
TBMM Başkanı Mustafa
Şentop, Osman Kavala'nın

serbest bırakılması yönünde çağ-
rıda bulunan 10 büyükelçi için
"Anayasa bunu bize yasaklamışken,
bizim milletvekillerimize yasakla-
mışken kalkıp yabancı ülkelerin bü-

yükelçilerinin yargıya
talimat verir bir şe-
kilde, 'derhal serbest
bırakılmasının sağ-
lanması' şeklinde bir
ifadeyle bir bildiri ka-
leme almaları Türki-
ye'de iç işlerine çok
açık ve çok terbiye-
sizce bir müdahale-
dir" dedi. I SAYFA 7

BÜYÜKELÇİLERE TEPKİ
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BAKTILAR ATEİZM BİTİYOR 
BU KEZ DEİZMİ HORTLATTILAR

Karınca Sarayı isimli You-
tube kanalında gazeteci

İrem Beyhan'ın sorularını yanıtla-
yan yazar Emine Şenlikoğlu olay
yaratacak açıklamalarda bulundu.
Ateizm ve deizmin ensest ilişkiyi
meşrulaştırdığını iddia eden Şenli-
koğlu "Ateizmi öldürdük biz. Şimdi
deizmi öldüreceğiz az kaldı.
Çünkü ateizm çok mantıksız. Bak-

tılar ateizm bitiyor, deizmi hortlat-
tılar. Ateizm ve deizm hayvanlık
alemi gibidir. Deizmde bir
adam kızıyla evlensin hiçbir
sakınca yoktur. Hangi ülkede
hatırlamıyorum; bir adam
köpeği ile nikah yaptı. De-
izmde ahlak diye bir şey yok-
tur. Deizmin, ateizmin kendisi
bozuk” açıklamasını yaptı.
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DEİST AHLAKLI OLABİLİR AMA
DEİZM AHLAKSIZ!

Emine Şenlikoğlu, "İnançsız
bir insan iyi olamaz mı?" 

sorusuna da "Deizmin kendi
içinde çok kibar hanımefendi,
beyefendiler olabilir. Her deist ya
da ateist kötü olacak diye bir
kaide yok. Ben sistemden bahse-
diyorum. Ben kişilerden bahset-
miyorum. Deist ahlaklı olabilir
ama deizm ahlaksız” şeklinde

yanıt verdi. Şenlikoğlu kendi mahal-
lesinin insanlarıyla bazen tartışmaya
girdiğinin hatırlatılması üzerine ise
“Bizim mahalleden bazıları uy-
durma hadislere de ayet gibi bakı-
yorlar. 2 yaşındaki çocukla nikah
olur mu? Bu ne terbiyesizlik” yoru-
munu yaptı. Şenlikoğlu, bu tür in-
sanların yüzünden toplumda deist
sayısının arttığını ifade etti. I SAYFA 9
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İBB Ulaşım Daire Başkanı
Utku Cihan ise projenin de-

tayları hakkında bilgi verdi. "Şu an 5
bin taksi UKOME'den çıkarsa İBB
çalışanı olacak olan taksi şoförleri-
nin özlük haklarını yayınladık. Bu
özlük haklarının uygulanabilmesi

için perşembe günü 5 bin
taksi kararını çıkarmamız gerekiyor.
Onaylandığı takdirde birkaç ay
içerisinde bu özlük haklarının ha-
yata geçtiğini göreceğiz. Biz yeni
sistemde nakit para sistemini
kaldıracağız" dedi. I SAYFA 9
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Büyükçekmece Atatürk ve
Fatih mahallelerinde hasarlı ve

depremde yıkılma riski taşıyan 111
konut ve 5 işyerinin içinde olduğu
115 bağımsız bölüm Büyükçekmece
Belediyesi’nin ekipleri gözetiminde
yıkıldı. Belediye Başkan Yardımcısı
Ömer Kazancı, “Deprem her an ge-
lebilir. Depremin ne zaman olacağı
belli olmadığı için ve Büyükçek-
mece’mizde her gün, her hafta nere-
deyse birkaç blok yaklaşık yüzlerce
daire yıkılıyor ve yenisi yapılıyor” 
ifadelerini kullandı. I SAYFA 4
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Deprem her
an gelebilir!

TAM GAZ DÖNÜŞÜM
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DEISTLER ENSEST
EVLILIK YAPABILIR!

Terbiyesizce
bir müdahale!

Maltepe İdealtepe Mahal-
lesi'nde 35 kişinin yaşadığı

12 daireli binanın mantolanması
için yapılan girişim, yan parsel-
deki mülk sahibi Ahmet Orta-
kuz'un engeline takıldı. İddiaya
göre, bina sakinleri, ilk kararını al-
dıkları 2002 yılından bu yana bi-
nanın hasar gören kuzey
cephesini mantolatmak için ça-
lışma başlattı. Ancak yan par-

selde üzerine gecekondusu bulu-
nan mülkün sahibi Ahmet Orta-
kuz, mülküne girilerek işlem
yapılmasına karşı çıktı. 19 yıldır
bina sakinleri bir türlü manto-
lama işlemini yaptıramadı. Son
olarak geçtiğimiz ay yapılmaya
çalışılan mantolama çalışması sı-
rasında mülk sahibi Ahmet Orta-
kuz'un yakınları, mantolama için
gelen işçilere engel oldu. I SAYFA 9
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Maltepe'de bina 

sakinleri ile 
gecekondu sahip-

leri arasında 
19 yıl önce başla-
yan "mantolama"

işlemi krize dö-
nerken, zaman

zaman gerilime
neden oldu

19 YILLIK KRIZ!19 YILLIK KRIZ!19 YILLIK KRIZ!19 YILLIK KRIZ!19 YILLIK KRIZ!19 YILLIK KRIZ!19 YILLIK KRIZ!19 YILLIK KRIZ!19 YILLIK KRIZ!

İBB’nin yeni taksi sistemini
açıklayan Ekrem İmamoğlu,

“Taksicilerin maaşları, sosyal yar-
dımlar ve tüm primler dahil, orta-
lama aylık net geliri 6 bin 622 TL
olacak. İBB performanslara göre
yılda iki kez prim ödeyecek” dedi. İs-

tanbul Taksiciler Esnaf Odası Baş-
kanı Eyüp Aksu ise “Şoförler buna
kesinlikle inanmıyor. Bu rakamlar
inanılacak gibi değil. İBB Başkanı-
mız UKOME toplantısı yaklaştıkça
İstanbul halkıyla bizi düşman et-
meye çalışıyor” açıklamasını yaptı.
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BU İNANILACAK GİBİ DEĞİL

Partisinin MYK toplantısı
öncesi değerlendirmelerde

bulunan TDP Genel Başkanı
Mustafa Sarıgül, Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın 10 ülkenin büyükelçi-
sine ilişkin açıklamasını çok sert

sözlerle eleştirdi. Sa-
rıgül, “Sayın Cum-
hurbaşkanı ‘Türkiye
Cumhuriyeti kabile
devleti değil’ diyor
ama kabile devleti
reisi gibi hareket edi-
yor. Bu meseleyi iç
siyasete malzeme ya-
pıyor” eleştirisinde
bulundu. I SAYFA 7

ERDOĞAN’A ELEŞTİRİ
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Kabile reisi gibi
hareket ediyor!

Büyükelçi kriziyle ilgili
ABD'nin Ankara Büyükelçili-

ği'nin paylaşımının ardından açık-
lamada bulunan AK Parti Sözcüsü
Ömer Çelik, "Ülkemizin içişlerine
ve egemenlik haklarına karışma

anlamına gelen her
beyanı en güçlü 
şekilde reddettik 
ve reddedeceğiz.
Türkiye yüksek bir 
diplomatik birikime
sahiptir. Ülkemizde
görev yapan tüm
diplomatlar için bu
son derece değerli
bir birikimdir" dedi.

TEPKİMİZİ GÖSTERDİK

ç

En güçlü şekilde
reddedeceğiz

BÜYÜK BİR DEĞİŞİM

Kadıköy Belediyesi'nin
Cumhuriyet Bayramı

kutlamaları kapsamında her
yıl düzenlediği meşale yakma
töreni, Kadıköy İskele Meyda-

nı'nda Atatürk Anıtı önünde
gerçekleşti. Meşaleyi Kadıköy
Belediye Başkanı Şerdil Dara
Odabaşı Cumhuriyet sevdalı-
larıyla birlikte yaktı. I SAYFA 5
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ÖLÜMÜNE AK PARTİLİYİM

hABEr
ANIL BODUÇ

İktidarın son yıllarda izlediği politikayı da yorumlayan 
Şenlikoğlu, “AK Parti'nin ülkenin kalkınmasına yönelik 

yaptığı çalışmaları çok beğeniyorum. Bazı hataları var ama
inanıyorum ki düzeltecekler" dedi. Şenlikoğlu, “Ölümüne

AK Partiliyim. 2023'te uzaya çıkacağız" diye konuştu.

Yazar Emine Şenlikoğlu katıldığı bir programda çarpıcı
açıklamalarda bulundu. “Deizmde bir adam kızıyla 

evlensin hiçbir sakınca yoktur” diyen Şenlikoğlu, “Ateizm
ve deizm hayvanlık alemi gibidir. Her deist ya da ateist
kötü olacak diye bir kaide yok. Ben sistemden bahsedi-

yorum. Ben kişilerden bahsetmiyorum. Deist ahlaklı 
olabilir ama deizm ahlaksız” açıklamasını yaptı

KILICLAR CEKILDI

Memleket Partisi Genel Baş-
kanı Muharrem İnce, "Türki-

ye'de bir kamu ihale kanunu
çıkarmalıyız. Rekabete açık, şeffaf.
Herkesin güvendiği. Türkiye'de Mer-
kez Bankası'nı bağımsız yapmalıyız.
Bunu başaracağız. Bakın göreceksi-
niz. Birinci parti 
olacağız" dedi.
Gençlere seslenen
İnce, “Sakın ha
memleketi terk etme
iddialarını bırakın.
Memleketi terk
etmek yok. Bu mem-
leket bizim, bu bay-
rak bizim, bu toprak
bizim” diye konuştu.
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İnce: Birinci
parti olacağız

BU MEMLEKET BİZİM

Hakimler ve Savcılar Kurulu
(HSK), 10 ülkenin büyükelçisi-

nin tutuklu bulunan Osman Kava-
la'nın serbest bırakılmasını ifade
etmesi üzerine açıklamalarda bu-
lundu. Açıklamada, "Tüm resmi ve
özel kurum ve kuruluşlar ile birey ve
toplulukların yargı bağımsızlığına

saygı göstererek, yargı-
lama süreçlerine mü-

dahale niteliği
taşıyacak her
türlü eylem ve
söylemden kaçın-
ması önem arz et-

mektedir" denildi.

SAYGI GÖSTERİLSİN

HSK’da yargıya
müdahale dedi
ç

TAKSiCiLER VE iBB KARŞI KARŞIYA Gülben Ergen
rüzgar gibi esiyor

MÜLKÜNE GİRİLMESİNİ İSTEMİYOR

Cumhuriyet meşalesi yakıldı Site üzerinden
ücretsiz erişim

İstanbul Modern Sinema, çevrimiçi gösterimlerini
sürdürüyor. Aralık ayına kadar her ay iki üçleme-

nin gösterileceği 3x2 program dizisinin ilki Topoğrafya,
25 Ekim – 6 Kasım 2021 tarihleri arasında müzenin web
sitesi üzerinden ücretsiz erişime sunuluyor. I SAYFA 10

ç

Hak sahibi mülk
sahibi olacak!

Bağcılar Belediyesi, Fatih 
Mahallesi Demircan Sitesi’nde

büyük bir değişime imza atıyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’yla yap-
tıkları görüşmeler sonucunda maksi-
mum destek aldıklarını söyleyen
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı,
hak sahiplerinin en uygun şartlarda
mülk sahibi olacağını belirtti.
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Gülben Ergen, son albümü
Seni Kırmışlar ile müzik piya-

sasına damgasını vurdu. İstanbul
ve Ankara'da verdiği konserlerle
adından övgüyle söz ettiren güzel

şarkıcı, “Bir kere daha müzik
dünyasına hızlı bir giriş

yaptım. Gülben Ergen
rüzgarı estirmeye baş-
ladık da diyebiliriz.

Özellikle hayranları-
mın ilgisi, müzikse-
verlerin beğenisi
beni çok mutlu
ediyor. Bu an-
lamda sanatıma
en iyi şekilde
devam etmeyi
sürdüreceğim.
Destek veren
herkese teşek-
kür ediyo-
rum” dedi.

NAKİT PARAYI KALDIRACAĞIZ
ç

Sayfa 13

Mustafa Şentop

Mustafa Sarıgül

Ömer Çelik

Ünlü yazar Emine
Şenlikoğlu, katıl-

dığı bir programda
uzun süre tartışıla-
cak açıklamalarda 

bulundu. 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıkladığı
yeni taksi sistemine tepki geldi. İstanbul Tak-
siciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, “İBB
Başkanımız İstanbul halkıyla bizi düşman
etmeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce



YÜKSEK yoğunluklu spor 
gibi fizyolojik ihtiyacın arttığı 

durumlar haricinde burun solunu-
mu yapmak, doğru nefes için önemli 

olduğunu söyleyen Doç. Dr. Bozkaya, 
“Çünkü burundan alınan hava 

nemlenir, filtrelenir; bundan 
verilen hava dirençle karşı-

laştığı için akciğeri yeni 
nefese hazırlar. Bu 

nedenle kronik bu-
run tıka-

nıklığı problemleri yaşayanlar mutlaka 
Kulak Burun Boğaz hekim kontrolün-
den geçerek sorunun çözüm yollarını 
bulmalıdır. Rahat bir pozisyonda 
otururken, sağ el göğüs boşluğu, sol el 
karın boşluğu üzerindeyken; burundan 
derin nefes alınır, burundan geri verilir. 
Nefes verilen süre, nefes alınan sürenin 
yaklaşık 2 katı olmalıdır. Bu neden-
le genelde 4-4-8 nefesi veya 
başlangıç için 3-3-6 nefesi 
uygulanır.”

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

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

Hafızada iyileşme gözlendi  

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

Beyaz cevheri küçülttü

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

Gençlerde henüz denenmedi

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

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

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

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

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

Protein kaçağına dikkat

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

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

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

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

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

İdrar sıkıntısı belirti

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

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

Son teknolojik tedaviler 

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

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

SERTLEŞME
PROBLEMİ 

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

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

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

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

Hafızada iyileşme gözlendi  

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

Beyaz cevheri küçülttü

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

Gençlerde henüz denenmedi

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

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

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

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

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

Protein kaçağına dikkat

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

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

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

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

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

İdrar sıkıntısı belirti

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

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

Son teknolojik tedaviler 

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

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

SERTLEŞME
PROBLEMİ 

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

60-80 yaş aralığındaki 247
katılımcıyı gözlemleyen yeni
bir çalışma, yürüme gibi fizik-
sel aktivitelere katılmanın,
beyni olumlu bir şekilde
etkileyebileceğini buldu.
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BEYKENT Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Arş. Gör. Eda 
Balcı, kırmızı pancarın içeriğinde 

A, C, E, B6, B12 ve K vitaminlerinin 
yanı sıra potasyum ve fosfat gibi 
minerallerin bulunduğunu söyleye-
rek kırmızı pancarın birçok hastalıkta 
etkili bir besin öğesi olduğuna dikkat 
çekti. Balcı ayrıca kırmızı pancarın 
bağışıklık sistemi üzerinde en etkili 
vitaminlerden biri olan C vitamini 
yönünden oldukça zengin olduğunu 
ifade ederek, içeriğindeki C vitamini 
sayesinde bağışıklık sistemini güçlen-
direrek, hastalıklarla baş etme gücü-
müzü arttırdığını ve birçok hastalığın 
ortaya çıkmasını da engellediğini söy-
ledi. Balcı, “Kırmızı pancarın faydala-
rından bir diğeri ise demir eksikliği ve 
kansızlığın giderilmesinde etkili olma-
sıdır. Pancar suyunun alyuvar düzeyini 
arttırarak kan yapımına katkıda bulun-
ması, bu sebzeyi oldukça değerli bir 
besin haline getirmektedir. Özellikle 
kansızlık sorunu yaşayan kişi sayısının 
azımsanmayacak kadar fazla olduğu 
ülkemizde pancar tüketimi oldukça 
önem taşımaktadır” diye konuştu.

Zayıflamak için etkilidir
Kırmızı pancarın posa içeriği yüksek 

bir besin olduğunu belirten Balcı, “Bu 
özelliği sayesinde bağırsak hareketle-
rini düzenler. Böylece kabızlık, hazım-
sızlık, karında şişlik gibi sorunların 
önüne geçer. Düzenli ve ölçülü tüke-
tildiğinde özellikle kabızlık sorununda 
oldukça etkili olur. Posa içeriği yüksek 
bir besin olduğu için tokluk hissini 
artırır ve zayıflamada da etkili olur” 
ifadelerini kullandı. Yapısında bulunan 
betalain adlı maddenin ve C vitaminin 
ısıdan zarar görmesini engellemek 
için pancarın çiğ olarak tüketilmesinin 
daha doğru olduğunu söyledi. Balcı, 
kırmızı pancarın buharda maksimum 
15 dakikayı geçmeyecek şekilde tüke-
tilebileceğini de söyledi.

Hastalık mey-
dana gelme-
den alınan 

önlemlerin tıpta 
“primer” koruma, 
hastalık meydana 
geldikten sonra alı-
nanların ise ölüm ve 
sakatlıkları azaltmaya 
yönelik “sekonder” 
koruma olarak ad-
landırıldığını belirten 

VM Medical Park Ankara Has-
tanesi’nden Kardiyoloji Uzmanı 
Doç. Dr. Özlem Bozkaya, “Primer 
korumada amaç, var olan sağlıklı 
olma halini sürdürme ve kaliteli 
yaş almaktır. Nefes egzersizlerinin 
hem primer hem sekonder koru-
mada yeri vardır” diye konuştu.
Kalp atımı gibi nefes alıp verme-
nin de biz farkına varmadan kont-
rolümüz haricinde devam eden 
otonomik fonksiyon olduğuna 
dikkat çeken Doç. Dr. Bozkaya, 
şöyle devam etti: “Her ne kadar 
otonomik bir fonksiyon olmasa 
bile, biz nefesimizi kontrol edebi-
liriz. Nefes sıklığını, derinliğimizi 
değiştirerek bu otonomik fonksi-
yonu yönetebiliriz” 

Yanlış nefes alışı 
hastalıları tetikliyor
Doğduğumuzda karın solunumu 
yaparken, ilerleyen dönemlerde 
yaşadığımız tecrübelerin nefes alış 
verişimizi değiştirdiğini söyleyen 
Doç. Dr. Bozkaya, “Bir süre sonra 
nefesimizi farkında olmadan tut-
maya, daha yüzeysel nefes almaya 
başlıyoruz. Gün içerisinde masa 
başında çalışmak ve duruş bozuk-
lukları karın solunumu yapmamızı 
daha fazla kısıtlıyor. Yanlış nefes 
alıp vermeye başlıyor ve bunu 
fark etmiyoruz. Ancak yanlış 

nefes vücutta sürekli baş gösteren 
halsizlik, yorgunluk, kaygı bozuk-
luğu, açıklanamayan kronik ağrılar 
gibi pek çok bedensel ve ruhsal 
sorunla bize alarm veriyor ve biz 
de maalesef bu alarmın neden 
kaynaklandığını anlamıyoruz. Ne-
fesini düzelterek bu şikâyetlerden 
arınanlar, doğru nefesin önemini 
anlıyor” dedi.

Doğru nefesin anahtarı 
diyafram 
Burundan alınıp verilen nefesin sa-
kin, sessiz ve derin bir nefes olduğu-
na dikkat çeken Doç. Dr. Bozkaya, 
“Stresli ve kaygı dolu bir anımızda, 
duygulardan en çok etkilenen ve 
nefes işinin yüzde 75’inden sorumlu 
olan diyafram kası kilitlenir. Böyle 
zamanlarda tıkanma ve nefes ala-
mama hissi yaşarız. Derin ve doğru 
nefes ile bu kilitlenmeyi çözebiliriz. 
Özellikle kaygı ve stresle baş etme-
nin en pratik ve etkili yollarından 
biridir nefes” diye konuştu. Karın 
içi organları akciğerlerin bulunduğu 
göğüs boşluğundan ayıran, şemsiye 
şeklinde bir kas olan diyaframın 
solunum işini büyük oranda gerçek-
leştiren bir organ olduğunu vur-
gulayan Doç. Dr. Bozkaya, “Nefes 
verirken yukarı doğru hareket eden 
diyafram kası; akciğerlerdeki hava-
nın tamamen boşaltılmasını sağlar. 
Diyaframı etkin kullanmak sadece 
nefes alıp verme işi değil; tüm or-
ganlara olan desteği arttırmak için 
gereklidir” dedi. 

Stres ve kaygı 
sevisyesini azaltır
Doç. Dr. Bozkaya, nefesin vücudu-
muzdaki etkileri hakkında şu açık-
lamalarda bulundu:“Stresli, kaygılı 
zamanlarda aktive olan, tehlike-
lerden korunmamız için bizi aktif 

hale getiren sempatik sinir siste-
minin aksine; vücuda ‘dinlen-o-
nar-rahatla-iyileş’ komutunu veren 
parasempatik sisteminin en önemli 
uyarıcısı Vagus siniridir. Bu sinir 
diyafram içinde yol kat ettiği için, 
her diyafram hareketinde uyarılır. 
Diyafram nefesi kullanan kişi bu 
nedenle parasempatik alana girer; 
vücuda ‘dinlen-onar-iyileş’ sinyali 
gönderilir. Derin diyafram nefes 
egzersizinin hipertansif hastalar-
da değerlendirildiği 13 çalışmada 
4 hafta boyunca günde 2 kez, 
dakikada 6-10 nefes olacak şekilde 
10’ar dakikalık yapılan derin diyaf-
ram egzersiziyle tansiyon değerleri 
ve kalp atım hızlarında azalma 
gözlendiğini belirtilmiştir.”

Nefes egzersizi 
uykusuzluğa iyi gelir
Derin diyafram egzersizinin uyku-
dan önce 5-10 dakika süreyle ya-
pılması, uykuya geçişi kolaylaştır-
dığını belirten Doç. Dr. Bozkaya, 
“Gün içerisinde diyafram egzersizi 
yaparken uykunuz geliyorsa, gece 
kaliteli uyku uyuyamamışsınız 
demektir. Bu nefes egzersizlerini 
hayatına ekleyerek uyku kalitesini 
artırmaya destek olabilirsiniz. Gün 
içerisinde pek çok stres etkenine 
maruz kalırız, dışarıdan gelen 
pek çok etkeni kontrol edemeyiz 
ancak bunlara verdiğimiz bedensel 
ve ruhsal yanıtı nefesle kontrol 
edebiliriz. Sınav zamanları, top-
luluk önü konuşmalar gibi stres 
düzeyini yükseltecek aktiviteler 
öncesi yapılan derin diyafram 
nefes egzersizi ile algıda iyileşme, 
odaklanma artışı ve kaygı düze-
yinin azaltılması mümkün. Böyle 
zamanlarda 5 dakika da olsa nefes 
egzersizi yapmayı deneyin.”şeklin-
de konuştu.

Doç. Doç. Dr. Dr. 
Özlem Özlem 
BozkayaBozkaya

 HAYATINIZDA bu şekilde 
sınır koyamıyorsanız “Hayır” 
diyebilme becerisini edinmeli-

siniz diyen Yakupoğlu, Neden “hayır” 
diyemiyoruz sorusunu şöyle açıkladı, 
“ Nasıl söyleyeceğinizi bilemezsiniz. 
Aslında basitmiş görünse de daha 
önce hayatlarında sınır koyamamış 
kişiler için zordur. Bunu diyebilmek 
için deneme ve pratik gerekir. Etkili 
iletişim yöntemleri ile karşınızdakinin 
kalbini kırmadan nasıl hayır dersiniz 
diye çalışmak gerekir. Hayır derseniz 
karşınızdaki kişinin kalbini kıracağı-
nızı size kırılacağını düşünürsünüz ve 
kırmamak için kendinizden verirsiniz. 
Reddedileceğinizden, yeterince onay-
lanmayacağınızdan, çevre tarafından 
dışlanabileceğinizi düşünürsünüz. 
Karşınızdakini kaybedeceğinizi, yalnız 
kalacağınızı düşünebilirsiniz. Yeterin-
ce özgüvenli hissetmezsiniz. Büyürken 
başkalarının sizden bişey istediğinde 

yapmanız gerektiğine inandırılmışsı-
nızdır. Büyüme ve yetişme şekli olarak 
bu kendinizi “Evet” demek zorunda 
hissetmişsinizdir. Yani büyüme ve 
yetiştiğiniz aile ortamıyla ilgili se-
beplerle de hayır diyemeyebilir, sınır 
koyamayabilirsiniz” şeklinde konuştu. 

Kimler hayır diyemez?
Sınırını korumayan insanların hayır 
diyemediklerini söyleyen Yakupoğlu 
şöyle devam etti, “Kendini daha çok 
yetersiz hisseden insanlar ve sınırını 
koruyamayan insanlar, korkuları ve 
kaygıları olan hayatla ilgili endişe 
taşıyan insanlar hayır diyemezler. 
Karşılarındaki kişiye sınır koyarlarsa 
iyi insan olmaktan çıkacaklarını düşü-
nürler. Bu yüzden fiziksel, bedensel, 
ruhsal, duygusal, kişilik, aile, maddi 
kaynaklar gibi her türlü yaşantıda ve 
durumda sınırını koruyamayan kişiler 
zorlandıkları için de çevre tarafından 
da suistimale açık 
olabilirler” dedi. 

HAYIR DEMEKTEN
KORKMAMALISINIZ
Uzm. Psk. Melda Yakupoğlu insanların neden ‘hayır’ diyemediği konusunda önemli 

açıklamalarda bulundu. Hayır diyemedikleri içinde kendilerini istemedikleri durum-
lar içerisinde bulurlar diyen Yakupoğlu, “ Bazen insanlar bazı durumlarda “hayır” 

diyemezler. Bu fedakarlık hali bazen kişinin kendisine zarar getirebilir” dedi

Pancarın bilinmeyen faydaları

DOGRU DOGRU 
NEFES NEFES iiLE LE 

SSTRESTEN TRESTEN 
ARININ ARININ 

Dünyada son dönemde kalp damar hastalıklarına bağlı ölüm ve sakatlıkları azalt-Dünyada son dönemde kalp damar hastalıklarına bağlı ölüm ve sakatlıkları azalt-
mak için koruyucu önlemleri içeren stratejilerin daha sık kullanılmaya başladığının mak için koruyucu önlemleri içeren stratejilerin daha sık kullanılmaya başladığının 
altını çizen VM Medical Park Ankara Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı ve Nefes Teknik-altını çizen VM Medical Park Ankara Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı ve Nefes Teknik-
leri Eğitmeni Doç. Dr. Özlem Bozkaya, “Koruyucu stratejiler arasında yer alan doğru leri Eğitmeni Doç. Dr. Özlem Bozkaya, “Koruyucu stratejiler arasında yer alan doğru 

nefes alma tekniğiyle kalbimizi stresten ve kaygıdan koruyabiliriz” dedinefes alma tekniğiyle kalbimizi stresten ve kaygıdan koruyabiliriz” dedi

Doğru nefes için burun solunumuDoğru nefes için burun solunumu

BURAK ZİHNİ 

“Duygu, düşünce ve isteklerinizi 
net olarak söylemek sizin daha iyi 
iletişim kurmanızı sağlar” açıklma-
sını yapan Uzm. Psk.  Yakupoğlu, 
“İnsanlar ne istediğinizi ve neyi 
istemediğinizi bilirler ona uygun 
şekilde davranırlar. İstemediğiniz 
durumlarda kalmazsınız. Aile, 
çocuklar en yakınlar bile söz konusu 
olsa insanın kendi içerisinde kişisel 
alana ve yaşam tercihlerine, dav-
ranışlarına, mahremiyetine saygı 
gösterilmesi gerekir. Aile içerisinde 
bile çocuklar, ebeveyn olarak sizin 
“Hayır” tavrınızın net olduğunu 
bilirse istekleri konusunda ısrarcı 
olmayacaklardır. Çocuklarınız da 
sağlıklı sınırların neler olduğunu 
sizden görüp öğreneceklerdir. Eğer 
nasıl hayır diyeceğinizi bilmiyorsa-
nız psikoterapi ile sizdeki sebeple-
rin neler olduğu değerlendirilme-
lidir ve psiko-eğitim, etkili iletişim 
becerileri, sınır koyma becerileri 
eğitimi ile desteklenmelisiniz. 
Kendinizi güzelce ifade ettiğiniz, 

insanlardan çekinip, 
kaygı, korkuyla ne 
cevap vereceğinizi 
düşünmediğiniz 
bir iletişim dili sizi 
yaşam içerisinde 
daha anlaşılır 
kılacak ve her 
alanda başarı-
larınız artıp 
sizi kendinizi 
gerçekleştirme 
yolunda daha 
üst noktalara 
taşıyacaktır” 
diye konuş-
tu. 

Uzm. Uzm. Psk. Psk. 
Melda Melda 
YakupoğluYakupoğlu

NEDEN HAYIR DEMELİSINİZ?

ORGAN bağışı konusunda 
farkındalık oluşturmak ve 
bilinirliği artırmak amacıyla 

Medicana Sağlık Grubu’nun deste-
ğiyle Türkiye genelinde 21-24 Ekim 
tarihleri arasında sanal koşu düzen-
lendi. “Hayat Kurtarmak İçin Yarış-
tayız- Run For Life” sanal koşusu, 
bu yıl binlerce gönüllünün katılımıyla 
start aldı. Türkiye genelinde organ 
nakli bekleyen 27 binin üzerindeki 
hastaya dikkat çekmek amacıyla, 
spor tutkunlarını sanal koşuda bir 
araya getiren organizasyonda organ 
bağışı çağrısında bulunuldu. Türki-
ye’nin dört bir yanından sanal koşuya 
katılan gönüllüler, kendi belirledik-
leri 5 kilometre uzunluğundaki par-
kurda 21 Ekim 2021 günü 00.00’dan 
24 Ekim 2021 günü 23.59’a kadar 
istedikleri bir zaman diliminde organ 
nakli bekleyenlere umut olmak 
için koştu. Caddebostan sahilinden 
koşarak destek verenler arasında 
Uluslararası Organ Nakli Hemşire-
leri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi 
Doç. Dr. Arzu Kader Harmancı 
Seren, Medicana Sağlık Grubu organ 
nakli hekimleri, yüzlerce koşu grubu, 
nakil olan hastalar start noktasında 
yerini aldı. Organ nakli bekleyen-
lerin hayatına dokunarak geleceğe 
dair bir umut ışığı olabileceklerini 
vurgulayan Medicana Çamlıca Has-
tanesi Genel Müdürü Murat Kaya, 

7 yıldır organ nakli bekleyen kişilere 
umut olmak için koşular yaptıkları-
na dikkat çekti.Türkiye’de yapılan 
organ nakillerinin çok büyük bir 
kısmının canlıdan canlıya yapıldığını 
hatırlatan Kaya, “Halbuki insanlar 
hayatlarını kaybettikten sonra organ 
bağışı yaptığında organ bekleyen 
birçok insana hayat olacak. Öldükten 
sonra organlarımızı bağışlayıp, yeni 
bir yaşamı desteklemek çok önemli” 
ifadelerini kullandı.

Bağış için farkındalık arttırılmalı
Türkiye’de organ bağışı konusunda 
farkındalığın daha da artırılması 
için birçok çalışma yapılması ge-
rektiğine dikkat çeken Medicana 
Karaciğer Nakli Sorumlusu- Genel 
Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz 
Ara, “Ülkemizde 25 binden fazla 
organ nakline ihtiyaç duyan hastamız 
mevcut. Birinci sırada böbrek, ikinci 
sırada karaciğer nakli gelmekte-
dir. Şu ana kadar ülkemizde 1.170 
karaciğer nakli yapılmıştır. Yüzde 
90 canlıdan canlıya, yüzde 10 da 
kadavradan canlıya. Toplumun her 
kesimini kadavra bağışı yap-
ması yönünde yönlendirmek 
gerekmektedir. En çok dinen 
bir sakıncası olup olmadığı 
soruluyor. İslam dinine göre 
organ bağışının bir sıkıntısı 
yoktur. Bütün İslam alimleri 

bu konuda fetva vermişlerdir. Hal-
kımızın her kesimini organ bağışına 
davet ediyorum çünkü bu hastalar 
kendileri ya da bir yakınları olabilir. 
Herkesin bu konuda duyarlı olması 
gerekmektedir” diye konuştu.

Organ bağışı insanlığa borçtur
Medicana Çamlıca Hastanesi Göz 
Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Pey-
kanTürkçüoğlu ise, kornea nakilleri-
nin ret oranı düşük, çok seri şekilde 
yapılabilen bir cerrahi yöntemi 
olduğunu söyledi. Prof. Dr. Türk-
çüoğlu, “Türkiye’de 50-60 civarında 
kornea bankası var ve bu kornealar 
Türk hastalara ancak yeterli oluyor. 
Yurt dışından başvuran hastalar için 
biz yurt dışından kornea ithal ederek 
gerçekleştiriyoruz. Ülkemizdeki 
vatandaşlarımız organ bağışına daha 
dikkat ederse; organ bağışı sayımız 
artar ve ithal etme zorunluluğu-
muz kalmaz. Ruhumuz bedenden 
çıktıktan sonra organlarımız aslında 
değersiz, kıymetsiz bir et parçasına 
dönüşüyor. Organlarımızı bağışla-
mak insanlığa borcumuz” dedi.

ORGAN BAĞIŞI İÇİN KOŞTULAR
Organ bağışına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen “Hayat Kurtarmak İçin Yarıştayız- Run For Life” sanal koşusu sona erdi. Tür-
kiye genelinde toplam bin 500 gönüllü 6,5 milyon adımla 7 bin 500 kilometrelik mesafeyi organ bağışı bekleyenler için kat etti
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KüçüKçeKmece'de ormanlık alanda
ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu.
Üzerinden kimlik çıkmayan 25 yaşların-

daki kişinin cansız bedeni, olay yeri incelemesinin
ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Beş-
yol Mahallesi İnönü Caddesi'nde yol kenarındaki
ormanlık alanda saat 11.00 sıralarında, kimliği belir-
siz 25 yaşlarındaki bir erkek, iple ağaca asılı halde
bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık
ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk
incelemede, asılı halde bulunan kişinin hayatını kay-
bettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından çevrede
güvenlik önlemi alınarak, olay yerinde inceleme ya-
pıldı. 25 yaşlarındaki kişinin cansız bedeni, yapılan
incelemelerin adından Adli Tıp Kurumu morguna
kaldırıldı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

16 yıl önce evlenen Cem Sal-
tıkalp, 2020 yılının Kasım
ayında bazı sebeplerden do-

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

Hastaneye beni almadılar

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

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

Eve girmek istemiyorum

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

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

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

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

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

arası anma sürüşü yapıldı.

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

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

Umut'la hiç tanışamadı

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

Mücadele edeceğiz

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

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

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

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

BISIKLETLI
PROTESTO

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

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

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

Kendimi kenara attım

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

Maganda dehşeti

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

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

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

polise teslim oldu. Şüpheli Mehmet C.Ç. adliyeye
sevk edildi.  Öte yandan olay günü yaşananlar gü-
venlik kamerasına yansıdı. Olay 26 Haziran'da
Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana
geldi. Şüpheli Mehmet C.Ç ve eşi A.Ç.'nin, H. is-
mindeki kız arkadaşlarıyla, H.'nin babasına ait me-
kana gelip gitme konusunda aralarında
küfürleşmeye varan tartışma yaşandı. Bu olay üze-
rine H.'nin erkek arkadaşı Abdulkadir U.(21) Meh-
met C.Ç.'yi telefonla arayarak tehdit etti. Daha
sonra Mehmet C.Ç. ile olay yerinde buluşmak için
sözleşen Abdulkadir U. yanına arkadaşı Sinan K.'yı
da alarak gitti. Olay yerinde çıkan kavgada Sinan
K., Mehmet C.Ç. tarafından silahla ateş edilmesi
sonucu yaralandı. Mehmet C.Ç. olay yerinden
otomobille kaçarken, yaralanan Sinan K. kaldırıl-
dığı hastanede hayatını kaybetti. DHA
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KüçüKçeKmece'de ormanlık alanda
ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu.
Üzerinden kimlik çıkmayan 25 yaşların-

daki kişinin cansız bedeni, olay yeri incelemesinin
ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Beş-
yol Mahallesi İnönü Caddesi'nde yol kenarındaki
ormanlık alanda saat 11.00 sıralarında, kimliği belir-
siz 25 yaşlarındaki bir erkek, iple ağaca asılı halde
bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık
ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk
incelemede, asılı halde bulunan kişinin hayatını kay-
bettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından çevrede
güvenlik önlemi alınarak, olay yerinde inceleme ya-
pıldı. 25 yaşlarındaki kişinin cansız bedeni, yapılan
incelemelerin adından Adli Tıp Kurumu morguna
kaldırıldı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

16 yıl önce evlenen Cem Sal-
tıkalp, 2020 yılının Kasım
ayında bazı sebeplerden do-

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

Hastaneye beni almadılar

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

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

Eve girmek istemiyorum

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

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

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

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

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

arası anma sürüşü yapıldı.

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

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

Umut'la hiç tanışamadı

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

Mücadele edeceğiz

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

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

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

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

BISIKLETLI
PROTESTO

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

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

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

Kendimi kenara attım

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

Maganda dehşeti

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

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

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

polise teslim oldu. Şüpheli Mehmet C.Ç. adliyeye
sevk edildi.  Öte yandan olay günü yaşananlar gü-
venlik kamerasına yansıdı. Olay 26 Haziran'da
Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana
geldi. Şüpheli Mehmet C.Ç ve eşi A.Ç.'nin, H. is-
mindeki kız arkadaşlarıyla, H.'nin babasına ait me-
kana gelip gitme konusunda aralarında
küfürleşmeye varan tartışma yaşandı. Bu olay üze-
rine H.'nin erkek arkadaşı Abdulkadir U.(21) Meh-
met C.Ç.'yi telefonla arayarak tehdit etti. Daha
sonra Mehmet C.Ç. ile olay yerinde buluşmak için
sözleşen Abdulkadir U. yanına arkadaşı Sinan K.'yı
da alarak gitti. Olay yerinde çıkan kavgada Sinan
K., Mehmet C.Ç. tarafından silahla ateş edilmesi
sonucu yaralandı. Mehmet C.Ç. olay yerinden
otomobille kaçarken, yaralanan Sinan K. kaldırıl-
dığı hastanede hayatını kaybetti. DHA
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OLAY, dün akşam saatlerinde 
Esenyurt Osmangazi Mahalle-
si’nde bulunan Kıraç Sinoplular 

Yardımlaşma ve Dayanışma Derne-
ği’nde meydana geldi. İddiaya göre, 
bir grup ellerinde sopalarla husumet-
lerinin içeride oturduğu derneğe geldi. 
Karşı karşıya gelen iki grup arasında 
kısa sürede kavga çıktı. Çıkan kavga-

da iki tarafta sopa, tekme, tokatlarla 
birbirlerine saldırdı. İhbar üzerine olay 
yerine çok polis ekipleri sevk edildi. 
Kavgaya karışan kişiler, polis ekipleri-
nin müdahalesi ile kısa sürede ayrıldı. 
Kavgaya karıştığı tespit edilen kişiler 
ifadeleri alınmak  üzere polis merkezi-
ne götürüldü. Yaşananlar vatandaşın 
cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt’ta iki grup 
arasında sopalı kavga
Esenyurt’ta, aralarında husumet bulunan iki grup, sokak ortasında tekme, 
tokat ve sopalarla birbirlerine saldırdı. Olay yerine gelen polis kavgaya 

karışanları gözaltına alınırken, yaşanan kavga ise cep telefonuna yansıdı

Olay, önceki gün saat 17.00 sıra-
larında Sultangazi Yunusemre 
Mahallesi 1331 Sokakta yaşandı. 

Edinilen bilgiye göre, yolun karşı tara-
fına geçmeye çalışan 60 yaşlarındaki bir 
kişiye otomobil çarptı. Yaşlı adam çarp-
manın etkisiyle savrularak yere düştü. 
Yaralı adamın yardımına çevrede 
bulunan esnaf koştu. İhbar üzerine olay 
yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay 
yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdaha-
lesini olay yerinde yaptıkları yaşlı adamı 
hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgi 
inceleme başlattı. Kazayı evinin balko-
nundan görüp yardıma koşan Coşkun 

İncegül, “Eşimin balkona telaşla çıkma-
sından kaygılandım ve baktım aşağıda 
bir kaza vardı. Sağlıkçı olmam hasebiyle 
kazaya müdahale etme gereği duydum 
ve aşağı indim. Olay yeri güvenliği 
sağlanmıştı. Arkadaşlara kendimi ta-
nıttım, ilkyardımcı olduğumu söyledim 
ve yaralıyı kıpırdatmamalarını istedim. 
Yaşlı adam kaldırımdan aşağı inerken 
park halindeki kamyonunda olması 
ve yolun tek şeride düşmesi nedeni ile 
sanırım otomobil kaçamamış ve ayna-
nın olduğu yerden yaşlı adamın beline 
ve kaburgalarına vurmuş, o şekilde yere 
düşürmüş” dedi.

Sultangazi’de yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı 
adama araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen 

adamın yardımına çevredeki esnaf koştu

ARNAVUTKÖY Adnan Menderes 
Mahallesi’nde bulunan ve ilçe mer-
kezine girmeden İstanbul Havali-

manına bağlanabilmeyi sağlayan Egemen 
Caddesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
tarafından bir süre önce hizmete açıldı. 
Caddedeki trafik ışıklarının yanlış yere 
koyulduğunu ve sürücülerin trafik ışıkla-
rını geç fark ettikleri için sürekli kazaların 
yaşandığını iddia eden mahalle muhtarı ve 
sakinleri yaşanan kazalardan dolayı tepki 
gösterdi ve yetkililerin önlem almalarını 
istedi. Mahalle muhtarının onlarca kaza 
yaşandığını söylediği  Egemen Caddesi’ne 
sürücüleri yavaşlatmak için kasis yapıl-
dı. Ancak karanlık caddede kasisi fark 
etmeyen sürücüler zor anlar yaşadı. Hızla 
kasise giren araçlar adeta havalandı. Bazı 
araçlarda hasar oluştu. Bunun üzerine 

mahallenin gençleri ise kasisin olduğu 
bölgede sürücüleri uyarmak için nöbete 
başladı. Aydınlatmanın da yetersiz olduğu 
öne sürülen caddede araç sürücülerini 
uyarmaya çalışan gençler, yaptıkları el kol 
hareketleri ile araç sürücülerini yavaşlat-
maya çalıştı. Mahallenin gençlerinden De-
lil Baba, arkadaşları ile son birkaç gündür 
saatlerce yol kenarında bekleyerek hızla 
gelen araç sürücülerini kasis konusunda 
uyardıklarını belirterek, kasisin yanlış 
yere koyulduğunu söyledi. Baba, “Ka-
sis tabelasını biraz daha geri koymaları 
lazım ki sürücüler kasisi fark etsin ya da 
kasisi biraz daha geriye koymaları lazım. 
Sürücüler kasisten hızla geçince bir anda 
direksiyon hakimiyetlerini kaybediyorlar. 
Araçlar kasise çarpınca altlarından kıvıl-
cımlar çıkıyor bazen” dedi. 

Olay, dün akşam 
saatlerinde Esenyurt 
Talatpaşa Mahalle-

si’nde sitenin içindeki tekel 
bayiinde yaşandı. İddiaya 
göre, tekel bayine gelen 
Hüseyin Yaşatan henüz bi-
linmeyen bir nedenle Rama-
zan Özekinci ile tartışmaya 
başladı. Tartışma kavgaya 
dönüştü. Yaşatan, iş yeri 
sahibi tarafından darbedil-
dikten sonra olay yerinden 
ayrıldı. Tabanca ile tekrar 
tekel bayine dönen Yaşatan, 
iş yerinde Ramazan Özekin-
ci’yi bulamayınca beklemeye 
başladı. Bu sırada bir apart-
man dairesine paket servis 
götüren tekel bayi sahibinin 

kardeşi Ferdi Özekinci’yi (28) 
gören saldırgan, belinden 
çıkardığı tabanca ile ateş 
etmeye başladı. Silahtan 
çıkan mermiler, Özekinci’nin 
göğsüne isabet etti. İhbar 
üzerine olay yerine polis 
ve sağlık ekipleri gelirken, 
Yapılan ilk müdahalenin ar-
dından Özekinci, kaldırıldığı 
hastanede hayatını kaybetti. 
Silahlı saldırgan Yaşatan da 
olayın ardından hastaneye 
gitti.  Polis ekipleri hasta-
nede yapılan müdahalenin 
ardından saldırganı, ifadesini 
almak üzere polis merkezine 
götürdü. Yaşatan’ın polis 
merkezinde işlemleri devam 
ediyor.

KAVGA ETTIĞI ADAMIN
KARDEŞINI ÖLDÜRDÜ

Esenyurt’ta tekel bayiini işleten kişi tarafından dar-
bedilen Hüseyin Yaşatan, kavga ettiği iş yeri sahibinin 

kardeşi Ferdi Özekinci’yi tabancayla öldürdü

ARNAVUTKÖY’DE 
UÇURAN KASIS

Arnavutköy’de açıldığı günden beri çok sayıda trafik kazasının yaşandığı Egemen Cad-
desi’ne yapılan kasis sürücülere zor anlar yaşatıyor. Kasisi fark etmeyen sürücülerin 
kullandığı araçlar adeta havalandı. Sürücüleri, mahallenin gençleri uyarmaya çalıştı

İSTANBUL Emniyet 
Müdürlüğü Narkotik 
Suçlarla Mücadele Şube 

Müdürlüğü görevlileri, 23 Ekim 
Cumartesi günü Esenyurt ve 
Şişli’de uyuşturucu organizas-
yonlarında faaliyet gösterdiği 
tespit edilen araç ve adreslere 
yönelik operasyon düzenledi. 
Adreslere düzenlenen operas-
yonlarda 3 şüpheli gözaltına 
alındı. Esenyurt’taki adrese 
yapılan aramalarda 48 kilo 500 
gram eroin, Şişli’de depoda 
yapılan aramalarda ise 236 kilo 
500 gram eroin ele geçirildi. 
Operasyon anları kameralara 
yansırken, ele geçirilen 285 kilo 
eroin İstanbul Emniyet Mü-
dürlüğü Vatan Yerleşkesi’nde 
sergilendi. Gözaltına alınan 3 
şüpheli emniyetteki işlemleri-
nin ardından sevk edildiği adli 

makamlarca tutuklanarak ce-
zaevine gönderildi. Öte yandan 
İçişleri Bakanı Süleyman Soy-
lu’da operasyona ilişkin Twitter 
hesabından yaptığı açıklamada 
“İstanbul İl Emniyet Müdürlü-
ğü ekiplerimiz tarafından 285 
kilo eroin ele geçirildi. Emniyet 
Teşkilatımızı ve emeği geçen 
tüm Polislerimizi tebrik ediyo-
rum”  ifadelerini kullanmıştı.

Zehir tacirlerine darbe
Esenyurt ve Şişli’de uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen adresler ile bir 
araca düzenlenen operasyonda 285 kilogram eroin ele geçirildi. Gözaltına 

alınan 3 şüpheli tutuklanırken,  operasyon anları da  kameraya yansıdı

İSTANBUL’DA piyasaya de-
ğeri 84 milyon lira olduğu be-
lirtilen sahte telefon aksesuarı 

ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli 
gözaltına alındı. İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdür-
lüğü ekipleri, Fatih ve Esenler’de 
sahte cep telefonu aksesuarı satışı 
yapıldığı ihbarını aldı. Hazırlıklarını 
tamamlayan ekipler geçen cumartesi 
3 ayrı adrese operasyon düzenledi. 
Operasyonda M.G., isimli şüpheli 
gözaltına alındı. Adreslerde yapılan 
aramalarda bilinen markalara ait 36 
bin 92 adet bluetooth kulaklık, 425 
adet cep telefonu bataryası, 381 adet 
cep telefonu kapağı, 122 adet cep 
telefonu ekranı olmak üzere toplam; 
37 bin 20 adet cep telefonu aksesu-
arı ele geçirildi. Sahte aksesuarların 
piyasa değerinin 84 milyon 421 bin 
710 lira olduğu belirtildi. Şüpheli 
M.G. hakkında “6769 Sayılı Kanu-
na Muhalefet” suçundan adli işlem 
yapıldığı öğrenildi. Adreslere baskın 
anları kameraya yansıdı. Ele geçi-
rilen malzemeler İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü’nde sergilendi.

ATAŞEHİR ve Ümraniye’de 
asker eğlencesi yapan kişiler, 
tünelleri kapatarak otomobille-

rin üzerine çıkıp dans etti. Ataşehir ve 
Ümraniye’de dün gece 2 ayrı nokta-
da asker eğlencesi yapanlar ortalığı 
birbirine kattı. Ataşehir Barbaros 
Mahallesi’nde bulunan bir tüneli 
otomobilleriyle kapatan grup, araç-
ların üzerine çıkarak müzik eşliğinde 
dans edip asker eğlencesi yaptı. Aynı 
saatlerde Ümraniye Birlik Mahalle-
si’ndeki tüneli konvoy halinde kapatan 
başka bir grup ise yine yüksek sesli 
müzikle eğlendi. O anlar cep telefonu 
kamerasına kaydedildi. Öte yandan 
bir otomobil sürücüsü ise Ataşehir 
Kayışdağı Caddesi’ndeki kavşakta drift 
yaptı. O anlar da kameralara yansıdı.

Sahte aksesurlar 
ELE GEÇIRILDI

Trafiği kapatıp
eğlence yaptılar

FETULLAHÇI Silahlı Terör 
Örgütü’nün (FETÖ) sözde 
TSK yapılanmasında faaliyet 
gösterdikleri iddia edilen hepsi 
ihraç edilmiş olan ve aralarında 
bir Tuğgeneralin de bulunduğu 
18 şüpheli hakkında gözaltı ka-
rarı verildi. İstanbul merkezli 7 
ilde yapılan eş zamanlı operas-
yonda 7 şüpheli yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcı-
lığı Terör Suçları Soruşturma 
Bürosu tarafından yürütülen 
soruşturma kapsamında, Milli 
İstihbarat Teşkilatı tarafından 
yapılan araştırmalar netice-
sinde şüphelilerin örgütün 
sözde mahrem yapılanmasın-
da faaliyet gösteren Bylock 
kullanıcısı oldukları tespit 
edilen ve FETÖ/PDY terör 
örgütünün tepe yöneticisi 
konumundaki kişilerle irtibatlı 
olan kişilerle operasyonel hat 
kullanarak iletişime geçtikle-
ri, büfe/sabit hattan örgütsel 

iletişim modeline uygun olarak 
arandıkları tespit edildi. Hepsi 
ihraç edilmiş olan Jandarma 
Genel Komutanlığı’nda görevli 
1 Albay , 1 Yarbay , 1 Binbaşı 
, 2 Yüzbaşı , 6 Üsteğmen , 1 
astsubay, 2 Uzman Jandarma, 
Hava Kuvvetleri Komutanlı-
ğı’nda görevli 1 Yarbay, Deniz 
kuvvetleri Komutanlığında 
görevli 1 Albay, Kara Kuvvet-
leri komutanlığı’nda görevli 1 
Tuğgeneral, 1 Yüzbaşı olmak 
üzere toplam 18 şüpheli hak-
kında gözaltı kararı verildi. Bu 
sabah İstanbul merkezli 7 farklı 
ilde 18 şüpheliye eş zamanlı 
operasyon düzenlendi. Operas-
yonlarda 7 şüpheli yakalandı.

FETÖ’ye operasyon

SİLİVRİ’DE, iş yerindeki 
kalorifer peteklerini çalmaya 
çalıştıkları iddia edilen 2 kişi 

gece bekçileri tarafından suçüstü 
yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları 
mahkeme tarafından adli kontrol 
şartıyla serbest kaldı. Olay, önceki 
gün saat 02.00 sıralarında Alibey 
Mahallesi Albay Yunus Dirik Cad-
desi üzerinde bulunan kullanılma-
yan boş iş yerinde yaşandı. İstanbul 
Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ma-
halle ve gece bekçileri, gelen sesler 
üzerine iş yerine girdi. Şüpheli S.A 
ile T.Y kalorifer peteklerini söker-
ken suçüstü yakalandı. Şüphelilere 
ait hurda arabası, kesici alet, İngiliz 
anahtarına el konuldu. Kalorifer 
peteklerini çalmaya çalıştıkları iddia 
edilen 2 şüpheli, polis merkezindeki 
işlemlerinin ardından adliyeye sevk 
edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mah-
kemece adli kontrol şartıyla serbest 
bırakıldı. 

Petek çaldılar
yakalandılar
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Kentsel dönüşüm projeleri ile
İstanbul’un öncü ilçeleri ara-
sında yer alan Büyükçekme-

ce’de bugüne kadar yaklaşık 28 bin
konut yıkılarak yenilendi.
Belediye - vatandaş iş-
birliğiyle sürdürülen
kentsel dönüşüm
çalışmaları hız kes-
meden devam
ederken ilçenin en
eski yapılarından
olan ve 1968 yı-
lında inşa edilen 2
blok ve 80 daireden
oluşan Körfez Sitesi site
sakinlerinin katılımıyla yıkıldı. 5
kat 3 blok ve 33 daire ile 4 dükkanın
yer aldığı Harika Sitesi de aynı saat-
lerde yine belediye ekiplerinin gözeti-
minde yıkıldı.

Deprem her an gelebilir

Depremde en fazla zarar görebilecek
ilçeler arasında gösterilen Büyükçek-
mece’de yapılan yıkımları yerinde in-

celeyen Belediye Başkan Yardımcısı
Ömer Kazancı, “Bugün Büyükçek-
mece’de Albatros mevkiinde Büyük-
çekmece’nin en eski yapılarından bir
tanesi 2 blok, 80 dairelik Körfez Site-
si’ni yıkıyoruz. Yaşayan vatandaşları-

mız da burada. Deprem her
an gelebilir. Depremin ne

zaman olacağı belli ol-
madığı için ve Büyük-
çekmece’mizde her
gün, her hafta nere-
deyse birkaç blok yak-
laşık yüzlerce daire

yıkılıyor ve yenisi yapı-
lıyor. Çünkü depreme

hazırlıklı olmalıyız. ‘’Dep-
rem öldürmez, bina öldürür’’

diye sürekli olarak deprem bilimci-
lerinin söylediği sözler var.  Yaşaya-
cağımız binaları sağlam yapmak
zorundayız. Büyükçekmece’de 25
bin, 30 bin üzerinde bağımsız bölü-
mün yapı stoğunu yenileme çalışma-
mız devam ediyor. Buradaki
vatandaşlarımız da sağlıklı konutlara
kavuşacakları için hayırlı olsun diyo-
ruz” açıklamasında bulundu.

BARIŞ KIŞ

Rekor başvuru
KARTAL Belediyesi Sanat Akademisi,
Kartal’ın kültür ve sanat hayatında, Kar-
tallı çocuk ve gençleri geleceğe hazırla-

maya devam ediyor. Piyano, keman, gitar, çello,
yan flüt, perküsyon, keman, viyola ve koro branşla-
rında eğitimlerin verildiği Müzik Bölümü’nün, yete-
nek sınavları gerçekleştirildi. 7-15 yaş aralığındaki
çocukların başvurduğu yetenek sınavlarında bu
sene, sadece Kartal’dan değil İstanbul’un birçok il-
çesinden rekor sayıda başvuru yapıldı. Sınav bo-
yunca onlarca çocuk ve genç, akademiye kabul
edilmek için jüri üyelerine yeteneklerini sergiledi.
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal’ın
kültür sanat merkezi olması hedefine emin adım-
larla ilerlediğini kaydederek; “Kartal Belediyesi
Sanat Akademimiz heyecanlı bir gün yaşıyor. Ço-
cuklarımız bugün, akademiye girebilmek için yete-
nek sınavına giriyor. Kartal Belediyesi olarak, genç
yeteneklerimizi geleceğe hazırlamayı ve Kartal’ın
kültürel hayatını canlandırmayı çok önemsiyoruz.
Bu sene, akademiye olan rekor başvuru ne kadar
doğru bir yolda olduğumuzu gözler önüne seriyor”
ifadelerini kullandı.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de            Basın:(1474021)

2022 YILI MUHTELİF EV EŞYASI MAL ALIMI
EYÜPSULTAN BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2022 Yılı Muhtelif Ev Eşyası Mal Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine
göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN :2021/658643
1-İdarenin
a) Adı :EYÜPSULTAN BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi :Nişanca Mah. Eyüp Sultan Bulvarı No:72 34050 

EYÜPSULTAN/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası :2124443000 - 2126122000
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği 
internet sayfası :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı :2022 Yılı Muhtelif Ev Eşyası Mal Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı :Toplam 18 Kalem Muhtelif Ev Eşyası Alımı

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

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :Yeşilpınar Mah. Muhtar Cami Sokak No:15 
Eyüpsultan/İSTANBUL (Sosyal destek hizmetleri 
Müdürlüğü Malzeme Deposu) adresine teslim edilecek.

ç) Süresi/teslim tarihi :Yüklenici İşe Başlama Tarihinden İtibaren Sözleşme Süresi 
İçerisinde Ayda 2 Sefer Olmak Üzere İdarenin İstemiş Olduğu 
Ürünleri , Yeşilpınar Mah.Muhtar Cami Sokak No:15 
Eyüpsultan/İSTANBUL (Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü 
Malzeme Deposu) Adresine Teslim Edilecek.

d) İşe başlama tarihi :01.01.2022
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 17.11.2021 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri 
(e-tekliflerin açılacağı adres) :Eyüpsultan Belediye Başkanlığı Mehmet Akif ERSOY Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara iliş-
kin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka
arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla his-

sesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da
serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği
tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
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 belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen 
bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren
belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartna-
meye cevapları ve açıklamaları:
Yeterlilik Bilgileri Tablosunda; birim fiyat teklif cetvelinin 1, 2, 9 ve 10 sıra numarasında bulunan ürün-
lerin teknik özelliklerini içeren katalog bilgileri belirtilecektir. Ekonomik açıdan en avantajlı 1. ve 2. 
teklif sahibi olması öngörülen firmalar beyan edilen bilgileri tevsik eden belgeleri ile birlikte ürün 
özelliklerinin belirtildiği kataloglarını teklif ettikleri ürünler anlaşılabilecek şekilde idareye sunacaktır.
Katalogta yer alan ürün bilgileri teknik şartnamedeki kriterleri sağlamayan firmalar değerlendirme dışı
bırakılacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya Özel Sektörde Gerçekleştirilen Her Türlü Beyaz Eşya ve/ veya Ev Eşyası Satış İşleri 
Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 5 (yüzde
beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza
kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin 
e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale 
yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama
istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Büyükçekmece’nin birçok
yerinde aynı anda kentsel

dönüşüm çalışmaları 
sürdürülürken Atatürk ve
Fatih mahallelerinde ha-

sarlı ve depremde yıkılma
riski taşıyan 111 konut ve 
5 işyerinin içinde olduğu 
115 bağımsız bölüm Bü-

yükçekmece Belediyesi’nin 
ekipleri gözetiminde yıkıldı

DEPREM KABUSU
SON BULDU!

Büyükçekmece’nin
en eski sitesi yıkıldı

Büyükçekmece’nin en eski sitelerinden olan
Körfez Sitesi sakinleri evlerini birkaç senedir
kentsel dönüşüme vermek için çabaladıklarını
belirtirken duygularını şöyle dile getirdi:  

Tülay Meral Şimşek: “Aşağı yukarı 25 se-
nedir buradayım. Büyükçekmece’nin en eski
yazlıkçılarındanım. Çadırla başladık. Albat-
ros kampında devam ettik. Buradan bir daire
aldık. Dairelerimiz ufak. Büyükçekmece’nin
Başkanımızın da dediği gibi yüzük taşı burası.
Kıymetli. Onun için teşekkür ediyorum hem
Başkanımıza hem ekibine, buranın müteah-
hiti Hülya hanıma. Buranın bu hale gelme-
sine sebep olan yönetime, herkese çok
teşekkür ediyorum. İnşallah yine komşuları-
mızla buluşacağız. Biz yaşlandık. Gençlere
çok güzel bir site bırakacağız. Başkanımıza da
çok teşekkür ediyorum. O her zaman var
olsun. Biz de onunla beraber varız zaten.”

Hülya Beyaz: “Mimarım. Ben aşağı yukarı
15 yıldır buradayım. Hem mimarlık hem mü-
teahhitlik yaptık burada. Büyükçekmece’nin
dediğimiz gibi en eski projesi. Burayı yapmak

benim için çok önemli, çok kıymetli. Çünkü
gerçekten buranın Büyükçekmece’nin yüzük
taşı diyebiliriz. Burada bir marka, bir proje
yapmak istiyoruz. İnşallah daha güzel gün-
lerde daha iyi şeyler yapacağız.”

Kerem Yavuzsan: “Aşağı yukarı 6,7 senedir
sitemizin yenilenmesi için çabalıyoruz. Hülya
Beyaz devreye girdi. Yıkım aşamasına geldik
Allah’a şükür. Bundan sonra daha hızlı bir
şekilde binamız yenilenecektir. Bizim heyeti-
mizle beraber konuştuğumuz, bu deprem
gerçeğiyle birlikte buradaki bir insanın başına
Allah göstermesin ufacık bir şey gelse maddi-
yat herkes için çok önemli. Bir can her zaman
daha önemli. Bu sebepten dolayı hızlandıra-
rak işi ilerletmeye çalıştık.”

ZAYİ
BEKO 300 TR AT0000174463 seri numaralı pos

yazar kasa cihazımın ruhsatını kaybettim. 
Hükümsüzdür. Serdar Sarı.

Kreşler tam
bir eğitim

yuvası

MALTEPE Belediyesi Kreş
Müdürlüğü’ne bağlı kreşler
tam anlamıyla bir neşe ve

eğitim yuvası gibi faaliyet yürütüyor.
Tüm kreşlerde Ekim ayı boyunca
uzman eğitimlerin gözetiminde, ço-
cuklara kırmızı rengi öğretmek için kır-
mızı renk partisi, 1 rakamını öğretmek
için Bilişsel Gelişim etkinliği, Sonba-

har mevsimini öğretmek için Sonbahar
Partisi, çocuklarda el göz koordinasyo-
nunu sağlayan Sanat Etkinliği, Serbest
Boyama Etkinliği, Sınırlı Boyama Et-
kinliği, 4 Ekim Hayvanları Koruma
Günü Etkinliği, Spor Etkinliği ve
denge koruma, Atık Materyal Değer-
lendirme Etkinliği, Müzik Dinleme ve
Türkçe Dil Etkinliği gerçekleştirildi.

TÜLBEK
TÜRK LİONS BECERİ KAZANDIRMA VAKFI

OLAĞAN 2020 YILI 
MÜTEVELLİ TOPLANTI İLANI

TÜLBEK Vakfı Yönetim Kurulu Olağan Mütevelli 
Toplantısının 20.11.2021 Çarşamba günü saat 14:00’de

Bahçelievler Merkez mahallesi Ressam Halim Sokak No: 3
Bahçelievler/İstanbul (FİNAL OKULU BAHÇELİEVLER 

SALONU)  adresinde yapılmasına; çoğunluk 
sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının ise yine aynı
adres de 05.12.2021 günü saat 14:00’ de aşağıdaki 

gündemle gerçekleştirilmesine karar vermiştir. 

MÜTEVELLİ TOPLANTISI GÜNDEMİ
1– Açılış
2– Divan Heyeti teşkili için Başkan, Başkan Yardımcısı ve
Sekreterin açık oyla seçimi
3– Gündem için ek öneri alınması, görüşülmesi ve açık oy
ile kesinleştirilmesi
4– 01.01.2020-31.12.2020 Dönemi Çalışma raporları, 
bilanço, Gelir Gider cetvelleri ile Denetleme Kurulu 
Raporlarının okunması ve görüşülmesi
5- 01.01.2020-31.12.2020 Dönemi Yönetim 
Kurulunun ibrası,
6- 01.01.2020-31.12.2020 Dönemi Denetleme 
Kurulunun ibrası
7- Yeni dönemde görev yapacak Yönetim Kurulu seçimi
8- Yeni dönemde görev yapacak Denetleme Kurulu seçimi
9– Dilek, Öneriler ve Kapanış
Tülbek Vakfı Yönetim Kurulu Adına 
Vakıf Başkanı
Osman İlhan
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İ BB’nin İstanbul’da taksi sorununu
çözmek için oluşturulan yol harita-
sının ardından taksi şoförlerinin

özlük haklarını iyileştirmesine yönelik
yeni bir açıklama yapıldı. İBB Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu’nun sosyal
medya hesabından açıkladığı yeni
sistemde hem taksicilerin daha
sağlıklı çalışmaları sağlanacak
hem de yolcuların mağdur ol-
malarının önüne geçilecek. İma-
moğlu, “Sürücülerin maaş,
sosyal yardımlar ve tüm primler
dahil ortalama aylık gelirleri net
6.622 TL olacak. Taksi şoförle-
rine performanslarına göre yılda
iki kez prim ödenecek. Tek tip
giyim dönemine geçilirken, giysiler
yılda iki kez İBB tarafından sağlana-
cak. Günlük bir öğün de yemek ücretleri
ödenecek” diye konuştu.

45 saat sınırlaması

İBB'den yeni sistem hakkında yapılan
açıklamada ise “Uzun mesai saatlerin-
den yorgun düşen taksicilerin bundan
sonra çalışma süreleri haftada 45 saatle
sınırlı olacak. Çalışma şartları iyileşirken
performansları da değerlendirilecek.
İBB’den müşteri odaklı eğitim alacak
taksicilerin, ders aldığı süreler de çalışma
saati içerisinde değerlendirilecek. Eği-
timde olan şoförler, hak kaybına uğra-
mayacak. Dolayısıyla taksici haftanın bir
günü tatil yapabilecek. İşe gidiş gelişleri
de servisler ile sağlanarak yaşam koşulla-
rında iyileştirmeye gidilecek. Aynı za-
manda iş kanunda yer alan yıllık izinleri
kullandırılması sağlanacak. Çalıştıkları
süre boyunca SGK primleri düzenli ola-
rak ödenecek. Şoförlerin aileleri de SGK

sis-
teminden
yararlanabilecek” denildi.

Yolcular puan verecek

Açıklamanın devamında, “Son dönemde
artan yolcu şikayetlerinin önüne geçmek
için çalışma yapan İBB, yolculara puan-
lama hakkı getirecek. Taksicilerin davra-
nışları elektronik olarak takip edilip,
değerlendirilecek. Yolculuk hizmetinin
kalitesi koltukların arkasında bulunan
tabletler üzerinden puanla sağlanacak.
Böylece taksicilerin güzergah ve yolcu
seçme döneminin sona ermesi planlanı-
yor. Ay sonunda da yüksek puanlamalar,
şoförün maaşına prim olarak yansıya-
cak. Taksinin içinde daha sağlıklı ve gü-
venlikli ortam için yolcu ve sürücü

arasında ‘seperatör’ kullanılması sağla-
nacak. Aynı zamanda arabanın içinde

olan izleme kameraları, ön koltukların
arkasına ve orta dikiz aynasına yer-

leştirilecek. Hem şoförün, hem de
yolcunun kolayca ulaşabileceği
panik butonları da taksilerde
yer alacak.   Ödemelerde de

nakit devrini de-
ğiştirmeyi

amaç-

layan
İBB, İs-

tanbulKart ve
kredi kartı sistemini uygulayacak. Yeni
sistemde 7/24 kesintisiz iletişim için çağrı
sistemi kurulması planlanırken, kayıp eş-
yaların da bulunması kolaylaşacak. Filo
yönetiminde, parmak izi sistemi oluştu-
rularak araçların güzergahları, şoförü ve
hangi saatlerde kullanıldığı da takip edi-
lecek” ifadelerine yer verildi.

Amacı siyasi rant

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açık-
ladığı taksi projesini değerlendiren İstan-

bul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp
Aksu ise “Şoförler buna kesinlikle inan-
mıyor. Bu rakamlar inanılacak gibi değil"
yorumunu yaptı. Sistemin mümkün ol-
mayacağını belirten Aksu, “İBB Başkanı-
mız UKOME toplantısı yaklaştıkça
İstanbul halkıyla bizi düşman etmeye ça-
lışıyor. Ayrıca araçlarda çalışan şoför ar-
kadaşlar ile bizi düşman etmeye
çalışıyor. Perşembe günü yine toplantı
var 5 bin plaka artışı tekrar gündeme ge-
lecek. İmamoğlu bunun alt yapısını ha-
zırlıyor. 5 bin plaka UKOME kararıyla
geçmediği için İstanbul halkı ve şoför-
lerle bizi düşman etmeye çalışıyor. 6 bin
622 lira vereceğini söylüyor bir önceki
açıklamasında ne yazık ki 4 bin liralar-
dan bahsediyor. Böyle bir kazanç yok,
taksiler böyle bir para kazanmıyor. Bir
araçta 3 kişiyi çalıştıracağını ifade ediyor.
Bir taksi kesinlikle bu kadar para kazana-
maz amacı burada siyasi bir rant. Böyle
bir kazancı karşılaması mümkün değil.
Belediyenin farklı birimlerinden bu pa-
rayı aktaracak diye düşünüyoruz. Biz sa-
hada taksicilik yapıyoruz taksici
esnafımız böyle paralar kazanmıyor. Şo-
förler buna kesinlikle inanmıyor bu algı-
lar siyasi algılar. UKOME toplantısı
yaklaşınca İBB Başkanımız İstanbul'un
sorunlarını örtbas etmek adına taksi so-
rununu sürekli gündeme getiriyor. İnanı-
lacak gibi değil bu rakamlar afaki
rakamlar. Belediye başkanımıza özellikle
sesleniyoruz; buyurun beraber ortak çalı-
şalım, var olan ticari taksilerin çalışma
düzeniyle alakalı rehabilite yapalım, eği-
timler verelim, teknolojiye geçelim. Böy-
lelikle taksilerdeki davranış sorunu
ortadan kalkacak" açıklamasında 
bulundu. DHA

Yasalarımız değil
zihniyetimiz değişmeli

Cumhuriyet meşalesi yakıldı
Sosyal mesafe kurallarına
uygun olarak düzenlenen
tören, saygı duruşunda bulu-

nulması ve İstiklal Marşı'nın okunma-
sıyla başladı. Kadıköy Belediyesi
Cumhuriyet Bandosu'nun çaldığı marş-
ların renk kattığı törende, 29 Ekim me-
şalesini Kadıköy Belediye Başkanı
Şerdil Dara Odabaşı Kadıköylüler,
meclis üyeleri, muhtarlar ve Cumhuri-
yet sevdalıları ile birlikte yaktı.  Odabaşı,
bu sene öğrencilerin törene katılmasına
izin verilmemesine şu sözleriyle tepki
gösterdi:   “Geleneksel olarak bu meşale
yakma törenini, Kadıköy’deki orta-
okullu ve liseli öğrencilerin katılımıyla
yapıyorduk. Ama ne yazık ki bu sene,
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün veya
Kaymakamlığın ya da idari yetkili kimse
onun siyasi tavrından dolayı, gençleri-
mizle yakamıyoruz. Burada bu meşale-
nin sönmesine, söndürülmesine izin
vermeyeceğimizi bir kez daha haykırıyo-

ruz; bugün burada, yarın her yerde.”

Zor olan cehalettir

“Korona virüsü salgınından beri hem
kısıtlı, hem tedbirli, hem de tedirgin ya-
pıyoruz kutlamalarımızı. Ama inanıyo-
ruz ki, bu da geçecek ve biz yine coşkulu
kutlamalarımıza kaldığımız yerden
devam edeceğiz” diyen Odabaşı, “Ama
biliyoruz ki, öğretmenlerimiz ve öğren-
cilerimiz her sabah okullarına girdi-
ğinde, doktorlar hemşireler
hastanelerine girdiklerinde, biz her
sabah belediyeye girdiğimizde, kaptan-
lar denizlerimizde, pilotlar gökyüzünde,
her gün yeniden yakıyoruz cumhuriyet
meşalelerini. Bu zor zamanlardan ge-
çerken unutmamamız gereken bir şey
var: En zor zamanlarında, emperya-
lizme boyun eğmemiş, Ulusal Kurtuluş
Savaşı vermiş bir milletin çocuklarıyız
ve bizim için asıl zor olan, esaretten
başka bir şey değil; bizim için zor olan

akıldan bilimden uzakta kalmaktır;
bizim için zor olan cehalettir. Bu zor za-
manlarda, ‘Hayatta en hakiki mürşit,
ilimdir, fendir’ diyen bir önderimiz, Gazi
Mustafa Kemal Atatürkümüz ve onun
en büyük eseri Cumhuriyetimiz var. Ne
mutlu bize ki; sımsıkı sarılacak değerle-
rimiz, bilime inanacak aklımız ve koca-
man bir cumhuriyetimiz var. Bu
vesileyle, Cumhuriyetimizin 98. Yılında
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah
arkadaşlarını, şehitlerimizi minnetle yâd
ediyor, aziz hatıraları önünde saygıyla
eğiliyorum” açıklamasında bulundu.

50 bin bayrak dağıtıldı

Kadıköy Belediyesi’nin 23 Ekim Cu-
martesi günü Cumhuriyet Bandosu eş-
liğinde bayrak dağıtımıyla başladığı
Cumhuriyet kutlamalarında Kadı-
köy’ün 21 mahallesine, marşlar eşli-
ğinde 50 bin adet bayrak dağıtıldı.
Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara

Odabaşı’nın da katıldığı bayrak dağıtı-
mında esnaf ve vatandaşlara Türk Bay-
rakları verildi. Cumhuriyet Bandosu, 29
Ekim gününe kadar bayram coşkusunu
Kadıköy’ün bütün mahallelerine taşıya-
cak. 29 Ekim Cuma günü, saat
10.00’da bisikletlilerin ve klasik otomo-
billerin oluşturacağı konvoy renkli
görüntülere sahne olacak.     

ÖMER FARUK ARPACIK

Kadıköy Belediyesi'nin Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında her yıl düzenlediği meşale yakma töreni, Kadıköy İskele Meyda-
nı'nda Atatürk Anıtı önünde gerçekleşti. Meşaleyi Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı Cumhuriyet sevdalılarıyla birlikte yaktı

Merkez Bankası merakla beklenen
faiz kararını açıkladı. Merkez Ban-
kası, politika faizinde yaptığı 200

baz puanlık indirimden sonra Türk lirası 
cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara
ödenecek faiz oranlarını da 2 puan düşürerek,
10,5’e indirdi. Faizleri 200 baz puan düşüren
Merkez Bankası kararı sonrası piyasalar 
karıştı, dolar yüzde 2 arttı.

Doların yılsonunu beklemeden 10 lira 
sınırını çok hızlı aşacağı öngörülüyor. Bu 
ekonomi anlayışıyla Doları ve Euronun hızına
yetişmemiz mümkün değil. Eğer kısa vadede
Türkiye’ye çok yüksek miktarda bir döviz gir-
mezse dolar, yıl sonunu beklemeden 10 lira 
sınırını çok hızlı aşar.

Bu faiz kararının ekonomiye etkisi ise; 
Enflasyon daha da artacak. Halk daha da 
fakirleşecek. Zaten şu anda devlet dolara yurt
dışında yüzde 6.5 gibi tefeci faizi ödüyor. 
Bu rakam daha da artacak.

Türkiye’de kişi başı gelir 2014’ten bu yana
düşmeye devam ediyor. Dolar ve Euro'nun art-
ması Türk Lirası'na gittikçe değer kaybettiri-
yor. Bu durum vatandaşın doğrudan cebine
yansıyor. Türk Lirası'nın her geçen gün dolar
karşısında değer kaybetmesi alım gücünü de
düşürmeye başladı. Vatandaşlar aldıkları ma-
aşla geçim savaşı verirken, geçinemediklerini
her fırsatta dile getiriyorlar. Kazandıkları
parayla kılı kırk yararak geçim savaşı veren
vatandaşlar, et ürünlerine hasret kaldıklarını
ifade ediyor. Vatandaşlar, alım gücünü artır-
mak için ek iş aradıklarını da dile getiriyorlar.

Bugün Türkiye’nin yalnızca ekonomik gös-
tergeleri değil demokrasi, hukukun üstünlüğü
gibi sosyal ve siyasal göstergeleri, dış politika,
iç politika gibi alanlardaki çerçevesi de so-
runludur. O nedenle bugün ekonominin içinde
bulunduğu bu sorunlar yumağını çözmek için
önce çerçeveyi düzeltmemiz, sosyal ve siyasal
sorunları çözmemiz gerekiyor.

Ne var ki bu sorunları öyle sanıldığı gibi
Anayasa değişikliği ya da yeni yasal düzenle-
meler yapmakla çözmek mümkün değil. Öyle
olsaydı şimdiye dek yapılan sayısız düzenle-
meyle sorun bugüne kadar çözülürdü. Bu
sorunları çözmek için her şeyden önce sorunu
doğru tanımlamamız gerekiyor.

Devlet önce kendi vatandaşlarından sorum-
ludur. Bugün sınır kapılarımız yol geçen hanı
olmuş durumda. Sadece Suriyeli sığınmacı-
lara yönelik hizmetler için 8,5 yıldır
yaptığımız harcama 40 milyar doları aşmış
durumda. Buna karşın AB kaynakları 2016
yılından bu yana sadece 3 milyar euro destek
verebilmiştir.

Sorun zihniyetimizin yanlışlığından kay-
naklanıyor. Sorun yeterli oranda üretim yapa-
madığımızdan kaynaklanıyor. Sorun gıdada
dışa bağımlı olmaktan kaynaklanıyor. Sorun
hesapsız kitapsız projelerle birilerini zengin
ederken ülkeyi borç batağına sürüklemekten
kaynaklanıyor. Dolayısıyla sorunların çözümü
için yasalarımızı değil zihniyetimizi değiştir-
memiz gerekiyor. Sorunu yanlış tanımladığı-
mız sürece çözümü bulmamız mümkün değil.

Sağlıcakla…

info@gazetedamga.com.tr

Osman KÖSE
osmankose@hotmail.fr

TAKSİCİLER VE EKREM İMAMOĞLU YİNE KARŞI KARŞIYA GELDİ
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Projeyi değerlendiren taksici Kıyasettin Ak-

sungur ise "Yeni sistemi görmek lazım. Önce bir
arabaları piyasaya çıkarması lazım. Nasıl halk oto-

büslerini kendi himayesine aldıysa taksilerde de aynısını
yaparsa sıkıntı olmaz ama 6 bin lira vermez inanmam 3-

4 bin lira maaş verebilir" diye konuştu. Taksici
Kenan Kaya da "O sistemin yürüyeceğini sanmı-
yorum. Taksici nasıl olsa 'maaşım geliyor' der,
çalışmaz vatandaş daha mağdur olur bence.

Yeni sistem olmasa daha iyi olur serbest
çalışmak daha iyi olur" dedi. Taksici İs-
mail Tar, "Bu memleket için iyi yapılan

her şey Allah razı olsun derim neden
karşı gelelim?" dedi. Taksici Cü-

neyt Uygun ise "Destekliyorum
inşallah olur" ifadesini 

kullandı.

İBB’nin yeni taksi sistemini açıklayan Ekrem İmamoğlu, “Taksicilerin maaşları, sosyal yardımlar ve tüm prim-
ler dahil, ortalama aylık net geliri 6 bin 622 TL olacak. İBB performanslara göre yılda iki kez prim ödeyecek”
dedi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ise “Şoförler buna kesinlikle inanmıyor. Bu rakamlar
inanılacak gibi değil. İstanbul halkı ve şoförlerle bizi düşman etmeye çalışıyor” açıklamasını yaptı

Tüm veriler tek
çatıda toplandı
İBB’nin telekomünikasyon altyapı ve bilgi
teknolojileri şirketi İSTTELKOM AŞ, İGDAŞ’a
ait verileri İBB çatısı altında topladı. Böy-
lece, sunucuların bilgileri, siber saldırılara
karşı daha proaktif bir şekilde 7/24 İBB
Veri Merkezi tarafından korunmuş olacak

İBB, bilişim sektörünün en önemli
tehdidi olan siber saldırıya karşı
önlemlerini arttırdı. İGDAŞ’a ait

sunucular İSTTELKOM AŞ tarafından İBB
Veri Merkezi’ne taşındı. Operasyon ile top-
lam 4,7 Ton ağırlığında 220 IT Ekipmanı ve
550 sunucunun transferi sağlandı.  Daha
önce 27 İBB iştirakinin veri transferini sağla-
yan İSTTELKOM, İGDAŞ ile birlikte bu sa-
yıyı 28’a çıkardı. Siber güvenlik, sunucu, veri
depolama (bulut sistemi) başta olmak üzere
birçok alanda hizmet sunan, İBB Veri Merke-
zi’nin Uptime TIER III tesis standardına
sahip güvenlikli yapısı ile deprem, yangın, sel
gibi felaketlerde vatandaş verilerinin zarar
görmesi engelleniyor.
200 milyon TL tasarruf

İGDAŞ Genel Müdürü
Dr. Mithat Bülent
Özmen; “Üç ayrı lo-
kasyonda yer alan sis-
tem odalarımızın İBB
Veri Merkezine taşınma
projesi ile felaket du-
rumlarına karşı kurum-

sal yedeklilik ve üst düzey güvenlik
sağlanmış oldu. Çalışmalar ile aynı za-
manda yüksek bedelli bilgi teknolojileri ya-
tırımı ve işletme maliyetleri, önlenerek
kaynakların verimli kullanımı ile 12 Milyon
TL tasarruf hedefliyoruz’’ dedi. 

DHA



6 26 EKİM 2021 SALI EKONOMİwww.gazetedamga.com.tr

Hu kuk Danýþman larý: Av. uğur SAyANer, Av. Mustafa eNgİN

genel yayın yönetmeni ve Sorumlu yazı İşleri Müdürü
ekrem HAcIHASANoğLu

Ga ze te miz basýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir.

görsel yönetmenler
Türkan erVAN

İnternet editörü
Burak zİHNİ

yazı İşleri Müdürü
Anıl BoDuÇ

Tekirdağ Bölge Temsilcisi
İrfan DeMİr

ekonomi editörü
Murat PALAVAr

İmtiyaz Sahibi: Damga reklamcılık ve yayıncılık A.ş. Adına
Mehmet MerT

26 EKİM 2021 SALIYIL:17 SA YI: 5139

Gazete Damga’da yayınlanan yazı, fotoğraf ve haberlerin tamamı
veya bir kısmı kaynak gösterilmeden kullanılamaz

www.gazetedamga.com.tr
gazetedamga@hotmail.com

Basým Ye ri: Arslan Güneydoğu Matbaacılık - 
Osmangazi Mah. 3143 Sk. No: 6/2 ESENYURT/İSTANBUL

Tel: 0212  886 17 94

Haber Müdürleri
Barış kIş

Asker AVşAr

İstihbarat  
Abdullah ASLAN

Müge cesur özMeN

YÖNETİM MERKEZİ
Büyükşehir Mah. Belediye cad. Beylicium AVM kat: 3

Beylikdüzü / İSTANBuL
GSM:  0533 025 04 19 - 0533 975 32 26 Tel:+90 0212 871 36 06

YAYIN TÜRÜ:  Ye rel Süre li Yayın

genel koordinatör
Mehmet remzi TANIş

Dağıtım: 
Turkuvaz - şenol yeNe 
Salih DoğAN - Ali Burhan
SİMSAr - Ayhan İkİz -
Hasan eraslan yILDIrIM 

Haber Merkezi: 

Nergis DeMİrkAyA - Ankara
Bahadır Sügür - Politika
Dilek BozkurT - Söyleşi
Neşe MerT - Dış Haberler
zeynep VurAL - kültür, Sanat
zehra ÇeLİk - yaşam
yakup TezcAN - Spor
Aynur cİHAN - Merkez
Fatih PoLAT - Merkez
osman köSe - Merkez
Taylan DAşDöğeN - Merkez
Semanur PoLAT - Merkez

T ürkiye Genç İş insanları
Derneği (TÜGİAD) Yö-
netim Kurulu Başkanı

Nilüfer Çevikel, ‘Merkez Banka-
sı’nın politika faizini yüzde
18’den 16’ya indirmesinin ardın-
dan döviz kurlarındaki yükseliş
iş dünyasında endişeleri berabe-
rinde getirdi. Güven ortamını
oluşturmak için süratle etkin
yöntemlerin devreye alınması
gerekir. Kurdaki sert yükseliş gü-
vensizliği tetikler” diyen Çevikel,
Mali Eylem Görev Gücünün
(FATF), Türkiye’yi gri listeye al-
ması hakkında ise “Bu durum,
ihracatçıyı olumsuz yönde etki-
leyerek para transferlerini de
zora sokacaktır” dedi.

İştahı kaçırabilir

Çevikel ve Ege Şube Başkanı
Melih Sebastien Durmuş, İz-
mir'deki ulusal ve yerel basının
temsilcileri ile bir araya geldi.
TÜGİAD Ege Şubesi organi-
zasyonunda düzenlenen, “Küre-
selden Yerele Ekonomide
Durum ve 2022 Beklentileri”
toplantısına Ege Bölgesi Sanayi
Odası Başkanı (EBSO) Başkanı
Ender Yorgancılar da katıldı.
İzmir basının Merkez Bankası-
nın son faiz indirimi sonrası dö-
vizdeki artışa ilişkin sorularını
yanıtlayan TÜGİAD Başkanı

Çevikel, şu değerlendirmeyi
yaptı: “Hem üretici, hem de tü-
ketici üzerindeki enflasyon yükü
sürekli olarak yükseliyor. Bu dö-
nemde Merkez Bankası’nın poli-
tika faizinde 200 baz puan
indirim yapmasıyla TL’de yaşa-
nan değer kaybı, istenmeyen bir
tabloya yol açtı. Enerji başta
olmak üzere üretici üzerindeki
maliyetlerin her gün daha da
arttığı bir dönemden geçiyoruz.
Bu süreçte fiyat istikrarının sağ-
lanması, dövizde kırılganlığın gi-
derilmesi, satın alma gücünün
artırılması öncelikler olarak be-
lirlenmeli. Bu yönde atılacak
adımlar ile yatırımcının iştahının
kaçırılmasının önüne geçilebilir”
açıklamasında bulundu.

Türkiye Genç İş insanları Der-
neği (TÜGİAD) Başkanı Nilüfer
Çevikel, Türk Lirası'nın gerile-

mesine ilişkin "Kurdaki sert
yükseliş güvensizliği tetikler"
uyarısında bulundu. Çevikel,

Türkiye'nin FATF tarafından gri
listeye alınmasına ilişkin ise

“Bu durum para transferlerini
zora sokacaktır” diye konuştu

Enerji sektörüne
katma değer

KONUTLARDAN ticarethane ve sanayi kuru-
luşlarına dek uzanan geniş yelpazede, Tür-
kiye genelinde 4 milyon kişiye elektrik hizmeti

sunan Sepaş Enerji’nin kurumsal gelişim projesinde ilk
yılın sonuna gelindi. Geçtiğimiz nisan ayında, kurum
içindeki yenilikçi ve yaratıcı fikirleri değerlendirmeye alıp
ödüllendirme amacıyla başlayan projenin ilk senesinde
finalistler belirlendi. Finale kalmayı başaran projeler,
mentorluk programının ardından ekipler tarafından ge-
liştirme aşamasına alındı.

93 yaratıcı proje incelendi

Sepaş x Genç Girişim’in 6 aylık mara-
tonu, kurum içinden tam 93 proje-fikir
başvurusuyla start aldı. Nisan ayında
başlayıp iki hafta süren başvuru süreci-
nin sonrasında toplanan fikirler, şirket
yöneticileri tarafından ayrıntılarıyla in-
celendi. Proje sahibi ekipler, değerlen-
dirmelerin ardından uygun bulunan en
iyi 10 fikri jüri üyelerine sundu. Sunumların ardından 5
fikrin 6 haftalık mentorluk programına katılmalarına
karar verildi. Program boyunca Sepaş Enerji’nin uzman
kadrolarından mentorluk eğitimi alan projelerin final su-
numları 13 Temmuz 2021’de gerçekleştirildi. Jüri üyeleri-
nin değerlendirmeleri sonucu finalist 5 projenin de
ekiplerce geliştirme aşamasına geçmeye hak kazandıkları
açıklandı.

Yoğun ilgi gördü

Sepaş Enerji Kurumsal Gelişim ve Satın Alma Direk-
törü Ebru Şahan, Sepaş x Genç Girişim’in ilk yılını de-
ğerlendirdi. Projenin ilk seneden yaratıcı ve yenilikçi
fikirler üretmeye başladığını söyleyen Şahan, ilginin bek-
lenenin üzerine çıktığını dile getirdi. Şahan, şunları kay-
detti: “Sepaş Enerji’nin çevik, sonuç odaklı, yenilikçi,
müşteri odaklı ve etik değerlerinden beslenen Sepaş x
Genç Girişim’in ilk yılını başarıyla tamamlamaktan mut-
luyuz. Henüz başvuru aşamasında 93 proje üretilirken
bu rakam çalışan sayımızın yaklaşık yüzde 46’sına denk
geliyor. Arkadaşlarımızın projeye bir hayli ilgi gösterdik-
lerini söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

Sepaş Enerji’nin kurumsal gelişim projesi
Sepaş x Genç Girişim’de ilk finalistler belli
oldu. 6 aylık uzun maratonun ardından fi-
nale kalmayı başaran 5 proje, geliştirme
aşamasına geçti. Sepaş Enerji Kurumsal
Gelişim ve Satın Alma Direktörü Ebru Şahan,
finalist projelerin enerji sektörüne katma
değer sağlamayı hedeflediğini söyledi

S osyal Sigorta İşlemleri Yönetmeli-
ği’nin “İşyeri bildirgesi ile birlikte ve-
rilecek diğer belgeler” başlıklı 29.

maddesi 18.08.2021 tarihinde aşağıdaki
şekilde değiştirilmişti: “Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bent-
leri kapsamında sigortalı çalıştırılan işyerle-
rinin tescilinde, işyeri bildirgesi yeterli olup
elektronik ortamda temin edilebilenler hariç
olmak üzere eki belgeler ihtiyaç olması hâ-
linde ünitece istenir. Ancak Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kap-
samında sigortalı çalıştırılan işyerlerinin
tescilinde;

1.İşverenden iş alan alt işverenler
tarafından, Kanundan doğan yükümlülükleri
başlamadan önce, asıl işverenle yapmış 
olduğu sözleşmenin bir örneğinin,

2.Adi ortaklıklar tarafından; noter 
onaylı ortaklık sözleşmesinin,

3.İhale konusu işlerde; işin sözleşmesi

veya işin üstlenildiğini gösterir idarenin 
yazısının,

4.İnşaat işyerlerinde; varsa arsa sahibi
ile müteahhit arasındaki inşaat yapım 
sözleşmesinin elden, posta yoluyla veya 
Kurumca belirlenen şekilde gönderilmesi 
zorunludur.”

SGK tarafından yayımlanan 2021/36 sa-
yılı genelge ile konu hakkında aşağıdaki gibi
düzenleme yapılmıştır:

•Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin
29. maddesine göre verilmesi zorunlu olan
belgeler ile ihtiyaç olması hâlinde SGK ta-
rafından istenen diğer belgelerin işyeri bil-
dirgesinin gönderildiği SGK ünitesine posta
yoluyla gönderilmesi veya elden ibraz edile-
bilmesi mümkün olduğu gibi söz konusu 
belgeler sistem üzerinden elektronik 
ortamda da eklenebilecektir.

•e-Devlet üzerinden “İşyeri Bildirgesi (4-
a'lı Sigortalı Çalıştırılanlar Yönünden)” me-

nüsü vasıtasıyla gerçekleştirilen iş-
yeri tescil işlemlerinde belgelerin elektronik
ortamda taranarak sisteme kaydedilmesi
durumunda, söz konusu belgelerin ayrıca
SGK’ya gönderilmesine gerek bulunmamak-
tadır.

•Ancak, işyeri tescil işlemi sırasında işve-
ren tarafından sisteme eklenmeyen belgele-
rin ilgili sosyal güvenlik merkezine elden
ibraz edilmesi ya da posta yoluyla gönderil-
mesi gerekmektedir.

•e-Devlet üzerinden gönderilen işyeri 
bildirgeleri ilgili sosyal güvenlik merke-
zince/sosyal güvenlik il müdürlüğünce 
onaylanıncaya kadar işverenler tarafından
sisteme kaydedilmiş belgeler üzerinde deği-
şiklik yapılması mümkün olacaktır. Ancak,

işyeri bildirgesinin ilgili sosyal güvenlik mer-
kezince onaylanması sonrasında sisteme
kaydedilen belgeler yalnızca görüntülenebi-
lecek olup; işverenler tarafından söz konusu
belgelerde herhangi bir değişiklik 
yapılamayacaktır.

•PDF veya JPEG formatında sisteme
kaydedilecek olan belgelerden, sisteme en
fazla 10 adet eklenebilecek olup; her bir
belge, en fazla 10 MB büyüklüğünde 
olabilecektir.

•Ayrıca, e-Devlet üzerinden “İşyeri 
Bildirgesi (4-a'lı Sigortalı Çalıştırılanlar 
Yönünden)” menüsü vasıtasıyla gerçekleşti-
rilen işyeri tescil değişiklik işlemleri dolayı-
sıyla verilmesi gereken belgeler de sistem
üzerinden elektronik ortamda 
eklenebilecektir.

•İşyeri bildirgesinin SGK’ya gönderilme-
sinin ardından SGK’ya verilecek belgeler
arasında, SGK’ya gönderilmiş olan işyeri
bildirgesinin çıktısı yer almayacak olup; 
işverenlerden, işyeri bildirgesinin çıktısı 
istenilmeyecektir.

•İşyeri bildirgesinin gönderilmesinden
sonra SGK ünitesi tarafından tescil işlemi ya-
pılacak olup; Sosyal Sigorta İşlemleri Yönet-
meliği’nin 29. maddesinde sayılan ve SGK’ya
verilmesi gereken belgelere istinaden yapıla-
cak işyeri tescillerinde söz konusu maddede
sayılan işyeri tesciline esas belge ve/veya bel-
geler ile ihtiyaç olması hâlinde SGK ünite-
since istenen diğer belgelerin elektronik
ortamda taranarak sisteme kaydedilmiş ol-
ması halinde tescil işlemi yapılacak ancak
söz konusu belgelerin sisteme kaydedilmiş 
olmaması halinde, belgelerin sosyal güvenlik
merkezine/sosyal güvenlik il müdürlüğüne 
ibrazından veya posta yoluyla iletilmesinden
sonra tescil işlemi yapılacaktır.

•Bildirgenin gönderildiği tarih Kuruma
verildiği tarih kabul edilecektir. İşyerinin
tescil tarihi ise (kanun kapsamına alınış ta-
rihi) sigortalı çalıştırılmaya başlanılan tarih
olacaktır. Sigortalı çalıştırılmaya başlanılan
tarih işyeri bildirgesinin verildiği tarihten
önceki bir tarih ise işyeri bildirgesi süre-
sinde verilmemiş kabul edilecektir.

SGK’ya verilmesi gerekli evraklar
Ömer MEŞE

omermese@gmail.com

damgaweb@gmail.com

GUVENSIZLIGI
TETIKLIYOR!

Reformlara odaklanılmalı
Dünya genelinde ham madde temini, lojistik ve te-
darik zincirinde yaşanan zorluklara ve artan mali-
yetlere karşı sanayicinin kararlılıkla üretmeye
devam ettiğine de dikkat çeken Çevikel, şöyle
devam etti: “Ekonomi yönetiminden reel ekonomi
üzerinde oluşabilecek olumsuz etkileri azaltacak
etkin adımları beklerken, yapısal reformlara da
odaklanılması gerektiğini düşünüyoruz. Piyasaları
rahatlatacak, yatırım ve üretimi teşvik edecek ham-
leler için zaman kaybedilmemeli. İş dünyası olarak

zorlu koşullarda da mücadelemizi sürdürdük, üre-
timde hız kesmeden ekonomimize katkı sunmak için
gece gündüz çalıştık. Ortak akılla hayata geçirile-
cek çalışmalar, zararları minimize ettiği gibi mak-
simum fayda sağlayacaktır. Sürdürülebilir
büyüme için tüm bu enstrümanlara ihtiyaç var.
Gıda ve başta enerji olmak üzere ithalat fiyatla-
rındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki ak-
saklıkların reel ekonomi üzerinde yaşattığı
baskı mutlak surette azaltılmalıdır” dedi.

Bankalar faizde indirime gitti

Üç kamu bankasından
yapılan ortak açıkla-
mada, “22 Ekim itibarıyla

kurumsal kredi faiz oranlarında
ürün ve vade yapısına göre 200
baz puana kadar indirim yapılmış-
tır” denildi. Açıklamaya göre ku-
rumsal kredi faiz oranlarında ürün
ve vade yapısına göre 200 baz
puana kadar indirim yapıldı. Ay-
rıca üç kamu bankası da yarından
geçerli olmak üzere konut kredileri
faiz oranlarında da indirime gitti.

Açıklamaya göre konut kredisi 1
milyon TL altı tutarlarda yüzde
1.29, 1 milyon TL üzerindeki tu-
tarlarda ise yüzde 1.34 faiz oran-
ları uygulanmaya başlanacak.
Reuters’da yayımlanan bir haberde
Merkez Bankası’nın geçen hafta
yaptığı ve beklenenin oldukça üze-
rinde olan 200 baz puanlık faiz in-
diriminin ardından, kamu
bankalarının bugün kredi faiz
oranlarını 200 baz puan civarında
indirmesi beklendiği belirtilmişti.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank,
kredi faiz oranlarında 200 baz puana
kadar değişen oranlarda indirime gitti

Altın fiyatları,
Türk lirasındaki
değer kaybının
etkisiyle rekor
seviyelerinden
işlem görmeye
devam ediyor

MERKEZ Bankası’nın
sert faiz indiriminin
ardından Türk Lira-

sı’nın değerindeki düşüş, altın
fiyatlarına yansıdı. Geçtiğimiz
haftayı 553 TL'den kapatan
gram altın yeni haftada 563 lira-
dan açılış yaptı. An itibariyle
566 TL seviyelerinden işlem
gören gram altının yanında
Çeyrek altın ise 912 TL alış ve
930 TL satış fiyatıyla işlem gö-
rüyor. Cumhuriyet altını 3 bin

397 alış ve 3 bin 461 seviyesinde
işlem görüyor. Uluslararası spot
piyasada ise altın fiyatlarında sı-
nırlı artış sürüyor. Ons altın
1796 dolar seviyesinde işlem
görürken altın vadeli işlemle-
rinde de sınırlı yükseliş devam
etti. ABD’deki enflasyon verile-
rine ilişkin endişeler ve Fed’in
varlık alımlarını azaltmaya baş-
layacağına ilişkin tahminler
altın fiyatlarının geleceğini etki-
leyen unsurlardan biri.

ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Açıklamaya göre konut 
kredisi 1 milyon TL altı 

tutarlarda yüzde 1.29, 1 
milyon TL üzerindeki 

tutarlarda ise yüzde 1.34
faiz oranları uygulanmaya 

başlanacak. 
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TERBIYESIZCE
BIR MUDAHALE!

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel
Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin
MYK toplantısı öncesi basın açıkla-

ması yaptı. Merkez Bankası'nın politika faizini
yüzde 18’den yüzde 16’ya indirmesinin ardın-
dan döviz kurlarında yaşanan sert yükselişe
dikkat çeken Sarıgül, “Bu kararın makul ve
mantıklı bir gerekçesini kimse bulamadı. Sayın
Cumhurbaşkanı ‘faizi düşürürsek, enflasyon
düşer' tezinde ısrar ediyor. Bütün ekonomistler,
‘bu tez yanlış bir tezdir' diyor ama bir ekono-
misti ikna edemiyorlar. Ekonomist Cumhur-
başkanı, ‘Dediğim dedik, çaldığım düdük'
diyor, olan bu aziz millete oluyor, Türkiye fa-
kirleşiyor” dedi.

Açılışta konuşulur mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 10 ülkenin büyük-
elçisini “istenmeyen adam” ilan edeceğinin sin-
yalini vermesine ilişkin de değerlendirmelerde
bulunan Sarıgül, “Sayın Cumhurbaşkanı bunu
nerede söylüyor? Bir açılış esnasında söylüyor.
Bunun konuşulacağı yer orası mı? Bizim Dışiş-

leri Bakanlığımız yok mu? ‘Türkiye Cumhuri-
yeti kabile devleti değil' diyor ama kabile devleti
reisi gibi hareket ediyor. Bu meseleyi iç siyasete
malzeme yapıyor. On büyükelçinin bildiri ya-
yınlayarak bizim iç işlerimize karışmaları ne
kadar yanlışsa, Sayın Erdoğan'ın böylesine
önemli bir meseleyi iç siyaset malzemesi yap-
ması da o kadar yanlıştır” açıklamasında bu-
lundu.

Hadlerini aşmışlardır

Diğer ülkelerin büyükelçilerinin Türkiye'nin iç
işlerine karışmaya haklarının olmadığını belir-
ten Sarıgül, “Hadlerini aşmışlardır. Biz kendi
içimizde tartışırız ama dışarıdan kimsenin bize
parmak sallamasına da izin vermeyiz. Biz
Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Avrupa Birli-
ği'nin ülkemizin ekonomik siyasal ve sosyal ko-
nularda müdahalesini doğru bulmayız.
Türkiye Değişim Partisi ilkesi; ‘Tam bağımsız
Türkiye'dir! Ancak, büyükelçilerin bu hadsizli-
ğine sebebiyet verenin tek adam yönetimi oldu-
ğunu da unutmamalıyız” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit
Torun, Türkiye Belediyeler Birliği'nin
(TBB) kaynaklarının neredeyse tamamı-

nın Cumhur İttifakı belediyelerine aktarıldığını ileri
sürerek, "Encümen üyelerimiz, bugün TBB Başkanı
Fatma Şahin başta olmak üzere, birlik yöneticileri
hakkında 'görevi kötüye kullanmak'tan suç duyuru-
sunda bulunacaktır. CHP'nin hiçbir belediye baş-
kanı, TBB toplantılarına katılmayacak, bu
adaletsizliği protesto edecektir" dedi. Torun, "Ülke-
mizdeki her belediye, birliğin doğal ve zorunlu üye-
sidir. Birliğin bütçesi, genel bütçeden belediyelere
aktarılan paylardan kesilerek oluşturulmaktadır.
2019 yerel seçimlerinden bu yana, birlik bütçesinin
yüzde 50’den fazlası sadece CHP'li belediyelerden
kesilen paylarla sağlanmaktadır" diye konuştu.

AK Parti’den 3 dönem Ordu Milletvekil-
liği yapan Eyüp Fatsa, Ünye ilçesinde
yayın yapan yerel bir kanalda partisinin

dünü ve bu günü hakkında açıklamalar yaptı. Sa-
dece milletvekillerinin lojmanlarının alındığını kay-
deden Eyüp Fatsa, “Sayın Başbakan, o zaman
siyasi yasaklı olduğu için Tayyip bey, partinin genel
başkanıydı. ‘Artık milletin içinden siyaset yapacağız.
Lojmanlarda oturmayacağız’ dedi. O önemli bir çı-
kıştı ama Türkiye’de hâlâ bir lojman ve makam
arabası saltanatı var. Çok iddialı bir şekilde işe baş-
lamamıza rağmen sadece biz milletvekillerinin loj-
manlarını aldık ellerinden. Kendisi de Başbakan
olunca, ‘halkımla beraber oturacağım’ dedi. Gitti
Keçiören’de bir apartman dairesinde oturdu. Ger-
çekten apartman dairesinde oturan Tayyip beyi bu
millet çok sevdi. Eve gidip gelirken çaycıyla, dol-
muşçuyla, taksiciyle, manavla, kasapla, çocuklarla,
yaşlılarla, gençlerle hep hasbihal etti. Herkes evinin
bir ferdi gibi gördü Tayyip Erdoğan’ı. Belki olay
Keçiören'de yaşandı ama yayılan dalga Türkiye'de
karşılık buldu. Maalesef bu gün gelip baktığımızda,
o lojman saltanatını dediğimiz saltanı biz sadece
milletvekillerinden aldık. Diğer kamu kurum ve ku-
ruluşlarından çok fazla bu işe itaat olmadı ya da
çok başaramadık” dedi.

125 bin makam arabası

Ülkede son dönemde artan makam arabaları konu-
suna da değinen Fatsa, “Bugün tartışılması gereken
şeylerden biri de makam arabaları. Ülkede makam
arabası saltanatı kuruldu. Bizim bu makam araba-
lar genelde Alman patentlidir. Almanya ile bizim
nüfusumuz ve yüz ölçümümüz çok yakındır. Bütün
makam arabalarını kendileri üretiyor. Almanya'da
12-13 bin civarında makam arabası var. Ama hiç
birini kendimiz üretmediğimiz ülkemizde ise 125
binin üzerinde makam arabası var. Yani bir şey ya-
pılacaksa yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya be-
raber, kol kola vererek, gönül gönüle vererek,
herkesi buna inandırarak, herkes fedakarlık ve fera-
gat yaparak bunlar beraber olacak. Yoksa bir kesim
hakkından feragat ettiği zaman, bir kahır ekseriyeti
(çoğunluk) haklarını elinde tutuyorsa veya sahip
olduklarının ellerinde tutuyorsa olayı başaramamış
oluruz” ifadelerini kullandı.

Kabile reisi gibi hareket ediyor!

Makam aracı
saltanatı var!
AK Parti Kurucu üyesi ve 21-22-
23 dönem Ordu Milletvekilliği
yapan Eyüp Fatsa, son dönem-
lerde lojman ve makam aracı
saltanatı yapıldığını belirtti.
Fatsa, partiden ayrılanlar için de
“Hep gidenler sorgulandı. Niye
gittiğini hiç sorgulamadık" dedi

T BMM Başkanı Mustafa Şentop,
Trakya Kalkınma Ajansı ve Çer-
kezköy Ticaret ve Sanayi Odası

ile Çerkezköy Belediyesi iş birliği ile ger-
çekleştirilen Çerkezköy Endüstriyel Fua-
rı'nın açılışında konuştu. 10 büyükelçinin
tutuklu Osman Kavala'ya ilişkin açıkla-
malarını değerlendiren Şentop, büyükel-
çilerin, AİHM kararlarıyla ilgili
hassasiyetleri varsa başka ülkeler karar-
lara uymadığında da reaksiyon göster-
meleri gerektiğini ifade ederek, “Bu işin
bir tarafı esas vahim olan tarafı şu, bu
bildiri içerisinde bu 10 büyükelçi diyor ki:
'Türkiye derhal bir tahliye kararı vermeli-
dir' diyor. Bu kararı kim verecek? Mah-
keme verecek. Biliyorsunuz bizim
Anayasamızda TBMM'de devam eden
bir yargılama süreciyle ilgili soru sormak,
araştırma yapmak hatta konuşma yap-
mak bile yargı yetkisinin kullanılmasını
etkileyeceği için yasaklanmış anayasa ta-
rafından” açıklamasını yaptı.

İç işlerine karışma

Şentop, “Biz milletvekilleri olarak
TBMM'de bu büyükelçilerin konuşmuş
olduğu davayla ilgili konuşamazken,
anayasa bunu bize yasaklamışken, bizim
milletvekillerimize yasaklamışken kalkıp
yabancı ülkelerin büyükelçilerinin yargıya
talimat verir bir şekilde, 'derhal serbest
bırakılmasının sağlanması' şeklinde bir
ifadeyle bir bildiri kaleme almaları Türki-
ye'de iç işlerine çok açık ve çok terbiye-
sizce bir müdahaledir” ifadelerini
kullandı.

Özgüven sorunu var

Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın "istenmeyen adam" talima-
tına ilişkin de "Cumhurbaşkanımızın or-
taya koymuş olduğu tavrı daha önce
benzeri olmayan bir tavır gibi değerlendi-
renler büyükelçilerin yapmış olduğu ter-
biyesizliğin de diplomatik anlamdaki

terbiyesizliğin de bugüne kadar hiç ya-
şanmamış bir terbiyesizlik olduğunu gör-
mek ve buna dikkat çekmek bunu
anlamak mecburiyetindedir. Bunu göz
ardı ederek sadece konuyu sanki AİHM
bağlamında bir konuymuş gibi küçülte-
rek, daraltarak tartışmanın Türkiye'de az
önce bahsetmiş olduğum bir özgüven
problemiyle ve yaşanan olayları doğru
okuyamama eksikliğiyle malum oldu-
ğunu ifade etmek isterim" dedi.

Entrika çeviriyorlar

Türkiye'nin 20 yılda yaptığı yatırımlara
da değinen Şentop, şunları söyledi:

"Özellikle son 20 yıldır 'yerli ve milli'
anlayışıyla sürdürülebilir kalkınma
programı uygulayan Türkiye'nin eko-
nomik alanda şahlanışı, Türk firmala-
rın rekabet gücünün uluslararası
alanda artması, bu gelişmelerin Türki-
ye'nin uyguladığı bağımsız ve milli
menfaat eksenli dış politikalara yansı-
ması, Türkiye'ye rakip ülkeleri ürküt-
müşe, daha doğrusu korkutmuşa
benziyor. Bu sebeple Türkiye'nin
önünü kesmek, yükselişini durdurmak
için türlü türlü politik entrikalar çevir-
meye başladılar. Kıbrıs Barış Hareka-
tı'ndan sonra Türkiye'ye açıktan

ambargo uygulayan malum ülkeler, 
bu sefer örtülü ambargo ve para politi-
kalarıyla Türkiye'ye hasmane bir tavır
içine girdiler. Türkiye'nin F-35 progra-
mından çıkarılması, Kanada'nın İHA
ve SİHA programı için gerekli olan 
kamera sistemlerinin satışını yasakla-
ması, Mali Eylem Görev Gücü (FATF)
tarafından kara paranın aklanması ve
terörizmin finansmanını engellemede
başarılı olamadığı sözde gerekçesiyle
Türkiye'yi 'gri liste'ye alması esasen ül-
kemize yönelik büyük çaplı komplonun
bir parçasıdır. Bu komployu en iyi sizin
göreceğinizi düşünüyorum.”

Partisinin MYK toplantısı öncesi değerlendirmelerde bulunan TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın 10 ülkenin büyükelçisine ilişkin açıklamasını çok sert sözlerle eleştirdi. Sarıgül, “Sayın Cumhurbaşkanı
‘Türkiye Cumhuriyeti kabile devleti değil’ diyor ama kabile devleti reisi gibi hareket ediyor” diye konuştu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönünde çağrıda bulunan
10 büyükelçi için "Türkiye'de iç işlerine çok açık ve çok terbiyesizce bir müdahaledir" diye konuştu

Mustafa Sarıgül,
Erdoğan’a yönelik
eleştirilerde
bulundu.

Türkiye'nin 20 yılda yaptığı yatırımlara da değinen Şentop, şunları söyledi: “Özellikle son 20 yıldır 'yerli ve milli' anlayışıyla
sürdürülebilir kalkınma programı uygulayan Türkiye'nin ekonomik alanda şahlanışı, Türk firmaların rekabet gücünün
uluslararası alanda artması, bu gelişmelerin Türkiye'nin uyguladığı bağımsız ve milli menfaat eksenli dış politikalara 
yansıması, Türkiye'ye rakip ülkeleri ürkütmüşe, daha doğrusu korkutmuşa benziyor” ifadelerini kullandı. 

TBB’ye suç duyurusu

Eyüp Fatsa



Başakşehir Belediyesi, 
gençlere yönelik eğitim 
çalışmalarına bir yenisini 

daha ekliyor. Türkiye’nin önemli 
gazetecilerinin eğitim vereceği 
Gazetecilik ve Yeni Medya Okulu 
kapılarını açıyor. Yeni medyaya 
yeni bir soluk kazandıracak okulda 
gazetecilik ve editörlüğün tüm 
detayları gençlere aktarılacak.Ba-
şakşehir Belediye Başkanı Yasin 
Kartoğlu, Yeni nesil haberciliğin 
merkezi olacak Gazetecilik ve 
Yeni Medya Okulu’nun açılacağını 
sosyal medya hesabından duyurdu.  
Başkan Kartoğlu, yaptığı paylaşım-
da, “ Ailemize yeni bir yıldız daha 
ekleniyor. Usta gazetecilerin, mu-
habirlik ve editörlük dersleri ve-

receği Gazetecilik ve Yeni Medya 
Okulu’muz çok yakında kapılarını 
açıyor. Yeni nesil haberciliğin yeni 
adresi burası.” ifadelerini kullandı.

Eğitimler 6 hafta sürecek

Gazetecilik ve Yeni Medya Oku-
lu’nda gençlere haber yazım kural-
ları, içerik oluşturma ve editörlük 
alanında eğitimler verilecek. 6 
hafta olarak planlanan eğitimler-
de Fatih Selek temel gazetecilik, 
EsraToptaş yeni medya, Kenan 
Kıran sosyal medyada habercilik, 
Nuriye Çakmak Çelik röportaj ha-
berciliği ve Taha Hüseyin Karagöz 
muhabirlik ve editörlük alanındaki 
tecrübelerini kursiyerlerle payla-
şacak.

ÖĞRETMENLER GEZIYE ÇIKTI

ARNAVUTKÖY KITAP OKUDU

BEYOĞLU’NA 
BiLiM ZiYARETi

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

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

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

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

Protein kaçağına dikkat

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

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

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

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

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

İdrar sıkıntısı belirti

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

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

Son teknolojik tedaviler 

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

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

SERTLEŞME
PROBLEMİ 

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

60-80 yaş aralığındaki 247
katılımcıyı gözlemleyen yeni
bir çalışma, yürüme gibi fizik-
sel aktivitelere katılmanın,
beyni olumlu bir şekilde
etkileyebileceğini buldu.
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BAŞAKŞEHIR Beledi-
yesi, 2021-2022 eğitim 
öğretim yılında ilk atama 

ile göreve başlayan öğretmenle-
re yönelik ilçe uyum programı 
ve akşam yemeği düzenledi. Ba-
şakşehir Millet Kıraathanesi’nde 
başlayan gezi programı Şamlar 
Tabiat Parkı’nda son buldu. 
İlklerin şehri Başakşehir’de 
ilk atama ile göreve başlayan 
öğretmenler, Başakşehir Millet 

Kıraathanesi ve Başakşehir Mil-
let Bahçesi’ni gezdikten sonra 
Kayaşehir Kültür ve Yaşam 
Parkı’nı dolaştı. Burada deprem 
simülatörünü deneyimleme 
fırsatı yakaladılar. Ardından 
Türkiye’nin ilk inovasyon ve 
teknoloji merkezi olan Başakşe-
hir Living Lab’i ziyaret ettiler. 
Çiçeği burnunda öğretmenler 
Radyo Başakşehir, Yeni Medya 
Akademi ve Radyo Akademi’yi 

dolaştı. BASE Espor Merkezi ve 
kuluçka merkezi hakkında bilgi 
alan öğretmenler, Başakşehir 
Living Lab’e hayran kaldı. Şehit 
Savcı Selim Kiraz Bilgievi’ni de 
ziyaret eden öğretmenlerin son 
durağı ilçenin huzur köşesi Şam-
lar Tabiat Parkı oldu. Doğada 
1 Gün, sebze meyve bahçesi ve 
izcilik alanlarının gezildiği prog-
ram Şamlar’da akşam yemeğiyle 
son buldu.  

Boğaz’ın balıkçı köyleriyle ünlü ilçesi Beykoz, bereketiyle yüzleri güldüren av sezonunda, halka açık ve ödüllü “Balık Tutma Yarış-
ması”na ev sahipliği yaptı. Yağmura rağmen kısmetini arayan yarışmacılardan en büyük ve en çok balığı tutanlar altın ödülü aldı
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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.

GÜNDEM

BEYLIKDÜZÜ 
Kurucu Bele-
diye Başkanı 

ve AREV Okulları 
Kurucusu Iş Insanı 
Vehbi Orakçı’nın tarafından Arev 
Spor Kulübü kuruldu. Kulübün Türk 
sporuna hizmet edeceğini anlatan 
Orakçı, “Gençlerimiz için güzel bir 
adres olacağız” dedi. Beylikdüzü 
Kurucu Belediye Başkanı ve AREV 
Okulları Kurucusu Iş Insanı Veh-
bi Orakçı’nın yaptığı Arev Spor 
Kulübü açılış etkinliği yapıldı. Vehbi 
Orakçı, West Istanbul Marina’da 
yer alan Maya Marin işletmesinde 
biraraya gelen kulüp kurucular ku-
rulu ve basın mensuplarına konuş-
tu. Her şey bir hayalle bir umutla 
başlar diye belirten Vehbi Orakçı, 
“Birbirinden değerli, spor kültürü-
ne aşina, spora ilişkin hedefleri ve 
idealaleri olan marka insanlarımızın 
bir arada buluşup bilgi birikimleri-
ni, gençliğe dair hizmet arzularını 
buluşturdukları ve geleceğe sporda 
iz bırakan nesiller yetiştirmek üzere 
uzun zamanlı maraton koşusuna 
başlamak üzere olduğumuzu ifade 
etmek istiyorum.Her şey bir ha-
yalle, bir umutla başlar. Hayaliniz 
varsa varsınız, hayaliniz yoksa yok-
sunuz. Çocukluğumdan beri insan-
ların içindeki bir umut, aşk heyecan 
varsa ve hayal kurmayı biliyorsa ve 
o hayalin gerçekleştirdiği emeğe sa-
hipse o hayal gerçekleşiyor. Hayal 
kurmak yetmiyor ve o hayalle ilgili 
bir aksiyon, emek, aşk gerekiyor. 
Biz de bu duyguyla AREV Spor Ku-
lübümüzü kurmaya niyetlendik ve 
istişarelerde bulunduk. Çok daha 
büyüyeceğiz, gelişeceğiz ve bölge-
mizin yelkenden kayağa, güreşten 
karateye, futboldan tekvandoya, 
yüzmden su altı sporlarına kadar 
her alanda başarı sağlayacağız.” 
şeklinde konuşarak AREV Spor 
Kulübü’nün 3,5 ve 10 yıllık periyot-
larla başarıya ulaşacağını söyledi. 
Orakçı, konuşmasını tüm destekleri 
için kurucular kuruluna teşekkür 
ederek sonlandırdı.

Gençler için doğru
adres: AREV 

T3 Vakfı Müdürü Ömer Kökçam ve Va-
kıf İşletmeler Koordinatörü Muhammet 
Saymaz Bilim Beyoğlu’nu ziyaret etti. 
Bilim atölyelerini gezerek çalışmaları 
yerinde inceleyen heyet, gençlerle de 

sohbet ederek başarılar diledi
BEYOĞLU’NDA çocukları erken yaş-
larda bilim, teknoloji ve matematikle 
buluşturarak geleceğin mühendisle-

rini ve bilim insanlarını yetiştirmek amacıyla 
kurulan Bilim Beyoğlu’nda eğitimler devam 
ediyor. Beyoğlu Belediyesi tarafından T3 
Vakfı (Türkiye Teknoloji Takımı) işbirliğin-
de Şişhane Meydanı’nda kurulan merkez, 
7-14 yaş arası çocuklara ve gençlere hiz-
met veriyor. Bilime meraklı çocukların ve 
gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Bilim Beyoğ-
lu’nu ziyaret eden T3 Vakfı Müdürü Ömer 
Kökçam ve Vakıf İşletmeler Koordinatörü 
Muhammet Saymaz çalışmaları yerinde ince-
ledi. Bilim atölyelerini gezen heyet gençlerle 
sohbet ederek başarılar diledi.

Gençlere eğitim veriliyor
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıl-
dız’ın “Çocuklarımız için en büyük hayalim-
di” dediği Bilim Beyoğlu’nda 8 tane Bilim 
Atölyesi, 200 Kışlık Çok Amaçlı Kapalı Salon 
ve 250 Kişilik Çok Amaçlı Amfi Sahnesi 
bulunuyor. Öğrenciler Dene Yap Atölyeleri, 
Üretim Atölyesi, Doğa Atölyesi, Tasarım 
Atölyesi, Matematik Atölyesi, Astronomi 
Atölyesi ve Teknoloji Atölyesi’nde Öğrenci-
ler önceden duyurulan içeriklerdeki eğitim-
lere katılabiliyorlar. Tek saatlik eğitimlerin 
yanı sıra öğrenciler, uzun süreli olarak da 
atölyelere toplu kayıt yaptırarak tüm eğitim-
lerden faydalanabiliyor. Merkezde ayrıca 
bilim söyleşileri, seminerler, konferanslar, 
bilim şenlikleri gibi çeşitli çalışmalar da 
düzenlenerek bilim ve teknoloji alanında 
farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

BÜYÜKŞEHIR Belediyesi tarafın-
dan Tekirdağ Manda Yetiştiricileri 
Birliği ile 2015 yılından bu yana 

sürdürülmekte olan Mandacılığı Geliştir-
me Projesi, Saray ilçesinin Güngörmez, Sa-
faalan ve Bahçeköy mahallelerini kapsıyor. 
Manda yetiştiricilerinin sayısını çoğaltmak 
amacı taşıyan proje kapsamında söz ko-
nusu mahalledeki 61 manda yetiştiricisine 
toplam 168 gebe manda verildi. Mandacı-
lığı Geliştirme Projesi’nin başladığı 2015 
yılından bugüne kadar, 500 tonun üzerinde 
manda sütü elde edildi. Saray ilçesinde 
2014 yılında proje başlarken 411 baş olan 
manda sayısı 2020 yılı itibariyle 1353 baş 
oldu. Aynı yıllar için il genelindeki manda 

sayısı 561 
baştan 1622 
başa çıkmıştır. 
Proje öncesin-
de Bahçeköy 
mahallesinde 
mandacılıkla 
uğraşan kimse 
yokken pro-
jeyle birlikte 8 

işletme açılmış ve 48 baş manda varlığına 
ulaşıldı. 

Kaybolan kültürü canlandırdık
Konu ile ilgili açıklama yapan Tekirdağ 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Albayrak, “Tekirdağ, tarım ve hayvancı-
lıkta Türkiye’nin önemli şehirleri arasında 
yer alıyor. Biz de bu gerçekten hareketle 
tarım ve hayvancılığı 5 vizyonumuz arasına 
alarak önemli projeleri hayata geçirdik. 
Bu projeler arasında yer alan Mandacılığı 
Geliştirme Projesi de bizim ve manda ye-
tiştiriciliği yapan vatandaşlarımızın büyük 
ve olumlu geri dönüşler aldığı projele-
rimizin başında geliyor. Saray ilçemizin 
Güngörmez, Safaalan ve Bahçeköy mahal-
leleri iklim ve ekoloji bakımından manda 
yetiştiriciliğine çok uygun olan bir bölge. 
Bu mahallelerde öteden beri manda yetiş-
tiriciliği yapılmaktaydı. Fakat son yıllarda 
ciddi bir azalma söz konusuydu. Biz de Te-
kirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak hem 
kaybolmaya yüz tutmuş bir genetik kaynak 
korunup geliştirilirken onun getirdiği bir 
kültürü de yaşatmış olduk” dedi. 

TEKIRDAĞ MANDA 
YETIŞTIRECEK

Başakşehir Belediyesi, gazeteciliğe gönül veren gençler için Gazetecilik ve Yeni Medya Okulu’nu açıyor. Her biri alanında uzman 
gazetecilerin muhabirlik ve editörlük eğitimleri vereceği Gazetecilik ve Yeni Medya Okulu, yeni nesil haberciliğin merkezi olacak

Beykozlular balık tutmak için yarıştı
BEYKOZ Belediyesi 
tarafından ilçenin su 
ürünleri potansiyeline 

dikkat çekmek ve balık tutmayı 
teşvik etmek amacıyla düzen-
lenen yarışmada katılımcılar 
“En Çok Balığı Tutma” ve “En 
Büyük Balığı Yakalama”  kate-
gorilerinde hünerlerini sergiledi. 
Boğaz’ın en bereketli noktaların-
dan Çubuklu-Kanlıca sahilinde 
yağmur altında olta atarak beş 
saat boyunca kısmetlerini arayan 
yarışmacılar renkli görüntüler 
oluşturdu. İstanbulluların ve 

amatör balıkçıların ilgi gösterdiği 
yarışmada, 34.5 cm ile en büyük 
balığı tutan Kemal Çelik tam 
altının sahibi oldu. İkinciliği 33.1 
cm ile Şakir Bingöl, üçüncülüğü 
ise 30.5 cm ile Yücel Gümüş 
üstlendi. En çok balığı tutmak 
için olta atan balıkçılardan Emin 
Sönmez 620 gram balık avlayarak 
birinci oldu. 194 gram ile Mus-
tafa Yurdakul ikinci, 148 gram 
ile Mehmet Bingöl üçüncü geldi. 
Yarışmanın ardından düzenle-
nen törenle dereceye girenlere 
ödülleri verildi

Başakşehir’de, 2021-2022 eğitim öğretim yılında ilk atama ile göreve başlayan öğretmenler için ilçe uyum programı düzenlendi. Çi-
çeği burnunda öğretmenler, Başakşehir Millet Kıraathanesi’nden Şamlar Tabiat Parkı’na kadar ilçenin önemli hizmet noktalarını gezdi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Mandacılığı Geliştirme Projesi ile yok 
olmaya yüz tutmuş olan manda yetiştiriciliği yeniden canlandırıldı

ARNAVUTKÖY Beledi-
yesi tarafından geçtiğimiz 
yıl hizmete açılan Erdem 

Bayazıt Kütüphanesi, okuma 
günleri kapsamında öğrencileri 
ağırlıyor. Arnavutköy Belediyesi 
tarafından hizmete alınan ve 7 
Güzel Adam’dan biri olan şair 
Erdem Bayazıt’ın isminin verildiği 
kütüphane, okuma etkinlikleri 
günlerinde öğrencilere hizmet 
ediyor. Her gün farklı öğrenci gu-
ruplarının geldiği Erdem Bayazıt 
Kütüphanesi son olarak Köroğlu 
Ortaokul öğrencilerine hizmet 
verdi. 6 bin kitabı bünyesinde ba-
rındıran kütüphane, 28 öğrenci ile 
şenlendi. Kitap okuma etkinliğine 
katılan öğrencilere Arnavutköy’de 
yer alan kütüphaneler ve ziyaret 
ettikleri kütüphanenin isminin al-
dığı Şair Erdem Bayazıt hakkında 
bilgi verildi. Kitap okuma etkinli-

ğine katılan öğrencilere Arnavut-
köy Belediyesi tarafından hazırlan 
Benim Günlüğüm ve Fatih’in 
Günlüğü adlı eser hediye edildi.

Kitapseverleri bekliyor
Haraççı Mahallesi’nde yer alan 
Erdem Bayazıt Kütüphanesi’n-
de  6 bin kitap, kitapseverleri 
bekliyor. Kütüphanede, yeni 
nesil akıllı sistemler kullanılarak 
vatandaşların aradıkları kitaplar 
hızlı bir şekilde bulmaları sağlanı-
yor. 20 adet bilgisayarın bulundu-
ğu binada 3 derslik ve 100 kişilik 
de konferans salonu bulunuyor. 
Erdem Bayazıt Kütüphanesi’nden 
faydalanmak isteyen vatandaş-
lar, kütüphanenin veri tabanına 
isimlerini kayıt yaptırdıktan sonra 
diledikleri kitabı ödünç alıp, 15 
gün içerisinde tekrar iade edebi-
lecekler.
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kaybettim. Hükümsüzdür. Fevzi Serkan Tepetam

Maltepe'de bina sakinleri ile gecekondu sahipleri arasında 19 yıl önce başlayan "mantolama" işlemi krize
dönerken, zaman zaman gerilime neden oldu. İddiaya göre, bina sakinleri dış cepheye mantolama yaptır-
mak isterken, yan tarafta bulunan gecekondu sahibi mülküne girilerek işlem yapılmasına yıllarca engel oldu

19 yıldır süren mantolama krizi

Maltepe İdealtepe Mahallesi'nde 35 ki-
şinin yaşadığı 12 daireli binanın manto-
lanması için yapılan girişim, yan

parseldeki mülk sahibi Ahmet Ortakuz'un engeline
takıldı. İddiaya göre, bina sakinleri, ilk kararını al-
dıkları 2002 yılından bu yana binanın hasar gören
kuzey cephesini mantolatmak için çalışma başlattı.
Ancak yan parselde üzerine gecekondusu bulunan
mülkün sahibi Ahmet Ortakuz, mülküne girilerek
işlem yapılmasına karşı çıktı. 19 yıldır bina sakin-
leri bir türlü mantolama işlemini yaptıramadı. Son
olarak geçtiğimiz ay yapılmaya çalışılan manto-
lama çalışması sırasında mülk sahibi Ahmet Orta-
kuz'un yakınları, mantolama için gelen işçilere
engel oldu. Sert tartışmalar yaşanırken, Ahmet Or-
takuz'un kızı vincin sepetinin altına girerek manto-
lamaya engel olmaya çalıştı. Yaşanan gerilim cep
telefonu kamerası kayıtlarına yansıdı.

Gazetecilere tepki

Apartman yönetiminin 2002 yılında aldığı manto-
lama kararından sonra bugüne kadar mesafe kat
edemediklerini belirten apartman sakini Murat
Özer, "Biz binamızı her vatandaş gibi izole ettir-
mek istiyoruz, binamızı mantolama yaptırmak isti-
yoruz. Binamızın 2002 yılından beridir kuzey
cephesini mantolama yapmaya çalışıyoruz. Yan
parsel buna izin vermediği için bunu bugüne kadar

yapamadık. Binaya havadan yapmak suretiyle
mantolama yapmamız gerekmektedir" dedi. Ge-
rekli izinleri aldıklarını dile getiren Özer'in açıkla-
maları sırasında, yan parselde bulunan Ahmet
Ortakuz'un kardeşi Cemil Ortakuz, "Alınan izin
yok" şeklinde tepki göstererek basın mensuplarını
da engelleme çalıştı. Açıklama yapmaktan kaçınan
Cemil Ortakuz, basın mensuplarından kameraları
kapatmasını isteyerek tepki gösterdi.

İkircikli bir konu var

Yaşanan sorunu değerlendiren Avukat Emrah Ça-
vuşoğlu, bu ve benzeri sorunların kentsel dönü-
şümde de yaşandığını söyledi. Çavuşoğlu, "Burada
Medeni Kanunun 718. Maddesi'nde ikircikli bir
konu var. Diyor ki; arazi üzerindeki mülkiyet, kul-
lanılmasında yararı olduğu ölçüde, üstündeki hava
ve altındaki arz katmanlarını kapsar. Şimdi bura-
dan hareketle İstanbul'un birçok yerinde kule vinç
var. Her isteyenin polisi arayıp, 'Benim hava sa-
hamda kule vinç var. Alın bunu buradan sökün'
deme hakkı doğar. Bunu kentsel dönüşümde de
yaşıyoruz. Yandaki çöken binaların zeminin sağ-
lamlaştırılmasında da yaşıyoruz. Halbuki bu zaru-
riyetten kaynaklanıyor. Yan parselin güvenliği için
yapılan bir işlem. Ve maalesef yan parseldeki kişile-
rin bu şekilde keyfi talepleri ile polis istediği gibi
müdahale ediyor" şeklinde konuştu. DHA

Karınca Sarayı isimli You-
tube kanalında gazeteci
İrem Beyhan'ın sorularını

yanıtlayan yazar Emine Şenli-
koğlu olay yaratacak açıklama-
larda bulundu. Şnelikoğlu kendi
mahallesinin insanlarıyla bazen
tartışmaya girdiğinin hatırlatıl-
ması üzerine, “Bizim mahalle-
den bazıları uydurma hadislere
de ayet gibi bakıyorlar. Onlara
göre ben İslam düşmanı oluyo-
rum. Çünkü 2 yaşındaki çocukla
nikah olur mu? '2 yaşındaki ço-
cukla nikah olur! Çocuk 9 ya-
şına geldiği zaman o kişiyi
istemem derse nikah iptal edilir.'
Bu ne terbiyesizlik” yorumunu
yaptı. Şenlikoğlu bu tür insanla-
rın yüzünden toplumda deist sa-
yısının arttığını ifade etti.

Ateizmi öldürdük

Ateizmin öldüğünü aktaran
Şenlikoğlu, ateizmin ensest iliş-
kiyi meşrulaştırdığını iddia etti.
Şenlikoğlu "Ateizmi öldürdük
biz. Şimdi deizmi öldüreceğiz az
kaldı. Çünkü ateizm çok mantık-
sız. Baktılar ateizm bitiyor, de-
izmi hortlattılar. Dinsiz de

demiyorlar, deist diyorlar. Din-
sizlik halkımızda kötü bir isimle
anılır ya gençler sıcak baksın
diye deist diyorlar. Ateizm ve
deizm hayvanlık alemi gibidir.
Deizmde bir adam kızıyla evlen-
sin hiçbir sakınca yoktur. Hangi
ülkede hatırlamıyorum; bir
adam köpeği ile nikah yaptı”
açıklamasını yaptı.

Deizm çok ahlaksız

Bazı deistlerin ensest ilişkiyi
kabul etmediğini dile getiren
Şenlikoğlu, “Ama senin inandı-
ğın inanç buna karşı değil. Onlar
anne babalarıyla evlenebilirler.
Deizmde ahlak yoktur. Deizmin
ateizmin kendisi bozuk" dedi.
Şenlikoğlu, İrem Beyhan'ın
"İnançsız bir insan iyi olamaz
mı?" sorusuna da "Deizmin
kendi içinde çok kibar hanım-
efendi, beyefendiler olabilir.
Ama deizm çok ahlaksız. Her
deist ya da ateist kötü olacak
diye bir kaide yok. Ben sistem-
den bahsediyorum. Ben kişiler-
den bahsetmiyorum. Deist
ahlaklı olabilir ama deizm ah-
laksız” şeklinde yanıt verdi. 

DEISTLER ENSEST
EVLILIK YAPABILIR!
Yazar Emine Şenlikoğlu katıldığı bir programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. “Deizmde bir adam kızıyla evlensin hiçbir sa-
kınca yoktur” diyen Şenlikoğlu, “Ateizm ve deizm hayvanlık alemi gibidir. Her deist ya da ateist kötü olacak diye bir kaide yok.
Ben sistemden bahsediyorum. Ben kişilerden bahsetmiyorum. Deist ahlaklı olabilir ama deizm ahlaksız” açıklamasını yaptı

İstanbul'da elek-
trikli scooter kulla-

nanlara yönelik
yapılan denetimde,

belirlenen kural-
lara uymayan sürü-

cülere ceza yağdı.
Bağdat Caddesi'nde

yapılan denetim-
lerde kaldırımda

scooter ile ilerleyen
sürücüler durduru-

larak ceza yazıldı

Bağcılar’da riskli alan ilan edilen 10 yer-
den biri olan Fatih Mahallesi’nde bulunan
Demircan Sitesi, 2019’daki 5.8 büyüklüğün-
deki depremde ağır hasar almıştı. Bağcılar Be-
lediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğünce
hazırlanan rapor sonucuna göre, alınan beton
örneklerinin “mukavemet değerlerinin olması
gerekenin altında” olduğu ve risk taşıdığı tespit
edilmişti. Aynı sokakta bulunan diğer binala-
rın da hasarlı olduğu ortaya çıkınca Demircan
Sitesi’ndeki daire ve dükkanların tahliye işlem-
leri gerçekleştikten sonra yıkım başlamıştı. Bu
gelişmenin ardından Bağcılar Belediye Baş-
kanı Lokman Çağırıcı, Demircan Sitesi’ndeki
daire sahipleri ve kiracılarla bir araya gelerek
çözüm yollarını konuşmuş, dairesini boşaltan-
lar için kira yardımı ödemeleri başlatılmıştı.
Vatandaşların mağdur olmamaları için başla-
tılan kentsel dönüşüm çalışmaları kapsa-
mında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu
Konut İdaresi Başkanlığı’yla (TOKİ) görüş-
meler yapıldı. Uzmanlar ve yetkili isimlerle
uzun süren görüşmeler sonucunda alınan ka-
rarlar düzenlenen bir toplantı ile hak sahiple-
rine açıklandı.

Uzun bir süreç yaşadık

Bağcılar Belediyesi Konferans Salonu’nda
gerçekleşen “Demircan Sitesi Uzlaşma Mo-
deli” isimli toplantıda hak sahipleri bir araya
geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Toplu
Konut İdaresi Başkanlığı ve Bağcılar Beledi-
yesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü koordinas-
yonu ile yürütülen projeye ilişkin yapılan
sunumda alan ve daire büyüklükleri, kat sayı-
ları, mimari proje örnekleri ve benzeri detaylar
paylaşıldı. Toplam 74 bin 859 metrekare in-
şaat alanı üzerinden hesaplanan 585 hak sahi-
binin yer aldığı ve 2 yıl içerisinde
tamamlanması öngörülen projede, yapılaşma
koşullarıyla beraber, kentsel dönüşümle sağla-
nan kira yardımı, kredi desteği gibi kolaylıklar
anlatıldı. Demircan Sitesi’nin olduğu yerde
büyük bir değişimin yaşanacağını söyleyen
Çağırıcı, “45 yıllık bir komşunuz olarak bu-
rayla ilgili yürüttüğümüz çalışmalarda uzun
bir süreç yaşadık. Çalışmalarımızda her
zaman şuna öncelik verdik. Burada yaşayan
hemşehrilerimiz tekrar aynı yerde en uygun
şartlarda mülk sahibi olsunlar istedik. Bakan-
lığımızla görüşerek acil ve önemli adımlar
attık. Maksimum destek için kendilerinden is-
tirhamda bulundum. Allah razı olsun Çevre
ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’a
çok teşekkür ediyorum.

Dönüşümde neler yapıldı?

Bağcılar Belediyesi, 5 Ekim 2012’de Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakan-
lığı döneminde başlatılan Kentsel Dönüşüm
hamlesi kapsamında çok sayıda projeyi ha-
yata geçirdi. Parsellerin birleştirilmesiyle ilçede
yerinde dönüşüm çerçevesinde modern
yaşam alanları kazandırıldı. Şu ana kadar top-
lam 3 bin 277 adet riskli yapıdan 3 bin
72’sinin yıkımını gerçekleştirildi. 16 bin 259
bağımsız birimin dönüştürülmesi de tamam-
landı. Bunun yanında ömrünü tamamlayan
kamu kurum binaları, okul ve ibadethaneler
de yenilendi.

Hak sahibi mülk
sahibi olacak!

17 YAŞINDA KIZLAR
FİNGİRDİYORLAR!
"17 yaşındaki kızlar fingirdiyor, hamile kalıyor
sorun yok, 17 yaşında evlilik olursa, nikah olursa
eşleri hapse giriyor" şeklinde açıklamada bulu-
nan Şenlikoğlu, gazeteci İrem Beyhan'ın "Kötü
kullanıma çok müsait, pedofili ya da çocuk gelin-
ler malumunuz" diye itirazına da müdahalede
bulunarak, "Bunlar benim ifadelerim, konuşul-
mayınca bunlar başımıza geliyor, karşı taraf ha-
mile kalıyor. AK Parti'yi çok beğeniyorum ama
birkaç konuda cinayet işliyorlar. Bunun düzeltil-
mesi lazım" şeklinde tepki gösterdi. İktidarın son
yıllarda izlediği politikayı da yorumlayan Şenli-
koğlu, “AK Parti'nin ülkenin kalkınmasına yönelik
yaptığı çalışmaları çok beğeniyorum. Bazı hata-
ları var ama inanıyorum ki düzeltecekler" dedi.
Şenlikoğlu, “Hangi çalışmalarını beğeniyorsu-
nuz?" sorusuna da “Fizik kanunla-
rına çok hakimler. Çocuklara
bile uzaya nasıl çıkılır onu
öğretiyorlar. Seni mi yoksa
AK Parti'yi mi öldürelim de-
seler; beni öldürün, AK Par-
ti'yi yaşatın derim. Ölümüne
AK Partiliyim. 2023'te uzaya
çıkacağız" şeklinde yanıt verdi.

Bağcılar Belediyesi, Fatih Mahallesi
Demircan Sitesi’nde büyük bir deği-
şime imza atıyor. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’yla yaptıkları görüşmeler 
sonucunda maksimum destek aldıkla-
rını söyleyen Belediye Başkanı Lokman
Çağırıcı, hak sahiplerinin en uygun
şartlarda mülk sahibi olacağını belirtti

Elektrikli scooterların kullanımına
yönelik bazı kuralların getirilmesi-
nin ardından İstanbul'un çeşitli

noktalarında denetimler yapılmaya başlandı.
Kadıköy Bağdat Caddesi'nde yapılan dene-
timlerde, elektrikli scooter ile kaldırımda iler-
leyenler tek tek durduruldu. Kimileri ise polis
ekiplerini görmesi üzerine scooterdan indi.
Durdurulan kişilere 2918 sayılı Karayolları
Trafik Kanunu uyarınca elektrikli scooter ile
kaldırımda ilerlemekten 144 lira ceza kesildi.
Ceza kesilen bir kişi, "Kaldırımda scooter
kullanmak yasakmış ama biz bilmiyorduk.
Onun için cezai işlem uyguluyorlar. Ceza
140 küsürmüş" dedi. Denetimler sırasında
polis ekiplerinin yanına gelen bir kadın ise
"Bir scooter torunuma çarptı. Cesaret edip
şurada rahat yürüyemiyoruz. Hepsi kaldı-
rımda gidiyor. Ayrıca kuryeler de kaldırımda
gidiyor. Bir de bir şey söylediğiniz zaman ha-
karet alıyorsunuz” diye konuştu.

2 kişi bindi ceza yedi

Öte yandan Fatih, Aksaray'da da denetim

yapıldı. Aksaray Millet Caddesi'nde dene-
timde scooter kullanırken cep telefonuyla ko-
nuşan sürücüye, 'diğer karayollarını
kullananların hareketlerini zorlaştırıcı ve teh-
like yaratacak' şekilde hareket ettiği için 314
lira para cezası kesildi. Denetimler sırasında
bazı elektrikli scooter kullanıcılarının denetim
noktasına girmemek için kaçtığı görüldü.
Ceza kesilen Mert Büyükyaka, "Patronum
aradı. Onunla acil bir işim vardı. Kulaklı-
ğımla konuşuyordum. Rüzgar olduğu için

telefonu yeni elime almıştım. Duracaktım
zaten, neden kendi hayatımı da riske atayım"
dedi. Beşiktaş Kuruçeşme'de yapılan dene-
timde, scootere iki kişi binerek kuralları ihlal
eden kişilere 314 lira para cezası kesildi. Polis
tarafından durdurularak ceza kesilen Mu-
hammet Turgut, scootera iki kişi binmenin
yasak olduğunu bilmediğini iddia ederek
"Bizden habersiz ceza yazıyorlar. Böyle bir
şey var mı? Ben haberlerde görmedim. Ha-
berim yoktu, şimdi öğrendim" dedi. DHA

Kural cezası
Rümeysa Şen için eylem

Türk Tabipler Bir-
liği ve İstanbul Ta-
bipler Odası,

Ankara'da geçirdiği trafik ka-
zasında hayatını kaybeden
Asistan Hekim Dr. Rümeysa
Şen'i anmak ve asistan he-
kimlerin çalışma saatlerini
protesto etmek amacıyla İs-
tanbul Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi önünde basın
açıklaması yaptı. Toplanan
grup, hayatını kaybeden Rü-
meysa Şen için bir dakikalık
saygı duruşunda bulundu.
Basın açıklamasına, CHP İs-
tanbul Milletvekili Dr. Ali
Şeker ve çeşitli sağlık sendika-
ları katıldı. Basın açıklama-
sını okuyan Dr. İlyas Kavak,
"Bugün maalesef çok acı bir
olayın ardından burada top-

lanmış bulunmaktayız. An-
kara Şehir Hastanesi'nde
Kadın Doğum Kliniği'nde
Asistan Hekim olarak çalışan
Dr. Rümeysa Şen, nöbet er-
tesi evine gittiği sırada trafik
kazası sonrası hayatını kay-
betti. Rümeysa Şen'in gün
aşırı tuttuğu yorucu nöbetle-
rin ardından geçirdiği kaza
görüntüleri bize bunun bir
kaza değil göz göre göre ça-
lışma şartlarının sebep ol-
duğu bir cinayet olduğunu
gösterdi" dedi.



İ stanbul Modern Sinema, Türk Tuborg A.Ş’nin
katkılarıyla hazırladığı çevrimiçi ve ücretsiz prog-
ramlarına 3x2: Topoğrafya adlı programla devam

ediyor.  Bu ayki üçleme ikilisinin odağında görsel ve öy-
küsel mekân olarak coğrafya var. İlki; adını taşıdığı
köyden alan, İranlı yönetmen Abbas Kiyarüstemi’nin
1987-1994 yılları arasında çektiği “Köker”, diğeri de
Patricio Guzmán’ın 1973’teki darbe sonucunda yaşa-
nan Şili’nin darbeler, katliamlar, acılarla dolu geçmi-
şine baktığı “Şili” üçlemesi sinemaseverleri bekliyor.
Bazen film eleştirmenlerinin bazen yönetmenlerin ken-
dilerinin adlandırdığı, birbirine ortak bir karakter, tema
veya mekân üzerinden ilişkilenen üç filmlik seriler,
büyük bir hikâyenin parçaları olabildiği gibi birbirinden
bağımsız öykülerin ancak bir araya geldiğinde yarattığı
bir çatı görevi de görebilir. İstanbul Modern’in web si-
tesi üzerinden erişime sunulan filmler, gösterim progra-
mında belirtilen tarih-saat aralıklarında yayında
kalıyor.

ARKADAŞIMIN EVİ NEREDE? 1987

25-27 Ekim 2021
Yönetmen: Abbas

Kiarostami
Oyuncular: Babek

Ahmed Poor, Ahmed
Ahmed Poor, Khoda-
bakhsh Defaei

“Köker” üçleme-
sini başlatan ilk fil-
min öyküsü basit: bir

oğlan, arkadaşından yanlışlıkla aldığı defterini ona geri
vermek üzere evini arıyor. Kahramanımız Ahmet, diğer
köydeki bu evi ararken kamera hem köydeki gündelik
hayatı ve ritmi kaydederken kırsal İran halkına dair bir
tablo ortaya koyuyor. Filmin genç bir insanın sorumlu-
luğuna dair basit ama çok katmanlı açılan öyküsü,
içinde farklı olasılıklar barındıran tek bir güne sığabi-
len güzel, gergin, hayret edici ne varsa onu aktarıyor.

VE YAŞAM SÜRÜYOR 1992

27-29 Ekim 2021
Yönetmen: Abbas

Kiarostami
Oyuncular: Farhad

Kheradmand, Buba
Bayour, Hossein
Rezai

Arkadaşımın Evi
Nerede? üzerinden üç
yıl geçmiştir ve önceki

filmin yönetmeni oğluyla yola çıkıyor. Amaçları yarım
milyon insanı evsiz bırakan İran depreminin ertesinde
Ahmet’i ve filmde oynayan diğer çocukları bulmaktır.
Geçitler, yollar kapalıdır. Felaketin ardından yeniden

kendine gelmeye çalışan hayatı gözlemleyen film, üçle-
menin genel imzası olan özellikleri taşıyor: görsel mekâ-
nın şiirsel ifadesi, profesyonel olmayan oyuncular, basit
sinemasal araçlarla karmaşık anlamların çıktığı, kurma-
canın kendisini sorgulayan anlatı yapısı.

ZEYTİN AĞAÇLARI ALTINDA 1994

29-31 Ekim
2021

Yönetmen:
Abbas Kiaros-
tami

Oyuncular:
Mohamad Ali
Keshavarz, Far-
had Kherad-
mand, Zarifeh
Shiva

Ve Yaşam Sürüyor’un oyuncu seçimleri ve çekim
görüntüleriyle bir tür kamera arkası niteliğindeki bu
filmin başında, yönetmen kameraya dönerek kendini
tanıtıyor. Önceki filmde hayatın doğal akışı gibi hisset-
tiren sahnelerin aslında nasıl tasarlandığını, oyuncula-
rın itirazlarını izliyoruz. Yine sinema ile gerçekliği,
set ile set dışında kalanın arasındaki simyayı araştıran
Kiyarüstemi’nin plansız, organik olarak gelişen üçle-
mesinin bu son filmi, insan doğasına sıcak ve nazik bir
yerden yaklaşıyor.

IŞIĞA ÖZLEM 2010

31 Ekim - 2 Kasım 2021
Yönetmen: Patricio Guzmán
1973’te Pinochet tarafından gerçekleştirilen darbe

sonrasında ülkesinden ayrılmak zorunda kalan Guz-
mán’ın üçlemesi, Şili’nin bu acı tarihini coğrafyası üze-
rinden okur. İlk film dünyanın dört bir yanından gelmiş
astronomların galaksileri incelemek için buluştukları
3000 metre yükseklikteki Atakama Çölü’nde geçiyor.
Yukarıda parlak neredeyse saydam gökyüzüyle yıldız-
lar, aşağıda ise kuma gizlenmiş mumyalar, Pinochet
diktasının kurbanlarının kemikleri ve onları arayan ai-
leler. Yıldızlarla kemikler arasında kurulan bu şiirsel
bağlantı filmin görselliğine de yansır.

SEDEF DÜĞME 2015

2-4 Kasım
2021

Yönetmen: Pat-
ricio Guzmán

Guzmán ikinci
filminde bu kez
yaşamın temel
kaynağı olan
suyun hafızasına
kulak veriyor.

Sedef Düğme, okyanusta bulunan iki gizemli düğmenin

hikâyesinin peşinde giderken, Şili topraklarının karan-
lık geçmişine, okyanusu kana bulayan Pinochet’nin dik-
tatörlüğüne ve “beyaz adamın” lanetine de yer veriyor.
Belgesel, doğayı tüm görkemiyle gözler önüne sürer-
ken, insanların birbirlerine karşı acımasızlıklarını Şi-
li’nin yerlileri üzerinden perdeye yansıtıyor.

RÜYALARIN DAĞLARI 2019

4-6 Kasım 2021
Yönetmen: Patricio Guzmán
Yönetmenin üçlemedeki en kişisel filmi olan bu bel-

gesel, Santiago’nun etrafını duvar gibi çevreleyen uçsuz
bucaksız And Dağları (yerel halkın deyişiyle Cordillera)
üzerine. Ülkesine yıllarca dönemeyen bir aydın olarak
Cordillera’ya dair hislerini, çocukluk anılarını, dağların
tanıklık ettiği politik ve doğal tahribatı, Pablo Salas’ın
arşiv görüntülerini birleştiren film, büyüleyici görselliği
ve şiirsel anlatımıyla Şili’nin ruhunu anlamaya çalışıyor
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SITE UZERINDEN
UCRETSIZ ERISIM

İstanbul Modern Sinema,
çevrimiçi gösterimlerini

sürdürüyor. Aralık ayına
kadar her ay iki üçlemenin
gösterileceği 3x2 program

dizisinin ilki Topoğrafya,  25
Ekim – 6 Kasım 2021 tarih-
leri arasında müzenin web

sitesi üzerinden ücretsiz
erişime sunuluyor

gazetedamga gazetedamga damgaweb

www.gazetedamga.com.tr
İstanbul’un 39 ilçesine ilişkin en özel ve en güzel haberleri bulabileceğiniz

gazetedamga.com.tr Türkiye’nin siyaset, ekonomi, kültür sanat ve spor gündemine ilişkin
birçok içeriği bünyesinde barındırıyor. Zengin haber seçenekleri ve tarafsız habercilik
anlayışıyla hizmet veren web sitemize ulaşarak gerçeklerden haberdar olabilirsiniz.
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Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de            Basın:(1474721)

MİFARE KART ALIMI İŞİ
SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Mifare Kart Alımı işi 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 :2021/673789
1-İdarenin
a) Adresi :Süleymaniye Mah. Süleymaniye Cad 15/2 34116 

Vezneciler FATİH/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2124400067 - 2124400012
c) Elektronik Posta Adresi :skssatinalma@istanbul.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :Mifare Kart 30.000-adet

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

b) Teslim yeri :İstanbul Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı / 
Fatih / Vezneciler / İSTANBUL

c) Teslim tarihi :Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 60 (altmış)
takvim günü içerisinde teslimat yapılacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor 

Daire Başkanlığı İhale Odası(Süleymaniye Cad.
No:15 34116 Fatih -İstanbul)

b) Tarihi ve saati :09.11.2021 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişi-
lerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen his-
seler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı
istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli 
belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:

IEC 7810 Sertifikasyonu sunacaktır
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları
ve açıklamaları içeren doküman:
a ) İstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik şartname ile karşılaştırma yapılabilmesi 
için teknik bilgilerin yer aldığı katalogların,fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyalleri 
sunmaları gerekmektedir.
b)İstekliler Teknik Şartname maddelerine tek tek şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir.
Bu cevaplar "....marka....model ürünü teklifimizin şartnameye uygun belgesi " başlığı adı altında
teklif veren isteklenin antetli kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır.
Cevaplar ayrıntılı olmalı "evet", "hayır" şeklindeki cevaplara mümkün olduğunca yer 
verilmemelidir.
İstekliler teklif ettikleri ürünün özellikleri hususunda katologları üzerinde teknikşartnameye
madde madde cevap vereceklerdir. 
İstekli tarafından teknik şartnamenin tüm maddelerini içeren teknik şartname cevaplarını imzalı ve
kaşeli olarak sunmaları gerekmektedir.Önerilen ürünler teknik şartnameye uymak zorundadır.
İş ortaklığında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri,birkaçı veya tümü tarafından teklif
edilen mala ilişkin olarak ön yeterlilik şartnamesinde veya idari şartnamede yapılan düzenleme
çerçevesinde,numune,teknik bilgilerin yer aldığı katolog,teknik şartnameye cevapları ve açıkla-
maları içeren doküman ile fotoğraf sunulur.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15
(yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
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 İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire
Başkanlığı Satın Alma Bürosu (Süleymaniye Cad.No:15 34116 Fatih-İstanbul) adresine elden teslim
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üze-
rine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çar-
pımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.

A fganistan'da yaşayanlar, Taliban'ın
Ağustos ayı ortasında yönetimi ele
geçirmeden önce de, uzun yıllar

süren savaşlar ve kıtlık dolayısıyla zaten gıda
bulmakta zorlanıyordu. Şimdi uluslararası
fonlar donduruldu, ekonomik durum hızla
daha kötüye gitmeye başladı. Ülkede 1 mil-
yon çocuk açlıktan ölüm riskiyle karşı kar-
şıya. BBC'ye konuşan bazı Afgan aileler,
daha büyük yaştaki çocuklarına yiyecek ala-
bilmek için bebeklerini sattığını söylüyor.
Aralarında çocukların da olduğu milyon-
larca Afgan, acil önlem alınmazsa açlıktan
ölebilir.

Durum kötüye gidecek

Dünya Gıda Programı Direktörü David Be-
asley, 39 milyon nüfuslu Afganistan'da 22,8
milyon kişinin hızla "açlığa doğru ilerledi-
ğini" belirtti. Bu sayı, 2 ay önce 14 milyondu.
Dubai'de konuyla ilgili açıklama yapan Be-
asley, "Çocuklar ölecek. İnsanlar kıtlık yaşa-
yacak. Durum çok daha kötüye gidecek"
dedi: "Fon akışının olmadığı, ekonominin
çöktüğü bir ülkede milyonlarca insanın, özel-
likle de çocukların bu hızla ölmesinin önüne
nasıl geçileceğini bilmiyorum" ifadelerini kul-
landı. Afganistan, Taliban'ın Batı destekli hü-
kümeti devirerek yönetimi ele geçirdiği
Ağustos ayından itibaren krize sürükleniyor.
Dış yardıma muhtaç ekonomi, Taliban'ın yö-
netime geçmesiyle birlikte milyarlarca dolar-
lık destek kesildiği için çöküyor. Taliban
öncesi de iklim kriziyle birlikte tetiklenen
gıda krizi, radikal İslamcı bir örgütle nasıl
baş edeceğini bilemeyen Batı ülkelerinin yar-
dımları da kesmesiyle artık milyonlarca in-

sanı tehdit ediyor. Dünya Gıda Programı Di-
rektörü David Beasley, "Daha uzun bir süre
içinde olacağını öngördüğümüz kriz, çok daha
hızlı şekilde geliyor. Kabil, kimsenin tahmin et-
mediği kadar hızlı düştü; ekonomi bundan da
daha hızlı çöküşe geçti" diyor. David Beasley,
dondurulmuş fonların Dünya Gıda Programı
üzerinden ülkeye Afganistan'a aktarılabilece-
ğini söylüyor: "İnsanların hayatta kalabilmesi
için bu fonların akışının yeniden sağlanması

şart"şeklinde konuştu. BM'nin gıda örgütünün,
hayati tehlike altındaki 23 milyon insana kıs-
men besin sağlayabilmek için aylık yaklaşık
220 milyon dolara ihtiyacı var. Birçok Afgan
da, Taliban'ın aylık maaşları ödeyemediği, kır-
salda üretimin tamamen durduğu bu ortamda
evlerindeki kıymetli eşyaları satarak yiyecek
satın almaya çalışıyor. Bu zorunluluk bazen
bebeklerini para karşılığı varlıklı ailelere 
vermeye kadar gidebiliyor.

Rusya'da en çok görülen korona
virüs mutasyonlarından olan
Delta Plus mercek altına alındı.

EpiVacCorona aşısını geliştiren Devlet Viro-
loji ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi

(Vektör), elektron mikroskobu kullanarak
Delta Plus mutasyonunu görüntüledi.
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma
Kurumu (Rospotrebnadzor) Delta Plus'ın
fotoğraflarını yayımlayarak virüsün bir Af-

rika yeşil maymununun böbreğinin epitel
hücre kültürü üzerine yapay olarak yerleşti-
rildiğini belirtti.  İlk olarak Hindistan'da 
ortaya çıkan Delta Plus, Rusya'da ise geçti-
ğimiz Haziran ayında görülmüştü.

Rusya'da Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi (Vektör) elektron
mikroskobu kullanarak korona virüsün Delta Plus mutasyonunu görüntüledi

Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Gıda Programı, nakit para akışının kesildiği ve fonların dondurulduğu Afganis-
tan'da gelecek ay nüfusun yüzde 60'tan fazlasının yeterli gıdaya erişimi olmayacağını duyurdu ve acil önlem alınması
çağrısı yaptı. Afgan aileler, daha büyük yaştaki çocuklarına yiyecek alabilmek için bebeklerini sattığını söylüyor

BEBEKLERINI
SATIYORLAR!

Rusya’da Delta Plus mutasyonu!

Uluslararası yardım kuruluşları da, ne
kadar kaygılı olursa olsun, dış ülkelere Af-
ganistan'ın yeni yönetimiyle iletişim kurma
ve milyonlarca insanın kıtlıkla karşılaşma-
sını engelleme çağrısı yapıyor. Aksi takdirde
2015'te Suriye'den Avrupa'ya yaşanan göç-
men akınının bir benzeriyle karşılaşılacağı
belirtiliyor. Beasley durumu, "Dünya gene-
linde liderlerin neyle karşılaşacaklarının
farkında olduğunu sanmıyorum." diye yo-
rumluyor. BM Gıda ve Tarım Kurumu'nun Af-
ganistan Temsilcisi Richard Trenchard da,
ülkede şartların gittikçe ağırlaştığını söylü-
yor: "Son veriler nüfusun yüzde 50'sinin,
yani her iki Afgandan birinin akut gıda gü-
vensizliğiyle karşı karşıya olduğunu gösteri-

yor. Bu da, nüfusunun yarısının günlük aç-
lıkla mücadele ettiği anlamına geliyor. Son
birkaç ayda, bu yılın Nisan ayına göre, nü-
fusun yüzde 37 daha fazlasının açlık ve
gıda güvensizliği sorunu yaşadığını görüyo-
ruz. Bu veriler gerçekten, gerçekten endişe
verici çünkü böyle giderse yılın sonunda
veya gelecek yıla girerken tüm ülke krizle
karşı karşıya kalacak ya da katastrofik bir
insani krizi riski altında olacak" açıklama-
sında bulundu.  Trenchard ayrıca, Afganis-
tan'da tedarik zincirinin çok zor
sağlandığına da dikkat çekiyor: "Toplumla-
rın en temel olarak ihtiyaç duyduğu insani
malzemeleri sağlamak bile şu an çok zor.
Tohumlar, tohumların yeşermesini sağlayan
besinler ve hayvanları hayatta tutacak
yemlere bile erişim çok zor. Ancak tüm sek-

ENDİŞE VERİCİ

Kadın yok diye
dava açtı ABD'de yaşayan bir erkek, 9 bin

dolar ödeyerek üye olduğu online
flört sitesine 'yeterli sayıda kadın ol-
madığı' gerekçesiyle tazminat davası
açtı. ABD'nin Kolorado eyaletinin
başkenti Denver'de yaşayan 29 ya-
şındaki Ian Cross, üyesi olduğu on-
line flört sitesine, 'yeterli sayıda
kadın' olmaması gerekçesiyle dava
açtı. Sputnik'in Denver Post sitesinde
yer alan haberden aktardığına göre,
Ian Cross, online flört platformu The
Denver Dating Co'yu işleten HMZ
Group'un siteye kaydolan kadın sayı-
sını "abarttığını" belirtti. Siteye yeni
bir partner ile tanışma umuduyla 9
bin 409 dolar ödediğini belirten Ian,
site yönetimi tarafından vaadedilen
hiçbir şeyin yerine getirilmediğini
iddia etti.

Beş üye bulabildi

Söz konusu iddiaya göre ocak ayında
şirket temsilcilerinden biriyle görü-
şen Cross'a 25-35 yaşları arasında
çok sayıda bekar kadın olduğu söy-
lendi. Ancak şubat ayında siteye
giriş yapan Ian, aradığı profile uygun
sadece beş üye kadın bulabildi. Öte
yandan Ian Cross açtığı davada, şir-
ketin 'hizmetinin kalitesi ve özellik-
leri hakkında kamuoyunda yanlış bir
izlenim yaratmak' için 'sahte veya
hayali müşterilerin profilleri' kullan-
dığını iddia etti. Cross'un avukatı
Eric Coakley, konuyla ilgili olarak
şirketle temasa geçtiğini, ancak ilk
yanıtın ardından şirketin tüm ileti-
şimi kestiğini belirtti.
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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-

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

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

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

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

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

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

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

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

Pekiştirmek istiyoruz 

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

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

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

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

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

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

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

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

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

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

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

‘Da Vinci Kids’ Tiktok YazFest’de 
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Fatih’in tuğrasının satışı durduruldu
İNGİLTERE’NİN başkenti Lond-
ra’da müzayede de satışa çıkarı-
lacağı duyurulan Osmanlı Padişa-

hı Fatih Sultan Mehmed Han’ın tuğrası 
bulunan Zağanos Paşa Vakfı’nın vakfi-
yesi, Türkiye’nin girişimleriyle satıştan 
çekildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Vakıflar Genel Müdürlüğü Tescil Dairesi 

Başkanlığı ile Kültür Varlıkları Müzeler 
Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Dairesi 
Başkanlığı’nın yaptığı araştırmada, 
vakfiyenin 1918-1920’li yıllarında İngiliz-
lerin İstanbul’u işgali sırasında kaçırılan 
eserlerden olduğu belirlendi. Zağanos 
Paşa Vakfı’nın tüm yazışmalarının 
bulunduğu, sadece ‘vakıf senedi’ olarak 

da bilinen ‘vakfiye’nin kayıp olduğu 
tespit edildi. Yıllardır aranan vakfiyenin 
müzayedede satışa çıkarılacağının öğre-
nilmesi üzerine Türkiye, iade süreci için 
çalışma başlattı. Interpol’e eserin iadesi 
için başvuruda bulunuldu. Müzayede 
evi ile de görüşüldü. Girişimler sonuç 
verdi ve vakfiye satıştan çekildi.

Milattan önce 2. yüzyılda kurulan, Roma’dan Selçuklu’ya, Os-Milattan önce 2. yüzyılda kurulan, Roma’dan Selçuklu’ya, Os-
manlı’dan Cumhuriyet’e 2 bin 200 yıllık tarihi değerlere ev sa-manlı’dan Cumhuriyet’e 2 bin 200 yıllık tarihi değerlere ev sa-
hipliği yapan Sillyon Antik Kenti’ndeki yapılar restore edilecekhipliği yapan Sillyon Antik Kenti’ndeki yapılar restore edilecek

GÜLSEREN ve Teoman 
Südor’ un ‘Birlikte; İnsana 
Rağmen’ adlı sergileri 12-27 

Kasım 2021 tarihleri arasında Galeri 
Diani’de gerçekleşiyor. Südorlar 
sanat yaşamlarında edindikleri 
deneyimlerini daha da yalınlaştı-
rarak, son iki yıldır her an birlikte 
üretmenin ve son zamanlarda ki  
insan kaynaklı yaşanan faciaların 
etkilerini daha fazla derinleştirmek-
le kalmayıp, paletlerindeki renkleri 
arttırarak zaman ve mekan ögelerini 
birbiri içinde eritip  doğa ve insanın 
sonsuz döngüsünü sorguluyorlar.

Düşünsel algıyı oluşturuyor
Her iki sanatçının da yapıtları her 
sergilerinde olduğu gibi bir önceki 
sergilerinin adeta devamı niteliği-
ni taşıyor. Sanatçıların neredeyse 
ellibeş yıldır ürettiği yapıtlar yaşa-
mın düşünsel algısını oluşturuyor. 
Südorlar birlikte diz dize, iç içe 200 
metrekare kapalı alanda geçirdik-
leri bu iki yılın kendilerini ikiz kardeşlere 
dönüştürdüklerini söylerken, zaman zaman 
iki sene öncesine kadar fikir ayrılıklarının 
üzerini edeplice kapatıp ifşa etmez ortalığa 
dökmezlerken pandemi süresince yapıtları-
nı daha keskin ve acı reçetelerle eleştirdik-
lerini belirtiyorlar. Ve bunun sonucu olarak 
kendilerinin yapıtlarını daha olgunlaştırdığı-
nı düşünüp giderek düşünce ve yapıtlarının 

konularında daha çok ortaklıklar, yakınlaş-
malar olduğunu gördüklerini ve ortak bir 
sergi açmaya karar verdiklerini belirttiler. 
Sergide yaklaşık 36 yapıt sergilenecek 
olup hepsi pandemi dönemine ait bir seçki 
olacaktır. Galeri Diani’nin sekiz yıldır gele-
nekselleştirdiği sanatçılar, eleştirmenler ve 
izleyicilerin katılımıyla gerçekleştirdiği sergi 
üzerine yapılacak olan söyleşi ise 20 Kasım 
2021 tarihinde gerçekleşecektir

73. Uluslararası Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri Sergisi Bayrampaşa’da açıldı. Serginin 
açılışına katılan Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Kahraman şehitlerimizi ve devlet büyükle-

rimizi genç kuşaklara anlatmak amacıyla böyle bir sergiye ev sahipliği yapıyoruz” dedi
73. Uluslararası Şehit ve 
Devlet Büyükleri Ema-
netleri Sergisi Bayrampa-

şa Belediyesi’nin ev sahipliğinde 
Mehmet Akif Ersoy Kültür Mer-
kezi’nde açıldı. Serginin açılışına 
Başkan Atila Aydıner’in yanı 
sıra Bayrampaşa Kaymakamı Dr. 
Soner Şenel, 8. Cumhurbaşkanı 
Turgut Özal’ın oğlu eski mil-
letvekili Ahmet Özal, AK Parti 
Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin 
Saçlı, Bayrampaşa İlçe Müftü-
sü Yılmaz Küçük, Bayrampaşa 
Belediyesi meclis üyeleri, dernek 
ve vakıf temsilcileri ile vatandaş-
lar katıldı. Serginin açılışında 
şehitler için saygı duruşunda 
bulunuldu ve İstiklal Marşı 
okundu. Şehitlerimizin ve devlet 
büyüklerinin kıyafet ve eşyala-
rına yer verildiği sergi 29 Ekim 
Cuma gününe kadar ziyaret 
edilebilecek. Serginin açılışında 

konuşan Başkan Aydıner, “Ülke-
miz dünden bugüne nice şehitler 
vermiş ve önemli devlet adamları 
çıkarmıştır. Kahraman şehitle-
rimizi ve devlet büyüklerimizi 
genç kuşaklara anlatmak amacıy-
la böyle bir sergiye ev sahipliği 

yapıyoruz. Vatanımız ve milleti-
miz için şehadet şerbetini içmiş 
aziz şehitlerimiz ile ülkemize 
hizmet etmiş devlet büyüklerimi-
zin hatıralarını görmek isteyen 
tüm vatandaşlarımızı sergimize 
bekliyoruz” ifadelerini kullandı. 

ANTANTiiK KENT K KENT 
RESTORE RESTORE 

EEDDiiLLiiYOR!YOR!
Antalya’nın Serik ilçe-

sindeki Sillyon Antik 
Kenti’nin çevre düzen-

lemesi ile Türk-İslam dönemi 
yapılarının restorasyon, res-
titüsyon ve rölöve çalışmaları 
başlatıldı. Helenistik döneme 
tarihlenen Sillyon Antik Ken-
ti’nde köy içinden başlayarak 
antik kentin akropolisindeki 
Selçuklu dönemine ait Kale 
Mescidi yapısına kadar devam 
eden gezi rotasının hazırlanma-
sı, bu güzergahta yer alan iki 
erken Cumhuriyet dönemi evi, 
Osmanlı mescidi, Osmanlı çeş-
mesi, Helenistik ile Türk-İslam 
dönemlerinde kullanılan kule 
ve kale mescidinin projelerinin 
ihale süreci hazırlanıyor.

2022 sonunda başlayacak
İhale sürecinin Serik Belediyesi 
tarafından gerçekleştirileceği 
yapıların restorasyon çalışmala-

rının ise 2022 yılı sonuna doğru 
başlatılması hedefleniyor. 
Restorasyon projeleri uygulan-
dıktan sonra ziyaretçilerin tüm 
yapıları rahatça gezebileceği 
bir güzergah oluşturulacak. 
Proje kapsamında, antik kent 
içindeki Stadion’da bulunan 
Osmanlı ve Cumhuriyet dö-
neminde kullanılmış 3 konut 
bulunuyor. Osmanlı çeşmesi 
ve Osmanlı mescidinin, Antal-
ya ve çevresinin Fatih Sultan 
Mehmet zamanında kesin 
olarak Osmanlı İmparatorluğu 
himayesine girmesi nedeniy-
le 15’inci yüzyıl sonrası inşa 
edildiği düşünülüyor. Sillyon 
Ana Kent Kapısı’nın ise milat-
tan önce 2’nci yüzyılda Roma 
İmparatorluğu döneminde inşa 
edildiği ve Türk-İslam döne-
minde de kullanıldığı açıklandı.

Tarihi doku

Kentin sembolü haline gelen 
Helenistik Kule’nin ise He-
lenistik dönemden itibaren 
kullanıldığı, etrafındaki Türk 
kabristanının bu yapının 
bölgedeki Türkler tarafından 
da kullanıldığını gösteriyor. 
İki kullanım evresi olan Kale 
Mescidi’nin 13. yüzyılda 
yapıldığı, 15’inci veya 16’ncı 
yüzyılda küçük eklemelerle 
kullanımına devam edildiği 
düşünülüyor. Bölgenin en 
erken İslami yapılarından olan 
bu mescidin bugüne kadar bu 
oranda korunmuş olmasının 
da önemli olduğu belirtildi. 
Antik kentteki restorasyonla 
milattan önce 2. yüzyıldan Os-
manlı dönemine kadar Anado-
lu’da pek örneği görülmeyen 
antik ve tarihi dokunun önemli 
detaylarının ortaya konulmuş 
olacağı kaydedildi. 

İNSANA RAĞMEN
55 Yıllık sanat yaşamlarını geride bırakan sanatçı Gülseren ve Teoman Sü-

dor’un, sanat zor zamanlarda atağa geçer felsefesiyle, zaman ve mekandan so-
yutlayarak ürettikleri yapıtları, ‘Birlikte; İnsana Rağmen’ sergisi gerçekleşiyor

ŞEHİTLER UNUTULMADI

GEÇTIĞIMIZ aylarda kısa sürede, 
Lider Şahin’in yeni şarkısı ‘’Bir Tek 
Sen’’ teklisine klip çeken Behzat 

Uygur, hem yönetmenliğini hem de kurgu 
yönetmenliğini üstlenerek başarılı bir çalış-
maya imza atmıştı. Dünya starlarının yarış-
tığı, ‘’Munich Music Video Awards’’ın 2021 
yılında gerçekleşecek prestijli ödül töreninde 

boy gösterecek olan Uygur, heyecanını 
sosyal medya hesabında şu sözlerle duyur-
du. ‘’Hayalini kurduğunuz şeye adım adım 
yaklaşmak zamanı yavaşlatıyor diyebilirim. 
Munich Music Video Awards 5 senedir dü-
zenleniyor. Yıllardır heyecanla takip etme-
me rağmen bu seneki heyecanım çok daha 
başka. Lider Şahin ile gerçekleştirdiğimiz 

‘Bir Tek Sen’ şarkısının klibi ile 
“EN İYİ KURGU” dalında juri 
oyu ile adaylar arasına girmeye 
hak kazandı. Önümüzdeki aya 
kadar zaman benim için yavaş-
lıyor olacak. Ülkemi kendi pro-
jem ile temsil etmekten onur ve 
gurur duyuyorum. Emeği geçen 
ve destekleyen herkese sonsuz 
teşekkürler.’’ 9 Kasım Salı günü 
gerçekleşecek olan ‘’Munich 
Music Video Awards’’ ödül 
töreninde başarılı yönetmen 
Behzat Uygur, Türkiye’yi temsil 
ederek bir ilke imza atacak.

BEHZAT UYGUR
EN iYiNiN PEŞiNDE

İmzasını attığı başarılı çalışmalarla adından söz ettiren ünlü klip 
yönetmeni . Behzat Uygur, beşincisi düzenlenen “Munich Music Video 

Awards”un 2021 yılı en iyi kurgu dalında adaylar arasında

Macera okumak isteyenlere yazdı
YAZAR Cengiz Çelik’in ilk 
macera kitabı Anahtar raflarda 
yerini aldı.Yazarın kuzeni Halit 

Ergenç, “Cengizciğim, ilki olduğunu 
bildiğim bu kitap serisinin devamını 
merak ve mutlulukla bekliyorum. El-
lerine sağlık” dedi. Cengiz Çelik’in ilk 
macera kitabı Anahtar, okurlarıyla bu-
luştu. Roman’ın konusu, yazar Cengiz 
Çelik’in köklerinin dayandığı ve kendi-
sinin de doğup büyüdüğü İstanbul’da 
geçiyor.  Yazarın kuzeni Halit Ergenç, 
“Müthiş bir serüvenin başlangıcı, bir 
çocukluk hayalinin gerçekleşmiş hali 
bu kitap” diyerek, kitabın serisinin 

devamını merak ve mutlulukla bek-
lediğini söyledi. Kitap, İstanbul’un 
efsanevi tarihinden alıntılar yaparken, 
aynı zamanda roman kahramanını 
şehrin eski semtlerinde gizemli bir 
serüvenin içine atıyor. Romanın bazı 
gizemlerin üzerindeki sır perdesinin 
kaldırılmaya çalışılmasının iyi mi yoksa 
kötü mü olacağının okuyucu açısından 
sorgulanacağını belirten Cengiz Çelik, 
“İçine düştüğü gizemi çözmeye çalışan 
roman karakteriyle birlikte siz de bu 
maceraya kendinizi kaptıracak ve kita-
bı bir solukta okuyacaksınız.” şeklinde 
konuştu.



ÇAĞDAŞ Atan sonrası Alanyaspor 
’un başına geçen Bülent Korkmaz, 
kariyer rekorunu Akdeniz ekibin-

de kırdı. Zorlu Fenerbahçe deplasma-
nından altın değerinde 3 puanla dönen 
Turuncu-Yeşilliler’de düne kadar çıktığı 
6 karşılaşmada 4 galibiyet alıp 2 kez de 
sahadan beraberlikle ayrılan Korkmaz, 
Fenerbahçe’ye de geçit vermeyip yenil-
mezlik serisini 7 maça çıkardı. Bu seri 
Bülent Korkmaz’ın da kariyerinde bir ilk 
oldu. Fenerbahçe, Alanyaspor’un deplas-
manda galibiyet alamadığı iki takımdan 
biri konumundaydı.

Kadıköy kâbusu bitti!
Kadıköy’de öne geçip bu kötü seriyi 

de noktalama şansını yakala-
yan Güney temsilcisi, üs-
tünlüğünü koruyamayınca 
kâbus seri devam edecek 

sanılırken Efkan Bekiroğlu’nun 
golü zaferi getirdi. Alanyaspor, 
20 puana ulaşarak ilk 5 içerisinde 
iddialı konuma geldi. Puan tab-
losunda rakibini geride bırakan 
Alanyasporlu oyuncular sevinir-

ken şampiyonluk yarışında bir dar-
be daha alan Fenerbahçeli oyuncular 

ise üzgündü.

Yine Efecan yine skora katkı
Alanyaspor’un kaptanı Efecan Karaca 
son haftaların en formda ismiydi. Son 

oynadığı 4 maça 2 gol, 2 asistle katkı 
verip takımının yükselişinde önemli rol 
oynayan Efecan, Kadıköy’de de serisini 
devam ettirdi. Savunma arkasına ko-
şup Emre Akbaba’ya şık bir gol attıran 
oyuncu üst üste 5 maçta da tabelaya etki 
etmiş oldu.

4 eksikle geldiler
Alanyaspor, sahaya 4 oyuncusundan yok-
sun çıktı. Wilson ve Babacar antrenman 
eksikleri nedeniyle, sakatlanan Awaziem 
ve Slovenya Milli Takımı’ndan eklem 
ağrısı şikayetiyle dönen Miha tedavi 
süreçleri devam ettiği için Fenerbahçe 
maçında yer almadı.

Göztepe’yi deplasmanda devirip 3 maçlık galibiyet serisine ulaşan Fırtına, ligin namağlup tek takımı 
olarak yoluna devam ediyor. Karadeniz ekibi, ilk 10 haftalık periyotlara bakıldığında son 26 sezonda-

ki en yüksek puana (24) ulaştı. Abdullah Avcı’nın takımı, geçen sezonu da (12 puan) ikiye katladı

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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ALANYA TARIH YAZIYOR

ANKARA İl Hakemi olarak görev 
yapan 23 yaşındaki Emrehan 
Efe Akdoğan’a Şubat ayında 

orta yutak kanseri teşhisi konuldu. 
9 ay süren tedavi sonunda kanseri 
yenen Akdoğan, geçen hafta 
İl Hakem Kurulu tarafından 
yapılan fiziki testi de geçerek 
ilk maçını yönetti. 19 Mayıs 
Dış Sahalarda oynanan 
U18  Eser Spor-Yenimahalle 
Belediyespor maçında gö-
revlendirilen Emrehan Efe 
Akdoğan, Demirören Haber 
Ajansı’na (DHA) özel yap-
tığı açıklamada, “1 buçuk 
sene sonra sahalara dönmek 
müthiş bir şey. Onun mutlu-
luğu var üzerimde. Bir de o 
zor süreçten sonra döne-
bilmek inanılmaz mutluluk 
verici” dedi. 2017 yılında 
hakemliğe başlayan Hukuk 
Fakültesi mezunu Emre-
han Efe Akdoğan, “Ocak 
ayında kansere yakalandım 
ve kanser tedavisi görmeye 
başladım. 21 Mayıs’ta tedavim 
bitti. İlk kontrolüm 21 Eylül’de 
olmuştu. Zor bir süreçti. Bu 
süreçten sonra hakemliğe dön-
mek çok büyük destekler ister. 
Bu desteklerle, verilen emeklerle 
beraber çok şükür sahalara döne-
bildim” diye konuştu. Emrehan Efe 
Akdoğan, zor bir süreç yaşadığının 
altını çizerek, “Bugün benim teda-
viden sonraki ilk maçım ve sahalara 
dönebildiğim için çok mutluyum. Çok 
zor bir süreçten geçtim çünkü 6 aylık 
kolay bir süreç değil. Bir de onun 3 
ay öncesi var, hastalığın teşhisinin 
konulduğu bir süreç. En son maçıma 
2020 yılının Şubat ayında çıkmıştım. 
Tam 1 buçuk yıl sonra ilk defa yeşil 
sahalarda hakem olarak görev 
aldım. Çok mutluyum, bana bu gö-
revi veren İl Hakem Kurulu’na çok 
teşekkür ediyorum. Beni destekledi-
ler. Hastalıkta moral, motivasyon çok 
önemli. Hep yanımda olan insanlara 
çok teşekkür ediyorum. Onların 
verdikleri destekle ben bu sahalara 
dönebildim. 1 buçuk sene sonra 
sahalara dönmek müthiş bir şey. 
Onun mutluluğu var üzerimde. Bir 
de o zor süreçten sonra dönebilmek 
inanılmaz mutluluk verici. Ne kadar 
mutlu olduğumu anlatamıyorum, 
duygularımı ifade edemiyorum. Belki 
beden dilimden, belki gözlerimden 
anlaşılır” ifadelerini kullandı.

BIR dönem Beşiktaş 
forması da giyen efsane 
isimlerden Guti Hernan-

dez, Demirören Haber Ajansı’na 
(DHA) özel açıklamalarda 
bulundu. Barcelona ile Real 
Madrid arasında oynanan ElC-
lasico’da ve Beşiktaş - Galata-
saray derbisinde sahada olmayı 
çok istediğini kaydeden Guti, 
“Zamanı bir 15 sene geri çekip, 

tekrardan sahalarda bulunmak 
isterdim. Sadece ElClasico değil, 
herhangi bir Real Madrid ma-
çında oynamak isterdim şu anda. 
Tabii ki Beşiktaş - Galatasaray 
maçında da sahada olmak ister-
dim. Çok güzel bir hatıram var. 
Beşiktaş bugün kendi sahasında 
oynuyor ama biz Galatasaray’ın 
sahasında bir derbi galibiyeti ka-
zanmıştık ve golü ben atmıştım. 

Hatırlıyorum hala. Burada da 
sahada olmak isterdim” dedi. 

Beşiktaş en şanslı takım
Beşiktaş’ın çok güçlü bir takıma 
sahip olduğunu belirten Guti, 
“Ligde Beşiktaş şampiyon olabi-
lir. Takımı çok güçlü. Maalesef 
Şampiyonlar Ligi’nde hak ettik-
leri sonuçları elde edemedi ama 
oyun olarak iyi. Ben takip ediyo-

rum, seyrediyorum Şampiyonlar 
Ligi maçlarını. Savunmada birkaç 
hata yaptıkları için istedikleri so-
nuçları elde edemedi” ifadelerini 
kullandı. Türkiye Süper Lig’deki 
şampiyonluk yarışını değerlendi-
ren Guti Hernandez, “Türkiye’de 
4 büyük takım her zaman rekabe-
tin içinde oluyor. Ama bence bu 
sene şampiyonluk için en şanslı 
takım Beşiktaş” diye konuştu.

Guti, teknik direktör olma yolunda
Efsanevi İspanyol futbolcu 

Guti Hernandez, teknik 
direktörlük görevi için 

teklif aldığını ve 
değerlendirme aşa-
masında olduğunu 

söyledi

Şampiyonluk hedefiyle 
girdiği sezona 3 maçlık 
galibiyet serisiyle başlayan 

Trabzonspor, sonrasında Ga-
latasaray ile berabere kalmış, 

ardından Kasımpaşa’yı dep-
lasmanda devirip, Konya ve 
Alanya karşılaşmalarından 
yine birer puanla ayrılmıştı. 
Bordo-Mavililer, Kayseri 
galibiyetiyle yeni bir seri 
başlattı; Akyazı’da Fener-
bahçe ’yi yıktıktan sonra 
İzmir’de de Göztepe’yi 
mağlup etti. 10 maç 

sonunda 24 puanla 

zirvede yer alan ve en önemlisi 
namağlup yoluna devam eden 
Fırtına, 1995-1996 sezonunun 
ardından ilk kez bunu başardı.

Önce Rize sonra Kartal
Abdullah Avcı’nın takımı, aynı 
zamanda 1995-96’nın ardından 
ligdeki en iyi ilk 10 haftalık perfor-
mansı gösterdi. Bordo- Mavililer, 
26 yıl önce Şenol Güneş yöneti-
minde 10 maçta 26 puana ulaşmış-
tı. Trabzonspor’un geçen sezon 
ise 10 maç sonunda 12 puanı 
vardı. Cuma günü Çaykur Rize ile 
karşılaşacak olan Karadeniz ekibi, 

Kasım ayındaki Milli ara öncesi 
Beşiktaş derbisine çıkacak.

Abdullah Avcı: 
Sonu harika olacak
Trabzonspor Teknik direktörü 
Abdullah Avcı, Göztepe galibiye-
tinin ardından tüm takımı kutladı. 
Tecrübeli hoca, soyunma odasında 
“önemli bir galibiyet aldık. Şam-
piyonluk hakikaten böyle geliyor. 
Hepinizi mücadelenizden dolayı 
kutluyorum. Güzel şeyler yaşıyor 
ve yaşatıyoruz. Rekorlar üstüne 
rekorlar geliyor. Bunun sonu hari-
ka olacak” dedi.

26 YIL SONRA
AV ZAMANI

Tecrübeli teknik adam Bületn Korkmaz, Akdeniz ekibi Alanyaspor’u adeta şaha kaldır-
dı. Göreve geldiğinden bu yana 4 galibiyet 2 beraberlik alıp Kadıköy’e çıkan Korkmaz, 

90 artı 3’te kazanıp, yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı, kariyer rekorunu kırdı

FRAPORT TAV Antalyaspor, 
ligin 10’uncu haftasında sahasında 
oynadığı maçta Medipol Başakşe-

hir’e Berkay Özcan’ın attığı gollerle 2-1 
kaybetti. Mücadelede kırmızı beyazlı takı-
mın tek golünü 90+5’te Ghacha kaydetti. 
Antalyaspor, ligde 10 hafta sonunda 5’inci 
yengilgisini alırken, galibiyet özlemini ise 
4 haftaya yükseltti. Kırmızı beyazlılar ligde 
ayrıca 2 galibiyet, 3 beraberlikle 9 puanla 
17’nci sırada yer alıyor. Fraport TAV An-
talyaspor, en son galibiyetini 7’nci haftada 
sahasında Yeni Malatyaspor’u 1-0 yenerek 
elde etti. Akdeniz ekibi sonrasında oyna-
dığı 3 maçta Adana Demirspor ve Medi-
pol Başakşehir karşısında 2-1’lik yenilgi, 
Demir Grup Sivasspor maçında ise 2-2’lik 
beraberlik elde etti.

Nuri Şahin de fayda etmedi
Adana Demirspor yenilgisinin ardından 
Teknik Direktör Ersun Yanal’ın görevden 
ayrılmasıyla takımın başına futbol sorumlu-
su olarak getirilen Nuri Şahin, 2’nci maçın-
da da galibiyetle tanışamadı. Şahin, futbol 
sorumlusu olarak çıktığı 2 maçta Demir 
Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kalırken, 
bu hafta ise Medipol Başakşehir karşısında 
2-1 yenilgi ile sahadan ayrıldı.

Antalyaspor galibiyeti unuttu
FRAPORT TAV Antalyaspor, sahasında Medipol Başakşehir’e kaybederek galibiyet özlemini 4 haftaya yükseltti. Ersun 

Yanal’dan boşalan göreve futbol sorumlusu olarak getirilen Nuri Şahin ise 2’nci maçında da galibiyetle tanışamadı

Kanseri yendi 
sahalara döndü

AYDIN’IN Koçarlı ilçesinde düzenlenen 
Koçarlı Tırmanma Rallisi nefes kesti. 
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye 
Otomobil Sporları Federasyonu, Aydın 
Otomobil Sporları Kulübü (AYOSK) ve 
Koçarlı Belediyesi iş birliğiyle Atatürk 
Kupası’nın son ayağı olarak düzenlenen 
ralli, Aydın’ı tepeden gören Koçarlı 
Adnan Menderes Kent Ormanı’nda 
gerçekleştirildi. Orman içinde yer alan 
4.5 kilometre uzunluğundaki toprak ve 
mıcırlı parkurda 5 kategoride yapılan 
ralliye, aralarında yıllardır ralli sporuyla 
ilgilenen AK Parti Aydın Milletvekili Be-
kir Kuvvet Erim’in de bulunduğu toplam 
5’i kadın 18 sporcu katıldı. Vatandaşların 
büyük heyecan ve dikkatle izlediği ralli, 
sporcuların kıyasıya rekabetine sahne 
oldu. Ufak tefek kazalarında yaşandığı 
tırmanma rallisine ayrıca yamaç paraşü-
tü sporcuları da uçuşları ile renk kattı. 
Kadınlar kategorisinde Yasemin Erikli, 
dördüncü kategoride Kemal Şener, üçün-
cü kategoride Erdal Oral, ikinci katego-

ride Hakan Akman ve birinci kategoride 
Aydın Milletvekili Erim birinciliğe ulaştı. 
Milletvekili Erim, şampiyonluk kupasını 
Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kap-
lan’ın elinden aldı. Dereceye giren diğer 
sporculara da kupalarını Kaymakam 
Ersin Tepeli, AK Parti İl Bakanı Ömer 
Özmen, MHP İl Başkanı Haluk Alıcık ile 
siyasi parti ve kamu kurumu temsilcileri 
verdi. Törenin son kısmında konuşan 
Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kap-
lan, tırmanma rallisini geleneksel hale 
getirdiklerini belirterek, “Rallinin dü-
zenlenmesinde emeği geçen herkese çok 
teşekkür ediyoruz” dedi.

NEFES KESEN RALLI



DÜNYA evine 2013’te giren ve 
ilk kız çocuğuna Mekke, ikinci 
kız çocuğuna ise Kayan adını 
veren Müslüman oyuncu Mu-

hammed Salah, Liverpool’da 
yeni rekorlara imza atıyor.
Attığı goller ve yaptığı asistler-
le İngiltere temsilcisinde öne 
çıkan futbolcular arasında yer 
alan Salah, attığı golleri 
sahada secdeye giderek 
kutluyor.

Basel’in 2012-2013 sezonu UEFA Avrupa Ligi yarı 
finalinde Chelsea’ye konuk olduğu maçta gol 

atan Salah, sonraki sezon İsviçre temsil-
cisinin bu kez Şampiyonlar Ligi’nde 

grup aşamasında karşılaştığı İngiliz 
temsilcisini yine boş geçmedi ve 

ağlarını iki maçta da birer 
kez sarstı. Salah’ın bu 

maçlardaki perfor-
mansından 

etki-

lenen Chelsea yönetimi, 16,5 milyon avro bonservis 
bedeli karşılığında Mısırlı orta saha oyuncusunu kad-
rosuna kattı. Kariyerindeki ilk İngiltere deneyiminde 
o dönem Chelsea’yi çalıştıran Portekizli teknik adam 
Jose Mourinho’nun gözüne giremeyen Salah, forma 
şansı bulmakta zorlandı ve 18 aylık süreçte sadece 2 
gol atabildi. Chelsea tarafından 2015-2016 sezonunun 
ara transfer döneminde Fiorentina’ya kiralanan Mısır-

lı oyuncu, İtalya’da yeniden düzenli olarak 
forma giymeye başlamasının ardından 
performansında yükselişe geçti. Fioren-

tina, 26 maçta 9 kez ağları sarsan 
Salah’ın bonservisini almak iste-

di. Bunu kabul etmeyen Salah, 
2016-2017 sezonunda bu kez 
Roma’ya kiralandı. 

İTALYA’NIN Alassio şehrinde 
geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen 
şampiyonada altın madalya 

kazanan Buket ile gümüş madalya 
kazanan İnci Ece Öztürk, hedeflerini 
anlattı. Milli sporcu Buket Öztürk, al-
tın nokta disiplinin final müsabakasın-
da Fransız rakibi Pauline Gouilloud’u 
15-12 yenerek altın madalyanın sahibi 
olduğunu anımsatarak, “Bu başarıy-
la 2 kere üst üste dünya şampiyonu 
oldum. Bu başarı kolay gelmedi. Çok 
çalıştım. Kovid-19 salgını süresince de 
çalışmaları aralıksız devam ettim. Çok 
mutluyum.” dedi. 19 yaşındaki milli 
sporcu, spora Bursa’da başladığını 
belirterek, “9 yaşında, ilkokul 3. sınıf 
öğrencisiyken beden eğitimi öğretme-
nizin yönlendirmesiyle spora başladım. 
Ablam İnci Öztürk’ün sporcu olması 
tabii bocceye olan ilgimi arttırdı. O 
çok iyi bir sporcu. O ve ailem beni her 
zaman destekledi, teşvik etti. Onların 
desteği beni motive eti. 2018 yılında ilk 
dünya şampiyonluğumu hocalarım, ab-
lam ve ailemin desteğiyle kazandım.” 
diye konuştu.

Herkes bocce yapsın
Aynı zamanda beden eğitimi öğret-
menliği bölümü ikinci sınıf öğrencisi 

olduğunu 
aktaran 
Buket, 
şunları kaydetti: “En büyük hayalim 
boccenin olimpiyatlara kabul edilmesi 
durumunda oradan altın madalya ile 
dönmek. Bocce çok eğlenceli bir branş. 
Sporun her türlüsü gençleri kötü 
alışkanlıklardan korur. Onun için başta 
bocce spor yapmayı herkese öneriyo-
rum. Vakit buldukça kitap okur, ailem-
le satranç oynarım. Resim çizmeyi ve 
ablamla seyahat etmeyi çok seviyorum. 
Antrenörüm Yılmaz hoca başta olmak 
üzere ailem, federasyon başkanımız 
Mutlu Türkmen ve bizi destekleyen 
herkese çok teşekkür ediyorum.” Milli 
sporcu İnci Ece Öztürk, İtalya’daki 
şampiyonada finalde Fransız rakibi 
Barbara Barthet’e son saniye sayısıyla 
38-37 yenilerek elendiğini anımsatarak 
altın madalya kaçırdığı için buruk bir 
sevinç yaşadığını söyledi. Kardeşi Bu-
ket Öztürk’ün kazandığı altın madalya 
ile moral bulduğunu anlatan İnci Ece, 
“Buket üst üste ikinci kez dünya şam-
piyonu oldu. Onun adına çok sevinç-
liyim. Mental dayanıklılık gerektiren 
bir alanda aldığı bu derece çok büyük 
bir başarı. Onunla gurur duyuyorum.” 
diye konuştu.

SEZONUN on yedinci mü-
cadelesi, ABD’nin Teksas 
eyaletinin başkenti Aus-

tin’deki 5,5 kilometrelik Amerika 
Pisti’nde, 56 tur üzerinden yapıldı. 
Verstappen, startta Mercedes sü-
rücüsü Lewis Hamilton’a kaptırdı-
ğı liderliği, ilk “pit stop”lar sonrası 
14. turda geri aldı. Kalan bölümde 
liderliği bırakmayan Verstap-
pen, sezonun 8’inci, kariyerinin 
18. birinciliğine ulaştı. En hızlı 
tur için verilen ekstra bir puanı 
alan Hamilton, liderin 1.3 saniye 
arkasında 2’nci, Sergio Perez ise 

takım arkadaşı Verstappen’in 
42.2 saniye gerisinde 3. oldu. Bu 
sonuçla puanını 287,5’a çıkaran 
pilotlar klasmanı lideri Verstap-
pen, Hamilton ile arasındaki farkı 
12 puana yükseltti. Sezonun 18. 
yarışı Meksika Grand Prix’si, 7 
Kasım’da yapılacak.

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

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

13 maçlk seri bitti 

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi 

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

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

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

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

İlk yar 1-0 

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

Net skor 

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

Ankaragücü 
3’te 3 yaptı

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

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

Önemli bir golcü 

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

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

Hatayspor açklamşt 

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

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

Fraport TAV Antalyaspor'a 55 yllk kulüp tarihinde ilk kez 13 maçlk yenilmezlik  
serisi yakalatan teknik direktör Ersun Yanal ve takm, 2021 ylndaki ilk yenilgisini bir 
başka Antalya ekibi Aytemiz Alanyaspor karşsnda ald. Krmz beyazl takm, Yanal  
yönetiminde ligde çktğ 21 maçta 5 galibiyet, 12 beraberlik ve 4 yenilgi elde etti
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toplayan Uğurcan Çakr, Avru-
pa’nn dev kulüpleri tarafndan iz-
leniyor. Son dönemde ise en ciddi 
takip İtalyan devi Juventus tara-
fndan başlatld. Juve’nin scout 
ekibi, yeni ve gelecek vaat eden bir 
kaleci arayşnda olduğu için 24 
yaşndaki Uğurcan’ listeye dahil 
etti. Sene başndan beri sürekli 
performansn artran Uğurcan, 
Juve yetkilileri tarafndan beğenili-
yor. Serie A ekibinin mevcut kad-
rosunda efsane eldiven Gianluigi 
Buffon’un 43 yaşna gelmesi ve 
artk veda zamannn yaklaşmas, 
30 yaşn aşan Wojciech 
Szczesny’ye alternatif aranmas 
nedeniyle Uğurcan Çakr bir anda 
liste başna çkt. 

Ugurcan Çakır’a 
Juventus talip  

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

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

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

çnda 3. galibiyeti elde etti.

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

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

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

YANAL’IN  
KARİYERİ

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

tasnda deplasmanda Aytemiz 
Alanyaspor'a 4-0 kaybeden Fraport 

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

13 maçlk seri bitti 

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi 

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

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

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

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

İlk yar 1-0 

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

Net skor 

Maçn 61. dakikasnda Ankaragücü Börven'in 
attğ golle durumu 2-0'a getirdi. İkinci yarda 
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Ankaragücü 
3’te 3 yaptı

LİGDE attğ 18 golle bir 
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başlamş, taraftarlar önümüzdeki 
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nerbahçe’nin katlmas ve açlş 
maçn Hatayspor Fenerbahçe’nin 
oynayacak olmas da bu transferin 
bitmesinin bir delili olarak görülm-
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Ancak görüşünü aldğmz Fener-
bahçeli bir yetkili “Buopendza ligi-
mize renk katan önemli bir golcü. 
Ancak biz Fenerbahçe olarak bu 
oyuncuyla kesinlikle ilgilenmiyoruz. 
Ayrca telaffuz edilen 8-10 milyon 

Euro gibi bir rakamlar hiçbir futbol-
cuya vermeyi düşünmeyen bir yap-
mz var. Bu nedenle milli arada 
oynanacak stat açlş maçnn fut-
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lunmamaktadr. Hatay’a iki kulüp 
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cmz yok" dedi.  
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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 
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pa’nn dev kulüpleri tarafndan iz-
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yor. Serie A ekibinin mevcut kad-
rosunda efsane eldiven Gianluigi 
Buffon’un 43 yaşna gelmesi ve 
artk veda zamannn yaklaşmas, 
30 yaşn aşan Wojciech 
Szczesny’ye alternatif aranmas 
nedeniyle Uğurcan Çakr bir anda 
liste başna çkt. 
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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-
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ve Antalyaspor olmak üzere 8 ta-
km çalştrrken, A Milli Takmn 
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26 EKİM 2021 SALI

EN PAHALI EN PAHALI 
AFRAFRiiKALIKALI

2017 yazında İtalyan temsilcisi 
Roma’dan 34 milyon sterlin bon-
servis bedeliyle Liverpool’a gelen 

Salah, İngiltere Premier Lig’de 167 
maçta forma giyerken 107 gol kay-
detti, 43 asiste imza attı. Salah, dün 
İngiltere Premier Lig’de 9. haftanın 
kapanışında Liverpool’un Old Traf-
ford Stadı’nda Manchester United’ı 
5-0 yendiği maçta hat-trick yaptı. 
Premier Lig’de gol sayısını dün attığı 
gollerle 107’ye çıkaran Mısırlı kanat 
oyuncusu, maç öncesi Fildişi Sahilli 
Didier Drogba ile paylaştığı “İngiltere 
Premier Lig tarihinin en skorer Afri-
kalı futbolcusu” unvanını tek başına 
ele geçirdi. 29 yaşındaki futbolcu, 
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise 61 
maçta 33 gole imza attı. Salah, Mısır 
A Milli Futbol Takımı formasıyla da 
71 maçta 43 kez gol sevinci yaşadı.

Şampiyonlar Ligi’nde ikinci sırada
Bu sezon ligde 9 maçta 10 gol ve 5 
asistle oynayan Mısırlı futbolcu, Pre-
mier Lig’de gol krallığı yarışında zirve-

de yer alıyor. Salah, Liverpool’un ligde 
zirve yarışını sürdürmesinde en önemli 
etkenlerden biri olarak gösteriliyor. 
Liverpool, Salah’ın üstün performansı 
sayesinde bu sezon UEFA Şampiyonlar 
Ligi’nde de yoluna doludizgin devam 
ediyor. Liverpool’a Şampiyonlar Ligi’n-
de şimdiye kadar 5 golle katkı sağlayan 
29 yaşındaki oyuncu, 6 gol atan Ajaxlı 
futbolcu Sebastien Haller’dan sonra en 
çok gol atan futbolcu konumunda.

Dostluk maçında keşfedildi
Mısır’ın Garbiya iline bağlı Nagrig’de 
15 Haziran 1992’de dünyaya gelen 
Muhammed Salah, futbola ülkesinin 
El Mokawloon takımının altyapısında 
başladı ve ilk resmi lig maçına henüz 
17 yaşındayken El Mansoura karşı-
sında çıktı. Kısa sürede takımın en 
önemli oyuncusu haline gelen Sa-
lah’ın futbolculuk kariyeri, El Ehli ile 
El Masri arasında Port Said Stadı’n-
da 1 Şubat 2012’de oynanan, onlar-
ca kişinin ölümü ve binin üzerinde 
taraftarın yaralanmasıyla sonuçlanan 

olayın ardından Avrupa’ya doğru 
yön değiştirdi. Facianın ardından 
Mısır Premier Ligi’nde 2011-2012 
sezonu iptal edilirken, bütün Mısır-
lı oyuncular gibi Salah da bir süre 
sahalara çıkamadı. Ülke futboluna 
destek vermek amacıyla İsviçre’nin 
Basel takımının, Mısır 23 Yaş Altı 
Milli Takımı’yla yaptığı dostluk maçı, 
Salah’ın kariyerinin dönüm noktası 
oldu. Oyuna ikinci yarıda dahil olan 
ve ağları iki kez havalandırarak takı-
mının Basel’i 4-3 yenmesinde başrolü 
oynayan Salah, İsviçre temsilcisinin 
dikkatini çekti. Deneme amaçlı 
antrenmanlara davet edilen Mısırlı 
oyuncunun yeteneğinden etkilenen 
Basel, futbolcuyla 4 yıllık sözleşme-
ye imza attı. Basel’de geçirdiği iki 
sezonda da şampiyonluk yaşayan 
Muhammed Salah, toplam 20 golle 
bu başarıda pay sahibi oldu. Orta 
sahadaki çalışkan yapısı ve yüksek 
tekniğiyle kısa sürede takımın yıldızı 
haline gelen oyuncu, Avrupa’nın 
önemli kulüplerinin radarına girdi.

Liverpool’un Mısırlı yıldız kanat oyuncusu Muhammed Salah, “İngiltere 
Premier Lig tarihinin en skorer Afrikalı futbolcusu” oldu

Chelsea’ye 3 maçta 3 gol attıKızının adı Mekke

TÜRKİYE’NİN en güçlü 
kent içi raylı sistem işletme-
cisi İBB iştirak şirketi Metro 

İstanbul, spora ve sporculara destek 
vermeye devam ediyor.  Bu yıl 
ikincisi düzenlenen ‘Metro İstanbul 
Strongman Challenge Tren Çekme 
Yarışması’ profesyonel sporcuların 
yanı sıra Metro İstanbul çalışan-
ları da yarıştı. Türkiye’de ilk defa 
düzenlenen Viking Press ağırlık kal-
dırma yarışmasında da 260 kilogram 
ile Bora Güner rekor kırarak birinci 
oldu. Güner, aynı zamanda profes-
yonel sporcuların yarıştığı bölümde 
de birinciliği kaptırmadı. Beşer ki-
şilik takımlar halinde dokuz grubun 
yarıştığı Strongman Challenge’da 
T1 Kabataş- Bağcılar Tramvay Hat-
tı, 20 saniyede 47 tonluk treni 40.09 
saniyede çekerek birinci oldu.

2 milyon İstanbulluyu taşıyoruz
Metro İstanbul Genel Müdürü 

Özgür Soy, spora ve sporculara 
her zaman destek vermeye hazır 
olduklarını belirterek, “Geçen yıl 
zorlu pandemi koşullarına rağmen 
ilkini düzenlediğimiz bu yarışmada 
İstanbullularla beraber izlemenin 
heyecanını yaşıyoruz. Biz 16 hattı-
mızda her gün iki milyon İstanbullu-
yu taşıyoruz. Metrolar sadece demir 
trenlerden ibaret değil, onlara 
ruhunu veren ve hareket ettiren 
bizim çalışanlarımız. Tren çekme 
yarışması; salgın, deprem, afet 
demeden özverili ve kesintisiz bir 
şekilde görevini yaparak İstanbul’u 
taşımaya devam eden çalışanları-
mızın gücünü de sembolize etmesi 
nedeniyle bizim için iki anlam 
taşıyor” diye konuştu. Türkiye’nin 
ilk insan gücüyle tren çekme yarış-
masında, 20 saniyelik süre içerisinde 
47 tonluk treni çekmek için takımlar 
mücadele etti. Metro İstanbul’dan 
45 kişinin yarıştığı etkinlikte birinci-

liği, 40.09 saniyede 20 metre çeken 
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı 
çalışanları aldı. İki kadın yarışmacı-
nın da yer aldığı zorlu mücadelede 
etkinliğe katılan tüm yarışmacılara 
gösterdikleri performans nedeniyle 
sertifika verildi.

Gövde gösterisi yaptılar
Metro İstanbul çalışanları arasında 
düzenlenen yarışma sonrası, Milli 
Sporcu Cenk Koçak ve profesyonel 
strongman sporcuları Bora Gü-
ner, Fatih Karaca, Gökhan Çiçek, 
Mirza Toptaş, Oktay Akay, Ozan 
Yaykır, Tuna Sivas ve Tuna Tavus 
yarıştı. Yarışma, Alibeyköy Cep 
Otogarı durağında gerçekleşti. 45 
kişinin mücadele ettiği tren çekme 
yarışmasında iki kadın yarışmacı da 
yer aldı. Metro İstanbul ve Türkiye 
Powerlifting, Strongman ve Street 
Workout Federasyonu iş birliği ile 
düzenlendi.

KABATAŞ BAĞCILARKABATAŞ BAĞCILAR
TRAMVAYI BIRINCI!TRAMVAYI BIRINCI!
Bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Metro İstanbul Strongman Challenge Tren Çekme Yarışması’nda 20 saniye-
de 47 tonluk tren çekildi. Geçen yılın birincisi profesyonel sporcu Bora Güner birinci oldu. Güner, aynı 

zamanda 260 kilo ağırlık kaldırarak bu yıl ilk defa düzenlenen Viking Press’te Türkiye rekoru kırdı. 
Metro İstanbul çalışanlarının da katıldığı yarışmada T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı birinci oldu

MİLLİ dalışçı Ercümen, 
Cumhuriyet’in 98. yılına 
ithafen yarın tek nefeste 

100 metre ile kadın ve erkeklerde 
dünya rekoru kırmayı deneyecek. 
Serbest dalış dünya rekortme-
ni Şahika Ercümen, paletsiz 
değişken ağırlık kategorisinde 
tek nefeste 100 metre derinliğe 
inerek yapacağı rekor denemesi 
için Antalya’nın Kaş bölgesinde 
çalışmalarını sürdürüyor. UNDP 
Sudaki Yaşam Savunucusu ve Sı-
fır Atık Mavi Türkiye Elçisi olan 
Şahika Ercümen, rekor deneme-
sinde “Toplumsal Cinsiyet Eşit-
liği”, “Sudaki Yaşam” ile plastik 
atıklar ve iklim değişikliği nede-
niyle oluşan istilacı türlerle ilgili 
konularda farkındalık oluşturmak 
istiyor. Bahamalar’da yapılan 
Serbest Dalış Dünya Kupası’nda 
3 madalya aldığını ve 5 Türkiye 
rekoru kırdığını belirten Şahika 
Ercümen, yaptığı açıklamada, 
“Kaş’ta yapılan Dünya Kupası’n-
da yine 2 şampiyonluk aldık ve bir 
Türkiye rekoru kırdık. Bu sene 
böyle 6 Türkiye rekoruyla aslında 
son hedef olan dünya rekoruna 

hazırlanıyoruz. Benim için güzel 
bir hazırlık süreci oldu çünkü bir 
süredir Kaş’tayım, burası ikinci 
evim gibi oldu. Kaş’ta yaptığım 
antrenmanlar çok başarılı geçti. 
Bu rekorun benim için manevi 
yönü de çok önemli çünkü ben 29 
Ekim’e ve Cumhuriyetimizin 98. 
yılına ithafen bu rekoru kırmak 
istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Zor olanı başardı
Dünya rekoru için dalacakları 
derinliği henüz anons etmedikle-
rini vurgulayan Şahika Ercümen, 
“Rekoru 98 veya 100 metre ile 
kırmayı hedefliyoruz. Son yap-
tığımız antrenmanda gayriresmi 
olarak rekoru kırdık, hedefimiz 
yarın Cumhuriye-
timize ithafen o 
rekoru hakemler 
eşliğinde resmi bir 
şekilde kırabil-
mek. Antrenman-
lar çok iyi gittiği 
için moral ve 
motivasyonumuz 
çok yüksek.” diye 
konuştu.

YAPARSIN ŞAHIKA!
Milli dalışçı Şahika Ercümen, “Bu rekorun benim için mane-
vi yönü de çok önemli çünkü ben 29 Ekim’e ve Cumhuriyeti-
mizin 98. yılına ithafen bu rekoru kırmak istiyorum.” dedi

Sporda başarı için
çok çalışmak gerek

Formula1 alkış topladı



GÜNLÜK SİYASİ GAZETE 17 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ

7’DEN 70’E ANMA

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

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

Cumhurbaşkanı yazdı

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

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

Tek bir duygumuz vardı

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

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

Kitaba övgü

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BİK Genel
Müdürü

Rıdvan Duran

M. Zahid Sobacı

BAŞARI UZUN BİR YOLCULUK BİÇİMİDİR

Armağan Çağlayan’ın YouTube kanalına 
konuk olan Dilek İmamoğlu, hayatına 
dair samimi açıklamalarda bulundu. Evde 

her zaman mutlu olduğunu söyleyen İmamoğ-
lu, ailenin en önemli unsurlardan biri olduğunu 
belirterek, “Biz de aile olarak her zaman birlik be-
raberlik içindeyiz” dedi. Eşi İmamoğlu’nun yoğun 
bir temposu olduğunu da kaydeden İmamoğlu, 
“Buna rağmen sık sık vakit geçirmeye, ailecek bir-
likte olmaya özen gösteriyoruz. Halk tabii Ekrem’i 
çok seviyor. O da bu sevgiye karşılık vermek adına 
çok çalışıyor. Biz de bu durumdan memnunuz” 
diye konuştu.

■ Dilek Hanım öğretmen misiniz?
Evet. Şu anda  doktora yaptığım Arel Üni-

versite’sinde öğretim görevlisiyim. Yönetim ve 
organizasyon bölümünde doktora yaptım şu anda 
tezimi yazıyorum. Demokatik ve otokratik liderlik 
tarzlarının araştırıldığı bir tez konum var. Üniver-
sitede sosyal sorumluluk dersleri veriyorum. 

■ Ekrem Bey ile nasıl tanıştınız?
Ekrem Bey ile yıllar sonra İstanbul’da tanıştık. 

İkimiz de Trabzonluyuz ama oradan bir tanışıklı-
ğımız yok. Ekrem, abimin arkadaşıydı bize gidip 
geliyordu bu sayede tanıştık. 

■ Çok sıkıntılı bir seçim süreci geçirdiniz. 
Evdeki gerilim sizi de çok etkiledi mi, O geri-
lim eve yansıdı mı?

Çok stresli bir seçim dönemi geçirdik ama şu da 
var ki beklediğimiz stres ve sıkıntı seviyesinin bi-
raz da altında geçti. Bunun nedeni ise Ekrem’i çok 
iddalı görmemeleri bu yüzden daha rahat br süreç 
geçirdik. Adaylığın açıklanması ve kampanya çok 
kısa bir dönemi içerdi. O dönemde 24 saatin en 
az 18 saati Ekrem dışardaydı. Çoğu yerde ben de 
onunla olduğum için birazcık çocukları ihmal et-
tik. Onun dışında yoğun tempo, Ekrem’in sürekli 
hayatında olan bir tempoydu. Ben de psikolojik 
olarak buna hazırdım. 

■ Ekrem Bey’e İBB başkanlığı teklifi 
geldiğinde içinizden hiç bu toplara girmesek 
duygusu geçti mi?

Karşınıza ne çıkacak biliyorsunuz. Türkiye gün-
demini ve Türkiye’de  iddialı ve bilinir bir siyaset 
yapmanın ne kadar zor olduğunu da biliyoruz. Bu 
açıdan baktığımızda biraz istemedim. Birilerinin 
de bir şeyleri göğüslemesi gerektiğini biliyorum. 
İstedim, istemedim derken Ekrem, başkanlık 
konusunda bütün çevresini ikna etmişti. Bu sosyal 
duyarlılık ve ülke sevgisi hepimizin elimizi taşın 
altına koymamız gerektiğini hatırlattı. Karar ver-
dikten sonra bana düşen desteklemek oldu.

■ Nasıl olsa kaybedecek niye aday olsun 
dediğiniz oldu mu? 

Aday olursa kazanacağına kesin emindim. Belki 
bizim dışımızda kimse inanmıyordu ama ben 
emindim. Sadece şunu dedim: Ben kazanacağını 
biliyorum ama  bize vermeyecekler bu seçimi. 
Bize değil aslında İstanbul halkına bu seçimi 
vermediler.

■ Anneniz, babanız ne iş yapardı?
Annem ev kadınıydı, babam ticaretle uğraşan 

hep çalışan bir insandı. 10 kardeşin en küçüğü-
yüm. Karadenizli olmamıza rağmen, babam da 
hem otoriter hem de tutucudur. Ona rağmen evin 
en küçük kız çocuğu olduğum için beni korudular 
kolladılar bu da benim işime geldi.

■ İBB başkanı olunca başka bir konuta mı 
taşındınız yoksa kendi eviniz mi?

Bence herkes kendi evinde oturmalı ama ko-
nuta taşınmak gerekiyormuş. Eylülün ilk haftası 
Hisar’da bir lojmana taşındık. İBB başkanlık 
konutu Florya’da orası çok büyük olduğu için 
Ekrem orayı başka şekilde değerlendirmek istedi. 
Beylikdüzü’nde hayatımız ve keyfimiz çok yerinde 
olduğu için  taşınmayı çok tercih etmedim. Çocuk-
ların okulu Maslak’ta olduğu Hisar’daki lojmana 
taşınmak zorunda kaldık. Sonrasında kendi evi-
mize geri döneceğiz. Aile ve yuva kavramını çok 
seviyorum. Bu yüzden kendi 
evimi tercih ediyorum.

■ Ekrem Bey aday 
olduğu sürede çok negatif 
propaganda yapıldı etki-
lendiniz mi bundan?

Sosyal medyayla o kadar 
iç içe yaşıyoruz ki; benim 
görmem önemli değil. Ben 
onu sindirebilirim ama 
çocukların buna maruz 
kalması biraz üzüyor. 
Onları o taraftan soyutlayıp 

ya da teselli etmek biraz daha zor oluyor. Sonuçta 
siz kendinizi biliyorsunuz o yüzden dışardan ne 
gelirse gelsin onlara duvar olmayı becerebiliyoruz. 
Yaklaşık dört yıldır bizim evimizde televizyon 
açılmıyor. Çocuklar izlemesin diye evimizde çok 
fazla haber kanallarına girilmiyor. Özellikle seçim 
döneminde çok uzak tuttuk. Çocuklar da üstesin-
den gelip eleştirileri arka tarafa atmayı başarıyor-
lar. Kızım Beren bir gün bana gelip iki kere iki 
kaç eder, işin içine siyaset girdiğinde iki kere iki 
üç eder mi? Diye sordu. Okuldaki yönetimin içine 
dışardan müdahale etmeye çalışıyorlar bildiğim 
kadarıyla. Bu çocuk kendi süzgecinden bunu geçi-
riyor. Diyor ki siyasetin eğitimle ne ilişkisi var? 

■ Bir Fransız dergisine kapak oldunuz. Bu 
teklif size Fransa’dan mı geldi?

Türkiye’deki temsilciden geldi. Röportaj 
yapmak istediler ben de kabul ettim. Üç dört gün 
düşündüm bu fotoğrafları koyalım mı, koymaya-
lım mı diye. Kendim için değil Ekrem’e zarar gelir 
mi diye çok düşündüm. Sonra düşününce hiçbir 
şey yok bu fotoğraflarda dedi. Biz 21. yüzyılda 
yaşıyoruz. Evet, ilk defa bir siyasetçinin eşi dergi 
kapağına poz veriyor ama bir yerden başlamak 
gerekiyor. 

■ Evde siyaset çok konuşulur mu?
Bizim evde her gün siyaset konuşuluyor. Biz bu 

yapıda olduğumuz sürece hep konuşulacak. Siya-
set konuşulmayan ev var mı? Bilmiyorum. Ben bu 
duyguyu hiç yaşamadım. Öğrencilik yıllarımda da 
arkadaşlarımla siyaset konuşurduk. Ben her şeye 
eleştirel yaklaşırdım. Evlendikten sonra da siyaset 
konuştuk yarın da konuşacağım. Yaşadığım 
çevreye o gözle bakmayı seviyorum. Yönetimde 
veya ülkenin herhangi biriminde sorun çıktığında 
bu nasıl düzeltirlir diye konuşmayı seviyorum. 
Evde sadece siyaset konuşulmuyor tabi ki sanat, 
edebiyat konuşuyoruz. Okuduğumuz kitapları 
tarşıyoruz.Öbür taraftan Türkiye gündeminden de 
uzaklaşamıyoruz. İnşallah daha güzel bir Türkiye 
gündemi olur ki hepimiz keyfimize bakarız, öyle 
bir sıkıntımız kalmaz.

■ Ekrem Bey’in cumhurbaşkanlığı adaylığı 
evde konuşulan bir şey mi?

Öyle bir adaylık konusu evde geçmiyor. Ben 
Ekrem’e görev adamı olarak bakıyorum. Günde-
min ya da Türkiye’nin onu nereye götüreceğini 
bilemem, kendisi de bilemez. O sadece yaptığı işe 
odaklanıyor. Beylükdüzü’nde de odaklandı, şimdi 
İstanbul’da yaptığı işe odaklanıyor. Ben de çocuk-
lar da ona destek oluyoruz.

■ Seçim sürecinde en çok ne kırdı sizi?
İçimi yaralayan, çok üzen bir şey yaşamadım. 

Sadece seçimi kazandığımızda verilmeyeceği 
anlamıştım ve söylemiştim. Mazbatanın veril-
meyeceğini söylediğimde, Ekrem bile ortada bir 
gerçek var, böyle bir şey olabilir mi dedi. Olacak 
dedim, böyle bir önsezi vardı içimde. Keşke 
yanılsaydım.

■ Ekrem Bey’in beyaz gömleğini sıvayıp 
yaptığı konuşmada ne hissettiniz?

O gece Ekrem, sanki içinden başka bir Ekrem 
çıkardı. Ekrem’in insanlara verdiği umut çok gü-
zeldi. Yapması gerekeni yaptı o gece, hepimizin 
tüyleri diken diken oldu. Ekrem orda konuşur-
ken ön tarafta duran insanların gözlerinin içine 
baktım. Bize öyle bir şey söyle ki umut ışığı olsun.  
Hepimiz,bütün İstanbul bu işin altından başarıyla 
kalktık. 

■ Mutlu bir çocukluk geçidiniz mi?
Ben evde çok şımarıktım, çok seviliyordum. 

Babamla aramızda hep bir mesafe vardı ama 
babamın uğurlu kızıydım. Trabzon’da bir gelenek 
vardır baba işe giderken evde kim uğurluysa önce 
o çıkardı. Bu bile babamla aramdaki iletşim için 
pozitif bir duygu veriyordu. 

Ekrem Bey’le aşk evliliği mi yaptınız?
İki sene bir flört dönemi oldu sonrasında ev-

lendik. Ben evlenmeyi düşünmeyen bir insandım. 
Görücü usulü de 
mümkün değildi. 21 
yaşında evlendim. 
Karşınıza Ekrem 
gibi karalı bir insan 
çıkınca düşünce-
leriniz değişiyor. 
Ekrem’in yüreği çok 
merhametliydi belki 
de onu hissettim, 
yoksa o kadar erken 
yaşta evlilik hiç ha-
yalimde yoktu. 
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■ Gelecekten ne bekliyorsunuz?
Pandemi dönemi bize şu hatırlattı; 

Sen varsan ben varım. Hepimiz biriz, 
bütünüz. Dünyadaki kaç insan 
varsa bir olduğunu biliyorum. 
Gelecekte tüm insanlığın 
barış içinde, sevgi içinde 
olmasını istiyorum. Bunu 
bireysel olarak kendi içi-
mizde başlatarak, kendi 
şehrimiz, kendi ülkemiz 
ve bütün dünyaya ya-
yılmasını istiyorum. Bu 
eşitliği sağlamak adına 
bizim şu anda haklarını 
savunduğumuz kadınla-
rımız ve kız çocukları-
mız halen daha erkek ço-
cuklarından dezavantajlı 
durumdalar. Bu sorunun 
çözümüne katkısunmak 

içi bir proje başlattım. İstanbul Vakfı 
işbirliği ile Büyüt Hayallerini Projesi. O 

projenin ilk kitabını çıkardık, 
İlham Veren Adımlar 

kitabı. Bu kitapta 
kırk başarılı kadının 

hikayesi anlatılıyor. 
Bu kitaplardan elde 

edeceğimiz gelirle 
de 200 kız çocu-

ğumuza eğitim 
bursu verece-
ğiz. Bu gitgide 
çoğalsın istiyo-
rum. Dünya-
ya böylece 
iyilik yayılsın. 
Herkesten 
bu konuda 
destek bekli-
yorum.
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HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ

SÖYLEŞİ

Çok değil, sadece yemek 
yapmayı çok severim. Düzen 
ve tertip konusunda oldukça 
titizimdir. 

■ Hangi bölümden mezun 
oldunuz?

Evlendikten sonra uzaktan 
Eskişehir Üniversitesi Kamu 
Yönetimi bitirdim. Bitirdikten 
hemen sonra yüksek lisansa 
başladım. Derslerimi bitirdim 
ama hamilelik sebebiyle tezi-
mi tamamlayamadım. Daha 
sonra tezimi Arel Üniversite-
si’nde tamamlayıp doktaraya 
başladım.

■ Protokol meselesi sıkı-
yor mu sizi?

Protokole uygun bir kadın 
değilim. Dengeyi buluyorum. 
Ne çok protokole uygun ne de 

çok free olabiliyorum. 
■ Siyasi eşleri birbiriyle 

görüşüyor mu?
Birbirimize söylememiz 

gereken çok özel şeyler 
dışında, sosyla ortamlarda 
oturup uzun uzun muhabbet-
ler etmiyoruz. İstanbul’daki 
etkinlikler dolayısıyla Canan 
Kaftancıoğlu ile sık sık görü-
şüyoruz. Selvi Kılıçdaroğlu ile 
telefonla da olsa konuşuyo-
ruz. Yüz yüze, hadi bir kahve 
içelim gibi programlarımız 
olmuyor. 

■ Başak Demirtaş’la bir 
tiyatroya katıldınız ve kıya-
met koptu. Keşke yapma-
saydım dediniz mi?

Hiç düşünmedim. Bana 
dediler ki nasıl cesaret edebil-

din? Bu soruya karşılık vere-
cek bir cevabım bile olmadı. 
Neden cesaret edemeyeyim 
ki? Asıl ülkenin bu kadar 
kutuplaşmasına insanalar 
nasıl cesaret edebiliyor, nasıl 
katlanıyor? Ülkede o kadar 
çok kutuplaştırma ötekileştir-
me varken, birinin işi tersine 
çevirmeye çalışması ya da 
barışı, sevgiyi gözler önüne 
sermenin neresi kötü? Birileri 
o barış yolun agirmek zorun-
da kaldı ki;  barış yolunda 
emek verilecekse kadınlar 
olarak biz başaracağız. Bunun 
dışında görüşmemem için bir 
neden yok. Ben her şeye insan 
odaklı bakıyorum. Benim için 
herkes aynı, o taraf bu taraf 
ayrımı yok, herkes aynı.

Ev işleri ile aranız iyi mi?

Hayalleri büyütelim
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