
İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu'nun İngiltere Büyük-

elçisi Dominick Chilcott ile
yemekli buluşmasına ilişkin tartış-
maya İYİ Parti Grup Başkan Ve-
kili Erhan Usta da katıldı.
"Ülkenin sorunu bu değil diyen
Usta, "Ülkede enerji krizi yaşanır-
ken, enerji mi konuşacağız, yoksa
birinin yemek ye-
mesini mi? Enerji
krizi var ama enerji
bakanı aç mı kalı-
yor? Otoyollar ka-
palı, Erdoğan
yemek yemiyor
mu? Onlar nasıl
yemek yiyorsa biri-
leri de yemek ye-
meli" diye konuştu.

ENERJİ KRİZİ VAR
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Ülkenin sorunu 
bu yemek değil!

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

MEDYAYA ÇAĞRI YAPTI

Adil bir tutuma
ihtiyacımız var!

Cumhurbaşkanlığı İletişim
Başkanı Fahrettin Altun,

medyada ve siyaset dünyasındaki
popülist eğilimlerin göçmenlere
yönelik nefreti körüklediğini belir-
terek, “Göçmenler, sığınmacılar;
sorunun kaynağı değil, sorunun
mağdurlarıdır. Medyada göçmen-

lerin temsili nokta-
sında adil bir
tutuma ihtiyacımız
var. Bu noktada
Türkiye gerçekçi ve
insani göçmen po-
litikasıyla dünyaya
örnek oldu” diye
konuştu. I SAYFA 7
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İMAMOĞLU ELEŞTİRİSİ

Keşke açıklamayı 
önceden yapsaydı

CHP'li Mehmet Bekaroğlu,
Ekrem İmamoğlu'nun ba-

lıkçı restoranındaki fotoğrafı doğ-
rulamasının ardından sosyal
medya hesabından özür dilemişti.
Yeni bir açıklamada bulunan Beka-
roğlu, "Yemek yemesi gayet nor-
maldi. İmamoğlu keşke o
açıklamayı daha önce yapsaydı.
Ben dahil kendisini savunan her-
kesi kontrpiyede bıraktı" dedi. İBB

Sözcüsü Ongun'u
aradığını belirten
Bekaroğlu, "Sitem
ettim tabii ki. Bunu
açıklayabilirlerdi.
Bu başkanın değil,
danışmanların gör-
evidir, yanlış yap-
mışlardır" dedi.
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İSTANBUL HAVALİMANI’NDA

Kademeli olarak
normale dönüş!

Yoğun kar nedeniyle tüm
uçuşların durdurulduğu İs-

tanbul Havalimanı'nda, önceki gün
kademeli olarak başlayan seferler,
dün de artarak devam etti. İstanbul
Havalimanı işletmecisi İGA, ikinci
pistin hizmete girdiğini ve toplam
681 uçağın iniş ve kalkış yapıldığını
duyurdu. Ayrıca iptaller nedeniyle
mahsur kalan yolcular da bilet ve
bagaj işlemlerini tamamlayarak se-
yahatlerini gerçekleştirdi. I SAYFA 4
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İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu, İstanbul’da yaşanan

kar felaketi hakkında bilgilen-
dirme yaptı. Kendisine yöneltilen
eleştirilere cevap veren İmamoğlu,
"20 milyonluk bir kentin sorunsuz
bir süreç yaşamasını beklemek
hayalcilik olur. Elbette mağdur 
ettiğimiz, yolda 1 saat bile beklet-
tiğimiz vatandaşlarımıza söyleye-
ceğimiz tek şey vardır özür
dilerim, bunu istemezdik" dedi.

İngiliz Büyükelçi ile bir balıkçıda
yemek yemesini de değerlendiren
İmamoğlu, "Gizli bir yemek değil.
Şeffaf bir yemekti" dedi. Görüntü-
lerin sızdırılmasına sert tepki gös-
teren İmamoğlu, "Devletimizin
imkanları kullanılarak MOBESE
görüntülerinin böylesi bir maga-
zinsel sürecin parçası yapılacak
şekilde servis edilmesinin sağlan-
masının karşısında ben takipçi
olacağım" diye konuştu. 
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Sadece 24 saat etkili bir kar yağdı.
Mega kent İstanbul karın 

altında kaldı.
İktidarı, muhalefeti;
İstanbul Büyükşehir belediyesi.
İlçe belediyelerinin tamamı.
Bakanlıkları.
Türk Hava Yolları.
Karayolları Genel Müdürlüğü.
Özel şirketleri.
Tamamınız bu kar sına-

vında sınıfta kaldınız.
Kabul edin.
Özür dileyin.
Bir daha benzer

hataları yapmamak
için karar alın.

Mehmet Mert köşe yazısı sayfa 9'da

OTURUN SIFIR…

Yoğun kar yağışı sonrası yolların
kapanması nedeniyle mahsur kalan

sürücüler araçlarını terk etmek zorunda
kalmıştı. Yolda bırakılıp alınmayan araç-
lar nedeniyle Hadımköy yolundan trafik
sıkışıklığı meydana geldi. İstanbul Valisi
Ali Yerlikaya, "Hadımköy Gişeler ve Ar-

navutköy arasında park edilmiş kamyon,
TIR ve özel araçların sahipleri tarafından
acilen çekilmesi gerekmektedir. Çekilme-
diği takdirde araçlar görevlilerce çekile-
cektir" ifadelerini kullandı.  Yerlikaya'nın
açıklamasının ardından trafiğe engel olan
araçlar çekiciyle götürülmeye başlandı.
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MAĞDUR VATANDAŞLARDAN ÖZÜR DİLERİM
AK Parti Sözcüsü Ömer
Çelik ise "Yemek" tartışması

hakkında "Böyle bir kriz zama-
nında kendi parti içini bile kontrol
edemeyen bir CHP var" dedi.
"Ben merak ediyorum, sorumlu
bir yönetici, yönetmesi gereken bir
kriz varken ve insanlar mağdurken
nasıl başka bir yerde vakit geçire-
biliyor" diyen Çelik, "Kriz zama-
nında böyle bir görüşme
yapılmaz. Karşı tarafa bildirdiği-

nizde de anlayışla karşılanacak bir
durum olarak değerlendirilir. İBB
herkesi tedbire çağırırken bir tek
kendisi tedbir almamış. Toplu ta-
şımaya insanların yönlendirilmesi
söz konusuyken otobüslere zincir
takılmadığı görüldü. Daha da
acısı krize müdaha etmesi gereken
bir kar küreme aracı belediye baş-
kanının yemek yemesi için yolun
açılmasına seferber ediliyor" 
ifadelerinmi kullandı. I SAYFA 5
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KAR KÜREME ARACI SEFERBER EDİLMİŞ!

KOCASI DA GÖZALTINA ALINDI
Olay Gümüşpınar Mahallesi'nde bulu-
nan 3 katlı binanın birinci katındaki dai-

rede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre
Galip Gülistan (70), gelini Safura Gülistan'ı
(38) tartışmanın ardından başına ateş ederek
öldürdü. Olayın ardından Galip Gülistan po-
lise giderek teslim oldu. Olayın gerçekleştiği

daireye gelen polis ekip-
leri, Safura Gülistan'ın
başından vurulmuş halde buldu. Polis kadının
kocası Abdurrahman Gülistan'ı (40) da göz-
altına aldı. Galip Gülistan polise verdiği ilk
ifadede cinayeti aile işi yaşanan tartışma son-
rası işlediğini söylediği öğrenildi. I SAYFA 3
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GELININI OLDURDU!
Kartal'da bir kişi, tartıştığı gelinin silahla vurarak öldürdü. 70 yaşındaki
kayınpeder polise giderek teslim oldu. Kadının kocası da gözaltına alındı

ARAÇLAR ÇEKİLİYOR!ARAÇLAR ÇEKİLİYOR!ARAÇLAR ÇEKİLİYOR!ARAÇLAR ÇEKİLİYOR!ARAÇLAR ÇEKİLİYOR!ARAÇLAR ÇEKİLİYOR!

İstanbul’da etkili olan kar yağışının ardından
barajlar ve çevresi beyaz örtüyle kaplandı. Kar-

ların erimesiyle birlikte baraj doluluk oranlarında
büyük artışlar bekleniyor. İstanbul'un barajlarındaki
doluluk oranı dün itibariyle yüzde 54.68 olarak öl-

çüldü. İstanbul'un en dolu barajı yapılan ölçümlere
göre Ömerli Barajı oldu. Ömerli barajında doluluk
oranı yüzde 77 olarak ölçüldü. Sonbahar aylarında
adeta kuruyan Kazandere ve Papuçdere barajlarında
ise doluluk oranı yüzde 60’ın üzerine çıktı. I SAYFA 5
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BARAJLAR DOLDU
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VALİ YERLİKAYA
İLE GÖRÜŞTÜM

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, görüntüle-
rin servis edilmesini İstanbul Valisi 

Ali Yerlikaya ile paylaştığını belirterek,
"Genel başkanımız da bazı dinlenme,
takip olaylarını dile getirdi. Bundan 

çekinmeyiz biz. MOBESE gibi hususların
ne için kullanılacağı yazıyor" dedi. 

Marmaray'da teknik arıza!
Marmaray'da teknik bir arıza nede-
niyle Maltepe ve Göztepe arasında ak-

samalar yaşandığı duyuruldu. Aksamaya
ilişkin Marmaray'ın internet sitesinden yapı-
lan açıklamada, "Teknik bir arıza nedeniyle
Maltepe-Göztepe arası tek yol çalıştığından
trenlerimiz gecikmeli olarak çalışmaktadır.
Suadiye istasyonunda pantograf kırılması

nedeni ile bir trendeki yolcular 300 metre yü-
rüyerek istasyona alınmışlardır" denildi.
Arıza sonrası CHP Genel Başkan Yardım-
cısı Tuncay Özkan, "Ulaştırma Bakanlığı'na
bağlı Marmaray arızalanınca vatandaşlar
karda kışta yürümek zorunda kaldı. Saray'ın
u harfiyle uğraşan sekreteri ve çift koltuklu
yardımcılarının dikkatine" tepkisini gösterdi. 
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İYİ Parti İstanbul Siyaset Akademisi Başkanlığı'nın
39 ilçede başlattığı eğitim programı devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda eğitimini tamamlayan 32 ilçeye
Kâğıthane, Bakırköy, Güngören ve Fatih de katıldı. Eğitim
programını koordine eden İl Başkan Yardımcısıo Mehtap
Nazan Göktaş, bütün katılımcıklara teşekkür etti. 

ç

Faciaya
ramak kaldı

Sayfa 3

Fahrettin Altun

Mehmet Bekaroğlu

Erhan
Usta

Safura Gülistan

İmamoğlu'nu hedef
alan Ömer Çelik, İs-
tanbul'un kar altında
mahkum kaldığını be-
lirterek; "Ben merak
ediyorum, sorumlu bir
yönetici, yönetmesi
gereken bir kriz var-
ken ve insanlar mağ-
durken nasıl başka
bir yerde vakit 
geçirebiliyor" dedi.

İmamoğlu, "20 
milyonluk bir kentin

sorunsuz bir süreç ya-
şamasını beklemek

hayalcilik olur. Elbette
mağdur ettiğimiz,

yolda 1 saat bile bek-
lettiğimiz vatandaşla-
rımıza söyleyeceğimiz

tek şey vardır özür
dilerim, bunu 

istemezdik" dedi.

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, bir reklam
filminde birlikte poz verdikleri müzis-

yen K. K.’den 6 yıldır kendisini taciz ve tehdit
ettiği iddiasıyla şikâyetçi oldu. Mola’yı sürekli
takip eden K.K.'nın reddedilmesi üzerine,
"Seni mahvedeceğim. Geberteceğim seni.
Gününü göreceksin” dediği iddia edildi. Sav-
cılık, K. K.’ye iki ay uzaklaştırma kararı verdi.

MÜZİSYENDEN
TACİZ VE TEHDİT
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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.

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.

Gastronomi alanında köklü geçmişe 
sahip Şanlıurfa’nın tescilli yemeği 

soğan kebabı, özellikle kış aylarında 
“şifa deposu” olarak ilgi görüyor
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BU KEBAP 
ŞIFA DEPOSU

Dermatoloji Uzmanı Dr. Hülya Sağlam, kış aylarında yüzde sık görü-
len 3 cilt hastalığını anlattı; önemli öneriler ve uyarılarda bulundu

DAMAK tadına önem verenlerin 
hem midesine hem gözüne hitap 
eden Şanlıurfa’nın kebap çeşitleri, 

kentin mutfak kültürünün temelini oluş-
turuyor. Şanlıurfa’da kışın en çok tercih 
edilen yemeklerin arasında yer alan so-
ğan kebabı da dövme demirden yapılmış 
kare şişlere, özel seçilen kuru soğan ile 
zırhla kıyılmış etin saplanmasıyla hazır-
lanıyor. Şişlerdeki malzemelerin kömür 
ateşinde pişirilmesiyle hazırlanan kebap 
lezzetiyle ilgi görüyor. Türk Patent ve 
Marka Kurumunca 2018’de coğrafi 
işaret belgesiyle tescillenen “Urfa soğan 
kebabı”, pişirilmiş acı isot, nar ekşisi, 
turp ve limonla servis ediliyor. Kebap, 
soğanın antibiyotik özelliğinden dolayı 
yiyenler için şifa kaynağı oluyor.

Özel müşterileri var
Kentteki lokanta işletmecilerinden 
Mehmet Kaya, Şanlıurfa’nın, yemek kül-
türüyle Türkiye’nin önemli kentlerinin 
başında geldiğini söyledi. Şanlıurfa’nın 
birbirinden farklı kebaplarının olduğunu 
dile getiren Kaya, soğan kebabının da 
bunların arasında önemli yeri bulundu-
ğunu anlattı. İlk kez bu lezzeti tadanların 
garipsediğini ancak sonra adeta müdavi-
mi olduğunu belirten Kaya, şöyle konuş-
tu: “Bu kebap, Şanlıurfalıların olduğu 
kadar kentte dışardan gelen misafirleri-
mizin de vazgeçmediği bir lezzet. Kışın 
vücudun bağışıklık sistemini güçlendir-
diği için soğanlı kebaba çok yüksek talep 
var. Tescilli kebapta orta boylu soğanlar 
kullanılıyor. Soğanlarımızı temiz bir 
şekilde ayıkladıktan sonra kuzu etinin 
zırhla kıyma haline getirilmesiyle şişte 
buluşturuyoruz. Etin içerisine kaya tuzu 
dışında herhangi bir baharat ya da katkı 
konulmuyor. Eti ve soğanı daha sonra 
şişlere geçiriyoruz. Bu kebabın damak 
tadını bilen özel müşterileri var. Her 
şeyiyle bir vitamin deposu kebabımıza 
talep çok. Kış mevsimiyle, daha önceden 
30 olan porsiyon satışımız günlük 100-
200 porsiyona çıkıyor.”

Nar ekşisi kebaba farklı tat katıyor
Bekir Çoban da kentte yıllardan beri 
kebap ustası olarak çalıştığını anlatarak, 
şunları kaydetti: “Kış aylarının başlama-
sıyla soğan kebabı yemek isteyenler yo-
ğunluk oluşturuyor. Soğanın antibiyotik 
özelliğinden dolayı çok tercih ediliyor. 
Bunun yanında kebabımız Şanlıurfa’ya 
has nar ekşisiyle servis ediliyor. Nar ekşi-
si kebaba müthiş bir tat katıyor. Ağzının 
tadını bilen müşteriler vazgeçemiyor.”

n Cildi tahriş eden ve alkol içeren 
ürünler kullanmayın.
n Topikal kortizonlu kremlerden 
uzak durun. 
n Soğuk ve sıcak havalarda müm-
kün olduğunca dışarıya çıkmayın. 
n Sıcak içecek ve besinlerden kaçı-
nın. Acı baharatlı besinler ve çikolata 
yemeyin. 
n Alkol ve kafeinli içecekler tüket-
meyin. 
n Meronidazol içeren krem ve jelleri 
tercih edin. 
n Egzersizlerde aşırıya kaçmayın. 
n Stres oluşturan etkenlerden müm-
kün olduğunca kaçının.
n UVA ve UVB ışınlarına karşı en az 
30 faktörlü güneşten koruyucu ürün-
leri günlük bakımınızda kullanın. Yaz 
mevsiminde koruma faktörü daha 
yüksek ürünleri tercih edin.
Lazer, mezoterapi Dermatoloji 
Uzmanı Dr. Hülya Sağlam, kılcal 
damarların yoğun olduğu evrede; 
pulse dye lazer, gold toning lazer, 
IPL, NDYAG damar lazeri uygulan-
dığını söyleyerek, “Bu uygulamalar 
ayda 3 seans olarak yapılıyor. Ayrıca 
mezoterapi yöntemiyle de cilde nem 
sağlanıyor. Bu yöntemlerin damar 
cidarlarını da güçlendirmeleri saye-
sinde kılcal damarların çatlamaları 
önlenebiliyor” diyor. 

Ne yapmalıyız?

YAKLAŞIK iki yıldır tüm 
hızıyla devam eden Covid-19’un 
yeni varyantı Omicron çok 

hızlı bulaştığı için, anne adaylarında 
da görülme sıklığı artıyor. Bu duru-
mun gebelikte stresi çok daha fazla 
artırdığını belirten Acıbadem Altuni-
zade Hastanesi Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Uzmanı Dr. Habibe Seyisoğlu 
“Gebelikte fizyolojik sayılabilecek bazı 
kardiyovasküler sistem ve solunum 
yollarına ait değişimler, anne adayla-
rını bu enfeksiyona daha yatkın hale 
getirebilmektedir. Omicron’un çok 
hızlı bulaş özelliği nedeniyle özellikle 
aşılanmayan ve aşı takvimini tamamla-
yamamış gebelerde risk daha yüksektir. 
Ancak alınacak basit tedbirlerle Omic-
ron’dan korunma; olası bir enfeksiyon 
durumunda ise zamanında ve uygun 
tedavilerle enfeksiyonun daha rahat 
atlatılabilmesi mümkündür” diyor. 

10 etkili yöntem var
Özellikle yüksek riskli olarak adlan-
dırılan; kilolu, diyabete yatkın, hiper-
tansiyonu olan, ileri yaş ve solunum 
problemi olan anne adaylarında bu 
tedbirlerin daha da önem kazandığını 

vurgulayan Dr. Habibe Seyisoğlu şöyle 
konuşuyor: “Covid-19, gebelerimizde 
erken doğumu tetikleyebilmekte, anne 
karnında fetüsü sıkıntıya sokabilmekte, 
gelişim geriliğine neden olabilmekte ve 
gebelik hipertansiyonu gibi önemli tab-
lolara yol açarak gebelik seyrini komp-
like edebilmektedir. İşte tüm bu tab-
lolardan korunabilmek ve Covid-19’a 
yakalanma durumunda hastalığı hafif 
seyirle atlatabilmek aşılanma ile müm-
kün. Gebelikte aşılama aynı zamanda 
kordon kanı ve anne sütüne koruyucu 
antikor geçişini sağlayarak yenidoğanı 
da korur” diyor. Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Uzmanı Dr. Habibe Seyisoğlu, 
pandemi sürecinde sağlıklı bir gebelik 
için basit ama etkili 10 önlemi anlattı, 
önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. 

Mutlaka aşı olun
Covid-19’dan korunmada ilk ve en 
önemli tedbirimiz aşı olmak. Aşı en 
güçlü silahımız. Gebelerimizin bu 
konuda endişeli olduğunu görüyoruz 
ancak tıbben biliyoruz ki ülkemizde 
yapılan gerek inaktif aşılar gerekse 
mRNA aşıları gebelik yönünden bir 

sakınca teşkil etmiyor. Tüm dünya 
sağlık otoriteleri bu konuda hemfikir 
ki bu aşıların gerek bebek gerek anne 
üzerinde olumsuz etkisi saptanmamış. 
Hatta 1-2 ay evveline kadar hakim olan 
“Gebeler 3. ay sonrası aşı yaptırabilir” 
söyleminin aksine tüm gebelik ve hatta 
gebelik hazırlık aşamasında yapılan 
aşıların dahi bir zararı olmadığı görüşü 
açıkça belirtilmiştir.

Temastan kaçının
Omicron varyantının en önemli özelliği 
çok kısa süreli temaslarda bile kolay-
lıkla bulaşabilmesi. Bu yüzden hastalık 
şüphesi olan kişilerden uzak kalınması 
ve hastalık şüphesi olanların izolasyonu 
çok önemli. Omicron çok daha kısa sü-
rede, çok daha hızlı bulaşabilen bir var-
yant olduğu için evimiz dışında güven 
kuşkumuzun olduğu alanlarda temas 
süremizi olabildiğince kısa tutmalıyız. 

Maskeyi doğru takın
Temastan kaçınmada bize en çok 
fayda sağlayacak unsur; doğru mas-
ke kullanımı. İki tarafın da maskeli 
olduğu durumlarda bulaş riskinin çok 

az olduğunu biliyoruz. Özellikle toplu 
taşıma alanları, alışveriş merkezleri vb. 
bulaş riskinin yüksek olduğu yerlerde 
maskenin kesinlikle çıkarılmamasına 
ve burnu tam kaplayacak şekilde doğru 
kullanılmasına çok dikkat etmeliyiz. 

Ellerinizi sık sık yıkayın
Bulaş riskini azaltan başka bir faktör 
ise el hijyeni. Ellerinizi gün içinde 
doğru teknikle ve sık sık yıkamaya, 
imkan olmadığı durumlarda kolonya 
ve el dezenfektanları kullanmaya özen 
gösterin. 

Sosyal mesafeye dikkat edin
Her gebemizin kendi sosyal mesafe-
sini sağlaması ve kendini koruması, 
bulaş riskini azaltmada çok önemli. 
Her ne kadar psikolojik olarak bu 
durum hepimizi yorsa da gebelerin 
imkan dahilinde evde kalmaları ve 
eve de misafir kabul etmemelerinde 
fayda var. Çünkü bu süreçte en yakı-
nımız bile risk oluşturabiliyor. 

Sağlıklı beslenin
Pek çok hastalıkta olduğu gibi 

Covid-19 için de vücut 
direnci hastalıkla baş 
etmede çok önemli 
ve bu direncin sağlan-
masında beslenmenin 
rolü yadsınamaz. Bu nedenle gebe-
lerde protein, sebze ağırlıklı, bol sıvı 
içeren, katkısız bir beslenme modeli 
uygulanması çok önemli. 

Düzenli egzersiz yapın
Düzenli yapılan egzersizin bağışıklık 
üzerinde de olumlu etkileri olduğu-
nu biliyoruz. Bu nedenle her gebe-
mize gebelik seyrinde buna engel 
bir hal yoksa temiz havada yürüyüş; 
uygun imkan varsa yüzme, yoga ve 
pilates egzersizlerini öneriyoruz.  

Kış mevsiminde havaların so-
ğuması, rüzgar, hava kirliliği, 
kapalı ortamlarda daha çok 

zaman geçirmek, daha az su içilmesi 
ve terlemenin azalması gibi faktörler 
cildimize önemli zararlar verebiliyor! 
Bu etkenler ciltte kuruluğun şiddet-
lenmesine, bunun sonucunda da çe-
şitli cilt hastalıklarının gelişmelerine 
veya alevlenmelerine yol açabiliyor. 
Acıbadem International Hastanesi 
Dermatoloji Uzmanı Dr. Hülya 
Sağlam, ayrıca Covid-19 enfeksiyo-
nundan korunmak için kullandığımız 
maskelerin ve pandemi sürecinde 
yaşadığımız yoğun stresin de bazı 
cilt hastalıklarının daha sık görül-
mesinde etkili olduklarına dikkat 
çekerek, “Özellikle yüzde kızarıklık, 
kaşıntı ile pullanmayla kendini gös-
teren ve halk arasında yağ egzaması 
olarak bilinen seboreik egzamaya 
kış aylarında daha sık rastlıyoruz. 
Gül ve akne hastalıkları da yine bu 
mevsimde artış gösteren veya şiddeti 
artan hastalıklar arasında yer alıyor. 
Dolayısıyla ciltte kızarıklık, çatlama, 
kaşıntı, pullanma ve derin izler gibi 
yaşam kalitesini düşürebilen sorun-
ların artmaması için bir dizi önlem 
almak çok önemli” diyor. Dermato-
loji Uzmanı Dr. Hülya Sağlam, kış 
aylarında yüzde sık görülen 3 cilt 
hastalığını anlattı; önemli öneriler ve 
uyarılarda bulundu! 

SEBOREİK EGZAMA
Soğuk hava, nem kaybı, rüzgar, 

sıcak suyla yapılan uzun süreli 
banyolar… Kış aylarında bu faktör-
ler havayla en çok temas eden yüz 
bölgemizde; kızarıklık, kaşıntı ve 

pullanmayla karakterize olan 
‘seboreik egzama’ şikayetini 
artırıyor. Toplumda ‘yağ egza-
ması’ olarak bilinen seboreik 
egzama yüz bölgesinin yanı 
sıra saçlı deri ile göğsün üst 
bölgesinde de sık görülüyor. 
Dermatoloji Uzmanı Dr. 
Hülya Sağlam, bu hastalığın 
maske, soğuk hava, stres, bazı 
besinler ve pek çok faktörün 
etkisiyle tekrarlanan kronik bir has-
talık olduğunu belirterek, “Seboreik 
egzamanın şiddetlenmemesi için 
cildin kalitesini artırmak çok önem-
li” diyor. 

Ne yapmalıyız? 
Soğuk ve rüzgarlı havada müm-

künse dışarıya çıkmayın. Mecbursa-
nız, yüzünüzü olabildiğince kapatma-
ya özen gösterin.

Cildinizi düzenli olarak nemlen-
dirin. Covid-19’dan korunmak için 
kullandığımız maskeler yağlı kremi 
daha da yağlandırıyor. Bu nedenle 
yağlı olmayan nemlendirici kremleri 
tercih edin. 

Tahriş olmaması için tıraş losyonu 
kullandıktan sonra cildinize alkollü 
losyon sürmeyin. 

Hekiminizin önerisi doğrultusunda 
eczanelerden seboreik egzemaya 
özel krem ve şampuanlardan fayda-
lanabilirsiniz. 

Cilde zarar verdiği için kortizonlu 
kremler kullanmayın. 

Lazer, ışık sistemleri, mezoterapi
Cildinizin kalitesini artırmak için 

nemlenmesini sağlayan bazı lazer 
ve ışık sistemleri yöntemlerinden 
faydalanabilirsiniz. Ayrıca içeriğin-
de hyalüronik asit ve peptid olan 
ürünlerin cilt altına minik iğnelerle 

enjeksiyon edilmesiyle gerçek-
leştirilen mezoterapi yöntemi 
de cildinizin nemlenmesinde 
etkili oluyor. 

AKNE
Toplumda çoğunlukla 

‘sivilce’ olarak bilinen akne, 
iz bırakabilen kronik bir cilt 
hastalığıdır. Akne oluşu-
munun pek çok nedeni var. 

Kalıtsal ve hormonel etkenlerin 
yanı sıra hijyene dikkat etmemek, 
bazı besinler ve cildin aşırı nemli 
olması gibi etkenler de aknelere yol 
açabiliyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. 
Hülya Sağlam, pandemi sürecinde 
maske kullanımı nedeniyle ciltte 
oluşan aşırı nemlenmenin akneleri 
daha çok şiddetlendirdiğine işaret 
ederek, “Maske takarken cilde fon-
döten gibi kapatıcı ürünler sürmek 
ve makyaj yapmak cildin hava al-
masını önlediği için akne sorununu 
daha da şiddetlendirebiliyor” diyor.  
Aknenin tedavisinde başvurulan 
medikal ilaçlardan oldukça başarılı 
sonuçlar alınıyor. Ayrıca lazer ve 
ışık sistemleriyle de akne ve izlerin-
den kurtulmak mümkün olabiliyor. 
Cilt tipine göre fraksiyonel lazer, 
plazma enerjisi, thulium lazer ve 
dermapen gibi yöntemlere başvuru-
luyor.  

Ne yapmalıyız? 
Hijyene önem verin ve cildinizi 

düzenli olarak temizleyin.   
Maskenizi her dört saatte bir, aşırı 

nemlendiyse veya ıslandıysa hemen 
değiştirin. 

Maske takarken fondöten gibi 
cilt gözeneklerini kapatan ürünler 
kullanmayın, makyaj yapmaktan 

kaçının. 
Yağlı besinler tüketmeyin. 

Karbon peeling, iğneli radyofrekans 
Karbon peeling: Aknelerin tedavi-

sinde ve sonrasında oluşan kızarık-
lıkların giderilmesinde kullanılan bir 
yöntem. Her cilt tipine uygulana-
bilen karbon peeling, işlem sonra-
sında ciltte kabuklanma olmaması, 
ısıyla mikroorganizmaların  yok 
edilmesi ve yağ bezlerinin küçülmesi 
sayesinde kalıcı etki sağlayabiliyor. 

İğneli radyofrekans (altın iğne): 
Cilde ihtiyacı doğrultusunda enerji 
uygulanarak yapılan bir yöntem. Cilt 
altı tabakasında kollajen ve elastin 
üretimini tetikliyor. Cilde uyguladığı 
ısıyla aknelerin azalmasına, kollajen 
ile elastin senteziyle de izlerin hafif-
lemesine katkı sağlıyor. 

ROZASEA (GÜL HASTALIĞI)
Toplumda “gül hastalığı” olarak 

bilinen Rozasea, kış aylarında görül-
me sıklığı ve şiddeti artan bir diğer 
hastalık. Yüzde kızarıklık, yanma, 
batma hissi, damarlarda belirgin-
leşme ve sivilce benzeri oluşumlar, 
Rozasea hastalığında en sık karşıla-
şılan sorunları oluşturuyor. Derma-
toloji Uzmanı Dr. Hülya Sağlam, bu 
hastalıkta cilde mümkün olduğunca 
dikkat etmek gerektiğini vurgulaya-
rak, “Yüzde kırmızı görünüm oluştu-
ran bu hastalığın tedavisinde antibi-
yotikler fayda sağlarken, şiddetli ve 
tekrar eden tablolarda isotretionin 
etkili oluyor. Rozasea hastalığına yol 
açan en önemli faktör, kortizonlu 
preparatların uzun süre yüz bölgesin-
de kullanılması. Bu nedenle hekime 
danışılmadan kortizonlu ürünler asla 
kullanılmamalı” diyor. 

NEŞE MERT

AYNUR CİHAN

Dr. Dr. Hülya Hülya 
SağlamSağlam

Dr. Habibe Dr. Habibe 
SeyisoğluSeyisoğlu

GEBELIKTE OMICRON TEHDIDINE KARŞI UYARI
Acıbadem Altunizade Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Habibe Seyi-

soğlu, gebelikte omicron varyantına karşı neler yapılması gerektiğini anlattı
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KARTALʼDA bir kişi, tartıştığı 
gelinin silahla vurarak öldürdü. 
Olay saat 10.30 sıralarında Gü-
müşpınar Mahallesi’nde bulunan 
3 katlı binanın birinci katındaki 
dairede meydana geldi.  Edinilen 
bilgiye göre Galip Gülistan, gelini 
Safura Gülistan’ı tartışmanın ar-
dından başına ateş ederek öldür-
dü. Olayın ardından Galip Gü-

listan polise giderek teslim oldu. 
Olay yerine sağlık ve polis ekipleri 
sevk edildi. Olayın gerçekleştiği 
daireye gelen polis ekipleri, Sa-
fura Gülistan’ın başından vurul-
muş halde buldu. Sağlık ekipleri 
kadının hayatını kaybettiğini 
tespit etti. Yapılan incelemelerde 
evde bir adet silah ve boş kovan-
lar olduğu öğrenildi. Cumhuriyet 

savcısı olay yerinde incelemelerde 
bulundu. İncelemelerin ardından 
2 çocuk annesi Safura Gülistan’ın 
cenazesi otopsi işlemleri için Adli 
Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 
Öte yandan haberi alır almaz olay 
yerine gelen Safura Gülistan’ın 
yakınlarının sinir krizi geçirdik-
leri görüldü.  Polisin olayla ilgili 
soruşturması sürüyor. ■ DHA

KAZA Sarıyer Ferahevler Mahallesi 
Rüzgargülü Sokak üzerinde saat 
11.00’de meydana geldi. İddiaya 

göre, 34 TKB 89 plakalı taksinin sürü-
cüsü Umut Gökçek, buz tutan yokuşta 
aracının direksiyon hakimiyetini kay-
bedince kayarak bir ağaca çarptı. Kaza 
yapan Gökçek, yukarıdan gelen başka 
bir taksiyi uyarmak için araçtan indi. 
Ancak müşterinin isteğiyle yola devam 
eden 34 TJD 20 plakalı araç da yolun 
buzlanması nedeniyle kontrolden çıktı 

ve kaza yapan 34 TKB 89 plakalı taksiye 
çarptı. Yol kenarında bulunan ağacın 
kaza yapan araçları tutmasıyla büyük 
bir faciadan son anda dönüldü. Araçlar 
aşağıdaki otoparka düşmekten kurtuldu. 
Durumu gören vatandaşlar yan tarafta 
bulunan otoparktaki araçlarını çekti.

Polis merkezine götürüldü
Kaza anını anlatan taksi Şoförü Umut 
Gökçek, “Sokağın başında yolcu almaya 
geliyordum. Bir bakayım dedim yol nasıl 

diye ayağımı fenden çekmemek aracın 
kayması bir oldu. Kapıda açıktı bende 
yere düştüm araba asılı kaldı. Sonrasın-
da yukarından bu araç geldi. Ona ses-
lendim gelme senin olduğun yerden ben 
kaydım dedim. Arabasında müşteri vardı 
müşteri ise gitmesini gerektiğini işinin 
olduğunu söyledi. Sonrasında o arabada 
kayarak bana çarptı. Böyle müşterileri-
miz oluyor işte bazen. Yollarda ise sözde 
tuzlamaya gelmişler ama yolda herhangi 
bir tuzlama yok” dedi.

OLAY 15 Ocak Cumartesi 
sabah saat 05.00 sıralarında 
yaşandı. Faik Paşa Cad-
desi’nde mobilya dükkanı 
sahibi Mahmut Kutluk 
sabah işyerini açmaya geldi-
ğinde camın kırık olduğunu 
gördü. Güvenlik kamerasına 
bakan Kutluk, kadına şiddet 
görüntülerini görünce polise 
şikayette bulundu. Güvenlik 

kamerasına yansıyan görün-
tülerde 2 kadının peşinden 
gelen 2 erkekten biri kadın-
lardan birine yumruk atar-
ken kendisi yere düşüyor. 
Yerden kalkan saldırgan 
adamı arkadaşı engellemeye 
çalışırken, saldırgan yerden 
aldığı şişeyi kadının başına 
atıyor. Saldırganın attığı 
şişe iş yerinin camını kırıyor. 

Kadın can havliyle kaçarken 
onu kovalayan saldırgan 
çelme taktığı kadını yere 
düşürüyor. Yanındakilerin 
araya girmesiyle saldırgan 
ve arkadaşı uzaklaşırken 
saldırıya uğrayan kadın ve 
yanındaki arkadaşı diğer 
yöne doğru gidiyor. Olay 
sonrası başlatılan polis 
soruşturması sürüyor. 

FİLM GİBİ
OPERASYON

Şişli’de boşanma aşamasında olduğu eşi ile konuşmak için babasının evine giden Eren Bayır,  
tartıştığı kayınpederini tabancayla boynundan vurarak kaçtı. Yaklaşık 40 gündür her yerde ara-

nan şüpheli, bekçilerin dikkati sayesinde Mecidiyeköy’de fark edildi. Bekçilerden kaçmaya çalışan 
şüpheli, durdurduğu taksiden bekçilerin çıkması üzerine yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı

OLAY 15 Ocak Cumartesi kamerasına yansıyan görün- Kadın can havliyle kaçarken Kadın can havliyle kaçarken 

Beyoğlu’nda sabah açtığı iş yerinin camının kırık olduğunu gören Mahmut Kutluk güvenlik 
kamera görüntülerini izledi. Görüntülerde bir kadının feci şekilde darbedildiğini gören Kutluk, 
polise şikayette bulundu. Polis saldırganı ve darbedilen kadını bulmak için çalışma başlattı

Gelinini başından vurarak öldürdü!

AVCILARʼDA çeşitli tarihlerde 7 ayrı 
otomobilden hırsızlık yaptığı belirlenen 
şüpheli yakalandı. Şüphelinin ger-
çekleştirdiği hırsızlık olayları güvenlik 
kameraları ile görüntülendi. Avcılar 
Emniyet Müdürlüğü ekipleri 4 ve 18 
Ocak tarihleri arasında Yeşilkent Ma-
hallesi’nde 7 ayrı otomobilden yapılan 
hırsızlıklarla ilgili olarak çalışma başlat-
tı. Hırsızlık olaylarının meydana geldiği 
bölgelerdeki güvenlik kameralarından 
elde edilen kayıtlar incelemeye alındı. 
Şüphelinin kaçış yönündeki güvenlik 
kamera kayıtları da tek tek toplana-
rak değerlendirildi. Görüntülerde bir 
şüphelinin araç camlarını kırarak içeri 
girdiği ve araçların müzik sistemlerini 
tornavida ile söktüğü belirlendi. Araç-
lardaki değerli eşyaları da alıp götüren 
şüphelinin eşkali ve kimliği belirlendi. 
Yine Yeşilkent Mahallesi’ndeki evinde ya-
kalanan E.C. isimli şüpheli, sevk edildiği 
nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

BAŞAKŞEHİRʼDE bir otomobilin mo-
tor kısmında yangın çıktı. Kar nedeniyle 
yolda bırakılan otomobil itfaiye aracının 
önünü kapatırken, kar müdahale aracı 
yanan otomobili itfaiye hortumunun 
yetişebildiği yere kadar çekti. Ardından 
itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın 
söndürüldü. Yangın, saat 17.00 sırala-
rında Başakşehir Plevne Caddesi’nde 
otomobilde çıktı. Kar nedeniyle sürücü-
sünün ilerlemekte zorluk çektiği otomo-
bil, motor kısmında bir anda alev aldı. 
Bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye 
ekipleri sevk edildi.  Kar nedeniyle yolda 
bırakılan otomobil itfaiye aracının 
önünü kapatırken, kar müdahale aracı 
yanan otomobili itfaiye hortumunun 
yetişebildiği yere kadar çekti. Ardından 
itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın 
söndürüldü. Yangın sonrası otomobil 
kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekibinin 
çektiği zorluk, kar müdahale aracının 
yanan otomobili çekmeye çalışması, 
çevredekilerin yardıma gelmesi cep 
telefonu kamerasına yansıdı.

7 ayrı hırsızlık
yaptı yakalandı

Başakşehir’de 
ZOR ANLAR

ŞİŞLİʼDE tek katlı evde yangın çıktı. 
Kimsenin yaşamadığı belirtilen evde 
çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü. 
Kapısı zincirli olan eve giren bir kişinin 
yangın çıkınca çatıdan kaçtığı iddia 
edildi. Eskişehir Mahallesi Kükürtlü 
Sokakta bulunan tek katlı evden saat 
09.30 sıralarında dumanlar çıktığını 
görenler itfaiye ve polis ekiplerine haber 
verdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri 
kapısını açtıkları eve girerek yangına 
müdahale etti. Yoğun dumanın çıktığı 
yangın yarım saat süren çalışmalar 
sonucu söndürüldü.  Polis ekipleri olay 
sonrası soruşturma başlattı.  Mahalle 
esnafı Yusuf Tazegül “Bu evde yaşayan 
yok kapı zaten kilitliydi. Dumanı görüp 
itfaiyeyi aradık, itfaiye çabuk geldi. Esnaf 
arkadaş yangın çıkınca yabancı uyruklu 
bir kişinin çatılardan kaçtığını görmüş. 
Muhtemelen ısınmak için bir şeyler 
yaktı. Yaktı burayı. Ev sahibi yeni tadilat 
yaptırmıştı ama burada oturmuyor. Ev 
boştu” diye konuştu. 

Şişli’de yangın 
paniği yaşandı

Sarıyer’de buzlanan yolda kontrolden çıkan taksi bir ağaca çarparak durdu. Kaza yapan taksiye, yokuş aşağı kayan 
başka bir taksi çarparken, her iki araç yol kenarındaki bir ağaç sayesinde aşağıdaki otoparka düşmekten kurtuldu

Beyoğlu’nda sabah açtığı iş yerinin camının kırık olduğunu gören Mahmut Kutluk güvenlik Beyoğlu’nda sabah açtığı iş yerinin camının kırık olduğunu gören Mahmut Kutluk güvenlik 

KADINA FECİ DARP!

OLAY, Şişli İzzetpaşa Mahalle-
si Mandıra Sokak üzerinde 6 
Aralık 2021’de meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, Eren Bayır bo-
şanma aşamasındaki eşi ile konuşmak 
için kayınpederinin evine gitti. Burada 
tartıştığı kayınpederi Mehmet Helvacı’yı 
tabanca ile boynundan vurarak olay 
yerinden kaçtı. Şüpheliyi yakalamak 
için çalışma başlatan Şişli İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri, ilk iş olarak ölümle 
tehdit edilen eş İ.B’nin evine 24 saat 
usulüne göre koruma görevlendirildi. 
Eren Bayır’ın bulunabileceği her yerde 
arama yapan ekipler, bir adres tespit 
etti. Belirlenen adrese Özel Harekat 
polisleri ile yapılan baskında 20 gram 
uyuşturucu madde ve hassas terazi 
bulundu. ‘Uyuşturucu Madde Ticareti 
yapmak’ suçundan işlem yapılan Bayır, 
aranmaya devam edildi.

Bekçileri atlatamadı
Başkasının kimliğini kullanarak ve kılık 
değiştirerek uzun süre kaçan şüpheli,18 
Ocak Salı günü  Mecidiyeköy’de bek-
çilerin ‘Dur’ ihtarına uymayarak kaç-
maya başladı. Bir süre koştuktan sonra 
bekçileri atlattığını düşünen Bayır, taksi 
durdurarak kaçmak istedi. Durdurduğu 
taksiden bekçilerin olduğunu görünce 
şoka uğrayan Eren Bayır yakalanarak 
gözaltına alındı. O anlar ise KGYS 
(Kent Güvenlik Yönetim Sistemi) ka-
meraları tarafından kaydedildi. Görün-
tülerde, koşarak kaçan Bayır’ın taksiden 
çıkan bekçiler tarafından yakalanması 
ve gözaltına alınması görülüyor.

26 suç kaydı var
Kuştepe Polis Merkezi Amirliği’ne bağlı 
Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından 
yakalanan Eren Bayır’ın üzerinden 
başkasına ait kimlik kartı ve uyuşturucu 
madde çıktı. Kuştepe Polis Merkezi’ne 
götürülen Bayır, olayda kullandığı 
tabancayı sakladığını belirtti.  Tabanca, 
saklanılan yerden alındı. ‘Uyuşturucu 
Madde Ticareti’, ‘Uyuşturucu Mad-
de Kullanmak’ ve ‘Kasten Yaralama’ 
suçlarından toplamda 26 kaydı bulunan 
şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından 
tutuklandı. ■ DHA

Sarıyer’de buzlanan yolda kontrolden çıkan taksi bir ağaca çarparak durdu. Kaza yapan taksiye, yokuş aşağı kayan 

Facianın eşiğinden dönüldü OLAY, 20 Ocak Perşembe günü 
saat 20.50 sıralarında Yıldırım 
Mahallesi Eski Edirne Asfaltı 
Caddesi’nde meydana geldi. 
Kuyumcu Z.T., içinde 45 bin 500 
liranın olduğu siyah poşeti dü-
şürdü. Yürüyerek gelen 3 kişiden 
biri, para poşetini tekmeleyerek 
uzaklaştırdıktan sonra yerden 
aldı. Düşürdüğünü fark edip, geri 
dönen kuyumcu parayı bulamadı. 
Durumu bildirdiği polis güvenlik 
kamera görüntülerini inceleyerek, 
yabancı uyruklu Yusuf A. (48)’nın 
parayı aldığını tespit etti. Yusuf A., 
Yıldırım Mahallesi’ndeki iş yerinde 
gözaltına alındı.

Her bulduğunuzu
cebinize atmayın
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24 OcaK akşam saatlerinde İstanbul
ve çevresinde etkili olan soğuk hava ve
beraberinde gelen yoğun kar yağışı ha-

yatı durma noktasına getirdi. Kızılaycılar ise bir
yandan yoğun kar mesaisine devam eden ekiplere
yardımcı olurken diğer yandan yollarda mahsur
kalan vatandaşların yiyecek, içecek ve ısınma so-
runlarını çözmek için seferber oldu. 
Çorba ve kumanya

İstanbul’u esir alan kar yağışına dışarıda yakala-
nan vatandaşlar evlerine ulaşamayınca bütün ge-
ceyi Cami, Otogar ve AVM’lerde geçirdi.
Aralarında turistlerin de bulunduğu binlerce kişi-
nin sabaha kadar misafir edildiği kapalı mekan-
lara ulaşan Kızılay’ın afet ekipleri ve gönüllüleri
ise yeme içme alanları, koltuklar ve mescitlerin
tahsis edildiği alanlarda vatandaşlara çorba ve
kumanya desteğinde bulundu. Bugüne kadar Tür-
kiye genelinde 50’den fazla noktada müdahale ça-
lışmalarını tamamlayan Kızılay, İstanbul’da kar
yağışlarının etkili olduğu Kemerburgaz, Beylik-
düzü, Arnavutköy, Basın Ekspres Yolu, Silivri,
Havalimanı Yolu, Kuzey Marmara Otobanı ile
Trakya ve Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde
yoğun çalışmalarına devam ediyor. Köfte-ayran,
lahmacun, poğaça, simit gibi kumanya ve çeşitli
ikramlık malzemelerinin yanı sıra Kızılay’ın İstan-
bul’da bulunan aşevlerinde hazırlanan sıcak çor-
baları vatandaşlara ulaştıran afet ekipleri, gece
gündüz faaliyetlerine devam ediyor.

Kartal Belediyesi ekipleri, yoğun ola-
rak kullanılan güzergâhlarda kar yağışı
nedeniyle yollarda zorluk çeken vatan-

daşların mağduriyetlerini bir nebze olsun azalt-
mak ve içlerini ısıtmak için, ‘Mobil İkram Aracı’
ile sıcak çorba ve çay ikramında bulundu. Kar ya-
ğışı ve soğuk hava nedeniyle günlük yaşantılarına
devam etmekte zorlanan vatandaşlar, Kartal Bele-
diyesi’nin sıcak çorba ve çay ikramını memnuni-
yetle karşıladı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan
Yüksel, Kartal Belediyesi’nin karla mücadele nok-
tasında ilçede tüm çalışmalarını devam ettirdikle-
rini, sıcak çorba ve çay ikramı ile karlı yollarda zor
anlar yaşayan Kartallılar’a destek olduklarını vur-
gulayarak; “Kartal Belediyesi olarak; komşuları-
mızı bu zor günlerde yalnız bırakmıyoruz.
Ekiplerimizle birlikte, sıcak çorba ve çay ikramı ile
bir nebze olsun komşularımızın yanında olduğu-
muzu hissettiriyoruz. Karla mücadele çalışmaları-
mız ilçemizde gece gündüz devam ediyor”
ifadelerini kullandı.

bağcılar Belediyesi, soğuk ve
karlı günlerde sokak hayvanları için
Hayvan Barınma ve Müşahede

Merkezi’nde yeni bir projeyi hayata geçirdi.
Bu amaçla barınakta bulunan kafeslere hava-
dan ısıtma sistemi kuruldu. Kafeslerin üst kıs-
mına yerleştirilen infrared sistemi, etrafa ısı
yayıyor. Kafeste bulunan hayvanlar da gün
boyunca 24 derece stabil sıcaklıktan yararla-
nıyor. Sokak hayvanlarının her ihtiyacıyla ya-
kından ilgilendiklerini söyleyen Bağcılar

Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Barı-
nakta can dostlarımızı tedavisinden mama-
sına kadar en iyi şekilde ağırlıyoruz. Şu anda
da zorlu kış şartlarından olumsuz olarak etki-
lenmemeleri için bu teknolojik ısınma siste-
mini kurduk. Artık sıcak kafeslerinde rahatça
yaşamlarını sürdürüyorlar” dedi.

Konforlu sağlık hizmeti

Öte yandan yoğun bakım servisinden ameli-
yathaneye kadar sağlık adına her türlü dona-

nımın yer aldığı Hayvan Müşahede Merke-
zi’nde sokak hayvanlarına 5 yıldız konforunda
sağlık hizmeti sunuluyor. Hayvan hastalıkları-
nın tedavisi için oluşturulan son derece hijye-
nik ve ferah binada; muayene odası,
görüntüleme odası, yoğun bakım odası, po-
stoperatif odası, ameliyathane, 3 medikal oda,
medikal malzeme deposu ve mama deposu
gibi donatılar yer alıyor. Hekimler tarafından
tedavi ve bakımları yapılan can dostlar iyileş-
tikten sonra gönüllülere sahiplendiriliyor.

Kızılay yollarda

İstanbul'da yoğun
kar yağışı nedeniyle tra-
fikte kalan sürücüler

araçlarını yol kenarlarına park ede-
rek evlerine ya da otellere gitti. Bah-
çelievler Basın Ekspres Yolu
Yenibosna mevkiinde otomobil, mi-
nibüs, kamyonet ve TIR gibi çok
sayıda araç sahipleri tarafından
hala alınmadı. Yol kenarlarına bıra-
kılan araçlar, trafik güvenliğini teh-
dit ediyor. Polis ekipleri ise
sürücülere ulaşmaya çalışarak
araçların yoldan kaldırılmasını is-
tendi. Sürücülerine ulaşılamayan
araçların ise çekiciler yardımıyla tek
tek alınacağı belirtildi.

Yürüyerek eve gittim

Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı
Caddesi'nde ise araçlarının başına
gelen sürücüler ellerinde küreklerle

araçlarını kaldıkları yerden çıkardı.
Musa Kaya, “Aracım 2 gündür Ar-
navutköy'de bir türlü çıkaramadım.
Aracımı eve kadar götüremediğim
için ben yürüyerek eve gittim. Ara-
cımı buraya bıraktım. Şu an geri
geldim açmaya çalışıyorum. Ara-
cım komple karla kaplıydı. Şimdi
işe gideceğim aracı karlardan kur-
tarmam gerek" dedi. Salih Beydüz
ise, “Esnafım ve ekmek dağıtıyo-
rum. Ancak araçlar çıkmadığı için
ekmek dağıtamadım. Burada yetki-
lilerin bir çalışması da yok. Biz de
aracımızı kendimiz çıkartmaya çalı-
şıyoruz" diye konuştu. Erdoğan Tok
da “Yollar hala çok kötü araçları-
mızı çıkartamıyoruz. Yetkilerin bir
çalışması da yok. Böyle belediyeci-
lik olmaz. Dün akşam iş yerinde
yattım. Esenyurt'tan buraya yürü-
yerek 6 saate geldim" dedi. DHA

Yurdun dört bir yanında hayatı olumsuz
etkileyen yoğun kar yağışı devam eder-
ken Kızılay’ın afet uzmanları ve gönüllü-
leri de mağdur olan vatandaşların sıcak
yiyecek, içecek ve ısınma ihtiyaçlarına
desteği sürdürüyor. Kızılay, İstanbullulara
da afet uzmanları ve gönüllüleriyle gıda
ve yardım malzemelerini ulaştırıyor

Y ıl 1995 Büyükçekmece’de Çevre Ko-
ruma Derneği ve Büyükçekmece Tü-
keticiyi Koruma Ve Bilinçlendirme

Derneğini kurmak için koşturduğumuz gün-
lerde ki (O günler dernek kurmak bayağı
zor bir işti) bir karalamam geçti elime.
Pembe gözlüklerimi takmışım, ülkeme bakı-
yorum. O günlerde enflasyona alışmışız,
borsa ile tanışmışız, dilimizde gümrük bir-
liği, gönlümüzde AVRUPA TOPLULUĞU.
Her şey 21. yüzyıla yönelik, her şey daha
güzel yarınlar, daha mutlu insanlar vaat edi-
yor. Her şeyin parayla ölçüldüğü bu dünyada
verimli Anadolu ve Rumeli topraklarımız-
dan ürettiklerimizle Avrupa’yı, Orta As-
ya’yı, Arabistan yarımadasını biz

besliyoruz… NASIL? şimdi benim pembe
gözlükler takıp, pembe düşler gördüğümü
mü ileri sürüyorsunuz?..Yok canım, o denli
karamsar olmayın, ülkemizin gerçek gücünü
anlamak için siz de yeşil gözlüklerinizi takın
(pembeler bende kalsın), şu yeşil dünyaya
bir bakın…

İşte yeşil Türkiye manzaraları, sebze-
meyve ambarı yeşil bir ova.. Eskiden Bursa
öyleydi. İşte tüm Marmara, Ege ve Akdeniz
bereket dolu Türkiye. Düşünün bir kez, bir
yanda ileri teknoloji üreten sanayileşme ve
kentleşme uğruna ekilecek alanlarını bütü-
nüyle kaybetmiş Avrupa. Bir yanda ise dört
mevsim gülümseyen güneşi ile Türkiye. Ül-
kemizin 21. yüzyılda ticaret savaşlarında

üstünlük sağlaması o denli de olanaksız
değil. Örneğin; bizler bolluk, bereket ambarı
yeşil alanlarımızı korudukça, sebzelerimiz,
meyvelerimiz çağdaş yöntemlerle saklanıp,
bozulmasın diye şoklanıp Avrupa pazarla-
rına sunuldukça zenginleşmez miyiz? İstedi-
ğin kadar sanayileş, her metre kare
toprağın fabrika olsun, sofraya oturunca 
tabağına binlerce dolar koysunlar, nasıl
yiyeceksin? karnın nasıl doyacak?...Evet!
Anadolu ve Rumeli topraklarımızın verimi,
halkımızın geleceği için petrol kadar, su
kadar önemli. 

Şimdi, bu güne dönelim. Ne pembe göz-

lüğüm kalmış gözümde, ne yeşil. Bu kara-
lamamdan bu güne 26-27 yıl geçmiş.
Bursa ovası neredeyse tümüyle sanayi ve
yerleşim alanı olmuş. Bursa’da top oynadı-
ğım günlerde içinde kros koşuları yaparken
uzanıp şeftalileri dalından yediğimiz arka-
daşımın şeftali tarlası bile sanayi sitesi
olmuş. Trakya’mı? Çorlu, Lüleburgaz,
Saray, Çerkezköy fabrikalarla dolmuş.
Tanrının bize verdiği ormanları yok ettik,
suları kirlettik, tarım alanlarını fabrika-
larla doldurduk. Sağ olsun iş bilen, siyasi-
lerimiz. Türkiye’min, vatan topraklarının
kulanım gayesini gösterir bir haritası bile
yok. Neresi tarım alanı, neresi yerleşim
alanı, neresi sanayi alanı, neresi otlak belli
değil. Bir de ormanlarımıza termik sant-
raller, derelerimize Hidroelektrik santral-
ler, bunlar yetmiyormuş gibi doğası en
güzel yerlerimize de nükleer santraller
kurma, sulak alanlarımıza hava alanları

yapma çabaları bitmiyor. Yaptıkları enerji
santrallerinin ürettiği enerjinin hepsini top-
lasınız kayıp ve kaçak enerjiyi ancak karşı-
layacak. Boş ver, girsin paralar cebe.
“Onlar da bir gün paranın yenemeyeceğini
anlayacak”. Kızıl Derili Reis, Seattle’nin
Büyük Beyaz Adam’a mektubunda dediği
gibi. Hep söylüyorum, Biz Sivil Toplum
Kuruluşları da, daha iyi örgütlenmeliyiz.
Üzerimizden ölü toprağını atıp, dur diye-
cek ve dediğini yaptıracak güce ulaşmalı-
yız. Her gün facebooktan arkadaşım
değerli insan Poyraz Poyrazoğlu ta Elbis-
tandan feryat ediyor. Gelsinler bizi öldür-
sünler, buraya iki termik santral daha
yapacaklar diyor. Ama Elbistanlılar bile
suskun. Son günlerde Dersim’den, Ilısu ba-
rajından gelen yürütmeyi durdurma karar-
larının e-postaları içimize az da olsa su
serpti. El ele daha yapacak çook işimiz var
çoook. Sağlıklı kalmanız dilekleriml

Yemyeşil bir Türkiye berrak denizler
mutlu, güleç insanlar için...

İ stanbul Havalimanı'nda uçuşlar, ka-
demeli olarak normale dönüyor.
İGA'dan yapılan açıklamada geçici

olarak durdurulan uçuşların ikinci pistin
de uçuşlara açılmasıyla operasyonların
normale döndüğü belirtildi. Açıklamada,
"Bugün (dün) havalimanımızda 681 uçak
iniş ve kalkışı planlanmıştır. 2 pistimiz açık
olup, 3'üncü pistimiz gün içinde operas-
yona açılması öngörülmektedir. Hava ko-
şulları nedeniyle terminalimizde bekleyen
yolcumuz bulunmamaktadır. Havaist se-

ferleri havalimanı ile şehir merkezi ara-
sında düzenli olarak yapılmaktadır. Uçuşu
olan tüm yolcularımızın, uçuşlarını kont-
rol ederek havalimanımıza gelmelerini
önemle rica ederiz" denildi. 

6 saatte 131 sefer

Türk Hava Yolları (THY), iniş ve kalkış
olmak üzere bugün 07.00 ile 13.00 ara-
sında 131 sefer gerçekleştirdi. Ayrıca kap-
asite ayarlaması nedeniyle bugün bazı
seferlerin de iptal edildiği öğrenildi. Uçuş

iptaleri sonrasında havalimanında mah-
sur kalan yolcular, seyahatlerini gerçekleş-
tirebilmek için terminalde hareketliliğe
neden oldu. Bilet ve bagaj işlemleri için sı-
raya giren yolcular, zaman zaman kontu-
arlarda yoğunluk oluşturdu. Bilet
işlemlerini tamamlayan yolcular daha
sonra uçaklarına geçti.

Gitmemiz gerekiyor artık

Sefer iptali nedeniyle Muş'a gidemeyen
Fehmi Güler, basın mensuplarına yaptığı

açıklamada yaşadığı süreci anlattı. Güler,
"Pazar günü pistte kalan uçaklardan biri
bizimdi. 12 saat uçakta kaldık. İnşallah
bugün gideceğiz üç gündür buradayız.
Gitmemiz gerekiyor artık. Bugün uçağı-
mız kalkacak öyle bilgi aldık, uçağa gide-
ceğiz" dedi. İdris Üstün ise Şırnak'a
gideceğini belirterek "Çok mağdur olduk
ama şu an gideceğimiz için seviniyoruz.
Mutlaka gitmemiz lazım yoksa işimizden
ve planlarımızdan geri kalıyoruz. İnşallah
bugün de iptal olmaz" diye konuştu. DHA

KADEMELI OLARAK
NORMALE DONUS!
KADEMELI OLARAK
NORMALE DONUS!
KADEMELI OLARAK
NORMALE DONUS!
KADEMELI OLARAK
NORMALE DONUS!
KADEMELI OLARAK
NORMALE DONUS!
KADEMELI OLARAK
NORMALE DONUS!

utkukiziltan@gmail.com 

ÇEVRE VE HUKUKİ HAKLARIMIZ

Utku KIZILTAN

Yoğun kar nedeniyle tüm uçuşların durdurulduğu İstanbul Havalimanı'nda, önceki gün kademeli olarak başlayan seferler, dün de
artarak devam etti. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, ikinci pistin hizmete girdiğini ve toplam 681 uçağın iniş ve kalkış yapıldığını
duyurdu. Ayrıca iptaller nedeniyle mahsur kalan yolcular da bilet ve bagaj işlemlerini tamamlayarak seyahatlerini gerçekleştirdi

BUZLANMAYA KARŞI UÇAKLARA DE-İCİNG
Öte yandan uçuş öncesi uçaklara buzlanmaya karşı önleyici özel bir sıvı olan de-icing
işlemi uygulanıyor. De-icing işlemi tamamlanan uçaklar sırayla havalanıyor. İstanbul
Havalimanı apronunda kar temizleme çalışmaları ise aralıksız devam ediyor.

Sahiplerini bekliyorlar
İstanbul'da Kar yağışı nedeniyle yol kenarlarına park edilen araçlar, sahipleri tarafından hala
alınmadı. Sürücülerine ulaşılamayan araçların çekiciler yardımıyla tek tek alınacağı belirtildi

Sıcak çorba 
ve çay ikramı

Can dostlara infrared koruma



İSTANBUL Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Ekrem İmamoğ-
lu, İstanbul’da yaşanan kar 

felaketinin son durumu ile ilgili 
AKOM’da bilgilendirme top-
lantısı düzenledi. “Kar doğanın, 
kış mevsiminin en doğal süreci. 
Elbette kar meselesi İstanbul 
için iki yönüyle önemli” diyen 
İmamoğlu, “Şehrin zorlukla-
rını çözmek adına hepimizin 
sorumluluğu ama bir başka yol 
ile de açıkçası İstanbul’umuzun 
ihtiyacı. İstanbul’un su ihtiyacını 
karşılaması açısından önemli 
bir husus. Bir zaman dilimi 
içerisinde en yoğun kar yağışı 
alma kavramı üzerinden baktı-
ğımızda metrekareye düşen kilo 
miktarlarına da baktığınızda 7-8 
saatte neredeyse 60 kiloyu bulan 
noktaları tespit ettik. Bu son yıl-
ların en yoğun kar yağışının bir 
anda düştüğü süreci tarifliyor. 
Bazı yollarla ilgili farklı kurum 
ve kuruluşların yetki alanları 
var. İBB’nin yetki alanları var ki 
sorumlu olduğu yol ağı yak-
laşık 4 bin 23 kilometre ama 
bunun dışında Karayolları’nın 
sorumlu olduğu yol ağları var 
bir de anlaşma gereği 3. Köp-
rü yol hattı ve bağlantılarının 
sorumlu olduğu bir özel şirket 
var. Yapılan ihalenin şartnamesi 
gereği. Dolayısıyla bu 3 hat 
önemli. Ana arterlerde bu üç hat 
çok konuşulur oluyor. Bunun 
bilinmesi lazım. 39 ilçe belediye-
sinin sorumlu olduğu hatlar var. 
Burada sürece başından beri 
yani 2.5 yıllık görev süremiz sü-
resince söylediğimiz bir şey var. 
Asla biz ve onlar diye bir bakışın 
sahibi olmayacağız. İstanbul 
bir bütündür. İstanbullunun her 
kurumu İstanbulluya hizmet 
etmek durumundadır. Biz de bu 
bakışla her arkadaşımızın reflek-
sini ona göre geliştirerek hizmet 
etmesi gerekir. Ben AKOM’da 
sizlerle buluşmaya başladı-
ğım andan itibaren koordineli 
çalışma hususundaki dilimize de 
sağdaki işleyişimize de tavrımıza 
da çok dikkat ettik, ediyoruz, 
bundan sonra da devam edece-

ğiz” ifadelerini kullandı. 

Kim ne derse desin
“Kim ne derse desin. Zaten bu 
dil değişmediği sürece ülkenin 
gündemi gerçek konular olmu-
yor. Çözüme kavuşması gereken 
konular konuşulmuyor bazen 
saçma sapan konular toplumun 
gündeminde ön sıralara otur-
mak zorunda kalıyor” tepkisini 
gösteren İmamoğlu, “21 Ocak 
Cuma’dan beri tetikte, hazırlıklı 
ve bu süreci yönettiğimizi de her-
kesin bilmesini istiyorum. Konu 
sadece dünün ya da evvelsi 
günün meselesi değildir. Çok 
tartışılan tuz stoğu konusunda 
şunu ifade edelim. Özellikle 
25-26 Ocak günlerinde oldukça 
yoğun tuz kullanımına ulaştık. 
İBB 4 gün içerisinde kullandı-
ğı tuz miktarı 72 bin 195 ton. 
32 ton solüsyon kullanmışız. 
Bizim kullandığımız tuzun yanı 
sıra biz ilçe belediyelerinin de 
tuz ihtiyaçlarını karşıladık. 39 
ilçe belediyesinin var olan tuz 
ihtiyacı için bizim depolarımıza 
geldiler ve temin edip dönüş 
yaptılar. Bu bizim söylediğimiz 
miktarlar İBB’nin miktarları. 
Bunun dışında kendi sorumluluk 
alanlarında kullanılan miktarlar 
vardır. Bu dönemde ne yazık 
ki oldukça fazla sayıda yolda 
kalma yaşanıyor. 27 tane kur-
tarıcı vinç ve çekiciler şeklinde 
araç teminiyle süreci yönettik. 

Mücadeleyi verirken ne yazık ki 
İstanbulluların en fazla yaşadığı 
sorun bir yolda giderken bir 
aracın yolda kalmasıyla arkasın-
da bitiren büyük araç yığınları. 
Bu noktadan sonra da hizmet 
vermenin zorlukları başlıyor. 
Bunu engellemek maksadıyla 
hem biz hem sayın Valiliğimizin 
açıklaması oldu” diye konuştu. 

Hızlı bir çalışma yapıldı
İstanbul’u sorunsuz bir noktaya 
taşıdıklarını ve bütün sorunları 
aştıklarını dile getiren İmamoğ-
lu, “20 milyonluk bir kentin 
sorunsuz bir süreç yaşamasını 
beklemek hayalcilik olur. Elbette 
mağdur ettiğimiz, yolda 1 saat 
bile beklettiğimiz vatandaşla-
rımıza söyleyeceğimiz tek şey 
vardır özür dilerim, bunu iste-
mezdik. Bu bir doğal afet süreci-
dir. Hızlı bir çalışma yapılmıştır. 
Dilini bozmayan, kurumları 
ayrıştırmayan omuz omuza 
hissetmeye çalıştığımız bir süreç 
yönetilmiştir. Bizim tarafımız-
dan izlenen süreç budur. Diğer 
yönüyle izlenen mekanizmaları 
milletimizin taktirine bırakı-
yorum o benim konum değil. 
Mağdur olan vatandaşlarımız-
dan özür diliyorum ama büyük 
oranda insanlarımızın hızla 
normal hayata döndükleri bir 
süreç olduğunu ifade etmek iste-
rim. Önümüzdeki günlerde yağış 
ihtimali gözükmekte. Bundan 

sonra da dayanışmayı, birlikte 
konuşabilmeyi, üretebilmeyi sür-
dürebileceğimiz ortamları diliyor 
ve istiyorum” dedi. 

Şeffaf bir yemekti
Kar yağışının başladığı saatler-
de İngiliz Büyükelçi ile yemek 
yemesinin tartışılmasını değer-
lendiren Ekrem İmamoğlu, “Be-
nim tabii yoğun bir gündemde 
çalışırken böyle bir yemeğe gitme 
meselemin bu kadar gündeme 
taşıtılmasını ve bu süreçle ilgili 
manipülasyonu şaşkınlıkla takip 
ettiğimi ifade ederim. Bir büyü-
kelçi ile Türkiye’nin en yoğun 
ilişkide bulunduğu ülkenin tem-
silcisiyle yenilen bir yemekten 
bahsediyoruz. Kaldı ki bu yemek 
daha önce İBB’yi ziyaret etmiş, 
kendisiyle birlikte resmi görüş-
memizi yapmış ve akabinde 
böyle bir buluşmayı da tasarla-
mış belediye başkanıydım.
Biz yaklaşık 20-25 gün önce böy-
le bir buluşma gününü netleştir-
miştik hatta mekanı belirlemiştik. 
Gizli bir yemek değil bu zaten 
kamuya açık bir alan. Şeffaf bir 
yemekti. Bu kara rağmen sayın 
büyükelçi verdiği söz gereği 
Ankara’dan kalkıp İstanbul’a 
gelmişti. Gün boyu hem burada 
hem sahada yaptığım çalışmalar 
sonunda bir vakit ayırıp oraya 
gidip bu resmi buluşmayı eşle-
rimizle birlikte yaptık. Ülkemizi 
konuştuk” açıklamasını yaptı.
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İnsan denilen varlık galiba canlılar 
arasında en karmaşığı. Bireysel olarak 
içinde bulunduğu  küçük topluluklarda 
tamamen ne istediğini bilen, hakkını 
arayan ve hak ettiğinin peşinde koşan 
insan, ne yazık ki ülke söz konusu oldu-
ğunda bu görevi yerine getirmekten aciz 
kalıyor. Bunun sebebi ne olabilir diye 
günlerdir kendime soruyorum. 

Sabahın kör karanlığında okula giden 
çocuklar, çalışanlar yollara dökülüyor. 
İnatla saat düzenlemesi yapılmıyor. 
Kafalar geçim derdi ile o kadar dolu ki, 
bu tür meseleler önemsiz kalıyor. Kadı-
na şiddetin ayyuka çıktığı bu dönemde, 
alınması gereken tedbirlerden birinin 
aydınlatılmış sokaklar olması gerekliliği-
ni düşünüyorken üstelik.

***
Geçtiğimiz günlerde bir feribot 

yolculuğu yaptım. Aralık sonunda 75 
lira olan geçiş ücreti, sayılı günler içinde 
oldu 95 lira. Eskiden vapura binen 
herkes, martılara atmak için simit alırdı. 
Fiyatı ekmek fiyatını geçince, ne simit 
alan var, ne de atan. Martılar bile nasi-
bini aldı zamlardan.

Kurların, faizin düşmesi ne yazık ki 
gelen zamları geri götürmediği gibi, 
yağmur gibi gelen zamlara da engel 
olamıyor. Bir güne keyifli başlayalım 
diyorsun olmuyor. İşine gideceksin, ara-

bana bindin ve benzinciye girdin, güne 
sıfır moralle başlıyorsun. Her gün şişiyor 
pompa fiyatı. Markette bir ürüne arka-
nı dönmeye gelmiyor, etikette rakam 
yükseliyor. Elektrik, doğalgaz faturala-
rını düşünürken en temel ihtiyaçlardan 
kısabildiğimiz kadar kısmaya çalışıyoruz. 

***
İnsanca isteklerimize karşılık arayıp 

bulamama sebeplerimizi düşünürüm sık 
sık. Nasıl bir toplumda yaşamak isteriz, 
bunun için neye ihtiyacımız var? Eşitli-
ğin, özgürlüğün olduğu, adaletli oldu-
ğundan şüphe edilmeyen bir dünya için 
ne gerekiyor?

Doğru veya yanlış seçimlerimizde bizi 
ikna eden nedenler nedir? 

Aslında isteklerimiz ve beklenti-
lerimiz bu kadar net iken, hala yanlış 
kararlarımızın neticesine katlanmak 
konusunda ısrarcı oluşumuzun mantıklı 
bir açıklaması var mı diye düşünüyorum. 
Belki de tüm bunları her şeyden, hatta 
kendimizden bile uzağa çekilip düşün-
mek için zaman ayırmalı. 

***
Düşünün ki, büyük bir sitede veya 

kalabalık bir apartmanda yaşıyorsunuz. 
Burasının çevre düzenlemesi, teknik işle-
ri ile ilgilenebilecek bir yöneticinin tayin 
edilmesi gerekliliği doğar. Yapılacak 
işlerin ne zaman, kaç liraya yapılacağı, 

kime yaptırılacağı da belli zamanlarda 
toplantılar düzenlenerek karar alınma-
sıyla olur. Yöneticiyi seçerken dindar 
olup olmadığı, hangi dine mensup 
olduğu sizin için ne kadar önemli? Büt-
çenizden ayırıp aidat olarak ödediğiniz 
paranın doğru yere gidip gitmediğinin 
takibini yapıp, hesabını sorabiliyorsanız, 
cebinizden çıkan vergilerin, sizin yaşam 
koşullarınızı iyileştirmediğini neden 
düşünmüyorsunuz?

***
Yöneticiniz işi aldıktan sonra ya-

pılması gereken işleri yapmayıp orada 
yaşayanları mağdur ettiğinde, sebepsiz 
zenginleştiğinde, veya eski bir araç 
kullanıyorken birdenbire lüks bir araç 
edindiyse aklınıza düşmez mi paranızın 
çarçur edildiği? Ne olur bu durumda? 
Acilen bir toplantı düzenlenir. Oylama 
yapılır ve yeni bir yönetici seçilir. Yö-
neticinin yanında kim varsa, denetmen, 
sayman vs. hepsinin acil değişimini talep 
eder, oylarsınız olur biter. Demokrasinin 
gereği budur. “Çalıyor ama çalışıyor, 
adam müslüman her cuma namaza 
gider” demezsiniz değil mi?

Velhasıl, yıllardır sağa yata yata 
belimiz, boynumuz tutuldu. Dengeyi 
bulmakta zorlanıyoruz.

***
Çocuğunuza okul arıyorsunuz. İyi 

eğitim veren bir okul ve öğ-
retmen ararsınız. Öğretmene, 
müdüre gidip dinini mi soru-
yorsunuz? Onun inançlı veya 
inançsız oluşu çocuğunuzun eğitiminde 
sıkıntı yaratır mı? Sadece derslerindeki 
başarısı ve eğitim alanında çocuğunuzu 
ne kadar geliştirdiğine öncelik verir-
siniz. Baktınız olmuyor, alır başka bir 
okula götürürsünüz. Peki bu seçme işini 
ülke ve insanları söz konusu olduğunda 
neden yapamıyoruz?

***
Medenice ve mütevazice olan davra-

nışlar bizi neden hayretler içinde bıraka-
biliyor? Avrupa’da bir bakanın / başba-
kanın işe bisikletle gitmesini, metrobüse 
binmesini, markette alışveriş yapmasını, 
küçük bir dairede oturmasını, çocuk-
larının diğer çocuklarla aynı okullarda 
okumasını, arabasıyla bir yere gittiğinde 
benzini kendi parasıyla almasını neden 
garipsiyoruz? Yemeğe çıktığında, tatile 
gittiğinde masraflarının karşılığını maaşı 
ile ödemesi neden bizim anlayamadığı-
mız bir şey oluyor?

Bütün bunları yapıyor olmaları, o 
ülkenin kaynaklarının bizimkinden kıt 
olduğunu mu gösteriyor?

Biz de makam sahibi olan bineceği 
arabanın kapısını bile açmıyor, şemsi-
yesini tutan var, gözlüğünü silen var, 

sahurda mani okuyan davulcu kadrosu 
var, camiye girerken ayakkabısını giydi-
rip çıkartan var! 

Bir diğerlerine bir bizimkilere bakınca 
garip olan hangisi diye düşünüyorum. 

***
İnsanlar kendilerine hizmet etmesi 

için oy kullanıp başa getirdiği insanlar-
dan neden korkar? Korku duyulacak 
kişileri seçmek, hangi baskılanmış duy-
gunun sonucu olabilir?

Hatta, halka din hizmeti vermek için 
gelen biri neden o halktan korkarak zırh-
lı araçlarla, korumalarla gezme gereği 
duyar? Herhangi medeni bir dünya ülke-
sinin siyasetçisinin elinde kutsal kitapla 
konuşmaya çıktığını, ibadet mekanında 
siyasal propoganda yaptığını izlediğiniz-
de bunu olağan karşılayabilir misiniz?  

Bir bakanın, bir memuru ya da halk-
tan birisini azarlamasını neden normal 
görüyoruz? Hatta bizim seçtiklerimiz ve 
onlar tarafından seçilen diğer alt kadro-
lardakiler hangi yasal yetki ile birini “dil 
koparmakla” tehdit edebiliyor?

İşte bunları düşünüp sormaya başla-
dığımız gün bazı şeyler değişmeye başla-
yacak. 

Sevgiyle kalın

guneys13@hotmail.com

ON ÜÇÜNCÜ SOKAK

Sevim Y. GÜNEYMartılar simitsiz kaldı

İSTANBULʼDA kurak geçen sonbaha-
rın ardından barajların doluluk oranla-
rında büyük düşüşler yaşanmıştı. 2021 
Nisan ayında yüzde 86. 82’ye kadar 
çıkan doluluk oranları daha sonra dü-
şüşe geçmiş yüzde 40’lı seviyelere kadar 
gerilemişti. İstanbul’da etkili olan soğuk 
hava dalgasıyla birlikte gelen yoğun kar 
yağışları, barajları olumlu yönde etki-
ledi. İstanbul’un barajlarında şu anda 
doluluk oranı yüzde 54.68’e kadar çıktı. 
Ulaşımda büyük sıkıntılara neden olan 
kar yağışlarıyla birlikte İstanbul’u besle-
yen baraj göllerinin çevresi beyaz örtüye 
kaplandı. Hava sıcaklıklarının artmasıyla 
birlikte bu karların erimesi sonucu baraj 
doluluk oranlarında büyük artışlara 
neden olacağı belirtildi. Barajlardaki 
doluluk oranı son bir hafta içinde 18 
milyon metre küp arttı. İstanbul’un en 
dolu barajı bugün yapılan ölçümlere 
göre Ömerli Barajı oldu. Ömerli barajın-
da doluluk oranı yüzde 77 olarak ölçül-
dü. Sonbahar aylarında adeta kuruyan 
Kazandere ve Papuçdere barajlarında ise 
doluluk oranı yüzde 60 ın üzerine çıktı. 
İstanbul’da şu anda 6 barajda doluluk 
oranı yüzde 50’in üzerinde. İstanbul’un 
en düşük baraj doluluk oranı ise yüzde 
22.01’le Sazlıdere barajı.        ■ DHA

KAR yağışının en çok etkili olduğu 
yerlerden olan Arnavutköy’de dün yollar 
kapandı, araçlar trafikte kaldı. Bolluca 
Mahallesi’nde yaşayan ve diyalize girmesi 
gereken 62 yaşındaki Osman Yüksel’de 
kapanan yollar nedeniyle hastaneye gide-
medi. Yoğun kar yağışı nedeniyle ambu-
lans ve polisler de gelemedi. Yakınları 
da son çare olarak hastaneye gidemeyen 
Yüksel’i battaniyeye sararak taşıdı. Yük-
sel, yaklaşık olarak 5 kilometre boyunca 
battaniyeye sarılı olarak taşındı. Yüksel, 
yaklaşık 4 saat sonra diyaliz merkezine 
ulaştı.Osman Yüksel’in oğlu Muhsin 
Yüksel, “Babamın dün saat 15.00’da 
diyalize girmesi gerekiyordu. Ancak yo-
ğun kar yağışı nedeniyle kendisini diyaliz 
merkezine götüremedik. Babamın duru-
mu ağırlaşmaya başlayınca ambulans ve 
polis ekiplerine haber verdik. Kapanan 
yollardan dolayı hiçbir yetkili yardım 
çağrımıza cevap veremedi. Çareyi kendi 
imkanlarımızla battaniyeye sararak baba-
mızı diyaliz merkezine götürmeye karar 
verdik. Yaklaşık 5-6 kilometrelik yolu va-
tandaşlarımızın da yardımıyla yürüyerek 
geldik” dedi. Muhsin Yüksel yaşananların 
doğal afet olduğunu ancak dünden beri 
yollarda hiçbir çalışmanın yapılmadığını 
belirtirken diyaliz merkezinde de mahsur 
kalan hastaların olduğunu da söyledi.

İSTANBULʼDA hafta sonu 
başlayan kar yağışı pazartesi 
akşam saatlerinden itibaren 
etkisini artırarak devam etti. 
Yolların kapanması nedeniyle 

mahsur kalan sürücüler araç-
larını terk etti. Kar yağışının 
etkisini yitirmesiyle beraber 
bazı sürücüler araçlarını 
kurtarırken bazı sürücüler 

araçlarını bulundukları yerden 
kaldırmadı. Yolda bırakılıp 
alınmayan araçlar nedeniyle 
Hadımköy yolundan trafik sıkı-
şıklığı meydana geldi. 4 saattir 

yolda olduklarını 
söyleyen sürü-
cüler biran önce 
yolun açılmasını 
bekliyor.

MAĞDURLARDAN
OZUR DiLERiZ!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile bir balıkçıda 
yemek yerken çekilen görüntülerinin sızdırılmasıyla ilgili, “MOBESE kamerasının görüntülerinin böylesi 
bir magazinsel sürecin parçası yapılacak şekilde servis edilmesinin sağlanmasının karşısında ben takipçi 
olacağım” tepkşisini gösterdi. İmamoğlu, ayrıca İstanbul’da mağdur olan vatandaşlardan özür diledi.

“Bu 30 ay içerisinde bu 
kadar yoğun dış ilişkiler 
açısından ilgi gören bir 
İstanbul yönetimi var. O 
bakımdan bunun hakkı-
nı vermek zorundayım. 
Ancak tabii ki sürecin 
sonrasıyla ilgili tarafı beni 
çok ilgilendiriyor” diyen 
İmamoğlu, “Oradan 
görüntü verildi, birileri 
savundu, birileri tartıştı, 
hakaret etti… Hiçbiri beni 
fazla ilgilendirmiyor. İki 
gündür ben buralardayım, 
sahadayım. Kaldı ki bir 
belediye başkanının 1-2 
saat başka yere gitmesi 
konusunda doğal bir şey 
olamaz. Bu konunun 
devletimizin imkanları 
kullanılarak bir MOBESE 
kamerasının görüntüleri-
nin böylesi bir magazinsel 
sürecin parçası yapılacak 
şekilde servis edilmesinin 
sağlanmasının karşısında 
ben takipçi olacağım.
Bu iş kişisel de bir mese-
ledir. Ben bu konudaki 
düşüncemi İstanbul Valisi 
sayın Ali Yerlikaya ile dün 
paylaştım, bugün de pay-
laştım. Çünkü İstanbul’un 
mülki amiri olarak benim 
tereddütlerimi gidermekle 
görevli olduğunu... Özel-
likle kamera sistemleri 
bir suçlunun tespiti, bir 
kazanın tespiti için kulla-
nılır. Kamera görüntüleri-
ni hiçbir arkadaşım servis 
edemez bunun kuralları 
vardır. Genel başkanımız 
da bazı dinlenme, takip 
olaylarını dile getirdi. 
Bundan çekinmeyiz biz. 
MOBESE gibi hususların 
ne için kullanılacağı yazı-
yor. Birileri bunu kulla-
nıyor, bu çok önemli bir 
meseledir. Bunun talima-
tını veren, müsaade eden 
kim ise önemini bu insan 
gözlerimin için bakarken 
anlayabilir” ifadelerini 
kullandı.

Hiçbiri beni fazla 
ilgilendirmiyor!

Büyük artış
bekleniyor

4 saatte taşıdılar!

TRAFiK DURMA NOKTASINA GELDi
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BAKAN Varank, yaptığı açıklamada, Türk
Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPA-
TENT) yapılan sınai mülkiyet başvuru sa-

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

İlk 50'de 19 üniversite yer aldı

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

Coğrafi işaret sayısı 990'a yükseldi

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

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

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

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

Bir yılda 90 gün sigortalı
olmak şart

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

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

HABER MERKEZİ

Pozitif yönde
ayrışma oldu

SGK geçen yıl 8,2 milyar lira ödedi

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

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

Tarla satışı 722 bin adede ulaştı

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

Düşük fiyatlar etkili oldu

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

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

Uzun vadede getirisi çok yüksek

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

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

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

Savunma sanayi yüksek uçuyor

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

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

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

sürdürülebilir olması kritik öneme haiz bir
konudur."

Odak ihracat, hedef ilk 10

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

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

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

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

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

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

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

ArsA sAtıslArı 
rekor kırdı
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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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TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarları 
Konfederasyonu (TESK) Genel 
Başkanı Bendevi Palandöken, 

yaptığı yazılı açıklamada, özellikle kadın 
iş gücünün yoğun olarak varlığını sürdür-
düğü saç bakımı ve güzellik sektöründe 
belgesiz çalışmanın yaygın olduğuna 
işaret etti. Kadınların iş gücü piyasası-
na katılımını hızlandırmanın önemine 
dikkati çeken Palandöken, “Yılbaşından 
itibaren zorunlu hale gelen mesleki 
yeterlilik belgesi sektöre büyük katkı sağ-
layacak. Kuaför ve güzellik uzmanlığında 
faaliyet gösteren meslek erbabı zaman 
kaybetmeden belgesini almalıdır.” değer-
lendirmelerinde bulundu. Palandöken, 
kuaför ve güzellik uzmanlığı mesleklerin-

de mesleki yeterlilik belgesi konusuna en 
başından beri hassasiyetle yaklaştıklarını 
vurgulayarak, şunları kaydetti: “Konfe-
derasyonumuzun Esnaf ve Sanatkarlar 
Yeterlilik Merkezi (ESYEM) isimli mes-
leki yeterlilik alanında faaliyet gösteren 
belgelendirme kuruluşu, kuaför ve güzel-
lik uzmanlığı dallarında belgelendirme 
faaliyetlerine devam ediyor. İlgili dalda 

ustalık belgesine, meslek 
lisesi diplomasına ya da 
üniversitelerin mesleki 
ve teknik eğitim veren 
okulların diplomasına 
sahip olanlar bu mesleki 
yeterlilik belgesinden 
muaf olacak.”

KUAFÖRLER İÇİN ÇAĞRI
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yılbaşından itibaren kuaför ve güzel-
lik uzmanlığında zorunlu hale gelen mesleki yeterlilik belgesinin sektöre büyük 

katkı sağlayacağını belirterek “Zaman kaybetmeden belgesini alınmalı.” dedi

Makine üretmekte
ÜSTÜMÜZE YOK

TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, “TÜRKBESD’e üye firmalar olarak geçen yıla göre 
yatırımlarımızı yüzde 30’un üzerinde bir oranda artırmayı planlıyoruz.” dedi

BORSA YÜKSELİŞ İÇİNDE
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BAKAN Varank, yaptığı açıklamada, Türk
Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPA-
TENT) yapılan sınai mülkiyet başvuru sa-

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

İlk 50'de 19 üniversite yer aldı

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

Coğrafi işaret sayısı 990'a yükseldi

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

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

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

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

Bir yılda 90 gün sigortalı
olmak şart

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

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

HABER MERKEZİ

Pozitif yönde
ayrışma oldu

SGK geçen yıl 8,2 milyar lira ödedi

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

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

Tarla satışı 722 bin adede ulaştı

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

Düşük fiyatlar etkili oldu

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

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

Uzun vadede getirisi çok yüksek

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

daha çok parası olanların alabileceği bir
yatırım aracı olarak kabul gördüğünü
ifade ederek, "Bunun başlıca nedenleri;
arsa konusundaki standartlara hakim
olunamaması, bilgi eksikliği, güvensizlik,
tapu sorunu, imar problemi, elektrik, su,
yol gibi altyapı problemi. Keza küçük
bütçelerle yatırım yapma zorluğu..." diye
konuştu. Şirket olarak hayata geçirdikleri
Nef Arsa projesiyle yatırımcıları tüm bu
sorunlardan kurtararak onlara düşük
bütçelerle güvenilir bir yoldan arsa alma-
nın yollarını sunduklarını bildiren Timur,
tüm Türkiye'de vatandaşların en çok arsa
yatırımı yapmak istediği yerleri hedef al-
dıklarını söyledi. Timur, "Tapusunu
hemen teslim edebildiğimiz, 23 ayrı lo-
kasyonda arsa projeleri geliştirdik. Bun-
ların 5-6'sını satışa çıkardık. Sakarya,
Tekirdağ, Lüleburgaz, Çanakkale, Balıke-
sir ve İzmir'in en cazip bölgelerinde pro-
jeler geliştirdik." ifadelerini kullandı.
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), geçen yıl hastalık, analık, iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle yaşanan gelir
kaybının telafisi için sigortalılara toplam 8,2 milyar lira civarında geçici iş göremezlik (rapor) ödemesi yaptı

Savunma sanayi yüksek uçuyor

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

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

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

sürdürülebilir olması kritik öneme haiz bir
konudur."

Odak ihracat, hedef ilk 10

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

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

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

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

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

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

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

ArsA sAtıslArı 
rekor kırdı
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55 ÜLKE TÜRK BALI YEDİ
Türkiye’den geçen yıl ABD, Almanya ve İspanya başta olmak üzere 55 

ülkeye bal ihraç edildi. 30 milyon 498 bin 600 dolar gelir sağlandı

DOĞU Karadeniz İhra-
catçılar Birliği (DKİB) 
verilerinden derlenen 

bilgilere göre, Türkiye’den 2021 
yılında 55 ülkeye 9 bin 875 ton 
bal satıldı. Bu ihracattan 30 
milyon 498 bin 600 dolar gelir 
sağlandı.

Geçen yıl bal ihracatı, 5 bin 
972 ton bal karşılığı 25 milyon 
856 bin 972 dolar gelir sağla-
nan 2020’ye göre miktarda yüz-
de 65, değerde yüzde 18 arttı. 
ABD, Almanya, İspanya, Bulga-
ristan ve İsrail 2021’de en fazla 
bal ihraç edilen ülkeler oldu. 

Bal ihracatında 8 milyon 860 
bin 506 dolarla ABD ilk sırada 
yer aldı. Bu ülkeyi 6 milyon 
940 bin 35 dolarla Almanya, 
2 milyon 261 bin 335 dolarla 
İspanya, 1 milyon 124 bin 139 
dolarla Bulgaristan, 985 bin 149 
dolarla da İsrail izledi.

Türkiye geçen yıl, 2020’den 
farklı olarak İtalya, Fas, Mısır, 
Moğolistan, Venezuela, Pakis-
tan, Kenya, İrlanda, Arnavutluk 
ve Sudan’a da bal sattı. Trab-
zon, Ordu, Giresun, Gümüşha-
ne, Rize ve Artvin’in yer aldığı 
TR90 Doğu Karadeniz Bölge-
si’nden ise geçen yıl 18 ülkeye 
bal ihraç edildi.

Bölgeden yapılan 564 ton bal 
ihracatı karşılığında 2 milyon 

95 bin 591 dolar gelir sağlan-
dı. 2020 yılına göre, geçen yıl 
yapılan ihracat miktar bazında 
yüzde 41, gelir bazında ise 
yüzde 63 arttı. Bölgeden en 
fazla bal ise Almanya’ya ihraç 
edilerek 719 bin 568 dolar gelir 
sağlandı.

Ağızları tatlandırıyor
DKİB Yönetim Kurulu Başka-

nı Saffet Kalyoncu, Kovid-19 
salgını nedeniyle insanların 
takviye edici gıdalara her za-
mankinden daha fazla ilgi gös-
terdiğini söyledi. İlgiye bağlı 
olarak da bal karışımlı takviye 
edici gıda üretimine yönelimin 
arttığını vurgulayan Kalyon-
cu, bu gelişmenin de sektöre 

olumlu yansıdığını belirtti. 
Kalyoncu, 2020’de 52 ülkeye 
ihraç edilen balın, geçen yıl 55 
ülkede tüketiciye ulaştığını ifa-
de ederek, “Ülkemizden geçen 
yıl yapılan bal ihracatı önceki 
yıla oranla miktarda yüzde 65, 
değerde de yüzde 18 artış gös-
terdi.” dedi. Geçen yıl çam balı 
üretiminin Akdeniz Bölgesi’nde 
yaşanan orman yangınlarından 
olumsuz etkilenmesine rağmen 
ihracat yılının artışla kapanma-
sının sevindirici olduğunu ifade 
eden Kalyoncu, “Türk balına 
olan ilginin bu yıl da artmaya 
devam edeceğine inanıyorum. 
Balımız, çok daha fazla ülkede 
tüketicilerin ağızlarını tatlandı-
racaktır.” diye konuştu. DHA

DOĞU 
catçılar Birliği (DKİB) 
verilerinden derlenen 

Türkiye Beyaz Eşya Sana-
yicileri Derneği (TÜRK-
BESD) Başkanı Can Dinçer, 

“TÜRKBESD’e üye firmalar olarak 
geçen yıla göre yatırımlarımızı 
yüzde 30’un üzerinde bir oranda 
artırmayı planlıyoruz. İhracatın 
öneminin giderek arttığı bir dönem-
de sektörümüzün maliyet yükünü 
azaltacak adımlar ise rekabet 
gücümüzü korumak adına kritik 
önem taşıyor.” dedi. TÜRKBESD, 
düzenlediği online basın toplantı-
sında sektörün 2021 yılında aldığı 
sonuçları değerlendirdi.

Türkiye’nin önde gelen beyaz 
eşya ve küçük ev aletleri şirketleri-
ni (Arçelik, Arzum, BSH, Dyson, 
Electrolux, Haier Europe, Miele, 
SEB, Silverline ve Vestel) temsil 
eden TÜRKBESD’in verilerine 
göre, 2021’de 6 ana üründe beyaz 
eşya ihracatı adet bazında 2020’ye 
kıyasla yüzde 18 artış gösterdi. 
TÜRKBESD’e üye firmaların 
Türkiye satışlarının artışı bir önceki 
yıla göre yüzde 9 olurken, toplam 
satışlardaki artış yüzde 16 olarak 
gerçekleşti. Üretimdeki artış oranı 
ise yüzde 17’ye ulaştı. Toplantıda 
konuşan TÜRKBESD Başkanı Can 
Dinçer, “2021 yılında beyaz eşya 
satışlarımız bir önceki yıla göre yüz-
de 16 oranında artarak 34 milyon 
407 bin 771 adete ulaştı. İhracat 
adedimiz 25 milyon 927 bin 342 
olarak gerçekleşti. 2021 yılında elde 
ettiğimiz bu sonuçlar, ham madde 
fiyatlarındaki artış ve tedarik sıkın-
tıları gibi olumsuzluklara rağmen, 
süreci iyi yönettiğimizi gösteriyor.” 
diye konuştu.

Elektrik kısıtlamaları kötü
Dinçer, 2021 yılında temel girdile-

rinden plastikte, paslanmaz çelikte 
ve ambalajda maliyet artışının 2020 
yılı ile kıyaslandığında TL bazında 
iki katın üzerinde gerçekleştiğine 
dikkati çekerek, “Lojistik maliyet-
lerimiz ise bir yılda 4 kattan fazla 

arttı. Global çip krizi nedeniyle 
elektrik komponentlere erişimin 
zorlaşmasıyla tedarik maliyetlerinde 
ciddi artışlar yaşanıyor. Enerji fi-
yatları da maliyetlerimizi artıran bir 
diğer faktör. Örneğin; Ocak 2022 
itibarıyla elektrikte Ulusal Sanayi 
Tarifesi’ne yüzde 125 zam gelmiş 
durumda. 2021 yılında, artan üretim 
maliyetleri, çip ve sektörümüzün 
en önemli ham maddesi olan yassı 
çelik temin etmekte yaşanan sıkın-
tılar gibi zorluklara rağmen, güçlü 
AR-GE’miz ve yan sanayimiz ile 
alternatif çözümler üreterek başarılı 
sonuçlar aldık. Maliyet artışlarının 
yaşandığı bir dönemde ihracata 
yönelik üretim yapan tesislerin do-
ğalgaz ve elektrik kısıtlamalarından 
muaf tutulması ise kritik önem-
de, bu hususta bakanlıklarımızın 
desteklerini rica ediyoruz.” şeklinde 
konuştu.

Yatırım oranı da artacak
Sektörün özellikle AR-GE ve 

teknoloji alanında önemli yatırım-
lar yaptığını ifade eden Dinçer, 
“Türkiye’nin en fazla patente sahip 
sektörüyüz. 2022 yılının zorlu geçe-
ceği yönündeki öngörülere rağmen 
umudumuzu koruyoruz. TÜRK-
BESD’e üye firmalar olarak geçen 
yıla göre yatırımlarımızı yüzde 
30’un üzerinde bir oranda artırma-
yı planlıyoruz. 480 milyon dolara 
yaklaşan yatırım planlarımız ilave 
üretim tesisi, kapasite artışı, makine 
parkı yenilenmesi, dijital dönüşüme 
yönelik teknolojik inovasyon, enerji 
verimliliği, yeşil dönüşüme yönelik 
ürün tasarımı ve süreçlerini kap-
sıyor. İhracat ivmemiz son 5 yılda 
daha da artmış durumda. Yıllık 
ihracat hacmimiz 4,5 milyar doları 
aştı. İhracatın öneminin giderek 
arttığı bir dönemde sektörümüzün 
maliyet yükünü azaltacak adımlar 
ise büyük önem taşıyor. 2022’de de 
ihracatımızı artırmaya devam edip, 
iç pazarda müşterilerimizin değişen 

taleplerine karşılık vererek başarılı 
bir yıl geçirmeyi hedefliyoruz.”de-
ğerlendirmesinde bulundu.

Özel sektöre çok iş düşüyor
TÜRKBESD Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı Semir Kuseyri 
ise Türkiye’nin beyaz eşyada yüksek 
teknolojili üretim merkezi haline 
getirilmesi hedefine dikkati çekerek 
bu konuda yatırım ihtiyaçlarının 
belirlenmesi, inovasyon ekosistemi-
nin geliştirilmesi, iş gücü dönüşümü 
ve hukuki alt yapının sağlanması ge-
rektiğini vurguladı. Kuseyri, hukuki 
altyapı ile ilgili olarak, “Ülkemizde 
kişisel verilerin korunmasına ilişkin 
mevzuatın, Avrupa Birliği’nin Ge-
nel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) 
ile uyumunun sağlanması ve bu 
konunun önümüzdeki günlerde bir 
ihracat engeli oluşturmaması için 
ilgili kamu kurumlarımız tarafından 
yürütülmekte olan çalışmalar için 
müteşekkiriz. Mevzuat uyumunun 
sağlanması ile birlikte AB nezdinde 
GDPR yeterli ülkeler arasında yer 
almak için diplomatik istişarenin 
yürütülmesini ve sürecin özel sek-
törün görüşleriyle birlikte şekil-
lendirilmesini önemli görüyoruz.” 
ifadelerini kullandı.

Vergi politikası gözden geçirilmeli
Toplantıda beyaz eşyanın ana 

girdisi olan yassı çelik temini ve 
vergilendirmesi konusuna da 
değinildi. TÜRKBESD Yönetim 
Kurulu Üyesi Mehmet Yavuz, 2022 
başı itibarıyla yapılan düzenleme ile 
paslanmaz sac ürünlerinin gümrük 
vergileri yüzde 12’den 8’e düşü-
rülmüş olsa da bu durumun nihai 
kullanıcı sektörlerin sorunlarını kar-
şılamakta yetersiz kaldığını söyledi. 
Yavuz, şunları söyledi: “Ülkemizde 
henüz yapılamayan ve geçtiğimiz 
yıllarda gümrük vergisi uygulan-
mama kararı alınmış ALUSI kalite 
saclarda Gümrük Vergisi’nin yüzde 
15’e çıkarılması rekabetçiliğimizi 

son derece olumsuz etkileyecektir. 
Ülkemizde özellikle istenen kalite-
de uygun sıcak sacın yeterli kapasi-
teye sahip olmaması sebebiyle hem 
fiyatlar hem de teslimat süreleri 
son derece olumsuz etkilenmiştir. 
Arz-talep uyumsuzluğu ve yerli üre-
timin ihracata yönelmesi nedeniyle 
neredeyse her çeyrek yüksek fiyat 
artışları ile karşılaştık. Sektörün 
temel girdilerinden olan yassı çelik 
ürünlerinde gümrük vergisi politi-
kasının yeniden gözden geçirilmesi 
ve en azından arz/talep dengesi 
sağlıklı bir seviyeye gelen kadar 
kaldırılması önem arz etmektedir.”

Enerji verimli ürünler gözde
TÜRKBESD Yönetim Kurulu 

Üyesi Fatih Özkadı ise elektrik fi-
yatlarındaki artışa değinerek enerji 
verimli ürünlerin çok daha önemli 
hale geldiğini vurguladı. Özkadı, 
“Elektrik fiyatlarında son bir aydaki 
artışlarla birlikte 4 kişilik bir ailenin 
aylık ortalama harcaması yüzde 75 
arttı. Enerji verimli ürünlerin kulla-
nımı tasarruf sağlanmasına yardımcı 
olacaktır. Hanelerde yüksek enerji 
verimli ürünlere geçişin hızlandırıl-
ması için tüketicinin desteklenmesi 
ve teşvikler sağlanması önemlidir. 
Enerji verimi yüksek olan ürünlerde 
KDV, ÖTV muafiyeti getirilmesi, 
taksit sayısının artırılması ve enerji 
sınıfı yüksek ürünlerin satın alımın-
da daha düşük faizli kredi kullanımı 
gibi destekler verilmesinin enerji 
verimliliğin giderek önem kazandığı 
bu dönemde son derece yararlı ola-
cağını düşünüyoruz.” diye konuştu. 
AB’nin yeni rekabetçi büyüme 
stratejisi olan Yeşil Mutabakat kap-
samındaki gelişmelere de değinen 
Özkadı, konunun ekonomi dönü-
şümü için fırsat olarak görülmesi 
gerektiğini belirterek “Bu doğrul-
tuda karbon nötr olma vizyonuyla 
bütüncül bir iklim değişikliği ve yeni 
bir kalkınma politikası geliştirmeli-
yiz.” dedi. DHA

ESKİŞEHİR’DE bir yem fabri-
kasında ustabaşıyken 1965 yılında 
Bandırma’ya gelen Rıdvan Kavruk 

tarafından kurulan fabrika, mühendislerin 
yönetimindeki 350 kişilik kadrosuyla, proje 
danışmanlığı ve mühendisliğinden özel 
amaçlı projelere, otomasyondan moderni-
zasyona, çelik konstrüksiyondan konteyner 
tipte fabrika kurulumuna ve satış sonrası 
hizmetlere kadar geniş yelpazede hizmet ve-
riyor. Fabrikada, siparişe özel yem, biomass, 
premiks ve konsantre, organik gübre işleme, 
rendering, soya fasulyesi işleme, yan ürün 
paletleme, kimya ile depolama ve taşıma 
sektörlerine yönelik makineler üretiliyor. 25 
dönümlük kapalı alanda faaliyet gösteren 
fabrikada üretilen makineler, Filipinler’den 
Afrika’ya 44 ülkeye ihraç ediliyor.

Yeni makineler tasarlıyoruz
Firmanın Yönetim Kurulu Üyesi ve Tek-
nik Müdürü Nihat Yazıcı, ilk yurt dışı işine 
1990 yılında Yunanistan’da bir fabrika için 
makineler üreterek başladıklarını söyledi. 
Yazıcı, komşu ülkelerle devam eden ih-
racatın, Uzak Doğu, Vietnam, Filipinler, 
Türk Cumhuriyetleri, Rusya, Ukrayna ve 
Afrika’nın birçok bölgesi olmak üzere 44 
ülkeye ulaştığını bildirdi. Vietnam’a odun 
telemesi makinesi yapıp gönderdiklerini 
anlatan Yazıcı, şunları kaydetti: “Orta Doğu 
ülkelerine hep karma yem tesisleri kurduk 
ve kurmaktayız. Et kemik unu, balık unu 
tesisleri, balık yemi tesisleri... Yıllık ihraca-
tımızın 8 milyon dolar olduğunu söyleyebili-
riz. Bunu artırmayı düşünüyoruz, artacağına 
da inanıyorum. Ar-Ge ekibimiz sürekli yeni 
makineler tasarlıyor. Bu durumun da pazar-
da bize avantaj sağlayacağına inanıyorum.” 
Yazıcı, kültür balığı üretimi için yeni fabri-
kalar kurduklarını da belirtti. Balık yemi ve 
kedi köpek maması üretiminde ekstruder ve 
kurutma makinelerinin önemli olduğunun 
altını çizen Yazıcı, “Bu makineler, sektörde 
yüksek fiyatta olan makineler. Avrupa ve 
ABD’den ithal edilirdi. Biz de o konuda id-
dialı olmak istiyoruz.” dedi. Yazıcı, bugüne 
kadar ürettikleri hiçbir makineden şikayet 
almadıklarının altını çizerek, tasarladıkları 
her makinenin piyasada faal durumda çalış-
tığını sözlerine ekledi.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde faaliyet gös-
teren fabrikada üretilen makineler, Filipin-
ler’den Afrika’ya 44 ülkeye ihraç ediliyorBEYAZ ESYABEYAZ ESYA

iiHRACATI ARTACAKHRACATI ARTACAK

BORSA İstanbul’da 
BIST 100 endeksi, 
güne yüzde 0,31 artış-

la 1.951,17 puandan başladı. 
Açılışta BIST 100 endeksi, 
önceki kapanışa göre 6,10 
puan ve yüzde 0,31 değer 
kazanarak 1.951,17 puana 
yükseldi. Bankacılık endeksi 
yüzde 0,25 ve holding endek-
si yüzde 0,31 artış kaydetti. 
Sektör endeksleri arasında 
en fazla kazandıran yüzde 
1’le spor ve menkul kıymet 
yatırım ortaklığı, en çok 
kaybettiren yüzde 0,41’le taş, 
toprak oldu. Dün alış ağırlıklı 
bir seyir izleyen BIST 100 en-
deksi, günü yüzde 1,82 değer 
kazancıyla 1.945,07 puandan 
tamamladı. Analistler, Rus-
ya-Ukrayna gerilimine ilişkin 
haber akışının yakından 
izlenmeye devam edileceğini 

belirterek, 
ABD Mer-
kez Banka-
sı’nın (Fed) 
bu akşam 
açıklanacak 
kararları 
öncesinde 
varlık fiyatlarında oynaklığın 
sürebileceğini söyledi. Fed’in 
para politikasına dair sözle 
yönlendirmeleri açısından 
kritik önem taşıyan toplantı-
ya ilişkin karar metni ve Fed 
Başkanı Jerome Powell’ın 
açıklamalarında, faiz artırımı 
ve bilanço küçültülmesi 
sürecine dair verilecek me-
sajların kritik önem taşıdığını 
vurgulayan analistler, yurt 
içinde bilanço sezonunun 
başlamasıyla hisse ve sektör 
bazlı hareketlerin öne çıkabi-
leceğini kaydetti. 

TÜRKİYE 
Konfederasyonu (TESK) Genel 
Başkanı Bendevi Palandöken, 

BORSA 
BIST 100 endeksi, 
güne yüzde 0,31 artış-
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Doluluk oranı 
sadece yüzde 27

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK),
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu baş-
kanlığında parti genel merkezinde top-

landı. Toplantı sonrası açıklama yapan Faik Öztrak,
Organize Sanayi Bölgelerinin elektriğinin 3 gün ke-
sildiğini söyleyerek, "Doğal gaz tedariki
de yüzde 40 azaltıldı. Tüm Türkiye'de
üretim durdu. Cumhuriyet tarihimizde
ilk defa böyle bir skandalla karşılaşıyo-
ruz. Ortada çok büyük bir yönetim krizi
var. İran'dan gelen doğal gazda hemen
hemen her kış sorun yaşanır. Ama bu ne-
denle tüm Türkiye'de üretimin durdurul-
duğuna ilk kez şahit olduk. Buna şaşırdık
mı? Hayır. Perşembenin gelişi, çarşam-
badan belliydi" dedi.

Sürekli uyardık

Kemal Kılıçdaroğlu ve kendilerinin ağus-
tos ayından bu yana yönetimi uyardığını

hatırlatan Öztrak, "'Önümüzde kara bir kış var.
Doğal gaz depolarında yeterince gaz yok' dedik.
'Böyle giderse kış günü ya gazsız kalacağız ya da
çok yüksek maliyete katlanacağız, tedbir alın' dedik.
Biz bu uyarıları yaptığımızda, doğal gaz depoları-

mızda doluluk oranı yüzde 54'e düşm-
üştü. Bugün itibarıyla doluluk oranı
sadece yüzde 27'dir. Oysa 2018 ve
2019'un Ocak aylarında depolarımızın
yüzde 80'i, 2020 Ocak ayında yüzde
60'ı, 2021 Ocak ayında ise yüzde 57'si
doluydu. İşin ilginç yanı biz bu verileri
dillendirmeye başlayınca, Enerji Piyasa-
ları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) gün gün açık-
ladığı, depolanan gaz rakamlarını
birden bire yayımlamayı bıraktı. En son
veri, 18 Ocak 2022 tarihinde kaldı. Her
işlerinde bir karartma, her işlerinde bir
hinlik ve tabi sonunda kapatma ve keş-
mekeş" diye konuştu. DHA

ADIL BIR TUTUMA
IHTIYACIMIZ VAR!

365 bin 290 kişi
hizmet aldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya
Yanık, konukevlerinden son 5 yıl içinde
225 bin 930 kadın ve beraberindeki 139
bin 360 çocuk olmak üzere 365 bin 290
kişinin hizmet aldığını bildirdi.

Bakan Yanık, CHP Niğde Milletve-
kili Ömer Fethi Gürer'in, 'Kadına
yönelik şiddetle mücadele ve kadın

konukevlerine' ilişkin soru önergesine cevap
verdi. Bakan Yanık, kadına yönelik şiddetle
mücadele çalışmalarının çok yönlü ve bütüncül
bir yaklaşımla sıfır tolerans ilkesiyle sürdürül-
düğünü belirterek, "Toplumun tüm kesimleri-
nin önleme, koruma,
cezalandırma ve politika
boyutuyla sürecin içinde
ortak ve kararlı bir şekilde
yer alması önemlidir. Ka-
dına yönelik şiddetle mü-
cadelede, mağdurların
etkin korunmasını sağla-
mak üzere teknik yön-
temle takip pilot
uygulamaları gerçekleşti-
rilmiştir. Adalet Bakan-
lığı, Aile ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı ve
İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan 'İş birliği
protokolü' ile Adalet Bakanlığı Denetimli Ser-
bestlik Daire Başkanlığı bünyesinde kurulu
elektronik izleme sistemi alt yapısı ve elektronik
kelepçe cihazlarının kullanıldığı sistem ile şid-
det uygulayan ve şiddet mağduru birlikte takip
edilmiştir. 2015 yılında başlanan elektronik ke-
lepçe pilot uygulaması, 2017 yılında imzalanan
2 yılı kapsayan protokol ile Ankara, İzmir, İs-
tanbul, Bursa, Gaziantep ve Antalya illerine
Emniyet ve Jandarma sorumluluk bölgelerine
yaygınlaştırılmıştır. 30 Haziran 2019 tarihinde
yenilenen protokol ile de elektronik kelepçe uy-
gulaması 2 yıl süreyle uzatılmış olup Adana,
Aydın, Denizli, Eskişehir, Malatya, Mersin, Sa-
karya, Samsun, Trabzon olmak üzere 9 ile
daha yaygınlaştırılmış olup, toplamda 15 ilde
uygulanmıştır" denildi. Pilot uygulamanın İçiş-
leri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bün-
yesinde ülke geneline yaygınlaştırılmasına
yönelik teknik alt yapı çalışmalarının tamam-
landığını aktaran Bakan Yanık, "25 Ocak 2021
tarihinde teknik yöntemlerle takip işlemleri 81
ilde uygulanmaktadır" ifadesi i kullandı. Bakan
Yanık ayrıca, Ocak 2016-Kasım 2021 tarihleri
arasında Bakanlığa bağlı kadın konukevlerin-
den 225 bin 930 kadın ve beraberindeki 139 bin
360 çocuk olmak üzere toplam 365 bin 290 ki-
şinin hizmet aldığını belirtti. 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, medyada ve siyaset dünyasındaki popülist eğilimlerin
göçmenlere yönelik nefreti körüklediğini belirterek, “Göçmenler, sığınmacılar; sorunun kaynağı değil,
sorunun mağdurlarıdır. Medyada göçmenlerin temsili noktasında adil bir tutuma ihtiyacımız var” dedi

C umhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahret-
tin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Baş-
kanlığının destekleriyle Uluslararası

Medya Enformasyon Derneği tarafından düzenle-
nen “Göçmenler ve Medya Çalıştayı”nın açılışında
konuştu. Altun konuşmasında, Batı’nın ırkçılığın
derinleştiği, yabancı düşmanlığının yükseldiği, sos-
yal gettolaşmaların arttığı bir kültürel coğrafya
olarak uluslararası alanda konumlandığını belirte-
rek, “Böylesi bir ortamda biz Türkiye olarak aynı
zamanda ağır insani ve siyasi krizlere şahitlik
eden, zorluklarla dolu bir coğrafyada var olma,
büyüme ve gelişme mücadelesi veriyo-
ruz. Özellikle 2010 sonrasında böl-
gemizde yaşanan gelişmeler,
bölünmüş devletlerin ortaya
çıkmasına, terörizmin yaygın-
laşmasına, küresel Göçmen
ve mülteci sorununun baş
göstermesine neden oldu. Bu
dönemde Türkiye istikrarlaş-
tırıcı bir güç olarak, hem
kendi güvenliği ve istikrarı
hem de bölge ülkelerinin güven-
liği ve istikrarı için sahada ve ma-
sada mücadele verdi. Bu noktada
Türkiye gerçekçi ve insani göçmen politi-
kasıyla dünyaya örnek oldu” diye konuştu.

Yangını biz çıkarmadık
Tüm dünyanın şu anda göçmen sorunuyla karşı
karşıya olduğuna dikkati çeken Altun, “Fakat, bu
sorunla en ciddi şekilde yüzleşen ülke Türkiye’dir.
Bunu biz tercih etmedik. Bölgemizde büyük bir
yangın çıktı. Bu yangını biz çıkarmadık, aksine bu
yangını söndürmek için çok büyük gayretler sarf
ettik, etmeye de devam ediyoruz. Dahası bu yangı-
nın mağdurlarının yaralarını da biz sarmaya çalış-
tık. Cumhurbaşkanımız, insanlığın vicdanı olarak
yürüttüğü siyasetle mağdurların ve mazlumların

yanında yer aldı. Onların yaralarını sarma, onları
iyileştirme gayretinde oldu” dedi. Altun, Türki-
ye’nin bulunduğu bölgedeki yangının çıkış sebep-
lerine ilişkin şunları söyledi: “Açık ve net olarak
ifade edelim, batı merkezli yeni sömürgecilik siya-
seti nedeniyle çıktı. Batıcı siyasetin bölgemizdeki
iş birlikçilerinin, tamahkar ve tahripkar uygulama-
ları nedeniyle çıktı. Dış güçlerin vesayetinde kendi
toplumuna yabancılaşmış azınlık yönetimlerinin
yanlışları nedeniyle çıktı.”

Türkiye'de 8 katı
Altun, şu anda Almanya’da 530 bin, İsveç’te

ise 130 bin Suriyeli göçmenin bulunduğu
bilgisini paylaşarak, “Onun dışında

hiçbir Batı ülkesinde 50 binden fazla
Suriyeli göçmen bulunmuyor. Ülke-
miz ise Almanya’nın 8 katı göç-
mene ev sahipliği yapıyor. Böyle
büyük bir nüfusun geldiği ülke için
sosyoekonomik etkiler oluşturma-
ması düşünülemez. Bu noktada

başta siyasetçilerin sığınmacılarla
ilgili değerlendirmelerinde ve medya-

nın mültecilerle ilgili haberlerinde in-
sani ve mesleki değerler açısından

hassasiyet göstermesi elzemdir, çok önemlidir.
Objektiflikten uzak, popülist söylemlere dayalı
yorum ve haberlerin derin toplumsal sorunlara
zemin hazırlama potansiyeli bulunduğu aşikardır”
ifadelerini kullandı. İletişim Başkanı Altun, top-
lumda göçmenlere yönelik olumsuz bir yaklaşımı
hakim kılma amacıyla yapılan dezenformasyon ve
algı çalışmalarını yakından takip ettiklerini dile ge-
tirerek, “Bu bağlamda biz İletişim Başkanlığı ola-
rak iletişim araçları ve kamu diplomasisi imkan ve
kabiliyetlerini sonuna kadar kullanarak, Türk ve
dünya kamuoyundaki Suriyeli sığınmacılara dair
bilgi kirliliği ve dezenformasyonla da mücadele
ediyoruz” diye konuştu.

AVRUPA
OBJEKTİF
OLAMIYOR

Cumhurbaşkanlığı İletişim
Başkanı Fahrettin Altun

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Biz uyarıları
yaptığımızda doğal gaz depolarımızda doluluk oranı yüzde 54'e düşmüştü.
Bugün itibarıyla doluluk oranı sadece yüzde 27'dir" ifadelerini kullandı

İYİ Partİ Grup Başkanvekili Müsavat Dervi-
şoğlu, sanayi tesislerinde üretimin durdurulma-
sının neden olacağı sorunların araştırılması,

doğal gaz ve elektrik kısıtlamaları nedeniyle sanayicilerin
mağduriyetinin çözüme kavuşturulması, bunun gibi ak-
saklıkların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemlerin
alınması ve bu zamana kadar eksik olan stratejik planla-
maların yapılması amacıyla TBMM'ye araştırma öner-
gesi sundu. Dervişoğlu, önergenin gerekçesinde 19 yıllık
iktidarın, pahalı da olsa yakacak hiç doğal gaz bulamadı-
ğını belirterek, bu zamana kadar eksik olan stratejik plan-
lamaların yapılması gerektiğine vurgu yaptı. Türkiye'nin
doğal gaz tüketiminin günlük 300 milyon metreküp sevi-
yesine kadar çıktığını; ancak yeniden üretim kapasitesinin
günlük 45 milyon metreküp seviyesinde kaldığını ifade
eden Dervişoğlu, TANAP ve Türk Akımı Projeleri'nin re-
vize edilmesi gerektiği ve Türkiye'nin ihtiyacı olan doğal
gazın buralardan daha fazla sağlanabileceğini belirtti.

Doğal gaz ve elektrik önergesi

Derya Yanık

Faik Öztrak

Müsavat
Dervişoğlu



BİR afet yaşıyoruz günlerdir. Ülke-
nin dört bir yanında kardan fırtınadan 
yağmurdan yollar kapandı. İnsanlar 
zarar gördü. Sanırım görmeye de de-
vam edeceğiz. Bir beylik laf edeyim yeri 
gelmişken, doğa ile oynarsanız, dere, 
göl yataklarını imara havaalanına vs 
açarsanız. Sonucuna da katlanırsınız. 
Yok efendim dünyanın bilmem kaçıncısı, 
daha iyisi dünyada yok avezeleriyle göz 
boyanan anlı şanlı İstanbul Havalimanı 
en önemli günlerde uçuşlara fırtına ve 
kar yüzünden kapandı. Halbuki bu alan 
yapılmadan önce çıkan tartışmalarda 
bilim adamları bunu öngörmüş uyarmış-
tı. Ama nafile bir inat ile yapıldı.

Piste hastane yapan tek ülkeyiz
Bu işin böyle olacağının ötesinde 

bugünkü siyasi iktidar Dünyada ilk kez 
bir havalimanının pist ucuna barakalar-
dan Sahra Hastanesi de yaparak Atatürk 
Havalimanı’nı öldürmek yok etmek istedi. 
El hak bu afet yine gücünü gösterdi. 
Atatürk Havalimanı’nı ranta çevirmek is-
teyenleri kendine muhtaç kıldı. Ulaştırma 
ve İçişleri Bakanı karayolu kapalı, İstan-
bul Havaalimanı pert iken yine Atatürk 
havalimanı’nı kullanmak zorunda kaldı.
Süleyman Soylu ve Adil Karaismailoğlu 
çatısı çöken yeni İstanbul Havaalanı’na 
değil, iktidarları tarafından kapatılan 
Atatürk Havalimanı’na iniş yaptı. Allah’ın 
sopası yok ki. İnsanda biraz utanma olur! 
20 yıldır tek başınıza iktidar olduğunuz 
ülkede, başkent Ankara’dan, mega kent 
İstanbul’a gidilemiyor!

Bilimi aklı reddetmek akıl işi mi
Bilimi ve aklı reddedip Helikopterden 

Havaalanı yeri seçersen, Metrosunu 
yapmadan havaalanını açarsan iki gün-
lük kar yağışında Almanların Kıskandığı 
Havaalanı palavrası yerle bir olur. Koca 
Bakanların, beğenmediğin Atatürk Ha-
valimanına inmek zorunda kalır. Bence 
Atatürk Hava Limanı en kısa zamanda 
yeniden açılmalıdır.Bu arada İstanbul 
Hava Limanı metros yolalrı ulaşımı 
sorun olmaktan çıkarılmalıdır.İstanbul 
Havalimanı’nda 25 bin yurttaş mah-
sur kaldı. Çünkü iktidar ‘çılgın proje’yi 
seçime yetiştirmek için, metrosu bulunan 
Atatürk Havalimanı’nı kapatıp metro 
inşaatı bitmemiş İstanbul Havalimanı’nı 
vaktinden önce hizmete açtı. Üç gündür 
bu işbilmezliğin faturasını ödedik.

Soylu “İniş izni vermediler”
Bakan Süleyman Soylu “3 havalima-

nı da iniş vermedi, pilotumuz risk aldı 
Atatürk Havalimanı’na indik”dedi.Bu bir 
itiraf!  O zaman İçişleri Bakanı Süleymen 
Soylu’ya sormak gerekir; İstanbul’da zor-

lu şartlarda güvenli bir şekilde inilebilecek 
tek havalimanı olan Atatürk Havalima-
nı’nı neden yerle bir ettiniz?

Bu durum AKP’dir
Sonuç; İstanbul Havalimanı 

AKP’dir. Şatafatlı, yaldızlı, varaklı, 
gürültülü, en büyük olduğu iddiasında 
ama kriz anlarında işlevsiz, çöp. Ata-
türk Havalimanı ise Cumhuriyet gibi. 
Paramparça edilmiş, yağmalanmış, terk 
edilmiş ama başı sıkışan ona sarılıyor, 
en zor anlarda bile işlevsel.

Birde bakarsak AKP ağzına gelen kötü 
havanın yağan ve neredeyse bir metreye 
ulaşan kar ve fırtınanın da sorumlusu 
“Eyyy CHP”. Aklıma gelmişken söyleyim 
AKP döneminde üç kez saatlerce kar-
da yolda kaldım hatta sabahladım. Bir 
başkasında donma tehlikesi geçirdim ama 
AKP’yi suçlamak aklıma bile gelmedi 
ama yaşananlara bakınca gelmesi gerek-
miş. Son derece samimiyim bu konu da.

Eski bakan yazdı ama unuttu
Dr.Betül Sayan Kaya 65.Hükümet 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve AKP 
Mkyk Üyesi ve AK Parti İstanbul Millet-
vekili. Kendisi İstanbul’da yaşanan afeti 
kendi penceresinden  değerlendiriyor. 
Diyeceğimiz yoktur.Yaptığı paylaşımla 
Maşallah kar yağmur fırtına zam zulüm 
enflasyon ne varsa unuttuk. Daha doğ-
rusu öyle sansın. “Balık rakı “ ile trollerle  
diğer yandaşlar uğraşsın. Ortalığı ceviz 
kabuğuna sığmayacak yapay gündem-
le karıştıranlara İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu şöyle yanıt verdi: “Kar yağışı 
sadece İstanbul’u değil, tüm ülkeyi olum-
suz etkiledi. Ankara-İstanbul karayolu 

kapandı. Yeni havalimanında ve bağlantı 
yollarında sıkıntılar hala sürüyor. Ama 
“vurun abalıya” misali malum medyada 
varsa yoksa İBB’den bahsediliyor.

3 yıldır süren İstanbul’u kaybetme 
hazımsızlığı öyle bir noktaya geldi ki, 19 
saat boyunca sahadan ve AKOM’dan 
karla mücadeleyi yönetirken, 1 saatlik 
yemek molam bile konuşulur oldu.

Bu zamana kadar, devletimiz, ilçe 
belediyelerimizle koordineli çalıştık, 
çalışmaya devam edeceğiz. Binlerce 
çalışanımızın emekleri ortadayken, 19 
saatlik mesaide, 1 saatlik yemek mola-
mın neden gündem yapılmaya çalışıldı-
ğı malumdur. Milletimiz bu hazımsızlı-
ğı iyi bilmektedir”.

Büyütülen olay aslında bu yani “balık 
rakı” durumu falan yok ortada. Herke-
sin acıktığı zaman yaptığı bir iş ki bu 
yemek önceden rezerve edilmiş olduğu 
anlaşılıyor. Ayrıca İBB tüm birimleri ile 
Kar nedeniyle meydana gelen aksaklık-
ları gayet başarılı yönetti. Yönetmeye de 
devam ediyor. Önemli olan durum budur. 
Gelelim eski bakanın bu alışkanlıkları-
na. Kendisi geçtiğimiz Ağustos ayında 
yaptığı paylaşımla İBB’yi hedef almıştı. 
Hayvanseverlere ses yükseltmedikleri için 
serzenişte bulunmuştu. Ancak görüntüler 
şehri AKP’nin yönettiği 2018 yılına aitti.O 
da hemen tweetini silmişti.

Eksik yanlış elbette eleştirilecektir
Dostlar; İBB’nin eksiği hatası ol-

duysa eleştirilebilir tabi, hesap da sorar 
vatandaş, lakin millet can derdindeyken 
işi gücü bırakıp bakanıyla milletvekiliyle 
troll medyasıyla ‘bakın balıkçıda rakı 
içiyor’ vs diye yalan ve iftira peşinde 

koşmak saf kötülüktür,ve 
bence işte bu yüzden yine 
kaybedeceksiniz.

Son bilmem kaç yılın en 
yoğun karı yağdı haberinin 
altına bir arkadaş “kar yerine 
keşke biraz da ar yağsaydı” 
yazmış.Ne kadar doğru ve ne 
çok ihtiyacımız var.

Siyaset çamur atmak, 
hep benim dediğim olacak, 
demek değildir.  Eleştirmek-
te. Aynı topraklarda yaşıyo-
ruz. Aynı gemideyiz. Sıkıntı 
olunca hep birlikte çekiyo-
ruz. “Vay sen yaptın vay ben 
sana bunu yaptırmam” gibi 
kısır çekişmeler sonuca bizi 
ulaştırmıyor Dostlar. Ancak 
koparılan kıyamete ve İstan-
bul’u 25 yıl ülkemi 20 yıldır 
yöneten paramparça eden 
AKP zihniyetine bu “Balık 
Rakı yalanıyla” balık hafızası bizde bu-
lunmadığından hatırlatmak isterim ki;

Bunları da yazın bir kenara
AKP’li Belediye Başkanı rahmetli Ka-

dir Topbaş döneminde İstanbul’a yağmur 
yağıyor , 31 insanımız boğularak ölüyor; 
Sustunuz!

Ormanlarımız yanarken “Yangın Uça-
ğımız yok, bozuk, kullanılamıyor” dediler, 
ciğerlerimiz yandı; Sustunuz !

Sinop’ta, Kastamonu’da sel baskını 
oldu 80 üzerinde vatandaşımız hayatını 
kaybeti yine ; Sustunuz! Trabzon’da, Ri-
ze’de, Kastamonu’da “rant” uğruna dere 
kenarlarına imar verdiniz, insanlarımız 
Hem canından, hem malından oldu yine; 

Sustunuz !
İstanbul Hava Limanı o bölgede doğa 

koşulları nedeniyle, “yapılmamalı” dendi, 
“Rant” uğruna doğa katledildi. Yine ; 
Sustunuz! İstanbul’a kar yağdı. Neymiş 
efendim İmamoğlu balıkçıya yemeğe  
gitmiş, İstifa etmeliymiş! Aynı kolaycılık 
çamur at izi kalsın mantığı. Bakınız Ula-
şım ve Altyapı Bakanlığı’na ait karayolları 
da kardan kapandı, insanlar saatlerce 
yollarda kaldı, yine Sustunuz !

Sahi, siz nasıl bir iç dünyası olan in-
sanlarsınız ? Sahi, siz neden utanırsınız? 
Sizin yüzünüz hangi  durumda kızarır ?

SON SÖZÜM; Bazı insanları her 
zaman, bütün insanları da bazen kandıra-
bilirsiniz; ama bütün insanları her zaman 
kandıramazsınız. Abraham Lincoln
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İSTANBULʼUN Beyoğlu 
ilçesinde yer alan Tarihi 
Esgher Sinagogu’nda 

başlatılan restorasyon 
çalışmalarında sona gelindi. 
Kısa süre içerisinde açıl-
ması planlanan tarihi yapı, 
Beyoğlu Belediyesi Hasköy 
Gençlik Merkezi ve Millet 
Kıraathanesi olarak hizmet 
verecek. Beyoğlu Belediye 
Başkanı Haydar Ali Yıldız, 
gençlerin kütüphane ola-
rak kullanması için restore 
edilen tarihi binanın önünde 
yer alan reklam afişlerinin, 
İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi personelleri tarafından 
gece saatlerinde jiletle kesi-
lerek indirildiğini açıkladı. 
Olay anına ait görüntülere 
de yer veren Yıldız, “Hiz-
metlerimizi engelleyeceğinizi 
mi zannediyorsunuz?” dedi.

Sürekli yalan 
söylüyorlar

Olayla ilgili sosyal med-

ya hesapları üzerinden 
açıklama yapan Başkan 
Yıldız, İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu’nun her fırsatta 
yaptığı ‘Engelleniyoruz’ 
algısına gönderme yaparak, 
“Her gün engellendiğiniz 
yalanını söylerken gerçek 
işte bu Sayın İmamoğlu. 
Tarihi bir eseri restore edip 
gençlerimize kütüphane 
hazırlıyoruz. Bu hizmetin 
yayınlanmasından rahat-
sız olup jiletle operasyona 
geliyorsunuz! Hizmetleri-
mizi engelleyeceğinizi mi 
zannediyorsunuz? İstan-
bul’a ve Beyoğlu’na hizmeti 
de jilet gibi kesen sizsiniz 
Beyoğlu’nda gördüğümüz 
tek bir hizmetiniz yok! Gece 
yarısında ortaya çıkan ve de-
falarca hizmet stantlarımızı 
yıkan, ağaçlarımızı kaldıran 
zabıtalarınız hariç. Takdir 
aziz milletimizindir” ifadele-
rini kullandı. 
■ TAHSİN GÜNER

İSTANBULʼDA etkili olan 
kar yağışı dün gece itibariyle 
etkisini daha da artırdı. Bin-
lerce İstanbullu araçlarıyla 
yollarda kalarak büyük bir 
kabusu yaşadı. 
İstanbul’un en 
yoğun ilçele-
rinden olan 
Beyoğlu’nda, 
Beyoğlu Bele-
diyesi ekipleri 
duruma müda-
hale etmek için 
hummalı bir 
çalışma başlat-
tı. İlçede bulu-
nan ana arterler 
başta olmak 
üzere tüm 
caddelerde gece 

boyunca kar küreme ve tuzla-
ma çalışmaları yapıldı. Be-
yoğlu Belediyesi ekipleri, yetki 
alanında olmamasına rağmen 
Yeni Çarşı, İnönü, Sıraselviler, 

Ömer Hayyam, Boğazkesen, 
Hayriye, Baruthane, Bostan-
başı, Fatih Sultan, Bahriye ve 
Cihangir caddeleri  Şişhane 
yokuşu başta olmak ürere tüm 

meydanlarda 
gece boyunca 
yürüttüğü küre-
me ve tuzlama 
çalışmalarıyla 
yolları ulaşıma 
açarak vatan-
daşların rahat 
bir nefes alma-
sını sağladı. 
Yapılan çalış-
malarla Beyoğ-
lulular ciddi 
bir sorunla 
karşılaşmadan 
geceyi geçirdi.

Biz vatandaşlar, mağduriyetler yaşanma-
sın diye önlemler alınmasını beklerken 
-ki bu yüzden vergi veriyoruz. “bir şey 
yapsa da eleştirsek” ya da “orası sizin, 
burası bizim” mantığıyla belediyeleri 

“topal ördek” bırakma fikrinin altından 
ezilen hep halk oluyor... İki gün yağan 

kar yağışını koordine edemeyenler, olası 
İstanbul depremiyle yüzleşince ne yapa-

cak diye korkmuyor değilim! 

KAR HAVASI OLDU TROL HAVASI!

Biz vatandaşlar, 
mağduriyetler yaşan-
masın diye önlemler 
alınmasını beklerken 
-ki bu yüzden vergi 
veriyoruz. “bir şey 
yapsa da eleştirsek” ya 
da “orası sizin, bura-
sı bizim” mantığıyla 
belediyeleri “Topal 
ördek” bırakma fik-
rinin altından ezilen 
hep halk oluyor..İki 
gün yağan kar yağışını 
koordine edemeyen-
ler, olası İstanbul 
depremiyle yüzleşince 
ne yapacak diye kork-
muyor değilim!  Zira, 
“Yolun aşağısı bize 
değil belediyeye ait”, 

“Yukarı kısım beledi-
yenin değil bakanlığa 
bağlı” sözlerini yangın 
felaketinde de kar 
felaketinde de duyduk.
Deprem olunca siyasi 
polemiklerinizin bitip 
enkazdan bizi kur-
tarmanızı mı bekle-
yeceğiz, yoksa burası 
belediyeye bağlı diye 
merkezden bir birimin 
kurtarmaya gelmesini 
mi?  Biz, hangi yöne-
time ait olması hiç 
umurunuzda değil. Biz 
Türkiye Cumhuriyeti-
ne aitiz ve artık siyasi 
polemiklerin değil 
gerçeklerin konuşul-
masını istiyoruz.

Önlem yerine laf 
üretmeyi bırakın

BiZi
ENGELLEYEMEZSiNiZ

Gençlere kütüphane olarak hizmet vermek için restore edilen tarihi binanın önündeki afişlerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi personelleri 
tarafından gece saatlerinde jiletle kesilerek indirildiğini iddia eden Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, “Hizmetlerimizi engelleyemezsiniz” dedi

Beyoğlu kar mesaisi yaptı

LÜLEBURGAZ Belediyesi, son yılların 
en yoğun kar yağışının yaşandığı İstan-
bul’a destek 
ekip gönderdi. 
Desteğe giden 
Fen İşleri 
Müdürlüğü’ne 
bağlı ekipler, 
yol açma ve 
yolda mahsur 
kalan araçların kurtarılmasında görev 
alıyor.  İstanbul’da meydana gelen 
yoğun kar yağışı sonrası Lüleburgaz 
Belediyesi de destek ekip gönderdi. Fen 
İşleri Müdürlüğü tarafından gönderilen 
ekipler Çatalca mevkiinde yol açma ve 
yolda mahsur kalan ağır tonajlı araçların 
kurtarılmasında etkin rol oynuyor. Ekip-
ler, yol durumu normale dönene kadar 
bölgede çalışmalarına devam edecek.

LÜLEBURGAZ Belediyesi’nin geçmişle 
gelecek arasında köprü kuracak önemli 
projele-
rinden 
biri olan 
Balkan Evi 
için bağış 
kabulü baş-
lıyor. Va-
tandaşlar 
her Cuma 
günü mesai saatleri içerisinde Lüleburgaz 
Yıldızları Kadın Akademisi’nde (LYKA) 
bulunan Balkan Evi Proje Ofisi’ne göç-
men kültürüne ait eski fotoğraf, vesika, 
evrak, kıyafet, araç ve gereçleri bağışlaya-
bilecek.  Lüleburgaz Belediyesi’nin 2022 
Göç Yılı kapsamında hayata geçirmeyi 
planladığı Balkan Evi için çalışmalar tüm 
hızıyla sürüyor. Kültür İşleri Müdürlüğü 
bir yandan Balkan kültürünün yaşatıldığı 
köylere “Envanter” ziyaretleri gerçekleş-
tirirken, vatandaşların bağışları da kabul 
edilmeye başlanacak. ■ İRFAN DEMİR

Lüleburgaz’dan 
İstanbul’a destek

Balkan Evi için 
bağışlar başlıyor!
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GünlErdir beklenen kar yağışı
İstanbul’u esir aldı. Karla birlikte
gelen tipi, şehirleri arası uçuşları

ve otobüs seferlerine ara verilmesine neden
oldu. Kar nedeniyle yolların kapandığı 23
Ocak Pazar gecesi toplam bin 200 kişi
Büyük İstanbul Otogarı’nda konaklarken,
Pazartesi günü 750 kişi, Salı günü ise 450
kişi konakladı. 

Tansiyon ölçüldü

Dün itibariyle İstanbul’da otogarlardan se-
ferlerin başladığını açıklayan Büyük İstan-
bul Otogarı İşletme Müdürü Fahrettin
Beşli, üç gündür yolda kalan yolculara tüm
kamu kurumlarıyla iş birliği ile yardım et-
tiklerini söyledi. Fahrettin Beşli yolculara
yapılan yardımları şöyle anlattı: “İşyeri he-
kimimiz misafirlerimizden sağlık sorunu
olanlara yardımcı oldu. Tansiyon ölçümü
yapılıp ilaç ihtiyacı olanların ilaçları temin
ediliyor. Yolculara düzenli olarak çorba,
çay ve sandviçten oluşan kumanya dağıtı-
yoruz. Çocuk misafirlerimiz beklerken can-
ları sıkılmasın diye aktivite yaptık. Bunu
gören bazı yolcular beklerken biz de yar-
dımcı olmak istiyoruz diyerek çalışmalara

yardımcı oldu.”İBB, kaymakamlık, emni-
yet, zabıta işbirliği ile otogarda kalan va-
tandaşlara yardımcı olduklarını vurgulayan
Fahrettin Beşli, “Pazar gecesi sağlık gerek-
çeleri nedeniyle otogarda kalamayan 35 ki-
şinin, İBB ve kamu misafirhanelerinde
konaklaması için Kaymakamlık ve

AFAD’la koordineli şekilde çalıştık” dedi.
Kamu İBB işbirliğinin güzel örneklerinden
birini yaşadıklarını vurgulayan Büyük İs-
tanbul Otogarı İşletme Müdürü Fahrettin
Beşli, seyahat firmalarının da bekleme 
salonlarında yolculara sürekli ikramlarda
bulunduğunu vurguladı. 

Yolcular misafir edildi

OLAĞANÜSTÜ TÜZÜK TADİLİ GENEL KURUL İLANI
TÜRKİYE YARIŞ ATI YETİŞTİRİCİLERİ VE SAHİPLERİ DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
Derneğimizin Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurul Toplantısı 27 Şubat 2022 Pazar günü Tür-

kiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği Genel Merkezinde 
saat: 10:00 ‘da aşağıda yazılı gündem maddelerine göre yapılacaktır.

Belirtilen gün ve saatte yeterli çoğunluk sağlanamadığı taktirde ise ikinci toplantı 
06 Mart 2022 Pazar günü aynı yer ve aynı saatte nisapsız yapılacaktır.

Sayın Üyelerimizin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.
Yönetim Kurulu 

GENEL KURUL GÜNDEMİ:
1- Açılış ve yoklama,
2- Genel Kurul Başkanlık Divanının seçimi ve tutanakları imzalama yetkisinin verilmesi,
3- Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması,
4- Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği Tüzük Tadilinin görüşülüp karara bağlanması,
a) Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği Tüzüğünün görüşülmesi,
Madde 16 – GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ 
(h) bendinin görüşülmesi,
b) Yarış Atı Sahipleri Kıdem Tazminatı Fonu Yönetmeliğinin görüşülmesi,
Madde 6. Fondan Yararlanma Koşulları
Kesinlikle vadesi geçmiş borcu olmaması,
Yapılandırma yapmış olup yapılandırma kurallarına uyması halinde yararlanabilir.
hükmünün eklenmesinin görüşülmesi,
Madde 7. Fonun Gelirleri 1 ve 2 nolu bendinin görüşülmesi,
Madde 8. Gelirlerle İlgili Diğer Hükümler 2 nolu bendinin görüşülmesi,
5- Dilek ve Temenniler,
6- Kapanış.

Sadece 24 saat etkili bir kar yağdı.
Mega kent İstanbul karın altında
kaldı.

İktidarı.
Muhalefeti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi.
İlçe belediyelerinin tamamı.
Bakanlıkları.
Türk Hava Yolları.
Karayolları Genel Müdürlüğü.
Özel şirketleri.
Tamamınız bu kar sınavında sınıfta kaldınız.
Kabul edin.
Özür dileyin.
Bir daha benzer hataları yapmamak için

karar alın.
*

Yeni açılan İstanbul Havalimanı ile tüm
dünyaya rezil olduk.

Kuzey Marmara Otoyolu’nda binlerce
yurttaşımız mahsur kaldı.

İstanbul’un göbeğinde insanlarımız 
mahsur kaldı.

Mağdur oldu.
İstanbul’un hemen hemen tüm ilçelerinde

insanlar perişan oldu.
Rezil oldu.
Hasta oldu.
Ruh hastası oldu.

*
Peki bütün bu mağduriyetler yaşanırken,

insanlar perişan olurken, eziyet çekerken
bütün bu olanların sorumlusu sadece yağan
kar mıydı?

Tabi ki hayır.
Kar da yağacak.
Sel de olacak.
Afet de olacak.
Deprem de olacak.
Yangın da çıkacak.
Bütün bu olanlara karşı sorumluluk sahip-

leri gereken önlemleri zamanında alacak ki
mağduriyet en aza insin.

*
Dünyada kar ile karşı karşıya kalan 

bir tek Türkiye mi?
Bir tek İstanbul mu?
Tabi ki hayır.
Doğu illerimize bakın, Anadolu’ya bakın,

Güneydoğu illerimize bakın.
Senenin nerede ise yarısı kar, kış, esaret,

kıyamet, tipi ortamında geçiyor.
İnsanlar nasıl yaşıyorlar?
Bu şartlarda işlerine gidiyorlar.
Bu şartlarda okullarına gidiyorlar.
Bu şartlarda hayatlarını sürdürüyorlar.
Hiç evine gidemeyen olmuyor mu?
Oluyor.
Mağduriyet yaşanmıyor mu?
Yaşanıyor.
Ancak; koca İstanbul gibi bir kentin şehir

merkezinde 24 saat mahsur kalınmıyor.
Yolda kalınmıyor.
Aç kalınmıyor.
Susuz kalınmıyor.

*
Allah korusun ya aynı günlerde bir 

deprem olsaydı ne olacaktı?
Söyleyeyim size, perişan olacaktık.
Çok acı çekecektik.
Belki günlerce, aylarca, hatta yıllarca bu

perişanlıktan kurtulamayacaktık.
İyi de olan bitenden ders alanımız 

var mı?
Sıralıyorum şuraya.
Sen sıradan vatandaş; bütün kar yağa-

cak, İzlanda kışı gelecek uyarılarına rağ-
men aracın ile hiçbir tedbir almadan işine
gittin, ziyarete gittin, yola çıktın, peki 
yaşananlardan sonra herhangi bir ders 
çıkardın mı?

Sen yönetici, belediye başkanı, 
sorumluluk sahibi devlet yöneticisi, bakanı,
genel müdürü.

Bütün bu yaşananlardan sonra, yurttaş-
ların perişanlığından sonra, insanların 24
saatten uzun süre evlerine geri dönememe-

sinden sonra herhangi bir ders
çıkardın mı?

Hangi uyarılarda bulundun?
Hangi hatalarını kabul ettin?
Hangi hatalarından dolayı özür diledin?

*
Hadi istifa etmeyin.
Bizim memlekette zaten istifa kültürü

daha gelişmemiş.
Oturmamış ve o seviyelere gelinmemiş.
Bunu anlıyoruz.
İyi de; insan azıcık mahcup olur.
Azıcık geri adım atar.
Azıcık üzüntülerini dile getirir.
Arkadaş.
Kabul edelim artık.
Bir gün kar yağdı.
Şu kadar yağdı.
Bu kadar yağdı.
Ve bu karın geleceği önceden haber 

verildi.
Uyarıldı.
2022 yılında, iletişim çağında, uzay 

çağında, bilgisayar/teknoloji çağında.
Siz gereken bütün önlemleri

al-ma-dı-nız.
Çu-val-la-dı-nız.
Sınıfta kal-dı-nız.
Sınavdan sıfır al-dı-nız.
Oturun.
Sıfır. 

Balıkçıda yemek meselesi

Kar yağdığı insanların evlerine döneme-
diği akşam sosyal medyada bir yemek fo-
toğrafı ortaya çıktı.

Fotoğrafta İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İngiltere 
Büyükelçisi Dominick Chilcott eşleri ile 
birlikte bir balıkçıda yemek yediği iddiaları
yer alıyordu.

O akşam, (24 Ocak 2022 Pazartesi)
19.00 sularında sosyal medyaya düşen fo-
toğrafı 22.00 sularında doğrulattım.

Kahraman Balıkçı sahibi ile tanışmamın
yanısıra bu durumu öğrenmek bir gazeteci
için çok zor değildi.

Bir gazeteci refleksi ile bu durumu yaz-
mayı ve paylaşmayı doğru bulmadım.

Anlayamayanlar için sebebi şu; mesele
yemek meselesi değil.

Asıl mesele; İstanbul Büyükşehir Bele-
diye ekiplerinin kar ile iyi mücadele verip
vermemesidir.

Yoksa bir belediye başkanı – bazı ilçe
belediye başkanları o görüntüyü vermiş,
üzülerek izledim – sokağa çıkıp araba 
itecek değil, kar kürüyecek değil.

Bir belediye başkanının emrinde binlerce
çalışanı, yüzlerce ekipmanı ve onlarca 
yöneticisi var.

Verir gereken talimatları balıkçıda da
oturur, çorbacıda da yemeğini yer.

Veya tersinden bakalım.
O saatlerde bütün devlet yetkililerimiz 

aç mı kaldılar?
Yemek yemediler mi?
Hepsi masa başında görevlerini mi 

yaptılar?
İçlerinde yemek yiyen, randevularını 

yerine getiren, toplantıda olan yokmuydu?
*

Bu olayın fazla büyüme sebebi İstanbul
Büyükşehir Belediye yetkililerinin anında
‘tamam kardeşim, daha önceden planlanan
randevumuz vardı’ paylaşımı yapmaması.

Böyle bir paylaşım olmayınca da arala-
rında CHP’li milletvekili, yönetici, gaze-
teci, siyasiler yemeği yalanlama yarışına
girdi. 

Oysa kısa süre içerisinde o yemek 
doğrulatılıp paylaşım yapılırdı.

Ve bu tartışma buralara kadar gelmezdi.

T ürkiye'nin en büyük online alışveriş
sitelerinden biri olan Trendyol'da
'esnaf kurye' sistemiyle çalışan işçiler,

kötü çalışma koşulları ve düşük ücretlere
karşı başlattıkları eylemlerini bugün şirketin
önüne taşıdı. 2022 yılı için yapılan yüzde 11
zam dayatmasını kabul etmeyen işçiler, in-
sanca yaşam koşullarını karşılayabilecek
maaş ve hızlı teslimat baskısının son bul-
ması talebiyle şirketin Maslak'taki merkez
ofisinin önünde toplandı. İstanbul'un birçok
ilçesinden araçlarıyla konvoylar halinde yola
çıkan işçiler, bina önünde "Emekçiler burada
yönetim nerede", "Boyun eğme emeğine
sahip çık" sloganları atarak taleplerini dile
getirdi. İşçiler, ekonomik krizin yükünün üst-
lerine yıkılmasını reddettiklerini vurgulaya-
rak enflasyon altında kalan ücretlerini kabul
etmeyeceklerinin altını çizdi.

Açıklama bekliyoruz

Şirketin genel merkezi önünde toplanan işçi-
ler adına konuşan Hüseyin isimli Trendyol
çalışanı, "Mücadelemiz kazanmış gibi görü-
nüyor. Ancak resmi bir açıklama bekliyoruz.
Bu yüzden birliği bozmadan bekliyoruz. Şu-
belerde olan arkadaşlarımızı buraya bekliyo-

ruz. Hak arama süreci içinde olan hiçbir ar-
kadaşımızın iş akdinin feshedilmemesini ya-
zılı olarak alacağız. Aynı şekilde ücret artışını
da yazılı olarak istiyoruz. Bu kazanım ancak
bu şekilde sonuçlanabilir" ifadelerini kul-
landı. Eylemde konuşan Nakliyat-İş Genel
Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu da
"Bugün dost düşman herkese Trendyol işçi-
lerinin gücünü gösterme günüdür. O bakım-
dan müdürlerin yapacağı baskı, tehdit bu
hak mücadelesinin karşısında kanunsuzdur,
meşru değildir. Yüzde 11 gibi sefalet ücretine
karşı direniş sonuna kadar haklı bir eylem-
dir" dedi.

Trendyol'dan açıklama

İşçilerin Türkiye'nin gündemlerinden biri ha-
line gelen eylemleri üzerine Trendyol'dan bir
yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle de-
nildi: "Öncelikle şunu ifade etmek isteriz ki,
mevcut iş modelimiz doğrultusunda, taşıyıcı
iş ortaklarımıza taşıdıkları paket başına
ödeme yapılmakta; “iş ortağı destek paketle-
riyle” de aylık hakedişlerinin belli bir seviye-
nin üzerinde kalması sağlanmaktadır. 2022
yılı içerisinde, bir taşıyıcı iş ortağının faaliyet
gösterdiği süreye bağlı olarak taşıdığı paket

sayısına göre toplam hakedişinin aylık en az
12.500 TL+KDV olması, iş ortaklarımızın
da beklentilerini karşılar şekilde,  garanti al-
tına alınmıştır.  Mevcut iddialarda ise, sa-
dece “iş ortağı destek paketleri” ‘nde geçerli
olan hizmet bedeli artış oranı ön plana çıka-
rılmıştır. Tek başına bu oran üzerinden de-
ğerlendirme yapmak eksik ve yanıltıcı
sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Trendyol tüm
iş ortaklarının memnuniyetini her şeyin
önüne koyan bir şirkettir. Bundan sonra da
böyle olmaya devam edecektir.  Kamuoyu-
nun bilgi ve takdirlerine saygıyla sunarız."

Eylem sona erdi

Şirket yönetiminin işçilerin sabit maaşlarına
yüzde 38,8 zam yapılacağını dair açıklama-
sının ardından işçiler, eylemlerini sona er-
dirdi. Trendyol Çalışanları adına yapılan
açıklamada "Yüzde11’lik zammı bize daya-
tanlara mücadelemizle karşı koyduk, yüzde
38.8 zam aldık. Tüm Trendyol çalışanı kar-
deşlerimize hayırlı olsun. Bundan sonra da
birlikteliğimizi sürdürecek, kardeşliğimizi
büyüteceğiz. Bir arkadaşımızın bile hakkı-
nın gasp edilmesine göz yummayacağız!"
denildi.

OTURUN SIFIR…
Mehmet MERT
MERTÇE

twitter.com/MehmetMert1

ISCILER KAZANDI
Trendyol işçilerinin yüzde 11’lik ücret zammı dayatmasına karşı başta İstanbul
olmak üzere birçok ilde yaptığı eylem sonuç getirdi. Şirketten yapılan açıklamaya
göre işçilerin aylık maaşlarında yaklaşık yüzde 39 oranında artış sağlanacak

Yoğun kar yağışı nedeniyle Büyük İstanbul Otogarı’nda kalan yolcular otogarın cami ve konferans salonunda
misafir edildi. Otogarın işyeri hekimi, sağlık sorunu olanlara yardım ederken, yolcuların tüm ihtiyaçları İBB,
Kaymakamlık, Kızılay, Emniyet ve tüm kamu kuruluşları ile koordineli bir şekilde yürütüldü

EsEnyurt Belediyesi, İstanbul’da
etkili olan kar yağışının getirdiği
olumsuzluklarla mücadele etmeye

devam ediyor. Tuzlama ve kar küreme çalış-
malarının yanı sıra Esenyurt Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt’un başkanlık ettiği Afet
Koordinasyon Merkezi’ne gelen ihbarlara
anında müdahale ediliyor. Sağlık ekipleri de
bu sürede, kar yağışı nedeniyle hastaneye gi-
demeyen hastaların yardımına koştu. 131 kişi
evlerinden alınarak hastaneye götürülürken
84 kişiye de "Evde Sağlık" hizmeti verildi.
Ekiplerin çalışması aralıksız devam ediyor.



Yok.. Yok... Yok...

Başlığa bakıp aldanmayın... Son 
günlerdeki bazı açıklamalara bakıp, ‘’İyi 
Parti’de CHP’ye karşı bir gaz var’’ san-
mayın... Gireceğim konu o değil!

Evet, İyi Parti Genel Başkan Yardım-
cılarından biri çıkıp; Kılıçdaroğlu’nun 
‘’Demokrasinin yolu Diyarbakır’dan 
geçer’’ lafına takabiliyor...

Keza bir başka İyi Parti’li milletvekili 
‘’seçmenimiz CHP’li belediyelerden yüz 
bulamıyor’’ diyebiliyor... Sanki Millet 
İttifakı’ndaki ortaklarından pek bir şika-
yetçiler...

Meral Akşener’in kurmaylarındaki bu 
‘’homurdanmaları’’ nasıl okumalıyız?

Öncelikle, İyi Parti kurmaylarının 
ufak tefek ‘’homurdanmaları’’ partiye 
oy vermeye hazırlanan yüzde 15 vatan-
daş kitlesinin ilgi alanını kapsamıyor... 
Kapsarsa da çok azını kapsıyor... Ya neyi 
kapsıyor?

Cevabı basit... İyi Parti’nin MHP’den 
gelme ‘’çekirdek kadrosunun” bakış açısı-
nı kapsıyor... Ya da MHP’den kopardığı 
‘’çekirdek seçmenin’’ bakış açısını yansı-
tıyor...

Daha iyi anlamak adına anlatalım... 
İyi Parti’nin de tıpkı AKP’nin çekirdeğini 
oluşturan ‘’Milli Görüş’’ kadrosu gibi, 
temel bir kadrosu var... Partiyi asla terk 
etmeyecek, partinin asıl sahibi bir kadro 
bu kadro... Emektar bir kadro, bu kadro!

Benzer çekirdek kadro, CHP’de de 
var... ‘’Laikçi, ulusalcı, koyu Atatürkçü’’ 
diyebileceğimiz bir kadro, CHP’nin bu 
kadrosu da varlığını koruması için çok 
değerli...

CHP’den yola çıkarak, İyi Parti’yi 
anlamak daha kolay... CHP’nin ‘’çekirdek 
kadrosu’’, aynı zamanda ‘’en gürültücü 
kadrosu’’ da... Kemal Bey bazı açılımlar 
yapmaya kalktığında en çok tepki bu 
‘’çekirdek seçmen’’den geldi...

Atıyorum, Milli Görüş kökenli Meh-
met Bekaroğlu’nu CHP’ye aldığında, 
bu kesim Bekaroğlu’nda sürekli ‘’falso’’ 
aradı.

Ama bugün eğer Saadet Partisi, Millet 
İttifakı’nda Kılıçdaroğlu’nun yanında yer 
alıyorsa ve AKP’ye en fazla psikolojik 
zararı veren partiyse, bu sürecin ‘’milat’’ı 
Bekaroğlu’nun CHP’ye gelmesidir... Son-
rasında da Abdüllatif Şener gibi isimlerin, 
Cihangir İslam gibi isimlerin CHP’de yer 
bulmasıdır...

Hani bazıları kızacak ama, CHP’nin 
Ekmeleddin İhsanoğlu’nun cumhurbaş-
kanlığı adaylığını kabullenmesi bile bir 
‘’milat’’tır...

O günlerden bir anekdot.. Halk TV’de 
Ekmeleddin İhsanoğlu’nu ağırlıyorum. 
Canlı yayın arasında ettiği şu sözü hiç 
unutamıyorum; ‘’CHP, beni aday gös-
termekle en büyük iyiliği kendisine yaptı’’ 
demişti Ekmeleddin Bey...

Demek istiyordu ki, ‘’dini bütün bir 
aday gösterilerek’’, CHP dindar kesimle 
arasındaki buzları ertimek için önemli 
bir adım attı.. Dindarlıkla, dindar aday-
la ilgili hiçbir kompleksinin olmadığını 
gösterdi...

Gerçekten de öyle... Ekmeleddin Bey 
kusura bakmasın, çok kötü bir adaydı, 
‘’Ekmek için Ekmeleddin’’ sloganı bir 
faciaydı... Zaten o sloganı bulan ekipteki 
‘’sosyal demokrat tandanslı zeki arkadaş-
larımızdan biri’’ bugünlerde Demirören 

grubunun bir gazetesinde Genel Yayın 
Yönetmenliği yapıp, gerekli yandaşlık 
emirlerini yerine getirerek, günü idare 
ediyor... Ne yapsın, kapasitesi o kadar; 
‘’Ekmek için Ekmeleddin’’den sonra 
‘’Ekmek için Demirören’’...

Ama ‘’kişisel kalitesi’’ tartışmasız olsa 
da, ‘’adaylık vasfı’’ epeyce tartışmalı 
Ekmeleddin Bey’in adaylığı da, CHP’nin 
dindar kesimle bağ kurma çabalarında bir 
başka ‘’milat’’tır...

Ekmeleddin Bey’in adaylığı CHP’nin 
MHP’yi kazanma, yanına çekme hamle-
siydi... Ekmeleddin Bey, Bahçeli’nin ada-
yıydı... Sonunda CHP, MHP’yi kaybetti, 
başı sağ olsun ama; ülkücü-muhafazakar 
tarafa öylesine bir zeytin dalı uzatmıştı ki; 

İyi Parti’nin MHP’den kopuş sürecinde 
CHP’nin kapısını çalmasında, ilk sıcak 
ilişkiyi başlatan ‘’Ekmeleddin Bey vaka-
sı’’nın bir faydası olduğunu görmezden 
gelemeyiz...

Şahsi kanaatim, nasıl bugün Kara-
mollaoğlu’nun Saadet’inin CHP’yle yan 
yana durma süreci, eski Milli Görüş’çü 
ve bu yüzden bazı CHP’lilerin pek bir 
sevemediği Bekaroğlu’nu CHP’ye ka-
zandırılmasıyla başlamışsa; İyi Parti’nin 
MHP’den koparak CHP’nin yanında 
durmayı seçmesi de Kılıçdaroğlu’nun 
MHP’nin adayı Ekmeleddin Bey’e destek 
vermesiyle başlamıştır.

Bazen bir ‘’yanlış’’ bir başka ‘’doğ-
ru’’yu doğurur... Bazen bir ‘’şer’’den, bir 

başka ‘’hayır’’ çıkar...
CHP-MHP arasındaki ‘’Ek-

meleddin ittifakı’’ da, bambaş-
ka faydalar sağlamış; MHP’den 
kopan aklı başında grup, Ekmeleddin’le 
başlayan yakınlaşmanın da etkisiyle, 
günümüzde ‘’CHP’li Millet ittifakı’nın 
yanında durur hale’’ gelmiştir...

Dedim ya, CHP üzerinden, “İyi 
Parti’ye, İyi Parti’yi anlatmaya’’ çalışaca-
ğım...

Mesela, Kılıçdaroğlu Diyarbakır 
Barosu eski Başkanı Sezgin Tanrıkulu’nu 
da CHP’ye kazandırdığında, CHP’deki 
aynı ‘’gürültücü çevreler’’den aynı şe-
kilde Tanrıkulu’nun varlığına da saldırı 
gelmiştir... Ama bugün gelinen noktada 
görüldü ki, Tanrıkulu bir insan hakları 
savunucusu olarak, kendisini CHP’de 
görmek istemeyenlerin bile mahkeme-
lerdeki duruşmalarına koşturuyor... 
Bıkmadan, yılmadan Güneydoğu ile 
CHP arasındaki kopuk bağları onarmaya 
çalışıyor...

Ve o beğenilmeyen Tanrıkulu’yla 
başlayan ‘’küçücük bir hamle’’yle, günü-
müzde CHP’nin Güneydoğu’da ve Kürt 
seçmende üç-beş de olsa kıpırdadığını 
görüyoruz... AKP’den bıkan Kürt ve 
HDP oylarının, olası bir cumhurbaşkan-
lığı seçiminde, Kılıçdaroğlu’nu destekle-
yeceğini çok net görüyoruz...

Tüm bunlar Kılıçdaroğlu’nun tüm 
eleştirilere rağmen, ‘’inatla yürüttüğü’’ 
akılcı politikanın sonuçlarıdır... Kılıçda-
roğlu’nu eleştiren ‘’gürültücü CHP’lilerin 
de, ‘’sonuçları görmeye başlamaları’’yla 
sesleri kesilmiştir. Geriye kala kala, 
‘’CHP niye hala yüzde 25’lerde yerinde 
sayıyor’’ veya ‘’CHP sert muhalefet 
yapamıyor’’ eleştirileri kalmıştır...

Kuşkusuz bu eleştirilerde haklılık payı 
vardır ama, asıl görülmesi gereken ‘’bü-
yük manzara’’, Kılıçdaroğlu’nun ‘’yüzde 

50’yi aşan çok taraflı bir iktidar bloğu’’ 
yaratmasıdır... CHP’nin potansiyelini 
ikiye katlamasıdır... Ve ‘’gelmekte olanın 
gelmesine’’ artık ramak kalmasıdır...

CHP’yi böylece özetleyerek, İyi Par-
ti’ye gelecek olursak...CHP’de de gelinen 
noktada, nasıl bir kesimde, ‘’CHP, hep 
ortaklarına taviz veriyor, kendi öz kimli-
ğini ortaya koymazsa parti güdük kalır’’ 
görüşü varsa; İyi Parti’nin ilk yola çıktığı 
‘’çekirdek kadro’’da da benzer duygu-
lar mevcut ve adını tam koyarsak, ‘’İyi 
Parti’de bugün yaşanan asıl sıkıntı’’ da 
budur...

Bu sıkıntılar aslında henüz hala 
alışmaya çalıştığımız ‘’ittifak içinde’’ 
yer almanın ve ittifak kültürüne uygun 
davranmanın veya davranamamanın 
sıkıntılarıdır.. İlk kez denenen böylesi bir 
sürece, maalesef mi diyeyim bilmiyorum, 
bazı partililer daha alışamadı.. ‘’Eski 
alışkanlık’’larla, “eski refleksler’’le hare-
ket ediliyor...

Oysa, arada ‘’gaz çıkaran’’ İyi Parti’li-
lerin, çok iyi anımsaması gerekiyor... İyi 
Parti, evet MHP’den koptu ama, ‘’sadece 
ülkücülere değil; merkez seçmene hitap 
edecek şekilde’’ kuruldu. Keza Meral 
Hanım eski ‘’Asena’’, şu bu ama, sonuç-
ta MHP öncesinde ‘’merkez siyasette 
bakanlık makamlarına gelmiş’’ bir isim...

Akşener doğal olarak MHP’nin genel 
başkanlığını ele geçirme; o olmayınca 
da,yeni kurduğu partisine MHP’den 
kadro ve seçmen taşımada, ‘’kuruluş 
desteğini’’ ülkücü camiadan aldı ama, 
tıpkı AKP’nin’’ Milli Görüş gömleğini 
çıkarmadan merkeze açılarak büyüye-
meyeceğini gördüğü’’ gibi, kendisinin de 
merkeze açılmadan büyüyemeyeceğini 
gördü... Akıllıca düşündü...
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ANALİZ

Hakan AYGÜN

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

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

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

Araç takip mesafesi 
önemli

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

Ani ve sert hareketlerden 
kaçının

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

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

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

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

Araba patinaj çekiyorsa 
ne yapmalı?

Karda patinaj çeken arabaların 

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

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

Tiptronik vitesli 
araçlarda

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

Bu ''buluşma''dan 3-4 gün öncesinden haberdardım...
''Acı kaybımız'' değerli ağabeyim Ömer Göktuğ'u kaybetme
sürecinde haberi verecek ruh halinde değildim...
Bu sefer haberini önden vereyim, Bu üçlü görüşmede

ortaya çıkan tablo ışığında Kılıçdaroğlu, pazartesi günü
de Babacan'la bir araya gelecek... Küçük sıkıntılar, bazı
arayışlar masaya yatırılacak...
Peki neler oluyor?
Filmi başa saralım... Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nu,

Akşener'i tek tek ziyaret ediyor... Akşener-Kılıçdaroğlu bir
araya geliyor.... Arkadan üçü bir araya geliyor...
Verilen tüm fotograflardaki “ortak karakter” Davu-

toğlu olduğuna göre, Davutoğlu'nda “bir sıkıntı” veya ''bir
fikir'' mi var?
Değerli ağabeyim Ömer Göktuğ'u kaybetme sürecinde

ara verdiğim analizlerimi takip edenler bilir, son analizim
“ittifak içinde ittifak mı geliyor, böyle bir arayış mı var”
şeklindeydi...
O analizden bugüne yaptığım değişik temaslarda

gördüm ki, ''tam 12'den'' vurmuştum...
Şöyle demiştim:
''Farkında mısınız?
-Bir süredir, Davutoğlu tek tekMillet İttifakı tarafında

duran muhalif liderleri ziyaret ediyor. Sonrasında da
genel-geçer açıklamaların dışında çok net bir şeyler
söylenmiyor... Erken seçim vs. vs.. faso fiso...
-Oysa bu görüşmeler 'fasa fiso' olamaz...Bir nevi 'arka

kapı diplomasisi' gibi bir şeyler dönüyor...
-Günlerdir Davutoğlu'nun ''parlak fikri'' ne diye

düşünüyorum...
-Davutoğlu'na göre, CHP'ye olan alerji yüzünden AKP

veMHP'den, diğer muhalif partilerine geçişkenlik az olu-
yor... Oysa, sağ eğilimli muhafazakar partiler, kendi arala-
rında ittifak olsalar, AKP veMHP'den kopuşlar daha
belirgin hale gelecek... Düşüncesi bu!
-Geçenlerde Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'ndeki yar-

dımcısının, ''AKP'deki 40 milletvekiliyle görüştükleri, eski
vekillerle bu sayının 60'ı bulduğu'' şeklindeki sözleri pek de
içi boş sözler değil...
-Bu durumda ortaya çıkan 'ittifak içinde ittifak' düşün-

cesi, Davutoğlu, Babacan ve Karamollaoğlu'nun yineMil-
let ittifakı içinde 'birleşmiş' bir güç olarak birlikte seçime
girmeleri.... Aslında buna Akşener'i de dahil etmek istiyor-
lar... Olursa, bir 'üçüncü ittifak' olacak aslında... Ama ayrı
bir ittifak, (ki o zor), amaMillet ittifakı içinde bir
ittifak....
-Bu durumda, Babacan ve Davutoğlu, ya Akşener'in

İyi Partisi'nin içinden, ya da CHP'nin içinden seçime
girmek zorunda... Duruma böyle bakınca, Akeşener'in
Gelecek Partisi'ne daha yakın durabilirler...
-Alın size işte, ittifak içinde ittifak!''
Evet beyler ekrana getirdiğimiz KIlıçdaroğlu-Akşe-

ner-Davutoğlu buluşması fotografındaki sır, ''ittifak
içinde ittifak''...
Nereden biliyorsunuz demeyin, 'birinci el, birinci ağız'

deyip geçeceğim. Rahmetli Uğur Mumcu ağabeyimin
dediği gibi, 'Bilgi sahibi olmadan, fikir sahibi olunmaz'
deyip geçeceğim. Anlayan anlar!
Başlıkta ''Kemal-Meral-Ahmet buluşmasının sırrı''

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

kopmuş iki lider arasındaki sıkıntı...
Olayların gelişimini anımsayalım... Davutoğlu,

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

Babacan, Davutoğlu'yla birlikte hareket etmeyi iste-
medi... Kuşkusuz kendisine özgü nedenleri vardı...
Onlara burada girmeyeceğim...
Hani en çok bizim CHP'lilerin beğenmediği Kılıçda-

roğlu var ya Davutoğlu ve Babacan'ı birlikte ''Millet itti-
fakı''na yakınlaştırmayı başardı, ''rakip kardeşleri'' ayrı
ayrı görüşmelerle, aynı çatı altına çekmeyi şimdiye
kadar başarmaya çok ama çok yaklaştı... Hatta
yaklaşmaktan öteye geçti...
Gelin görün ki, Babacan, Kılıçdaroğlu'yla bir arada

olmayı istiyor ama, Davutoğlu hocamızın da fikirleri,
tasarımları bitmek bilmiyor... Kuşkusuz, ''proje adamı''
Davutoğlu Hocamızın son projesinde de mantıklı bir
taraf var... Hakkını yemeyelim, hakkını teslim edelim....
Daha önceki analizimde belirttiğim gibi, Davutoğlu

Hocamızın ana projesi, ''ittifak içinde ittifak''... Dün de
Kılıçdaroğlu-Akşener-Davutoğlu buluşmasında bu proje
konuşuldu...
Hocamızın fikrinin özüne dönersek, hocam diyor ki,

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

daha fazla artar... Hatta belki CHP'nin yüzde 25'inden
daha fazla oy alarak, Millet ittifakı içindeki muhazakar
ittifak olarak CHP'den daha fazla oy alabilir.... İttifakın
içinde birinci olabiliriz...''
Aslında mantığı var. Akşener'in de hoşuna gidebile-

cek bir formül... Amaaa....
''Amaaa'' deyip, şimdi gelelim bu durumlar ışığında,

Davutoğlu Hocamızın projesine kim nasıl bakıyor?
Kılıçdaroğlu her zaman olduğu gibi ''poker face'' din-

liyor... ''İttifak içinde ittifak projesi''ne kapıları kapamı-
yor. Kapasa ne olacak, muhazafakar ortaklarına
''yapmayın'' dese ne olacak, yapacaklarsa kim dinler
zaten! İttifak içinde kalacaklarsa, Kılıçdaroğlu açısın-
dan problem hiç ama hiç yok! İttifağın içinde görünen
kimseyi kaçırmak istemiyor Kılıçdaroğlu...
Akşener de ısrarla Kemal Bey'den hiç ayrılmayacak

görüntüsü veriyor... Neredeyse her yere bile beraber
gidip ''anca beraber kanca beraber'' görüntüsü veriyor.
Kemal Bey ve Meral Hanım birbirlerinden çok
eminler...
Ama gelin görün ki, İyi Parti içinde Akşener

hanıma,''Sadet, Gelecek ve Deva'yla ayrı ittifak olursak,
bir anda birinci partiliğe oynarız... Muhalefette liderliği
ele geçirip, öyle seçimlere gireriz'' havasını basanlar da
var...

Hakan AYGÜN
ANALİZ

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

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

ğıyla'' ilgili en küçük bir şüphe yok Kılıçdaroğlu'nun...
''Kur koruması garantili TL mevduat hesabı''ndan
daha da ileri, ''oy oranına bakılmaksızın, Kılıçdaroğlu
garantili Başbakanlık'' sözü vermiş durumda...
Yani Akşener için her koşulda değişen hiçbir şey

yok... Kafa karıştırmalara da gerek yok... Daha faz-
lası zaten Kılıçdaroğlu'na inanılmaz bir ''ahde vefası''
var Akşener'in....
Ama gelin görün ki Davutoğlu Hocamızın ''AKP

seçmeninden daha fazla geçişkenlik'' sağlayacak ''itti-

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

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

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

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

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

bileşenlerinde ''tereddütler'' var kuşkusuz... Bence za-
manla geçip gidecek tereddütler bunlar...
Çünkü, verdiği güven ve dayanışma duygusuyla,

gelecek için müthiş bir ''olası cumhurbaşkanı profili''
çiziyor Sayın Kılıçdaroğlu....
Hani bir laf vardır ya, ''Her yol Roma''ya çıkar

diye... Ama ittifak içinde ittifak olur,,,, ama olmaz,,,,
2023 seçimlerinde her yol Millet ittifakına ve Kılıç-
daroğlu'nun ''tarafsız cumhurbaşkanlığı''na çıkıyor....

KILIÇDAROĞLU OYUNU ÇOK İYİ KURMUŞ!

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

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

Harekete geçtikten sonra 
aracınızı “D” moduna getirin.

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

Kar modunu 
devreye sokun

Karda yürürken 
DiKKAT EDiN

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

Kar yağarken ve sonrasında 
don olaylarının yaşandığı 
dönemlerde dışarıda yü-

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

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

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

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

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

Ayakkabıya çorap 
geçirmeyin

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

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

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

İyi Parti, bir ‘’merkez parti-
si’’ olarak kuruldu ağabeylerim, 
ablalarım... Merkez partisi, 
merkez!

Gelin görün ki, Akşener 
yakın çevresini ve kadrosunu, 
ister istemez MHP kökenli, 
‘’örgütlenmede güçlü’’ Koray 
Aydın gibi isimlere teslim 
etti... Bu isimler, İyi Parti’nin 
kuruluşuna büyük güç verdi, 
çok önemli rol oynadı.... Parti, 
onların sayesinde parti oldu...

Amaa... Şöyle de bir durum var, 
gelinen noktada, İyi Parti’nin büyüme-
sini sağlayan, çok net şekilde ‘’Akşener’’ 
karakteridir... Çok net görmek zorun-
dayız ki, Akşener’in yakın kadroları İyi 
Parti’nin ‘’temel mayası’’ olarak, belki 
de Akşener’den bile daha fazla faydalı 
olmuşken; bugün gelinen noktada ‘’Ak-
şener karakteri’nin almış başını, hızla 
yükseldiğini görüyoruz...

Seçmen, İyi Parti’nin emekear örgü-
tüne değil, Akşener’e bakıyor... Yüzde 
15’ten yukarı doğru tırmanan oylar, 
MHP’den kopanlardan değil, merkez 
seçmenden geliyor artık... Ve Akşener 
sayesinde geliyor.. Bundan sonra İyi 

Parti’de oyların üstüne ne konulacaksa 
da Akşener’in ‘’merkez’’ci tavrını geliştir-
mesi sayesinde gelecek gibi görünüyor..

Çünkü, hesap basit... MHP tandanslı 
seçmenden ne alınacaksa alındı, İyi 
Parti’nin merkez sağın liderliğine doğru 
koşar adımda giden yolunda, artık tek 
yol, Akşener’in merkez seçmene yakla-
şımları ve performansı gibi görünüyor...

İşte bu süreçte, CHP’de Kılıçdaroğ-
lu’nun en başlarda yaşadığı ‘’homurdan-
ma’’lar, Akşener’in de başına geliyor... 
‘’Büyüme sancıları’’dır bunlar... Ve 
önünde sonunda, Kılıçdaroğlu nasıl hak-
lı çıktıysa, Akşener belki daha fazla haklı 
çıkacak, ‘’homurdanmalar’’ kesilecektir...

Çünkü aklın yolu birdir... ‘’Küçük 

olsun ama, ben kendi dün-
yamdan asla taviz vermem’’ 
görüşüyle asla büyüyemez-
sin... En fazla ‘’bir başka 
MHP’’ olursun...

Oysa kazanan hep mer-
kezdir... Ve geleceğe yönelik 
analizlerimde şunu çok 
net görüyorum. Belki 2023 
seçiminde değil ama, bir 
sonraki seçimde Akşener’in 
İyi Partisi, muhtemelen 
merkez sağın birinci partisi 

olmaya doğru süratle koşuyor.. İktidar-
dan düşen bir AKP’nin çok çok zayıfla-
yacağını görmemek, çok kan kaybedece-
ğini görmemek olanaksız...

Bazen, belki iyi Parti 2023 seçimle-
rinin ‘’en büyük sürprizi’’ olabilir diye 
de düşünmüyor değilim. Bir patlayacak 
ama tam patlayacak da, ama ne zaman?

Kılıçdaroğlu’nun ‘’Demokrasinin 
yolu Diyarbakır’dan geçer’’ sözüne tepki 
gösterenler iyi bilmelidir ki, bu lafın 
benzerlerini merkez sağ siyasetin tüm 
liderleri etmiş, o liderlerler de bu ülkede 
başbakanlık yapmıştır... Merkez siyaset, 
daha geniş kitleleri kapsayan siyaset 
yapmak demektir... Bu ülkenin Kürdüy-

le-lazıyla, imanlısıyla-imansızıyla, her 
kesimini kucaklamak demektir... Yoksa 
olduğun yerde kalırsın, sadece varolanı 
korursun, asla ileri gidemezsin...

CHP bu süreci onlarca yıl yaşadı, 
olduğu yerde saydı.. 10 yıl önce Ke-
mal Bey partisine bir açılım getirmeye 
başladı da, o bile daha tam sonuçlarını 
almaya başlamadı... İyi Parti’nin de 
‘’daha geniş sulara açıldığını’’ anlatmayı 
başarması için daha çok zamana ihtiyacı 
var kuşkusuz...

Özetle, İyi Parti’nin, şayet bir sorunu 
varsa, o da ‘’merkeze oturup-oturmama 
sorunudur... Akşener’in, ‘’merkeze otur-
mayı ve birinciliğe aday olmayı’’ seçtiğini 
çok net görüyoruz.. Kırmızı çizgilerini 
koruyarak, ‘’incelikle’’ yapmaya çalışıyor 
kafasındakini... Doğru da yapıyor...

Akşener’in çizgisine uymayanların 
zaman içinde, ki daha çok zaman var, 
‘’kendi kendilerini tasfiye’’ ettiklerini gö-
receğiz... Ya da Akşener’in olası başarısı 
ve olası ‘’Başbakanmış gibi iktidara’’ ge-
lişiyle, aykırı düşüncedeki İyi Parti’lilerin 
kendi beyinlerindeki splantılarını tasfiye 
etmek zorunda kalacaklarını göreceğiz...

Değişmeyen ve değişmeyecek tek şey, 
değişimin’’ ta kendisidir!

iYi PARTi MERKEZ PARTiSi OLARAK ORTAYA ÇIKTI



 
 

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

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

yüzde 7,4 artş gerçekleşti 

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

Sevgi 
Emanet

 
 

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

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

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

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

yüzde 7,4 artş gerçekleşti 

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

Sevgi 
Emanet

27 OCAK 2022 PERŞEMBE

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel 
Macron Rusya’nın Ukrayna’ya saldırgan bir tutum sergilemesi duru-

munda bunun bedelinin ağır olacağı yönünde uyarıda bulundu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Devletin istikrara, icraata ihtiyacı 
vardır. Uzun ömürlü bir meclis ve hükümet, bu süreçte çok önemlidir.” ifadelerini kullandı

BEDELBEDELii COK  COK 
AGIR OLUR!AGIR OLUR!

Rusya’nın başkenti Moskova’da şair Nazım Hikmet Ran’ın 
doğumunun 120. yılı dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda Rusya 
Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yaptırım uygulayabileceğini söyledi

MOSKOVA Yu-
nus Emre Ens-
titüsü (YEE) ve 

Nazım Hikmet Vakfı’nın 
iş birliğiyle düzenlenen 
etkinliğe, Türkiye’nin Mos-
kova Büyükelçisi Mehmet 
Samsar’nın yanı sıra Mos-
kova YEE Müdürü Ömer 
Özkan, Rusya Yazarlar ve 
Yayıncılar Birliği (ASPİ) 
Başkanı Sergey Şargunov 
ile çok sayıda Türk ve Rus 
vatandaşı katıldı. Samsar, 
burada yaptığı konuş-
mada, Nazım Hikmet’in 
geride sayısız eser bırak-
tığını belirterek, “Nazım, 
vefatından bunca yıl sonra 
dahi dostluk köprüsünün 
kurulmasına vesile olmak-
ta, bu bağlamda, Türkiye 

ve Rusya’dan bizlerin 
burada buluşmasına vesile 
olmuştur.” dedi. Hikmet’in 
esirlerinin birleştirici etkiye 
sahip olduğunu dile getiren 
Samsar, “Milli şairimiz 
Nazım’ın anısına ve mira-
sına sahip çıkmaya devam 
edeceğiz. Bu vesileyle, Na-
zım Hikmet ayakta olduğu 
dönemde olduğu gibi şu 
anda kucak açmaya devam 
eden Rusya’ya da şükranla-
rımızı ifade ediyoruz.” diye 
konuştu.

Yemek ikramı yapıldı
Moskova YEE Müdürü 
Özkan, Nazım Hikmet’in 
eserleriyle insanlarda güzel 
duygular yarattığını belirte-
rek, “Biz, Moskova Yunus 

Emre Enstitüsü açıldığın-
dan beri senede en az iki 
defa Türk ve Rus dostla-
rımızla Nazım vesilesiyle 
bir araya gelebiliyoruz.” 
ifadesini kullandı. Rusya 
Yazarlar ve Yayıncılar 
Birliği Başkanı Şargunov, 
Nazım Hikmet’in “efsane” 
olduğunu ve Rusya’da 
yaşadığı için Nazım ile 
gurur duyduklarını söyledi. 
Konserle devam eden et-
kinlikte, Nazım Hikmet’in 
şiirleri okundu. Etkinliğe 
katılanlara Türk mutfağın-
dan lezzetler ikram edildi.

Nazım Hikmet kimdir?
15 Ocak 1902 yılında doğan 
dünyaca ünlü şair Nazım 
Hikmet Ran, 61 yaşında 

hayata veda etti.
Bakanlar Kurulu 
tarafından 1951’de 
Türk vatandaşlığından 
çıkarılan Nazım Hik-
met, hayatının sonraki 
yıllarını Sofya, Varşova 
ve Moskova’da geçirdi, 
3 Haziran 1963’te kalp 
krizi sonucu vefat etti. 
Nazım Hikmet, vefatın-
dan 46 yıl sonra Bakan-
lar Kurulu kararıyla 
yeniden Türk vatandaşlı-
ğına kabul edildi.

BIDEN, başkent 
Washington’da küçük 
bir işletmeye yaptığı 

ziyaret esnasında gazetecile-
rin sorularını yanıtladı. Bir 
gazetecinin “Ukrayna’yı işgal 
ederse Putin’in kendisine 
yaptırım uygular mısınız?” 
sorusuna Biden, “Evet” yanı-
tını verdi. Biden, NATO’nun 
Doğu kanadındaki ülkelerin 
korunması için 8 bin 500 
Amerikan askerinin alarmda 
beklediğini ve bu askerlerin 
bir kısmının yakın zamanda 
Avrupa’ya hareket edebi-
leceğini belirterek, “Hiçbir 

NATO ülkesinin korkmasına 
gerek yok, NATO olarak 
biz onların savunmasına 
geleceğiz.” dedi. Olası bir 
Ukrayna işgalinin Rusya için 
ekonomik sonuçları olacağını 
belirten Biden, “Ukrayna’ya 
Amerikan askeri ya da 
NATO askeri yerleştirme 
planımız yok.” diye konuş-
tu. Biden, Putin’i de işgalin 
bedelinin “çok ağır” ola-
cağı konusunda uyardığını 
vurgulayarak, “Ona eğer 
Ukrayna’ya sınıra yığdığı tüm 
askerleri ile girerse bunun 
2. Dünya Savaşı’ndan bu 

yana en büyük işgal olacağını 
söyledim. Bu durum tüm 
dünyayı değiştirir.” ifadeleri-
ni kullandı.

MOSKOVA’DA NAZIM
HIKMET IÇIN ANMA

PUTIN’E YAPTIRIM
UYGULAYABILIRIZ

UZUN OMURLU MECLIS SART

Fransa Cumhurbaşkanı 
Macron ile Scholz, Berlin’de 
görüştü. İki lider, görüşme 

öncesinde ortak basın toplantısı 
düzenlendi. Ukrayna-Rusya sını-
rında zor bir durumla karşı karşıya 
olduklarına işaret eden Scholz, 
sınırda çok sayıda askerin konuş-
landığını ve “oradaki durumun 
korkulandan farklı bir şekilde ge-
lişmesi için katkı sağlamak gerekti-
ğini” vurguladı. Scholz, Rusya’dan 
gerginliği düşürmesi için net adım-
lar atmasını beklediklerinin altını 
çizerek “Toprak bütünlüğünü ihlal 
eden askeri saldırganlığın sonuç-
ları ve çok yüksek bedeli olacağını 
açık bir şekilde belirttik.” ifadesini 
kullandı. Bunun yanı sıra ihtilafta 
tansiyonun düşürülmesi için de 
mücadele ettiklerini dile getiren 
Scholz, Rusya ile ABD arasında 
doğrudan görüşmelerin yapılmasını 
desteklediklerini anlattı.

Scholz, bu arada NATO ile 
Rusya arasında ve Avrupa Güven-
lik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 
kapsamında görüşmelerin yapıldı-
ğını, Normandiya Formatı’yla da 
Almanya ve Fransa’nın tansiyonun 
düşürülmesine katkı sağlayabile-
ceklerini söyledi.

Durumun ciddi olduğunu vur-

gulayan Scholz, Rusya ile görüş-
melerin yapılmasının iyi olduğunu 
belirtti. Burada Rusya’nın askeri 
saldırgan tavır sergilemesi duru-
munda nelerin olacağını da ifade 
ettiklerini aktaran Scholz, “Aynı 
zamanda görüşmeler ve müzake-
reler yoluyla bu durumdan çıkmak 
için her şeyi yapıyoruz. Bunu ABD 
ve müttefiklerimizle yakın koordi-
nasyon içinde yapmamız, zor du-
rumda iyi bir gelişmedir.” şeklinde 
konuştu. Scholz, Almanya’nın Uk-
rayna’ya neden silah vermediğine 
ilişkin bir soruya da Almanya’nın 
öldürücü silahlar sevk etmediğini 
ancak ülkesinin Ukrayna’ya maddi 
yardımda bulunduğunu veya askeri 
eğitim alanında yardım ettiğini 
anlattı. Almanya Başbakanı Scholz, 
Ukrayna’nın Almanya’ya güvenebi-
leceğini bildiğini kaydetti.

Macron: Hep birlikte 
teyakkuzdayız

Fransa Cumhurbaşkanı Mac-
ron da güncel gelişmeler ışığında 
uyanık kalmak gerektiğini söyleye-
rek “Hep birlikte teyakkuzdayız. 
Durumu ve gelişmeleri anlık olarak 
takip ediyoruz ve uygun cevaplar 
hazırlıyoruz.” dedi. Macron, müt-
tefiklerle birlik ve yakın koordi-

nasyon içinde hareket ettiklerini 
belirterek Rusya ile çeşitli düzeyde 
yapılan görüşmelere işaret etti.

EĞITIM ve Insan Sermayesi 
Geliştirme Komiseri Hajia 
Sa’adatu Madibbo Kawu, 

yaptığı açıklamada, hükümetin 
eyalette başörtüsü tartışması 
nedeniyle Müslüman ile Hristiyan 
liderleriyle bir araya geldiğini be-
lirtti. Kawu, hükümetin eyaletteki 
tüm okullarda başörtüsü takmak 
isteyen Müslümanların serbest 
olduğunu söyledi. Hem Müslü-
man hem de Hıristiyan liderlere 
eyalette barışın hüküm sürmesine 

izin vermeleri için çağrıda bulan 
Kawu, “Nijerya’da din özgürlüğü 
var. O yüzden okullarda da Müs-
lüman çocuklarımız başörtüsü 
takabilirler.” dedi.

Başörtüsü tartışması
Hükümet, Kwara eyaletinde tüm 
okullarda Müslüman kız öğrenci-
lerin başörtüsü takabilmesi için 
26 Şubat 2021’de serbestlik kararı 
alacağını duyurmuştu. Kararı, 
Müslümanlar memnuniyetle 

karşılarken Hristiyanlar karşı çık-
mıştı. Kwara eyaletinde 10 devlet 
okulu 8 Mart 2021’de Müslüman 
ve Hristiyan dini liderlerin kız 
öğrencilerin başörtüsü kullanması 
konusunda uzlaşıya varamaması 
üzerine geçici olarak kapatılmıştı. 
Eyalet hükümetinin kararıyla 17 
Mart 2021’de yeniden açılan okul-
ların birinde Müslüman kız öğren-
cinin okula girişinin engellenmesi 
nedeniyle iki grup arasında çıkan 
çatışmada 5 kişi yaralanmıştı.

Nijerya’da başörtüsü serbest
Nijerya’nın Kwa-
ra eyaletindeki 

okullarda Müslü-
man kız öğrenci-
lerin başörtüsü 
takmasının ser-
best bırakıldığı 

bildirildi

“RUSYA ile diyalogdan asla 
vazgeçmeyeceğiz” diyen Macron, 
Fransa’nın her zaman diyaloğu 
desteklediğini savundu. Mac-
ron, Rusya’yı yeniden gerilimi 
düşürme sürecine getirmek için 
diyaloğun önemli olduğuna işa-
ret ederek “Aynı zamanda ortak 
bir cevap hazırlıyoruz. Saldırgan-
lık durumunda cevap verilecek-
tir. O zaman maliyeti yüksek 
olacaktır.” değerlendirmesinde 
bulundu. Fransa Cumhurbaş-
kanı, Almanya ve Fransa’nın 
Ukrayna ihtilafında birlikte ha-
reket ettiklerini vurguladı. Rusya 
Devlet Başkanı Vladimir Putin 
ile 28 Ocak Cuma günü telefon-
da görüşeceği bilgisini payla-
şan Macron, burada gerilimi 
azaltmak için yollar önereceğini 
ve görüşmenin “birkaç noktayı 
açıklığa kavuşturmakla ilgili 
olacağını” kaydetti.

Diyalogdan 
vazgeçmeyeceğiz

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, 
sırasıyla Yeniden Doğuş Parti-
si (YDP), Halkın Partisi (HP), 

Demokrat Parti (DP), Cumhuriyetçi 
Türk Partisi (CTP) ve Ulusal Birlik 
Partisi (UBP) liderleri ve temsilci-
lerini makamında kabul etti. Tatar, 
siyasi parti başkanları ve başsavcı ile 
yaptığı görüşmenin ardından yaptığı 
açıklamada, hükümeti kurma görevi-
ni, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 
yeni seçilen milletvekillerini askıya 
alması ve yemin töreninin ardından 
vereceğini ifade etti. Seçim yasakla-
rının yeni hükümet kurulana kadar 
devam edeceğini belirten Cumhur-
başkanı Tatar, mevcut Başbakan 
Faiz Sucuoğlu’nun yemin töreninin 

ardından istifasını sunacağını ve 
kendisinin de Başbakan Sucuoğ-
lu’na yeni hükümeti kurana kadar 
geçici görevlendirme yapacağını dile 
getirdi.
Açıklamasında parti başkanlarıyla 
seçim sürecinin değerlendirmesinin 
yapıldığı vurgulayan Tatar, sürecin 
sürat kazanması için parti başkanları 
ve heyetleriyle görüşmelerin yapıldı-
ğını ifade etti.

Meclis görev başında
Cumhurbaşkanı Tatar, yemin tö-
reninden sonra iş başı yapabilecek 
hükümetin, yeni seçilen KKTC Mec-
lisi’nden güvenoyu alması gerektiğine 
dikkat çektiği açıklamasında, mevcut 

hükümetin ve KKTC Meclisi’nin ha-
len görev başında olduğunu belirtti. 
YSK’nın kesin sonuçları açıklamasın-
dan 10 gün sonra KKTC Meclisi’nin 
toplanacağını, yemin töreni sonra-
sında da görevlendirme yapılacağını 
ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, 
Başbakan Sucuoğlu’na görevi vere-
ceğini, o güne kadar da hükümet kur-
ma çalışmalarının başlamış olduğunu 
ve resmî görevlendirmenin 15 gün 
sonra olabileceğini ifade etti.

Hükümet hızla kurulmalı
Yeni hükümetin hızlı bir şekilde 
kurulması gerektiğine dikkati çeken 
Tatar, “Fotoğraf açıktır, yeni hükü-
metin hızlı bir şekilde oluşması için 

hazırlıkların önceden yapılacağına 
inanıyorum.” diye konuştu. Seçi-
me katılan herkese teşekkür eden 
Cumhurbaşkanı Tatar, katılımın 
az olmasına rağmen Kıbrıs Türk 
halkının iradesini ortaya koyduğu 
değerlendirmesinde bulundu. Açık-
lamasında, Türkiye’nin de desteğiy-
le bu sıkıntılardan nasıl çıkılacağı 
konusunda yeni hükümete görev 
düştüğüne işaret eden Tatar, bir an 
önce yeni hükümetin kurulmasını 
temenni ettiğini belirtti. Cumhurbaş-
kanı Ersin Tatar, Rum tarafından 
gelen “Maraş’a karşılık Ercan” açık-
lamaları üzerine ise basında çıkan 
konulara itibar etmediklerinin altını 
çizdi. DHA
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Y urt dışında çalışma, yerleşim ve
aile vizesi başvurularında popü-
lerliği katlanarak artan ülkelerin

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

30 saatte açıklanıyor

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

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

Çok daha ekonomik

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

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

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

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

Okuryazarlık artacak 

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

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak 

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

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

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

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

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

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

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

Pekiştirmek istiyoruz 

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

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

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

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30 saatte açıklanıyor

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

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

Çok daha ekonomik

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

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

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

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

Okuryazarlık artacak 

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

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak 

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

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

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

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

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

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

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

Pekiştirmek istiyoruz 

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

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

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

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

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

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

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

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

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

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

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

‘Da Vinci Kids’ Tiktok YazFest’de 
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TURKTURK  
EDEBEDEBiiYATININ CINARIYATININ CINARI

BILLBOARD dergisi-
nin müziğini; ‘duygu-
sal, işlenmemiş ve Jeff 

Buckley ile karşılaştırılabilecek 
kadar dingin’ olarak tanım-
ladığı, BRIT Awards sahibi 
İngiliz şarkıcı ve söz yazarı 

Tom Odell, 1 Temmuz Cuma 
akşamı KüçükÇiftlik Park’ta 
sahneye çıkacak. Ülkemizde 
daha önce verdiği konserlerinin 
biletleri haftalar öncesinde 
tükenen Tom Odell, Avrupa 
turnesi kapsamında Epifoni 
organizasyonu ile İstanbul’da 
hayranlarıyla bir araya gelecek. 
‘Another Love’ ile listele-
ri altüst eden; Elton John, 
Leonard Cohen ve Bob Dylan 
şarkılarını dinleyerek büyüdü-
ğünü söyleyen Odell, duygusal 
ve insanı ruhundan yakalayan 
melodileriyle hayat bulan 
albümü ‘Long Way Down’ı, 
2013 yılında çıkardı. Geçtiğimiz 
yıl son albümü ‘Monsters’ı ya-
yınlayan Tom Odell, romantik 
şarkılarını Türk hayranları için 
seslendirecek.

DÜNYACA ÜNLÜ POPÇU 
İSTANBUL’A GELECEK

İşte bazı 
eserleri

BOĞAZA HAKİM BİR CAMİ

İYİ Kİ VARSIN EREN ÇOK SEVİLDİ

Şiirlerinden çok romanları ve edebiyat tarihi araştırmalarıyla tanınan, edebiyatçılığının yanı sıra 
kişiliğiyle de dikkati çeken Ahmet Hamdi Tanpınar, vefatının 60. yılında eserleriyle hatırlanıyor

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Kampü-
sü’nde yapımı tamamlanan 18 Mart Hatime Ana Ulu Ca-
misi, boğaza hakim noktadaki mimarisiyle ilgi görüyor

Dünyaca ünlü indie pop sanatçısı Tom Odell, 1 Temmuz 
Cuma akşamı KüçükÇiftlik Park’ta sevenleriyle buluşacak

YAPIMINA 2019’da 
başlanan ve aynı anda 
10 bin kişinin ibade-

tine imkan sunan cami, 6 mi-
naresiyle de dikkati çekiyor. 
Toplamda 5 bin 244 metre-
kare alandan oluşan camide, 
taç kapı girişiyle vurgulanan 
iç avlu bulunuyor. Ana yapıda 
2 bin metrekare bodrum kat, 
2 bin 25 metrekare zemin 
kat, 762 metrekare mahfil 
katı ibadet alanı olarak önem 
kazanıyor. Camiye, 22 kubbe 
ile kare formunda tasarlanan 
avlu kısmına 3 farklı yönden 
açılan kapılarla ulaşılıyor. 
Bodrum katında tuvalet ve 
abdesthaneler, atölye alan-
ları, çocuk oyun salonu, 

kütüphane, toplantı, derslik 
ve seminer odaları yer alan 
caminin oturum alanı 4 bin 
800 metrekare, bahçe alanı 
14 bin 200 metrekareden olu-
şuyor. 60 metrelik iki şerefeli 
4 minare ile 55 metrelik tek 
şerefeli 2 minaresi bulunan 
cami, kentin en büyük ibadet-
hanesi olma özelliğini taşı-
yor. ÇOMÜ Rektörü Prof. 
Dr. Sedat Murat, camide 
çalışmaların büyük ölçüde 
tamamlandığını söyledi. 
Caminin oluşturulmasında 
ve yapımında birçok kuruluş 
ile kişinin emeği olduğunu 
belirten Murat, “Cami yapımı 
esnasında ekonomik sıkıntı-
larla karşı karşıya kalınan bir 

dönemde İÇDAŞ 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Tacettin 
Aslan çok önemli 
bir adım atarak 
yaklaşık 45 milyon 
liralık bütçeyle ca-
mimizi tamamladı. 
Fiilen açılışını 
yaptık ancak bu 
cuma resmi açılı-
şını da kısmetse 
gerçekleştirece-
ğiz.” dedi.

Ahmet Hamdi 
Tanpınar’ın eserle-
rinden bazıları şöyle: 
“Huzur”, “Mahur 
Beste”, “Sahne-
nin Dışındakiler”, 
“Saatleri Ayarlama 
Enstitüsü”, “Ay’daki 
Kadın”, “Şiirler”, 
“Bütün Şiirleri”, 

“Seçmeler”, “Abdullah Efen-
di’nin Rüyaları”, “Yaz Yağmuru”, 
“Hikayeler”, “Tevfik Fikret Hayatı 
Şahsiyeti Şiir ve Eserlerinden Par-
çalar”, “Namık Kemal Antolojisi”, 
“19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi”, 
“Yahya Kemal”, “Edebiyat Üze-
rine Makaleler”, “Mücevherlerin 
Sırrı”, “Edebiyat Dersleri”, “Beş 
Şehir”, “Yaşadığım Gibi”, “Ahmet 
Hamdi Tanpınar’ın Mektupları”, 
“Tanpınar’dan Hasan Ali Yücel’e 
Mektuplar”

Yazar ve şair Ahmet 
Hamdi Tanpınar, 
“Huzur”, “Saatleri 

Ayarlama Enstitüsü” ve “Beş 
Şehir” gibi eserleriyle ede-
biyat dünyasında yer buldu. 
Kadı Hüseyin Fikri Efendi 
ile Nesime Bahriye Hanım’ın 
çocuğu olarak 23 Haziran 
1901’de İstanbul’da dünyaya 
gelen Tanpınar, farklı şehir-
lerde okuduğu ilkokul, ortao-
kul ve lisenin ardından baytar 
mektebinde eğitim aldı. Lise 
öğrencisiyken Yahya Kemal 
Beyatlı’dan etkilenen ve 
1919’da İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi’ne başla-
yan Tanpınar, 1920’de “Altın 
Kitap” dergisinde yayınlanan 
“Musul Akşamları” şiiriyle 
adını duyurdu.

Hocaları arasında Beyat-
lı’nın yanı sıra Cenap Şa-
habettin, Necip Asım, Rıza 
Tevfik, Fuad Köprülü, Ferit 
Kam, Yusuf Şerif Kılıçel, Ali 
Ekrem Bolayır, Hüseyin Da-
niş gibi isimlerin de yer aldığı 
usta yazar, “Şeyhi’nin Hüsrev 
ve Şirin’i” teziyle 1923’te 
fakülteden mezun oldu. Daha 
sonra Erzurum, Konya, An-
kara ve İstanbul’daki farklı 

okullarda estetik, mitoloji 
ve edebiyat öğretmenliği 
yapan Tanpınar’ın eserleri 
“Dergah”, “Milli Mecmua”, 
“Hayat”, “Görüş”, “Ülkü”, 
“Varlık”, “Oluş”, “Kültür 
Haftası” ve “Aile” dergile-
rinde okuyucuyla buluştu. İlk 
düz yazısı 20 Aralık 1928’de 
“Hayat” dergisinde oku-
yucuyla buluşan Tanpınar, 
farklı bir çalışma alanı olarak 
çeviriye başladı ve 1929’da E. 
T. A. Hoffmann’ın “Kremon 
Kemanı” ile Anatole Fran-
ce’tan “Kaz Ayaklı Kraliçe 
Kebapçısı” kitaplarını tercü-
me etti.

Edebiyat tarihini yazdı
Ankara’da 1930’da Ahmet 
Kutsi Tecer ile birlikte 
“Görüş” dergisini çıkarmaya 
başlayan Tanpınar, 1932’de 
Kadıköy Lisesi’ne, 1933’te ise 
estetik mitoloji dersi vermek 
üzere Sanayi-i Nefise Mekte-
bi’ne atandı. Kendi ifadesiyle 
1932 yılına kadar “radikalist 
bir Batıcı” olup Doğuyu 
tamamıyla reddeden yazar, 
sonrasında ise yenileşmenin 
gereğine inanmasına rağmen 
Osmanlı medeniyetinin ve 
büyük değerlerin giderek kay-
bolmasından gelen bir hüzün 

de yaşadı. İstanbul Üniversi-
tesi Edebiyat Fakültesi’nde 
yeni kurulan “19. Asır Türk 
Edebiyatı Kürsüsü”nde 
1939’da profesör olarak görev 
alan Tanpınar, Tanzimat’tan 
sonraki Türk edebiyatının 
tarihini yazmakla görevlendi-
rildi. İslam Ansiklopedisi için 
maddeler kaleme alan usta 
yazar, 1940’ta Kırklareli’nde 
topçu teğmeni olarak vatani 
görevini yaptı. Ahmet Hamdi 
Tanpınar, 1942’de CHP Kah-
ramanmaraş Milletvekili oldu 
fakat siyasete girmekten hiç 
memnun olmadı. Şiirlerinden 
çok romanları ve edebiyat 
tarihi araştırmalarıyla ta-
nınırken, edebiyatçılığının 
yanı sıra kişiliğiyle de dikkati 
çeken yazarın 1944’te tefrika 
halinde yayınlanan “Mahur 
Beste” romanı 1975’te ba-
sıldı. Tanpınar, eserini Lale 
Devri’nin ünlü hanende ve 
bestekarı Eyyübi Ebubekir 
Ağa’ya ithaf etti. Eserlerin-
de zaman duygusunu, mazi 
düşüncesi ve rüya estetiğini 
sıkça işleyen yazar, psikolojik 
tahlillere geniş yer verdiği hi-
kaye ve romanlarında batılı-
laşma ve gelenekler arasında 
kalan kişilere odaklandı. Usta 
edebiyatçının 1948’de tefrika 

halinde yayımlanan “Huzur” 
eseri, 1949’da kitap haline ge-
tirilerek okuyucuyla buluştu. 
Bir süre Milli Eğitim Mü-
fettişliği de yapan Tanpınar, 
1949’da İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Türk Dili 
ve Edebiyatı Bölümü’nde ye-
niden görev yapmaya başladı.

Yazdığı kitapla zirveye çıktı
Tanpınar’ın, Türk insanının 
Doğu ile Batı arasında boca-
lamasını irdeleyen “Saatleri 
Ayarlama Enstitüsü” eseri 
1961’de yayımlandı. Anado-
lu’da süren Kurtuluş Savaşı 
ile İstanbul’daki aydınlarla 
halkın farklı kesimlerinden 
insanların değişen hayatlarını 
işleyen ve “Mahur Beste” ve 
“Huzur” eserleriyle birlikte 
üçleme oluşturan “Sahne-
nin Dışındakiler” kitabı ise 
1950’de tefrika edilip, vefa-
tından sonra 1973’te okuyu-
cunun beğenisine sunuldu. 
“Beş Şehir” isimli eseri de ka-
leme alan Tanpınar, roman-
larında gerçekçi ve sosyal so-
runlara eğilen tarzıyla dikkati 
çekti. İstanbul’da 23 Ocak 
1962’de vefat eden Tanpınar, 
Aşiyan Mezarlığı’nda Yahya 
Kemal’in mezarının yanına 
defnedildi.

ÖMER FARUK ARPACIK

Usta yazarın tamamla-
yamadığı ve öldükten 

sonra notları içeri-
sinden toparlanarak 
yayına hazırlanan ro-
manı “Aydaki Kadın” 

1987’de basıldı.

TRABZON Maçka’da 
teröristlerin kurduğu 
pusuda şehit olan Eren 

Bülbül ve Astsubay Kıdemli 
Başçavuş Ferhat Gedik’in ya-
şam öyküsünü anlatan ‘Kesişme; 
İyi ki Varsın Eren’ filmi özel 
bir gösterimle Eskişehir’de gala 
yaptı. Anadolu Üniversitesi, Si-
nema Anadolu salonundaki özel 
gösterime CHP Eskişehir Mil-
letvekili Jale Nur Süllü, Cum-
huriyet Başsavcısı Murat İrcal, 
Anadolu Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Fuat Erdal, Eskişehir 
Vali Yardımcısı Salih Altun, 
Eskişehir Jandarma Komutanı 
Albay Ercan Atasoy, Eskişehir 
Emniyet Müdürü Yaman Ağır-
lar ile çok sayıda davetli izledi. 
Gösterime ayrıca, ‘Kesişme, İyi 
ki Varsın Eren’ filminde Eren 
Bülbül’ü canlandıran Rahman 
Beşel, Eren’in annesi Ayşe 
Bülbül’ü canlandıran oyuncu 
Mutlunur Lafçı, şehit trafik 
polisi Fethi Sekin’i canlandıran 
oyuncu Kemal Balıbaş ve filmin 
dijital sanatlar genel koordi-
natörü Çağlar Ercan katıldı. 
Anadolu Üniversitesi rektörü 
Prof. Dr. Fuat Erdal, filmle 
birlikte şehit olan Eren Bülbül 
ve Astsubay Kıdemli Başçavuş 
Ferhat Gedik’i andıklarını ifade 
ederek, “Onların hikayesinden 
yola çıkılarak çekilen son derece 
güzel bir filmi birlikte izliyoruz. 
Bütün şehitlerimizi rahmet ve 
minnetle anıyoruz. Bu filmde 
emeği geçen herkese teşekkür 

ediyorum” dedi.

Eren’in ablası şive koçum oldu
Filmde şehit Eren Bülbül’ün an-
nesi Ayşe Bülbül’ü canlandıran 
oyuncu Mutlunur Lafçı özellikle 
şive konusunda zorlandığını 
söyledi. Filmin Bülbül ailesinin 
yaşadığı evlerinde çekildiğini 
ve sete giderken Eren Bülbül 
kabrinin yanından geçtiklerini 
anlatan Lafçı, “Ben filmde Eren 
Bülbül’ün annesini canlandı-
rıyorum. Benim en çok kork-
tuğum şeylerden biri şeviydi. 
Eren’in ablası Yeter bana şive 
koçluğu yaptı. Aileyle tanıştım, 
onlarla çok vakit geçirdim. 
Karadeniz’de benim hiç görme-
diğim bir hayat neticede. İnek 
sağmadan tutun, yayla yolunda 
yürümek, 13 çocuklu bir ailenin, 
nasıl vakit geçirdiğiyle ilgili 
aileyle vakit geçirerek bunları 
deneyimledim. Film gerçek 
mekanlarında çekildi, biz hep 
Eren’in kabristanının önünden 
geçerek sete gittik. Bu bizi çok 
zorladı. Ben sete girmeden 
çekeceğim sahnenin Ayşe anne-
den hikayesini dinledim. Çünkü 
yazılanların hepsi gerçek” diye 
konuştu. Filmin dijital sanatlar 
genel koordinatörü Çağlar Er-
can ise filmin çok hassas konu 
içerdiği için doğru işlenmesine 
gayret ettiklerini belirterek, 
“Öncesinde şehidimizin ailesiyle 
görüşmelerimiz başlamıştı. Ayşe 
Bülbül ve Cemile Gedik’le gö-
rüşmelerimiz başlamıştı. Bunlar 

çok hassas konular ve çok doğru 
işlenmesi gereken konular. 
Çünkü Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti bir tarafın sesi ve sözcü-
sü olamaz, bütün vatandaşları 
kucaklar” dedi.

Karadeniz’de oyuncu aradılar
Filmde şehit Eren Bülbül’ü 
canlandırması için yaklaşık 5 bin 
kişi arasından seçilen 17 yaşın-
daki lise öğrenci Rahman Beşel 
ise filme dahil olma hikayesini 
anlattı. Rolü için 1 ay Bahar 
Kerimoğlu ile çalıştıklarını ifade 
eden Beşel, “Film için bütün 
Karadeniz bölgesinde oyuncu 
aranıyordu. En son kaymakam-
lık, muhtarlık ve Milli Eğitim’e 
başvurdular. Benim mezun 
olduğum ortaokula geldiler. 
Orada kendimi tanıttım. Yaşım, 
boyum, kilom falan. Orada bu 
tarz bir tanıtım videosu çektik. 
Ondan sonra İstanbul’da 1 ay 
Bahar Kerimoğlu’ndan oyuncu-
luk eğitimi aldım. Ben bundan 
önce çok utangaç birisiydim. O 
zamanki gibi olsam burada bu 
konuşmayı yapamazdım. Bahar 
Kerimoğlu bu 
konuda bana 
çok yardımcı 
oldu. Daha 
önce oyuncu-
luk deneyimim 
olmadığı için 
Hatay’a gittim. 
Hatay’da da 
çekimlerimiz 
oldu. Sete 

alışmam için neler yapmam 
gerekiyorsa öğrenmeye çalıştım. 
Böyle bir biyografi filminin, 
Eren Bülbül ve Ferhat Gedik’in 
filminin çekilmesi çok güzel. 
Gün geçtikçe halkımızın sevgisi-
ni kazanıyoruz. Ben sosyal med-
yadan gelen mesajların hepsini 
tek tek okuyorum. Çok güzel 
mesajlar alıyorum. Eren Bülbül 
ve Ferhat Gedik’in hayatı çekil-
diği için çok mutluyum” dedi.

Gemi mühendisi olmak isterdim
Lise eğitiminin ardından gemi 
mühendisi olmak gibi bir haya-
linin olduğunu ancak sinema 
sektörüne girdikten sonra fikri-
nin değiştiğini anlatan Rahman 
Beşel, şunları söyledi: “Daha 
önce böyle bir şey, oyuncu ola-
yım diye aklımın ucundan bile 
geçmezdi. Benim gemilere karşı 
bir düşkünlüğüm var. Gemi 
mühendisi olmak isterdim. Bu 
sektöre girdikten sonra çok az 
bile olsa sektörü tanıdım. Biraz 
da bu sektörü sevdim diyebi-
lirim. Bu yolda devam etmek 
isterim.”

Şehit Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in anısına çekilen ‘Kesişme: İyi Ki 
Varsın Eren’ filminin Eskişehir galası Anadolu Üniversitesi Sinema Anadolu Salonu’nda yapıldı

ÖĞRENCİLERE SANAT DESTEĞİ

TÜRKIYE’DE 
kültür-sanat alanında 
önemli yatırımları olan 

Eczacıbaşı Topluluğu, gençle-
rin hayata katılımına ve sanatla 
buluşmasına yönelik geliştirdiği 
yeni bir projeyi hayata geçi-
riyor. Topluluğun desteği ile 
2022’de 50’nci yılını kutlayan 
İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın 
(İKSV) tüm etkinliklerinde 
geçerli olmak üzere öğrenci 
biletleri 10 TL’den satışa sunu-
lacak. Yarınları şekillendirecek 
gençlerin hayatında sanatın 
varlığına büyük önem veren 
Topluluk, bu desteği ile kurucu 
sponsoru olduğu İKSV’nin 
bu yıl düzenleyeceği 50’nci yıl 
özel etkinliklerinde, İstanbul 
Film Festivali, İstanbul Müzik 
Festivali, İstanbul Caz Festi-
vali, İstanbul Tiyatro Festivali, 
Filmekimi, Gezgin Salon ve ve 
Salon İKSV’de öğrencilerin 
unutamayacakları deneyimler 
yaşamalarına vesile olacak.

Gençleri önemsiyoruz
Gençlerin sesine kulak vere-
rek böyle bir projeyi hayata 
geçirmekten mutluluk duy-
duklarını belirten Eczacıbaşı 
Topluluğu Yönetim Kurulu 
Başkanı Bülent Eczacıbaşı, 
“Kültür-sanatın insanların ha-
yatındaki dönüştürücü gücün-

den hareketle, öğrenciler için 
75’inci yılımızda Kültür Sanat 
Kart projemizi başlatmıştık. 
Gençlerimizi dinlemeye devam 
ediyor ve 80’inci yılımızda bu 
projeyi daha da büyüterek 
Eczacıbaşı Genç Bilet Projemi-
zi başlatıyoruz. Eczacıbaşı’nda 
gençlerin yeri hep ayrı olmaya 
devam edecek” dedi. Yapılan 
araştırmaların, Türkiye’de 
gençlerin umutsuzluğunu ve 
hayata karışmakta yaşadıkları 
sıkıntıları ortaya koyduğunu 
belirten Eczacıbaşı, “Topluluk 
olarak gençlerin neler yaşadığı-
nı anlamaya çalışıyor ve onları 
dinliyoruz. Gençlerin kültür-sa-
nat etkinliklerine daha kolay 
erişebilmesiyle bir sanat dalının 
onların hayatında yeni bir pen-
cere açmasını, ilham vermesini 
diliyoruz. Bu nedenle İKSV’nin 
tüm etkinliklerinde 2022 
boyunca öğrenci biletlerinin 10 
TL olması için destek verdik. 
İnanıyoruz ki sanat ile gençle-
rimizin hayal dünyalarında yeni 
ihtimaller ve idealler belirecek, 
başarmaya olan inançları arta-
cak” diye konuştu.

Gençlerin sanata daha kolay erişebilmesine katkı sağlamayı amaç-
layan Eczacıbaşı Topluluğu’nun desteğiyle, İKSV’nin 2022’deki tüm 

etkinliklerinde öğrenci biletleri 10 TL’den satışa sunulacak



FATIH Terim’in 
gönderiliş süre-

cine ilişkin de 
konuşan Elmas 
şu ifadeleri kul-
landı; “Özel-
likle önemli 
bölümü yalan. 
İçinden geç-
tiğimiz son 
dönemde o 
kadar çok 
fazla yalan 
bilgi ve 

çirkin üslupla 
servis ediliyor 

ki, doğrusunu 
Galatasaraylılara 

anlatmamız lazım. 
Ben sizi çok seviyor 
olabilirim. Ama 
Galatasaray Spor 
Kulübü Başkanı’nın 
yapması gerekenler 
değişmez. Galatasa-
ray Başkanı istediği 
teknik direktörle, 

istediği kulüp 
başkanıyla, is-

tediği zaman 
alternatif-

leri gö-
rüşmek 
için 
görü-
şebilir. 
Yazdan 
beri 
böyle 
bir şey 
asla 

olma-
dı. Son 

ana kadar 
işin birlikte 

yürüyemeye-
ceğini anladığım 

ana kadar arkasında 

durdum. Bununla da çok eleştirildi-
ğim oldu. Bir hocayla çalışıyorsanız 
sonuna kadar sahip çıkmanız lazım. 
Ben görüşmeleri yaptım. Hakikaten 
Yönetim Kurulu’ndaki arkadaşlarıma 
çirkin, birebir saldırılar oldu. Bu tür 
şeylerle ilgili olarak yargıya gidiyoruz. 
Hocamıza böyle bir görüşme yapıldığı-
nı söylemedik. Sadece bir maç sonrası 
yaptığım görüşmede, Guardiola’nın 
eski yardımcılarıyla ilgili bir bilgi gel-
diğini, o bilgiyi ileteceğimi söyledim. 
Görüşmenin detaylarını anlatmadım. 
Orada haklıdır. Detayla ilgili bilgisi 
yok. Bilginin kimden geldiğini sordu, 
ben de anlattım. O arada başka sebep-
lerle hocamızla görüşme yaptık. O gö-
rüşmede yolları ayırınca ben yaptığım 
daha önceki görüşme sonucunda en 
uygun opsiyonun bu olacağına inan-
dığım için bu kararı aldım. Yönetim 
Kurulu’nda kimin karşı olduğu, kimin 
lehte olduğuna kadar bilgi kirliliği var. 
Domenec Torrent ile görüşmeyi ben 
yaptım. Yönetim Kurulu’nda Terim 
kalsın diyenler oldu. Değişikliğin 
zamanlamasıyla ilgili farklı fikirleri 
olanlar vardı. Özellikle bu konuda çok 
hassas davranmaya çalıştım. Camiamız 
için değerli olan bir insan var. 30 yıldır 
tanıyorum. Galatasaray için doğru 
olduğunu düşündüğüm kararı aldım. 
Bunun da arkasındayım. Bu kadar zor 
bir durumda Galatasaray’ı buradan 
çıkarmaya çalışıyorsanız, sizi kimsenin 
korumasını bekleyemezsiniz. Bu yalnız 
bir konum. Burada cesaret göstermek 
lazım. Birileri tarafından korunmayı 
bekliyorsanız, başkanlık yapmamanız 
lazım. Sporun ve futbolun bu kadar 
ufaldığı bir dönemde bunu yapmamak 
lazım. Bir Galatasaraylı olarak bil-
diklerim ve gördüklerim dahilinde en 
doğru olanı yapmaya çalıştım. Bunun 
doğru olup olmadığını zaman bizlere 
gösterecek. Kararı aldığım anki verile-
re de bakarsanız, bu kararı almak için 
yeterli sebebim vardı.” DHA

Galatasaray Başkanı Burak 
Elmas, Teknik Direktör Fa-
tih Terim’in ayrılışından beri 

suların durulmadığı sarı kırmızılı 
kulübün son durumuna dair açıkla-
malar yaptı. Fatih Terim’in ayrılma-
sından Domenec Torrent’in göreve 
getirilmesine dair birçok konuyu 
detaylarıyla anlatan Başkan Burak 
Elmas, TFF’nin kendisine yönelik 

tavrını da konuştu. Terim’le ayrılık 
kararını aldığı döneme ilişkin konuşan 

Elmas, “Kararı aldığım anki verile-
re de bakarsanız, bu kararı 

almak için yeterli sebe-
bim vardı” derken, 

“Federasyonda 
bizim bu yönetim-
den gitmemizi 
isteyenler var” 
ifadelerini 
kullandı. İşte 
Burak Elmas’ın 

çok konu-
şulacak 

açıkla-
ma-
ları: 

“Seçim dönemi çalıştığınız ekiple bir 
takım fikir ayrılıkları olabiliyor. Bun-
ları da dostça, uygun şekilde yolları 
ayırmak son derece doğal. Yönetim 
Kurulu’ndaki arkadaşlarımdan piş-
man mıyım? Hayır. Geriye bakacak 
bir şey yok. Galatasaray’ın zor bir 
döneminde aday olduk. Taşın altı-
na elimizi koyduk. Bu bizim için bir 
iktidar mücadelesi değil, Galatasaray 
mücadelesi”

BASKI VAR ALALAIM DEDİLER
Her zaman mantıklı hamleler yapma-
ya çalıştığını anlatan Elmas, “Gala-
tasaray’da bir scout departmanı var. 
İzleme departmanının hazırlamış 
olduğu ve hocamıza sunduğu bir liste 
vardı. Bu listeden birçok oyuncuy-
la konuştuk. Bir kısmıyla maliyette 
anlaşamadık. Çok konuşulduğu için 
söyleyebilirim mesela Ghezzal. Ghez-
zal örneğinde maliyetinin 4 milyon 
euroya geldiğini gördük. İçimizde bazı 
arkadaşlarımız ‘çok baskı var alalım’ 
dediğinde karşı çıktım. Galatasaray’ın 
geleceğiyle ilgili böyle bir kararı 
almamamız gerektiğini, zaten Galata-
saray’ın bu kararlarla buraya geldiğini 

söyledim.” dedi.

TRANSFERLERİ TERİM İSTEDİ
Galatasaray’a yapılan trans-
ferleri anlatan Elmas, “Do-
layısıyla o listede bulunan 
oyuncuları transfer ettik 
hocamızın da onayıyla. Ta-
kım böyle kuruldu. Yapılan 
transferler 35 milyon değil, 
21 milyon euro civarında. 
Uzun vadelerle yapılan 

transferler. Biz yaptığımız 
transferlerin evraklarının ta-
mamını denetleme kuruluna 
teslim ettik.” diye konuştu. 

ASLINDA HEDEFİMİZ ŞUYDU…
Takım olarak yaratmak 
istedikleri havadan söz eden 
Elmas “Galatasaray yöneti-
minin popüler olmak adına 
karar alma lüksü yok. O 
yüzden transferde prensi-

bimiz şuydu. Geçmiş dönemlerde sü-
rekli transfer yapan, ilk 11’inin yüzde 
50’sini değiştiren, her sene sonu ciddi 
bir transfer hamlesine girmek zorun-
da kalan bir takımdan bahsediyorduk. 
Hedefimiz şuydu. Scout ekibi ve hoca-
mızın istediği genç oyunculara yatırım 
yapmak. Bu oyuncuların ücretlerini de 
öyle bir seviyeye getirmemiz lazımdı 
ki, geçmişte 90 milyon euro olan maaş 
bütçesini 55 milyona düşürmüştük en 
son. Bunu 30-35’lere düşürmeye çalı-
şıyoruz. Bunun için de ücret maliyet-
lerinin oyuncu başına 800 bin eurolara 
indirme hedefi vardı. Aslında Portekiz 
takımlarının yaptığı sisteme geçiş 
mecburiyeti vardı. Biz de bu sistemin 
ilk uygulamalarını yaptık.” şeklinde 
konuştu.

HOCAYLA KONUŞTUK
Gençleştirme operasyonuna dair de 
açıklama yapan Elmas, “Göreve gel-
dikten sonra Fatih hocayla çalışmak 
istememi söylemem çok normal. Diğer 
adaylar da kendilerine göre bir takım 
şeyler söylediler. Biz bu düşüncemi-
zi net paylaştık. Öncesinde de etik 
olarak konuşmadık. Göreve geldikten 
sonra hocayla şunu konuştuk. ‘Hocam 
Galatasaray’ın finansal durumu yapı-
lan hatalarla bu duruma geldi. Galata-
saray’da bir anlayış değişimi yapmamız 
lazım. Kontratının sonuna gelmiş, 
yüksek bedellerle oynayan oyuncuları 
Galatasaray bu finansal tabloda barın-
dıramaz. Genç, potansiyelli, satışından 
gelir elde edebileceğimiz oyuncuları 
transfer ederek, 11’leri belirleyip, her 
sene 4-5 oyuncu almak yerine yedek 
kulübesini kuvvetlendireceğimiz, arka-
da da birçok oyuncuyu izleyeceğimiz 
bir sistem kurmamız gerek. Bu sistem-
de de futbol aklı için siz benim için 
çok önemlisiniz. Sahada yer alın, sonra 
da sistemi kurduktan sonra bu sistem 
sadece oyuncu transferi değil. Depart-
manları da önemli. Total bir projeden 
bahsediyoruz. Bu proje ile yola çıktık. 
Aldatılma kelimesinin içerğini doldur-
mak lazım. Orada ne kastetti. Bana bir 
şey gelmediği için bilmiyorum. Ama 
benimle hemfikirdi.” dedi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, katıldığı bir televizyon programında sarı kırmızılı 
kulüpte yaşananlara dair açıklamalarda bulundu. Fatih Terim’in ayrılık sürecinin de-
taylarını anlatan Burak Elmas, “Bu kararı almak için yeterince sebebim vardı” dedi

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 

ARTIK BiR SEÇENEK YOK

YETERLI YETERLI 
SEBEBIM VARDI!SEBEBIM VARDI!

FATIH TERIM’I FATIH TERIM’I 
GÖNDERMEK IÇINGÖNDERMEK IÇIN

BURAK BURAK 

ELMAS NET 
ELMAS NET 

KONUŞTU
KONUŞTU

BU doğru ücret yapısıyla doğru 
kurgulanmış bir takım kurma. 
Potansiyelli oyuncuları tespit ederek 
takıma alma projesidir. Artık bir 
seçenek yok. Türk futbolunun 
geldiği durumda, Galatasaray’ın 
Bankalar Birliği ile anlaşmış olduğu 
bir anlaşma var. Şöyle de bir tehlike 
var. ‘Ödemiyorum ben, yine vade ve-
rirler’ diye düşünemezsiniz. Bir kere 
kulüplerin ilave finansman yaratmak 
için borçlanma kabiliyeti kısıtlanı-
yor. Finansal olarak borçlanamıyor 
kulüpler. İkincisi, bunu ödemezseniz 
biliyorsunuz bütün gelirler ortak bir 
havuzda toplanıyor ve kulüplerin 
kullanımına açılıyor. Yarın bir gün 
bu borcu ödemediğiniz zaman, ister-
se bankalar istediği başkan adayını 
veya yönetime yöneticileri koyma, 
bir nevi kayyum atama şansına sahip 
olabilirler. Bu maddi ve manevi sizin 
bağımsızlığınızı engelleyen çok tehli-
keli bir durum” açıklamasını yaptı.

BUGÜNE ALKIŞLARLA GELDİK
Yönetime dair de açıklama yapan 
Elmas “Eski alışkanlıklarımız ve 
Galatasaray’a bir şey olmaz diyerek 
buraya geldik. Bütün eksi bütçeler, 
olağan genel kurullarda alkışlar-
la geçti, zararlar borçla kapandı. 
Bugün geldiğimiz noktaya alkışlarla 
geldik. Gelirken ne kadar eleştiri-
leceğimizi biliyorduk. Bunu göze 
alarak geldik. Bu bir Galatasaray 
mücadelesi. Gelirken bunu çok üs-
tünde durarak söyledik. Galatasaray 
çok parçalandı son dönemlerinde. 
Liseli, lisesiz, bazen kasıtlı olarak 
körüklenen, bazen de bazı kesimle-
rin yaptığı hatalar nedeniyle ciddi 
anlamda ayrışıldı. Camiayı birleştir-
me hedefiyle ciddi anlamda görüş-
meler yaptık. İstişare kurulu kurduk. 
Birbiriyle uzun süredir kavgalı olan 
insanları Galatasaray için yan yana 
oturtmaya çalıştık. Divan Kurulu’n-
daki fikir ayrılıklarının telaffuz ediliş 
şeklini değiştirerek Galatasaray’ı 
değiştirme çabası sarf ettik.” dedi.

TFF BİZE KARŞI
Türkiye Futbol Federasyonu’nu 
da sert bir dille hedef alan Burak 
Elmas, “Ciddi anlamda Galatasaray 

karşıtı olduğunu düşündüğüm bir 
federasyon var. Yönetim içerisin-
de farklı konulara değişik tepki 
vermek isteyen arkadaşlar olabili-
yor. Rezan Epözdemir’in o arada 
vermek istediği tepki, biliyorsunuz 
Yönetim Kurulu Sözcüsü Remzi 
Sanver’in Beşiktaş maçından sonra 
‘Haklı galibiyet’ demesineydi. Rezan 
Bey’in duyduğu rahatsızlık duyduğu 
şeyler sürpriz değil. Fakat şöyle bir 
durum var. Biz yönetime geldikten 
sonra, ki hâlâ o iradem var. Eski 
alışkanlıklardan kurtulmak gerekti-
ğini düşündük. Başarısız olduğunuz 
zaman en kolayı hakemlerin arkası-
na sığınmaktır. O zaman kendi ta-
kımınızla ve yapmanız gerekenlerle 
ilgili şeyi hasır altı ediyorsunuz. Biz 
bunu yapmak istemedik. Takımdaki 
problemlerle hakemleri birbirine 
karıştırmamak lazım.”

TAKIM BORCUNU ÖDEYEMEZ
Türk futbolunun vahim bir noktaya 
gittiğini vurgulayan Elmas, “Ha-
kemlerin yaptığı ciddi hatalar oldu. 
Bazı hataların organize şekilde üst 
üste yapıldığını düşünüyorum. Hatta 
şunu bile düşündüm. Federasyonda 
bizim bu yönetimden gitmemizi is-
teyenler var. Hâlâ da düşünüyorum. 
Biz geldiğimiz günden beri şöyle bir 
durum var. Türk futbolu bu düşmüş 
olduğu durumdan toparlanmaz-
sa, Galatasaray dahil hiçbir kulüp 
borcunu ödeyemez. Tüm gelirlerin 
aşağıya indiği, adalet duygusunun 
yok olduğu, şampiyonluğun iyi ham-
leler yaparak kazanıldığı inancının 
kaybolduğu Türk futbolunda, bizim 
gelirlerimizi arttırmamız gerekiyor. 
Türk futbolunun yönetimine rağmen 
olmaz. Birtakım şeylerin düzelmesi 
lazım.” dedi.

BAZI BAŞKANLAR BENİ UYARMIŞTI
Kavga ve kaos ortamıyla sorunların 
örtülmek istendiğini belirten Elmas, 
“Değişim arzusunda olduğunuz 
zaman, mevcut sistemden memnun 
olan hiç kimse değişim olan birini is-
temez. Başta da Oğulcan (Çağlayan) 
mevzusuyla başladık olaylara. Huku-
ki olarak birbiriyle çelişen kararlar 
alındı. Diyalog ile çözmeye çalıştık 

biz bunları. Bazı kulüp başkanları 
‘boşuna uğraşmayın biz bu yoldan 
geçtik’ dediler ama biz bunu de-
nedik. Fakat şöyle bir manzarayla 
karşılaştık. Farklı kurullarda, farklı 
dengeler var. Dengelere kimin ha-
kim olduğu belli değil. Galatasa-
ray’a avantaj istemedik. Şu işi 
doğru yapalım, herkese eşit 
adalet sağlansın dedik. 
Fenerbahçe maçından 
sonra gittiğimizde diğer 
kulüp başkanlarına da 
haber verdim. Siz de 
gelin. Sorun herkesi 
etkiliyor. Kavga, kaos 
ortamı yaratılarak 
gerçek problemlerin 
üstü örtülüyor.” 
diye konuştu.

SEÇİM 
VAATLERİ
Seçim sürecindeki 
vaatleri hakkında da 
değerlendirmeler ya-
pan Elmas, “Asla yalan 
söylemedik. Verdiğimiz bütün 
taahhütlerin karşı taraflardan 
taahhütlerini aldık. Bazı gecik-
meler oldu şartlardan dolayı. 
Bazı yerlerde teminat şartları 
olmadı. Ama biz projelerimizi 2 
aylık sunmadık ki. Biz bunları 3 
senede gerçekleştireceğiz dedik. 
Galatasaray gül bahçesin-
de gelmedi. Biliyorsunuz 
Türkiye ekonomisinin du-
rumu ve şartlar ortada. 
Bizim geldiğimiz gün-
kü bütçeyi ufaltarak 
ödenebilir bir borcu 
ödemek için yüzde 
50 euro kuru arttı. 
Bunlarla mücadele 
ediyoruz. Borç-
lanamıyorsunuz, 
pandemiden çıktınız, 
naklen yayın geliri 
yok. Sponsor olmadı 
demek hata olur ama 
istediğimiz rakamlarda 
olmadı. Bunları yapmak 
için uğraşıyoruz. Zamanlama-
sı konusunda eleştiriler doğru. 
Ama hâlâ konuşuyoruz.” dedi.

Kulübün ekonomik durumu hakkında ifadeler kullanan Elmas, “Bunu bir küçülme olarak görmek yanlış. Avrupa’da bizim 
yarı bütçemizde olan takımlar Şampiyonlar Ligi’nde ciddi başarılar elde ediyorlar ve liglerini de domine edebiliyorlar

TERIM’E başkan yardımcılığı teklif 
ettiğini de anlatan Elmas, “Fatih Terim’in 

çok önemli bir futbol aklı olduğunu düşünüyo-
rum. Futbol aklı dediğiniz zaman Galatasaray’da 

5 kişi bile yoktur. Bu projenin idari bir proje oldu-
ğunu söyledim. Terim’in idari yönüne güveniyor-

dum. Efsanemizin sahadaki sonuçlarla yıpranmasını 
istemedim. Kendisinin de başkan yardımcısı olarak 
Sportif A.Ş.’de bu projenin uygulamasına devam 
etmesini arzu ettiğimi söyledim. Hocamız da arzu 
etmediğini söyledi, tabii ki kendi takdiridir. Ta-

bii ki ayrılıklar her zaman kolay değildir. En 
iyi şekilde yolları ayırmaya çalıştık. Sosyal 

medyada kasıtlı yapanlar da var, bu 
tepkileri göze almıyorsunuz bu 

zor kararları alamazsınız.” 
dedi.

BAŞKAN BAŞKAN 
YARDIMCILIĞI YARDIMCILIĞI 
TEKLİF ETTİMTEKLİF ETTİM

ISTEDIĞIM KIŞIYLE GÖRÜŞÜRÜM
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GALATASARAY, Montreal FC takımında 
forma giyen Victor Wanyama’nın trans-
ferinde aşama kaydetti. Torrent’in isteği 
üzerine transferi ön liberoda yoğunlaş-
tıran sarı kırmızılılar, kariyerinin büyük 
bölümü Belçika, İskoçya ve İngiltere’de 
geçen tecrübeli oyuncuyla her konuda 
anlaştı. Yeni Teknik Direktör Dome-
nec Torrent’in ‘ara Transfer döneminde 
alınması gereken futbolcular’ listesinde 
ilk sırada yer alan ön liberonun kim 
olduğu bilgisine ulaşıldı. Sarı kırmızılıla-
rın, kariyerinin büyük bölümünü Belçika, 
İskoçya ve İngiltere’de geçiren Kenyalı 
Victor Wanyama ile görüştüğü ve trans-
ferini imza aşamasına getirdiği öğrenildi. 
Kanada’nın Montreal FC Kulübü’nde 
forma giyen 30 yaşındaki Victor Wanyama 
ve menajeriyle bir haftadır temas halinde 
olan Galatasaray yöneticileri her konuda 
anlaşmaya vardı. İki yıl önce Totten-
ham’dan ayrılarak Montreal FC’ye trans-
fer olan Wanyama’nın, Avrupa’ya dönmek 
istediği için Galatasaray’dan teklife olum-
lu yanıt verdiği belirtildi. Tecrübeli ön 
liberoyla söz kesen sarı kırmızılılar şimdi 
Kanada ekibiye 
anlaşmaya çalı-
şıyor. Son anda 
bir pürüz çık-
madığı takdir-
de 30 yaşındaki 
futbolcunun 
sezon sonuna 
kadar kiralık 
olarak sarı kır-
mızılı kulübe 
imza atmasına 
kesin gözüyle 
bakılıyor. Wan-
yama’nın kesin 
olarak ayrılmak 
istemesi nede-
niyle Montreal 
FC’nin kira 
bedelinde fazla 
bir sorun çıkar-
ması beklenmi-
yor. (Hürriyet)

Beşiktaş formasıyla geçen 
sezon 26 lig maçında 15 
gol ve 5 asistlik per-

formansı sergileyerek Kara 
Kartal’a şampiyonluğu getiren 
Vincent Aboubakar, lig bitimin-
de Siyah-Beyazlılar’dan ayrıl-

mıştı. Geçen yıl 1 maç daha 
forma giymesi halinde 

sözleşmesinin 1.5 mil-

yon Euro maaştan 2 yıllık uzama 
durumunun bulunması sebebiyle 
yönetimle yaptığı ücret pazarlık-
larından sonuç alınamamasının 
ardından yıldız isim, son 10 mü-
cadelede forma giyememişti.

Batshuayi, yerini dolduramadı
Diz sakatlığının nüksetme ihti-
mali göz önünde bulundurularak 
yıldız isme 2.5 milyon euro maaş 
vermeyi reddedip sezon başında 
Chelsea’dan Michy Batshuayi’yi 
kiralayan yönetim, Aboubakar 
pişmanlığı yaşıyor. Lig bitiminde 
Arap kulübü Al Nassr’a transfer 
olan 30 yaşındaki forvet, yeni 
takımında 15 karşılaşmada 6 gol 
ve 4 asistle oynadı. Aboubakar, 
şovuna Afrika Ulurlar Kupası’n-
da Kamerun formasıyla devam 
ediyor. Afrika Uluslar Kupası’na 
ilk kez katılan Komorlar, önceki 

gün başkent Yaounde’deki Paul 
Biya Stadı’nda yapılan maça, 
asıl mevkisi kaleci olmayan bir 
oyuncuyla çıkmak zorunda kaldı. 
Boina’nın C Grubu’ndaki son 
maçta sakatlanması, Ahamada 
ve Ousseni’nin Kovid-19 test 
sonuçlarının pozitif çıkması 
nedeniyle kaleyi sol bek Alhad-
hur korudu. Kamerun,i Ekam-
bi’nin 29 ve Aboubakar’ın 70. 
dakikadaki golleriyle 2-0 öne 
geçti. M’Changama, Komarların 
81. dakikada kazandığı serbest 
vuruşta topu uzak mesafeden 
ağlarla buluşturdu ve farkı bire 
indirdi. Sonuncusu 2017’de 
olmak üzere kupayı 5 kez müze-
sine götüren Kamerun, sahadan 
2-1 galip ayrılarak çeyrek finalde 
Gambiya ile eşleşti. Aboubakar, 
4 maçta 6 gol atarak ülkesini 
sırtladı.

Geçen sezonki performansıyla Siyah- Beyazlılar’ı şampiyonluğa taşıyan 
Aboubakar, istediği maaşın verilmemesi sonrası transfer olduğu Al 
Nassr’ın ardından ülkesiyle de şova devam ediyor. Afrika Uluslar Ku-
pası’nda 4 maçta 6 gol atan yıldız isim, yönetimde pişmanlık yarattı!

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

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

13 maçlk seri bitti 

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi 

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

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

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

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

İlk yar 1-0 

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

Net skor 

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

Ankaragücü 
3’te 3 yaptı

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

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

Önemli bir golcü 

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

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

Hatayspor açklamşt 

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

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

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

2021 YILINDA  
TEK YENILGI 

TRABZONSPOR’DA 
her geçen sezon yükse-
len performansyla alkş 

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

Ugurcan Çakır’a 
Juventus talip  

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

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

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

çnda 3. galibiyeti elde etti.

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

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

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

YANAL’IN  
KARİYERİ

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

tasnda deplasmanda Aytemiz 
Alanyaspor'a 4-0 kaybeden Fraport 

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

13 maçlk seri bitti 

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi 

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

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

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

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

İlk yar 1-0 

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

Net skor 

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

Ankaragücü 
3’te 3 yaptı

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

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

Önemli bir golcü 

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

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

Hatayspor açklamşt 

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

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

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

2021 YILINDA  
TEK YENILGI 

TRABZONSPOR’DA 
her geçen sezon yükse-
len performansyla alkş 

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

Ugurcan Çakır’a 
Juventus talip  

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

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

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

çnda 3. galibiyeti elde etti.

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

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

Milli tenisçinin 
ilk şampiyonluğu
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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 
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JANSSEN SURPRiZi

ABOUBAKAR 
PISMANLIGI

FENERBAHÇE ‘nin Türk 
Milli Takımı’nı seçen genç 
yıldızı Ferdi Kadıoğlu’nun 

menajeri, Nottingham Forrest’ın 
davetlisi olarak İngiltere’ye 
gitti... Championship ekibinin 
teklifini dinleyecek olan Hollan-
dalı menajer daha sonra Ferdi’yi 
bilgilendirecek.  Ancak Ferdi’nin 
Championship’e değil Premier 
Lig’e gitmeyi tercih ettiği, mena-
jerinin serbest oyuncu statüsün-
de herhangi bir takımla görüşme 
yetkisi olmasına rağmen Premier 
Lig’den bir talep gelmedi. Ferdi 
ve menajerinin Mart ayına kadar 
teklifleri değerlendireceği bekle-
diği teklif gelmezse Fenerbahçe 
ile görüşmelerin yeniden başla-
yacağı, Fenerli yöneticilerinde 
Ferdi’nin menajerinin temaslarını 
yakın takibe aldığı gelen haber-
ler arasında.

FERDi’YE 
talip çıktı

Meksika’nın Monterrey takımında oynayan Fenerbahçe’nin eski santrforu Vincent Jans-
sen, acil golcü arayan Galatasaray’ın radarına girdi. Sarı-Kırmızılı kulübün, 27 yaşında-
ki Hollandalı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için teklif yaptığı öğrenildi

GALATASARAY ‘dan 
sürpriz hamle... Forvet 
hattına takviye için 

kolları sıvayan Sarı- Kırmızılılar, 
Fenerbahçe ‘nin eski golcüsünü 

gündeme aldı. Şu sıralarda Mek-
sika’nın Monterrey takımında görev 

yapan, ancak bu sezon formasını kay-
bettiği için ayrılmak isteyen 27 yaşındaki 

oyuncuyla, Galatasaray yakından ilgileni-
yor. Yönetimin, Avrupa’dan bir menacer 
vasıtasıyla Monterrey’e satın alma opsi-
yonlu kiralama önerisi yaptığı öğrenildi. 
Janssen cephesinde Türkiye’ye dönüşle 

ilgili herhangi bir sorun bulunmadığı, 
Meksika kulübünün talebine göre transfer 
sürecinin olumlu ya da olumsuz yönde 
şekilleneceği belirtiliyor.

Eski formundan uzak
Fenerbahçe’de 1 sezon kiralık oynayan 
Vincent Janssen, ardından kulübü Tot-
tenham’a geri dönmüş, 1 sezon da İngilte-
re’de geçirdikten sonra 9 milyon Euro’ya 
Monterrey’e transfer olmuştu. Meksika 
ekibinde toplam 78 maça çıkan ve 22 gol, 5 
asistlik performans sergileyen Janssen, bu 
sezon ise 13 resmi maçta sadece 540 daki-

ka şans bulabildi ve 1 gol 1 asistte kaldı.

Elde sadece Halil var
Galatasaray’daki en büyük sıkıntı ise 
mevcut kadroda Halil Dervişoğlu dışında 
golcü kalmaması. Mbaye Diagne’nin sa-
katlığı devam ediyor. Mostafa Mohamed 
de Afrika Kupası’nda. Ayrıca Mısırlı 
golcünün Türkiye’ye döndükten 
sonra da satılması gündeme 
gelebilir. Sarı-Kırmızılılar bu 
nedenle kadroyu bir an önce en 
az bir santrforla takviye etmenin 
hesapları içinde.

GALATASA-
RAY ‘ın sezon 
başında Adana 

Demirspor’a kiralık 
olarak gönderdiği 
Yunus Akgün fırtına 
gibi esiyor. 21 yaşındaki 
oyuncu 24 resmi maçta 
8 gol, 12 asistlik perfor-
mans sergiledi. Genç 
oyuncu, bu performan-
sıyla da Avrupa takım-
larının gözdesi haline 
geldi. Ancak Yunus 
Akgün yeni sezonda 
çubuklu formayı tekrar 
giymekten başka bir şey 
düşünmüyor. Sarı-kır-
mızılı Yönetim de 

Yunus’u satmaya sıcak 
bakmıyor.

Milli Takım daveti 
gelebilir
Yunus Akgün’ün 2024 
yılına kadar Galatasaray 
ile sözleşmesi bulunu-
yor. Genç oyuncunun 
transfermarkt verilerine 
göre, piyasa değeri ise 3 
milyon 600 bin euro. Se-
zon başında Yunus’un 
piyasa değeri 1 milyon 
euro civarındaydı. 21 
yaşındaki oyuncunun 
Milli Takım için de bir 
davet alması bekleniyor. 
Yunus, sağ kanadın dı-

şında on numara ve sol 
açıkta da görev yapabi-
liyor.

AKLI HALA ASLAN’DA
Sezon başında Adana Demirspor’a kiralık gönderilen Yunus Akgün 

gösterdiği performansla Avrupa takımlarının gözdesi haline geldi. 21 
yaşındaki oyuncunun aklında ise sadece eski takımı Galatasaray var

Her şey Wanyama içinHer şey Wanyama için

Marcelo Guedes 
takımsız kaldı

Cenk Tosun PSV yolcusu
FRANSA Ligue 1 ekiple-
rinden Lyon, 34 yaşındaki 
Brezilyalı savunmacı Mar-
celo Guedes’in sözleşmesi-
nin feshedildiğini açıkladı. 
Transfer döneminde hare-
ketlilik tüm hızıyla sürüyor. 
Bir dönem ülkemizde Beşik-
taş forması giyen Marcelo 
Guedesi kulübü Lyon ile 
olan sözleşmesini feshetti.  
Fransız ekibi kulübün resmi 
internet sitesinden yaptığı 
açıklama ile 34 yaşındaki 
Brezilyalı savunmacı Mar-
celo Guedes’in sözleşmesi-
nin feshedildiğini açıkladı. 
Tecrübeli futbolcunun yeni 
adresinin neresi olacağı 
şimdiden büyük merak ko-
nusu. Tecrübeli futbolcu bu 
sezon Lyon’da sadece 2 kez 
forma şansı bulabildi. Kadro 
dışı kalmasının ardından ise 

Lyon B ile 11 kez alt liglerde 
maça çıktı.  Brezilyalı sa-
vunmacı kariyerinde Santos, 
Wisla Krakow, PSV, Hanno-
ver, Beşiktaş ve son olarak 
da Lyon formalarını giydi. 

ADI Beşiktaş’la anılan 
Cenk Tosun ile Hollan-
da ekibi PSV Eindhoven 
ilgileniyor. 30 yaşındaki 
oyuncu ise henüz net 
kararını vermedi. Sezon 
başından itibaren Beşik-
taş ‘a geri döneceği ko-
nuşulan Cenk Tosun’un 
Hollanda yolcusu olma 
ihtimali çok yüksek. 
Akşam Gazetesi’nin ha-
berine göre; Everton’da 
forma şansı bulamayan 
30 yaşındaki tecrübeli 
golcü ile PSV Eindho-
ven yakından ilgileniyor. 
Cenk ise henüz kararını 

vermedi. Cenk Tosun’un 
sezon sonunda sözleş-
mesi bitiyor.
Beşiktaş bu görüşmeleri 
yakından takip ediyor. 
Sakatlığı geçmesine 
karşın Cenk Tosun, 
Premier Lig ekibi 
Everton’da çok fazla 
süre alamıyor. Tosun, 
bugüne kadar bir lig 
maçında 6 dakika ve bir 
de FA Cup maçında 3 
dakika oynayabildi. 30 
yaşındaki golcü oyuncu 
2017-18 sezonunun dev-
re arasında 22 milyon 
euro karşılığında İngiliz 

ekibi Everton’a transfer 
olmuştu.



Kar yağışı ve fır-
tınanın etkisini 
artırmasıyla birlikte 

çalışmalarını aralıksız 
sürdüren Beylikdüzü 
Belediyesi, yaklaşık 100 
araç ve 539 personelle va-
tandaşın yanında olmaya 
devam ediyor. Kar küre-
me, tuzlama ve yol açma 
çalışmalarını yürüten karla 
mücadele ekipleri, şimdi-
ye kadar 202 km yol açtı. 
Kar yağışının hızla etkisini 
artırmasıyla birlikte yolda 
kalan 262 araç ekipler 
tarafından kurtarılırken, 
dışarıda zor durumda 
kalan 281 vatandaşa da 

destek sağlandı. Olumsuz 
hava koşulları sebebiyle 
evlerine ulaşamayan ve 
yolda kalan vatandaşlara 
gıda desteği de sağlayan 
ekipler, 2 bin kişilik çorba 
ve ekmek hazırlayarak 
dağıtıma başladı. Sosyal 
medya ve çağrı merkezi 
üzerinden de etkili bir sü-
reç yöneten belediye, karla 
ilgili gelen bin 600 ihbarın 
yüzde 80’lik kısmını hızla 
çözüme kavuşturdu. 

Vatandaşlara çağrı yaptı
Hem gece hem de gün 
içerisinde ekipler tarafın-
dan yürütülen çalışmaları 
yerinde takip ederek bilgi 
alan Beylikdüzü Belediye 

Başkanı Mehmet Murat 
Çalık, metrobüs meydanın-
da gerçekleşen çorba dağı-
tımına da katıldı. Başkan 
Çalık, “Afet Anı Koordi-
nasyon ve Lojistik Merke-
zimizde, arkadaşlarımızla 
birlikte hareket planımızı 
yaptık. Ana arterlerin 
büyük bir kısmı açık ve 
trafikte büyük bir oranda 
akışkanlık sağlanmış du-
rumda. Vatandaşlarımızın 
biraz daha sabretmesini 
rica ediyorum. Ara yollara 
da girecek ve oraları da 
açacağız. Beylikdüzü’n-
de hiçbir vatandaşımızı 
mağdur etmeyeceğiz. Sıcak 
yemek dağıtımının yanı 
sıra can dostlarımızla ilgili 

beslemelerimizi yapıyoruz. 
Bununla birlikte vatandaş-
larımızın içi ısınsın diye de 
belli lokasyonlarda çorba 
ikramlarımız devam edi-
yor. Yerel yönetim olarak 
elimizden geldiğince çaba 
ve gayret içerisindeyiz.  
Komşularımdan ricam, 
evlerinde olsunlar ve 
mecbur olmadıkça dışarıya 
çıkmasınlar. Beylikdüzü’n-
de her şey kontrol altın-
da.” ifadelerini kullandı. 
Ayrıca yapılan çalışmalar 
kapsamında Beylikdüzü’nü 
ziyaret ederek Başkan 
Çalık’tan bilgi alan İBB 
Başkanı Ekrem İmamoğ-
lu ilçede incelemelerde 
bulundu.

İki gündür durmaksızın devam 
eden şiddetli kar yağışı dolayı-
sıyla hayatın adeta felç olduğu 

İstanbul’da devam eden yol açma 
çalışmalarına katkı veren Süley-
manpaşa Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğüne bağlı ekipler, kar 
küreme ve tuzlama araçları ile ça-
lışmalara aralıksız devam ediyor.
Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri, 
Kınalı, Silivri ve İstanbul Havaa-
lanı yollarının açık tutulması için 
yapılan çalışmalarda yer alıyor. 
Konuyla ilgili açıklamada bulunan 
Süleymanpaşa 
Belediye Başkanı 
Cüneyt Yüksel, 
“Yanı başımızda-
ki metropolümüz 
İstanbul’un yaşadığı 
kar afeti dolayısıy-
la Süleymanpaşa 
Belediyesi olarak 
tüm imkânlarımızla 
vatandaşlarımızın 
yardımına koştuk. 
Silivri, Kınalı ve 

İstanbul Havaalanı istikametinde-
ki yolların açık tutulabilmesi için 
Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı 
ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız 
sürdürüyor. Süleymanpaşalı hem-
şehrilerimize hatırlatmakta fayda 
görüyorum ki İstanbul Valiliğinin 
aldığı karar gereği Trakya’dan 
İstanbul’a girişlere izin verilmedi-
ğinden, kıymetli hemşehrilerimizin 
sorun yaşamamak adına İstanbul’a 
gitmemeleri önem arz etmektedir. 
Milletimize geçmiş olsun diyor, 
Yüce Rabbim’den bizleri büyük 
afetlerle sınamamasını niyaz ediyo-
rum,” diye konuştu.

BAŞARI UZUN BİR YOLCULUK BİÇİMİDİR

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 Sultan Mehmet Han’ın vakfi-
yesinde belirttiği üzere, yeniden cami ola-
rak kapılarını insanlığa açmıştır. Bu
kararın milletimize, ümmete ve tüm insan-

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

Tek bir duygumuz vardı

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

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

Kitaba övgü

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BİK Genel
Müdürü 

Rıdvan Duran

M. Zahid Sobacı
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Beylikdüzü Belediyesi, vatandaşların şiddetli kar yağışı ve fırtınadan etkilenmemesi adına 
tüm ekipleriyle sahaya çıktı. Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Yerel yönetim olarak eli-
mizden geldiğince çaba ve gayret içerisindeyiz.  Beylikdüzü’nde her şey kontrol altında.” dedi

KÜÇÜKÇEKMECE Be-
lediyesi kedilerin barınıp 
beslenebilmeleri için 
ilçedeki 21 ayrı noktada 
site içlerinde kedi evleri 
konuşlandırdı. Yine böl-
gede yaşayan kedi ve kö-
peklerin beslenebilmeleri 
için 15 adet besleme odağı 
ilçenin değişik noktaların-
daki park ve meydanlarda 
yer alıyor. Yoğun kar 
yağışının etkili olduğu 
bu günlerde ekipler, bu 
odaklara ve hayvanların 
besin bulamayacakları 
noktalara mama kapları 
içerisinde mama dağıtımı 
gerçekleştiriyor.
Onları unutmayın!
Soğuktan korunmanın 
tüm canlılar için önemli 
olduğuna dikkat çeken 
Küçükçekmece Bele-
diyesi Veteriner İşleri 
Müdürlüğü tarafından 
yapılan açıklamada, “ Kış 
mevsiminde sokak hay-

vanlarına yardımcı olmak 
sanılandan çok daha 
kolay. Vatandaşlarımız, 
evde yaptıkları yemedik-
leri yemekleri çöpe atmak 
yerine plastik kaplara 
koyarak sokak hayvanla-
rına verebilir. Elbette, bu 
yemeklerin bozulmamış 
olmasına dikkat etmeli 
ve su desteği vermek de 
unutulmamalı. Bu so-

ğuk havalarda bir sokak 
hayvanını sahiplenmek is-
terseniz Sokak Hayvanları 
ve Rehabilitasyon Mer-
kezimizi ziyaret edebilir, 
sokakta muhtaç gördü-
ğünüz zor durumdaki bir 
can dostumuza yardımcı 
olmak isterseniz 444 4 
360 numaralı telefondan 
bizlere ulaşabilirsiniz” 
ifadelerine yer verildi.

Küçükçekmece Belediyesi, soğuk hava koşulları nedeniyle mama bulmakta zorluk 
çeken sokaktaki can dostları yalnız bırakmıyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, 

yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçede birçok noktada bulunan 
mama ve beslenme odaklarına düzenli aralıklarla mama takviyesini sürdürüyor

Can dostlar yalnız kalmıyorCan dostlar yalnız kalmıyor

İstanbul’a yollar açık
Süleymanpaşa Belediyesi, yoğun kar yağışı nedeniyle hayatın durma 

noktasına geldiği İstanbul’da yol açma çalışmalarına destek oluyor

Beylikdüzü Belediyesi, vatandaşların şiddetli kar yağışı ve fırtınadan etkilenmemesi adına 
KONTROL ALTINDA

HER SEY

BARIŞ KIŞ

İRFAN DEMİR

YAKUP TEZCAN

Şair Evlenmesi alkış aldı
BAŞAKŞEHİR’DE kültür sanat sezonu bir-
birinden güzel etkinliklerle devam ediyor. 
Kayaşehir Kültür ve Yaşam Parkı’nda sahne-
lenen “Şair Evlenmesi” oyununa Başakşehirli 
tiyatroseverler yoğun ilgi gösterdi. Kahkaha-
larla izlenilen oyun ayakta alkışlandı. İbrahim 
Şinasi’nin “Şair Evlenmesi” adlı eserinden 
sahneye uyarlanan oyunda, şair Müştak Efen-
di’nin kaprisleri ve insanları hakir görmesinden 
dolayı tepetaklak olan hayatı anlatıldı. Müştak 
Efendi’nin yaşadıkları, seyirciye komedinin eş-
siz yorumu ile sunuldu. Aynı zamanda oyunda, 
hiçbir insanın çirkin olmadığı vurgulandı.

AFRİKA’YI TURLADI
2009’DA Miss Belçika güzellik 
yarışmasında birinci seçilen ve bir 
yıl sonrada eski milli kaleci Volkan 
Demirel ile evlenen oyuncu Zey-
nep Sever Demirel, kızları Yade ve 
Yeda ile birlikte okulların tatil ol-
masının ardından soluğu Afrika’da 
aldı.  Gittiği yerleri sosyal medya 
üzerinden takipçileriyle paylaşan 
Demirel’in ilk durağı Tanzanya 
oldu. 32 yaşındaki oyuncu, Masai 
kabilesinin yaşadığı bir köye gitti. 
Oradaki insanlar ile bir araya gelen 
ve fotoğraf çekilen Zeynep Sever 
Demirel, paylaşımlarında şu ifade-
leri kullandı: “Masailer geleneksel 
kültürlerini korumaya devam eden 
ve modern hayatı kısmen reddeden 
bir kabile... Toprak evlerde ilkel ya-
şamı tercih ediyorlar. Elektrik yok, 
su yok. Doğayla iç içe ve uyumlu 
oldukları kesin. Ve çocuklar o 
kadar tatlı ki. Hele saçlarımı seven 
o bıdık...”
Doyurucu bir gezi
Ayrıca kızları Yade ve Yeda’nın 
alıştığı konfor alanlarından çıktığını 

belirten Demirel, “Konaklama yap-
tığımız kampta şartlar Türkiye’den 
epey farklı tabii ki. Yorucu ama 
kültürel olarak çok doyurucu bir 
gezideyiz.” ifadelerini kullandı. Zey-
nep Sever Demirel’in Afrika gezisin-
den yayınladığı kareler kısa sürede 
takipçilerinden yoğun ilgi gördü. 


