Çebi ise son olarak bonus-

larla beraber 2 milyon Euro’ya kadar 
çıkmış ve “Artık bu son teklifimiz” 
ifadesini kullanmıştı. Larin konusunda 
yaşanacak yeni gelişmeler büyük bir 
merakla bekleniyor.

BEŞİKTAŞ 
sonunda sözleşmesi bitecek 
olan Cyle Larin’le yaptığı pazar-

Galatasaray’da kötü gidişata karşı çözüm yolları aranırken transfer çalışmaları da sürüyor. Gol sıkıntısı 
çeken sarı kırmızılılara eski kralı Gomis’in menajerinden mesaj geldi; “Kapımız açık.” Sarı kırmızılı takımın 

taraftarları ise sosyal medya üzerinden Gomis’e yanıt göndererek; “Yak gel bildiğin ne varsa” dedi

LARiN KAPISMASI
Süper Lig’de kulüpler çalışmalarını sürdürürlen transferde � aş bir 
gelişme yaşandı. Pazarlıklardaki tutumuyla Beşiktaş yönetimini 
çıldırtan Mavromaras’ın Kanadalı yıldız Cyle Larin’i Fenerbahçe, 
Galatasaray ve Trabzonspor’a teklif ettiği belirtiliyor. Eğer Larin, 

Beşiktaş’la ipleri koparırsa rota ezeli rakipler olabilir

YAK GEL BİLDİĞİN NE VARSA!YAK GEL BİLDİĞİN NE VARSA!

Trabzonspor’da transfer çalış-
maları sürüyor. Bordo mavililer 
Enis Destan’ın ardından dört 
isme daha imza attırmak adına 
temaslarını sürdürüyor. Bu isimlerin üçü 
Türkiye’den biri ise yurt dışından

Özkan Sümer’in Brezilya seferinden getirdiği 4 futbolcudan biridir da Silva. Tam adı ile Robson da Silva Ourique, genç yaş-

SİLVA ESKİ
GUNLERİNİ ANLATTIGUNLERİNİ ANLATTI

Trabzonspor’da 
geçirdiği dönemde 
herkesi çok sevdiğini 
söyleyen Brezilyalı 
eski oyuncu şunları 
söyledi; “Zafer ile 
hücum alanında çok 
havalı bir ortaklığı-
mız vardı. Hami ta-
kımımızın kaptanıydı 
ve gerçek liderdi. 
Gökdeniz de yeni 
yetişmeye başlayan 
bir gençti. Sonrasın-
da iyi yerlere geldi. 
Hem Trabzonspor’da 
hem de Rusya’da 
adından söz ettirmeyi 
başardı”

Hami
gerçek
liderdi

ŞAMPİYONLUĞA her geçen 
hafta bir adım daha yaklaşan Trab-
zonspor’da transfer çalışmaları hız 

kesmeden sürüyor. Yerli kontenjanı sebe-
biyle genç ve gelecek vaat eden isimlere 
yönelen bordo mavilier Kouassi, Visca 
ve Puchacz’ın ardından Enis Destan’ı 
kadrosuna kattı. Ancak imzalar bunlarla 
sınırlı değil. Bursaspor’dan Kerem Şen, 
Taha Altıkardeş ve Batuhan Kör’ün yanı 
sıra Doğuhan Aral Şimşir’in de transferi 
için yoğun mesai harcanıyor.

Aral’da para sorunu çözülüyor
Avcı’nın raporu doğrultusunda 

harekatını sürdüren Trabzonspor’un en 
çok uğraş verdiği isim Doğuhan Aral Şim-
şir. FC Midtjylland’da forma giyen genç 
futbolcu için talep edilen 2 milyon euro 
civarındaki bonservisin peşin ödenmesi 
şartı görüşmelerin tıkanmasına neden 
olmuştu. Altınordu’dan alınan Enis’in 
ücretinin 14 taksitte ödenecek olmasın ile 
birlikte Bursaspor’dan gelecek 3 futbolcu-
nun da aynı şekilde gerçekleşmesi bekle-
nen transferleri oldukça geniş bir harcama 

limitinin kulüpte 
kalmasını sağladı. Bu sebeple de 
Danimarka’da top koşturan Aral için 
ihtimaller daha da artıyor. Paranın 
peşin ödenmesi gündemde.

Bursaspor’un gençleri hazır
Stoper mevkisinde Edgar Ié’nin sakat-
lığı ve akabinde de kontratının feshi ile 
boşluk oluşması yeni arayışları da bera-
berinde getirmişti. Yerli oyuncu kuralı 
sebebiyle Hüseyin Türkmen’in oynadığı 
tandemde gösterdiği kötü performans 
ve Giresunspor maçında oyundan çı-
karken sergilediği tavır adeta ipini çekti. 
Bu andan itibaren transfere hız veren 
yönetim, Bursaspor’un genç defans oyun-
cusu Taha Altıkardeş’i kadrosuna kattı. 
Yeşil beyazlı takımda birçok takımın 
dikkatini çekip son olarak Fenerbahçe 
ile anılan Taha önümüzdeki gün-
lerde Trabzon’a gelecek. Batuhan 
ve Kerem Şen de imza için adım 
atacakları Trabzon’da törenin 
ardından sezon sonuna kadar 
mevcut kulüplerinde kariyerle-
rine devam edecek.

Trabzonspor’da transfer çalış-
maları sürüyor. Bordo mavililer 
Enis Destan’ın ardından dört 
isme daha imza attırmak adına 
temaslarını sürdürüyor. Bu isimlerin üçü 
Türkiye’den biri ise yurt dışından

FIRTINA’DA 4 TRANSFER 
DAHA YOLDA

SİLVA ESKİSİLVA ESKİ
BURAK ZİHNİ
BURAK ZİHNİ

BURAK ZİHNİ
BURAK ZİHNİ



SPOR Toto Süper Lig’de çıktığı 23 maçta rakip-
leriyle 10 kez yenişemeyen Demir Grup Sivasspor, 

ligin en fazla berabere kalan takımı unvanını koruyor. 
Sivas temsilcisi, ligde geride kalan haftalarda Göztepe ve Fraport 

TAV Antalyaspor ile 2-2, Gaziantep FK, Adana Demirspor, Altay, 
Çaykur Rizespor ve Trabzonspor ile 1-1, GZT Giresunspor ile de 0-0 
berabere kaldı. Sivasspor, ligin ilk yarısında deplasmanda 1-1 berabere 

kaldığı Fenerbahçe ile 23. haftada iç sahada aynı skor ile puanları 
paylaşarak beraberlik sayısını 10’a yükseltti. Kırmızı-beyazlılar, 
ligde 23 haftalık periyotta 7 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 10 
beraberlikle 31 puan topladı. Bu periyotta 30 kez rakip 
fileleri sarsan kırmızı-beyazlılar, kalesinde ise 24 gole 

engel olamadı. Ligin en çok beraberlik alan takımı 
konumundaki Sivasspor’u, 7’şer beraberlikle 
Fenerbahçe, Adana Demirspor ve Yukatel 

Kayserispor takip etti.

LACİVERT-Beyazlı ekibin 
sezon başında Lorient’ten 
kiralık olarak kadrosuna 

kattığı Umut Bozok, takımının son 
haftalarda yakaladığı yükselişte 
başrol oynadı. Antalyaspor ile 
oynanan karşılaşmanın uzatma 
dakikalarında attığı golle takımı-
na 1 puanı kazandıran Umut Bo-

zok, sonrasında oynanan 5 maçta; 
4 gol, 3 asistlik performansıyla göz 

kamaştırdı. Lacivert- Beyazlı kulübün 

satın alma opsiyonuyla kad-
roya dahil ettiği oyuncu için 
harekete geçtiği ve takımda 
tutacağı öğrenildi.

Kuntz yakın takipte
Umut Bozok, performansıyla 
Milli Takım ’a da göz kırptı. Bu sezon 
oynadığı 25 maçta; 11 gol, 8 asistlik katkı 
veren Umut Bozok’un ilerleyen dönem-
lerde Milli Takım kadrosunda yer alma 
ihtimalinin de yüksek olduğu vurgulandı. 

Gedson Fernandes 
transferinde mutlu sona 
ulaşan Galatasaray ‘da 

geri sayım başladı. Hem Porte-
kizli futbolcuyla hem de kulübü 
Benfica ile anlaşmaya varan 
Sarı- Kırmızılılar, artık bekle-
mede. Eşyalarını toplayan Ge-
dson, yol için son hazırlıklarını 
yapıyor. 23 yaşındaki futbolcunun 
yarın akşama kadar İstanbul’da 

olması ve yapılacak ilk antrenman-
da takıma katılması bekleniyor. 

Genç oyuncuya 1.5 yıl için 2 milyon 
Euro, kulübüne de 3.5 milyon Euro 

ödenecek. Bu süre sonunda Gedson 
Fernandes’in Benfica ile olan muka-

velesi de sona erecek ve Galatasaray’la 
sözleşme imzalayacak. Geçtiğimiz sezon 

devre arasında kiralanan, bu sezon başında 

ise Benfica’ya geri dönen Gedson, ülkesinde 
verimli bir dönem geçiremedi.

Takıma katkı vermesi bekleniyor
Sadece 3 lig maçında 47 dakika şans 
bulabilen Fernandes, aynı zamanda Fatih 
Terim’in de kadrosunda görmeyi en çok is-
tediği oyuncuların başında geliyordu. Ancak 
Portekizli futbolcu Galatasaray’da bu kez 
bir başka teknik adamla çalışacak. Aslan’ın 
hocası Torrent, genç orta saha oyuncusunu 
8 numarada kullanmayı planlıyor. Gedson 
için şimdiden bireysel bir antrenman prog-
ramı hazırlanmış durumda. Hedef, Gedson 
Fernandes’i Alanyaspor maçında 60 daki-
kayı çıkarabilecek seviyeye en kısa sürede 
ulaştırmak. İlk yarıda sadece 3 lig maçında 
47 dakika şans bulabilen Gedson Fernandes 
için Florya’da özel bir çalışma programı 
hazırlandı.

Hem Gedson Fernandes hem de kulübü Benfica ile 
anlaşan Sarı- Kırmızılılar, Portekizli futbolcu için geri 
sayıma geçti. 1.5 yıllığına kiralanan 23 yaşındaki orta 

saha oyuncusunun yarın akşama kadar İstanbul’da 
olması ve takıma katılması bekleniyor

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

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

13 maçlk seri bitti

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi

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

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

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

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

İlk yar 1-0

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

Net skor

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

Ankaragücü
3’te 3 yaptı

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

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

Önemli bir golcü

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

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

Hatayspor açklamşt

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

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

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

2021 YILINDA 
TEK YENILGI

TRABZONSPOR’DA
her geçen sezon yükse-
len performansyla alkş

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

Ugurcan Çakır’a
Juventus talip 

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

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

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

çnda 3. galibiyeti elde etti.

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

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

Milli tenisçinin
ilk şampiyonluğu

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

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

YANAL’IN 
KARİYERİ

*
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başars yakalad. Teknik direktör Ersun
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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-
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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-
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sona erdi.
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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
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 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
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bu sezon ilk kez üst üste 3. galibiyetini elde
etti. Göztepe ise 5 maç sonra sahadan 
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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
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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-
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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-
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lunmamaktadr. Hatay’a iki kulüp
arasndaki iyi ilişkilerin ve dostluğun
pekişmesinden başka bir gidiş ama-
cmz yok" dedi. 
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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.
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26 OCAK 2022 ÇARŞAMBA
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SPOR Toto Süper Lig’de çıktığı 23 maçta rakip-
leriyle 10 kez yenişemeyen Demir Grup Sivasspor, 

ligin en fazla berabere kalan takımı unvanını koruyor. 
Sivas temsilcisi, ligde geride kalan haftalarda Göztepe ve Fraport 

TAV Antalyaspor ile 2-2, Gaziantep FK, Adana Demirspor, Altay, 
Çaykur Rizespor ve Trabzonspor ile 1-1, GZT Giresunspor ile de 0-0 
berabere kaldı. Sivasspor, ligin ilk yarısında deplasmanda 1-1 berabere 

kaldığı Fenerbahçe ile 23. haftada iç sahada aynı skor ile puanları 
paylaşarak beraberlik sayısını 10’a yükseltti. Kırmızı-beyazlılar, 
ligde 23 haftalık periyotta 7 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 10 
beraberlikle 31 puan topladı. Bu periyotta 30 kez rakip 
fileleri sarsan kırmızı-beyazlılar, kalesinde ise 24 gole 

engel olamadı. Ligin en çok beraberlik alan takımı 
konumundaki Sivasspor’u, 7’şer beraberlikle 
Fenerbahçe, Adana Demirspor ve Yukatel 

Kayserispor takip etti.

Gedson Fernandes 
transferinde mutlu sona 
ulaşan Galatasaray ‘da 

geri sayım başladı. Hem Porte-
kizli futbolcuyla hem de kulübü 
Benfica ile anlaşmaya varan 
Sarı- Kırmızılılar, artık bekle-
mede. Eşyalarını toplayan Ge-
dson, yol için son hazırlıklarını 
yapıyor. 23 yaşındaki futbolcunun 
yarın akşama kadar İstanbul’da 

olması ve yapılacak ilk antrenman-
da takıma katılması bekleniyor. 

Genç oyuncuya 1.5 yıl için 2 milyon 
Euro, kulübüne de 3.5 milyon Euro 

ödenecek. Bu süre sonunda Gedson 
Fernandes’in Benfica ile olan muka-

velesi de sona erecek ve Galatasaray’la 
sözleşme imzalayacak. Geçtiğimiz sezon 

devre arasında kiralanan, bu sezon başında 

ise Benfica’ya geri dönen Gedson, ülkesinde 
verimli bir dönem geçiremedi.

Takıma katkı vermesi bekleniyor
Sadece 3 lig maçında 47 dakika şans 
bulabilen Fernandes, aynı zamanda Fatih 
Terim’in de kadrosunda görmeyi en çok is-
tediği oyuncuların başında geliyordu. Ancak 
Portekizli futbolcu Galatasaray’da bu kez 
bir başka teknik adamla çalışacak. Aslan’ın 
hocası Torrent, genç orta saha oyuncusunu 
8 numarada kullanmayı planlıyor. Gedson 
için şimdiden bireysel bir antrenman prog-
ramı hazırlanmış durumda. Hedef, Gedson 
Fernandes’i Alanyaspor maçında 60 daki-
kayı çıkarabilecek seviyeye en kısa sürede 
ulaştırmak. İlk yarıda sadece 3 lig maçında 
47 dakika şans bulabilen Gedson Fernandes 
için Florya’da özel bir çalışma programı 
hazırlandı.

Hem Gedson Fernandes hem de kulübü Benfica ile 
anlaşan Sarı- Kırmızılılar, Portekizli futbolcu için geri 
sayıma geçti. 1.5 yıllığına kiralanan 23 yaşındaki orta 

saha oyuncusunun yarın akşama kadar İstanbul’da 
olması ve takıma katılması bekleniyor
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TORRENT’E
KISMET

Siyah-beyaz-
lı yönetim; 
Adem Lja-

jic, Jeremain Lens, 
Douglas ve Fabrice 
Nsakala’yı en kısa sü-
rede göndermek istese 
de bu isimleri ayrı-
lığa ikna edemiyor. 
Kartal’da kadro dışı 
olan oyuncularla ilgili 
sorunlara bir türlü 
çözüm bulunamıyor. 
Siyah-beyazlı yönetim; 
Adem Ljajic, Jere-
main Lens, Douglas 
ve Fabrice Nsakala’yı 
en kısa sürede gön-
dermek istese de bu 
isimleri ayrılığa ikna 
edemiyor. Yıllık ücreti 
net 3.2 milyon euro 
olan Ljajic ayrılık için 
1 milyon euro istiyor. 

Medipol Başakşehir’in 
ilgilendiği tecrübeli 
futbolcunun sezonun 
ikinci yarısı için alması 
gereken 1.6 milyon 
euronun 1 milyon 
euroluk kısmını talep 
ettiği ve geri adım 
atmadığı öğrenildi. Bu 
parayı ödemeyi kabul 
etmeyen Beşiktaş ’ın 
hiçbir ödeme yap-
madan Ljajic’i gön-
dermenin yollarını 
aradığı kaydedildi. 
Lens ve Douglas ise 
tüm alacaklarının 
ödenmesini istiyor. 
Uzun süredir kadro 
dışı olan bu oyuncular 
aksi halde sözleşme 
feshine yanaşmıyor. 
Süper Lig ’den bazı 
kulüplerin ilgilendi-

ği Nsakala’nın da 
alacaklarını istediği 
belirlendi. Tecrübeli 
futbolcunun maddi 
konularda anlaşma 
sağlanması halinde 
takımdan ayrılma-
ya hazır 
olduğu 
ifade 
edil-
di. 

Beşiktaş’ta kadro dışı kalan futbolcularla ilgili sorun yaşanıyor. Douglas, Lens 
ve Ljajic ile anlaşarak yolları ayırmak isteyen siyah beyazlılar, futbol-

cuların anlaşmaya yanaşmaması nedeniyle çare arıyor

Muslera’nın yokluğunda tam bir kaleci kriziyle karşılaşan Galatasaray’da, yeni 1 nu-
mara arayışı da kısa sürede sonlanacak gibi görünüyor. Okan’ın geri döndürülmesi için 

yoğun temaslar var, Pena ve Sinan Bolat konusunda da girişimler sürüyor

Kasımpaşa’nın Lorient’ten kiraladığı Umut Bozok, 11 gol ve 7 asistlik perfor-
mansıyla lige damga vururken, A Milli Takım’a da göz kırptı. İstanbul ekibi, 
başarılı forvetin satın alma opsiyonunu da kullanıp takıma kazandıracak

BEŞİKTAŞ’TA KRİZ!
FERNANDO Muslera 
sakatlandıktan sonra 
büyük bir düşüş sürecine 

giren Galatasaray ‘da, 1 numa-
ra takviyesi gecikmeli de olsa 
gerçekleşmek üzere. İsmail Çipe 
ve Fatih Öztürk’ten beklediği 
verimi alamayan, Berk Balaban 
ve Jankat Yılmaz gibi gençleri de 
kiralık vermeye hazırlanan Sa-

rı-Kırmızılılar, ilk olarak Okan 
Kocuk’u geri döndürmeye 
çalışıyor. Sezon başında Gi-
resunspor’a kiralık verilen 
ve Karadeniz kulübünde 
harika bir performans 
ortaya koyan 26 yaşındaki 
kaleci için yoğun temaslar 

var. Giresun’un transfer 
tahtası açıldığında ve kaleci 

alabilecek duruma gelin-
diğinde, Okan’ın 

geri dönüşüne 
izin verilmesi 

bekleniyor. 
Bunun için 

Galata-
saray 

cephesinin ödeme yapması da 
gündemde.

Segarra yakından tanıyor
Torrent ve ekibinin gündemin-
deki Inaki Pena konusunda da 
girişimler devam ediyor. Barcelo-
na B takımının 22 yaşındaki file 
bekçisi, La Masia’da görev yapan 
ve kısa süre önce Torrent’in 
Galatasaray’daki ekibine katılan 
kaleci antrenörü Ricard Segarra 
tarafından Sarı-Kırmızılı kulübe 
önerildi. İspanyol medyasında 
çıkan haberlere göre Galata-
saray’ın bu transferi gerçekleş-
tirmesinde hiçbir engel bulun-
muyor. Gündemdeki alternatif 
kalecilerle görüşen Sarı-Kırmı-
zılılar, herhangi bir sonuç alına-
mazsa Pena’ya yönelecek.

Gent’in kararına bağlı
Bir süredir gündemde yer alan 
tecrübeli file bekçisi Sinan Bolat 
konusunda da girişimler var. 
Ancak Belçika Ligi’nde zirve mü-
cadelesi veren Gent’in 1 numara-

lı kalecisi olan ve tüm maçlarda 
90 dakika forma giyen Sinan için 
ciddi bir bonservis talebi söz ko-
nusu. Sözleşmesi sezon sonunda 
bitecek olan 33 yaşındaki eldiven 
konusunda kulübü Gent’in geri 
adım atması bekleniyor.

LACİVERT-Beyazlı ekibin 
sezon başında Lorient’ten 
kiralık olarak kadrosuna 

kattığı Umut Bozok, takımının son 
haftalarda yakaladığı yükselişte 
başrol oynadı. Antalyaspor ile 
oynanan karşılaşmanın uzatma 
dakikalarında attığı golle takımı-
na 1 puanı kazandıran Umut Bo-

zok, sonrasında oynanan 5 maçta; 
4 gol, 3 asistlik performansıyla göz 

kamaştırdı. Lacivert- Beyazlı kulübün 
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Gaziosmanpaşa 
Belediyesi, ilçede 
etkili olan kar 

yağışıyla birlikte olumsuz 
bir durum yaşanmama-
sı adına cadde cadde, 
sokak sokak tuzlama ve 
kar küreme çalışmala-
rı gerçekleştiriyor. Bu 
kapsamda belediyenin 
karla mücadele ekipleri, 
trafiğin ve günlük yaşamın 
aksamaması adına 65 araç 
ve 300 personel ile ilçenin 
dört bir yanında 7/24 ara-
lıksız çalışıyor. İlk olarak 
ana arterleri temizleyen 
ekipler, çalışmalarını ara 
sokaklar ve mahallelerde 
sürdürüyor. Kar küreme 
çalışmalarıyla yollar te-
mizlenirken diğer yandan 
da buzlanmanın önlenme-
si için ilçe genelinde tuz-
lama çalışmaları yapılıyor. 
Ekipler, yayalar için de 
meydanlarda, kaldırımlar-
da, park ve yeşil alanlarda 
biriken karları temizleyip, 

tuzlama çalışması gerçek-
leştiriyor. İlçede yoğun 
kar yağışının yolları kapa-
maması için 2 bin ton tuz 
depolarda hazır durumda 
bulunduruluyor. Kamu 
kurumlarına Gaziosman-
paşa Belediyesi tarafından 
olası buzlanmalara karşı 
tuz takviyesi de yapılıyor.
İhtiyaçlar karşılanıyor
Küreme ve tuzlama ça-
lışmalarına devam eden 
Gaziosmanpaşa Belediye-
si, vatandaşları soğuk kış 
günlerinde yalnız bırak-
mıyor. Belediye ekipleri, 
Mobil Büfe aracılığıyla 
sabahın erken saatlerinden 
itibaren otobüs durakların-
da vatandaşlara sıcak çor-
ba ikram ediyor. Olumsuz 
hava şartlarında hastaneye 
gidemeyen yaşlı ve engelli 
vatandaşlar için ise hasta 
nakil aracı hizmet veriyor.
Hayvanlar da unutulmuyor
Kış şartlarıyla mücadele 
kapsamında sokak hay-
vanları da unutulmuyor. 

Sağlık İşleri Müdürlü-
ğü’ne bağlı veterinerlik 
ekipleri, soğuk havalarda 
dondurucu soğuklarda 
sokak hayvanları için 
sıcak yuvalar oluşturdu. 
Can dostlarımızın yiyecek 
bulmakta zorlanmama-
sı adına ilçe genelinde 
mama ve su dağıtımı yapı-
larak, sokak hayvanlarının 
beslenme ve barınma 
ihtiyaçları karşılanıyor.
Çağrı merkezi 24 
saat hizmet veriyor
Gaziosmanpaşa’da kış 
şartlarından olumsuz 
etkilenen vatandaşlar, 444 
0 467 numaralı Gazios-
manpaşa Belediyesi Çağrı 
Merkezi’ni haftanın 7 
günü 24 saat destek talep 
edebiliyor. Gaziosmanpa-
şalılar, ulaşım, sağlık, so-
kak hayvanlarının tedavisi 
ve bakımı gibi her türlü 
acil durumda 7/24 ihbar ve 
taleplerini iletebiliyor. Va-
tandaşların talepleri derhal 
ilgili birimlere iletilerek, 
hızlı çözüm üretiliyor.

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

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

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

Cumhurbaşkanı yazdı

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

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

Tek bir duygumuz vardı

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

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

Kitaba övgü

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BİK Genel
Müdürü 

Rıdvan Duran

M. Zahid Sobacı
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İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi adına 
Gaziosmanpaşa Belediyesi, tuzlama ve küreme çalışmalarını aralıksız olarak 
sürdürüyor. Çalışmalara ilişkin konuşan Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, 

“Kar, kış bizi durduramaz. Vatandaşımızın her zaman hizmetindeyiz” dedi

YURT genelinde etkili 
olan yoğun kar yağışı ve 
soğuk hava insanlar kadar 
sokak hayvanlarını da 
olumsuz etkiledi. Beyoğ-
lu’nda yoğun kar yağışı 
nedeniyle yiyecek bulmak-
ta zorlanan sokak hayvan-
larının imdadına belediye 
ekipleri yerişti. Vatandaş-
ların olumsuz kış koşulla-
rından etkilenmemesi için 
her türlü çalışmayı yapan 
Beyoğlu Belediyesi, kar 
yağışı nedeniyle yiyecek 
bulmakta zorlanan sokak 

hayvanlarını da ihmal et-
medi. Beyoğlu Belediyesi 
Veteriner İşleri Müdürlü-
ğüne bağlı ekipler, Beyoğ-
lu bölgesinde yiyecek bul-
makta zorlanan 
kedi evlerine 
mama takvi-
yesi yaparken, 
park, bahçelere 
kedi, köpek ve 
kuşların yemesi 
için düzenli 
olarak yem ve 
su bırakıyor. 
Ekipler kış 

boyunca Beyoğlu’nu adım 
adım dolaşarak zorda 
kalan sokak hayvanları-
nın yiyecek ihtiyaçlarını 
karşılayacak.

Beyoğlu’nda yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hay-
vanlarının imdadına Beyoğlu Belediyesi ekipleri yetişti. Beyoğlu’nu adım adım 

dolaşan ekipler, sokak hayvanlarına düzenli olarak mama ve su bırakıyor

Sokak hayvanlarına yemSokak hayvanlarına yem

Başakşehirli türküye doydu
BAŞAKŞEHİR’DE 
kültür sanat sezonu 
birbirinden sevilen sa-
natçıların konserleriyle 
devam ediyor. Başak-
şehir, bu hafta “Salında 
Gel” ve “Ahirim Sen-
sin” türküleriyle bilinen 
halk müziği sanatçısı 
Orhan Hakalmaz’a ev 
sahipliği yaptı. Başakşe-
hir Emin Saraç Kültür 
Merkezi’nde sahne alan 
Hakalmaz’ın Başakşe-

hirli sevenleri kar yağışı 
ve soğuk havaya rağmen 
konsere ilgi gösterdi. 
Başakşehirliler sevilen 
sanatçının şarkılarına 
hep bir ağızdan eşlik 
etti. Kovid-19 tedbirleri 
kapsamında sanatse-
verler salona maske, 
mesafe ve temizlik ku-
rallarına dikkat edilerek 
alındı. Konser boyunca 
sanatseverlerin maske-
lerini çıkarmamaları ve 

hijyen kurallarına uyma-
ları yönünde uyarılarda 
bulunuldu.

Başakşehir Belediyesi kültür sanat sezonu kapsamında Orhan Hakalmaz, 
Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi’nde sahne aldı. Hakalmaz’ın se-
venleri, kar yağışı ve soğuk havaya aldırış etmeden salondaki yerini aldı

İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi adına 

KIS BiZi
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ÖMER FARUK ARPACIK

Hizmete ara 
vermek yok

GAZİOSMANPAŞA’DA devam 
eden çalışmalarla ilgili konuşan 
Belediye Başkanı Hasan Tahsin 
Usta ise “Biz de hizmete ara 
vermek yok. Kar, kış bizi vatan-
daşa hizmetten geri durdu-
ramaz. Özellikle bu zamanda 
mesailerimizi artırıp, daha çok 
çalışıyoruz. İnsanların yolda 
mahsur kalmaması, bu çetin 
kış şartları altında mağduriyet 
yaşamaması adına elimizden 
geleni yapıyoruz. Yardıma 
ihtiyacı olan vatandaşlarımızın 
da bize ulaşması gerektiğini 
söylüyorum. Her durumda be-
lediye olarak üzerimize düşeni 
yaparız” ifadelerini kullandı.

KARLAR KRALİÇESİ
İSTANBUL sonunda beyaz gelin-
liğini giydi. Kar yağışını fırsat bilen 
ünlülerden ise paylaşımlar art arda 
geldi. O isimlerden biri de Fahriye 
Evcen. Sosyal medyayı aktif kul-
lanan Fahriye Evcen son olarak 
karlar üzerinde verdiği poz-
larla büyük beğeni topladı. 
Şıklığıyla dikkat çeken 
Fahriye Evcen’in kar 
paylaşımına yorumlar 
yağarken takipçileri 
güzel oyuncuya 
“Karlar kra-

liçesi” yakıştırması yaptı. “Kalbinin 
güzelliği, yüzüne yansımış” diyen 
hayranlarına cevap veren Evcen ise 
“Hepinizin yorumlarını okudum ve 
çok mutlu oldum. Güzellik gelip ge-

çici, önemli olan gerçek-
ten de içten gelen 

güzellik. Herkese 
çok teşekkür ede-

rim” ifadelerini 
kullandı.

Güzel oyuncu Fahriye Evcen’in karda verdiği pozlar beğeni rekoru kırdı. Hay-
ranlarının övgüler yağdırdığı oyuncu için, “karlar kraliçesi” benzetmesi yapıldı

EYÜPSULTAN Belediye 
Başkanı Deniz Köken 
tarafından, Odayeri 
Mahallesi’nde kurulan 
seralardan toplanan 
ürünler ihtiyaç sahipleri-
ne dağıtılıyor. Mevsimine 
göre marul, kara lahana, 
kıvırcık, yeşil soğan, 
pırasa, roka, tere, mayda-
noz, turp, dereotu, havuç 
gibi her türlü sebzenin 
yetiştirildiği dört serada 
yetişen ürünler öncelik-

le ekiplerce toplanarak 
kasalara yerleştiriliyor. 
Periyodik olarak iki 
ayda bir hasat edilen 
ürünler, aynı gün içeri-
sinde Sosyal Market’in 
sebze reyonundaki yerini 
alıyor. Sosyal Market’ten 
faydalanan ihtiyaç sahibi 
aileler ise kredisiz bir 
şekilde her üründen birer 
demet almak suretiyle 
taze sebze ihtiyaçlarını 
karşılayabiliyorlar.

Seralarda sevgi büyüyorSeralarda sevgi büyüyor


