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İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi, 8 kez reddedilen İstan-

bul'da taksi sayısının artırılmasına
ilişkin teklifinin 9. kez UKOME top-
lantısına sunulacağı açıklandı. İBB
Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal
medya hesabından "İstanbul taksi
için el kaldırıyor" sloganıyla bir
video paylaştı. Videoda, İstan-
bul'daki yetersiz taksi sorunu yer
alırken UKOME toplantısında yeni
taksi modelinin de 9. kez sunula-
cağına yer veriliyor.
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İBB’den 9’uncu
kez taksi teklifi!

İSTANBUL EL KALDIRIYOR

İYİ PARTİ Genel Başkanı
Meral Akşener'in Cumhur-

başkanlığına aday olamayacağını
açıklamasının ardından CHP'li
Özgür Özel, "Cumhur İttifakı açı-
sından kaygı verici, Cumhur İttifakı
dışındaki herkes içinde memnuni-
yet verici bir açıkla-
madır" dedi. Özel,
"Sayın Akşener'in par-
lamenter sisteme ge-
çildikten sonra orada
başbakan olmak gibi
bir talebinin olmasın-
dan, bir niyetinin ve
iddiasının olmasından
daha doğal bir şey
yok" diye konuştu.
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Millet İttifakı
için sevindirici

AKŞENER’İN KARARI

Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, Türki-

ye'nin en büyük teknoloji etkinliği
TEKNOFEST'e katıldı. Erdo-
ğan'a Nobel ödüllü bilim insanı
Aziz Sancar da eşlik etti. "Varsın
birileri bizim gençlerimizi tanı-
mak yerine sizleri harflerle kate-
gorilere ayırarak tanımaya
çalışsın" diyen Erdoğan, "Varsın

bu ülkenin gençlerine vizyon ve
ufuk çizmek yerine kısır gündem-
lerine alet etmeye çalışsın. Varsın
bu ülkenin gençlerini kucaklamak
yerine kutuplaştırmanın peşine
düşsün. Biz gençlerimize inanıyo-
ruz. Biz gençlerimizi harflerle ta-
nımlayanların fersah fersah
ötesinde ufka sahip olduğunu bi-
liyoruz" açıklamasında bulundu.

ç Konuşmasında bazı kesim-
lere eleştiride bulunan Er-

doğan, "Aynı gökte uçsalar dahi
karganın dünyası başka şahini
dünyası başkadır. Ülkemizde de
siyaseti, ekonomiyi, diplomasiyi
başkasının gözünden gören bir
kesim bulunuyor. Bunlar ne ül-
keye ne millete hizmet ederler.
Bunlar batı ülkelerindeki her şeyi

çok kaliteli, bizde ise her şeyi pes-
paye görürler. Batı karşısında
olabildiğince ezik, kendi halkına
ve ülkesine karşı kaba ve küstah-
tırlar. Kendi mahallesinin dışına
çıkmayan lümpen kifayetsiz
grubu sizler de gayet iyi tanıyor-
sunuz. Size başaramazsınız diye
ahkam kesenlere kulak asmayın"
çağrısını yaptı. I SAYFA 9
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Birinci Dünya Savaşı dö-
neminde İstanbul'a kömür

taşıması için kurulan, Kurtuluş
Savaşı'nda Anadolu’ya silah ta-
şınmasında görev alan Kağıt-
hane Treni, 'Tarihi Eserlerin
İhyası' projesi kapsamında 100
yıl aradan sonra yeniden sefere

başladı. Belediye Başkanı Mevlüt
Öztekin, "Kağıthane tarihi deko-
vil hattımız ilçemize ve İstan-
bul'umuza hayırlı olsun. Bu
trenimiz aynı zamanda hem nos-
taljik tren hem ulaşım akslarına
yakınlığı ile dikkat çekiyor" ifade-
lerini kullandı. I SAYFA 9
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Devletin itibarı
nasıl yükselir?

SORUNLAR bir küme halinde olunca
başlığı da ortak çıkartmak istedim. Bilirsi-
niz haberi başlık okutur yazı için aynı şey-
leri söylemek olanaklı değil. Gündemi
baş döndüren hızla yaşayan ülkemizde
öncelik enflasyon, hayat pahalılığı işsizlik
ama yapay gündemler yaratmada mahir
olanlar bunu sürekli de-
ğiştirme çabası içindeler.
Devam etsinler az kaldı.
Bu millet atılan kazıkları
pek unutur görünmüyor
ama balık hafızasına dö-
nerse şaşar beşer beşer
şaşar durumu da  her
zaman mümkün elbette

Oktay Apaydın köşe yazısı sayfa 10’da

Özgür Özel

Beylikdüzü Belediyesi tara-
fından Cumhuriyet Mahalle-

si’nde inşa edilen Pazar
İstanbul’da ilk pazar kuruldu. Es-
nafa hayırlı işler dileyen Beylik-
düzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, “Beylikdüzü’nün en
modern pazarı her alanı özenle dü-
şünülerek yapıldı. Emek veren her-
kese teşekkür ediyorum. ‘Pazar
İstanbul’ bizim için çok özel bir
pazar alanı oldu” dedi. I SAYFA 8
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ÇALIK, ALIŞVERİŞ YAPTI

Büyükada'da konuşan CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçda-

roğlu, "Felsefe siyasetçinin en çok ihti-
yaç duyduğu alanlardan birisidir. Eğer
siyasetçi ülkenin sorunlarına eğiliyor
ve o ülkenin sorunlarını çözmeye

adaysa mutlaka felsefecilerle de bir
araya gelmek zorundadır. Siyasetçinin
en azından asgari belli bir entelektüel
derinliğe ihtiyacı vardır. Görecek, dü-
şünecek, sorgulayacak hayatı bunların
hepsi olması lazım diye" dedi. I SAYFA 5
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BEN ADAY
DEĞİLİM!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener,
cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin, “Ben

cumhurbaşkanı adayı değilim,
net bir şekilde. Kim aday
olacak kısmında seçilecek,
kazanacak bir adayla ve
cumhurbaşkanlığını devam
ettirecek bir adayla gideceğiz.
Ben başbakanlığa adayım. Bu
benim şahsi kararım. Ben bunu
kimseyle müzakere
etmiş değilim” diye
konuştu. I SAYFA 7
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SIYASETCI 
ENTELEKTUEL
OLMALIDIR

VARSIN BİRİLERİ KUTUPLAŞTIRMA PEŞİNE DÜŞSÜN! MAHALLESİNİN DIŞINA ÇIKMAYAN LÜMPEN GRUP!

NURİ KİLLİGİLLER’İN MİRASÇILARISINIZ
Gençlere seslenen Erdoğan, "Heyecanınızı anlamayanlara, yeteneğinizi küçümseyenlere asla prim
vermeyin. Yerli ve milli sanayi için canını ortaya koyan Nuri Killigiller'in mirasçılarısınız. Kader
gayrete aşıktır. Bilim, ilim, hikmet ve idrak için önce inanç sonra da gayret gerekir" diye konuştu.

Pazar İstanbul’da
ilk pazar kuruldu

Anadolu Tersanesi ile Barzan
Holdings arasında imzalanan

tedarik projesi sözleşmesi kapsa-
mında, Katar Silahlı Kuvvetlerinin
ihtiyacı için öngörülen bir adet LCT
(Landing Craft Tank), çıkarma ge-
misi düzenlenen törenle denize in-
dirildi. Anadolu Tersanesi Genel
Müdürü Cevat Rıfat Atilhan, "Ge-
milerin üretiminde yüzde 70'in üze-
rinde yerli katkımız var. Biz bu
gemilerden daha önce 8 adet 
Türk Deniz Kuvvetleri için yaptık
ve teslim ettik" dedi. I SAYFA 4
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KATAR’A GİDECEK

Çıkarma gemisi
denize indirildi

Saadet Partisi lideri Temel
Karamollaoğlu, muhalefetin,

vaat ettiklerini yapabilmesi için
halkın desteğini alarak iktidara
gelmesi gerektiğini söyledi. Kara-

mollaoğlu, "Şimdi
sıkıntı çekiyoruz,
yetmiyor bütçe. Bir
de siz elinizdeki
kaynakları israf et-
menin yanında; yol-
suzlukla, birilerinin
kendi kasasına ak-
tarmaya kalkarsanız
o zaman karşılaştı-
ğınız manzarayı
müspet istikamete

çeviremezsinizOnlardan destek ge-
lirse çözeceğiz” dedi. I SAYFA 7
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Milletimizden
destek istiyoruz

İKTİDARA GELMEK İÇİN

Başakşehir'de aynı okulda
okuyan çocuk ile bir arkadaşı

kavga etti. Kavganın ardından
okula giden kadın, oğluyla kavga
eden 7 yaşlarındaki çocuğu yaka-

ladı. Küçük çocuğu
korkutan kadın onu
göz yaşları içinde
bıraktı. Kadının da-
kikalarca süren
baskıyı cep telefo-
nuyla kaydetti. Vi-
deoda, mağdur
çocuğun kadının
zorbalığı karşısında
'afedersiniz’ dediği
duyuluyor.
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Okul bahçesinde
çocuğa şiddet!

VİCDANSIZLIK, İNSAFSIZLIK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda TEKNOFEST 
2021 festivalinin açılışında açıklamalarda bulundu. "Aynı gökte uçsalar dahi karganın
dünyası başka şahinin dünyası başkadır" diyen Erdoğan, "Ülkemizde de siyaseti, ekonomiyi,
diplomasiyi başkasının gözünden gören ve okuyan bir kesim bulunuyor. Bunlar batı
karşısında olabildiğince ezik, kendi halkına ve ülkesine karşı kaba ve küstahtırlar" dedi
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BATIYA KARSI EZIK
HALKINA KUSTAH!
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TEPKİ GELDİ KAÇTILAR!
Edirnekapı Şehitliği'nde, İBB görevlilerince yapılan ağaç kesimi
vatandaşların tepkisine neden oldu. Tepki üzerine görevliler,
motorlu testereyi ağaç üzerinde bırakıp hızla uzaklaştı. Gaziosmanpaşa'da otomobil kapısı

ile kamyonet arasında sıkışan elinin
parmakları kopan beyin cerrahı, parmak-
larını alarak görev yaptığı hastaneye
koştu. İlk müdahalenin ardından kopan
parmaklarla birlikte Gebze'deki özel has-
taneye götürülen doktor, 16 saat süren
operasyon geçirdi. Doktorun parmakları-
nın yerine dikildiği öğrenildi. I SAYFA 3
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Parmakları koptu!

İBB: TEHLİKE SAÇAN AĞAÇ KESİLDİ
Edinilen bilgiye göre, üzerlerinde
İBB logosunu taşıyan kıyafetler

giyen görevliler, Edirnekapı Şehitliği'nde
bir ceviz ağacını kesti. Ağaç çevresinde de
çalışma yapan görevlilere yoldan geçen
vatandaşlar tepki gösterdi. Tepkilerin bü-
yümesi üzerine işçiler, kesim yaparken
kullandıkları motorlu testereyi ağacın
üzerinde bırakarak, olay yerini terk ettiler.
Ağacın kesilmesine tepki gösteren Murat
Kuyucak, "Bu konuyla alakalı 153'ü ve
polisi bilgilendirdik" dedi. İBB yetkilileri
ise, valiliğin talebi doğrultusunda tehlike
saçan ağacın kesiminin yapıldığını belirtti.
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202 metreyi tırmandılar

Sayfa 8

Kemal
Kılıçdaroğlu

Meral 
Akşener



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

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

Hafızada iyileşme gözlendi  

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

Beyaz cevheri küçülttü

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

Gençlerde henüz denenmedi

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

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

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

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

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

Protein kaçağına dikkat

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

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

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

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

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

İdrar sıkıntısı belirti

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

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

Son teknolojik tedaviler 

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

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

SERTLEŞME
PROBLEMİ 

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

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

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

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

Hafızada iyileşme gözlendi  

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

Beyaz cevheri küçülttü

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

Gençlerde henüz denenmedi

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

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

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

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

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

Protein kaçağına dikkat

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

40’TAN SONRA 
PROSTATA DIKKAT 
40’TAN SONRA 
PROSTATA DIKKAT 
40’TAN SONRA 
PROSTATA DIKKAT 
40’TAN SONRA 
PROSTATA DIKKAT 
40’TAN SONRA 
PROSTATA DIKKAT 
40’TAN SONRA 
PROSTATA DIKKAT 
40’TAN SONRA
PROSTATA DIKKAT 
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.

Diyetisyen Eda Balcı, sarımsağın faydalarını 
arttırıcı tüketim yöntemlerini anlattı. Bazı 
durumlarda, sarımsak tüketiminin sağlık 

sorunlarına yol açabileceğini de dikkat çeken 
Balcı, “Mide ülseri, düşük tansiyon ve tiroid 
sorunları olan hastaların sarımsaktan uzak 

durması gerekiyor” diyerek uyardı
BEYKENT Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölü-
mü Arş. Gör. Eda Balcı, geçmiş yıllar-

dan bu yana dünya mutfaklarının vazgeçilmesi 
olan yemeklere lezzet veren, binlerce yıldır da 
ilaç olarak kullanılan ve halk arasında “doğal 
antibiyotik” olarak bilinen sarımsağın sağlığa 
birçok faydası bulunduğunu ifade ederek, özel-
likle yüksek tansiyon ve kalp hastalıklarında bir 
etkili besin olduğunu ve antibaktiriyel özelliği 
sayesinde vücudu enfeksiyonlara karşı korudu-
ğunu belirtti.

Bağışıklığınızı güçlendirin
Balcı, bağışıklık sisteminin güçlenmesine 
katkı sağlayan besinlerden biri olan sarımsa-
ğın özellikle içinde bulunduğumuz pandemi 
döneminde bağışıklık sistemini güçlendirmenin 
ne kadar önemli olduğu ve bağışıklık sistemi-
ni güçlendirici besinler tüketilmesi gerektiği 
de neredeyse herkes tarafından bilinmekte 
olduğunu belirterek, “Sarımsağın sağlığa diğer 
faydaları ise; kolesterol seviyelerini düşürür. 
Yaraları iyileştirir. Diyabet hastalarında kan 
şekeri seviyelerini düzenler. Sindirim sistemi-
nin düzenli çalışmasına yardımcı olur. Kanser-
den koruyucu etkisi vardır” dedi.
Süt ile tüketin kokusunu azaltın
Sarımsağın nasıl tüketildiği de önemli bir konu 
olduğunu ifade eden Balcı, “Sarımsak çiğ ola-
rak tüketilebileceği gibi pişirilerek de tüketile-
bilir. Fakat çiğ tüketildiğinde vücudumuz için 
daha etkili olmaktadır. Ayrıca sarımsak yutu-
larak ya da ezilerek tüketilebilir. Eğer ezilerek 
tüketilecekse ezdikten veya kestikten sonra 
2-3 dakika bekleyip sonra tüketilmesi, sarım-
saktan daha fazla faydalanılabilmesi açısından 
önemlidir. Sarımsağın uzun süreli pişirilmeme-
si gereklidir. Pişirildiğinde içeriğindeki besin 
öğelerinde azalma olmaktadır. Yemeklere, 
yemek piştikten sonra eklenerek besin öğesi 
kaybı önlenebilir. Eğer kötü kokusundan ötürü 
tüketilemiyorsa süt ile tüketilmesi önerilmek-
tedir. Yapılan bir çalışmaya göre sarımsağın 
sütle tüketiminin ağız kokusunu azalttığı tespit 
edilmiştir” şeklinde konuştu.
Ülser hastaları uzak durmalı
Sarımsağın birçok farklı şekilde kullanıldığını 
belirten Balcı, “Taze sarımsak, zeytinyağı ve 
kekik ile birlikte kırmızı ve beyaz etleri marine 
etmek için kullanılabilir. Kıyılmış sarımsak, 
salata soslarına eklenebilir. Çorbalara lezzet 
vermesi amacıyla kullanılabilir. Bazı durumlar-
da ise sarımsak tüketiminden uzak durulması 
gerekmektedir. Özellikle ülser hastalığı olan 
kişiler çiğ sarımsak tüketmemelidir. Düşük 
tansiyon veya tiroid sorunları olanlar da sa-
rımsağı dikkatli tüketmelidir. Hamilelikte ve 
emzirme döneminde sarımsak tüketimi için ise 
hekime danışılmalıdır” uyarısında bulundu.

Bilgisayar kullanmak, akıllı telefon ile mesaj yazmak, ağırlık kaldır-
mak gibi her gün aynı şekilde, üstelik devamlı yaptığımız işler el, kol 
ve omuzlarımızdaki dokuların yıpranmalarına neden oluyor. Acıba-

dem Altunizade Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. 
Arel Gereli, bu konular hakkında önemli uyarılarda bulundu
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B ilgisayarın başında saatler-
ce oturuyoruz… Parmak-
larımız, kimi zaman sert 

dokunuşlarla, adeta özdeşleşiyor 
klavye tuşlarıyla… Bilgisayar 
başında olmadığımız zamanlar ise 
ellerimiz ve parmaklarımız yine 
sayısız kez çalışıyor akıllı telefo-
numuzun tuşlarında; gelen mail-
lere veya mesajlara hızlıca yanıt 
verebilmek için… Kimi zamansa, 
bazıları ağır olabilen dosyaları 
taşımamız gerekebiliyor… Bu ha-
reketler, masa başı çalışanlarının 
her gün rutin olarak ve sayısız kez 
yaptıkları işlerden bazıları. Ancak 
dikkat! Her gün seri olarak tekrar 
edilen bu hareketler; el, kol ile 
omuz kaslarımızı yıpratıyor ve 
zamanla günlük hayatımızı olum-
suz etkileyen sağlık problemle-
rine neden olabiliyor. Bilgisayar 
kullanmak, akıllı telefon ile 
mesaj yazmak, ağırlık kaldırmak 
gibi her gün aynı şekilde, üstelik 
devamlı yaptığımız işler el, kol 
ve omuzlarımızdaki dokuların 
yıpranmalarına neden oluyor. 
Acıbadem Altunizade Hasta-
nesi Ortopedi ve Travmatoloji 
Uzmanı Prof. Dr. Arel Gereli, 
normalde vücudumuzun kas 
yıpranmalarını tamir edebildiğini 
belirterek, “Ancak hareketle-
rin sık tekrarlanması nedeniyle 
yıpranma hızının çok arttığı ya da 
iyileşme yanıtının azaldığı durum-
larda, tıpkı bir kumaşın eskimesi 
gibi doku bütünlüğü bozuluyor. 
Bozulan dokunun tipine göre de 
hastalıklar şekilleniyor. Dahası, 
bu hastalıkların hepsi birbiriyle 
ilişkili oluyor, genelde biri başlar-
sa diğerleri de onu takip ediyor” 
diyor. Peki, günümüzde masa 
başı çalışanlarını hangi hastalıklar 
tehdit ediyor? Ortopedi ve Trav-
matoloji Uzmanı Prof. Dr. Arel 
Gereli, 23-29 Eylül “Ofiste Sağlık 
Farkındalık Haftası” kapsamında, 
aşırı kullanım ve sık tekrarlama 
sonucu el, kol ile omuzlarımızda 
görülen 6 hastalığı anlattı; önemli 
öneri ve uyarılarda bulundu.
Aşırı kullanıma bağlı 
hastalıklar arttı! 

‘Ofis hastalıkları’ denildiğinde 
çok değil, bundan yaklaşık iki yıl 
öncesine dek sadece şirketler ge-
liyordu aklımıza. Ancak Covid-19 
pandemisi tüm dünyada pek çok 
rutini temelden, üstelik bazılarını 
kalıcı olarak değiştirdi. Çoğu şir-
ketin ‘evden çalışma’ yöntemine 
geçiş yapması, pandeminin belki 
de en kalıcı değişimi oldu.  Evden 
çalışmak başlarda konforlu gibi 
görünse de, ofisin tüm sorunla-
rını evlerimize taşımasının yanı 
sıra çok daha fazla iş yapmamıza 
neden olarak aslında hiç de öyle 
olmadığını gösterdi. Örneğin 
artık el, kol ve omuzlarımızı daha 
çok kullanmak zorunda kalıyoruz. 
Bu nedenle aşırı kullanıma bağlı 

gelişen hastalık-
ların günümüzde 
daha fazla görül-
düğü uyarısında 
bulunan Ortopedi 
ve Travmatoloji 
Uzmanı Prof. Dr. 
Arel Gereli şunları 
söylüyor:  “Haya-
tımızın ortasına 
yerleşen pandemi 
süreci ile birlikte 

ofis hastalıkları artık ofisin dışına 
çıkmış durumda. İnternetin yo-
ğun kullanımı ile evlerimiz sadece 
ofisimiz değil, aynı zamanda 
okulumuz, spor salonumuz, oyun 
parkımız, alışveriş merkezimiz 
ve sosyal alanımız oldu. Hayatın 
bu şekilde devam edebilmesi 
için gereken temizlik, yemek gibi 
temel ihtiyaçları da göz önüne al-
dığımızda, eskiden ağırlıklı olarak 
masa başı çalışanlarda görülen el, 
kol ve omuz sorunları artık daha 
geniş bir kitle ve yaş aralığında 
gözlenir oldu.”
SİNİR SIKIŞMALARI

Bilgisayar ve akıllı telefon 
gibi cihazları kullanırken uzun 
süre hareketsiz kalmak veya iş 
ortamında tekrarlanan zorlayıcı 
hareketler; omuz, dirsek ya da 
el bileğinden geçen sinirlerin 
sıkışmalarına yol açabiliyor. Uzun 
süre aynı pozisyonda hareketsiz 
kalmak, zamanla sinirlerin için-
den geçtikleri kanallara yapışma-
larına, tekrarlanan hareketler ise 
yapışan sinirlerin yıpranmalarına 
neden olabiliyor. Sıkışan sinirler 
da kendini ağrı, uyuşma ve güç 
kaybıyla gösteriyor. Ne yapılıyor? 
Başlangıçta ameliyat dışı yöntem-
lerle rahatlama sağlansa da, za-
man içinde kas erimesi kronikle-
şiyor ve kalıcı hasar bırakabiliyor. 
İlaç, atel kullanımı, egzersizler, 
enjeksiyonlar veya fizik tedavi ile 
başarılı sonuçlar alınabiliyor. Te-
daviye yanıt vermeyen hastalarda 
cerrahi gevşetme uygulanıyor.
TENDİNİT

Tendinit; el ve kollarımıza ha-
reket veren kasların ‘tendon’ de-
nilen lifleri ile bu liflerin kemiğe 
yapıştığı yerlerin iltihabı olarak 
tanımlanıyor. Bu iltihaplanma 
günümüzde en sık el ve kol kasla-
rının, örneğin akıllı telefonumuzu 
sürekli elimizde tutmamız nede-
niyle devamlı kasılı kalmaları ya 
da bu kaslarımızın bilgisayarda 
yazı yazmak gibi sürekli aynı işleri 
tekrarlamaları nedeniyle gelişi-
yor. Kaslara sürekli ve tekrarla-
yan yüklenmeler de kas liflerinde 
gözle görünmeyen yırtıklara yol 
açabiliyor. Prof. Dr. Arel Gereli 
bu yırtıkların zamanla tendonun 
kalınlaşmasına ve sertleşmesine 
neden olduğuna işaret ederek, 
“Tendinit, el ve kollarda kullanım 
ağrısı ile özellikle sabah sertli-
ğiyle kendini gösteriyor. Yavaş 
seyirli hastalık olmasına karşın 
hastanın gündelik hayatını olum-

suz etkileyebiliyor” diyor. 
Ne yapılıyor? Tendinit 
çoğu kez sıcak- soğuk 
kompres uygulamaları, 
fizik tedavi, istirahat ve 
ağrı kesici ilaçlar gibi 
ameliyat dışı yöntemlerle 
tedavi edilebiliyor. Ancak 
dirençli vakalarda cerrahi 
müdahale gerekebiliyor”
TETİK PARMAK

Tetik parmak; uzun 
süren tendinitler sonrası 
ellerimize hareket veren 
kas liflerinin kalınlaşa-
rak içinden geçtikleri 
kanallara takılmasıdır. 
Kendini parmaklarda 
takılma, kilitlenme ve 
ağrıyla gösteriyor. Te-
tik parmak, bilgisayar 
ve akıllı telefonda uzun 
yıllar aynı hareketi yapan 
el parmaklarında sıklıkla 
görülüyor.   Ne yapılıyor? 
Prof. Dr. Arel Gereli,  
bilgisayar ve akıllı telefon 
gibi cihazların aşırı kulla-
nımının kısıtlanmaları ve 
ilaç tedavisiyle iyileşme 
sağlanabildiğini, dirençli 
vakalarda ise kanal içinde 
takılı kalan tendonun cer-
rahi olarak gevşetilmesiyle 
kesin çözüm sağlandığını 
söylüyor.
KİREÇLENMLE

Tüm eklemlerimiz kıkır-
dak adı verilen ve hareketi 
kolaylaştıran bir yüzey kaplama-
sından oluşuyor. Kıkırdak, ince 
yapısına rağmen oldukça dirençli 
bir doku aslında. Ancak bir kez 
yaralandığında kendini iyileştirme 
kabiliyeti sınırlı oluyor. Bilgisayar 
ve akıllı telefon kullanımında aşı-
rı ve tekrarlayan parmak hareket-
leri eklemlerdeki kıkırdağın yıllar 
içinde aşınmasına ve altındaki ke-
miğin açığa çıkmasına yol açabili-
yor. Kireçlenme; kemiğin sürtün-
mesi, eklemlerin ağrılı olması ve 
en sonunda parmakların eğilme-
siyle sonuçlanıyor. Ne yapılıyor? 
Bilgisayar ve akıllı telefon kulla-
nımın düzenlenmesi, fizik tedavi 
ve ilaç tedavisine yanıt vermeyen 
hastalarda ağrıyı kesmek için 
tutulan eklemin cerrahi olarak 
dondurulması gerekebiliyor.
EKLEMLERDE KİSTLER

Uzun süre bilgisayar veya akıllı 
telefon kullanmak gibi ellerimi-
zi devamlı zorlayan hareketler 
yapmamız parmak eklemlerinin 
sertleşmesi ve onları birbirine 
bağlayan bağların devamlı bur-
kulmasıyla sonuçlanabiliyor. Bu 
kronik burkulmalar bir müddet 
sonra esneklik kaybına, eklem 
hareketlerinin kısıtlanmasına ve 
ağrıya neden olabiliyor. Zorlayıcı 
kullanım devam ederse eklem-
lerde kistler oluşabiliyor. Kistler 
parmaklarda hareket ağrısı ve 
sabah sertliğiyle kendini göste-

riyor. Ne yapılıyor? Zorlayıcı 
hareketlerden kaçınmak ve ilaç 
tedavisi sorunun çözümünde fay-
dalı oluyor, ancak iyileşme uzun 
sürüyor.
OMUZ KASI YIRTIĞI

Omuz bölgesi kasları; kola 
hareket veren ve omuz eklemi-
ni yerinde tutan kas grubunu 
oluşturuyor. Ofis haline dönüşen 
evimizde gün içinde yaptığımız 
temizlik ya da eşyaları indirme 
kaldırma gibi tekrarlayan hare-
ketlerimiz bu kasları zorlayabi-
liyor. Zamanla kaslar kemiğe 
yapışma yerinden sökülüyor. 
Kemiğe yapışma yerinde yırtık 
olduğu için vücudumuzun bu 
yırtığı iyileştirme kabiliyeti sınırlı 
oluyor. Yeterince iyileşmeyen 
yırtık omuz içinde kronik bir yara 
gibi devamlı ağrımaya ve hareketi 
de bozarak gündelik aktiviteyi kı-
sıtlamaya başlıyor. Daha kötüsü, 
aktif kullanım devam ettiği için 
omuz kasındaki bu yırtık büyü-
yor. Ne yapılıyor? Prof. Dr. Arel 
Gereli omuz bölgesi kas yırtıkla-
rında eğer çok açık ve ağrılı bir 
yırtık yoksa, her zaman öncelikle 
ameliyat dışı yöntemlere başvu-
rulduğunu belirterek, “Hastala-
rın büyük çoğunluğu bu şekilde 
rahatlıyor. Ancak tam kas yırtığı 
olan ya da ameliyat dışı yöntem-
lerle rahatlama sağlanamayan 
hastalarda cerrahi müdahaleyle 
yırtığın tamiri öneriliyor” diyor.

n EL, kol ve omuzlarınızı gereksiz 
kullanmayın. Gün içinde temel ihtiyaç-
larınız için zaten devamlı kullanımda 
olduklarını unutmayın.
n Devamlı sıkmak, ovmak ya da ağır 
kaldırmak gibi tekrarlayan zorlamalar-
dan kaçının.
n Hareketsiz kalmak veya bir şey 
tutmak için tüm kaslarımızın devamlı 
kasılı kalmaları gerekiyor. Bu nedenle 
el, kol ve omuzlarınızı uzun saatler 
boyunca kötü pozisyonda hareketsiz 
bırakmayın. Örneğin elinizde devamlı 
telefon tutmayın.
n Her yarım saatte bir yaptığınız işe 5 
dakika ara verin. Ara verdiğinizde el, 
kol ve omuzlarınızı tamamen gevşek 
bırakın.
n Her koşulda vücudunuzu dik ve 
omuzlarınızı geriye almış şekilde ko-
numlandırın.
n Günümüz yaşam koşullarında el, kol 
ve omuz sorunları güçsüzlükten değil, 
genellikle aşırı kullanımdan kaynakla-
nıyor. Spor yapıyorsanız güçlendirme 
egzersizlerinin yanı sıra esnekliği ve 
kas dolaşımını arttıran hareketleri de 
yapmayı alışkanlık haline getirin.

MASA BASI CALISANLARMASA BASI CALISANLAR
BU HABER SBU HABER SiiZZiiN N iiCCiiN!N!

NEŞE MERT

AŞIRI KULLANIMA 
KARŞI 6 ÖNLEM!

Mide sorunlarına
karşı sarımsak

DERI kanserlerinin görülme oranlarının 
son yıllarda arttığını belirten Liv Hospi-
tal Ankara Hastanesi’nden Dermatoloji 

Uzmanı Doç. Dr. Ebru Karagün, “Bunun en 
önemli nedenleri arasında ozon tabakasındaki 
incelme ile bronzlaşma amacı ile uzun süre-
li güneş temasıdır. Hem UVA hem de UVB, 
malign melanom (cilt kanseri) gelişimine neden 
olmaktadır” dedi. Liv Hospital Ankara Hastane-
si Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Ebru Karagün, 
ultraviyole ışınlarının dalga boyları ve biyolojik 
etkilerine göre UVA, UVB ve UVC olarak üç 
kategoriye ayrıldığını söyledi. Güneş yanıkla-
rının UVB ışınları tarafından oluşturulan bir 
reaksiyon olduğunu ifade eden Karagün, “Açık 
alanda geçirilen zaman diliminin fazla olması 
nedeniyle yaz mevsiminde sıklıkla karşımıza 
çıkmaktadır. Güneş yanığının şiddeti, deri 
tipine, güneş ışınına maruz kalınan süreye, gün 
içerisindeki saat dilimine (saat 10.00 ile 16.00) 
göre değişkenlik göstermektedir. Bulutlu hava-
da, kar veya denizden yansıyan güneş ışınla-

rından sonra da 
gelişebilir, 
yüksek rakımlı 
yerlerde güneş 
yanığı daha 
sıklıkla gözlenir. 
Güneş ışınlarına 
bağlı birinci ve 
ikinci derece 
yanık oluşabilir” 
diye konuştu.

Uzun süre güneşte kalmayın

ÖNEMLİ ÖNEMLİ 

UYARILAR
UYARILAR
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O lay dün 13.00 sıralarında, Gazios-
manpaşa Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesi yakınında meydana geldi.

Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastane-
si'nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı olarak
görev yapan Op. Dr. Saygın Uçar (45) yol ke-
narında park halindeki otomobiline binmek is-
tedi. Uçar kapıyı açtığı sırada yoldan geçen
kamyonet, kapıya sürttü. Doktorun eli kapı ile
kamyonet arasında kaldı. Doktor Saygın

Uçar'ın sol elindeki 4 parmağı hasar görürken
yüzük ve serçe 2 parmağı ise koparak yere
düştü. Uçar, parmaklarını da alarak görev yap-
tığı hastaneye koştu. Doktora ilk müdahale bu-
rada yapıldı. Doktor daha sonra ambulansla
Gebze'deki özel hastaneye sevk edildi. 

72 saatlik kritik süreç

Saygın Uçar, Gebze'deki hastanede 16 saat
süren ameliyat geçirdi. Hastanenin Başhekimi

Dr. Erol Turan, "Dün öğleden sonra hastane-
mize getirildi. 4 parmağında kesik olan hastaya
mikro cerrahi işlemi yapıldı. Yaklaşık 16 saat
sürdü. Sinirler, damarlar, kaslar, tendonlar di-
kildi. Bütün dokular yeniden vücuda bağlandı.
Yani parmaklar yeniden ele bağlandı. Parmak-
ların durumu iyi ve çok başarılı bir operasyon
gerçekleştirildi. Hastanın durumu gayet iyi. Yal-
nız  72 saatlik kritik bir geçiş saati var." dedi.
Kamyonet sürücüsü ise kaza sonrası polis

ekipleri tarafından gözaltına alındı.  

Koşarak acile gitti

Kazayı gören İzzet Aslan, "Kamyonet tam geç-
meden doktor kapıyı açınca, kapıya takıldı.
Doktorun eli kamyonla kapı arasına sıkıştı. Ar-
kadaşlar yardıma koştu. Kendisi koşarak acile
gitti. Yere çok kan aktı. Kamyonet sürücüsü de
onunla birlikte acile gitti. Polisler geldi onu da
aldılar" diye konuştu. DHA

Polis arabasına
çarptı kaçtı

Trafik magandası
yakayı ele verdi

Otel yangını 
herkesi korkuttu

2 milyon 500 bin liralık
macun ele geçirildi

Maltepe'de polisin dur ihtarına
uymayan sürücü üç polis aracına
çarparak kaçtı. Polis ekipleri
sabaha karşı otomobili Pendik'te
terk edilmiş halde buldu

Büyükçekmece'de TIR gara-
jında piyasa değeri 2 milyon
500 bin lira olduğu değer-

lendirilen ve yurda kaçak yollarla so-
kulduğu belirtilen 60 bin 912 adet
cinsel gücü arttırıcı macun ele geçi-
rildi. Operasyonda bir şüpheli gözal-

tına alınırken, baskın anı kameraya
yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube
Müdürlüğü ekipleri, dün Büyükçek-
mece'de bulunan TIR garajında ope-
rasyon düzenledi. Operasyonda yurda
kaçak yollarla sokulduğu belirtilen 2

milyon 500 bin lira değerinde 3 palet
halinde toplam 60 bin 912 adet cinsel
gücü arttırıcı macun ele geçirildi. Bas-
kın anları kameralara yansırken, göz-
altına alınan bir şüpheli hakkında
'5607 Sayılı Kanuna Muhalefet' su-
çundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.

KAZA SONUCU 
PARMAKLARI KOPTU

Gaziosmanpaşa'da otomo-
bil kapısı ile kamyonet 
arasında sıkışan elinin 

parmakları kopan beyin
cerrahı, parmaklarını ala-

rak görev yaptığı hastaneye
koştu. İlk müdahalenin ar-
dından kopan parmaklarla

birlikte Gebze'deki özel
hastaneye götürülen doktor,
16 saat süren operasyon ge-
çirdi. Doktorun parmakları-
nın yerine dikildiği öğrenildi

Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı olarak görev yapan
Op. Dr. Saygın Uçar (45) yol kenarında park halin-
deki otomobiline binmek istedi. Uçar kapıyı açtığı 
sırada yoldan geçen kamyonet, kapıya sürttü. Dok-
torun eli kapı ile kamyonet arasında kaldı. 

Bağcılar'da bir şüpheli, kendisine çay ikram eden börekçide çalışan kadının rafta duran telefon ve kılıfındaki
kredi kartları ile bir miktar parayı çalarak kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı

Olay, 22 Eylül Çarşamba günü, Güneşli Ma-
hallesi'ndeki bir börekçide meydana geldi.
Müşteri gibi börekçiye giren bir kişiyi karşıla-

yan çalışanlardan Fatma Konakçıoğlu sipariş almak is-
tedi. Arkadaşlarını beklediğini söyleyerek sipariş
vermeyen kişiye Konakçıoğlu çay ikram ederek çalışmaya
devam etti. Fatma Konakçıoğlu'nun çay ocağından ayrıl-
masını fırsat bilen şüpheli, rafta duran telefon, kılıfındaki
kredi kartları, kimliği ve bir miktar parayı alıp dükkânın
dışına çıktı. Burada ikram edilen çayı içip bitiren şüpheli,
koşarak olay yerinden uzaklaştı. Telefonun yerinde olma-
dığını fark eden Konakçıoğlu, güvenlik kamera görüntüle-
rini kontrol ederek, çay ikram ettiği kişinin hırsızlığı
yaptığını öğrendi.

10 bin lira masrafa sebep oldu

Telefonuyla beraber tüm anılarının çalındığını belirten
Fatma Konakçıoğlu, "Müşteri gibi gelen 50-55 yaşlarında
kişiye 'hoş geldin ne alırsın' diye sordum. 'Arkadaşları

bekliyorum' dedi bana. Çay ikram ettim, ondan sonra bu-
radan telefonumu, kredi kartımı, kimliğimi ve nakit pa-
ramı alıp gidiyor. Kredi kartından 700 lira alışveriş
yapmış. Diğer kartlarla da alışveriş yapmaya çalışmış
ama yapamamış. Hepsini bloke ettirdim. 50-55 yaşların-
daki insanın bana bunu yapması çok ayıp. Ben ona çay
ikram ettim misafirimiz diye ama o benim telefonumu
çalmaya gelmiş. Beni 10 bin lira masrafa soktu ama tele-
fonumun içindeki çocuklarımın bütün anılarını çaldı"
dedi. Fatma Konakçıoğlu hırsızlık olayı için şikâyetçi
oldu. Polis ekipleri, güvenlik kamerasında eşkâli belli olan
şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızlık anı kameralarda

Hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yan-
sıdı. Görüntülerde, şüphelinin elinde boş çay bardağını
çalışana vererek yeniden çay doldurtması, çalışanın ayrıl-
masıyla telefonu çalarak dışarı çıkması ve çayını bitirdik-
ten sonra hızla olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.

Müşteri değil hırsız!

Güngören'de iki erkek çocuğunu sokak
ortasında taciz ettiği iddia edilen Selahattin P.,

polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına
alındı. Selahattin P.'nin küçük çocukları taciz

ettiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk

edilen şüpheli tutuklandı

Olay, önceki gün saat 23.30 sıralarında, Güngören Köyi-
çi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Selahattin P. (71) isimli
kişi, sokak ortasında Suriye uyruklu iki erkek çocuğunu ya-
nına çağırdı. Selahattin P., çocuklarla bir süre konuştuktan
sonra fiziksel olarak taciz etmeye başladı. Kendisini görün-
tüleyen bir vatandaşın tepkisiyle karşılaşan Selahattin P.,
olay yerini hızla terk etti. O anlar ise çevredeki bir kişi tara-
fından cep telefonu ile görüntülendi.  Görüntülerin polis ile

paylaşılması üzerine harekete geçen Sanal Devriye polis
ekipleri, Selahattin P.'nin adresine ulaştı. Polis ekipleri tara-
fından gözaltına alınan Selahattin P., emniyette sorgulandı.

Çocuklara lahmacun verdim

Selahattin P.'nin emniyetteki ifadesinde; "İkamet ettiğim
mahallenin tam hatırlayamadığım bir sokağında evime gi-
derken, iki Suriye uyruklu, daha önceden tanıdığım ancak

isimlerini bilmediğim çocuklarla karşılaştım. Beni görünce
sarıldılar. Ben de çocuklara sarıldım ve onlara lahmacun
verdim. İzletmiş olduğunuz kişi benim. Ben çocuklara cin-
sel istismarda bulunmadım.
Suçlamaları kabul etmiyorum"
dediği öğrenildi.   Polisteki iş-
lemlerinin tamamlanmasının
ardından İstanbul Bakırköy
Adliyesi'ne sevk edilen Selahat-
tin P.'nin tutuklanarak ceza-
evine gönderildiği öğrenildi.

Çocuk tacizcisi kıskıvrak yakalandı

Maltepe Zümrütevler Mahalle-
si'nde Maltepe İlçe Emniyet
Müdürlüğü'ne bağlı polis ekip-

leri gece saatlerinde şüphelendikleri bir
otomobili durdurmak istedi. Otomobil
sürücüsü polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına
uymayarak kaçmaya başladı. Polis ekip-
leri ile kaçan sürücü arasında kovala-
maca yaşandı. Kovalamaca sırasında
otomobilin sürücüsü üç ekip aracına çar-
parak kaçtı. Polis şüpheliyi yakalamak
için çalışma başlattı. Şüphelinin kaçtığı
otomobil sabaha karşı Pendik'te terk edil-
miş halde bulundu. Olay yeri inceleme
ekipleri otomobilin içerisinde delil araş-
tırması yaptı. Ekiplerin çalışmasında ara-
cın içerisinde içki kutuları bulundu. Polis,
kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma
başlattı. Öte yandan şüphelinin kaçar-
ken, polisin araçlarına çarptığı anlar ka-
meralara yansıdı.

Bayrampaşa'da otomobiliyle
makas atarak ilerleyen Ercan
S., polis ekiplerince yakalandı.

Sürücüye bin 627 lira para cezası kesildi.
Sürücünün trafiği tehlikeye düşürdüğü
anlar kameraya yansıdı. Olay, 22 Eylül
Çarşamba akşam saatlerinde TEM Oto-
yolu bağlantı yolu Bayrampaşa mevki-
inde yaşandı. Ercan S. 34 CYY 952
plakalı otomobili ile makas atarak iler-
ledi. İhbarı üzerine polis ekipleri, sürü-
cüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil
Trafik ekiplerince yakalanan sürücüye
'Makas atmak', 'Yakın takip' ve 'Saygı-
sızca araç kullanmak' suçlarından top-
lam bin 627 lira para cezası kesildi.
Ercan S., adli işlem yapılmak üzere Bay-
rampaşa Polis Merkezine götürüldü.

FATİH'te iki katlı ahşap otelin
çatısında yangın çıktı. Otelde
kalan yabancı turistler hızla tah-

liye edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sön-
dürülen yangın, havadan da görüntülendi.
Fatih Hacı Kadın Mahallesi Tavanlı
Çeşme Sokak'ta bulunan ve otel olarak
kullanılan iki katlı ahşap binanın çatı-
sında, saat 06.30 sıralarında, henüz bilin-
meyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine
olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk
edildi. Bu sırada otelde konaklayan ya-
bancı turistler, yanlarına alabildikleri eşya-
larıyla, itfaiye ekipleri tarafından tahliye
edildi. Ahşap binada çıkan yangın, itfaiye

ekiplerinin yaklaşık 1
saatlik çalışmasının ar-
dından kontrol altına
alındı. Yangında ölen
ya da yaralanan olmaz-
ken binada hasar
oluştu.  Öte yandan,
otel olarak kullanılan
ahşap binada çıkan
yangın, havadan drone
ile görüntülendi. 

BEYİN CERRAHI
NEYE UĞRADIĞINI

ŞAŞIRDI
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H afta sonu hedefime doğru ilerken,
günde bir kez yemek yiyen ben,
daha öğlen olmadan acıktığımı his-

settim. Ne hikmet ise keyifle çıktığım yolcu-
luklar da hep acıkırım. Yine tekerrür etti. Bu
kez yanımda azığım da yok. Gördüğüm ilk
“Şehir merkezi” tabelasından giriverdim.

Girişinden sessiz, sakin bir belde olduğunu
anlaşılıyor. Aracı park edip, yemek için
mekân bakınırken, ansızın tüm çıplağıyla
karşıma çıktı.

Sosyal olan ben, dut yemiş bülbüle dön-
düm. Daha önce tanışmış, saatlerce konuş-
muş gibi hissediyorum. Sesini
hatırlayamıyorum. Ayaklarım, beynimin ver-
diği emre itaat etmiyor. Gidemiyorum.

Saçları arkadan sıkıca lastik tokayla bağ-
lanmış, göğsünün altına kadar salınmış ha-
line bakarken incelemeye başlıyorum.
Kirpikleri gözlerinin üstünde yelkenli, kaşları

bizde buradayız der gibi süzülüyorlar. Tebes-
sümü öylesine edepli ki güneşin altında terler-
ken adeta içimi serinletiyor.  

Hemen yanı başında asılı duran çiçekler
kıskançlık içinde mahcup ve hayranlıkla ba-
kıyorlar. Kolsuz, göğüs dekolteli elbisesine
gözlerinin rengi yansıyor. Tablodaki kadın!

Hayatın içinden yoğrularak onuruyla, şe-
refiyle geldiği gözlerinden okunuyor. Gözler
yalan söylemez. Ne yalan söylemiş, ne de ol-
madığı gibi kendini göstermiş. Abartısız,
makyajsız, sade bir hayatı seçerek fanteziler-
den uzak, kimsenin masasına hiçbir sebepten
ötürü meze olmadan, karşı cinsin iğrenç ba-
kışlarıyla süzmelerine fırsat vermeden gelmiş
olmanın gururuyla bakıyor.   

Bir poşet sebzeye, iki şişe biraya ne topra-
ğını nede onurunu satmamış. Dağlara çık-
mayı göze alan vatansever, Demokrasi için
mücadele eden ülkenin haklı gururu gibi du-
ruyor.  Belli ki sevdiğine karşı olan sadakati
için çok direnişlerde bulunmuş olmanın haklı
onurunu yansıtıyor.

Öyle uzun boylu değil, hatta biri-
lerine göre güzel de olmayabilir. Etli dudak-
larının arasında beyaz dişleri inci taneleri
gibi görünüyor. Yanaklarında gamzeleri olan
tablodaki kadının yüzü sade, duru ve bir 
bebeğin ki kadar pürüzsüz.

Saatlerce bakıp seyredebilirsin, türlü hayal-
lere de dalabilirsin. Hatta konuşmaya çalışabi-
lirsin. Ulaşılmaz değil, ancak kendini birilerine
sunma içinde olmadığı da belli oluyor.  

Ayakta olduğunu sandığın kadın aslında
bir sandalye de oturmuş, kollarını göbeğinin
üzerinde birleştirmiş aynada kendine
bakarak gülümsüyor.

Saatlerce konuşmuş, dertleşmiş, senden
uzak değilmiş hissiyatına bürünmüş olman

çok da anormal değil. Asil ve hanımefendi
duruşunun altında, isyankârlığını görüyor
olman da gayet normal. Baktıkça içindeki
fırtınaları, özlemleri fark edemiyorsan bu
senin yeteneksizliğindir.

Fırtınalara göğüs gererek çıktığı mücade-
leden yanaşacağı limana kavuşmak isteğini
anlayabilirsin. Veya uyandığında günaydın
selamına ihtiyacı olduğunu hissetmen de hiç
yabancı olmamalıdır.       

Elinden tutup gururla yağmurda ıslanarak
dolaşma arzun, kıskançlığının feryadıyla seni
vaz geçirebilir. İçinde saklamak, kimselerin
görmemesini istemen hırçınlaşmış olman an-
laşılır ruh halidir.

Yahut çıplak ayaklarının bıraktığı izlerini
takip ederek, arkasından yürümeyi, kimsele-
rin olmadığı mutlu olacağınızı düşündüğün
yere götürdüğünü hayal edebilirsin. Hiç de
aykırı olmaz.       

Bu tür mülteci hayaller içinde olmanın al-
tında yatan, yaşamak istediğin arzuların ve
özlemlerinden başka bir şey değildir.

Hatta yaşadığı ülkeyi beğenmeyip, kötüle-
yerek, insanlara kibirle bakan, seviyormuş
gibi beylik laflar eden, geçimini o insanlar
üzerinden sağlayanlara karşı daha da çok
sevme istediğini artırabilirsin.     

Eğer, dokunuşlarına hasret, tenine özlem,
dudaklarına ilaç olmuş hissine kapılmışsan,
sol yanındaki ağrı ise gülüşü ile güldüğün
gözyaşları ile ıslandığındır.

Yıllarca özlemini çektiğin vuslata erişmek
ise hedefin, tablonun dışına çıkartmak için
yaşamak ve yaşatmak olmalıdır. Fakatt,
çürük tahtayı mıh tutmuyorsa, artık çekici
zorlamanın manası kalmamıştır.  

Bir ara sessizce gelip önümde boylu bo-
yunca uzanmış siyah edepsiz kedinin adeta
“çalış, çalış” dercesine hırlamasıyla kendime
geldim.   

İçimi çekerek, son kez baktım. 
“Gidiyorum” dedim.

Meğer açlığım, sevgiye, demokrasiye,
onura, şerefe, adalete  ve vuslata ermek
içinmiş.  

Tablodaki kadın…

A nadolu Tersanesi ile Barzan Hol-
dings arasında imzalanan tedarik
projesi sözleşmesi kapsamında,

Katar Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı için
öngörülen bir adet LCT (Landing Craft
Tank), iki adet LCM40 (Landing Craft
Mechanized 40) ve bir adet LCVP (Lan-
ding Craft Vehicle&Personnel) çıkarma
gemilerinin üretimi Anadolu Tersanesinde
(Tuzla) gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz eylül
ayında üretimi başlayan ve Türkiye’de
özel sektör tersaneleri tarafından inşa edi-
len LCT gemisi QL80 FUWAIRIT için
düzenlenen törene Deniz Kuvvetleri Ko-
mutanı Oramiral Adnan Özbal, Katar
Emirliği Deniz Kuvvetleri Komutanı
Major General Abdullah bin Hassan Al
Sulaiti, Barzan Holding Başkan Yardım-
cısı Abdulla Al Khater, Proje Komitesi
Başkanı Brigadier Khalid Al Ruwaili,
Anadolu Tersaneleri Yönetim Kurulu
Başkanı Süalp Ömer Ürkmez ve denizci-
lik sektörünün temsilcileri katıldı. Tören
öncesi LCT gemisinin tanıtım videosu
gösterildi.Törenin açılış konuşmasını
yapan Anadolu Tersanesi Yönetim Ku-
rulu Başkanı Süalp Ömer Ürkmez, bugün
denize indirilen geminin ve diğer iki LCT
gemisinin yaklaşık bir yıl sonra teslim edi-
leceği bilgisini paylaştı.

Katar'a teslim edeceğiz

Tören öncesi konuşan Anadolu Tersanesi
Genel Müdürü Cevat Rıfat Atilhan, "LCT
gemisi, bir çıkarma gemisi. Bu geminin
sözleşmesi geçtiğimiz yıl eylül ayında im-
zalandı. 12 ay bugün itibariyle doldu ve
bugün de denize indiriyoruz. 24 ay içeri-
sinde bütün test ve eğitimlerini tamamla-
yıp Katar'a teslim edeceğiz. Geminin
kullanım amaçları personel transferi, araç
transferi, lojistik operasyon ve insani yar-
dım. Geçtiğimiz aylarda ülkemizde çıkan
yangınlarda bu gemilerin insani yardım ve
yangın söndürme faaliyetlerinde kullanıl-
dığını hep beraber gördük" dedi.

Yüzde 70'i yerli

Gemilerin üretiminde yüzde 70'in üze-
rinde yerli katkımız var diyen Cevat Rıfat
Atilhan şöyle devam etti: "Biz bu gemiler-
den daha önce 8 adet Türk Deniz Kuvvet-
leri için yaptık ve teslim ettik. Yüzde 70'in
üzerinde yerli katkı payıyla bu gemileri
inşa ediyoruz tamamen bizim tasarımı-

mız. Katar'a mevcut kontratımız kapsa-
mında şu anda iki tane silahlı okul eğitim-
lemesi yapıyoruz. Bir tanesini geçtiğimiz
ay teslim ettik ve testleri devam ediyor. Ar-
kamda görmüş olduğunuz gemi ile bir-
likte 3 adet daha çıkarma gemisi
yapıyoruz. Halihazırda 6 adet Katar
Deniz Kuvveleri'ne yapmakta olduğumuz
çıkarma gemisi var. 2000'li yılların başın-
dan bu yana ortaya
konulan stratejik he-
deflerle birlikte yerli
tersaneler, savunma
sanayi, mühendislik ve
imalat anlamında Tür-
kiye çok büyük adım-
lar attı. Ülke olarak
dünyada silah, silahlı
gemi, savaş gemisi
ihraç edebilen 10 ülke
içerisinde kendimizi
sayabiliriz."  DHA

Tam 1 milyon
fidan dikilecek

Manavgat’a
hayvan yardımı

Osmanlı Ocakları Federasyonu Genel
Merkezi, binlerce dekarlık alanın kül ol-
masının ardından 1 Milyon Fidan Pro-

jesi sözü vermişti. Federasyonun Genel Başkanı
Kadir Canpolat, proje kapsamında 2022'nin mart
ayından iribaren itibaren yurt geneli teşkilatları ile
birlikte 1 milyon fidanın ekileceğini duyurdu. Kadir
Canpolat yaptığı açıklamada, "Orman yangınların-
dan sonra özellikle Akdeniz bölgesinde ormanları-
mızın yanması, toplumda derin endişe ve kaygı
yaratmıştı. Herkes seferber
olup yangınla mücadele etti.
Biz de bu noktada yanan
ağaçlarımızın yerine yeniden
ve daha fazla fidan dikme
sözü vermiştik. ’1 Milyon
Fidan Projesi’ni ilkbaharda
hayata geçirmeyi planlıyoruz.
1 milyon fidanı yurt genelinde
çeşitli alanlara dikmek üzere
gerçekleştirmeyi hedefliyoruz”
dedi.

Büyük bir çalışma

Canpolat, "Bize yardım etmek isteyenler, bizimle
beraber bu fidanları dikmek isteyenler bulundukları
ildeki Osmanlı Ocakları İl Başkanlığı ya da ilçe baş-
kanlığına katılım sağlayıp bilgi verebilirler. Özellikle
100 bin fidanı sadece Muğla'ya dikeceğiz. Öte yan-
dan İstanbul'da, Antalya'da, Manavgat'ta, İzmir'de
bu bölgelerde 400 bin, 500 bin civarında fidan dik-
meyi hedefliyoruz. Fidanların çoğu söğüt ağaçların-
dan, kavak ağaçlarından, zeytin ağaçlarından,
meyve ağaçlarından olacak. Büyük bir çalışmamız
var. Bu çalışmayı artık mevsim şartları da olgunlaş-
tığı için uygulamayı düşünüyoruz" dedi. DHA

28 Temmuz’da Antalya’nın Manavgat il-
çesinde çıkan orman yangınları bölgede
büyük bir alana yayılmış ve günler sonra

kontrol altına alınabilmişti. Kızılay ise bölge halkı-
nın ihtiyaçlarını karşılayabilmek için tüm imkânla-
rını seferber etmiş ve çalışmalarını yoğun şekilde
sürdürmüştü. Afetzedeler için yardımlarına devam
eden Kızılay, şubeleri aracılığıyla da vatandaşlara
destek oluyor. Kızılay Afyonkarahisar Şubesi tara-
fından bağışlanan 18 adet küçükbaş hayvan yapılan
kura sonucu, Kızılay Manavgat Şubesi aracılığı ve
İl Tarım Müdürlüğü iş birliği ile tespit edilen hak sa-
hiplerine dağıtıldı. Ayrıca yangında evlerini kaybe-
dip geçici kiralık evlere geçen ihtiyaç sahibi iki aileye
de gıda kolisi ve hijyen seti dağıtımı gerçekleştirildi.

erolyolcu3434@gmail.com

VUSLAT

Erol Sırrı YOLCU 

CIKARMA GEMISI
DENIZE INDIRILDI
Anadolu Tersanesi ile Barzan Holdings arasında imzalanan tedarik projesi sözleşmesi kapsamında, Katar Silahlı Kuv-
vetlerinin ihtiyacı için öngörülen bir adet LCT (Landing Craft Tank), çıkarma gemisi düzenlenen törenle denize indirildi

2022 yılında Katar’da düzenlenecek Dünya Kupası’ndan önce Katar Deniz Kuvvetleri’nde göreve başlaması planlanan LCT ‘FUWAIRIT’,
LCM’ler ve LCVP’nin tüm tasarım aşamaları (savaş sistemi tasarımı ve entegrasyonu) Anadolu Tersanesi tarafından yapıldı.

LCT GEMİSİ QL80 FUWAIRIT HAKKINDA
Çıkarma gemilerinin gövdesi yüksek
mukavemetli çelikten, üst binası ise
kurşun geçirmez şekilde tasarlandı.
Üretimi devam eden gemilerde gerekli
her türlü yüksek teknolojiye sahip ekip-

man bulunuyor.
Türk Loydu deneti-
minde sertifikalandı-
rılacak olan çıkarma
gemilerinin boyu
yaklaşık 80 metre,
eni 11,70 metre,
deplasmanı ise 1.156
ton olarak tasar-
landı. Toplam 25
personel için donatı-
lan geminin azami

sürat hızı 18 deniz mili (knots) olarak
açıklandı. Gemide 25 personel haricinde
3 adet tank, değişik tip ve ölçülerde as-
keri araçlar veya 260 tam donanımlı pi-
yade de taşınabilecek. LCT gemisi
QL80 FUWAIRIT ‘in ikmal yapmadan
7 gün denizde kalabildiği ve 1.500 deniz
milinden fazla menzile sahip olduğu
açıklandı. Aselsan tarafından üretilen 2
adet 30 mm ve 2 adet 12,7 mm stabilize
top bulunan gemi, askeri görevler dı-
şında lojistik destek ve doğal afet yar-
dımlarında kullanılabilecek. Aynı
sözleşme kapsamında iki adet 40 metre
LCM ve 15,7 metre boyundaki bir adet
LCVP gemisinin üretimlerinin de
devam ettiği bildirildi.

Festival başladı
Kadıköy Çizgi 

Festivali Yoğurtçu
Parkı’nda başladı.

Festival çizer
söyleşilerinden canlı

çizimlere, sergiler-
den mezatlara bir-

birinden renkli
etkinliklere 26

Eylül’e kadar ev
sahipliği yapacak

Kadıköy Belediyesi'nin düzenlediği Kadıköy Çizgi
Festivali 24 Eylül’de Yoğurtçu Parkı’nda başladı. 3
gün sürecek festivalin açılışı yazar Güven Erkin Er-

kal’in moderatörlüğünde, Moğollar söyleşisiyle başladı. Açılış
programı Moğollar grubunun yeniden bir araya gelmesine
vesile olan, haziran ayında aramızdan ayrılan karikatürist
Kaan Ertem anısına düzenlendi.  Açılış programında konu-
şan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, "Çizgi
Festivali’ni daha önceki senelerde Sahaf Festivali’nin içeri-
sinde yapıyorduk bu sene ayırdık bağımsız bir şekilde Yo-
ğurtçu Parkı’nda yapıyoruz. Hep söylüyoruz artık klişe bir söz
oldu Kadıköy kültürün sanatın başkenti, kültüre sanata yön
veren önemli merkezlerden birisi. Bu prensiple ve idealle Çizgi
Festivali’ne desteğimiz geçmiş yıllarda da olduğu gibi bu sene
ve gelecekte de artarak devam edecek.” dedi. Söyleşinin ardın-
dan Moğollar konser verdi. Festival alanında kurulan stant-

larda çizgi roman, karikatür dergileri ve ürünleri de meraklısı
ile buluşuyor. Programda çocuk yayınevi stantları ile birlikte
çocuklar için de atölye çalışmaları yer alıyor.

Mezat buluşması

Koleksiyonerler için keyifli bir alışkanlık olan mezat bölü-
münde ise nadir bulunan, çizgi ve karikatür dünyasının dergi
ve çizimleri meraklılarına açık artırma yoluyla sunulacak.
Çizgi Roman Okurları Derneği’nin 26 Eylül Pazar günü dü-
zenleyeceği mezat 15.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştiri-
lecek. Festival programında bu yıl iki filmin gösterimi
yapılacak. 25 Eylül Cumartesi günü saat 21.00’de, Oscar
ödüllü Japon yönetmen Hayao Miyazaki’nin “Yürüyen
Şato” filmi izlenebilecek. 26 Eylül Pazar günü saat 21.00’de
de Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman’ın yönet-
tiği “Örümcek Adam Örümcek Evreninde” gösterilecek.
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Büyükada'da konuşan
CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu,

"Felsefe siyasetçinin en
çok ihtiyaç duyduğu
alanlardan birisidir.

 Eğer siyasetçi ülkenin
sorunlarına eğiliyor ve 

o ülkenin sorunlarını
çözmeye adaysa mutlaka
felsefecilerle de bir araya

gelmek zorundadır.
Siyasetçinin en azından
asgari belli bir entelek-

tüel derinliğe ihtiyacı
vardır" diye konuştu

17. yüzyıldan günümüze kalan Zeytinburnu’ndaki Mahpeyker Valide Sultan Namazgahı’nın yanındaki
araziye özel üniversite ve hastane yapılmak üzere imar planı değişikliği yapıldı. İBB Meclisi’nde AK
Parti-MHP grubunun oyları ile alınan karar ile parseldeki inşaat alanı ve yükseklik arttırıldı

Televizyon dizilerinde
değişen bir şey yok!

Tülay HERGÜNLÜ

hergunlu@ttnet.net.tr

GÜNDEME BAKIŞ

Y eni sezon başladı. Yeni diziler görücüye çıktı. 
Tanıtımlarına şöyle bir baktım. Değişen bir şey
yok. Entrika, yalan, dolan, iftira, kin, nefret, 

şiddet, cinsellik, sosyal ayrımcılık… Konular hep
aynı… Ahlak yine tatile çıkmış. Elbette düzgün işler
yapan birkaç diziyi tenzih ediyorum. Ancak onların da
ömrü ne kadar olur bilinmez.

RTÜK’e şikâyet edilen diziler, reyting (izlenme re-
koru) kırıyor. Sezon üstüne sezon bindiriyorlar. Hele bir
dizi var ki psikoloji ve de sosyoloji uzmanlarının bilim-
sel olarak incelemesi gerekiyor. Bu dizi sanırım dör-
düncü sezonuna başladı. İzlenme rekorları kırmasa,
dördüncü sezona başlayabilir miydi? Kimin eli kimin
cebinde belli değil. Damızlık bir erkek boğa gibi, her
kadından birer çocuk yapan bir zengini canlandıran
Türk sinemasının kıdemli aktörü bile böylesine seviyesiz
bir karakteri canlandırdığı için olsa gerek ikinci sezonu
bile görmeden diziden ayrıldı. Mankenlere taş çıkartan,
podyumdan fırlamış gibi giyinen kadınların çevirdiği en-
trikalar, Bizans ya da Osmanlı saray kadınlarının entri-
kalarına taş çıkartıyor. Hürrem Sultan görseydi, ben
bunları nasıl da akıl edemedim diyerek hırsından tır-
naklarını yerdi. Öyle, böyle değil yani…

Neden halk bu kadar seviyesiz bir diziyi izlemekte ıs-
rarcı oluyor? Gerçekten de bilimin alanına giren, vahim
bir toplumsal yapı söz konusu gibi görünüyor.

Birkaç istisna hariç, dizilerdeki kadın karakterlerin
tamamı son derece şık ve pahalı elbiselerin içinde arz-ı
endam ediyorlar. Mekânlar ya yalı, konak, havuzlu
villa, ya da dev gökdelenlerdeki daireler oluyor. Normal
bir insanın kazancıyla elde edilemeyecek mekânlar izle-
yicilere dudak uçuklatıyor. İşyeri deyince de holdingden
aşağısı kurtarmıyor. Bir gecede el değiştiren hisse se-
netleri havalarda uçuşuyor. Bir şey değil, Türk dizilerini
izleyen yabancılar Türkiye’de tüm kadınların böyle gi-
yindiğini, halkın lüks ve zenginlik içinde yaşadığını
zannedecek.

Türk toplumunda bireyden aileye, mahalleden okula,
işyerine kısaca günlük yaşamın her alanına sızmış bulu-
nan kadına yönelik şiddet, baskı ve ayrımcılığın Türk
dizileriyle de beslendiğini söylemek abartılı bir tespit
olmaz sanırız.

Televizyon dizilerinin yanı sıra gündüz kuşağında yer
alan yemek, kuaför, moda ve benzeri yarışmaların da
toplumu özellikle de gençliği olumlu yönde etkilediği
söylenemez.

Şikâyetler RTÜK’ün çok da umurunda olmasa gerek
ki sadece ceza kesmekle yetiniyor. Tabi, dizi demek para
demek, reklam demek… E, cezalar da RTÜK için iyi bir
kazanç kapısı gibi görünüyor. Herkes memnun yani…

Türk dizileri Dubai ve Pakistan olmak üzere birçok
Orta Doğu, Güney Amerika ve Balkan ülkelerine ihraç
ediliyor. Bir nevi para basma makinesi gibiler. Yapımcı-
larını, yönetmenlerini, oyuncularını kısaca sektörü zen-
ginleştiriyorlar. Gariban halk da buradaki yaşamları
izleyerek sektörün zenginliğine zenginlik katıyor…

Araştırmalar ve açıklamalardan, Türkiye’de dizi sek-
törünün kâr unsurunu birinci amaç olarak ele aldığı an-
laşılıyor. Yani esas olan para kazanmak… Çünkü
mütevazı diziler para kazandırmıyor. Raf ömürleri kısa
oluyor. Egemen medyanın öncülük ettiği dizilerin Türk
toplumunu nasıl etkilediği çok da umurlarında değil.
Nitekim Global Agency’nin CEO’su İzzet Pinto, bir söy-
leşisinde şöyle diyor: “Amaç Türk dizilerini ticari olarak
çok daha değerli hale getirmek.”

Sebep ticari olunca sonuç kaçınılmaz olarak
toplumun ahlaki çöküşe girmesi oluyor.

B üyükada'daki Anadolu Kulu-
bü'nde gerçekleşen Prens Adaları
Felsefe ve Siyaset Sempozyu-

mu'na CHP Genel Başkanı Kemal Kılıç-
daroğlu katıldı. Çalıştayda CHP
Milletvekilleri Akif Hamzaçebi ile Gamze
Akkuş İlgezdi, CHP İstanbul İl Başkanı
Canan Kaftancıoğlu, Adalar Belediye
Başkanı Erdem Gül, Maltepe Belediye
Başkanı Ali Kılıç ve eski milletvekili Enis
Berberoğlu da yer aldı. Sempozyumda
konuşmacı olarak Prof. Dr. Saffet Babür,
Prof. Dr. Cemal Güzel, Prof. Dr. Yunus
Örnek ve Doktor Öğretim Üyesi Melike
Durnaz hazır bulundu.

Felsefeye ihtiyaç var

Kemal Kılıçdaroğlu "Ülkede gerçekten
güçlü bir felsefi düşünceye ihtiyacımız
var. Bu sadece bugünün sorunu değil, as-
lında tarihsel süreç içerisinde incelediği-
nizde bizim temel sorun alanlarımızdan
birisidir. Adalara ilk geldiğimde seçimler
dolayısıyla, Adalar'ın biraz tanıtılması
lazım. Bir turistlik alan olarak görülme-
mesi lazım Adalar'ın. Buranın bir tarihsel
derinliği var, görkemli bir geçmişi var,
olağanüstü bir coğrafyası var ve olağan-
üstü güzel insanları var. Dedim ki baş-
kana 'Seçildikten sonra burayı sadece
Türkiye'nin değil aslında Avrupa'nın,
dünyanın bir felsefe merkezine dönüştü-
rebiliriz. Dünyanın en önemli felsefecileri
gelip, adalarda felsefeyi anlatabilirler, do-
ğayı izleyebilirler. Bir ağacın altına otu-
rup gökyüzüne baktıklarında sonsuzluğu
görebilirler. Felsefecilerin en çok bu tür

şeylere ihtiyacı var. Görecek, düşünecek,
sorgulayacak hayatı bunların hepsi ol-
ması lazım diye" dedi.

Daha çok şey bilmeliyiz

Sabah 'Felsefe nedir' şeklinde internette
arama yaptığını belirten Kılıçdaroğlu şöyle
devam etti: "Bir cümle yakaladım. 'Felsefe
neleri bilmediğini bilmektir' diyor. Ticaret
lisesinde okurken Fransızca hocamızın
söylediği bir cümleyi hiç unutmuyorum.
Gittiğim çok yerde bu cümleyi anlatırım.
'Bildiğiniz bir nokta ise bilmediğiniz bir
noktanın etrafı kadardır. Bildiğiniz koca-

man bir daire ise bilmediğiniz o dairenin
etrafı kadardır. Dolayısıyla ne kadar çok
şey bilirseniz ne kadar az şey bildiğinizin
farkına varırsınız' Aslında felsefe de bu
yani. Daha çok şey bilmeliyiz, daha çok
şey keşfetmeliyiz. Eğer biz bunu yapabilir-
sek Türkiye'ye çok güzel katkılarda bulun-
muş oluruz. Felsefe siyasetçinin en çok
ihtiyaç duyduğu alanlardan birisidir. Eğer
siyasetçi ülkenin sorunlarına eğiliyor ve o
ülkenin sorunlarını çözmeye adaysa mut-
laka felsefecilerle de bir araya gelmek zo-
rundadır. Siyasetçinin en azından asgari
belli bir entelektüel derinliğe ihtiyacı vardır.

Bunun olması lazım" diye konuştu.

Bilimi felsefeyi unuttuk

Kılıçdaroğlu, "Acaba sanata ve dolayısıyla
felsefeye ne kadar değer veren bir toplu-
muz, bunun sorgulanması lazım. Pek çok
sanatçımızı hapishanelerde çürüttük. Bi-
limi, felsefeyi unuttuk" dedi. Dünyanın en
önemli felsefecilerini adaya çağırmak iste-
diklerini de kaydeden Kemal Kılıçdaroğlu,
"Gelsinler bizler ve gençler onları dinleye-
lim. Bunun ortamını yaratmak mümkün,
bu ortamın yaratılması dileğiyle hepinize
sevgiler ve saygılar sunuyorum" dedi. DHA

Zeytinburnu Merkezefendi
Mahallesi'nde özel bir şirketin
mülkiyetinde olan yaklaşık 2

bin metrekarelik parselin “bakım ve
akaryakıt istasyonları” olan fonksiyonu,
“yüksek öğretim tesis alanı” olarak de-
ğiştirildi. Zeytinburnu Belediye Mecli-
si'nde kabul edilen plan değişikliği teklifi,
İBB Meclisi'ne gönderildi. İBB Mecli-
si'nin eylül ayı oturumlarında gündeme
gelen plan değişikliğinin gerekçesinde
parselin yakınında başka akaryakıt istas-
yonlarının bulunması gösterildi. Plan
notlarına göre net inşaat alanı katsayısı
2 olarak belirlenirken yüksekliğin de
daha önce İBB Meclisi tarafından kabul
edilen siluet sınırlarına uygun olacağı
belirtildi. Yüksek öğretim tesisi alanında
özel üniversite veya sağlık uygulama
araştırma merkezi yapılabilecek. Bu du-
rumda birinci ve ikinci bodrum katlarda
yer alacak konferans salonu, teknik oda-
lar, giyinme odaları, yemekhane, labora-
tuvar gibi birimler inşaat alanı hesabına

yani emsale dahil edilemeyecek.

Görüş alınmadı

Komşu parselde yer alan 1. Derece Ko-
runması Gerekli Kültür Varlığı olarak
tescilli Burmalı Çeşme Namazgahı ola-
rak da bilinen  Mahpeyker Valide Sultan
Namazgahı ile ilgili de plana not ek-
lendi. İlgili koruma kurulu, çeşme ve na-
mazgaha ait restorasyon projesini uygun
bulmuştu. Çeşmeye ilişkin konservasyon
raporu kurula iletilmeden parselde uy-
gulama yapılamayacak. Plan teklifine
ilişkin genel değerlendirme yapan İBB
Planlama Müdürlüğü, parselde özel eği-
tim ve özel sağlık tesislerinin yapılması-
nın amaçlandığı ancak Milli Eğitim
Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'ndan
“uygun” görüşünün alınmadığını tespit
etti.

Oy çokluğu ile geçti

Yapı yüksekliğinin siluet sınırına uygun
olacağının belirtildiği ve Merkez Mahal-

lesi'ndeki yükseklik sınırının kot farkına
göre 45 metre ile 55 metre arasına değiş-
tiği aktarıldı. Belirlen emsal ile inşaat
alanının 2 bin 800 metrekare arttırıldığı,
emsal dışı bırakılan bodrum katlar nede-
niyle inşaat alanının daha da artacağı
vurgulandı. İlçe belediyesi tarafından ya-
pılan değişiklik ile parselde,  yapı, nüfus
yoğunluğu ve yükseklik artışına neden
olunduğu belirtilerek,  “uygulama imar
planı değişikliği sonucu taşınmazda
meydana gelecek değer artışının, değer
artış payı olarak kamuya kazandırılma-
sına” yönelik yönetmelik ile Coğrafi Bilgi
Sistemleri hakkında kanun değişikliğinin
“parsel bazında nüfusu, yapı yoğunlu-
ğunu, kat adedini, bina yüksekliğini arttı-
ran plan değişikliği yapılamaz”
hükmüne atıf yapılarak bu kapsamda da
değerlendirme yapılmasının gerektiği
vurgulandı. Plan değişikliği, CHP-İYİ
Parti grubunun itirazına karşın, çoğun-
luğu elinde bulunduran AK Parti-MHP
grubunun oyları ile kabul edildi.

SIYASETCI
ENTELEKTUEL
OLMALIDIR

felsefeye
ihtiyaç var

Türkiye’de bilimin, sanatın ve felsefenin unutulduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, “Tüm bunlara daha çok değer vermeliyiz” dedi.

İNSAAT ALANI ARTTIRILDI

Bu meselenin adı Kürt meselesidir
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Kürt sorunu” tartışmalarına ilişkin, "Eğer bu ülkede çocukların oynadığı alanlarda, panzerler
geziyorsa, bir mesele var demektir. Siz bu meselenin adını koymazsanız, çözemezsiniz. Bu meselenin adı da Kürt meselesidir" dedi

Demokrasi ve Atılım (DEVA)
Partisi Genel Başkanı Baba-
can, İstanbul Eyüpsultan'da

ilçe kongresinde konuştu. Babacan'ın
gündeminde “Kürt sorunu tartışmaları”
vardı. Babacan, "Bu iktidar, Kürt mesele-
sini diriltti. Eğer bu ülkede çocukların
oynadığı alanlarda, panzerler geziyorsa,
bir mesele var demektir. Yoğunlukla Kürt
vatandaşlarımızın yaşadığı şehirlerde,
seçilmiş belediye başkanları görevden
alınıp yerine kayyumlar atanıyorsa, bu-
rada bir sorun var... Siz bu meselenin
adını koymazsanız, çözemezsiniz. Bu

meselenin adı da Kürt meselesidir. Ve
Kürt meselesinin çözüm adresi de
meşru, demokratik siyasettir. Kimse çö-
zümü başka yerlerde aramasın" diye ko-
nuştu.

Biraz sakin olun

"Bu hükümeti şu anda yöneten büyük
küçük iki ortak, şimdi de peş peşe 'Türki-
ye’de Kürt meselesi yoktur' diyorlar.
Kürt meselesi var mı, yok mu diye pa-
patya falı açmaya gerek yok" diyen Ba-
bacan, "Daha önce de ben söyledim;
‘Kürt meselesinin olup olmadığını

merak edenler, bu soruyu ülkede yaşa-
yan Kürtlere sorabilirler’ dedim. Krizle-
rin ortağı Bahçeli iki de bir bu lafları
ediyor. Şöyle bir çıksın Şemdinli’nin cad-
delerinde, sokaklarında şöyle bir dolaş-
sın. Diyarbakır’da bağların o esnafların
yoğun olduğu caddede şöyle bir yürü-
sün. Cizre’nin çarşısında pazarında
şöyle bir yürüsün. Ondan sonra gelsin
Ankara’ya bunu tekrar etsin de göreyim
bakalım. Sayın Bahçeli, Türkiye artık
sizin bu öfke dolu dilinizden bıktı. Bağı-
rıp çağırıp durmanızdan bıktı. Biraz
sakin olun. Bu ülke sadece bizim vatanı-

mız değil, sizin de vatanınız ama bu sa-
dece Ankara’da oturmakla olmuyor"
eleştirisinde bulundu.

Zikzak çizip duruyor

Babacan, "Küçük ortak böyle de büyük
ortak ne yapıyor? Büyük ortak bir yandan
küçük ortağı mı memnun edecek? Bir yan-
dan daha önceki söyledikleriyle çelişme-
mek için bir arada bir derede mi duracak?
Büyük ortakta mecburen yalpalayıp duru-
yor. Zikzak çizip duruyor. Bir öyle, bir
böyle. Bir gün ak dediğine ertesi gün kara
diyor. Herkes alıştı artık" dedi. 

Eyüpsultan’da konuşan
Ali Babacan, siyasetin
gündemine ilişkin
önemli mesajlar verdi.

Türkiye Teknoloji Ta-
kımı Vakfı ve Sanayi
ve Teknoloji Bakan-

lığı öncülüğünde yapılan dün-
yanın en büyük teknoloji
etkinliklerinden biri olan TEK-

NOFEST tüm hızıyla devam edi-
yor. Bu yıl dördüncüsü

gerçekleştirilen ve yoğun ilgi gören
dev organizasyona Bağcılar Belediyesi Fey-

zullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda eğitim gören
kursiyerler de konuk oldu. Öğrenciler, Bilim Merkezi
Atölyeleri’nden savunma sanayisinin araçlarının yer
aldığı sergi alanlarına kadar her yeri gezdi. Kursiyer-
ler, yerli otomobil TOGG ile Akıncı TİHA ve GÖKBEY
ile uçan araba Cezeri’yi çok beğendi. Türk Hava
Kuvvetleri'ne ait kargo uçaklarını da ilgiyle incele-
yen ziyaretçiler bol bol fotoğraf da çekildi. T3 Vakfı
Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim
Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’la görüşen engelli-

Tek tek incelediler
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E mlak Konut GYO Genel
Müdürü Hakan Gedikli,
2021 yılının son çeyre-

ğinde ekonomik faaliyetlerin sa-
nayi ve konut sektörü başta
olmak üzere tüm sektörler açısın-
dan olumlu olacağına ve büyü-
menin devam edeceğine
inandıklarını belirterek, "Biz de
şirket olarak son çeyrekte İstan-
bul’un merkezi lokasyonlarında
yer alan arsalarımızda toplam 12
adet yeni projenin satışlarına baş-
lamayı planlıyoruz" dedi. 2021 yılı
sonuna kadar İstanbul’un değerli,
merkezi lokasyonlarında yer alan
Çekmeköy, Başakşehir, Küçük-
çekmece, Sarıyer Ayazağa, Avcı-
lar ve Kartal ilçelerinde yer alan
projeleri hayata geçireceklerini
söyleyen Gedikli, "Bu projelerimiz
kapsamında müşterilerimizin ihti-
yaçlarına göre tasarladığımız top-
lam 15 bin bağımsız bölümü bu
sene sonuna kadar, 2022 yıl so-
nuna kadar ise bunlara ilave ola-
rak portföyümüzdeki mevcut
arsaları da geliştirerek 20 bin ba-
ğımsız bölümü daha satışa sun-
mayı hedefliyoruz. Beklenti ve
ihtiyaçlara çözüm olacak yeni
projeler geliştirmeye devam ede-
ceğiz. Emlak Konut olarak ülke-
mizin yarınlarına güveniyor ve
üretmeye devam ediyoruz” diye
konuştu.

Domino etkisi yapacak

Emlak Konut GYO'nun son çey-
rekte satışa sunacağı 12 projenin
sektörde domino etkisi yapaca-
ğını ifade eden Gedikli, şu değer-
lendirmeyi yaptı: "Piyasada yeni
ihalelerin yapılması, satışların
başlaması ve vatandaşın bu pro-
jelere talep göstermesi diğer
konut üreticilerini de harekete ge-
çirecektir. Arsası olanı, elinde söz-
leşmesi olanı kısaca bekleyen
üreticiyi cesaretlendirecektir.
Geçen yıl haziran ve eylül ayında
geliştirdiğimiz 2 ayrı ödeme sis-
temi döneminde sadece Emlak
Konut projeleri satış yapmadı, pi-
yasadaki tüm firmalara yansıdı.
Sadece İstanbul'a değil tüm Tür-
kiye'ye yansıdı. Bu bir etki. Özel
sektörün de üretime başlayaca-

ğını kademe kademe görmeye
başlayacağımızı düşünüyorum."

Satın alma koşulları iyileşecek

Son dönemde konut fiyatların-
daki artış gündemde. Emlak
Konut, fiyatların ulaşılabilir ol-
ması için taksit bedellerini azalt-
maya yönelik bir çalışma yapıyor.
Hakan Gedikli bu konuda şunları
söyledi: "Salgının dünyadaki etki-
lerinden kaynaklı inşaat sektö-
ründe maliyet artışları oldu.
İstanbul'da arsa üretimi de kolay
olmadığından fiyatlar da bir mik-
tar arttı. Biz fiyatların suni yüksel-
memesi için bazı ihalelerimizi
yüksek teklifler nedeniyle iptal bile
ettik. Yeni satışa sunacağımız
projelerde de satın alma koşulla-
rını iyileştireceğiz. Fiyatlar daha
ulaşılabilir olsun diye 60 aya
kadar vade farksız, ara ödemeli,
taksidi azaltıcı ödeme koşulları
yapacağız." Ayrıca fiyatların daha
ulaşılabilir olması için yaşam
alanlarını yeniden düzenledikle-
rini ifade eden Gedikli, "Daha
fazla daire tipi üzerinde çalışıyo-
ruz. Gereksiz geniş alanlar yerine
daha küçük tipte, daha ulaşılabilir
ama ihtiyaçları da karşılayacak,
kullanılabilir dairelerle fiyatlar
daha erişilebilir olacak. Bundan
sonraki projelerimizi de bu şe-
kilde çalışacağız" diye konuştu.

Fikirtepe uyumuyla 
bütün olacak

Fikirtepe'de Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı himayesi altında çalış-
malarını sürdürdüklerini ifade
eden Hakan Gedikli, "Fikirtepe'de
bir masterplan yaparak, dağınık
olan donatı alanlarını topladık.
Artık 170 bin metrekare tek par-
çada yeşil alan olacak. Tüm par-
selleri yeniden geliştirdik.
Cephesiyle, silüetiyle tüm alanı
bir bütün olarak çalıştık. Cephe
aydınlatmasına kadar bir bütün
olması için çalışıyoruz. Ayrıca
bölgeye çok büyük hareket getire-
cek bir prestij caddesi yapılacak.
İstanbul'daki en iyi caddelerden
biri olacak. İhaleleri tamamlıyo-
ruz. 3 tane ihale yaptık. Önümüz-
deki ay 2 ihale daha yapacağız.

Tahliyeler ekim ayında bitiyor.
Artık Fikirtepe yılsonu itibarıyla
bir şantiye ve inşaat alanına dö-
necek" diye konuştu.

Çekmeköy'de neler olacak?

Gedikli, diğer ilçelerde yürütülen
projeler hakkında şu bilgileri pay-
laştı: “Çekmeköy’de başlayacak
proje, doğayla iç içe bir konumda,
az katlı yatay mimari anlayışıyla
hazırlanıyor. 4 bin adet bağımsız
bölümün planlandığı, farklı tipte
daire seçeneklerinin yer aldığı
proje, dairelere ait geniş balkon,
teras ve bahçelerle hayat bulacak.
Proje yanında yer alan eğitim
alanları, sağlık tesis alanı, kreş,
cami gibi önemli sosyal imkanlarla
yaşama dair birçok olanak sunu-
luyor. Çocuk oyun alanları, spor
ve yeşil alanları parkları ve pek çok
sosyal imkânın bir arada olacağı
proje huzurlu ve doğal bir yaşama
ev sahipliği yapıyor.” DHA

Dünya fındık üretim ve pazarının büyük kıs-
mını elinde bulunduran Türkiye, 2020-2021
ihracat döneminde en fazla fındık dış satı-

mını Almanya'ya yaptı. Karadeniz Fındık ve Mamulleri
İhracatçıları Birliğinden aldığı bilgiye göre, Türkiye, ge-
ride kalan 2020-2021 ihracat sezonunda 120'den fazla
ülkeye 292 bin 939 ton fındık satarak 2 milyar 10 mil-
yon 787 bin dolar gelir sağladı. Fındık ihracatında ilk
sırada Almanya aldı. Almanya'ya 472 milyon 264 bin
dolar karşılığı 70 bin 543 ton fındık satıldı. Bu ülkeyi
İtalya ve Fransa izledi. İtalya'ya 388 milyon 761 bin do-
larlık, Fransa'ya da 148 milyon 975 bin dolar tutarında
ihracat yapıldı. Türkiye, geçen sezon en az fındık ihra-
catını ise Nepal'e gerçekleştirdi. Bu ülkeye gönderilen
fındık miktarı sadece 2 kilogram olurken, 2 dolar gelir
elde edildi. Nepal'i 22 kilogramla Gambiya ve 40 kilo-
gramla Sierra Leone takip etti. Türkiye'nin son yıllarda
fındık ihracatında en fazla gelişme gösteren pazarlar-
dan birisi Çin oldu. 2019-2020 sezonunda 8 bin 938
ton fındık satılan bu ülkeye geçen sezon yapılan ihracat
miktarı 9 bin 875 ton oldu.

776 bin ton çay alındı
Alim, ÇAYKUR'un yıllık alım
kapasitesinin 650 bin ton civa-
rında planlandığını anımsatarak

sosyal devlet anlayışı ile üreticileri mağdur et-
memek için bu kapasiteyi yukarı çektiklerini
vurguladı. Son 20 yılda en yüksek yaş çay alı-
mının 2020 yılında gerçekleştiğine dikkati
çeken Alim şu değerlendirmede bulundu:
"Geçen sene mayıs ayında 246 bin ton, bu
sene mayıs ayında ise 314 bin 500 ton aldık.
Geçen sene ikinci sürgünde 272 bin ton yaş
çay almışken bu sene 296 bin 500 ton yaş çay
aldık. Bu sene üçüncü sürgünde ise 165 bin
ton çay aldık. Bu şekilde devam edecek.
Geçen sene toplamda 753 bin ton çay alırken
bugün 776 bin tondayız. Geçen seneyi geçmiş
durumdayız. Muhtemelen 25-30 yıl önceki
alım rekorunu da geçebiliriz." Alim, ÇAY-
KUR'un en fazla yaş çay alımını 800 bin 143
tonla 1999'da gerçekleştirdiğini hatırlattı.
ÇAYKUR'un eleştiriyi hak etmediğini savu-

nan Alim, "ÇAYKUR eleştiriliyor ama so-
nuçta 776 bin ton çayı biz üreticiden aldık.
Eski yıllara göre almamız gereken kotanın
üzerine çıktık." diye konuştu. ÇAYKUR ola-
rak üreticilerin menfaatini koruduklarını vur-
gulayan Alim, "Üreticileri yakından
tanıyorum. Biz de üreticiyiz, çay sayesinde
okudum. Allah nasip etti, çayın tepe nokta-
sına geldik. ÇAYKUR'u her dönemden daha
ileri taşıma gayretindeyiz. ÇAYKUR'u övenler
de dövenler de var. ÇAYKUR'a
sahip çıkmamız gerekiyor." ifade-
sini kullandı.

Kaliteden ödün vermeyiz

Yusuf Ziya Alim, yaş çay bahçele-
rinin gençleştirilmesi kapsamında
budamalara 7 yıl daha devam edi-
leceğini söyledi. Çay bahçelerinin
gençleştirilmesinin ana amacının,
kalitenin sürdürülmesi ve verimin

artması olduğunun altını çizen Alim, "Kalite,
olmazsa olmazımız. Recep Tayyip Erdoğan
Üniversitesinden görüş alarak Bakanlığa bilgi
vermiştik. Hazine ve Maliye Bakanlığından
gelen yazı ile 7 yıl daha devam etmesi doğrul-
tusunda karar geldi. Biz de tüm üreticileri-
mizle bunu paylaştık." dedi. Kalitenin artması
için budamanın usulüne uygun yapılması ge-
rektiğini dile getiren Alim şunları kaydetti:
"Toplanan çay bahçelerinde üreticilerimiz bu-

damalarını bugünden itibaren, 10
yıl önce budanmış yerlerden başla-
mak kaydı ile yapabilirler. Geçmiş
yıllarda 20 santimetre yukarıdan
budanıyordu. Gençleştirme çalış-
mamız artık 20 santimetrenin al-
tında olacak. Bu detayları üreticiler
ile paylaşacağız. Budama saye-
sinde kalite ve verim artıyor. Bu-
dama ile birlikte çayın kalitesinden
ödün vermemiş olacağız."

İstanbul’da balık fiyatları ucuzladı

ÇAYKUR Genel
Müdürü Yusuf Ziya

Alim, geçen sene
toplamda 753 bin

ton, bugün ise
776 bin ton çay

aldıklarını 
belirterek, "Geçen

seneyi geçmiş
durumdayız.

Muhtemelen 25-
30 yıl önceki alım

rekorunu da
geçebiliriz." dedi

İstanbul'da 1 Eylül'de av yasağının sona ermesiyle birlikte başlayan yeni sezonda balık bolluğu, tezgahlardaki fiyatlara da olumlu yansıdı
Av sezonunun başlamasıyla
birlikte elverişli hava ve deniz
şartları, tezgahlarda balık çeşit-

liliğini ve miktarını arttırıyor. Bu durum fi-
yatlarda düşüşü de beraberinde getirdi.
İstanbul Balık Satıcıları Esnaf Odası Baş-
kanı Yaşar Gün, yaptığı açıklamada, yeni
balık sezonunun bereketli başladığını söy-
ledi. Hava şartlarının iyi gitmesiyle balık
miktarının her geçen gün arttığını belirten
Gün, "Değişen hava şartlarına göre arada
balık miktarında azalmalar meydana ge-
lebiliyor. Ama geçen sezona göre bu yıl
balık daha iyi." diye konuştu. Gün, yeni

sezonda tezgahların balıkla dolu oldu-
ğunu dile getirerek şöyle devam etti: "Tez-
gahlarda her çeşit balık var. Hamsi,
mezgit, istavrit, palamut, tekir bol. Bu
sene tezgahlardan balık eksik olmayacak.
Tezgahların dolu olması esnafımızın da
yüzünü güldürüyor. Balık fiyatları ol-
dukça iyi. Şu anda hamsinin kilogramı
20, istavritin 20-25 lira arasında. Kalkanın
fiyatı ise gramajına göre 150-200 lira ara-
sında değişiyor. Hava şartlarının iyi git-
mesi ve balığın artmasıyla birlikte fiyatlar
düşecek. Tezgahlarda en pahalı balık ise
ıstakoz. Istakozun fiyatı şu anda 800 lira

ve çeyrek altınla yarışıyor. Ayrıca jumbo
karidesin kilogram fiyatı da 350-400 lira
arasında." Marmara Denizi'nde ortaya
çıkan müsilajın devlet tarafından başa-
rıyla temizlendiğini vurgulayan Gün, "Şu
anda deniz temiz ve balık avlanmaya
uygun halde. Hiçbir sorun yok. Vatandaş-
larımız gönül rahatlığıyla sağlıklı deniz
ürünlerini tüketebilirler." dedi.

Palamut bollaşacak

Kumkapı Balıkçılar Çarşısı Esnafı Erkan
Sarıyaprak ise sezona çok hızlı başladık-
larını anlatarak, "Balıktan gayet memnu-

nuz. Hamsi, istavrit bol geliyor. Şu anda
palamut az geliyor ama onun da bollaş-
masını bekliyoruz. Bu sene bol bol balık
yiyeceğiz. Vatandaşın ilgisi de oldukça iyi.
Son iki haftada bir hareketlilik var. İnsan-
lar mevsiminde balık yemeliler. Şu anda
hamsi, palamut ve istavritin mevsimi."
şeklinde konuştu. Esnaf Erdoğan Gün de
balık sezonunun başlamasıyla birlikte va-
tandaşların balığa olan ilgisinin arttığını
belirterek, "Bu hafta vatandaşların balığa
ilgisi daha da arttı. Balık da artmaya baş-
ladı. Bu sene İstanbullu balığa doyacak."
ifadelerini kullandı.

12 PROJEDE 15 BIN
KONUT SATISA CIKIYOR
Emlak Konut GYO hem konut piyasasına hareket getirecek hem de yeni projelerini bekleten konut üreticilerini 
cesaretlendirecek bir hamle yaptı. Şirket, son çeyrekte İstanbul'da 12 projede 15 bin yeni konutu hayata geçirecek

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, 2021 yılının son çeyreğinde ekonomik
faaliyetlerin sanayi ve konut sektörü başta olmak üzere tüm sektörler açısından olumlu
olacağına ve büyümenin devam edeceğine inandıklarını belirterek, "Biz de şirket olarak
son çeyrekte İstanbul’un merkezi lokasyonlarında yer alan arsalarımızda toplam 12 adet
yeni projenin satışlarına başlamayı planlıyoruz" açıklamalarında bulundu.

Firüzköy’e de
konut gelecek
Avcılar'ın Firüzköy semtinde de projeleri olduğunu
anlatan Gedikli, “Avcılar’ın Firüzköy semtinde Kü-
çükçekmece Gölü’ne komşu konumu ile hayata ge-
çirilecek projede farklı etaplar halinde toplamda 6
bine yakın konut üretilmesi plan-
lanıyor. İlk satışa çıkacak etap-
larda 4 bin konut üretilecek olup,
bu projede de konsept Çekme-
köy’de olduğu gibi geniş bahçe,
balkon ve teras alanlarına sahip
daireler şeklinde planlanıyor.
Sosyal donatıları, cami ve park
alanları ile yatay mimariye sahip
bu proje de mahalle konsepti
şeklinde tasarlanıyor” dedi.

En çok fındığı
Almanya aldı
Almanya'ya 2020-2021 ihracat
döneminde 472 milyon 264
bin dolar karşılığı 70 bin 
543 ton fındık ihraç edildi

Hakan
Gedikli
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Belediyeyi
şikayet etti
CHP’li vekil Mahmut Tanal
Üsküdar Belediyesi’ni Validebağ
Korusu'nda yaptığı çalışmalar
nedeniyle Kamu Denetçiliği 
Kurumu’a şikayet etti.

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal,
AK Partili Üsküdar Belediyesi’nin koruya yöne-
lik hukuka aykırı müdahalelerini Kamu Denet-

çiliği Kurumu’na (Ombudsmanlık) şikayet etti. ‘Şikayet
edilen’ kurum olarak Üsküdar Belediyesi’nin yer aldığı
başvuru dilekçesinde Tanal, 21 Eylül tarihinde Üsküdar
Belediyesi ekiplerinin iş makineleri ve kamyonlarla Valide-
bağ Korusu’na girerek, alana moloz ve toprak döktüğünü
anlattı. Tanal şikayet dilekçesinde, yapılaşma plana yöne-
lik,  İstanbul 6. İdare Mahkemesi tarafından verilen yürüt-
meyi durdurma kararına rağmen Üsküdar Belediyesi’nin
Validebağ Korusu’nda betonlaştırma çalışması başlattığına
dikkat çekti.

Denge bozulacak

Tanal dilekçede şunları kaydetti: "Validebağ Korusuna ya-
pılan bu saldırıya bölge halkı ve doğa sever vatandaşlar ta-
rafından engel olunmaya çalışılmışsa da Üsküdar
Belediyesi, çivi dahi çakılmasının yasak olduğu Validebağ
Korusu’nu kirletmeye ve tahrip etmeye başlamıştır. Üskü-
dar Belediyesi, hakkında yürütmeyi durdurma kararı olan
rehabilitasyon projesini zor kullanarak ve hukuku hiçe sa-
yarak yapmaya başlamış ve 1. Derece Doğal Sit Alanı olan
Validebağ Korusu’na zarar vermiş ve zarar vermeye devam
etmektedir." Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından işleme
alınan dilekçesinde Tanal, Validebağ Korusu’nun İstan-
bul’un Anadolu yakasının ikinci en büyük yeşil alanı oldu-
ğunu aktardı. CHP’li vekil, “Validebağ Korusu’nda anıt
ağaçlar da dahil olmak üzere, yaşları 15 ile 400 arasında
değişen 40'ı aşkın türdeki ağaç ve ağaççık ile çok çeşitli
bitki türlerinin, 100'ü aşkın kuş türü ile çeşitli böcek, sürün-
gen, kaplumbağa, kirpi, sincap gibi birçok hayvanın, ekolo-
jik bir denge içinde barındığını” belirterek, Üsküdar
Belediyesi’nin müdahalesinin bu ekolojik dengeyi bozaca-
ğına, canlıların yaşam alanını yok edeceğine işaret etti.

Bu plan yeni değil

Dilekçede Koruya yönelik tehdidin yeni olmadığını kay-
deden Tanal, “Validebağ Korusu, 1990'lı yılların başın-
dan itibaren yapılaşma tehdidine ve yanı başında
bulunan 50 dönümlük arazinin yapılaşmaya açılacağı
endişesiyle yapılan başvurular sonucunda, 1996 yılında
İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Ko-
ruma Kurulu tarafından birinci derece doğa koruma
alanı ilan edildi. 1999 yılında ise doğal SİT alanı olarak
tescil edilmiştir. Ayrıca içinde yer alan tarihi binalar da
tescil edilmiştir” bilgisini verdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel
Karamollaoğlu, Mardin'de partisi-
nin 4. olağan Kızıltepe ilçe kongre-
sinde konuştu. "İktidara gelmeden
sözünü yaparız, nasıl çözeceğimiz
konusundaki fikirlerimizi sizlerle
paylaşırız ama icraat, ancak iktidar
tarafından yapılır” ifadelerini kulla-
nan Karamollaoğlu, “Bazen muha-
lefeti tenkit ediyorlar, bizleri de;
‘Doğru dürüst bir şeyler yapın…'
Yapalım da nasıl yapacağız? Eğer
bu millet, yeri geldiğinde seçimlerde
muhalefete yetki vermezse, daha
doğrusu bugün muhalefette bulu-
nan partilerden herhangi birisine
yetki vermezse, onlardan icraat bek-
lemeleri sadece hayal olur. İcraat
için mutlaka ve mutlaka yetkiye ihti-
yaç var” açıklamasında bulundu.

Destek gelirse çözeceğiz

Hükümetin ekonomi politikalarını
eleştiren Karamollaoğlu, “Şimdi sı-
kıntı çekiyoruz, yetmiyor bütçe. Bir
de siz elinizdeki kaynakları israf et-
menin yanında; yolsuzlukla, birileri-

nin kendi kasasına aktarmaya kal-
karsanız o zaman karşılaştığınız
manzarayı müspet istikamete çevire-
mezsiniz. Biz, aklımızı iyi kullan-
makla mükellefiz. Ama bazen bunu
yanlış anlayanlar oluyor… Beni
bazen zorluyorlar, ‘Yahu nasıl düzel-
teceksiniz?'… Nasıl düzelteceğimizi
biz söylüyoruz. Milletimizden, bu
projeleri uygulamak için destek isti-
yoruz. Onlardan destek gelirse çöze-
ceğiz. ‘Gelmezse ne yapacaksınız?'
Gelmezse ne yapacağız, hiçbir şey
yapamayız" şeklinde konuştu.

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu,
muhalefetin, vaat ettiklerini yapabilmesi
için halkın desteğini alarak iktidara
gelmesi gerektiğini söyledi. Karamollaoğlu,
"Onlardan destek gelirse çözeceğiz” dedi
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener,
cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin, 
"Ben aday değilim. Kendi adıma bunu
konuşabilirim. Ben cumhurbaşkanı adayı
değilim, net bir şekilde. Kim aday olacak
kısmında seçilecek, kazanacak bir adayla
ve cumhurbaşkanlığını devam ettirecek
bir adayla gideceğiz. Ben aday değilim,
ben başbakanlığa adayım" dedi

İ Yİ Parti Genel Başkanı Meral Akşe-
ner, Halk Tv canlı yayınında gün-
deme ilişkin açıklamalarda bulundu,

soruları yanıtladı. Bugüne kadar kaç il
gezdiği yönündeki soru üzerine Akşener,
20 Ocak 2020'de başladığı gezilerde bu-
güne kadar 59 il gezisinin tamamlandığını
söyledi. Akşener, son olarak Artvin, Arda-
han, Kars, Iğdır ve Ağrı'yı ilçeleri dahil
olmak üzere ziyaret ettiğini, vatandaşlarla
ve esnafla bir araya geldiğini belirtti. Mer-
kez Bankası'nın faiz indirimine yönelik bir
soru üzerine Akşener, Merkez Bankası
Başkanının daha önce yaptığı açıklama-
lardan bu kararı beklediklerini söyledi.
Dolar ve avrodaki artışa değinen ve bu
paralarla alınan her şeyin zamlanacağını
savunan Akşener, bunun da enflasyonu
artıracağını söyledi.

Bu korkunç bir şey

Gezdiği yerlerde sigortalı çalışanların

yüzde 70'inin asgari ücretli olduğunu gör-
düğünü aktaran Meral Akşener, "Asgari
ücret normal, ortalama ücret olmuş. Bu
korkunç bir şey" ifadesini kullandı.
Akşener, bir soru üzerine zincir market-
lerde yapılan denetimleri eleştirerek,
bunun fiyat artışlarına bir çare olamaya-
cağını dile getirdi. Bir erken seçim bekle-
yip beklemediği yönündeki soru üzerine
Akşener, Kasım 2022'de bir seçim olacağı
yönündeki öngörüler bulunduğunu
ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan ve arkadaşlarının nasıl hareket
edeceklerini öngöremediğini söyledi. Ak-
şener, "Ancak şunu söyleyebilirim, ister
zamanında ister önce, bu sistemle onların
seçim kazanması mümkün değil." açıkla-
masını yaptı.

Çok adaya karşıyım

Meral Akşener başka bir soru üzerine ise
cumhurbaşkanı seçimlerine çok adayla

gidilmesine karşı olduğunu belirterek,
bunun pratiğini önceki seçimde gördükle-
rini söyledi. Akşener, "Bir baktık ki Tayyip
bey ile değil, birbirimizle rekabet ediyor
olduk. Bunu sağlıklı bulmadığımı ifade
ettim. Benim o tecrübeden kaynaklı bir
kanaatim. 31 Mart'ta Kılıçdaroğlu ve ben
vardım. Bu masanın etrafında Saadet
Partisi, Demokrat Parti var. Yeni kurulan
partiler var. DEVA ve Gelecek Partisi.
Başka partiler de var. Bu masada kim ola-
cak, ne yapılacak onu ben bilmiyorum.
Cumhur İttifakı'nın adayı Sayın Erdoğan.
Sayın Erdoğan, seçildiği takdirde cum-
hurbaşkanlığı hükümet sistemi devam
edecek. Sonsuz imkanları olan bu sis-
temde başkan olan bir Sayın Erdoğan ka-
zanacak. Cumhur İttifakı'nın adayının
hedeflediği bu. Bizim ise ikili bir sistemi-
miz var. Bir cumhurbaşkanını seçeceğiz
ama o cumhurbaşkanı parlamenter sis-
teme geçişin taşlarını döşeyecek" dedi.

Bu benim şahsi kararım

Kendisinin aday olup olmayacağı yö-
nündeki soruyu da yanıtlayan Akşener,
"Ben aday değilim. Kendi adıma bunu
konuşabilirim. Ben cumhurbaşkanı
adayı değilim, net bir şekilde. Bunu daha
önce söyledim, şimdi daha net söyleye-
yim, daha evvel söyledim anlaşılamadı
bir türlü. Ben aday değilim, kendi adıma
bunu net bir şekilde söylüyorum, kendi
adıma söylenen bir söz bu. Kim aday
olacak kısmında seçilecek, kazanacak bir
adayla ve cumhurbaşkanlığını devam et-
tirecek bir adayla gideceğiz. Ben aday
değilim, ben başbakanlığa adayım" diye
konuştu. Bu konuyu CHP Genel Baş-
kanı Kemal Kılıçdaroğlu ile konuşma-
dıklarını aktaran Meral Akşener, "Bu
benim şahsi kararım. Ben bunu kimseyle
müzakere etmiş değilim. Sadece partide
arkadaşlarım biliyor bunu" dedi.

HDP LEGAL VE HUKUKİDİR
"Kürt sistemi nasıl çözülecek, oradaki
meşru muhatap kimdir?" yönündeki so-
ruyu da yanıtlayan Akşener, Kılıçdaroğ-
lu'nun TBMM'yi adres gösterdiği
açıklamasını ilk kez yapmadığını belirtti.
Orada ikinci bir konu daha olduğunu ak-
taran Akşener, şunları söyledi: "Sayın Kı-
lıçdaroğlu, hem HDP'yi başat aktör
olarak koydu hem TBMM'yi merkeze
koydu, adres gösterdi. Nitekim 2009-
2010 arasında Sayın Cemil Çiçek'in baş-
kanlığı döneminde Meclis'te anayasa
değişikliği söz konusu oldu. Bütün siyasi
partiler eşit olarak oraya üye verdiler.

Hem HDP hem MHP hem AK Parti be-
raber çalıştılar. Demek ki Meclis böyle
bir durum. Yalnız burada ilginç bir şey
oldu Sayın Sezai Temelli çıktı, 'biz muha-
tap değiliz, muhatap İmralı'dır' dedi.
Ondan sonra HDP'nin yöneticileri
HDP'nin aktörlüğü konusunu kabul etti-
ler ama İmralı'yı da meşru muhatap ola-
rak ortaya koydular. Sayın Kılıçdaroğlu
da döndü dedi ki 'İmralı da Kandil de
muhatap falan değildir.' Sayın Kılıçda-
roğlu başından beri HDP'nin buralara
mesafe koymasını söyledi, biz de böyle
bakılması gerektiğini söyledik." "Millet İt-

tifakı'nın iki bileşeni olarak biz İmralı'yı
da Kandil'i de muhatap kabul etmiyoruz"
diyen Akşener, "Meşruiyet üzerinden gi-
dersek HDP şu anda Meclis'te temsil
edilen, insanların oy verdiği, Meclis'te
grup kurmuş, devlet hazinesinden para
alan, Meclis Başkanvekili olan, o Baş-
kanvekilinin Meclis'i yönettiği bir parti.
Kimse bunun üzerinden abuk sabuk ko-
nuşup bizleri suçlamasın. Sonuç itiba-
rıyla Meclis'te varlığını sürdüren bir parti
legal ve hukukidir. AYM'de bir dava var,
onun sonucu ne olur ne olmaz ben bil-
mem" şeklinde konuştu.

Milletimizden destek istiyoruz

İYİ Parti Lideri
Meral Akşener
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HASTANE ANA BİNASI 37 ADET ASANSÖR İÇİN 36 AYLIK BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI hizmet
alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2021/457633
1-İdarenin
a) Adresi :Fevzi Çakmak Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:10 34899 

Üst Kaynarca PENDİK/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2166254545 - 2166570696
c) Elektronik Posta Adresi :satinalma@marmaraeah.gov.tr
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :HASTANE ANA BİNASI 37 ADET ASANSÖR İÇİN 

36 AYLIK BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer :T. C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Ve 
Araştırma Hastanesi-Fevzi Çakmak Mah. Muhsin Yazıcıoğlu 
Cad. No: 10 Üst Kaynarca / Pendik

c) Süresi :İşe başlama tarihi 01.12.2021, işin bitiş tarihi 01.12.2024
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI-Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve

Araştırma Hastanesi-İhale Toplantı Salonu-Fevzi Çakmak Mah. 
Muhsin Yazıcıoğlu Cad.No:10 Üstkaynarca Pendik İstanbul

b) Tarihi ve saati :19.10.2021 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel
olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
- 2014/33/AB MODULE H BELGESİ 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişi-
lerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler
hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler ta-
rafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan tica-
ret 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:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen be-
delin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren
belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
- TS EN ISO 9001-2015 Kalite Belgesi
- TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi
Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya
Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca ak-
redite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Ulus-
lararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite
edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün,
Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl
içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belge-
lendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk
Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.
İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.
4.3.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki
maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
- Büro Tescil Belgeleri (Elektrik Mühendisleri Odası-Makine Mühendisleri Odası)
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya Özel Sektörde her türlü Asansör Üretim, Montaj, Bakım ve Onarım hizmeti
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 T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik ve Eğitim Araş-
tırma Hastanesi Satınalma Birimi -Fevzi Çakmak Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 10 Üst Kaynarca /
Pendik adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle,
her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam
bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı
teklif üzerinde bırakılacaktır.

HASTANE ANA BİNASI 37 ADET ASANSÖR İÇİN 36 AYLIK BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI
T.C SAĞLIK BAKANLIĞI MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

PAZAR ISTANBUL’DA
ILK PAZAR KURULDU

B eylikdüzü Belediyesi tara-
fından kente kazandırılan
‘Pazar İstanbul’da ilk pazar

heyecanı yaşandı. Vatandaşların ol-
dukça yoğun ilgi gösterdiği Yaşam
Vadisi 1. etap içerisinde yer alan
Pazar İstanbul, belirlenen günlerin
dışında vatandaşların sportif faali-
yetlerde bulunabileceği bir alan
olarak da tasarlandı. Tüm detay-
ları özenle tasarlanan alanda bulu-
nan 276 araç kapasiteli otopark da
yer alıyor. Pazar yerini ilk gün ziya-
ret eden Beylikdüzü Belediye Baş-
kanı Mehmet Murat Çalık, esnafa
hayırlı işler temennisinde buluna-
rak vatandaşlarla sohbet etti.

Özel bir pazar alanı

Pazar İstanbul’a vatandaşların ilk
günden ilgi gösterdiğini belirten
Başkan Çalık, “Pazar esnafı da va-
tandaşların ilgisinden memnun gö-
züküyor. Beylikdüzü’nün en
modern pazarı her alanı özenle dü-
şünülerek yapıldı. Emek veren her-
kese teşekkür ediyorum. ‘Pazar
İstanbul’ bizim için çok özel bir
pazar alanı oldu. Beylikdüzü’ne
hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini
kullandı. Pazar yerinde ilk kez alış-
veriş yapan vatandaşlar ise çok
rahat alışveriş yaptıklarını ifade
ederek Başkan Çalık'a teşekkür etti.

Haftada 2 gün açık olacak

Pazar İstanbul’, Salı ve Cumartesi
günleri olmak üzere haftada 2 gün
açık olacak. Pazar alanı, pazar ku-
rulmadığı günlerde ise bisiklet
yolu, yürüyüş rotası, basketbol sa-
hası ve masa tenisi gibi fonksiyon-
larıyla spor tesisi hizmeti verecek.
Tesisin teras katında yiyecek ve içe-
cek satışı yapan iş yerleri yer alır-
ken otopark katında ise deneme
kabinleri, mescit, abdesthane,
asansör ve wc bulunacak. Tür-
kiye’nin en nitelikli pazaryeri olan
‘Pazar İstanbul” tüm detayları
özenle tasarlanarak olası bir afet
durumunda lojistik merkezi olarak
da kullanılacak.

Büyükada'ya dün erken saatlerden
itibaren gelenler, Aya Yorgi Kilisesi'ni
ziyaret etti. Yerli ve yabancı çok sa-

yıda kişi Aya Yorgi Kilisesi'nin bulunduğu 202
metre yükseklikteki tepeye çıktı. Azap Yokuşu
adı verilen yol üzerinde yürüyenler makaradaki
iplerin ucunu ağaçlara bağlayarak, yollarına
devam etti. Pek çok dinden insanın bir araya
geldiği günde dilek dileyenlerin ipleri görsel bir
şölen oluşturdu. İnanışa göre yokuş boyunca
bağlanan ipi koparmadan kiliseye ulaştıranla-
rın dileklerinin kabul olduğu düşünülüyor.

Ev ve araba diledim

Her yıl kiliseye gelerek dilek dileyen Büyükada
sakini Ayşenur Yıldız, "Birkaç tane dileğim ger-
çekleşti. Buradaki dileklerin kabul olduğuna
inanıyorum. Genellikle huzur, mutluluk ve para
diledim. Ev almayı çok istiyordum. Ev aldım,
bir evim oldu. Adaları gezerim diye gelmiştim
ama burada bir evim oldu. Şu anda ip bağla-
dım. Özellikle beyaz ve kırmızı ip olması gere-
kiyormuş. Bu ipi başlangıç noktasından
yolunuzun sonuna kadar bağlayıp dilekleriniz
daimi olsun diye geziyorsunuz. Umarım kabul
olur" dedi. Kilisede mum yakarak ev ve araba
dileyen Gülfem Ekici, "Yokuşu tırmanmak zor
oldu ama herkes dilek dilediği için o enerjiyle
birlikte güzel bir ortam oluştu. Güzel bir dene-
yim oldu benim için. İp bağlamadım ama o
enerjiyle birlikte dileklerimin gerçekleşeceğine
inanıyorum" diye konuştu. DHA

Beylikdüzü Belediyesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi’nde inşa edilen Pazar İstanbul’da ilk pazar kuruldu. Esnafa hayırlı
işler dileyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü’nün en modern pazarı her alanı özenle düşü-
nülerek yapıldı. Emek veren herkese teşekkür ediyorum. ‘Pazar İstanbul’ bizim için çok özel bir pazar alanı oldu” dedi

202 metreyi
tırmandılar

Sancar: Gelecek için umutluyum
TEKNOFEST'te katılan

NOBEL ödüllü Türk bilim
insanı Prof. Dr. Aziz San-

car, "Ben buraya Türk
dünyasına bilimi ve tekno-
lojiyi teşvik etmek için gel-
dim. Burada gördüklerim
gerçekten beni gururlan-
dırdı. Bana cesaret verdi.

Geleceğimiz için umudum
çok büyük" dedi

NOBEL ödüllü Türk bilim
insanı Prof. Dr. Aziz Sancar,
TEKNOFEST'in gerçekleş-

tirildiği Atatürk Havalimanı'na geldi.
Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nin me-
zuniyet töreni öncesi basın mensupla-
rının sorularının yanıtlayan Prof. Dr.
Sancar, "Ben buraya Türk dünyasına
bilimi ve teknolojiyi teşvik etmek için
geldim. Burada gördüklerim gerçek-
ten beni gururlandırdı. Bana cesaret
verdi. Geleceğimiz için umudum çok
büyük. Bunu gerçekleştiren herkese ve
gençlerimize çok teşekkür ediyorum"
dedi.

Bana çok değer veriyor

Gelecek Nobellerin TEKNOFEST'te

çıkabileceğini söyleyen Prof. Dr.
Sancar, "Cumhurbaşkanımız bana
çok değer veriyor. Bütün etkinliklere
davet ediyor. Hatta Birleşmiş Millet-
ler'e davet etmişti. Ben de, 'Cumhur-
başkanım benim sizin gibi uçağım
yok her yere gidemem. Ancak TEK-
NOFEST'te kesin geleceğim ve si-
zinle ödüllüleri veremeye
katılacağım 'dedim" diye konuştu.
Prof. Dr. Sancar, sözlerine şu şekilde
devam etti: "Gençler çok çalışın.
İşler yolunda gitmediğinde inatçı
olun. Fatih Sultan Mehmet'in dedi-
ğin gibi 'Ya o beni alır ya da ben onu
alırım' düşünceyle hareket edin ve
son olarak memleket sevgisini unut-
mayın" ifadelerini kullandı. DHA
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E ğer 2. Zaman dilimindeyseniz ve başınıza
geleceklerden, engellerden, zorluklardan
korkuyorsanız doğru değerlendirme, sizi

çözüme kavuşturacaktır. Bir şeyden korkmaya
başladığınızı hissettiğinizde, kendi izinizi sürerek
neden, ne zaman, hangi koşulda ortaya çıktıkla-
rını; bu hissin daha önce yaşadığınız hangi duygu
ya da duygulara yakınlığını, hissettiğiniz şeyin ya-
şadığınız hangi olayları size çağrıştırdıklarını bir
kâğıda yazmanızı, ardından bunlar üzerine geniş
zamanlı düşünmenizi öneririm. 

Kesin yargılara varmayın. “Demek ki bunu
bundan dolayı hissediyormuşum, bunun da nedeni
şu olaymış…” ve benzeri net cevaplar vermemeye
özen gösterin. Konunun zihninizde açık kalması
önemli. Net cevaplar konuları kapatır. Oysa bizim
bu alanda cevaplardan çok sorulara ihtiyacımız
var. Sorunun alanında oldukça yanıtları da kendi-
mize çekeriz. Yanlış teşhis, yanlış tedaviyi doğu-
rur. Doğru teşhis koyabilmemiz için hemen her
alanı gözlemlemeliyiz. 

Alman filozof Nietzsche’nin “Beni öldürmeyen
şey güçlendirir” sözünü beğenirim. Bu sözden ha-
reketle bilmeliyiz ki bizi zorlamayan şey bizi 
değiştirmeyecek, güçlendirmeyecektir. 

Burada en sık rastlanılan durum, insanların
konfor alanlarından çıkmakta zorlanmalarıdır. 

“Korku işe yarayabilir ama 
korkaklık hiçbir işe yaramaz.”
Mahatma Gandi
Kaizen Yöntemi
Konfor alanınızın dışına kolaylıkla çıkmanız

için Kaizen yöntemini kullanmanızı tavsiye ede-
rim. Japoncada “Kai” değişim demektir. “Zen”
ise daha iyi anlamına gelmektedir.

Kaizen, “Sürekli iyileştirme” manasındadır.
Japonlara ait bu teknik, bir süreci veya ürünü

küçük ve sürekli adımlarla daha iyi hale dönüştür-
meyi amaçlamaktadır.

Birçok kimse için büyük bir hedef belirlemek
heyecan vericidir fakat aynı zamanda korkutucu-
dur da. Yapmak istediğimiz değişiklik bizim için
ne denli önemliyse, heyecanımız da korkumuz da
o denli büyük olabilir, çünkü bilinmeyen karşısında
duyulan kaygı ve aynı zamanda hedefe ulaşa-
mama olasılığının yarattığı iç huzursuzluk,
başarısızlık korkusunu yaratır. Bu üretilmiş bir
düşüncedir. 

Beynin amigdala adı verilen bölgesi korkuyu 
algıladığında, vücuttaki savaş ya da kaç modu
harekete geçer. Savaş ya da kaç modumuz aktif
olduğunda, güven arayışımız da devreye girer. 
Bu da bizi uzun vadeli hedeflerimize 
odaklanmamızdan çoğu zaman alıkoyar.

Kaizen tekniğini uygulayarak hedefimize doğru
küçük ve sürekli adımlar attığımızda, amigdalanın
korku algılama sistemini de sessizce geçer, savaş
ya da kaç tepkisini harekete geçirmeyiz. Bu yön-
tem hem başarısızlık korkusunun hem de dikkat
dağınıklığının önüne geçer. Attığımız adımlar ne
denli küçük olursa olsun, beyin, hızlı bir şekilde
yeni sinir ağları kurar ve olumlu alışkanlıklar 
geliştirmemizi sağlar.

“Gerçek başarı, 
başarısız olma korkusunu yenmektir.”
Paul Sweneey
Büyük ve küçük adım atmanın aşamaları şu 

şekilde ilerler:
Değişime doğru büyük adımlar atın → Korku

hissedin → Savaş ya da kaç tepkisini etkinleştirin
→ Kısa vadeli rahatlama/rahatlama arayın →
Başarısızlık

Çok küçük adımlar atın → Korkuyu atlayın →
Hemen rahatlama dürtüsünü azaltın → Harekete
geçin ve yapıcı alışkanlıklar oluşturun → Başarı

2. zaman dilimindeki sorunlar için Kaizen'i kul-

lanmak korkularınızla başa çıka-
bilmek için oldukça etkili ve faydalı olacaktır. 
Bir amaca ulaşmak; ilerleme kaydetmek için ata-
bileceğiniz en küçük adıma odaklanın. Burada
hamlenizin mesafesi ile ilgilenmeyin. Sürekliliğine
odaklanın. Adımınız her ne kadar küçük dahi olsa,
yaşayacağınız değişim büyümeye hizmet edecektir.
Her gün %1 gelişmek, 70 günün sonunda iki kat
daha iyi olacağımız anlamına gelir.

“Fırtınalardan korkmuyorum çünkü o 
sayede gemimi yüzdürmeyi öğreniyorum.”
Louisa May Alcott
Son olarak; 3. Zaman diliminde olan bir zihin

negatif sonuçlar üretmeye programlanmıştır.
Böyle bir insan; işleri yönetememe hatta batırma,
bir şeylerin üstesinden gelememe, odaklanamama
ve durmaksızın içe dönük bir halde hedefinden
uzaklaşmanın alanındadır.  

Bu da kişide hatırı sayılır derecede öz güven
problemi yaratır. 

Bu döngüye giren kimselerin aşması gereken
hedefleri dışarıda bir yerlerde değil, doğrudan
kendi içlerindedir. Başarısızlık korkusu dört tarafı
sularla çevrili bir kara parçası gibi bu kimselerin
zihinlerini de çevrelemiştir. 

Çoğu insan kendi işini kurmaz/kuramaz çünkü
iflas etmekten, ekonomik sorunlar yaşamaktan
korkar. Ben de ilk girişimcilik denememde başarı-
sız oldum. Başarısızlık hikâyemi “Başarı Mühen-
disliği” kitabımda “440.000 Dolarlık Ders”
başlığı altında detaylarıyla kaleme aldım. Peki, ne
yaptım? Bundan gelişim üzerine dersler çıkardım
ve yürümeyi sürdürdüm. Her seferinde bu aşama-
dan sonra atabileceğim doğru adımları düşündüm. 

İçimden her gün, “yarın var ise batırma/başarı-
sız olma yoktur” dedim. Sadece süreç yasası ve
öğrenmenin olduğuna inandım. Mandela’nın “Asla
kaybetmem ya kazanırım ya öğrenirim” sözünü
kendime şiar belirledim.

Enerji neye odaklanırsa onun yaratımı 
gerçekleşir. 

Siz de kendiniz için her seferinde ne yapmanız
gerektiğini, bunu nasıl daha iyi yapabileceğinizi
düşünün. Zihninizi her daim “mümkün” modunda
tutun. Çünkü her anın, her oluşun, her olayın bir
saç teli inceliğinde dahi olsa, daha iyisinin müm-
kün olabileceğini bilin.

Korkunun panzehiri eylemdir.
“En büyük korkumuz ölüm değil. 
En büyük korkumuz hayatta kalmak, 
yaşama riskini göze alabilmek ve gerçekte 
ne olduğumuzu ifade edebilmek.”
Don Miguel Ruiz
Sudan korkan biri için bir süre dizkapaklarına

kadar suda vakit geçirmesi onun korkusunu değil,
cesaretini besler. Bir zihinde cesaret ve korku hiç-
bir zaman eşit seviyede bulunmaz. Biri arttıkça
diğeri azalır. Öyle ise bugün sadece yüzde bir ora-
nında ileri yönde bir adım atmamız bir kaybetme
midir yoksa kazanma mıdır? 

Bir kere cesaretin tadını alırsanız bedeniniz,
ruhunuz bunu biraz daha isteyecektir. Siz hiç tırtıl
haline dönen bir kelebek gördünüz mü? 
Göremezsiniz, çünkü hayat hep ileri yönlüdür.

Cesarete doğru atacağınız bir adım, bir önceki
(korkan) halinizden uzaklaşmanız anlamına gelir.
Bu da daha iyi bir bilinç, daha iyi bir beden, daha
iyi bir siz demektir.

“Korkularınız Sizden Korksun” serimizin
üçüncü yazısını Nobel Edebiyat ödüllü Fransız
yazar Andre Gide’in sözleriyle tamamlayalım.

“Kıyıyı gözden kaybetmeye cesaret edemeyen
insan yeni okyanuslar keşfedemez.”

BATIYA KARSI EZIK
HALKINA KUSTAH!

C umhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Türkiye'nin en büyük
teknoloji etkinliği TEKNO-

FEST'e katıldı. Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan Atatürk Havalimanı'ndaki etkinliğe
helikopterle geldi ve tribünden öğrenci-
lerle "Milli Kanatlar" isimli gösteriyi iz-
ledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha
sonra ana sahneye geldi. Erdoğan'a eşi
Emine Erdoğan, Nobel ödüllü bilim in-
sanı Aziz Sancar, TEKNOFEST Yöne-
tim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Va-
rank, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara-
ismailoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı
Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma
Bakanı Hulusi Akar da eşlik etti. Erdo-
ğan'a katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.

Gurur tablosu yaşattılar

"Güzel İstanbulumuzdan ülkemizin
tüm gençlerini ilime, bilime, araştır-
maya gönül veren tüm genç kardeşle-
rimi selamlıyorum" diyerek
konuşmasına başlayan Erdoğan, "TEK-
NOFEST'e teşrif eden her bir karde-
şime hoş geldiniz diyorum.
TEKNOFEST'in ülkemize, milletimize,
gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum.
Bizlere bu gururu yaşatan, teknoloji şö-
leni sunan Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığı ile T3 Vakfı'na şahsım, milletim
adına teşekkür ediyorum. Atalarımız 'Er
giden işine geç giden boşuna' diyor.
TEKNOFEST'te bu tarihi hakikate bir
kez daha şahitlik ediyoruz. Bu muhte-
şem atmosferi erkenden işine koyulan,
kalbini ve zihnini işine veren emekçiler
sayesinde ortaya çıktı. Gece gündüz de-
meden el birliği içinde çalışarak ülkemi-
zin gençlerine bilime ve teknolojiye ilgi
duyan her kesimden insanımıza gurur
tablosunu yaşattılar" açıklamasını yaptı.

Gençlerimize inanıyoruz

Gençlerin her sene TEKNOFEST tek-
noloji yarışma tarihlerinin belirlenme-
sini sabırsızlıkla beklediğini belirten
Erdoğan, "Kurdukları takımlarla roket-
ten insansız hava araçlarına, endüstri-
yel robotlara birçok alanda kıyasıya
rekabet ediyorlar. Burada sergilenen her
proje okuluyla, öğretmeniyle, hocasıyla,
ailesiyle takım çalışmasının ürünüdür.
Gençlerimizin emeklerinin yanında ül-
kemizin zengin potansiyeli de var. TEK-
NOFEST'in yüreği kıpır kıpır atan genç
mucitleri 2053 ve 2071 Türkiye'sinin
mimarları olacaktır. Varsın birileri bizim
gençlerimizi tanımak yerine sizleri harf-
lerle kategorilere ayırarak tanımaya ça-
lışsın. Varsın bu ülkenin gençlerine
vizyon ve ufuk çizmek yerine kısır gün-

demlerine alet etmeye çalışsın. Varsın
bu ülkenin gençlerini kucaklamak yerine
kutuplaştırmanın peşine düşsün. Biz
gençlerimize inanıyoruz. Biz gençleri-
mizi harflerle tanımlayanların fersah
fersah ötesinde ufka sahip olduğunu bi-
liyoruz. Uzay yolcularını, bilim insanla-
rını, pilotları, mühendisleri, fizikçileri
görüyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı
olarak hem siz gençlerimizle hem de
sizleri en güzel şekilde yetiştiren anne
babalarımızla gurur duyuyorum. Rab-

bime, şahsıma sizler gibi gençlerle yol
yürümeyi nasip ettiği için sonsuz ham-
dolsun diyorum" dedi.

Göğsümüzü kabartıyor

"TEKNOFEST yorulmak nedir bilme-
yenlerin, kendine sınır çizdirmeyenlerin
festivalidir. Tüm katılımcıların özellikle
kendisine hitap eden eşsiz bir teknoloji
festivali var" diyen Erdoğan, "Gözbebek-
lerimiz İstanbul semalarında görsel bir
şölen sunuyor. Gökyüzündeki bekçileri-
mize yeni bir üye daha katıldı. Ülkemizin
tüm dünyada iftiharı olarak Akıncı boy
gösterdi. Ayrıca bir diğer atılımımız olan
TOGG yine ilk defa ziyaretçilerin huzu-
runa çıkmış oldu. Nasıl yapılan şovları
beğendiniz mi? Türkiye'nin ürettiği heli-
kopter, uçak, otomobille gurur duydu-
nuz mu? Elhamdülillah, artık zaman
yakın. TOGG halkımızın istifadesine su-
nulacak. Atak helikopterlerimizi yaptık.
Onunla beraber terörü ülkemizde ve ülke
dışında belini kırdık. Türk yapımı olan
bu teknolojilerin semalarımızda çıkardığı
ses hepimizin içini ısıtıyor, göğsünü ka-
bartıyoruz. Darbe girişiminde havalanan
uçak, birliğimizi yıkmak için bu alanın
üzerinde uçuyorlardı. Bu alanda kendi
ürettiğimiz insanlı ve insansız araçları-
mız Türkiye'nin gücünü göstermek için
uçuyor. Bizim evlatlarımız bu sesleri
büyük bir gururla hatırlayacaktır" ifade-
lerini kullandı.

Kader gayrete aşıktır

Konuşmasında bazı kesimlere eleştiride
bulunan Erdoğan, "Aynı gökte uçsalar
dahi karganın dünyası başka şahini dün-
yası başkadır. Ülkemizde de siyaseti, eko-
nomiyi, diplomasiyi başkasının
gözünden gören ve okuyan bir kesim bu-
lunuyor. Bunlar ne ülkeye ne millete hiz-
met ederler. Bunlar batı ülkelerindeki her
şeyi çok kaliteli, bizde ise her şeyi çok
kötü çok pespaye görürler. Bunlar batı
karşısında olabildiğince ezik, kendi hal-
kına ve ülkesine karşı kaba ve küstahtırlar.
Kendi mahallesinin dışına çıkmayan
lümpen kifayetsiz grubu bizler gibi sizler
de gayet iyi tanıyorsunuz. Bugüne kadar
ülkemizi hangi alanda ileriye taşıdıysak
bunlara rağmen başardığımızı biliyorsu-
nuz. Size yapamazsınız, başaramazsınız
diye ahkam kesenlerin sözlerine asla
kulak asmayın. Heyecanınızı anlamayan-
lara, yeteneğinizi küçümseyenlere asla
prim vermeyin. Yerli ve milli sanayi için
canını ortaya koyan Nuri Killigiller'in mi-
rasçılarısınız. Kader gayrete aşıktır. Bilim,
ilim, hikmet ve idrak için önce inanç
sonra da gayret gerekir. Hayallerimizi ve
hedeflerimizi ancak bu şekilde gerçeğe
dönüştürebiliriz" çağrısında bulundu.

Korkularınız 
sizden korksun (3)
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda
TEKNOFEST 2021 festivalinde açıklamalarda bulundu. "Aynı gökte uçsalar
dahi karganın dünyası başka şahinin dünyası başkadır" diyen Erdoğan,
"Ülkemizde de siyaseti, ekonomiyi, diplomasiyi başkasının gözünden gören
ve okuyan bir kesim bulunuyor. Bunlar batı karşısında olabildiğince ezik,
kendi halkına ve ülkesine karşı kaba ve küstahtırlar" ifadelerini kullandı

ULUSLARARASI
HALE GETİRECEĞİZ
TEKNOFEST gibi organizasyonların
sayısının artacağını ifade eden Er-
doğan, "Türk gençlerini yeni dün-
yanın en yetkin insanları haline
getireceğiz. 2021 TEKNOFEST'e
geldiğimizde teknoloji yarışmaları-
nın sayısı 35'e çıkarken yarışma-
lara başvuran sayısı 200 bini
buldu. 2018'de yarışmacılarımıza
2 milyon liralık ödül ve 2 milyon li-

ralık maddi destek
sağlanırken bugün
bu rakamı 12 mil-
yon lira seviyesine
çıkardık. Paydaşla-
rın sayısı arttıkça
gençlerimizi daha
çeşitli alanda daha
fazla yarışma suna-
bilme imkanı bulu-
yoruz. Uçan araba
tasarımından ileti-

şim teknolojilerine sağlıkta yapay
zekadan sanayide dijital teknoloji-
lere biyoteknoloji ve inovasyondan
tarım, Turizm, çevre ve enerjiye
kadar birçok sivil alanda yarışma-
lar düzenliyoruz. 88 ülkeden yüz-
lerce öğrencinin girişimci ve
öğrencinin bu organizasyona katı-
lımı aslında sahip olduğumuz küre-
sel potansiyeldir. TEKNOFEST'te
dünya medyasının gündeminde bir
numara olmalıdır. İnşallah önümüz-
deki yıldan itibaren TEKNOFEST'i
uluslararası hale getirecek Azer-
baycan'dan başlamak üzere dost
ve müttefik ülkelerde de düzenle-
yeceğiz. İstiyoruz ki dünyanın nere-
sinde yaşarsa yaşasın yeni bir fikri
olan, teknoloji geliştiren, yeni bir
girişim kuran genç o fikri tanıtmak
istediğinde aklına ilk TEKNOFEST
gelsin" temennisinde bulundu.

Birinci Dünya Savaşı döneminde İstanbul'a kömür taşıması için kurulan, Kurtuluş
Savaşı'nda Anadolu’ya silah taşınmasında görev alan Kağıthane Treni, 'Tarihi
Eserlerin İhyası' projesi kapsamında 100 yıl aradan sonra yeniden sefere başladı

Silahtarağa Bilgi Üniversitesi’nden başlayan ve
Kağıthane Merkez’de son bulan hat üzerinde; 2
vagon ve 2 lokomotiften oluşan nostaljik tren,
tamamen yerli ve milli imkanlarla Türk mühen-
disler tarafından üretildi. Güneş enerjisiyle des-
tekli, tamamen elektrikle çalışacak Kağıthane
Treni, saat 10.00 ile 15.00 arasında her yarım sa-
atte bir kalkış yapacak. Tarihi trenin açılışı Ka-
ğıthane Belediyesi yerleşkesinde gerçekleştirildi.

İstanbul'a hayırlı olsun

Tören sonrası soruları yanıtlayan Kağıthane
Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Kağıthane
tarihi dekovil hattımız ilçemize ve İstan-
bul'umuza hayırlı olsun. Bugün 100 yıl aradan
sonra bu trenimizi yeniden canlandırmanın he-
yecanını yaşıyoruz. Bu trenimiz aynı zamanda
hem nostaljik tren hem ulaşım akslarına yakın-
lığı ile dikkat çekiyor. Yaklaşık 3 kilometrelik bir

güzergah içerisinde Kağıthane Meydanı'na
kadar gidecek trenimizde aynı zamanda Meci-
diyeköy-Kağıthane-Mahmutbey metro hattına
entegre çalışacak. Yakın zamanda açılışının ya-
pılacağı ulaştırma bakanlığımızın Kağıthane-
Havalimanı metro hattına entegre çalışacak.
Trenimiz gün içerisindeki ulaşıma da imkan
sağlayacak" dedi.

İlk bir ay ulaşım ücretsiz

Tarihi trenin ulaşım ücretleri hakkında da bilgi
veren Başkan Mevlüt Öztekin, "Önümüzdeki
bir ay içerisinde ücretsiz olacak. Sonrasında da
cüzi miktarlarda ücret alınacak. Şu anda ulaşım
ücreti belli değil. Meclis karar sonrası belirlene-
cek. Bugün için özel bilet de bastık. O biletler
insanlara birer anı olacak. Bu nedenle bilet sis-
temini hayata geçirmeyi düşünüyoruz" diye 
konuştu. DHA

Bir asır sonra yine raylarda

Motorlu testereyi bırakıp kaçtılar!
Edirnekapı Şehitliği'nde, İBB gö-
revlilerince yapılan ağaç kesimi
vatandaşların tepkisine neden
oldu. Tepki üzerine görevliler,
motorlu testereyi ağaç üzerinde
bırakıp hızla uzaklaştı. İBB, vali-
liğin talebi doğrultusunda ağaç
kesiminin yapıldığını belirtti.
Olay, saat 06.00 sıralarında mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre,
üzerlerinde İstanbul Büyükşehir

Belediyesi (İBB) logosunu taşı-
yan kıyafetler giyen görevliler,
Edirnekapı Şehitliği'nde bir ceviz
ağacını kesti. Ağaç çevresinde de
çalışma yapan görevlilere yoldan
geçen vatandaşlar  tepki gös-
terdi. Tepkilerin büyümesi üze-
rine işçiler, kesim yaparken
kullandıkları motorlu testereyi
ağacın üzerinde bırakarak, olay
yerini terk ettiler.
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S ORUNLAR bir küme halinde olunca başlığı da
ortak çıkartmak istedim. Bilirsiniz haberi başlık
okutur yazı için aynı şeyleri söylemek olanaklı

değil. Gündemi baş döndüren hızla yaşayan ülkemizde
öncelik enflasyon, hayat pahalılığı işsizlik ama yapay
gündemler yaratmada mahir olanlar bunu sürekli değiş-
tirme çabası içindeler. Devam etsinler az kaldı. Bu mil-
let atılan kazıkları pek unutur görünmüyor ama balık
hafızasına dönerse şaşar beşer beşer şaşar durumu da
her zaman mümkün elbette.Ancak ABD'de milyon do-
larlık itibarlık Türkevi açıyoruz. Ama Başkan Biden yü-
zümüze bakmıyor, ülkede faiz döviz derken hergün
ekonomi biraz daha batıyor baştakilerin umrunda değil.
Onlar hala market zinciri vs diyerek gün geçiriyor. Ko-
rona ise doludizgin kısaca;

Oluyor olacak olan...
Şimdi konuya  kıtalar arasından başlayalım ülkemize

döneriz birazdan. Sorumuz şudur.  
Devletin itibarı nasıl yükselir?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş

Milletler (BM) 76. Genel Kurulu için gittiği New
York’ta, BM’nin tam karşısında bulunan Türkevi’nin
açılışını yaptı. İktidar ve destekçileri; binanın yenilen-
mesinin doğru olduğunu, yapım maliyetinin normal ol-
duğunu, devlet yönetiminde itibardan tasarruf
olmayacağını, bu tür yapıların ülkemizin saygınlığını
pekiştireceğini söylediler. Muhalefet ise ülkemizdeki
yoksulluğu, işsizliği, pahalılığı anımsattı; bu tür pahalı
inşaatlar yerine, öncelikle öğrencilerin yurt sorununun
çözülmesi gerektiğini belirtti. Konuyu tartışalım...

Bu yazııyı hazırlarken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdo-
ğan Cuma namazı çıkışında ABD liderlerinin hiç biriyle
Joe Biden ile yaşadığı türden bir “konum” yaşamadı-
ğını itiraf ederek, “maalesef bu durumdayız” dedi. Biz-
ler de daha önce hiç bir Türk Cumhurbaşkanının ya da
Başbakanının ABD Başkanından istediği yakınlığı bula-
madığı için halka böyle şikayetçi olduğunu yaşamamış-
tık. Üzücü bir durum.

New York’ta, BM’nin karşısında bulunan, merkezi
konumuyla öne çıkan Türkevi, tarifi kolay, ulaşımı
rahat, pahalı bir bölgede. 1958’de yapılmış. 1977’de
de Süleyman Demirel’in yakın çalışma arkadaşı, Dışiş-
leri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil’in çabalarıyla, 3
milyon dolara alınmış. Türkiye adına doğru bir adım.
Buraya kadar her şey normal. Tartışmalar sonrasına,
yakın döneme ilişkin zaten.  

Çünkü zamanla binanın eskimesi, çoğalan ve çeşitle-
nen ihtiyaçlara yanıt verememesi nedeniyle, yenilenmesi
gündeme geldi. Yıkılması, inşaatın başlaması birkaç yıl
gecikti. İnşaatı yapan şirketin iktidara yakınlığı, siyasi
polemiklere de yansıdı. Binanın maliyeti tartışma ko-
nusu oldu. Sonuçta 291 milyon dolara biten, 171 metre
yüksekliğindeki, 36 katlı bina tamamlandı. Türkevi
açıldı.  

Bu tür büyük, görkemli binalarla; pahalı, gösterişli
karşılama, ağırlama, uğurlama törenleriyle ülkemizin

itibarının artacağını düşünmek yanlış.
Ülkemizin itibarı demokrasi, özgürlük, hukuk dev-

leti, kadın hakları, ülke yönetiminde şeffaflık ve dürüst-
lük, bilim, kültür, sanat, teknoloji, eğitim alanlarında
çıtayı yükseltmekle ölçülür, binaların boyunu yükselt-
mekle değil. İnşaat ve yüksek binalarla itibar gelseydi,
Körfez ülkeleri dünyada itibarlarıyla öne çıkarlardı.  

Türkiye; itibarı Kurtuluş Savaşı’yla, Cumhuriyet Dev-
rimi’yle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dehasıyla, ko-
mutanlığıyla, devrimciliğiyle, devlet adamlığıyla
yakalamıştır. Mazlum milletlere örnek olan Milli Mü-
cadele ve onu izleyen gelişme, kalkınma, uygarlaşma
adımlarıyla yakalamıştır. Laik rejimiyle, çağdaş yaşa-
mıyla, yetiştirdiği bilim, sanat, kültür, spor, siyaset in-
sanlarıyla, aydın kadrolarıyla yakalamıştır.
Emperyalizme hayır diyerek yakalamıştır. Batı’yla eşit,
onurlu ikili ilişkiler kurarak yakalamıştır. Nitelikli, biri-
kimli, eğitimli, dürüst, yurtsever diplomatlarıyla, komu-
tanlarıyla, siyasetçileriyle, bürokratlarıyla yakalamıştır.  

İtibar ve iktidar

İktidar; siyasette ve ekonomide inşaata fazlasıyla bel
bağladığından, bunun dış politikaya da yansıyacağını dü-
şünüyor. Olmuyor. İktidarı savunan yorumcular da diplo-
maside inşaat ve itibar arasında bağ olmadığını
yazmıyorlar. Kişisel beklentiler, bireysel bağlantılar, gaze-
tecilikle ilgisi olmayan lobicilik faaliyetleri öne çıkıyor.  

Siyasi düzlemde iktidar kavgası varsa, siyasetin do-
ğası gereği, orada irfan, itibar, fazilet kavgası olmaz.
Kişisel düzlemde, erdemli bir insan, onuruyla yaşar.
Her türlü güç odağıyla arasına mesafe koyar. Kendi vic-
dani muhasebesinin, başkalarına karşı verdiği mücade-
leden çok daha zor olduğunu bilir. İtibarı da bu getirir
zaten.  

İsmet İnönü’nün dediği gibi “İtibar sahibi olmak, ik-
tidar sahibi olmaktan önemlidir”.

New York’ta okuyun!

Tabi bu arada ülkemizde öğrencilerin barınma sorunu
had safhada. Daha önceleri bu sorundan nemalanan taraf
FETÖ idi. FETÖ’nün en sağlam devşirme yollarından biri
idi bu barınma yurt meselesi. Pek çok parlak genç böyle
FETÖ’cü yapıldı. FETÖ devletin kılcal damarlarına kadar

bu yolla sızdı. Mevcut iktidar ise öğrencilerin yurt sorununu
çözerken FETÖ yöntemini taklit etti.

Onlar da devlete ait yurtlar yapacaklarına, kendile-
rine yakın neredeyse tamamı İslamcı gelenekten vakıf
ve derneklere yurt yaptırdılar ve bu yurtlara kamu kay-
naklarını tahsis ederek bu vakıfları palazlandırdılar.

Çocuklarını tarikat bağlantılı derneklerin yurtları
üzerinden tarikatlara kaptırmak istemeyen aileler ya az
sayıdaki devlete ait yurtta yer aradılar ya da ev kirala-
mak zorunda kaldılar.

Ancak bir yandan Suriyeliler başta olmak üzere göç-
menler, bir yandan da ekonomik kriz nedeniyle kiralar
artıp, ev bulunmaz olunca gençler sokaklarda kaldı.
Başta Ankara Büyükşehir Belediyesi olmak üzere
CHP’li belediyeler kendi imkanları ile bu sorunu çöz-
meye çalışıyorlar.

Ama çok zor.Peki iktidar ne yapıyor! Ne yaptığını
söyleyeyim. New York’ta yurt yaptırıyor. Tabii yine bazı
vakıflar üzerinden. Evet, New York’ta, hem de arazinin
en pahalı olduğu bölge olan Manhattan’da yeni açılan
Türkevi’nin de yakınında yapılmakta olan yurt, kamuya
ait değil ama kamu kaynaklarından ciddi biçimde des-
teklenen vakıflara ait.

Ve bildiğiniz üzere New York’taki bu inşaata Kızılay
üzerinden destekler gidiyor. Yani anlayacağınız gençler,
Türkiye’deki büyük şehirlerde barınma sorunu mu yaşı-
yorsunuz, kolayı var.New York’ta okuyun. Ekmek bula-
mazsanız pasta yersiniz!

ABD'yi ayıpladık!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Cuma namazı çıkı-
şında ABD liderlerinin hiç biriyle Joe Biden ile yaşadığı
türden bir “konum” yaşamadığını itiraf ederek, “maa-
lesef bu durumdayız” dedi. Bizler de daha önce hiç bir
Türk Cumhurbaşkanının ya da Başbakanının ABD Baş-
kanından istediği yakınlığı bulamadığı için halka böyle
şikayetçi olduğunu yaşamamıştık. Üzücü bir durum.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kürt sorununun
Meclis zemininde çözülebileceği, HDP’nin de meşru
muhatap olabileceği konusunda Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’ın ne diyeceğinin önem taşıyacağını söylemiştik.
Erdoğan’ın, ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli gibi,
“Kürt sorunu yoktur, PKK terörü vardır” demesi 2023

Haziran’ında planlanan Cumhurbaşkanı ve parlamento
seçiminde Kürt oyların tercihinde etkili olacaktı. Erdo-
ğan tercihini kullandı ve New York’tan ayrılmadan önce
gazetecilere görüşünü teyit etti: "Yok Kürt sorununu
çözmektir, yok şudur, yok budur… Türkiye’de böyle bir
sorun yok. Biz bu işi çoktan çözdük, aştık, bitirdik.
Eğer birliğe, beraberliğe, kardeşliğe inananlar varsa
buyursunlar hep beraber yola devam edelim."

Erdoğan “Çözdük, bitti” diyorsa Kürt sorunu çözül-
müş, bitmiş mi oluyor?

Aslında bu nitelemesi dahi Erdoğan’ın Kürt soru-
nunu yalnızca PKK’dan ibaret gördüğüne işaret etmiyor
mu? Gerek Oslo gerekse İmralı diyalog süreçlerindeki
mantığı da açıklıyor bu: PKK ile el sıkışalım, işi bitire-
lim. Bu aslında tam da PKK’nın görmek istediği man-
zara; bizimle anlaşın, mesele kalmasın. Belki de o
yüzden PKK ile diyalog süreçlerinde CHP’nin “getirin
Meclis’te tartışıp çözelim” demesine ne AK Parti ya-
naştı ne diyaloga MİT ile birlikte aracı olan HDP. Şimdi
de Erdoğan, PKK’ya karşı Savunma ve İçişleri bakan-
lıklarının mücadelesinin etkili olmasını, PKK’nın askeri
planda geriletilmiş olmasını Kürt sorunu diye bir şeyin
artık kalmadığı olarak yorumluyor. Bu bir yanılsama ve
siyaseten pahalıya patlayabilecek bir yanılsama. So-
runa yok deyince yok olacağını sanma meselesi, başka
alanlarda da var. Gazeteci Fikret Bila bugün dikkat
çekmiş. Hayat pahalılığı yok deyince geçim ucuzlamı-
yor. Yeni yurtlar yaptık deyince üniversitelerde yurt so-
runu bitmiyor. Kürt sorunu bitti deyince, Kürt sorunu
ortadan kalkmış mı oluyor?

DEVLETİN İTİBARI
NASIL YÜKSELİR?

Oktay APAYDIN
apaydinoktay@gmail.com

KORONA YİNE DOLU DİZGİN
Sıra geldi. Pandemiye. Öncelikle geçen yıl 25 Eylül

günü virüs tablosuna bakarsak bin 665 vaka bin 601
ağır hasta ve sadece 73 ölüm var. 24 Eylül 2021 gü-
nüne dönersek 27 bin 197 yeni vaka tespit edilirken
221 kişi hayatını kaybetti. Türk Tabipler Birliğinin ger-
çeği yansıtmadığı iddiasında olduğu Sağlık Bakanlığı
verilerine göre dahi olacak denilenler oldu, kovit salgını
yeniden tırmanışa geçti.

Günlük eksik saptanan vaka sayıları geçen haftaya
göre yüzde 14 artarak 30 binler sınırına dayandı. Vaka-
ların çoğunun saptanamadığını da biliyoruz. Nasıl mı?
Test pozitiflik oranları, yani yapılan testlerin sonucunun
pozitif çıkma oranı da artarak yüzde 8’i geçti. Test pozi-
tiflik oranı yüzde 5’in üzerindeyse, toplumda var olan
enfeksiyonların çoğunu saptayamıyorsunuz, yetersiz sa-
yıda test yapıyorsunuz demektir. Birçok defa bu konuyu
tartıştık. Tekrarlamayalım. Resmi ilan edilen sayılar
üzerinden bile, daha havalar serinlemeden, korkulan
sonbahar zirvesine, doğru gidiyoruz. Her gün bir orta
menzilli yolcu uçağı dolusu insan ölüyor Covid-19 sal-
gını yüzünden.

Her şey olduğu gibi devam ediyor. Olacak diye korku-
lan ne varsa oluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
zaman zaman ‘aşılanın’ diyor. Ama aşılananların ne ka-
darının ne zaman aşılandığını, hangi aşıyla aşılandığını
gösteren basit bir tabloyu esirgiyor bu ülkenin insanla-
rından. Bir takım aşılanma yüzdeleri ilan ediyor, ama
18 yaş üzeri nüfus için. Covid herkesi enfekte ediyor,
yalnız 18 yaş üzerindekileri değil. Üstelik 15 yaş üzeri
hatta 12 yaş üzeri dahi aşılananlar var. 18 yaş altı pay-
dada yok, ama böyle bir payda olduğunu da bilmiyoruz.

Sayılar korkutuyor

2021’in sekizinci haftasından itibaren İstanbul’daki
ölüm sayıları arttı ve grafikte 3. dalga olarak gösterilen
dönemde, 16. haftada, 2015-2019 ortalamasına kı-
yasla +%86 fazla ölüm gerçekleşti.  Artan
vakalar/ölümler sonucunda Türkiye 17. haftanın son
gününde (29 Nisan) 17 günlük “tam kapanma”ya
girdi, 17 Mayıs’ta tam kapanma sona erdi, haftasonu
sokağa çıkma yasakları devam etti. 1 Haziran’da Cu-
martesi sokağa çıkma yasakları sona erdi ve yeme-içme
mekanları açıldı. 1 Temmuz’da ise tüm yasaklar kalktı.
Bu arada Türkiye’de aşılama Haziran ortasından itiba-
ren hızlandı

2021’in yaz aylarında İstanbul’daki ölümler 2020’ye
göre yüksek gerçekleşti. 37. haftada (10-16 Eylül)
2015-2019 ortalamasına kıyasla 465 (+%36,4) fazla-
dan ölüm (ek ölüm) gerçekleşti.

İstanbul’da 2020-2021’de ne kadar ek ölüm gerçek-
leşti?

12 Mart-30 Aralık 2020 tarihleri arasında İstan-
bul’da 2015-2019 ortalamasına kıyasla toplam 18197
fazla ölüm (ek ölüm) gerçekleşti. 2021’de İstanbul’da
gerçekleşen 2015-2019 ortalamasına kıyasla ek ölüm:
14566

Olacak olanın matematiği

Bakan bir önceki basın toplantısında tam aşılılar için
birbirini tutmayan bir dizi rakam verdi ama hangisinin
gerçek olduğunu bilmiyoruz. Hadi tam aşılı diye söyle-
diği 36 milyonu kabul edelim. Göçmenlerle birlikte dok-
san milyonu bulan nüfusta, 36 milyon aşılı demek. (Öyle
ya kayıtlı olsun olmasın göçmenler de virüsü alabilir bu-
laştırabilir. Büyük olasılıkla, yaşama koşullarından do-
layı daha da çok maruz kalıyorlar virüse.) Bu da virüsü
alma riski olan insanlarınızın yalnızca yüzde kırkını
aşıyla koruyabiliyorsunuz demek. Diğer yüzde altmış
ağır hastalık tehdidi altında.

Peki, suçiçeği kadar bulaşıcı Delta varyantının hâkim
olduğu ülkemizde cılız bir şekilde ve yalnızca Bakan ta-
rafından yapılan aşı çağrıları dışında hangi önlemler
alınıyor?

Pandemi yorgunu insanlar bireysel tedbirleri ihmal
ediyor. Peki, en azından kamu otoritesinin denetleme
yetkisi olan yerlerde, büyük işyerlerinde, okullarda,
toplu taşımada tedbirlere uyuluyor mu? Buralar enerjik
bir şekilde denetleniyor mu? Cevabı siz verin.

İnatlaşacak zaman mı?

Benim vereceğim cevap da İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu’nun şikayetinde gizli. Toplu taşıması ben bil-
dim bileli, kalabalık-ötesi olan İstanbul’da yeni otobüs
almak için kredi bulduklarını ama merkezi hükümetten
onay alamadıklarından yakınıyor.

Tam da Belediyeyle toplu taşıma üzerinden siyasi çe-
kişme yapılacak zaman! İstanbul’un ve diğer büyük
metropollerin toplu taşıma sistemleri ta 2020 Mart
ayında ivedilikle ele alınıp, eldeki bütün imkanlar kulla-
nılarak ıslah edilmesi gereken hizmetlerdi. Bu konuda
hiçbir adım göremedik. “Toplu taşıma yüzde 50 kapasi-
teyle çalışacak” şeklindeki altı boş direktif, normalleş-
menin olduğu ilk gün 1 Haziran 2020’de çöktü. Çünkü
ne mesai kademelendirilmesi yapılmıştı ne Belediyeler
ile ortaklaşa çalışıp bir seyrekleştirme planı çalışılmıştı.
Yapılmadı, yapılmadı, yapılmadı. Şimdi bir de İBB’nin
kendi başına yapmaya çalıştığı iyileştirmeye “taş kon-
duğunu” öğreniyoruz…

Olacak denilenler, göz göre göre oldu

Aşı tedarikinin sağlandığı Haziran ayından bu yana
son 3 ay içinde 11,629 kişi Covid-19 nedeniyle ölmüş.
Bunların yaklaşık yüzde 90’ı aşısız veya eksik aşılı olan-
lar. Vaktinde aşılanmış olsalardı en az on bin kişi bugün
yaşıyor olacaktı. On bin aile anasız, babasız, kardeşsiz
kalmamış olacaktı.

Yeterli aşı var, uygulamada bazı kesimler için güçlük-
ler olsa da bunlar kolayca aşılabilecek sorunlar. Aşı be-
dava. Buna rağmen niye nüfusun yarısından çoğu gidip
aşı olmadı? Niye tereddüt ediyorlar?

Bu beklenmedik bir durum değildi. Bakanlık ilgilen-
mese bile Johns Hopkins Üniversitesi İletişim Program-
ları merkezinin Facebook kullanıcıları arasından
topladığı verilere göre Mart ayında Türkiye’de katılım-
ların ancak yüzde 39’u aşıya ulaşma imkanları olursa
aşılanacaklarını söylemişlerdi. Bu oran aşıların 18 yaş
üstündeki herkese açıldığı Haziran ayında da yaklaşık
aynı orandaydı. Herkese açık ortamdaki bu bulgulardan
Bakanlık yararlandı mı? Doğru düzgün bir aşı iletişimi
stratejisi yapıp uyguladı mı? İşleri oluruna bıraktı. Ola-
cak olan oldu.

ENERJİK AŞI
KAMPANYASI
YERİNE AŞI
KARŞITLARI

MİTİNGİ

Aşılanacağını söyleyenler aşılandı. Gerisi tered-
düt içinde. İyi olan haber, Ağustos ayında yapılan
son araştırmada, aşılanmamış yüzde 60’ın yakla-
şık üçte birinin kesinlikle aşı olmaya karşı çıktığı,
ama diğer üçte ikinin aşı olmayı düşündüğünü, ya
da aşı olabileceğini söylemiş olması. Bu gruplar
belli ki tereddütler yaşayan, bu yüzden aşılanmayı
geciktiren insanlar. Az sayıda değiller, 25 milyon
civarında olmalılar. Bu kesime yönelik bilgilen-
dirme, sorularına cevap verme, endişelerini gi-
derme amaçlı bir iletişim kampanyası birçok canı
kurtarmamızı, virüsün etrafını kuşatma hamle-
mizde daha güçlü olmamızı sağlayabilir.

İnsanlara, güvendikleri kanallardan, güvendik-
leri kişiler aracılığıyla, kültürel kodlarına uygun,
kendi dillerinde ve endişelerini giderip pozitif duy-
gular uyandıracak mesajlarla ulaşmak lazım.
Bunun için toplumdaki bütün olumlu güçlerden
yararlanmalıyız. STK’lardan, politik partilerden,
sanatçılardan, sporculardan, muhtarlardan (sahi
neredeler onlar?).

Bunları enerjik ve yüksek sesle yapmalıyız.
Hepi topu bir kaç bin aşı karşıtına koca miting
alanı açıp gazetelerinde sayfa sayfa yer verenler,
bir de hayırlı bir iş yapıp, aşı tereddüdü yaşayan
vatandaşları bilgilendirmeyi ve cesaretlendirmeyi
seçseler.

Önümüzdeki hazan mevsiminden ve kara kıştan
canları kurtarmanın başka yolu yok.



 
 

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
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yüzde 7,4 artş gerçekleşti 

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

Sevgi 
Emanet

 
 

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

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

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

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

yüzde 7,4 artş gerçekleşti 

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

Sevgi 
Emanet

Irak Başbakanlığından 
yapılan açıklamada, “Irak 
hükümeti olarak, Erbil’de 
bazı aşiret temsilcilerinin 
İsrail ile normalleşme şiarı 

için yaptığı gayri yasal 
toplantıları kesinlikle 
reddediyoruz.” denildi

Sonuç olarak 
Bennett, tecrübesiz-
liklerine ve hassas 
koalisyon dengesi-
ne rağmen şimdilik 
başarılı bir iş çıkar-
mış görünüyor. An-
cak Netanyahu’yu 
devirmesine ve 
ondan daha farklı 
bir siyasi profilde 
hareket etmesine 
rağmen Bennett, 
Filistin meselesinde 
selefinden çok da 
farklı olmayan bir 
tavır sergiliyor ve 
işgal politikasını 
devam ettiriyor. Bu 
noktada, koalis-
yonun Netanyahu 
tehdidine karşı 
hayatta kalmak için 
yaptığı cambazlığı 
ne kadar sürdürebi-
leceği önümüzdeki 
dönemde daha net 
ortaya çıkacaktır.

İşgal 
politikası
sürüyor

Yeni dönemin habercisi

SÖZ konusu toplantılara katı-
lanların Irak halkını değil sadece 
kendi görüşlerini temsil ettiği 

vurgulanan açıklamada, söz konusu 
toplantıların 10 Ekim’de yapılacak er-
ken seçimler öncesi mezhepsel ayrışma-
yı körüklemek amaçlı olduğunu belirtil-
di. Açıklamada, “Ayrıca normalleşme 
fikrinin ortaya atılması yasal, anayasal 
ve siyasi olarak kabul edilemez. Irak 
hükümeti, ‘adil Filistin davasına, Filistin 
halkının haklarının savunulması, Filistin 

devletinin başkentinin Kudüs olması 
ve siyonist saldırıların son bulması 
gerektiği’ konusundaki Irak’ın tarihi 
ve değişmez tavrını daha önceleri ifade 
etmişti.” ifadelerine yer verildi. Erbil’de 
dün aşiret mensubu oldukları iddia edi-
len bir grup, Irak’ın da diğer bazı Arap 
ülkeleri gibi İsrail ile ilişkiler kurmasını 
istemişti.

Normalleşme anlaşmaları
İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri 

(BAE) ve Bahreyn arasında 15 Eylül 
2020’de Beyaz Saray’da düzenlenen 
törenle ilişkileri normalleştirme anlaş-
ması imzalanmıştı. Hartum yönetimi 
de dönemin ABD Başkanı Donald 
Trump’ın Sudan’ı “teröre destek veren 
ülkeler” listesinden çıkarması karşılığın-
da 23 Ekim 2020’de İsrail ile ilişkileri 
normalleştirme kararı almıştı. Sudan’ın 
ardından Fas da 10 Aralık 2020’de İsrail 
ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına 
varmıştı.
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israil ile normalleşmeyi reddediyoruz

13  Haziran 2021’de İsrail 
Parlamentosu Knesset’te 
yemin ederek göreve baş-

layan Naftali Bennett, başbakanlık 
koltuğundaki 100. gününü tamam-
ladı. On iki yıllık Binyamin “Bibi” 
Netanyahu iktidarına son vererek, 
Yesh Atid (Gelecek Var) partisi 
lideri Yair Lapid’in başını çektiği 
muhalif kanatla koalisyon kuran 
Bennett, üç ayı geçen başbakanlığı 
süresince takip edilmeye değer bir 
portre çizdi. Selefi Bibi’nin aksine 
şu ana kadar daha sakin görünen 
Bennett, bunun yanı sıra görece genç 
bir başbakan olarak zaman zaman 
tecrübesizliğinin kurbanı oldu. 
İç politikada Bennett, Filistin’le 
müzakere hususundaki belirsizlik, 
Gazze ile yaşanan gerilim, pandemi 
sürecinde ülke içerisinde yaşanan 
yeni dalga ve son olarak Filistinli altı 
mahkûmun Gilboa Hapishanesinden 
tünel kazarak kaçması gibi gün-
demlerle başa çıkmak durumunda 
kalırken, dış politikada muhatapla-
rıyla İsrail’de yeni bir döneme işaret 
etmek istediğini gösterdi. Bununla 
birlikte Netanyahu sonrasında daha 
düşük profilde bir İsrail başbakanı 
gördüğümüz söylenebilir.

Siyaseten riskli
Göreve geldiği günden beri 

adeta bir ipte cambazlık yapmak 
zorunda olduğunun farkında 
olan Bennett, halihazırda 
aşırı sağdan sola uza-
nan geniş yelpazeli bir 
koalisyonun liderliğini 
yürütüyor. Üstelik, 
aşırı sağ görüşlere 
sahip partisi Yami-
na’nın (Sağa Doğru) 
diğer koalisyon 
ortaklarına nazaran 
yalnız 7 sandalyeye 
sahip olması, kendi-
sini zorlayan başlıca 
etmenlerden birisi 
olarak görünüyor. 
Dindar Siyonizmi tem-
sil eden bir parti olma-
sına rağmen, yerleşimleri 
destekleyen sağ partilerin 
ağırlıklı olarak Netanyahu 
safında kaldığı hesap edilirse, 
Bennett sol partilerle yaptığı bu 
ittifaktan ötürü ayrıca siyaseten riskli 
bir durumda.

Lider değil ama idareci
On iki yıllık rekor Netanyahu dev-

rinin gölgesi de Bennett iktidarının 
üzerinde. Sansasyonel aile hayatı ve 
pahalı zevkleriyle tanınan Netanya-
hu’nun aksine Bennett, aile hayatı ve 
yaşantısı itibarıyla adeta “anti-Bibi” 
imajı çizmek istiyor. Bennett bir 
taraftan liderliğini ön plana çıkarı-
yor diğer yandan ise başını çektiği 
koalisyonun hassas dengelerini 
gözetiyor. Bu kırılgan zeminin belki 
de doğal bir sonucu olarak Bennett 
zaman zaman tecrübesizce hare-
ket ediyor. Örneğin 5 Temmuz’da 
gerçekleşen bir basın toplantısında 
Netanyahu’dan bahsederken sehven 
“başbakan” tabirini kullandı. Bir de-
fasında ise Gazze sınırında öldürülen 
askerin ismini babasının ismiyle 
karıştırdı. Bu nevi talihsizliklerden 
ve Netanyahu sonrası izlediği düşük 
profilden ötürü özellikle İsrail’de 
sol cenah, ünlü gazeteci Gideon 
Levy’nin tabiriyle, Bennett’ı “lider 
değil ama idareci” bir figür olarak 
değerlendiriyor.

Sert tutumu reddediyor
Her şeye rağmen Bennett bu 

dönemde şimdilik başarılı bir stra-

teji izlemiş görünüyor. Bennett bu 
bağlamda siyaseten farklı görüşlere 
sahip, hatta kişisel olarak husumetli 
olduğu bazı isimlere dahi kabinede 
kendi portfolyolarında alanlar tanıdı 
ve kendi siyasi çizgisine muhalif 
tavırlarına karşı da pragmatik bir 
tavır sergiledi. Bu isimlerin başında 
ise Mavi Beyaz partisi lideri Benny 
Gantz geliyor. 2014’teki Gazze savaşı 
esnasında dönemin genelkurmay 
başkanlığını yürüten Gantz’ı “zayıf, 
pasif ve etkisiz” olmakla suçlayan 
Bennett’ın, o günden bu yana ken-
disiyle arasında soğuk rüzgarlar esi-
yordu. Fakat yeni hükümetle birlikte 
Bennett, Gantz’la hem kuşak farkın-
dan hem de siyasi çizgilerden ötürü 
yaşanabilecek muhtemel ihtilafları 
göz ardı etmeyi yeğledi. Bu durumun 
en büyük göstergelerinden biri de 
Filistin Devlet Başkanı Mahmud 
Abbas’la Gantz’ın gerçekleştirdiği 
toplantı oldu. Bennett, Abbas’a karşı 
oldukça sert tutumuna ve kendisiyle 
görüşmeyi mutlak surette reddet-
mesine rağmen, Gantz’ın kendisiyle 
bir araya gelmesine karşı bir tavır 
sergilemedi. Onun yerine görüşmeyi 
önemsizleştirmeye ve medyada çok 
da fazla 

yer tutmayacak şekilde lanse etmeye 
çalıştı. İsrail’de hükümete yakın kay-
naklar ise Gantz’ın kendisinden çok 
daha az oy almış bir ismin başbakan-
lık koltuğuna oturmasından rahatsız-
lık duyduğunu ve hükümeti dağıtma 
hususunda en yüksek potansiyele 
sahip isim olduğunu belirtiyor.

Yıpranma ihtimali var
Bennett’ın pragmatik tavrının 

en net örneği ise koalisyondaki en 
büyük ortağı Lapid’le olan ilişkisin-
de ortaya çıkıyor. Lapid’in başba-
kanlıkta ilk sırayı, kendisinden iki 
kattan daha fazla oy aldığı Bennett’a 
vermesi, ülkede hem 2019 Mart 
ayından beri devam eden seçim dön-
güsünü hem de 12 yıllık Netanyahu 
iktidarını bitirdi. Bu kritik hamle-
nin bir sonucu olsa gerek, Bennett 
da Netanyahu sonrası dönemde 
Lapid’in ülkenin dış politikasının 
“demokrat” ve “uzlaşmacı” bir vitrin 
yüzü olmasına alan açtı. Bu bağlam-
da Lapid’in özellikle Avrupa Birliği 
(AB) ülkeleriyle yürüttüğü diplomasi 
trafiği de Netanyahu döneminde 
Vişegrad grubuyla Brüksel’e muha-
lefet stratejisinde sıkışıp kalmış AB 
dış politikasının yenilenmesi adına 

önemliydi. Ancak bununla birlik-
te, Lapid’in temsil ettiği merkez/
merkez-sol çizginin Filistinlilere 
yönelik daha uzlaşmacı tavrına karşı 
Bennett’ın temsil ettiği radikal sağcı 
çizgi potansiyel sürtüşme alanlarının 
başında geliyor. Üstelik bazı İsrailli 
analistler, Lapid’in başbakanlığı ilk 
olarak Bennett’a vermekle aslında 
stratejik olarak daha avantajlı ko-
numa geçtiğini iddia ediyor. Çünkü 
sol ile ittifak yapmasından ötürü sağ 
seçmence eleştirilen Bennett, başba-
kanlık koltuğunu devredene kadar 
hayli yıpranabilir ve Lapid’in eli çok 
daha güçlenebilir. Ayrıca Filistin’le 
müzakere hususunda, Bennett’ın 
muhtemel müzakerelere dair so-
rumluluğu Lapid’e yükleyerek kendi 
seçmen kitlesi nezdinde itibarını ko-
rumak isteyebileceğini vurgulamak 
gerekiyor. Yukarıda belirtildiği gibi, 
koalisyondaki diğer partilere göre 
daha az sandalyeye sahip olması 
ve sol partilerle de hükümet adına 
müttefik olması, Bennett’ı şahin bir 
tavır izlemeye sevk edecektir. Nite-
kim, Netanyahu döneminden farksız 
olarak yerleşimlerin inşaatına devam 
edildiği gibi Savunma Bakanı Gantz 
da son olarak Batı Şeria’da Filistin-
lilere 863 inşaat ruhsatı verilmesi 
karşılığında yerleşim yerlerinde 2 bin 

223 yeni konut inşa etme planı 
sundu. Bennett’ın başbakanlı-

ğı Lapid’e devredene kadar 
birtakım yüzeysel tavizler 

haricinde Batı Şeri-
a’da işgal politikasını 

devam ettireceği ve 
bunda çok da büyük 
bir engelle karşılaş-
mayacağı tahmin 
ediliyor.
Dikkat çeken 
gelişmeler 
var

Bennett’ın bir 
diğer dikkat çekici 
ziyareti ise Mısır’a 

oldu. Bennett 13 
Eylül’de Mısır’ın 

Şarm eş-Şeyh kentinde 
Mısır Cumhurbaşkanı 

Abdulfettah es-Sisi ile 
görüştü ve 10 yıllık aranın 

ardından ülkeyi resmi olarak 
ziyaret eden ilk İsrail başbakanı 
oldu. Görüşme, aynı zamanda İsrail 
bayrağının Mısır ile görüşmede ilk 
defa görüntülendiği ve iki ülke 
liderinin özellikle ABD’ye mesaj 
verdiği bir toplantı olarak tarihe 
geçti. Bu bağlamda Bennett, bölgede 
liderlik konumunu pekiştirmek 
istediğini gösterirken, aynı zamanda 
hem Mısır hem de Ürdün ile olan 
gelenekselleşmiş güvenlik iş birliğini, 
geçtiğimiz yıl imzalanan “İbrahim 
Anlaşması” sonucu Körfez ülkele-
riyle yaşanan normalleşme dalgasına 
feda etmeyeceğini gösterdi. Öte 
yandan, Ağustos ayında gerçekleştir-
diği ABD ziyareti ve ABD Başkanı 
Joe Biden’la görüşmesi, Bennett’ın 
100 günlük başbakanlığı ve bundan 
sonra neler olacağı konusunda en 
net görüntüyü veren gelişme oldu. 
ABD’nin Afganistan’dan çekilmesi 
ve Kabil’in Taliban kontrolüne geç-
mesi sebebiyle daha ileri bir tarihe 
alınan ziyaret, önceki dönemde 
Donald Trump ve Netanyahu ara-
sındaki “senli benli” havanın aksine 
daha resmi bir havada gerçekleşti. 
Ziyaretin ABD bakımından önemine 
bakacak olursak, Biden’ın Netanya-
hu ile olan dostluğunun bilinmesine 
rağmen, Bennett öncülüğündeki bir 
hükümeti önemsediğine dair tavrı 
gözlerden kaçmadı. 

12 yıllık Netanyahu devrinin gölgesinde göreve başlayan Bennett, tecrübe-
sizliklerine ve hassas koalisyon dengelerine rağmen şu ana kadar ciddi bir 

krize yol açmadı ve liderlikten ziyade “idareci” bir başbakan profili çizdi

BENNETT’IN BENNETT’IN 
100 GUNU100 GUNU

BENNETT dış politikada ise dikkat çekici ziyaretler 
gerçekleştirdi ve Ağustos ayındaki ABD ziyaretiyle de yeni 
bir dönemin habercisi olacak bazı sinyaller verdi. Bunlar-

dan ilki, Temmuz ayında Amman’da Kral Abdullah ile gizlice 
gerçekleştirilen görüşme oldu. Hatırlanacağı üzere Netanyahu 

iktidarının son zamanlarında İsrail ile Ürdün arasındaki ilişkiler 
epey gerilmişti. Ürdün Veliaht Prensi bin Abdullah’ın Mescid-i 
Aksa’ya yapacağı ziyaretin İsrail güvenlik makamlarıyla yaşanan 

anlaşmazlık üzerine iptal edilmesinin ardından, Amman yönetimi 
de Netanyahu’nun uçağına hava sahasını kullanma izni verme-
di ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyaretini ertelemesine 
neden oldu. Bennett bu ziyaretiyle birlikte ilişkilerde yeni bir 
sayfa açmak istediğini gösterdi. Gerilen ilişkilerin ardından 
bir İsrail başbakanının Ürdün’e gerçekleştirdiği ilk ziyaret 

olması hasebiyle, görüşmenin “oldukça iyimser” bir 
havada geçtiği ifade edildi. Güvenlik iş birliğinin 

yanı sıra İsrail, Ürdün’e 50 milyon metreküp 
su sağlayacağını Dışişleri Bakanlığı si-

tesinde yayınlanan anlaşmayla 
duyurdu.

Ziyaretin İsrail tarafından 
önemine gelecek olursak, Ben-
nett’ın da Biden’la birlikte hem 
küresel boyutta hem de bölgede 
yaşanan değişimi benimsemek 
istediği söylenebilir. Fakat aynı 
zamanda bu yeni dönemde 
Bennett’ın bölgede İsrail’in 
ABD’den bağımsız neler yapa-
bileceğini ve ne kadar tek taraflı 
hareket edebileceğini görmek 
istediğine tanık olabiliriz. İsrailli 
diplomatik kaynaklar, Afganis-
tan’dan çekilmesinden sonra 
bölgedeki aktörlerin ABD’ye 
olan güvenlerinin sarsıldığının 
altını çiziyorlar. Nitekim Ben-
nett’ın Biden’a yönelik “İsrail 
olarak, Amerika’dan kendimizi 
savunması için asker gönderme-
sini asla istemedik ve istemeye-
ceğiz. Bu bizim işimiz ve kendi 
güvenliğimizi asla dış kaynaklara 
bağlı hale getirmeyeceğiz,” söz-
leri, bu yeni dönemin habercisi. 
Bu operasyonel bağımsızlık fikri 
aslında Netanyahu döneminde 
ortaya çıkan bir duruma da 
dayanıyor. New York Times 
gazetesinde yakın zaman önce 
çıkan bir analizde İsrail’in yıllar 
içerisinde ABD’ye nazaran 
İran’a karşı istihbaratta üstün-
lük kurduğu ve Netanyahu’nun 
da bu üstünlüğü, Trump’ı 2018 
yılında nükleer anlaşmadan 
çekilmesine ikna edecek şekilde 
kullandığı ifade edildi. Bu 
üstünlüğe dayanarak İsrail, bir 
dizi operasyonları ABD’den 
bağımsız olarak yürütebilir.

Yerini sağlamlaştırmak 
istiyor

ABD’ye olan bağımlılığın 
azaltılması ve İsrail’in kendi 
güvenliğini kendi sağlaması 
gerektiği fikrinin bir diğer 
boyutu da aslında Bennett’ın 
yapmış olduğu Mısır ve Ür-
dün ziyaretlerinde görülebilir. 
Bölgede halihazırda yaşanan 

değişimle birlikte İsrail, ortaya 
çıkan bölgesel denklemde yalnız 
kalmak istemediğini belli ediyor. 
Bu değişim kapsamında örneğin 
Mısır ve BAE Türkiye’yle bir 
diplomasi trafiği yürütürken, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın İsrailli mevkidaşı 
Isaac Herzog’u tebrik ettiği bir 
telefon görüşmesi gerçekleştiril-
di. Son olarak Katar Emiri Şeyh 
Temim bin Hamed Al Sani, 
Suudi Arabistan Veliaht Prensi 
Muhammed bin Selman ve BAE 
Ulusal Güvenlik Müsteşarı Şeyh 
Tahnun bin Zayid Al Nahyan’ın 
Kızıldeniz’de bir araya gelmesi 
de bölgede yeni bir realitenin 
ortaya çıktığının göstergesi oldu. 
Bu realite de Netanyahu döne-
minde başta İran olmak üzere 
Türkiye ve Katar’ı dışlamaya 
yönelik Körfez ülkeleriyle kuru-
lan ittifakın gittikçe bir illüzyona 
dönüştüğünü gösterdi. Kısacası, 
İran’la mücadele ve Türkiye-Ka-
tar nüfuzunu kırmayı amaçlayan 
dar çerçeveli bir ittifak yerini 
iş birliğine açık ve karşılıklı iyi 
niyetin ön plana çıktığı dengeli 
bir bölge denklemine bıraktı. 
İsrail’in 100 günlük yeni hükü-
meti, önümüzdeki dönemde 
bu denklemden dışlanmayacak 
şekilde yerini sağlamlaştırmayı 
hedefleyen hamleler yapabilir.

İlişkiler
gerildi
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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. 
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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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T ürküleri kendine has üs-
lubuyla icra eden Neşet 
Ertaş, saz üstadı Muhar-

rem Ertaş ile Döne Hanım’ın 
oğlu olarak Kırşehir’in Çiçekda-
ğı ilçesine bağlı Abdallar (Kırtıl-
lar) Köyü’nde 1938’de dünyaya 
geldi. Babası sayesinde müziğe 
ilgi duyan sanatçı, yaptığı bir 
açıklamada, o günleri, “Düğün-
lerde kaşık tutamayan küçükle-
re zil verilirdi. Babam bana da 
zil vermişti. Ben aşağı yukarı 
4-5 sene babamın yanında zil 
çaldım. Zille başladım, kaşık da 
tuttum sonunda. Eskiden saz 
neredeydi? Babalarımız bir saz 
bulursa, şükrederdik. Kırılın-
ca yapıştırırlardı tutkalla öte 
yanını, beri yanını. Saz yoktu. 
Rahmetlik babam, 2-3 ay çıkar 
giderdi.” sözleriyle anlatmıştı. 
Ertaş, 12 yaşında annesini kay-
betti. Çok küçük yaşta bağlama 
ve keman çalmayı öğrenen 
sanatçı, babasıyla 8 sene Kırşe-
hir, Nevşehir, Niğde, Kırıkkale, 
Yozgat ve Kayseri’de köy köy 
gezerek düğünlerde sahne aldı.

Abdallar Topluluğu’nu kurdu
Kırşehir’de kendisi gibi ye-

tenekli müzisyenlerle Abdallar 
Topluluğu’nu kuran sanatçı, 
düğünlerde sazını çalmaya 
devam etti. Ertaş, çalıştığı için 
okula gidemedi, okumayı ağa-
beyi Necati Ertaş’tan öğrendi. 
Bozlak türkülerini “feryat” diye 
tanımlayan Ertaş, 14 yaşında 
İstanbul’a gitti. Sanatçının, 
“Aynı ruhun insanıyız.” dediği 
babasıyla seslendirdiği “Neden 
Garip Garip Ötersin Bülbül” 
adlı ilk plağı 1957’nin sonunda 
yayımlandı. Babası tarafından 
sözleri yazılan ve İstanbul Şen 
Çalar Plak’tan çıkan bu çalış-
masıyla halk tarafından yoğun 
ilgi gören Ertaş, geniş kitlelere 
ulaşmayı başardı.

Kendisi gibi müzisyenlerle 
köylerde, düğünlerde çalan 
sanatçı, gittiği bir köyde yazdığı 
ilk bestesinin hikayesini şu 
sözlerle anlatmıştı: “Bir düğüne 
gittik. Düğünde çalgıcıları oda 
oda gezdirirlerdi. Gelen misafir-
ler, akşam köyün odalarına da-
ğılırdı. Odalardan birine vardım 
ki, içeride bir hasta yatıyordu. 
Bir kadın vardı yanında. Ben 
geri çıktım. Köyün kahyası dedi 
ki ‘Burada da çalacaksın.’ Ben 
ne çalayım? Genç bir delikanlı 
yatıyor, bir de yaşlı anası var 
yanında. Ne çalıp söylediğimi 
bilmiyorum. O gece etkilendim 
o gençten. Geldim, oturdum, 
kendi kendime, ‘Anam ağlar 
başucumda, oturur’u yazdım. 
İlk bestem bu oldu. Ama benim 
yazdığımı uzun yıllar hiç kimse-
ye söylemedim.”
“Yaşayan insan hazinesi”

İstanbul’dan ayrılarak Anka-
ra’da sanat çalışmalarına devam 
eden sanatçı, çalıştığı gazinoda 
tanıştığı Leyla Hanım’la 1960’ta 
evlendi. Üç çocuk sahibi olan 
Ertaş çifti, 7 yıl sonra ayrıldı. 
Sanatçı, ilk plağının ardından 
birçok plak ve kasete imza attı, 

“Garip” mahlasıyla kaleme 
aldığı şiirlerde kendi hayatı-
nı anlattı.”Mahalli sanatçı” 
unvanıyla Ankara TRT Radyo 
Evi’nde programlar yapan 
Ertaş, geçirdiği felç nedeniyle 
Almanya’ya giderek, tedavisi-
ne orada devam etti. Tedavisi 
olumlu sonuçlanan sanatçı, ara 
verdiği sanat hayatına 2000’de 
İstanbul konseriyle geri döndü. 
Neşet Ertaş, UNESCO tarafın-
dan Somut Olmayan Kültürel 
Mirasın Korunması Sözleşmesi 
kapsamında Yaşayan İnsan Ha-
zineleri Türkiye Ulusal Envan-
teri’ne alınarak “Yaşayan insan 
hazinesi” kabul edildi.

Süleyman Demirel’in Cum-
hurbaşkanlığı döneminde 
kendisine teklif edilen “Devlet 
Sanatçısı” unvanını redde-
den sanatçı, bir röportajında 
“Ne demek devlet sanatçılığı? 
Hepimiz bu devletin vatandaşı, 
bu memleketin sanatçısıyız. 
Ayrıca bir ‘devlet sanatçısı’ ne 
demek? Ben burada bir ‘ayrım’ 
gördüğüm için kabul etmedim.” 
sözlerini kullanmıştı. Eserle-
rinde Anadolu insanının acı ve 
kederini dile getirdiğini ifade 
eden Ertaş’a, İstanbul Teknik 
Üniversitesi Devlet Konserva-
tuvarı tarafından 2011’de fahri 
doktora unvanı verildi. Aynı 
zamanda sanatçının bağlamada-
ki tavrı ve türküleri konservatu-
varlarda ders olarak okutuldu.
400’ten fazla plak çıkardı

Yaşamı boyunca yaklaşık 
400 plak, birçok kaset ve “long 
play”e imza atan Ertaş, 25 Eylül 
2012’de prostat kanserine yenik 
düşerek, İzmir’de 74 yaşında 
vefat etti. Babası Muharrem 
Ertaş’la Kırşehir’de bir de anıtı 
bulunan usta sanatçının ha-
yatı ve eserleri, Prof. Dr. Erol 
Parlak tarafından iki ciltlik bir 
kitap halinde yayımlandı. Ertaş, 
kaleme aldığı “Zahidem” tür-
küsünün hikayesini bir röporta-
jında, “Biz dedelerimizden beri 
düğünlerde çalıp söyleriz. 13-14 
yaşındayken bizim Kırşehir’in 
Çiçekdağı kazasının bir kö-
yündeki düğünde elime bir şiir 
yazılı kağıt verdiler. Sonradan 
öğrendiğime göre öksüz bir 
çocuk yazmış bu şiiri. Bu öksüz 
çocuğu bir aile evine almış, o da 
o evin kızına aşık olmuş. Kızın 
adı Zahide imiş. Çocuk askere 
gidince kızı başkasına vermişler. 
Ben bu dörtlükleri düzelttim. 45 
yıl önce plağa okudum.” ifade-
leriyle anlatmıştı.
Kibrit çöpüyle türküler yazdı

Usta isim, “Neredesin 
Sen?”in hikayesi hakkında ise 
şunları ifade etmişti: “1960’lı 
yıllarda TRT sanatçılarıyla Al-
manya’ya gitmiştim. Otomobi-
lim vardı ama ne ehliyetim vardı 
ne de kullanmayı biliyordum. 
Bazıları dönünce mecburen ben 
kullandım otomobili. Dönüşte 
kaza yaptık. Beni cezaevine 
koydular. Üç ay hapis yattım. 
Kağıt-kalem de vermiyorlardı. 
Bu türkünün sözlerini sigara 
kağıtlarının üzerine kibrit çöpü-
nün barutlu kısmını tükürükle 
ıslatarak yazdım.”
İşte bazı albümleri

Türkülerinde yoğunlukla aşk 
temasını ele alan sanatçının bazı 
albümleri şöyle: “Gönül Ne Ge-
zersin Seyran Yerinde”, “Ken-
dim Ettim Kendim Buldum”, 
“Kibar Kız”, “Gel Gayri Gel”, 
“Türküler Yolcu”, “Gitme 
Leylam”, “Kova Kova İndirdiler 
Yazıya”, “Seher Vakti”, “Polis 
Lojmanları”, “Benim Yurdum”, 
“Gönül Yarası”, “Zülüf Dökül-
müş Yüze”, “Zahidem”, “Gönül 
Dağı”, “Ölmeyen Türküler 2”, 
“Ölmeyen Türküler 3”, “Sazlı 
Sözlü Oyun Havaları”, “Niye 
Çattın Kaşlarını”, “Yar Gönlü-
nü Bilenlere”, “Garibin Dün-
yada Yüzü Gülemez”, “Altın 
Ezgiler”, “Gurban Olduğum”, 
“Ağla Sazım”, “Hata Benim”, 
“Mühür Gözlüm.”

“Bozkırın Tezenesi”, “Anadolu Efsanesi” ve “Abdal Müzisyen” lakap-
larıyla da müzik dünyasında tanınan halk ozanı, abdallık geleneğinin 
son temsilcilerinden Neşet Ertaş, yaşamı boyunca ürettiği 

unutulmaz eserleri Türk müziğine miras bıraktı

Konserlerini klasik hale getirdiği zıplama hareketiyle 
bitiren ve bu nedenle “uçan şef” adıyla anılan Musa Göç-
men, yeni sezonda “Selda Bağcan ile Senforock Konser-

leri” ve birçok etkinliği müzikseverlere buluşturacak

UCAN SEF SiZi 
UCURACAK
ŞEF Musa Göçmen, Ankara’nın Çayyolu sem-
tinde sanatseverlerin hizmetine sunduğu Musa 
Göçmen Senfoni Orkestrası Konser Salonu’nda 
yeni sezon hazırlıklarını anlattı. Uzun süren 
salgın döneminin ardından yazın açık hava 
etkinlikleriyle Türkiye’nin çeşitli yerlerinde 
müzikseverlerle buluştuklarını dile getiren Göç-
men, sonbaharla birlikte etkinliklerine Kovid-19 
tedbirlerine uygun olarak hazırladıkları konser 
salonunda devam edeceklerini söyledi. Konser-
lerde yüksek bir enerji yaratmaya çalıştıklarını, 
bunun izleyiciye yansıdığını da gördüklerini 
anlatan Göçmen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Asıl 
amacımız müziği insanlarla bir iletişim aracı 
olarak kullanıp, onları sosyal faaliyetlere ara 
verildiği pandemi döneminin getirdiği bunalım 
ve sıkıntıdan kurtarmak, onlara enerji aktarmak. 
Hep beraber toparlanma sürecinin ilacı için şifa 
niyetine müziği kullanalım istiyoruz. O yüzden 
de bütün interaktif, izleyiciyle iç içe olduğumuz, 
keyifle eğlendiğimiz bir program oluşturmaya 
çalıştık. Bizim etkinliklerimizde izleyen değil hep 
beraber üreten bir seyirci var. Bizim yaptıkları-
mıza pek seyirci kalamıyorsunuz. Seyirci olarak 
gelip katılımcı oluyorsunuz.
İzleyicilerimizi yüzünde küçük bir gülümsemeyle 
evlerine gönderebilmek en önemli amacımız. 
Bunun yanında işin eğlence, öğrence ve eğitim 
kısmı da var. Bu nedenle bütün bir konsepti 
kendi mekanımızdan tüm Türkiye yayacağız. Bu 
sene inanılmaz projeler var.” Göçmen, açılışı 2 
Ekim’de “Funniest Maestro” ile yapacaklarını, 
bu konserde çılgın ve eğlenceli bir orkestra şefi-
nin müziğin sihriyle izleyicilere güzel bir akşam 
geçirteceğini söyledi.
Selda Bağcan ile Senforock konserleri
Operaya farklı bir bakış açısı getiren, 7’den 70’e 
herkesin operayı sevmesini hedefleyen interaktif 
gösteri “Fun Time of The Opera”nın ve rock 
klasiklerini senfonik orkestrayla yorumladıkla-
rı “Senforock”ın izleyiciyle buluşmaya devam 
edeceğini belirten Göçmen, Senforock ve Selda 
Bağcan buluşmasıyla bir Türkiye turnesi düzen-
lediklerini bildirdi. Göçmen, “Selda Bağcan ile 
Senforock Konserleri” kapsamında 1 Ekim’de 
Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda, 8 Ekim’de 
Bursa’da olacaklarını, turnenin diğer şehirlerle 
süreceğini ifade ederek, “Bu sezonun en iddialı 
projelerinden biri oldu.” dedi.
Müziğin şifasıyla huzur
Musa Göçmen, özgün bestelerinden oluşan 
“Şifa” konserlerinin de yeni sezonda süreceğini 
bildirerek, “Bu, müziğin iyileştirici gücünün yanı 
sıra frekansların da yardımıyla içinde insanla-
rı motive eden küçük hikayelerin olduğu bir 
performans. Yeri benim için çok ayrı. Müzikte 
öyle bir sihir var ki her şeyi düzeltme, insanları 
çocukluktan itibaren iyi insan olma yolunda hızla 
geliştirme adına sırlar içeriyor. Bu sırrın içinde 
biz de bir damla şifayla kendimize yol arıyoruz.” 
diye konuştu.
“Flamencotolia” adlı orkestra eşlikli Türk fle-
menko stilinde bir konser projesini de gitarist 
ve solist Ezgi Anıl ile hayata geçireceklerini dile 
getiren Göçmen, 16 Ekim’de izleyicileri yerinde 
duramayacağı, çok tempolu bir gecenin bekledi-
ğini vurguladı.
İstanbul, yüzyıllara yayılacak
Göçmen, İstanbul’un ruhunu, Bizans ile başla-
yan, Osmanlı ile devam ederek bugüne gelen 
İstanbul müzikleriyle anlatan bir projeyi de yeni 
yılda izleyicinin beğenisine sunacaklarını ifade 
ederek, “İstanbul Müzikali’nin 250 kişilik bir 
kadrosu var. Danslı, orkestralı, korolu, sololu, vi-
deo gösterimli çok muhteşem bir gösteri olacak.” 
dedi. Ramazana ilişkin de bir projeleri olduğunu 
söyleyen Göçmen, “Çağrı” filminin üzerine ens-
trümantal müzik ve bir anlatıcıyla canlı perfor-
mans gerçekleştirmeyi planladıklarını belirtti. 
Göçmen, “Film müzikal montajla dönecek, 
filmde hiç söz yok. Senaryo, bir anlatı metnine 
çevrildi, orkestra eşliğinde anlatılacak. Destan-
sı bir şey oldu.” ifadelerini kullandı. Göçmen, 
salon görevlilerinden orkestra üyelerine kadar 
herkesin dönemsel kostümler giydiği “Dostum 
Mozart” konserinin de bu sanat sezonunda sah-
neleneceğini belirtti.
Boğaçhan Sözmen’in sahneye koyduğu Müzikli 
Türkiye Takvimi’nin sezonun iddialı projelerin-
den olduğunu ifade eden Göçmen, “Bu, Türki-
ye’de yaratılmış tüm müzikleri Osmanlı’nın son 
dönemlerinden başlayıp günümüzün Rap’ine 
kadar getiren bir müzikal tiyatro. 23 Ekim’de 
sergileyeceğiz.” diye konuştu. 

Mezarı başında anıldı

Unutulmayacak bir isim

BAĞBAŞI Mezarlığı’nda düzen-
lenen törende, Neşet Ertaş’ın 
kabri başında Kur’an-ı Kerim 
okunarak, dua edildi. Proto-
kol üyeleri ve sevenleri, Neşet 
Ertaş’ın kabrine karanfil bıraktı. 
Vali İbrahim Akın, törende 
yaptığı konuşmada, Kırşehir’in 
yetiştirdiği en önemli değerler-
den birisinin büyük usta Neşet 
Ertaş olduğunu belirtti. Ertaş’ın 
gönül tellerine dokunan sesi, 
mütevazi kişiliği ve bıraktığı 
eserleriyle geniş halk kitleleri 
tarafından sevildiğini dile getiren 
Akın, “Kırşehir’in yetiştirdiği en 
önemli değerlerden biridir Neşet 
Ertaş. Babası ve ustası Muharrem 
Ertaş’ın üslubunu devam ettiren 
Ertaş, Türk halk müziğimize yeni 
bir nefes ve yorum katmıştır. 
Kırşehir’in UNESCO tarafından 
müzik şehri kabul edilmesinde 
çok önemli katkılarda bulun-

muştur.” diye konuştu. AK Parti 
Kırşehir Milletvekili Mustafa 
Kendirli de Ertaş’ı ölümünün 
9. yılında andıklarını anlatarak, 
“Bugün sadece ailenin değil 
Kırşehir’in yas günüdür. Yaşamı 
boyunca tevazu ve mütevaziliğin 
ete kemiğe bürünmüş haliydi 
Neşet Ertaş.” dedi. Törene katı-
lan Neşet Ertaş’ın oğlu Hüseyin 
Ertaş da en acılı günlerden birini 
yaşadıklarını belirterek, “Bugün 
yas günümüz, bugün bizlerde 
düğün, eğlence veya hareketli 
türkü dahi çalınmaz. Bugün içi-
mize dönüp acımızı yaşadığımız 
günlerden birisi. Acısı hala taze, 
hiçbir zaman da iyileşmeyen bir 
yara. Kırşehir bir hoşgörü kenti, 
o yüzden de ailemizle, herkesle 
babamızı ziyaret ettik. Zaten 
halkımız, milletimiz sene boyunca 
burada onu yalnız bırakmıyor.” 
ifadelerini kullandı.

Sanatçı Bayram Bilge Tokel ise 
Türk müziğinin temelinde Neşet 
Ertaş ve babası Muharrem 
Ertaş’ın temsil ettiği Türk-
men Abdal müzik geleneğinin 
olduğunu vurguladı. Bu değerler 
etrafında şekillenen birikimin 
gelecek nesillere aktarılma-
ya devam ettiğini dile getiren 
Tokel, “Neşet Ertaş’ın vefatının 
9. yılı, hiç kimse yalnız bırakmı-
yor. Ailesi, sevenleri, dostları, 
dünyanın her yerinden geliyor-
lar. Tüm halk ozanlarımıza ve 
başta Neşet Ertaş’a Allah’tan 
rahmet diliyorum.” dedi. Törene 

katılanlar, aynı mezarlıkta 
bulunan Neşet Ertaş’ın babası, 
bozlak ustası Muharrem Ertaş 
ve kız kardeşi Ayşe Garip ile 
halk ozanı Çekiç Ali’nin kabir-
lerini de ziyaret ederek, dua 
okudu. Törene, Ertaş’ın akraba-
ları, Kırşehir Belediye Başkanı 
Selahattin Ekicioğlu, siyasi parti 
temsilcileri ve sevenleri katıldı. 
Türk halk müziğine dillerden 
düşmeyen eserler kazandıran ve 
İzmir’de 25 Eylül 2012’de ha-
yatını kaybeden Neşet Ertaş’ın 
cenazesi, memleketi Kırşehir’de 
defnedilmişti.



G alatasaray, Süper Lig’in 7. 
haftasında bu akşam sahasında 
Göztepe ile karşı karşıya ge-

lecek. Türk Telekom Stadı’nda oyna-
nacak maç saat 19.00’da başlayacak. 
Müsabakayı Ali Şansalan yönetecek. 
Ligde geride kalan 6 maçta ikişer ga-
libiyet, beraberlik ve yenilgi yaşayan 
İstanbul’un sarı-kırmızılı takımı, al-
dığı 8 puanla haftaya 11. sırada girdi. 
İzmir temsilcisi ise 6 karşılaşmada 
1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi 
gördü. Göztepe topladığı 5 puanla 7. 
hafta öncesinde 15. sırada yer buldu.
Galatasaray’da 3 eksik

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları 
devam edeb Arda Turan ile Sac-
ha Boey’in yanı sıra cezası süren 
Marcao, yarınki karşılaşmada forma 
giyemeyecek. Galatasaray, Süper 
Lig’deki son 4 maçından galibiyet çı-
karamadı. Sezona GZT Giresunspor 
ve Atakaş Hatayspor galibiyetleriyle 
giren sarı-kırmızılı ekip, sonrasın-
da Kasımpaşa ve Trabzonspor ile 
berabere kaldı. Galatasaray, son 2 
müsabakada da Aytemiz Alanyaspor 
ve Yukatel Kayserispor’a yenildi. 
Geride kalan 6 maçta rakip fileleri 
8 kez havalandıran Galatasaray, 
kalesindeki 9 gole engel olamadı ve 
7. haftaya -1 averajla girdi. Sarı-kır-
mızılı ekip, ligdeki son 2 maçında gol 
atamadan mağlup oldu.
Son 32 sezonun en kötü başlangıcı

Galatasaray, Süper Lig’de 6. hafta-
lar itibarıyla son 32 sezonun en kötü 
başlangıcını gerçekleştirdi.

1989-1990 sezonunun ilk 6 haf-
tasında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 
3 mağlubiyet sonucunda 7 puan 
kazanan Galatasaray, sonrasındaki 
31 sezonun aynı dönemlerinde en 
az 9 puan elde etti. Sezona 2’de 2 ile 
giren ancak sonrasındaki 4 karşı-
laşmada galibiyet elde edemeyen 
sarı-kırmızılı ekip, 6 maç sonunda 8 
puanda kalarak 1989-1990 sezonun-
da sonraki en kötü performansını 
sergiledi.
İstanbul’daki maçlar

İki ekip, yarın yapacakları maçla 
ligde İstanbul’da 30. kez birbir-
lerine rakip olacak.Geride kalan 
müsabakalarda Galatasaray’ın 
galibiyetlerde 18-3 üstünlüğü bulu-
nuyor. İstanbul’da 8 maç da bera-
bere sonuçlanırken, Galatasaray 48, 
Göztepe ise 16 gol attı. Göztepe, 
İstanbul’da 1972-1973 sezonunda 
1-0 yendiği rakibiyle daha sonra 
deplasmanda yaptığı 14 maçı da ka-
zanamadı. Bu süre içindeki müsa-
bakalardan 12’sini kaybeden İzmir 
ekibi, 2’sinde berabere kaldı ve 
taraftarlarına rakip sahada galibiyet 
sevinci yaşatamadı.
Farklı skorlar

Taraflar arasında geride kalan 
58 lig maçında en farklı skorları 
İstanbul’un sarı-kırmızılı ekibi elde 
etti. Galatasaray, 1978-1979 sezo-
nunda İstanbul’da 6-1, 1959’daki ilk 
sezonda ise İzmir’de 5-0 galip geldi. 
Göztepe ise rakibi karşısında en 
fazla 2 farklı skorlar aldı.

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

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

Geçen sezonu sollad 

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

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

Onyekuru moral buldu 

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

GALATASARAY 
KRİZDEN ÇIKTI

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

13 madalya kazandlar 

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

ÖZEL SPORCULARDAN 
ÇOK BÜYÜK BAŞARI

Şampiyonaya hazrlanyorlar

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

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

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

Gasly çok hzl 

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

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

Gasly: çok objektifiz 

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

Arac daha çok sevdim 

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

KARTAL HER  
ALANDA LIDER

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

MUHTEŞEM İSTATİSTİK 

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

İKİNCİ DEVREDE  
BEŞİKTAŞ

Beşiktaş - Trabzonspor  1-2 M

Antalyaspor - Beşiktaş 1-1 B

Beşiktaş - Konyaspor 1-0 G

Beşiktaş - Denizlispor 3-0 G

Beşiktaş - Gaziantep FK 2-1 G

Gençlerbirliği - Beşiktaş 0-3 G

Yeni Malatya - Beşiktaş 0-1 G

Başakşehir - Beşiktaş 2-3 G

SAĞLIK EKİBİNE  
ÇİÇEK

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

MKE Ankaragücü ile Demir Grup 
Sivasspor karşsndaki puan kayp-

larnn ardndan Belhanda'nn 
gönderilişinin şokunu yaşayan  

Galatasaray, deplasmandaki Hes 
Kablo Kayserispor galibiyetiyle kriz 

ortamndan çkmay başard 

Türkiye Özel Sporcular Kadn Milli 
Takm, VIRTUS Avrupa Salon  

Atletizm Şampiyonas'nda Avrupa 
şampiyonluğuna ulaşt 
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YUKATEL Kayserispor alt 
yapısından yetişen 18 yaşın-
daki futbolcu Hayrullah 
Erkip, Beşiktaş’a transfer 
oldu. Yukatel Kayse-
rispor’un U19 oyuncusu 
Hayrullah Erkip, bu sezon 
Doğan Alemdar ve Emre 
Demir’den sonra Kayse-

rispor alt yapısından yetişip 
başta takıma transfer olan 
üçüncü futbolcu oldu. Be-
şiktaş U19’a transfer olan 
ve kendi yaş kategorilerin-
de milli takım formaları da 
giyen Hayrullah Erkip, “9 
senedir formasını giydiğim 
Kayserispor’dan ayrılmış 

bulunmaktayım. Üzerimde 
emeği olan Kayserispor 
camiasına sonsuz teşekkür 
ederim. Benim için yeni 
bir hedef, yeni takım, yeni 
heyecan, yeni bir kariyer 
başlangıcı. Her şey gönlü-
nüzce olsun. Hoşçakalın” 
ifadelerini kullandı.

Kayserisporlu genç futbolcu 
BEŞiKTAŞ’A TRANSFER OLDU

Altay 18 yıl sonra 
BOMBA GiBi

Süper Lig’de evinde 1-0 geriye düştüğü maçta 
Beşiktaş’ı Kappel ve Bamba’nın golleriyle 2-1 ye-

nerek maç fazlasıyla liderliğe yükselen Altay, 18 yıl 
sonra yer aldığı ligde ses getirmeye devam ediyor

ALTYAPISINDAN yetişip 
18 yıl formasını giydiği 
Altay’ı geçen sezon Süper 

Lig’e çıkaran teknik direktör 
Mustafa Denizli, takımın Süper 
Lig’de gösterdiği performansla bir 
kez daha gönüllerde taht kurdu. 
Altaylı taraftarlar tecrübeli teknik 
adamı alkış yağmuruna tuttu. 
Transfer bütçesi en düşük kulüp 
olduklarını dile getiren Mustafa 
Denizli, oyuncuların mücadeleyi 
üst düzeyde verdiğini belirterek, 
“İyi bir takım olabiliyorsanız 
Süper Lig’de her şey olur” dedi. 
Altay, 18 yıl sonra karşı karşıya 

geldiği Beşiktaş’ı 23 yıl sonra 
mağlup etmeyi başardı. Altay, bu 
maç önce Beşiktaş karşısındaki 
son galibiyetini 21 Şubat 1998’de 
deplasmanda 1-0’lık skorla almış-
tı. İzmir ekibinin golünü 60’ıncı 
dakikada İbrahim Bohari kaydet-
mişti. Altay o sezonu 47 puanla 
7’nci sırada, Beşiktaş ise 48 
puanla 6’ncı basamakta tamam-
ladı. Altay, Süper Lig’de 83’üncü 
kez rakip olduğu Beşiktaş’ı 16’ncı 
kez yendi. Beşiktaş 42 galibiyet-
te kaldı. Altay aynı zamanda 23 
yıl sonra Süper Lig’de üst üste 3 
galibiyet aldı. DHA

BEŞIKTAŞ’A 2008-09’da 
lig ve kupada çifte 
şampiyonluk yaşa-

tan Altay Teknik Direktörü 
Mustafa Denizli ile geçen 
sezon aynı başarıyı göste-
ren Beşiktaş Teknik Direk-
törü Sergen Yalçın, teknik 
adam olarak ikinci kez karşı 

karşıya geldi. 23 Şubat 2019’da 
Sergen Yalçın’ın çalıştır-

dığı Alanyaspor, Musta-
fa Denizli’nin başında 
olduğu Kasımpaşa’yı 3-0 
mağlup etmişti. Bu kez 
90 dakika sonunda gülen 
taraf 2-1’lik skorla Mustafa 

Denizli oldu.

Bu kez Denizli güldü

ALTAY’IN Hollandalı sağ 
kanat oyuncusu Leandro 
Kappel ve Fildişi Sahilli 

santrforu Karamoko Bamba, 
Beşiktaş galibiyetinin mimarları 
oldu. İzmir ekibi 1-0 geriye düş-
tükten sonra sahneye çıkan iki-
liden Kappel ve Bamba 1’er gol 
atıp, birbirlerine 1’er asist yaptı. 
Kappel, siyah-beyazlı formayla 
Süper Lig’deki 2’nci golüne imza 
atarken, Bamba ise 4 gole ulaştı.

Kappel ve Bamba şov

ALTAY, Göztepe der-
bisinden sonra Beşiktaş 
maçında da 1-0 geriden 

gelip sahadan 3 puanla ayrılmayı 
bildi. Göztepe karşısında So-
ner’in penaltı golüyle soyunma 
odasına 1-0 yenik giren siyah-be-

yazlılar, ikinci yarıda Kappel ve 
Paixao’nun golleriyle galibiyete 
uzanmıştı. Dünkü Beşiktaş 
randevusunda ikinci yarıda Gü-
ven’in golüyle geriye düşen İzmir 
temsilcisi, Kappel ve Bamba ile 
zafere ulaştı.

Geri dönüşleri seviyor

BiR TESELLi 
VER! Galatasaray, Süper Lig’in 7. haftasında bu 

akşam sahasında Göztepe ile 59. kez karşı 
karşıya gelecek. Aslanlar, İzmir ekibini mağ-

lup ederek kötü gidişe son vermek istiyor

İki takım arasında geride kalan 58 
maçtan 33’ünü Galatasaray, 12’sini 
Göztepe kazandı, 13 müsabaka da 

berabere sonuçlandı. Atılan goller-
de de Galatasaray’ın Göztepe’ye 
90-41 üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig’de 59. randevu

SÜPER Lig’de son iki maçında 
Altay’a 2-1, Atakaş Hatayspor’a 
2-0 yenilerek taraftarının 
tepkisini çeken Göztepe bu 
akşam Galatasaray’la deplas-
manda karşı karşıya gelecek. 
Türk Telekom Stadı’nda Ali 
Şansalan’ın yöneteceği maçın 
başlama düdüğü saat 19.00’da 
çalacak. Göztepe’de sakatlıkları 
süren sağ bek Murat ve stoper 
Mihojevic’in yanı sıra Ha-
tayspor karşılaşmasında kırmızı 
kart gören Beykan İstanbul’da 
forma giyemeyecek. Üst üste 
alınan mağlubiyetler nedeniy-
le morallerin bozuk olduğu 
İzmir ekibinde teknik direktör 
Nestor El Maestro, Galatasaray 
karşısında mutlak puan için 
mücadele edeceklerini söyle-
di. Kötü gidişata son vermek 
istediklerini belirten Sırp teknik 
adam, “Takımımız çok daha iyi 
duruma gelecektir. İyi bir oyun-
cu grubumuz var. İstediğimiz 
sonuçları almaya başlayacağız” 
yorumunu yaptı. 

Göztepe de 
puan istiyor

İLK olarak 1966-1967’de 12 
takımın katıldığı Basketbol Sü-
per Ligi’nde 56. sezona kadar 

83 farklı ekip yer aldı. Fenerbahçe 
ve Galatasaray’ın tüm sezonlarda 
bulunduğu ligde, ligin yeni ekipleri 
Yukatel Merkezefendi Belediyesi ve 
Semt77 Yalovaspor ilk defa mücadele 
edecek. Bu sezon mücadele edecek 
ekiplerden Beşiktaş 53, Pınar Karşıya-
ka 49, Anadolu Efes 43, TOFAŞ 36, 
Türk Telekom 28, Darüşşafaka 25, 
Gaziantep Basketbol 9, Büyükçekme-
ce Basketbol 6 ve Bahçeşehir Koleji 
ile Afyon Belediyespor 3, Bursaspor 
2, Aliağa Petkimspor ise bir kez daha 
önce ligde yer aldı. 1983-1984 sezo-

nunda play-off uygulamasının başla-
dığı ligde, 1981-1982’ye kadar maçlar 
berabere de bitebiliyordu.
En iyi galibiyet oranı Efes’te
Geride kalan 55 sezonun 43’ünde 
mücadele eden Anadolu Efes, yaşadığı 
15 şampiyonluğun yanında yakala-
dığı yüzde 81,7’lik galibiyet oranıyla 
ligde mücadele edecek ekipler içinde 
normal sezonda en başarılı takım 
konumunda bulunuyor. Normal 
sezonda bin 113 maça çıkan Anadolu 
Efes, bu karşılaşmalarda 909 galibiyet, 
201 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. 
Anadolu Efes’i galibiyet oranında 
yüzde 67,7 ile Fenerbahçe, yüzde 59,1 
ile Galatasaray takip ediyor.

Basketbolun en 
iyisi Anadolu Efes

ING Basketbol Süper Ligi’nde 15 şampiyonlukla en fazla mutlu sona ulaşan 
Anadolu Efes, normal sezonlarda yakaladığı yüzde 81,7’lik galibiyet oranıyla da 
bu sene mücadele edecek ekipler içinde en başarılı takım konumunda bulunuyorTekvandoda madalyaya doyduk

AVRUPA Para Tekvando 
Şampiyonası’nda Türkiye, 
7’si altın 25 madalyanın 

sahibi oldu. Kadınlarda Avrupa 
şampiyonu olan Türkiye, erkekler ve 
genel sıralamada Avrupa 2.’liği elde 
etti. Madalya kazanan sporcular 
şu şekilde:
Altın madalya: Meryem Betül 
Çavdar (K44 52 kilo), Seçil Er (K44 
65 kilo), Mahmut Bozteke (K44 
63 kilo), Fatih Çelik (K44 70 kilo), 
Sabit Köse (K41 63 kilo), Semra 
Kaya (K41 47 kilo), Ayşe Işık (K41 
+65 kilo) Gümüş madalya: Gamze 
Gürdal (K44 57 kilo), Şeyma Nur 

Emeksiz Bacaksız (K44 65 kilo), 
Ayşe Dudu Karatay (K44 +65 kilo), 
Alican Özcan (K44 58 kilo), Muham-
med Asbala (K41 58 kilo), Yıldıray 
Erdiç (K41 80 kilo), Adem Arslan 
(K41 +80 kilo) Bronz madalya: 
Nurcihan Ekinci (K44 47 kilo), Büşra 
Emire (K44 47 kilo), Emine Altun 
(K44 52 kilo), Tuğçe Şen (K44 57 
kilo), Lütfiye Özdağ (K44 65 kilo), 
Mikail Akay (K44 63 kilo), Muham-
met Emir Bıktay (K41 58 kilo), Rafet 
Samet Adıyaman (K44 63 kilo), 
Oktay Atalay (K44 70 kilo), Kadriye 
Turgut (K44 +65 kilo), Gülsün Çelik 
(K44 +65 kilo)



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

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

13 maçlk seri bitti 

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi 

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

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

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

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

İlk yar 1-0 

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

Net skor 

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

Ankaragücü 
3’te 3 yaptı

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

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

Önemli bir golcü 

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

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

Hatayspor açklamşt 

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

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

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

2021 YILINDA  
TEK YENILGI 

TRABZONSPOR’DA 
her geçen sezon yükse-
len performansyla alkş 

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

Ugurcan Çakır’a 
Juventus talip  

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

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

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

çnda 3. galibiyeti elde etti.

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

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

Milli tenisçinin 
ilk şampiyonluğu

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

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

YANAL’IN  
KARİYERİ

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

tasnda deplasmanda Aytemiz 
Alanyaspor'a 4-0 kaybeden Fraport 

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

13 maçlk seri bitti 

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi 

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

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

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

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

İlk yar 1-0 

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

Net skor 

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

Ankaragücü 
3’te 3 yaptı

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

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

Önemli bir golcü 

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

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

Hatayspor açklamşt 

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

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

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

2021 YILINDA  
TEK YENILGI 

TRABZONSPOR’DA 
her geçen sezon yükse-
len performansyla alkş 

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

Ugurcan Çakır’a 
Juventus talip  

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

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

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

çnda 3. galibiyeti elde etti.

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

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

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

YANAL’IN  
KARİYERİ

*
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Altay karşılaşma-
sı sonrası sakat 
futbolcularla ilgili 

bilgi veren teknik direktör 
Sergen Yalçın, 12 futbol-
cudan Batshuayi,Larin ve 
Necip’in dönme ihtimalinin 
çok yüksek olduğunu söy-
ledi. Sergen Yalçın ayrıca 
Roiser’in de oynayacak 
olmasıyla, Altay maçına na-
zaran biraz daha geniş bir 
kadroya sahip olacak. Altay 
maçında sakatlanan Pjanic, 
Hollanda deplasmanında 
kesin olmayacak, Oğuzhan 
ve Atiba’nın durumu ise bu-
gün yapılacak kontrolllerin 

ardından netleşecek. Si-
yah-beyazlılarda Güven 

Yalçın da Şampiyon-
lar Ligi listesine 

yazılmadığı için 
Hollanda’ya 

gitmeyecek 
bir diğer 
futbolcu 
olacak.

Ajax 
maçından 
umutlular

AS OYUNCULAR YOKAS OYUNCULAR YOK
BESBESiiKTAS DA YOKKTAS DA YOK

A s kadrodan 4 futbolcu, geri 
kalanı da yedeklerden oluşan 
kadro, Pjanic’in sakatlanarak 

çıktığı 32’nci dakikaya kadar oyunun 
kontrolünü elinde tutsa da, bu dakika-
dan sonra istenen futbolu oynayamadı. 
Mücadele gücü yüksek görünmesine ve 
rakibin hatasıyla öne geçilmesine rağ-
men, hücum bölgesinde oynayan Gök-
han Töre, Oğuzhan, Salih ve Kenan’ın 
özellikle kontra ataklardaki becerisi 
karşılaşmanın en çok sorgulanan yönü 
oldu. Beşiktaş bu mağlubiyetle yedek-
lerin ağırlıkta olduğu son üç maçın 
ikisinde 5 puan kaybetti ve 7 gol yedi.
Sakatlıkların sebebi 
araştırılıyor
Sezona iyi başlayan Beşiktaş, bir anda 
arka arkaya gelen ve her maç bir-iki 
yenisi eklenen sakatlıklarla sarsılmaya 

ve kadro kurmakta zorlanmaya devam 
ediyor. Altay karşısına 9 sakat, 1 has-
ta, 1 cezalı futbolcudan yoksun çıkan 
siyah-beyazlılar, maç içinde Pjanic 
ve Oğuzhan, maç bittikten sonra da 
Atiba’nın bu listeye eklenmesiyle 12 
sakat futbolcuya ulaştı. Özellike adele 
ve uyluk sakatlıkların çok olması 
zemin, antrenman tekniği, sezon başı 
kamp yapılamaması, futbolcunun 
kendine dikkat etmemesi gibi soruları 
beraberinde getiriyor. Yönetim ve 
teknik heyet bu konuda sürekli fikir 
alışverişinde bulunsa da, henüz sakat-
lıkların sebebiyle ilgili net bir sonuca 
varılmış değil. Beşiktaş, en son Slaven 
Bilic’in teknik direktör olduğu 2013-
2014 sezonunda kadar yüksek sayıda 
sakat vermiş ve kadrodaki oyuncuların 
tamama yakını uzun süreli sakatlıklar 
yaşamıştı.

Üst süte gelen sakatlıklar, hastalıklar ve Rosier’in de cezalı olmasıyla İzmir 
deplasmanına 11 eksikle çıkan Beşiktaş, ligdeki ilk mağlubiyetini Altay’dan aldı

GALATASARAY Teknik 
Direktörü Fatih Terim, Avru-
pa Ligi’ndeki Lazio maçında 

galibiyeti getiren oyun anlayışı ve o 
gün sahaya sürdüğü ideale yakın ilk 
11’i, devre arasına kadar aynı şekilde 
kullanmayı planlıyor. Milli araya kadar 
oynayacakları 3 maçlık periyodu ( 
Göztepe , Marsilya (d), Rizespor (d) 
en az hasarla atlatıp, Galatasaray’ı 
yeniden ayağa kaldırmak ve iki kulvar-
da da iddiasını ortaya koymak isteyen 
Terim, sonrası için de farklı bir plan 
yaptı. Fatih hoca, milli ara için kon-
disyoner Scott Piri ile birlikte özel bir 
çalışma programı hazırlayarak, takım 
temposu ve dinamizmini en üst seviye-

ye çekmeyi hedefliyor.

Transferi heyecanla bekliyor
Belirlediği 11’i, sakatlıklar ve cezalar 
dışında üzerinde çok fazla oynama-
dan istikrarlı bir şekilde kullanmanın 
hesapları içinde olan Fatih Terim, milli 
arada oyuncularını bir anlamda kampa 
sokmayı düşünüyor. Milli takımlara 
katılacak oyuncular için de dönüşte 
ayrı bir program uygulanacak. Kayse-
rispor yenilgisinin ardından transfer 
mesajları veren Terim, devre arasına 
kadar her iki kulvarda da yarışı sür-
dürüp, Ocak’ta yapılacak takviyelerle 
bambaşka bir takım ortaya çıkarmayı 
istiyor.

Ayrılık listesini hazırlıyor
Bu arada Terim, sezon başından bu yana 
bir türlü verim alamadığı birçok yıldızın 
biletini kesmek üzere. Fatih 
hocanın, önümüzdeki 
haftalarda yönetime, 
Ocak ayında gön-
derilmesini istediği 
oyuncuların bir listesini 
vereceği öğrenildi. Şim-
diden bu listeye birkaç 
isim yazan Fatih hocanın, 
Yedlin, Feghouli, Babel ve 
Luyindama’yı gözden çıkardığı, 
ancak nihai karar için bir süre daha 
bekleyeceği belirtiliyor. 

Fenerbahçe zirve
hesapları yapıyor

Fatih Terim plan içinde
Fatih Terim, Lazio maçındaki ideale yakın 11’i, bundan sonra üzerinde çok fazla oynamadan, 

aynı anlayışla sahaya sürecek. Hedef, milli araya kadarki Göztepe, Marsilya ve Rize maçlarını en 
az hasarla atlatıp, yeniden ayağa kalkmak. Milli arada ise takımı zor bir kamp dönemi bekliyor

SÜPER Lig’de 6. haftayı 
Giresunspor galibiyetiyle 
kapatan ve rakiplerinin ta-

kıldığı haftayı avantajlı noktalayan 
Fenerbahçe ’de yüzler gülüyor. 
13 puana yükselerek tekrar ilk 4’e 
giren sarı-lacivertlilerde gözler 
bugün oynanacak Hatayspor 
maçına çevrildi. Hatayspor ma-
çıyla beraber aslında Fenerbahçe 
zorlu bir deplasman fikstürüne de 
girecek. 21 Kasım tarihine kadar 
oynanacak deplasmanlar sarı-laci-
vertlilerin zirve yolundaki kaderini 
etkileyecek. Kadıköy’de Vitor 
Pereira ile kaybetmeyen takım, 
esas olarak deplasman maçlarına 
odaklanacak. Sırasıyla Hatayspor, 

Trabzonspor , Konyaspor ve 
Galatasaray ile dış sahada oyna-
nacak. Bu arada iç sahada da yine 
sırasıyla Kasımpaşa, Alanyaspor 
ve Kayserispor ile karşılaşıla-
cak. 21 Kasım’daki Galatasaray 
derbisine kadar alınacak sonuçlar 
Vitor Pereira ve takımı için adeta 
hayati önem taşıyacak. Ama bil-
hassa deplasmandaki mücadeleler 
takımın zirve hedeflerini direkt 
etkileyecek. Ömer Erdoğan ile bir 
sistem oturtan Hatayspor, şampi-
yonluk adaylarından Trabzonspor, 
İlhan Palut ile çıkışa geçen Kon-
yaspor ve ezeli rakip Galatasaray 
deplasmandaki rakipler olacak. 
Ligin ilk yarısı bitene kadar da ay-

rıca İzmir temsilcisi Göztepe, Erol 
Bulut’lu Gaziantep ve yine ligin 
dişli ekiplerinden Karagümrük’le 
dış sahada karşılaşılacak.

Süper Lig’de 6. haftayı avantajlı kapatan Fenerbahçe’nin zirve yolu dep-
lasmandan geçecek. Hatayspor, Trabzonspor, Konyaspor ve Galatasa-

ray karşısındaki dış saha maçları takımın kaderini belirleyecek

GALATASARAY ‘ın 
genç yıldız adayı Kerem 
Aktürkoğlu ile bir süredir 

ilgilenen Avrupa kulüpleri hare-
kete geçiyor. Bundesliga takım-
larından Hoffenheim, Stuttgart 
ve Wolfsburg’un, 22 yaşındaki 
kanat oyuncusunu izletmek için 
Türkiye’ye temsilci göndereceği 
öğrenildi. Plana göre hem Göz-

tepe hem de Fransa’daki Mar-
silya maçlarında Kerem takip 
edilecek ve hazırlanacak rapor 
doğrultusunda, yeni bir izlenme 
takvimi daha oluşturulacak. 
Avrupa’daki transfer piyasasının 
nabzını tutan otoriteler, Kerem 
için Ocak ayında Galatasaray’ın 
kapısının ciddi şekilde çalınabi-
leceğini ifade ediyor.

TOKYO’DA 
düzenlenen 
2020 Olimpiyat 
Oyunları’nda 
Türkiye’yi temsil 
eden Fenerbah-
çe Spor Kulübü 
sporcuları için 
Faruk Ilgaz 
Tesisleri’nde bu-
luşma etkinliği 

düzenlendi. Buluşmaya Gençlik ve 
Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu da katıldı. Bakan Kasa-
poğlu, “Spora kattığınız emekleriniz 
ve tüm varlığınız için sizlere min-
nettarız. Bu tarihi başarı ve destek 

için Fenerbahçe ailesine teşekkür 
ediyorum” dedi. Fenerbahçe büyük 
iş yaptı.Gençlik ve Spor Bakanı Dr. 
Mehmet Muharrem Kasapoğlu , 
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda 
ülkemizi temsil eden Fenerbahçe 
Spor Kulübü sporcuları için düzen-
lenen buluşma etkinliğini katıldı. 
Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçek-
leştirilen etkinliğe, Gençlik ve Spor 
Bakanı Mehmet Muharrem Kasa-
poğlu’nun yanı sıra Fenerbahçe Spor 
Kulübü Başkanı Ali Koç, yöneticiler, 
kulübün olimpik sporcuları, aileler 
ve çok sayıda davetli katıldı. Bakan 
Kasapoğlu, Fenerbahçe’nin Tokyo 
olimpiyalarına en fazla milli sporcu 

gönderdiğini ifade ederek, “Aslında 
olimpiyat öncesinde planladığımız 
bu buluşmayı pandemi nedeniyle 
olimpiyat sonrasına ertelemiştik. İyi 
ki de ertelemişiz. Bu vesileyle burada 
olan herkese teşekkür ediyorum. 
Spora kattığınız emekleriniz ve tüm 
varlığınız için sizlere minnettarız. Bu 
tarihi başarı ve destek için Fenerbah-
çe ailesine teşekkür ediyorum. Tokyo 
2020’de her bir sporcunun heyecanı, 
unutulmaz anılar ve çok güzel hatır-
lar biriktirmeme sebep oldu. Apayrı 
bir tecrübe ve inanç. Bunları yaşatan 
tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. 
Sizlerle gurur duyduğumuzu ifade 
ediyorum” diye konuştu.

Spora katkıya teşekkür

Kerem’i izlemeye aldılar



Beylikdüzü Komşuları 
Derneği, Yakuplu 
Kırlangıç Yaşam Ala-

nı’nda düzenlediği dayanış-
ma gecesiyle bir araya geldi. 
Dernek Başkanı Osman 
Tezemir’in ev sahipliğini 
yaptığı geceye; Beylikdüzü 
Belediye Başkan Yardımcısı 
Mülayim Demirtaş, AK Par-
ti Beylikdüzü İlçe Başkanı 
Mustafa Günaydın, Gelecek 
Partisi Beylikdüzü İlçe Baş-
kanı Nevzat Altıtok, AREV 
Eğitim Vakfı Başkanı Vehbi 
Orakçı, Beylikdüzü Beledi-
yesi Meclis üyeleri ve çok sa-
yıda davetli katıldı. Gecede 
konuşan Dernek Başkanı 
Osman Tezemir, katılım 
sağlayan isimlere teşekkür 
ederek, “Gördüğünüz gibi 
durmuyoruz. Tabela derneği 
olarak doğmadığımızı ve 
öyle kalmayacağımızı zanne-
dersem şimdiden kanıtladık.  
Etkinlikler, kampanyalar ve 
bizi bir arada tutmaya yöne-
lik ne varsa; var gücümüzle 
çabalayarak hayata geçirme-
ye çalışıyoruz” dedi.
Komşuluk ilişkilerini 
güçlendireceğiz

Dernek olarak amaçla-
rının komşuluk ilişkilerini 
güçlendirmek olduğunu 

kaydeden Tezemir, “Bizim 
yaptığımız şey; komşuluk 
ilişkilerini güçlendirmek, 
aynı yerde yaşayıp da birbiri-
mizden uzak kalmamak, ya-
bancılaşmamak; acılarımızı, 
mutluluklarımızı paylaşmak, 
yardıma ihtiyacı olan kom-
şularımıza bir nebze de olsa 
destek olmak; ama bunun 
da  ötesinde aynı zamanda 
ülkeye hizmet etmektir. Biz 
yozlaşmış dünyada sivil top-
lum olma bilincini yeniden 
ayağa kaldırmaya çalışanlar-
danız” diye konuştu.
Bize destek olun

Sivil topluma katkı ver-
diklerini ve bu nedenle her 
kesimin desteğini hak ettik-
lerini vurgulayan Tezemir, 
“Sivil toplumun gelişimi, bir 
ülkenin gelişmişlik seviyesini 
belirleyen en önemli etken-
ler arasındadır. Demokra-
siyi, insan haklarını, hukuk 
devleti anlayışını, sosyal 
adaleti hem kurumlarının 
doğasında hem de toplumu-
nun ruhunda benimsemeyi 
hedefleyen hiçbir ülke, bu 
hedefine sivil toplumun des-
teği olmaksızın ulaşamaz. 
Sağlıktan çevreye, hayvan 
haklarından spora insanların 
ortak hayal ve hedeflerine 
yönelik nice proje ve giri-
şim, gece gündüz demeden 

çalışan insanların ortak 
değerleriyle yürütülüyor. Bu 
insanları bir araya getiren 
değerler, toplumsal bir des-
tekle karşılandığında ulaşıl-
mak istenen hedeflerin yolu 
kısalıyor, hedefe ulaşma hızı 
artıyor. Bu nedenle şuan 
burada bulunan ve beni 
dinleyen herkese çağrım, 
bizim gibi cesur ve tutkulu 
insanlara destek vermeleri-
dir” ifadelerini kullandı.
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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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İ stanbul Rumeli Üniversitesi 2020-2021 yılı
mezunlarını 16 Eylül 2021 Perşembe günü
Mehmet Malcı Yerleşkesi'nde düzenlenen

törenle uğurladı. Rumeli Üniversite Mütevelli
Heyet Başkanı Hüseyin Balcı ve Balcı Ailesi ile
Rektör Prof. Dr. Tamer Dodurka'nın evsahip-
liği yaptığı mezuniyet törenine; öğrenci ve aile-
leri, eğitim kadrosu, Silivri Kaymakamı Tolga
Toğan, Emniyet Müdürü Cemil Erim, AK
Parti İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu, CHP İlçe
Başkanı Berker Esen, İstanbul Gazeteciler
Derneği (İGD) Başkanı Mehmet Mert, Ülkü
Ocakları Başkanları Erhan Özkök ve Özgür
Bedel, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı
Nuray Koçer, Şoförler Odası Başkanı Recep
Akıncı, Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Baş-
kanı Ercan Çalışkan, Küçük Sanayi Sitesi Baş-
kanı Şaban Erdan, Amatör Kulüpler Başkanı
Ali Tonta, Silivri Güreş Ağası Çetin Ceylan ve
çok sayıda isim katıldı. Törende bölüm birinci-
leri eğitim yaşantıları ve mezuniyet hislerini
paylaşırken, Rektör Dodurka da gençlere ha-
yatla ilgili mesajlar veren bir konuşma yaptı.

Yolunuz açık olsun Rumeliler

Rektör Dodurka, gençlerin mezuniyetine ta-
nıklık etmekten dolayı büyük bir gurur ve
mutluluk yaşadıklarını belirterek, “Her biri-
nizin yolu açık olsun. Çoğunuzun çok ba-
şarılı olacağına ve üniversitemizi gururla
temsil edeceğinize hiçbir şüphemiz yok.
Şimdi daha zor bir okula adım atıyorsunuz.
Hayat okulunda fakültede karşılaştığınız
zorluklardan çok daha zorları ile karşılaşa-
caksınız. Okulunuzu, fakültenizi ve hocala-
rınızı asla unutmayın. Sizler, keplerinizi
attıktan sonra bizleri temsil edeceksiniz.
Sizlerle bir arada olmak gerçekten çok
güzel. Bu törende en büyük teşekkürüm ise
sizleri bu günlere getiren ailelerinizedir, ar-
kadaşlarınızadır, dostlarınızadır. Atatürk
ilkeleri ve bilim ışığınız olsun. Hepinizin
yolu açık olsun” ifadelerini kullandı.

Gurur yaşadık

Mezuniyet sevinci yaşayan gençler de
büyük mutluluk yaşarken, “Bu bizim için
tarihi bir an. Bu üniversitede çok güzel gün-
ler geçirdik. Çok güzel anılar biriktirdik.

Her zaman Rumeli Üniversitesi
mezunu olmanın gururunu ya-
şayacağız” şeklinde konuştu.

İstanbul Rumeli
büyük bir aile

Mezuniyet sevinci yaşayan bir
başka öğrenci de, Öğrenim ha-
yatımızın önemli bir kısmını
dünyada hala etkisini sürdüren
pandemi nedeniyle hocalarımız-
dan ve fakültemizden uzakta ta-
mamlamış olsak da bir kez daha
görüyoruz ki İstanbul Rumeli
Üniversitesi büyük bir aile ve bu
ailenin üstesinden gelemeyeceği
hiçbir zorluk
yok”
dedi. 

KOnser öncesi magazin basınının sorula-
rını yanıtlayan ünlü şarkıcı Zara, “Bir sanat-
çının en büyük heyecanı konser öncesinde
seyircisine hazırlanmak. Konsere hazırlanır-
ken düğünüme hazırlanıyormuş gibi hissedi-
yorum” sözleriyle heyecanını dile getirdi.
Konserine 'Vur Gitsin' şarkısıyla başlayan
Zara, konser boyunca en sevilen şarkılarını
seslendirdi. Ünlü şarkıcı konseri boyunca
'Dilenci', 'Bir Teselli Ver', 'Sevemedim Kara
Gözlüm' gibi Türk müziğine damga vurmuş

birçok şarkıya da repertuarında yer verdi.
Zara, boğaz manzarası eşliğindeki keyifli
konserinde hayranlarının karşısına üç ayrı
kostümle çıktı. Ünlü şarkıcı sahneye ilk ola-
rak omuzlarını ve belini siyah transparan
tüllerle saran taş işlemeli uzun siyah bir el-
bise ile çıktı. Zarafetiyle göz kamaştıran
ünlü şarkıcı konserinin ilerleyen dakikala-
rında hayranlarının karşısına bu kez içinde
ışıl ışıl parladığı yeşil payet işlemeli bir
başka zarif kostümle çıktı.

TAYLAN DAŞDÖĞEN
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Oyuncu Yasemin Sakallıoğlu, önceki akşam
Harbiye Açıkhava sahnesinde tek kişilik gösteri
düzenledi. Sakallıoğlu'nu izlemeye gelenler ara-
sında Bensu Soral, Seray Kaya, Alper Kul, Aylin
Kul ve 2014 yılında Türkiye Güzeli seçilen Amine
Gülşe gibi ünlü isimler vardı. Muhabirlerle sohbet
eden 28 yaşındaki Amine Gülşe, bütün zamanını
kızı Eda'ya ayırdığını açıkladı. Konuyla ilgili açık-
lamalarda bulunan Gülşe, "O kadar hızlı büyü-
yor ki bu anları yaşamak istiyorum. Onun
için birçok şeye ara verdim ama başka iş-
lerle uğraşıyorum. O da sürpriz olsun." şek-
linde konuştu.Gazetecilerin,
"Televizyonlar ya da dijital
platformlarda yer almayı
düşünüyor musunuz?" so-
rusuna da yanıt veren ünlü
isim, "Hayır, düşünmüyorum.
İçime sinen bir proje olursa düşünürüm
ama onun dışında düşünmüyorum." dedi.
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Amine Gülşe

Rumelı unıveRsıtesı
727 gencı 
mezun ettı

Silivri'de 2016-2017
eğitim-öğretim
yılından bu yana
faaliyetlerini sürdüren
tek üniversite 
konumundaki
İstanbul Rumeli
Üniversitesi, dördüncü
yılının mezunlarını
hayata uğurladı

İstanbul Rumeli 
Üniversitesi öğrencileri 
mezuniyet sevinci yaşadı. 
Çok mutlu olduklarını 
kaydeden öğrenciler, 
“İstanbul Rumeli Üniversitesi
öğrencisi olmanın 
mutluluğunu her zaman 
yaşayacağız” dedi.

Zara kulakların pasını sildi
Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen
Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, önceki akşam Evrensel müziğin güçlü sesi Zara’yı ağırladı

Üsküdar
servisleri
denetledi

İstanbul'da öğrenci servisleri
denetlendi. Denetimlerde
evrak kontrolünün yanı sıra,
koronavirüs tedbirleri
kapsamında kurallara
uyulup, uyulmadığına
bakıldı. Kurallara uymayan
sürücülere ceza kesildi

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlü-
ğü'ne bağlı ekipler, okul servislerine yönelik
denetim yaptı. Üsküdar Libadiye Caddesi'nde
ekipler, durdurdukları servis araçlarında evrak
kontrolü yaparak, sürücüleri kurallara uyma-
ları konusunda
uyardı. Ayrıca ekip-
ler, koronavirüs ted-
birleri kapsamında
durdurdukları servis
araçlarındaki öğren-
cilerin maske takıp
takmadıklarını, sos-
yal mesafe kuralla-
rına uyulup
uyulmadığını, de-
zenfektan bulunup
bulunmadığını kont-
rol etti. Ekipler ser-
vis görevlilerine
öğrencilerin ateşleri-
nin kontrol edilip
edilmediğini de
sordu. Denetimler

sırasında servis sürücü Sertan Zurnacı'ya eh-
liyetinin geçerlilik süresini geçmesinden dolayı
580 lira ceza kesildi. Zurnacı, "Cezayı yedik.
Ne olduğunu ben de tam anlamadım. Ehliye-
tin geçerlilik süresi dolmuş" diye konuştu.
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İstanbul Rumeli Üniversitesi Mütevelli
Heyet Başkanı Hilal Balcı, mezuniyet
töreninde yaptığı konuşmada, genç-
lere seslendi. Balcı, “Bizlere bu heye-
canı ve gururu yaşattığınız için sizlere
ayrıca teşekkür ediyorum. Meslek ha-
yatınızda hedef ve ideallerinize sıkı
sarılarak yol almanız en büyük dile-
ğimdir. Sizlere tavsiyem bölümünüz
veya mezuniyet dereceniz ne olursa
olsun mesleğinizi severek yapın. Ba-
şarının en güzel yolu sevgidir. Empati
kurun eleştirilmekten korkmayın, ken-
dinizi her zaman geliştirin ve hedefle-

rinizden şaşmayın. En önemlisi
de idealleriniz. Unutmayın

hedefe giden yolu ide-
alleriniz belirleye-

cektir. Bugün
sizleri uğurlu-
yoruz, bizleri
başarıları-
nızla her
zaman gu-
rurlandıra-
cağınızı
biliyorum.
Bundan son-

raki hayatı-
nızda hepinize

büyük başarılar
diliyorum” ifadele-

rini kullandı.

İdeallerinizden
vazgeçmeyin

İGD Başkanı 
Mehmet Mert de 
yeğeni Nazlıcan

Mert'in mezuniyet
sevincini paylaşan
isimler arasında 

yer aldı.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Mütevelli Heyet
Başkanı Hilal Balcı ve Rektör Prof. Dr. Tamer
Dodurga, üniversiteyi birincilikle bitiren
Sevda Şengül’e plaket takdim etti.

SERTAB Erener’in son dönem-
deki konserlerini ertelediği ortaya 
çıktı. İlk olarak Antalya’daki 
konserini iptal eden şarkıcı, son-
rasında da İstanbul’daki sahnesini 
erteledi. Erener’in sağlık sorunları 
nedeniyle sahneye çıkamadığı 
belirtildi. Basına yansıyan haber-
lerin ardından ünlü şarkıcıdan ilk 

açıklama geldi. Sertab Erener, 
“Beni merak edip soran herke-
se teşekkür ederim. Hastanede 
emin ellerdeyim, tedavideyim.” 
dedi. Bağırsaklarından problem 
yaşadığını belirten şarkıcı ayrıca, 
“Biletleri tükenen iki konseri iptal 
etmek zorunda kaldığım için çok 
üzgünüm” mesajını paylaştı.

SERTAB ERENER 
HASTANELiK OLDU

Beylikdüzü Komşuları Derneği, düzenlediği dayanışma gecesiyle birlikte üyeleriyle bir araya gel-
di. Gecede konuşan Dernek Başkanı Osman Tezemir, “Biz Beylikdüzü Komşuları Derneği olarak 
dünyadaki sivil toplum bilincini ayağa kaldıracağız. Dayanışmamız herkese örnek olacak” dedi

Sancaktepe Belediyesi 2021-2022 Kültür sanat sezonu açılışı Yarınlara Kalsın “Kadın” temalı kısa film yarış-
ması ödül töreni ile yapıldı. Törende konuşan ünlü oyuncu Hülya Koçyiğit, “1 kadın değişirse toplum değişir. 

Kadınların varlığı bu anlamda çok önemli. Burada da kadınların konu edinmesine çok sevindim” dedi

Emek vermeye 
devam edeceğiz
BEYLIKDÜZÜ için 
emek vermeye de-
vam edeceklerinin 
altını çizen Osman 
Tezemir, “Unut-
mamak gerekir ki, 
biz kendi ilçemizde 
elimizi taşın altına 
koyduk ve emek 
vermeye de devam 
edeceğiz” şeklinde 
konuştu.
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İSTANBUL Gaziantepliler Der-
neği tarafından bu yıl yirmincisi 
düzenlenen Gaziantep Yemek 
Şenliği Ataşehir Barbaros Pazar 
Yeri Alanı’nda başladı. Kebabı, 
katmeri, baklavası ve fıstığıyla 
dünya çapında üne sahip Gazian-
tep mutfağı birbirinden lezzetli 
yemeklerini ve kültürünü İstanbul-
luların ayağına getirdi.  İstanbul 
Gaziantepliler Derneği tarafından 
bu yıl 20’si düzenlenen Gaziantep 
Yemek Şenliği Ataşehir Barba-
ros Pazar Yeri Alanında başladı. 
Pandemi kuralları gereği geçen yıl 
düzenlenemeyen İstanbul’un en 
büyük ve en eski yemek şenliğine 
bu sene yoğun katılım yaşandı. 
Şenlikte katılımcılar için 50 bin 
porsiyon kebap ve tatlı pişiril-

mesi bekleniyor. Şenlik 26 Eylül 
Pazar Saat: 21.00’a kadar devam 
edecek. 
Gaziantep yemekleri ve 
kültürü şenlikte
Şenliğe gelenlere renkli bir prog-
ram hazırladıklarını ifade eden 
İstanbul Gaziantepliler Derneği 
Başkanı Oya Öztan Peker, “Pan-
demi nedeniyle ara verdiğimiz 
şenliklere bu sene aylar öncesin-
den hazırlandık. Gaziantep kültü-
rünü ve yemeklerini İstanbullula-

ra tanıtıyoruz. Pek çok sanatçının 
sahne aldığı, tiyatro gösterilerinin 
olacağı etkinliklerde ziyaretçiler 
hem yemeklerimizi tadıp hem de 
davul zurna eşliğinde bir eğle-
niyor. Yemek ve baklava yeme 
yarışmaları ve Yemek yapma 
yarışmaları ile Gaziantep sofrası-
nın lezzetlerine dikkat çekiyoruz. 
Şenliğimizde yuvalama, beyran, 
dövmeli alaca çorba, analı kızlı, 
İçli köfte, kebap, firik pilavı, çiğ 
köfte, kuru dolma, yaprak sarması, 
yoğurtlu patates, kekik salatası, 
nohut dürüm, kebap, katmer, bak-
lava, fıstık gibi yöremizin yüzlerce 
lezzeti tadılacak. Ayrıca yöremize 
has kuruluk, salça, pul biber, yöre-
sel sebze ve meyveler gibi ürünler 
sergileniyor” dedi.

Gaziantep yemekleri Ataşehir’de

SiViL TOPLUM BiLiNCiNi
AYAGA KALDIRACAGIZ!

BEYLİKDÜZÜ 
BEYLİKDÜZÜ 

KOMŞULARI
KOMŞULARI

İDDİALIİDDİALI

BARIŞ KIŞ

Beylikdüzü Komşuları Derneği Başkanı Osman Tezemir, Beylikdüzü Komşuları Derneği Başkanı Osman Tezemir, 
“Biz Beylikdüzü’nde komşuluk ilişkilerinin güçlenmesi “Biz Beylikdüzü’nde komşuluk ilişkilerinin güçlenmesi 
için ilçemize değer katmak ve çalışmalarımızla katkı için ilçemize değer katmak ve çalışmalarımızla katkı 
sunmak için varlığını sürdüren bir derneğiz” dedi.sunmak için varlığını sürdüren bir derneğiz” dedi.

Beylikdüzü Komşuları 
Derneği Başkanı Osman 
Tezemir’in Beylikdüzü 
Belediye Başkanı Meh-
met Murat Çalık için 

verdiği plaketi Belediye 
Başkan Yardımcısı Müla-

yim Demirtaş aldı.

SANCAKTEPE Beledi-
yesi Recep Tayyip Erdoğan 
Kongre Merkezi’nde gerçek-
leşen açılış törenine Kültür 
ve Turizm Bakan Yardımcısı 
Özgül Özkan Yavuz, San-
caktepe Kaymakamı Ahmet 
Karakaya, Sancaktepe Bele-
diye Başkanı Şeyma Döğü-
cü, Hülya Koçyiğit, Serdar 
Gökhan ve çok sayıda sanatçı 
katıldı. Yarışmanın jüri baş-
kanlığını usta oyuncu Hülya 
Koçyiğit üstlenirken, oyuncu 
İpek Tuzcuoğlu, yönetmen 
Derviş Zaim, yönetmen Nazif 
Tunç, senarist Hilal Çelenk, 
oyuncu Muhammed Emre 
Kaya, Elif Sude Hamamcı, 

senarist Mustafa Burak Doğu 
ve yönetmen Yeşim Tonbaz 
gibi isimler yer aldı. Pande-
mi nedeniyle ara verilen ve 
geçtiğimiz yıl dijital plat-
formlarda izleyici ile buluşan 
etkinliklerde bu sene, birinci 
olana 15 bin, ikinci olana 10 
bin ve üçüncü olana ise 5 bin 
para ödülü verildi. Ayrı-
ca düzenlenen yarışmaya 
başvurulan 595 senaryo için 
ve jüri üyeleri başta olmak 
üzere emek veren herkes 
adına 643 adet fidan dikimi 
yapıldı. “YARINLARA 
KALSIN” hatıra ormanına 
her yıl her senaryo için bir 
fidan dikilecek.


