
Faizsiz konut ve taşıt 
edindirme platformu olarak

bilinen 35 tasarruf finansman
şirketinden 21'i, geçtiğimiz tem-
muz ayında, maddi açıdan gerekli
çalışma şartlarını karşılayamadık-
ları gerekçesiyle BDDK tarafından
tasfiye edilerek TMSF'ye devre-
dildi. Şirketlerin tasfiyesiyle birlikte
halk arasında 'Evim' olarak bilinen

bu şirketlere para yatıran on 
binlerce kişi mağdur oldu. Şişli
Demokrasi Parkı'nda 'Evim 
Mağdurları Platformu' adına 
yapılan açıklamada, “Devletimiz-
den beklentimiz, bizleri BDDK
VE TMSF'nin insafına bıra-
kıp alın terimizin; helal lok-
mamızın yok edilmesine göz
yummasın” denildi. I SAYFA 9

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Çatalca Kaleiçi Mahalle-
si'nde bulunan ve M.S.

6. yüzyılda yapıldığı değerlendi-
rilen tarihi Anastasios Surla-
rı'nda bir süre önce restorasyon
çalışması başlatıldı. Çalışmalar
sürerken restorasyonun uygun
şekilde yapılmadığı ve 'ytong'
diye tabir edilen inşaat malze-
melerinin kullanıldığı iddia
edildi. Nisan ayında başlayan

restorasyon çalışmaları iddialar
üzerine yaklaşık 20 gün durdu-
ruldu. İncelemenin ardından
çalışmalar tekrar başladı. 
Mimari Restorasyon Kültür
Varlıklarını Koruma Derneği
Başkanı Mimar Serhat Şahin,
“Yapılan uygulama onaylanma-
yacak durumda. Bilimsel
temellerin çok aşağısında 
kalıyor” eleştirisinde bulundu. 
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İstanbul'da araç sürücülerinin
çoğu özellikle kırmızı ışıklarda

EDS’ye yakalanırım korkusuyla 
ambulanslara yol vermek istemiyor,
yol vermeye çalışanlar da “fermuar
sistemi”nden bihaber, sol şeride 
geçmeye çalışıp yolu daha da tıkıyor.
İstanbul Acil Sağlık Hizmetleri Baş-
kanı Doç. Dr. Kenan Ahmet Türkdo-
ğan, günlük 23 bini bulan çağrıların,
yeni sistem sayesinde 8 binlere kadar
düştüğünü söyledi. I SAYFA 10
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Ambulansların 
çilesi bitmiyor!

BAĞCILAR’DA RAP GECESi
Bağcılar Belediyesi tarafından
düzenlenen Gençlik Konserle-

ri’nde rap müziğin güçlü isimleri 
Sagopa Kajmer, Canbay ve Wolker
gençlerle buluştu. Etkinliğin yapıldığı
Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve
Milli İrade Meydanı tıklım tıklım doldu.
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, 
“Hizmetlerimizle gençlerimizin 
özellikle sosyal ve kültürel anlamda
yetişmelerine destek veriyoruz. Bugün
de onların isteği üzerine bir gençlik 
şöleni düzenledik” dedi. I SAYFA 4
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Zonguldak'ta bin nüfuslu 
Çaydeğirmeni beldesinin tek

kadın milli sporcusu Sudenur Bostancı
(16), 4 yıl önce başladığı muaythai ve
kick boks branşlarında katıldığı tüm
şampiyonaları kazandı. 'Kızdan
boksör olmaz' sözlerine aldırmayıp 

çalışmalarına devam eden ve son
olarak 'Türkiye şampiyonu' un-

vanıyla milli takıma seçi-
len Bostancı, 'Kick

Boks Avrupa 
Şampiyonluğu' ve

'Muaythai
Dünya Şam-

piyonlu-
ğu'nda

mü-
ca-
dele

edecek.
I SAYFA 15
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Ahdim, niyetim
yeteneğim var!

Meral Akşener'in aday olmayacağını
açıklamasının ardından İzmir'de ko-

nuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "İkti-
dar olacağız, halkın iktidarını kuracağız"
dedi. Kendisine destek isteyen Kılıçdaroğlu,

"Güvenin bu karde-
şinize. Türkiye'yi
gerçekten de Mus-
tafa Kemal'in dediği
gibi çağdaş uygarlı-
ğın ötesine taşıya-
cağız. Ahdim var,
niyetim var, yetene-
ğim var, bunu mut-
laka, sizlerin
desteğiyle yapaca-
ğız" diye konuştu. 
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bU ÇaLıŞMa biLiMseL teMeLLeRin
ÇoK aŞaĞısınDa KaLıyoR!

Çatalca Belediyesi ise
Kültür Varlıkları ve Mü-

zeler Genel Müdürlüğü İstanbul
1 Numaralı Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu Müdür-
lüğü'nün hazırladığı raporu 
yayınladı. Raporda, “Restoras-
yon aşamasında kullanılan mal-
zemelerin ytong malzeme
olmadığı ve yonu taşı kullanıl-
dığı” belirtildi. Belediye Başkanı

Mesut Üner ise, “Restorasyon
çalışmalarını büyük bir gayretle
yürüten belediyemiz bin bir
emek ve itina ile tarihi değerleri-
mize sahip çıkarken, lütfen gölge
etmeyin başka ihsan istemeyiz.
Bırakın hizmetleri halkımızla 
buluşturalım, insanlarımızı 
yanıltmayın, yalan ve iftiranın
kimseye faydası olmaz”
açıklamasını yaptı. I SAYFA 8
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MesUt ÜneR: LÜtFen GÖLGe 
etMeyin baŞKa iHsan isteMeZ

LOKMAMIZA 
GÖZ DiKMEYiN!
Evim Mağdurları Platformu üyeleri yaptığı basın açıklamasında, 
“Devletimizden beklentimiz, bizleri BDDK VE TMSF’nin insafına bırakıp
alın terimizin; helal lokmamızın yok edilmesine göz yummasın” dedi

YALANIN KIMSEYE
FAYDASI OLMAZ!
Çatalca'da yaklaşık 1400 yıllık olduğu değerlendirilen tarihi surlarda başlatılan restorasyon tartışmalara neden oldu.
Mimar Serhat Şahin, restorasyonda kullanılan taşların uygun olmadığını iddia ederken Belediye Başkanı Mesut Üner,
“Gölge etmeyin başka ihsan istemeyiz. İnsanlarımızı yanıltmayın, yalan ve iftiranın kimseye faydası olmaz” dedi

Kadıköy'de 5 katlı binada iki
dairenin balkonları kendiliğin-

den gürültüyle çöktü. Mahalleli so-
kağa dökülürken, olay anında balkon
ve apartman bahçesinde kimsenin
bulunmaması olası faciayı önledi.
Sesi duyup dışarıya çıkan mahalle 
sakini Can Pokoy, “Çok sağlam 
gürültü çıktı diyebilirim. Yaralı olma-
dığını duyduk. Bina biraz eskiydi. 
Sanırım deprem öncesi yapılan bir
binaydı” ifadelerini kullandı. I SAYFA 9
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Kadıköy’de 
2 balkon çöktü

150-200 normal
fazlası zarar!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 
evirip çevirmeden, net bir şekilde ortaya
düşüncesini koydu. “Ben Cumhurbaşkanı
adayı değilim, Başbakanlığa adayım”
dedi. Bir anlamda Kılıçdaroğlu’na da

mesaj göndererek, “Sen de ben de
aday olmamalıyız. Her ikimiz de
seçimi kazanamayız” demek
istedi. Şimdi her kesimin 
kabul göreceği, tarafsız bir

cumhurbaşkanı adayına 
ihtiyaç var. O isim de
Hikmet Çetin’den...

Akşener nokta
atışı yaptı...

Mehmet Mert’in köşe yazısı sayfa 5’te

biZLeRi bDDK Ve tMsF’nin 
insaFına bıRaKMayın!
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NEFES KESTİ!
Türkiye Kaykay Federasyonu 
tarafından, Beylikdüzü Belediyesi

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ev
sahipliğinde düzenlenen 2021 Türkiye
Kaykay Şampiyonası Park Disiplini 
yarışları başladı. Gençlerin yoğun ilgi 

gösterdiği Kaykay Parkı’nda gerçekleşen
yarışlar nefes kesti. Kaykay
şampiyonasında 5’i erkek, 2’si
kadın milli kaykaycı olmak
üzere toplamda 24 sporcu
mücadele etti. I SAYFA 14
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KAYKAYCILARKAYKAYCILARKAYKAYCILARKAYKAYCILARKAYKAYCILARKAYKAYCILARKAYKAYCILARKAYKAYCILARKAYKAYCILAR
KİM DEMİŞ KIZDAN

BOKSÖR
OLMAZ!

YIL: 17          SAYI: 5110  FİYAT: 75 Krş 27 EYLÜL 2021 PAZARTESİ

İZMİR'DEN DESTEK İSTEDİ

Kemal Kılıçdaroğlu

Online toplantıda
tartışma çıkmış!

Kırşehir'de partisinin 1. Olağan İl
Kongresi'ne katılan Gelecek Partisi

Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Merkez
Bankası'nın yaptığı faiz indirimi hakkında
bana aktarılan bilgilere göre, bu faiz indi-
rimi öncesinde online toplantı yapılmış
Cumhurbaşkanıyla New York'tan. Ekonomi-

nin gerçekten yöne-
tim sorumluluğunu
üstlenenler ile bazı
danışmanlar ara-
sında tartışma çık-
mış. Sayın
Cumhurbaşkanı ne
zaman faizi indirdi-
ğini düşünse, bir
kaç ay sonra faiz,
birkaç misli artıyor"
dedi.
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DAVUTOĞLU’NDAN İDDİA

Ahmet Davutoğlu

5 yaşında kız 
çocuğu var!

Kağıthane'de 35 yaşındaki Nurgül
Altıntaş, erkek arkadaşı olduğu 

iddia edilen bekçi tarafından silahla 
vurularak öldürüldü. Cinayet zanlısı bekçi
polis ekipleri tarafından yakalanarak 

gözaltına alındı. 
Cenazeyi almak
için Adli Tıp Kuru-
mu'na gelen yakını,
"Daha 5 yaşında 
kız çocuğu var biz
çocuğuna anlatamı-
yoruz. Anneni has-
taneye kaldırdık 
3-4 gün sonra 
gelir diyoruz" dedi.
I SAYFA 3
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BU KIZ SANA NE YAPTI?

Nurgül Altıntaş

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif
Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İlhan

Serdaroğlu, erkeklerde ve kadınlarda
şaç dökülmesine dair önemli bilgiler
verdi. Serdaroğlu, “Günde 100-150
tel arası saç telinin dökülmesi normal
sayılır. Eğer 150-200 telden fazla ise
teşhis ve tedavi için uzman bir doktor
ile görüşmelisiniz. Genetik nedenli
dökülmelerde saç köklerimiz daha
çok zayıflar, güçsüzleşir, giderek ince-
lerek ayva tüyüne döner ve dökülür”
dedi. I SAYFA 2
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Çatalca Belediye
Başkanı Mesut 
Üner, "Gönül 
birliği içinde, 
samimiyetle, 
hizmet aşkı ile yola
durmadan devam
edeceğimizden 
kimsenin şüphesi 
olmasın" mesajını
yayımladı. 
Belediyeden 
yapılan açıklamada
ise restorasyon 
sürecinde ytong 
kullanılmadığının
resmi belgelerle 
ispatlandığı, iftira
içeren iddiaların 
çürütüldüğü 
belirtildi. 

beLGeyLe isPatLanDı
iDDiaLaR ÇÜRÜtÜLDÜ

Kent Konseyi’nin
yeni başKanı; Kaya

Esenyurt Kent Konseyi genel 
kurulunu gerçekleştirdi. Esenyurt

Kültür Merkezi'nde gerçekleşen 
kongrede mevcut Başkan Tuncer
Dağ ve Mehmet Hanifi Kaya yarıştı.
Zaman zaman tartışmaların yaşandığı

kongrede 200 delegenin 164’ü oy 
kullandı. Oylama sonucunda Mehmet
Hanifi Kaya, Kent Konseyi'nin yeni
başkanı oldu. Genel kurulda Mehmet
Hanifi Kaya 76 oy alırken, Tuncer Dağ
68 delegenin desteğini alabildi. 
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Tuncer Dağ Mehmet H. Kaya



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.

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İlhan Serdaroğlu, erkeklerde ve kadınlarda şaç dökül-
mesine dair önemli bilgiler verdi. Serdaroğlu, “Günde 100-150 tel arası saç telinin dökülmesi normal sayılır. 

Eğer 150-200 telden fazla ise teşhis ve tedavi için uzman bir doktor ile görüşmelisiniz. Genetik nedenli dökül-
melerde saç köklerimiz daha çok zayıflar, güçsüzleşir, giderek incelerek ayva tüyüne döner ve dökülür” dedi
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S aç dökülmesi problemi 
yaşayan kadın ve erkekler, 
saç dökülmemi önlemek için 

hangi şampuanı kullanmalıyım? 
En hızlı saç uzatan şampuan 
hangisi? Uzun ve hızlı uzayan 
saçlar için hangi şampuanı kul-
lanmalıyım ? Saç dökülmesine 
karşı hangi ürünler kullanılabilir? 
Gibi soruları  kendilerine sık sık 
sorarlar. Serdaroğlu, saçların 
dökülme sebeplerini başlıklar 
altında açıkladı.
Ayva tüyüne döner

Serdaroğlu saç dökülme se-
beplerini şöyle sıraladı; “Genetik 
faktörler (androgenetik alopesi) 
: Ailede baba, dayı veya amca-
da kellik varsa, genetik faktör, 
maruz kalınan yoğun stres, 

mineral (demir, selenyum, çinko  
ve  magnezyum  gibi)  ve vitamin 
eksikliği, Vitamin A fazlalığına 
bağlı  dökülmeler  olabilir. Ağır  
diyet ve  hızlı  kilo  vermeye bağlı  
saç  kaybı olabilir. Mevsimsel 
değişiklikler,  hormonal bozuk-
luklar,  kullanılan bazı ilaçlar, 
doğum sonrası loğusalık döne-
minde dökülebilir. Tüm vücut 
hücrelerimiz gibi saç köklerimizin 
yaşa bağlı olarak yaşlanması ve 
zayıflaması sonucu saçlarımız dö-
külebilir. Günde 100-150 tel arası 
saç telinin dökülmesi normal 
sayılır. Eğer 150-200 telden fazla 
ise teşhis  ve tedavi için uzman 
bir doktor ile görüşmelisiniz.  
Genetik nedenli dökülmelerde 
saç köklerimiz daha  çok zayıflar, 

güçsüzleşir, giderek incelerek 
ayva tüyüne döner ve dökülür.” 
şeklinde açıkladı.
Bitkisel olmalıdır

Saç dökülmesine karşı şampu-
anlar ile saçlarımızı nasıl güç-
lendirmemiz gerektiği hakkında 
Serdaroğlu, “Öncelikle şampua-
nın içeriği saçlı derimizdeki nem 
ve yağ dengesini koruyacak bir 
içerikte ve bitkisel olmalıdır. Bu 
nedenle şampuan seçerken içeri-
ğinde bulunan kimyasal temizle-
me ajanlarının ( özellikle sülfatlı 
yüzey  aktif  maddeler) türüne ve 
miktarına dikkat etmeliyiz. SLS, 
paraben ve silikon türevlerini 
içermeyen şampuanlar kullanma-
lıyız. İçerik olarak yoğun kimyasal 
içeren şampuanlar saçlı derimizi 

kurutmakta ve nem dengesini 
bozarak ciltte pullanma ve hatta 
allerjiye  bağlı kızarıklığa ne-
den olmaktadır.” açıklamasında 
bulundu.

Erkeklerde kadınsı meme büyümesi olarak bili-
nen Jinekomasti, oldukça yaygın ve erkeklerin 
yüzde 50’sinde görülen bir rahatsızlık olduğunu 
söyleyen Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fikret 

İrkin, bu durumun birden fazla nedenin olabile-
ceğini ancak çoğunlukla cinsel hormonlarında-

ki dengesizlikten kaynaklandığını da belirtti
ERKEKLERDE ka-
dınsı meme büyümesi 
olarak bilinen Jine-

komasti hakkında bilgi veren 
Medicana Avcılar Hastanesi 
Genel Cerrahi Uzmanı Op. 
Dr. Fikret İrkin, “Ergenlik 
dönemlerindeki gençlerde 
rastlanan jinekomastilerin 
çoğu kendiliğinden geçebilir. 
Jinekomastili hastalarda süt 
bezleri nadiren bulunur. Yeni 

doğan bebeklerde görülen jine-
komasti ise anneden geçen östrojen hormonu 
nedeni ile oluşur ve bu durum genellikle 2-3 
hafta içerisinde kendiliğinden geçer” diye 
konuştu.
Tedavi olmalıdır

Jinekomastinin ciddi bir sağlık sorunu 
olmadığı gibi bazı durumlarda sağlık sorunu 
olabilecek kadar farklı bir rahatsızlık ile ken-
dini gösterebileceğini kaydeden Op. Dr. İrkin, 
“Genellikle sosyal ve psikolojik sorunlara 
yol açabilir. Jinekomastiye neden olan faktör 
bulunabilir ise tedavisi bu yönde olmaktadır. 
Jinekomastinin tipleri üç ana grupta değerlen-
dirilir. Birincisi, glandüler tip (süt bezi büyü-
mesine bağlı), ikincisi miks tip (diğer ikisinin 
karma olarak olduğu ), üçüncüsü lipomatöz 
tiptir ( yağ dokusu artışına bağlı). Glandüler 
tipte büyümeyi gerçek meme dokusu meydana 
getirirken, lipomatöz tipte memenin yağ do-
kusu oluşturmaktadır. Mikst (karışık) tipte ise 
hem meme dokusu artışı hem de yağ dokusu 
artışı birlikte görülür ve çoğunlukla hastalarda 
mikst tip jinekomasti olarak meydana çıkar. 
Jinekomasti erkek meme büyümesinin tanımı 
olarak birçok nedene bağlı olarak oluşmak-
tadır. Kandaki östrojen (kadınlık hormonu) 
hormonunun artması ya da östrojen benzeri 
yapıların artması sorumlu tutulmaktadır. 
Bununla birlikte jinekomastinin oluşma sebebi 
genelde bulunamaz” dedi.
Kendini gösterebiliyor

Erkek meme lezyonlarının ayırıcı tanısında 
hastanın klinik muayenesi oldukça önemli 
olduğnu, ileriki yaşlardaki olgular jinekomasti 
tanısı konmadan kanser şüphesi ile doğrudan 
cerrahi tedaviye yönlendirildiğini ve çoğu 
zaman altta yatan nedenlerin araştırılmadığını 
ifade eden Dr. Fikret İrkin, “Jinekomastinin 
tanısını koymak için kesinlikle elle muayene 
edilip, meme dokusu içinde ip benzeri bir his 
veren diski hissetmek gerekmektedir. Deri ve 
deri altı dokusuna yapışık değildir. Fazla kilolu 
olan hastaların meme dokusundaki yağ fazla-
lığından diski ayırt etmek önemlidir. Şüpheli 
durumlarda ameliyattan önce ultrasonografi 
tetkiki ile herhangi bir kitlenin olup olmadığı, 
yağ mı, süt bezi mi olduğu hakkında bilgi edilir. 
Geçek jinekomastinin cerrahi dışında bir teda-
visi yoktur. Diğer tedaviler, altta yatan sorunun 
tedavisi yapılır. Bunların dışında yağlanma bo-
zukluğundan kaynaklanan yalancı jinekomasti 
kilo verilerek azaltılması mümkün olabilir. 
Lakin fazla kilo verilse de meme bölgesi yine 
de yağlı kalabilir. Aynı zamanda spor yapılır 
ise göğüs kaslarını geliştirmek faydalı olabilir.” 
ifadelerini kullandı. 

HORMONLARDA
DENGESiZLiK!150-200 NORMAL150-200 NORMAL

FAZLASI ZARARFAZLASI ZARAR

DÖKÜLMEDE deri sağlığına 
dikkat çeken Serdaroğlu şöyle 
konuştu; “Saç köklerinin za-
yıflaması nedeniyle, saçlarımız 
incelir ayva tüyüne döner, kırılır 
ve dökülür. Saçlarımızın sağlıklı 
uzaması, uzun ve güçlü saçlara 
sahip olmak için saç derimizin 
de sağlıklı olması çok önemlidir. 
Deri sağlığı, sağlıklı  bir  temizlik 
ürünüyle  sağlanabilir. İçinde 
allerjen maddeler ve  sülfatlı  
bileşikler  olan  şampuanlar-
la  sağlıklı  bir  deri  kalitesini  
sürdürmek  olası  değil. Aynen 
sağlıklı bir bitkinin nem ve vita-
min açısından dengeli bir toprak-
ta büyüyeceği gibi saçlarımız da 
nem ve yağ dengesi sağlanmış saç 
derisinde uzar ve kalınlaşır. Hızlı 
uzayan saçların formülü, saçımızı 

hem içten, ağızdan alınan besin 
ve besin  takviyeleriyle ve hem 
de dıştan, kaliteli  şampuan ve  
serumlarla kaliteli beslemektir. 
Saç dökülmesine karşı kaliteli  
bir  şampuanla, saçlı derinizin ve 
saçınızın sağlığınızı korursunuz. 
Marketlerde satılan ve saç dökül-
mesine karşı etkili 
olduğu belirtilen 
şampuanları 
almadan önce 
ürünü inceleyerek 
silikon  ve  para-
ben  içermeyen, 
bitkisel içerikli 
doğal şampuanları 
(Trixowell Serum 
ve Şampuanı gibi) 
tercih etmelisi-
niz.” dedi.

DERi SAĞLIĞI ÇOK ÖNEMLİ

Op. Dr. İlhan 
Serdaroğlu

Op. Dr. 
Fikret İrkin

ÖLÜMCÜL 
sonuçlara 
yol açabildiği 
için gribin de 
hafife alınma-
ması gereken 

bir hastalık olduğuna dikkat 
çeken İç Hastalıkları Uzmanı 
Prof. Dr. Osman Erk, “Grip ve 
soğuk algınlığı etken virüsleri 
ve yol açtığı şikayetler bakımın-
dan farklı hastalıklardır. Gripte 
yüksek ateş, kuru öksürük, baş 
ve karın ağrısı sık iken, soğuk 
algınlığında (nezle) yüksek 
ateş yoktur, belirgin bir burun 
akıntısı mevcuttur. Bazen gripte 
de burun akıntısı ve boğaz ağrısı 
olabilir fakat geri plandadır. 
Grip kişiyi paçavra tabir edilen 
bir duruma sokarken, soğuk 
algınlığında genel durum iyidir. 
Grip klasik olarak üst solunum 
yollarının hastalığıdır. Soğuk 
algınlığı dışında pek çok virüs 
üst solunum yollarında gribal 
enfeksiyona yol açabilir.” dedi.
Belirtiler karıştırılıyor
Grip virüsünün ana tiplerini 
sıralayan Erk, “Grip virüsünün 
A, B ve C olmak üzere 3 ana 
tipi; çok sayıda alt tipi mevcut-
tur. A ve B tipleri insanlarda 
grip hastalığına neden olur. 
Grip; titreme, yüksek ateş, kuru 
öksürük, kas ve eklem ağrıla-
rı, kulak ağrısı, bazen burun 
akıntısı, boğaz ağrısı, ishal, 
bulantı, kusma gibi şikayetlere 
yol açar. Bu belirtileri Covid-19 
ile karıştırılır. Grip virüsleri sık 
sık kılık değiştirdiği için tam 
bağışıklık sağlanamayan en sık 
salgın enfeksiyon hastalığıdır. 
Her yıl bütün dünyada 10-20 
kişiden birini etkiler ve özellikle 
risk gruplarında yüksek ölüm 

oranına neden olur. Grip virüs-
leri zatürre, beyin iltihabı, beyin 
zarı iltihabı, kalp kası iltihabı, 
orta kulak iltihabı, akut bron-
şite neden olarak ölüm riskini 
artırır. Grip salgını olduğu dö-
nemlerde kalp krizi ve felç riski 
de artmaktadır. Grip aşısını; 65 
yaş üzeri tüm bireyler, astım ve 
KOAH hastaları, kalp yetersiz-
liği, koroner damar hastalıkları 
olanlar, diyabet hastaları, kronik 
böbrek yetersizliği olanlar l HIV 
(+) hastalar, kanser tedavisi 
görenler, immün sistemi baskı-
layıcı ilaç kullananlar, bakım evi 
hastaları hekim, hemşire, hasta 
bakıcılar, hamileler ve çocukla-
ra önerebiliriz.” açıklamasında 
bulundu. 
Sağlanmış olur
Grip aşısının koruyuculuğundan 
bahseden Erk, “Grip aşısı yüzde 
70-90 oranında koruyucudur ve 
her yıl risk gruplarında yapıl-
ması gerekir. Aşı yapıldıktan 
10-20 gün sonra bağışıklık 
sağlanmış olur. Her 
aşıda olduğu gibi grip 
aşısında da yüzde 
100 korunma söz 
konusu değildir. 
65 yaş üzerinde 
kişilerin bağı-
şıklık sistemi 
tam çalışmadığı 
için aşıya yanıt 
yavaş ve daha az 
orandadır. Buna 
rağmen 65 yaş 
üzerinde aşının 
çok etkili olduğu ve 
ölüm oranının belir-
gin derecede azalttığı 
bilinmektedir. Aşı dışında 
hijyen koşullara dikkat 
edilmesi çok önemlidir. Öksü-

rük-hapşırık esnasında ağız ve 
burnun mendille kapatılma-

sı, ellerin sık sık yıkanması 
koruyucudur. Pandemi 
nedeniyle maske tak-
mak,  kalabalık ve ka-
palı mekanlardan uzak 
durmak gribe karşı da 
koruyucur. Mevsimsel 
değişiklikler olduğu 
için grip mevsiminin 
hemen başında, gribe 
yakalanmadan aşı olun-

ması tavsiye edilir. Grip 
salgını günümüzde daha 

geç başladığı ve mayıs son-
larına kadar devam ettiği 

için ekim ayı sonu ve kasım 
ayı başı aşılama için idealdir. 
Aşının koruyucu etkisi 6 ay 
kadar devam eder.” dedi.

GRiP AŞISI ŞART MI
Pandeminin devam ettiği bugünlerde birçok kişi grip aşısı yaptırıp, yaptırmama konusunda 
kararsızlık yaşıyor. ‘Covid-19 aşılarım tamam, grip aşısına gerek yok’ diye düşünenler de var

Op. Dr. Osman Erk

?

GRIP aşısı koronadan koruma 
durumu hakkında Erk, “Grip aşısı 

yüzde 100 koruyucu değildir. Aşıdan son-
ra ortalama iki haftalık bir sürede etki ortaya 
çıkar. Bu sürede hasta grip geçirebilir. Geçen 

grip mevsiminde en sık hastalık yapmış olan 3 grip 
suşu Dünya Sağlık Örgütü tarafından saptanır ve 

buna yönelik aşı geliştirilir. Aşı sadece 3 suşa karşı 
etkilidir. 6 aydan küçük bebeklere, ateşli hastalığı, 

yumurta alerjisi ve gebeliğin ilk 3 ayında, olanlara aşı 
önerilmemektedir. Grip aşısı koronavirüsten koru-
maz. Ancak grip mevsimine girmekte olduğumuz 
bugünlerde korona aşısının yanı sıra grip aşısı da 
yaptırılmalıdır. Korona ve grip virüsü kişiyi aynı 

anda enfekte edebilir. Bu durum hastalığın 
çok daha ağır seyretmesine neden olabilir. 

Böyle bir riskle karşılaşmamak için 
her iki aşının da mutlaka yaptırıl-

ması gerekir.” ifadelerini 
kullandı. 

Koruyucu Koruyucu 
değildirdeğildir

TÜRK pop müziğinin başarılı ismi Yalın, 
‘Pazar Şarkıları’ konseptiyle geçtiğimiz 
akşam altıncı kez Maximum Uniq Açıkha-

va’da sevenleriyle buluştu. Konser sırasından bir 
hayranının evlilik sorusunu 
yanıtlayan Yalın, “Tabii ki bir 
gün evlenmeyi ben de düşü-
nüyorum. Ama arkadaşları-
mın evliliklerinden edindiğim 
tecrübeye dayanarak söylüyo-
rum. Evlenene kadar yaşanan 
süreç çok meşakkatli” dedi. 

SÜREÇ ÇOK
MEŞAKKATLi
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O lay saat 22.00 sıralarında Mer-
kez Mahallesi, Ayazma Caddesi
Yunus Emre Parkı içerisinde

meydana geldi. 35 yaşındaki Nurgül Altın-
taş Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdür-
lüğü'nde görevli bekçi ile akşam
saatlerinde Yunus Emre Parkı yakınındaki
bir otelin önünde bir araya geldi. Burada
tartışmaya başlayan ikili, ismi öğrenileme-
yen bekçi tarafından kiralanan 34 DTS
690 plakalı otomobille Ayazma Caddesi
üzerinde bulunan Yunus Emre Parkı'na
geldi.

Silahla vurup kaçtı

İkili arasındaki tartışma burada da devam
etti. İddiaya göre otomobil içinde silahını
çeken bekçi, Nurgül Altıntaş'a 3 el ateş etti.
Altıntaş'ı ağır yaralayan bekçi, olay yerin-
den yaya olarak kaçtı. Boynundan ve göğ-
sünden yaralanan Altıntaş, ihbar üzerine
olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından
olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ar-
dından Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Şehir
Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak
hastaneye getirilen 35 yaşındaki Nurgül
Altıntaş yapılan tüm müdahalelere rağ-
men hayatını kaybetti. Olayın ardından
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro
Amirliği ekipleri, görgü tanıkları ve güven-
lik kameraları üzerinde yaptığı çalışmala-
rın ardından cinayet şüphelisi olarak

Altıntaş ile ilişkisi olduğu iddia edilen bek-
çiyi gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde
Altıntaş'ın öldürüldüğü otomobilin de
bekçi tarafından kiralandığı iddia edildi. 

Çocuğuna anlatamıyoruz

Nurgül Altıntaş'ın cenazesi otopsi işlem-
leri için Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Ce-
nazeyi teslim almaya gelen yakınları olayla
ilgili konuştu. Altıntaş'ın akrabası olan
Gülağa Sarı, "Ne yaptı ki bu kız, bu kadar
kurşun yağdırdı. Evlilik hazırlıklarında is-
temez, ayrılabilir ama böyle bir şey ola-
maz. İçeri alınmış ama akıbetini
bilmiyoruz biz burada cenazemizle uğra-
şıyoruz. Daha 5 yaşında kız çocuğu var
biz çocuğuna anlatamıyoruz. Şeker hasta-
sıydı sürekli şeker komasına giriyordu. An-
neni hastaneye kaldırdık 3-4 gün sonra
gelir diyoruz. Devlet görevlisi, benim gü-
venliğimi korumakla mükellef olan birisi
bunu nasıl yapabiliyor. Çocuğun ailesi
karşı çıkıyordu yaş meselesinden dolayı.
Bunlardan sonra haberimiz oldu kız biz-
den sakladı. Dün akşam da konuşmaya
çağırıyor, kiralık araba tutuyor gidiyor
orada kurşun yağdırıyor" dedi. Otopsi iş-
lemlerinin ardından cenaze Adli Tıp Ku-
rumundan alındı. Nurgül Altıntaş, ilkindi
namazının ardından kılınacak cenaze na-
mazı sonrası Gaziosmanpaşa Karlıtepe
Mezarlığına defnedilecek. DHA

Kağıthane'de 35 yaşındaki Nurgül Altıntaş, erkek
arkadaşı olduğu iddia edilen bekçi tarafından silahla 
vurularak öldürüldü. Cinayet zanlısı bekçi polis ekipleri
tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Cenazeyi 
almak için Adli Tıp Kurumu'na gelen yakını, "Daha 5
yaşında kız çocuğu var biz çocuğuna anlatamıyoruz" dedi

KIZ 
COCUGU VAR!
5 YASINDA

Kocası tarafından
vahşice öldürüldü
Kocaeli'nin Derince ilçesinde Mehmet Sanem (28), tartıştığı eşi Hatice Sanem'i (23) başına ve
vücuduna sert cisimle vurarak, öldürdü. Mehmet Sanem polis ekipleri tarafından gözaltına
alınırken, öldürülen Hatice Sanem Esenyurt'ta kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi

Olay geçen Perşembe gece saatlerinde
Kocaeli'nin Derince ilçesi Fatih Sultan
Mahallesi Şen Sokak'taki evde meydana

geldi. 3 yıl önce evlenen ve 9 aylık bebekleri olan
Mehmet ile Hatice Sanem arasında, bilinmeyen
nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede bü-
yüyüp, kavgaya dönüşmesiyle Mehmet Sanem, id-
diaya göre, eşinin başına ve vücuduna sert cisimle
vurdu. Hatice Sanem hayatını kaybederken Meh-

met S. gözaltına alındı. Hatice Sanem'in cenaze
namazı ailesinin yaşadığı İstanbul Esenyurt'ta bu-
lunan Osmanlı Camii'nde kılındı.

Vura vura canını almış

Cenaze namazı sonrası olayın detaylarını anlatan
Hatice S.'nin amcası Hasan Kurban, "Perşembe
günü akşam olay oluyor. Çocuğu akrabasına bıra-
kıyor 'Biz bir yere gideceğiz gezmeye, gelince çocu-

ğumuzu alacağız' diyor. Bir gün çocuğu almaya
gitmeyince akrabası çocuğu karakola bırakıp evin
adresini veriyor. Polisler adrese gidip kapıyı çilin-
girle açıyorlar. İçeri girdiklerinde elleri bağlanmış,
ağzı bantlanmış şekilde hunharca, acımasızca kat-
letmiş. İnsan demeye dilim varmıyor, demirle kafa-
sına gövdesinin her yerine vura vura canını almış.
Sözün bittiği yerdeyiz. Yetkilerden bu işin üzerine
eğilmesini istiyoruz. 9 aylık bir bebeği var onun
suçu ne? Kız 23 yaşında çocuk yaşta onun suçu
ne? Bizim suçumuz ne? Baba kanser hastası şeker
var onunla nasıl yaşayacak. Lütfen kadına şiddette
dur diyelim." dedi.

Devlet korumaya aldı

Öldürülen Hatice'nin kuzeni Selahattin Dursun
ise, "Eşim telefonda bana söyledi şok oldum.
Üzücü bir haber öyle olmasını istemezdik. Ailesi
yıkılmış vaziyette. Babası yeni ameliyat oldu şu
anda acıyla can çekişiyor. Devletimiz büyüktür
onun yanına kalmayacak inşallah. Tek dileğim
ömür boyu cezaevinden çıkmaması. 9 aylık ço-
cuğu vardı devlet koruma altına aldı. Kocaeli'nde
yaşıyordu ailesi burada defnedilmek için buraya
getirildi." ifadesini kullandı. Cenaze namazı kılınan
Hatice Sanem'in cansız bedeni Çakmaklı Köy Me-
zarlığında toprağa verildi. DHA
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İstanbul'da farklı tarihlerde 30 iş yerinden ve otomobillerden hırsızlık
yaptıkları belirlenen 1' kadın 3 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden
2'si tutuklanırken, bir şüpheli de adli kotrol şartıyla serbest bırakıldı

iStanbul’da çeşitli ilçe-
lerde 30 iş yerinde mey-
dana gelen hırsızlık olayları

ile otomobillerin içinden değerli eş-
yaların çalınması üzerine polis ekip-
leri çalışma başlattı. Güvenlik
kamera görüntülerini inceleyen ekip-
ler, hırsızların görüntüsüne ulaştı. 30
iş yerinde meydana gelen hırsızlık
olayını aynı kişilerin yaptığı tespit
edildi.  Şüphelilerin girdikleri iş yer-
lerinden sigara, alkollü içecek ve de-
ğerli eşyaları çaldıkları belirlendi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık
Büro Amirliği Ekipleri tarafından
yapılan çalışmalarda hırsızlık yapan
şüphelilerin Eren Y. (21), Gökhan T.
(27) ve Esra K. (23) olduğunu tespit
etti. Yapılan teknik takip sonucu
şüphelilerin Eyüpsultan ve Avcı-
lar’da olduğu tespit edildi. 14
Eylül’de yapılan operasyonla ekipler

3 şüpheliyi gözaltına aldı.

2 şüpheli tutuklandı

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda
hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüp-
helilerden Eren Y.’nin 33 adet, Gök-
han T.’nin 16 adet ve Esra K.’nin 3
adet suç kaydının olduğu öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından ad-
liyeye sevk edilen şüphelilerden Gök-
han T. adli kontrol şartıyla serbest
bırakılırken, Eren Y. Ve Esra K. ise tu-
tuklanarak cezaevine gönderildi. Şüp-
helilerin hırsızlık anları da güvenlik
kameraları tarafından görüntülendi.
Şüphelilerin hırsızlık için girdikleri
markette sigaraları ve alkollü içecek-
leri market sepetine doldurarak mar-
ketten ayrıldıkları anlar ile yine
şüphelilerin çorap satan bir mağaza-
dan yaptıkları hırsızlık anları güvenlik
kamerasına yansıdı. DHA

30 iş yerini 
patlatmışlar

Garip bir dolandırıcılık

Arkadaştan dost kazığı!

Sultangazi'de bir kişi, üzerinde Türk Lirası olmadığını ve ödemeyi 
Kuveyt Dinarı'yla yapacağını söyleyerek, tedavülden kalkmış parayla 
3 bin TL değerindeki cep telefonu alarak esnafı dolandırdı

iddiaya göre Cebeci
Mahallesi'nde kimliği
belirsiz bir kişi, cep tele-

fonu almak için bir iş yerine geldi.
Yaklaşık 3 bin TL değerindeki te-
lefonu almak isteyen kişi, iş yeri
sahibine üzerinde Türk Lirası ol-
madığını ve ödemeyi Kuveyt Di-
narıyla yapmak istediğini
söyleyerek tedavülden kalkmış
paraları verdi. Para üstünü de
Türk Lirası olarak alan kişi, cep
telefonunu aldıktan sonra esnafı
dolandırarak ortadan kayboldu.

Bizi dolandırıp gitti

İş yeri sahibi Ayhan Yayla,
"Akşam saatlerinde iş yerinde ar-
kadaşlarla beraber oturuyorduk.
Bir müşteri içeri girerek, telefon
alacağını söyledi. Reyonda be-
ğendiği bir telefonu almak istedi-
ğini söyleyerek fiyatını sordu.
Kendisinde Kuveyt dinarı oldu-
ğunu ve parada bir sorun olma-
dığını belirtti. Bizde paraya
baktık, bir sorun göremedik. Ken-

disine 2 bin 800 TL değerindeki
beğendiği telefonu verdik. O da
bize 2 bin 850 TL değerinde ol-
duğunu öne sürdüğü Kuveyt di-
narlarını verdi. Biz kendisine 50
TL para üstü verdik. Telefonu al-
dıktan sonra iş yerinden ayrıldı.
Daha sonra arkadaşlarımızdan
biri tanıdığımız bir dövizciyi ara-
yarak, telefonuna paraların fo-
toğrafını gönderdi. O
arkadaşımız bize verilen paranın
tedavülden kalktığını söyledi. Biz
bu paranın tedavülden kalktığını
bu şekilde öğrenmiş olduk. Adam
bizi dolandırıp, gitmiş. Alışveriş
sırasında altı arkadaşımız iş ye-
rindeydi. Hepimiz parada bir
sorun olmadığını düşündük. Bize
verilen paranın tedavülden kalkan
bir para olduğunu hiç düşünme-
dik. İlk defa gördüğüm bir para.
O ara nasıl olduysa parayı aldık.
Bu kişinin bir an önce yakalan-
masını istiyoruz. Biz tedavülden
kalkan bu paraları çöpe atacağız.
Bir işimize yaramıyor" dedi. DHA

BiR GÜN SONRA CESEDi BULUNDU
Sancaktepe'de önceki gün Aydos Göleti'ne
girdikten sonra kaybolan Hüseyin Eriş'in can-
sız bedenine ulaşıldı. Hüseyin Eriş'in cesedi

dalgıçlar tarafından çıkarılırken, yakınları gözyaşlarına
boğuldu. Aydos Ormanı'ndaki Aydos Göleti'ne dün arka-
daşları ile piknik yapmak için gelen ve burada gölete gir-
dikten sonra kaybolan 3 çocuk babası tekstil işçisi
Hüseyin Eriş'in cansız bedeni, dün sabah saatlerinde
başlayan arama çalışmalarının ardından bulundu. Hüse-
yin Eriş'in cesedi, saat 13.30 sıralarında dalgıçlardan ta-
rafından göletten çıkarıldı. Bu sırada gölet çevresinde
bekleyen Hüseyin Eriş'in yakınları gözyaşlarını tutamadı.
Hüseyin Eriş'in cenazesi ambulansa taşındıktan sonra
Adli Tıp Morgu'na gönderildi.

Motosiklet alev aldı
Ümraniye'de TEM Otoyolu üzerinde motosiklet alev
alev yandı. Olayda yaralanan olmazken, yanan moto-
siklet itfaiye tarafından söndürüldü. TEM Otoyolu'nda

Ankara istikametindeki motosiklet, Çakmak Mevkii'nde saat
10.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Moto-
sikletin sürücüsü olaydan yara almadan kurtulurken, otoyolun
ortasında alev alev yanan motosiklet trafiği bir süre olumsuz et-
kiledi. Motosikleti saran alevler, olay yerine gelen Kavacık İtfai-
yesi'nin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Motosiklet
kullanılamaz hale gelirken, yangının söndürülmesi ile birlikte
TEM Otoyolu'nun trafiği tekrar normal seyrine döndü. Otoyol-
daki yangın ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Sultanbeyli'de E.Ö. isimli
kişi, aynı tekstil atölyesinde
çalıştığı kadın arkadaşının

cep telefonunu alarak, mobil bankacılık
uygulaması üzerinden 64 bin liralık
kredi çekti. Aynı uygulama üzerinden
ev sahibine parayı havale eden E.Ö.,
aradığı ev sahibine 6 bin 5 liralık kirayı
almasını ve kalanını yanlışlıkla yolladı-
ğını söyledi, belirttiği hesaba iade et-
tirdi. Şikayet üzerine yakalanan E.Ö.
serbest bırakıldı. Şüphelinin olay günü
cep telefonu üzerinden işlem yapma
anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Sultanbeyli Adil Mahallesi Ya-
kuphan Caddesi'nde bulunan tekstil
atölyesinde 6 Eylül'de saat 18.30'da
meydana geldi. İddiaya göre, E.Ö., aynı
iş yerinde çalıştığı N.S. isimli kadına ait
cep telefonunu iş yerine ait yemekhane
kısmında aldıktan sonra ütü odasına

geçti. Burada, N.S.'nin cep telefonunda
mobil bankacılık uygulamasından 64
bin liralık kredi çeken E.Ö., aynı uygu-
lama üzerinden ev sahibine parayı ha-
vale etti. E.Ö. 5 dakika sonra telefonu
N.S.'ye teslim etti. Ardından ev sahibini
arayan E.Ö., 6 bin 500 liralık 5 aylık
kira borcunu almasını istediği ve geri
kalan 57 bin 500 TL'lik tutarı yanlışlıkla
gönderdiğini söyledi, başka bir hesap
üzerinden kalan tutarı iade aldı. Şikayet
üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli
E.Ö.'nün, N.S.'nin şifre bilgilerini önce-
den yardım etme bahanesiyle yapmış
olduğu mobil bankacılık işlemi sıra-
sında öğrendiğini belirledi. Geçen
cuma günü şüpheli E.Ö. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından "Gü-
veni Kötüye Kullanma" suçundan adli-
yeye sevk edilen şüpheli E.Ö. serbest
bırakıldı.

Nurgül Altıntaş'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli
Tıp Kurumu'na getirildi. Cenazeyi teslim almaya gelen
yakınları olayla ilgili konuştu. Altıntaş'ın akrabası olan 
Gülağa Sarı, "Ne yaptı ki bu kız, bu kadar kurşun 
yağdırdı" diyerek isyan etti.



M üzisyen Alpay Şalt, otur-
duğu Zekeriyaköy Birinci
Cadde Bahçeköy yönü,

Varyant Yokuşu'nda 'kamyon gire-
mez' tabelası olmasına rağmen kam-
yonların kurallara uymamasını
protesto etti. Sabah saatlerinden iti-
baren caddede bulunan 'kamyon gi-
remez' tabelasının önüne gelen Şalt,
davul çalmaya başladı. Davul çalar-
ken yoldan geçen kamyonlara 'kam-
yon giremez' tabelasını gösterdi.
Şalt'ın aynı zamanda davulunun
önüne 'kamyon giremez' tabelası as-
tığı görüldü. Bu zamana kadar bu
süreci birçok kuruma şikayet ettiğini
söyleyen Şalt amacının farkındalık

yaratmak olduğunu belirtti.

50-60 kamyon geçiyor

Alpay Şalt, "35 yıllık bateristim ve
Zekeriya köyde oturuyorum. Son iki
yıldır burada korkunç bir kamyon
gürültüsü oluştu. Gürültüye gelip
baktığımda burada bir kamyon gire-
mez tabelası gördüm. Ancak bura-
dan günde 50-60 tane kamyon
geçiyor. Hatta bazen tır bile geçtiği
oluyor. Gerekli yerlere yazıları yaz-
dım. Bu alanda denetim yapılması
ve EDS takılmasını istedim. Benim
şikâyetlerim üzerine bu yolun başına
bir tabela daha asıldı. Ancak herkes
o tabelayı da görmezden geliyor ve

yola devam ediyor. Burası ölümlü
kazaların olduğu dik ve dar bir
yokuş. Burada zaten kamyonların
hareket kabiliyetleri çok az ve kam-
yonlar yokuşu çıkmakta çok zorlanı-
yor. Özellikle de kamyon çıkarken
çıkardığı ses bizi rahatsız ediyor"
dedi. DHA
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İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ İHALE İLANI
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde network alt yapı yenileme hizmeti satın
alma işlemi yapılacaktır. Bu hizmet, Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği’ne göre açık ihale usulü ile
ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Bilgileri:
1-İdarenin;
a) Adresi : İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, Ayvansaray Cad. No: 45 Fatih/İSTANBUL
b) Telefon ve Faks Numarası:0212 444 76 96 / 0212 621 45 03
c) E-Posta : satinalma@ayvansaray.edu.tr
d) Web Sitesi : www.ayvansaray.edu.tr 
2-İhale Konusu  İşin;
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Şişli Yerleşkesi ve Kazlıçeşme Yerleşkesinde 

network alt yapı yenileme hizmeti alım işidir. Ayrıntılı bilgiye idari ve 
teknik şartnamelerden ulaşabilir.

b) Yapılacağı Yer : Prof. Muammer Aksoy Cd. No:10, 34020 Zeytinburnu/İstanbul, Ayvansaray 
Cad. No:45 Fatih/İstanbul, Halide Edip Adıvar Mah. Melikşah Sok. No:9 Şişli/İstanbul

3-İhalenin;
a) Yapılacağı Yer : İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, Prof. Muammer Aksoy 

Cd. No:10, 34020 Zeytinburnu/İstanbul
Tarihi ve Saati : 04.10.2021 Saat 14:30
b) Usulü : Açık İhale
c) Doküman Bilgisi : İhale dokümanı(İdari Şartname, Teknik Şartname, Taslak Teklif Formu ve Taslak 

Sözleşme), idarenin 1. Maddede belirtilen adresinde  görülebilir. Teklif verilebilmesi 
için dokümanın satın alınması zorunludur. Doküman posta yoluyla satılmaz, 
bedeli ihale adı belirtilerek şartnamede belirtilen banka hesabına yatırılıp dekontu 
Satın Alma Daire Başkanlığına ibraz edilerek satın alınabilir. Doküman 
Bedeli 100,00 TL (YÜZ TÜRK LİRASI). Banka bilgisi;

Alıcı      : İstanbul Ayvansaray Üniversitesi
Banka       : Albarakatürk Alibeyköy Şubesi
İban          : TR80 0020 3000 0369 3384 0000 01

d) Teminat: Geçici teminat teklif edilen bedelin %3’ünden az, %6’sından fazla olmamak 
üzere verilecektir.. Kesin Teminat alınmayacaktır.

4- Tekliflerin;
a) Verileceği yer : İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, Prof. 

Muammer Aksoy Cad. No:10, 34020 Zeytinburnu/İstanbul bulunan Satın 
Alma Daire başkanlığına teslim edilecektir.

b) Tarih ve Saat : 04.10.2021 Saat 14:15
5-İhaleye Katılabilmek için istenilen belgeler ;
a) İmza sirküleri, Gerçek kişi olması halinde, imza beyannamesi.
b) Üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Ga-
zetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek
üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri.
c) Vergi Levhası.
d) İdari Şartnamenin ekinde yer verilmiş forma uygun teklif mektubu.
e) İmzalı Teknik Şartname.
f) İmzalı İdari Şartname.
g) İmzalı Taslak Sözleşme.
h) Referans listesi.
i) Kayıtlı olduğu ticaret ve sanayi odası belgesi veya meslek odası belgesi.
j) Borç yoktur yazısı.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     Basın: (1454895)

Müzisyen Alpay Şalt, oturduğu Zekeriyaköy Varyant
Yokuşu'nda 'kamyon giremez' tabelası olmasına rağmen
kamyonların kurallara uymamasını yol ortasında davul
çalarak protesto etti. Farkındalık yaratmak için bu eylemi
yaptığını söyleyen Şalt, "Burada kamyon giremez tabelası
varken kamyonların geçmesi benim garibime gidiyor" dedi

AŞI KARŞITLIĞI MANTIK DIŞI!TÜBİTAK Covid-19 Türkiye
Platformu çatısı altında aşı ve

ilaç geliştirme çalışmaları
yürüten hocalarla bir araya
gelen Prof. Dr. Aziz Sancar,

"Aşı karşıtı olmak mantık dışı
bir tutum. Kanun zorlamasa

bile aşı olmak gerek" dedi

teKNOFeSt için TÜBİ-
TAK'ın onur konuğu ola-
rak Türkiye'ye gelen Prof.

Dr. Aziz Sancar, TÜBİTAK Covid-
19 Türkiye Platformu ile buluştu.
Toplantıda platform bünyesinde faa-
liyet gösteren hocalardan İstanbul
Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ahmet
Gül, Ankara Üniversitesi'nden Prof.
Dr. Hakan Akbulut ve Dr. Mehmet

Altay Ünal, Bilkent Üniversite'nden
Prof. Dr. İhsan Gürsel, ODTÜ'den
Prof. Dr. Mayda Gürsel de hazır bu-
lundu. “Birlikte Geliştirme ve Birlikte
Başarma” başlıklı toplantının ardın-
dan değerlendirmelerde bulunan
Sancar, “Aşı çalışmalarının geldiği
noktayı nasıl buluyorsunuz” sorusu
üzerine, “Çok başarılı buldum. Bazı-
larından haberim vardı ama bu

kadar ayrıntılı bilmiyordum. Gerçek-
ten 3 yıl içinde harika işler başarmış-
lar ve iyi öğrenciler yetiştirmiş
gerçekten çok beğendim” dedi.

Buna hakkınız yok

Sancar, aşı karşıtlığı konusunda bir
mesajının olup olmadığı sorusuna
ilişkin “Ne diyeceğimi bilmiyorum
çünkü aşı karşıtı olmak bence mantık

dışı bir tutum. Yani mantıklı değil.
Aşı karşıtı olmak mantıklı bir tutum
değil” ifadelerine yer verdi. Sancar,
görev yaptığı üniversitenin aşı olma-
yanları kabul etmediğini kaydederek
“Türkiye kanunları zorluyor mu bil-
miyorum. Ama kanun zorlamasa
bile aşı olmak gerek yoksa başkasını
tehlikeye sokuyorsunuz. Buna hakkı-
nız yok” dedi. 
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Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik Konserleri’nde rap müziğin güçlü
isimleri Sagopa Kajmer, Canbay ve Wolker gençlerle buluştu. Etkinliğin yapıldığı
Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı tıklım tıklım doldu

“Hizmetlerde önceliğimiz gençlerimiz”
diyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman
Çağırıcı, şimdi de “Gençlik Konserleri” pro-

jesini hayata geçirdi. Bu projeyle ilçede yaşayan gençle-
rin hayranı oldukları isimlerle bir araya getirilmesi
amaçlanıyor. Bu kapsamda rap dünyasının önde gelen
isimlerinden Sagopa Kajmer, Canbay ve Wolker Bağcı-
lar’da ağırlandı. Konserin düzenlendiği 15 Temmuz
Demokrasi ve Milli İrade Meydanı saatler öncesinden
dolmaya başladı. Konser alanı girişinde “Hayat Eve
Sığar” uygulaması üzerinden HES kodu sorgulaması
yapıldı. Yoğun ilgi gören konser için 20 bin kişi mey-
danı doldurdu.

Gönülleri fethettiler

Saatler 19.00’u gösterdiğinde ise sahneye ilk olarak
Bağcılarlı sanatçılar Vahap Canbay (Canbay) ile Umut
Bolat (Wolker) çıktı. “Konserde değil mahallemizdeyiz”
diyen ikili, “Fersah” ve “Çakı” başta olmak üzere tanın-
mış şarkılarıyla coşkulu dakikalar yaşattı. İlerleyen sa-

atlerde ise Sagopa Kajmer (Yunus Özyavuz) yoğun
alkış ve ışıklar eşliğinde sahnede yerini aldı. Yaklaşık 2
saat sahnede kalan ünlü sanatçı, muhteşem perfor-
mansıyla gönülleri fethetti. Sagopa’nın eski yeni bütün
şarkılarına eşlik eden hayranları unutulmaz bir gece
yaşadı.

Eğlenmeye devam

Sanatçılara çiçek takdiminde bulunan Bağcılar Bele-
diye Başkanı Lokman Çağırıcı, her kesime hizmet et-
menin mutluğu içerisinde olduklarını söyleyerek
“Hizmetlerimizle gençlerimizin özellikle sosyal ve kül-
türel anlamda yetişmelerine destek veriyoruz. Bugün de
onların isteği üzerine bir gençlik şöleni düzenledik. On-
ların mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Gençler eğ-
lenmeye devam. Daha güzel yarınlarda buluşmak
üzere” dedi. Etkinlikten dolayı emeği geçen Çağırıcı’ya
teşekkür eden Kajmer de “Gençler sizin sayenizde çok
eğleniyorlar” dedi. Gençlik Konserleri ilerleyen gün-
lerde yeni isimlerle devam edecek. ARİF ELMAS

Bagcılar’da 
rap gecesi

9 günde 
72 söyleşi
Kartal Kitap Fuarı kapılarını kitapseverlere açtı.
Türkiye’nin önde gelen şair, yazar, gazeteci, yayıncı
ve sanatçılarının katılımıyla; imza günleri,
söyleyişiler, belgesel gösterimleri ve konserler ile
festival tadında gerçekleşecek. Fuarda 9 gün
boyunca 72 farklı söyleşi gerçekleşecek

KArtAl Belediyesi tarafından düzenlenen ve İs-
tanbul’un en büyük kitap fuarlarından biri olan,
‘Kartal Kitap Fuarı’ festival tadında başladı. 9 gün

boyunca 72 farklı söyleyişinin gerçekleşeceği ve 100’e yakın
yayınevinin katıldığı ‘Kartal Kitap Fuarı’na, sadece Kartallar
değil, İstanbul’un dört bir yanından gelen kitapseverler de
yoğun ilgi gösterdi. Kartal ilçe meydanında 5000 metrekare-
lik alana kurulan fuarın açılış törenine; Kartal Belediye Baş-
kanı Gökhan Yüksel ve çok sayıda kitap dostları katıldı. Fuara
girişler, COVİD -19 tedbirleri kapsamında Komşu İletişim
Merkezine (KİMEr) bağlı görev yapan personel tarafından
ateş ölçümü ve HES kontrolü yapıldı.

Dayanışma ve heyecan

Açılış töreni sonrası fuar alanında kurulan dev sahnede et-
kinlikler kapsamında sırasıyla kitapseverlere yönelik yapıla-
cak konuşmaların ilkini gerçekleştiren yazar Gaye
Boralıoğlu’na Başkan Gökhan Yüksel, teşekkür plaketi tak-
dim etti. Kartal Belediye Başkanı burada yaptığı konuşmada;
“Bugün 9 gün sürecek olan Kartal Kitap Fuarı’mızın açılış
günü. İlk söyleyişimizi az önce gerçekleştirdik. Sadece yayı-
nevleri ve yazarlarımızla değil, okurların da yoğun ilgisiyle,
söyleyişi ve imza günleri ile güzel bir buluşmayı gerçekleşti-
riyoruz. Heyecanlıyız, Kartal’a bir etkinlik kimliği kazandırıyo-
ruz. Yazarlarımız ve okurlarımız buluşuyor. Yayınevleri ile
uzun zamandır bir araya gelemeyen kitapseverler buluşuyor.
Bu aynı zamanda büyük bir dayanışma. Salgın sürecinde
zorlu şartlar vardı. Sanatçılarımız, şair ve yazarlarımız da
salgının yarattığı olumsuzluklardan çok etkilendi. Sanatçıları
ve yazarları yalnız bırakmıyoruz. Bir yanda dayanışma ve bir
yanda heyecan var. tüm Kartallıları 9 gün sürecek kitap fua-
rına bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

BATERıYLE 
Prof. Dr. 
Aziz Sancar

'Burada kamyon giremez tabe-
lası varken kamyonların geçmesi
benim garibime gidiyor' diyen
Şalt, "Gerekli tüm yerlere yazıla-
rımı yazdım. Ancak kimse bir şey
yapamadı. Ben de kamyonlar
belki tabelayı okuyamıyorlardır
diye. Davulumla eylem yapmaya
karar verdim. Hatta davulun
önüne de kamyon giremez tabe-
lası koydum. Geçen kamyoncu-
lara tabelaları gösteriyorum.
Onlar da korna çalıp geçiyorlar.
Biz de böyle eğleniyoruz. Eğlen-
meli miyim yoksa ağlamalı
mıyım bilmiyorum. Farkındalığı

yarattık diye düşünüyorum.
Çünkü trafik polisi geldi. Çünkü
ben defalarca aramama rağmen
kimse gelmemişti. Demek ki
böyle davul çalmam gerekiyor-
muş" diye konuştu. Zekeriyaköy
Varyant Yokuşu başında oturan
Alessandra Skonyamilo ise
"Kamyon giremez tabelası olma-
sına rağmen kamyonlar geçiyor
buradan. Ben de çok şikâyetçi-
yim. Evde oturduğumda gürültü-
den duramıyorum. Bugün de
çamaşırları asıyordum. Müzik
sesini duyunca bir şeyler oluyor
diye çıktım" ifadelerini kullandı.



Beylikdüzü Belediye Başka-
nı Mehmet Murat Çalık, 
Dereağzı ve Cumhuriyet 

Mahallesi sakinleriyle bir ara-
ya geldi. Gerçekleşen mahalle 
toplantılarında vatandaşların istek 
ve taleplerinin dinleyen Başkan 
Çalık, gerekli birimlerle paylaş-
mak üzere notlar aldı. Cumhuriyet 
Mahallesi’nde düzenlenen top-
lantıda belediyenin tüm çalışma 
ve projelerinin yanı sıra mahal-
leye ilişkin verileri de aktardığı 
bir sunum gerçekleştiren Çalık, 
“Cumhuriyet Mahallesi’nde 721 
ton asfalt çalışmasının yanı sıra 
23 bin metrekare yol bakım ve 
tamiratı gerçekleştirdik. Atatürk 
Bulvarı’nı yeniden düzenledik. 
Caddeye hem prestij hem de yol 
üstü 256 araçlık parklanma alanı 
kazandırdık. Toplamda 140 bin 
adet ağaç ve fidan diktik. Ma-
hallemizde yaşayan 65 bin 160 
kişi kütüphanelerimizden, 16 bin 

827 kişi ise KÜLTÜRSEM 
kurslarımızdan faydalandı” 
dedi. 

Erzak yardımı yaptık
Cumhuriyet Mahal-
lesi Bizimkent 
Derneği Loka-
li’nde gerçekle-
şen buluşmada 
Bizimkent Site-
si’ne yapılanları 
da paylaşan Çalık, “Daha mutlu 
bir Bizimkent Sitesi için çalışma-
larımıza devam ediyoruz. Şimdiye 
kadar sitede yaşayan yüzlerce kişi 
sağlık ve spor hizmetlerimizden 
faydalandı. Masa, sandalye, bank, 
piknik masası desteğinin yanı sıra 
sitedeki tüm oyun grubu ile spor 
aletlerinin de bakım ve onarımı-
nı yaptık. Aynı zamanda ihtiyaç 
sahibi hanelerimize erzak ve gıda 
yardımı da sağladık” ifadelerini 
kullandı. 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener evirip 
çevirmeden, kıvırmadan, kurgu yapmadan, 
ima etmeden net bir şekilde ortaya düşünce-

sini koydu.
“Ben Cumhurbaşkanı adayı değilim, Başba-

kanlığa adayım… Cumhurbaşkanının politize 
olmamış, her kesimin kabul göreceği bir isim 
olması gerek. Acilen Türkiye’nin yeniden parla-
menter sisteme geçmesi gerek” dedi.

*
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ne 

demişti?
‘Ben’ dili ile konuşarak; ‘Ben geleceğim, ben 

böyle yapacağım, ben vuracağım, ben tutacağım, 
ben kıracağım, ben onaracağım…’ Millet İtti-
fakı’nın cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini 
ifade etmişti.

*
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir 

anlamda Kılıçdaroğlu’na da mesaj göndererek, 
“Sen de ben de aday olmamalıyız. Her ikimiz de 
seçimi kazanamayız. Herkes tarafından kabul 
görecek bir isim bulalım. Bu isim tarafsız bir 
cumhurbaşkanlığı yapsın. Mecliste çoğunluğu 
elde edelim. Ya Anayasa değişikliğine gideriz ya 
da referandum yaparız” demek istedi.

*
Bu saatten sonra seçime kadar en azından 

Meral Akşener’in ne düşündüğü net olarak 
anlaşılmış oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun da bir anlamda 
ne düşündüğü belli ancak, Kılıçdaroğ-
lu kendi adaylığı ile seçimlere gitmeyi 
düşündüğü için burada Akşener ile fikir 
ayrımcılığı yaşayacaklar.

Şimdi her kesimin kabul göreceği, taraf-
sız bir cumhurbaşkanı adayına ihtiyaç var.
O isim de Hikmet Çetin’den başkası değil.

Devlet adamı.
Bürokrat.
Bakanlık yapmış.
Türkiye’yi birçok uluslararası arenada başarı 

ile temsil etmiş.
Benim aklıma Akşener’in açıklamasından 

sonra ilk gelen isim Hikmet Çetin.
Bir başkası da olabilir.
Hiç fark etmez.
Önemli olan Türkiye’nin bir an önce tek 

adam rejiminden kurtulup güçlendirilmiş parla-
menter sisteme geçmesi.

*
Akşener, bir anlamda kendi partililerine de 

mesaj verip, Türkiye menfaatinin kendi men-
faatlerinden daha önemli olduğunu göstererek, 
‘Meral Akşener’i Cumhurbaşkanı yapacağız’ 
sloganının değiştirilmesini istedi.

2018 seçimleri aksine ortak aday göstermede 
daha uyumlu olacağını gösterdi.

Millet İttifakı’nın devam 
etmesi gerektiğini vurguladı.

*
Akşener bu açıklaması ile cumhurbaşkanı 

adaylıkları tartışılan; İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş’ın da bir dönem daha belediye 
başkanı olarak kalmaları gerektiğini ima etti.

Güçlü bir cumhurbaşkanı adayıyla muhalefe-
tin seçimleri kazanması sonrasında, güçlendiril-
miş parlamenter sistem için çalışmalara başla-
nacağını, yürütmenin başının tıpkı parlamenter 
sistemdeki gibi başbakanlık olacağını, İYİ 
Parti’nin ülkeyi yönetecek kadrosu olduğunu, 
ülkeyi yönetmeye talip olduklarını da ima eden 
Meral Akşener bu açıklaması ile genel seçim 
öncesi tartışmalı olan bir çok konuya da netlik 
kazandırmış oldu.

*
Bu saatten sonra Millet İttifakı taraflarının 

Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ni düşünmeyip, par-
lamenter sisteme geçmek için planlı ve organize 
hareket etmeleri gerekiyor.

Cumhurbaşkanı adayından ziyade, başbakan 
adayını daha fazla önemsemeleri gerekiyor.

Seçimde kesin ve kesin meclis çoğunluğunu 
elde etmeleri gerektiğini, bir milletvekilinin bile 
önemli olduğunu bilmeleri gerekiyor.

İttifak etrafında kenetlenen güçlerin iyi orga-
nize olmaları, binde bir oyun bile dışarı gitme-
mesi gerektiğini ciddiye almaları gerekiyor.

Başta CHP ve İYİ Parti olmak üzere tüm itti-
faka bağlı siyasi partilerin söylemlerini güncelle-
meleri gerekiyor.

Her şeye rağmen daha karşıda Cumhur İttifakı 
oylarının yüzde 40’ın üzerinde olduğunu unut-
mamaları gerekiyor.

*
Peki bütün bunları söyledikten sonra şunu da 

ifade etmek durumundayız.
Cumhur İttifakı madem en kötü ihtimal ile 

yüzde 40 oya sahip.
O halde seçimlere hadi buyurun o zaman size 

parlamenter sistem derlerse.
Yine tek başlarına iktidar veya MHP - AK 

Parti koalisyon hükümeti ile ülkeyi yönetirlerse 
o zaman ne olur dersiniz?

Hiçbir şey olmaz.
Burası Türkiye.
Burada her an her şey olabilir.
Bütün bu gelişmeler ışığında bekleyip görece-

ğiz.
Türkiye seçmeni Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ya 

devam veya tamam diyecek.
Bizimkisi sadece ve sadece yorumlamak.
Yazmak, çizmek…
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B eylikdüzü Belediye Başkanı Meh-
met Murat Çalık, Kurban Bay-
ramı öncesi Yakuplu

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

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

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

İşlemler tamamlandı

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

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

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

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

BARIŞ KIŞ

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

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

Şehitler için dua edildi

OZEL BIR IS
YAPIYORUZ

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

Şehitlere rahmet

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

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

Bir dönüm noktası

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

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

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

Yüzde 80 karşı koyuyor

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

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

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

deniyle Taksim
Cumhuriyet Anıtı'nda

tören düzenlendi.
KKTC İstanbul

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

şehitlerimizi saygı ve
rahmetle anıyorum"

diye konuştu.

Bayrak hassasiyeti

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

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

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

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

İşlemler tamamlandı

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

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

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

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

BARIŞ KIŞ

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

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

Şehitler için dua edildi

OZEL BIR IS
YAPIYORUZ

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

Şehitlere rahmet

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

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

Bir dönüm noktası

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

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

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

Yüzde 80 karşı koyuyor

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

deniyle Taksim
Cumhuriyet Anıtı'nda

tören düzenlendi.
KKTC İstanbul

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

şehitlerimizi saygı ve
rahmetle anıyorum"

diye konuştu.

Bayrak hassasiyeti

15 Temmuz 
algı araştırması
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KüçüKçeKmece'de ormanlık alanda
ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu.
Üzerinden kimlik çıkmayan 25 yaşların-

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

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

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

Hastaneye beni almadılar

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

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

Eve girmek istemiyorum

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

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

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

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

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

arası anma sürüşü yapıldı.

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

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

Umut'la hiç tanışamadı

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

Mücadele edeceğiz

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

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

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

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

BISIKLETLI
PROTESTO

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

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

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

Kendimi kenara attım

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

Maganda dehşeti

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

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

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

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

Nasıl yaşarsanız, gazetelere, televizyonlara, 
satırlarımıza da öyle yansırsınız.

Tamam anladık her televizyon gibi görünen 
televizyon değil, gazete gibi görünen gazete değil,
gazeteci gibi görünen de gazeteci değil dediğinizi
duyuyorum.

Ama onlar bizleri ilgilendirmez.
Bizler; adaletin, gerçeğin, vicdanın, mağdurun,

haklının, ezilenin, unutulanın sesi olmak zorundayız.
*

Selçuk Bayraktar diye biri kişi var.
Bu adam kalkmış Milli Havacılık rekorlarına

imza atmış.
İnsansız Hava Aracı Sistemi'nin güdüm ve

kontrol sistemi tasarlamış.
Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren ilk

Milli İHA olma ünvanına sahip olmuş.,
Türkiye'nin ilk döner kanat İHA Sistemini 

gerçekleştirmiş.
Türkiye'nin ilk TİHA (Taarruzi İnsansız 

Hava Aracı) Sistemini hayata geçirmiş.
*

Bu kişi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan
ile 2016 yılında evlenmiş.

Aslen Trabzon'lu ama Sarıyer doğumlu.
Zeki ve yetenekli bir mühendis.
Birileri bu kadar kaynağı ve torpili bana da

verseniz ben de başarılı olurum diyebilir.
Zaten biz insanoğlu genelde takdir etmek için

çok düşünürüz ama çamur atmak için bir saniye
bile düşünmeden aklımıza ilk geleni söylemekten
geri kalmayız.

Selçuk bayraktar için 2023'de Teknoloji 
Bakanı, 2018'de Cumhurbaşkanı yakıştırmaları
yapanlar da var.

Bunlar soyut düşünceler.
Somut ve ortada net olarak bir şey var ki o da

yüz yıllık Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa
adam gibi bir sistem ortaya çıktı.

İhalar, miuslar, jetler, uçaklar.
Bu sistemler desteklenir ve geliştirilirse dünya

arenasında Türkiye ciddi anlamda adından söz 
ettirebilir.

*
Yüz yıllık ülkemizde kimlere ne imkanlar sunuldu.
Kimi çaldı kaçtı.

Kimi doydu durdu.
Kimi sapıttı.
Kimi dağıttı.
Ancak ilk defa bir kişi üretiyor, akıl yoruyor,

hedef büyütüyor, ülkeye katma değer yaratmak
için çabalıyor.

Düzgün diksiyonlu, robert koleji, İTÜ mezunu,
Entelektüel, işkolik, başarılı bir mühendis.

Şimdi bu kişi sırf birisinin damadı diye olan bi-
teni görmezden gelmek, yapılanları inkar etmek,
yok saymak, çamur atmak, lekelemek, küçümse-
mek, ne bileyim işte böyle bir projeyi ve bilim 
insanını yazmamazlık olamazdı.

*
Türkiye tüm dünyanın konuştuğu TİHA 

(Taarruzi insansız hava aracı), Türk SİHA'sı
(Silahsız hava aracı) durumuna gelmiş.

Dünya çapında bir teknoloji getirmiş.
10'dan fazla ülkeye ihracat yapmış.
Bu projenin ve bu projeleri geliştiren kişilerin,

ekibin, aklın desteklenmesi gerekiyor.
Yok ben desteklemiyorum.
Bu adam birisinin damadı, birilerinin 

ekibinden, birilerinin aklından.
O zaman da hükümet değişir, engellemeler baş-

lar, Türkiye Cumhuriyeti bir önemli projenin daha
büyümesini, gelişmesini, güçlenmesini, ülkeye
katma değer katmasını ortadan kaldırmış olur.

Tıpkı 1930'lu yıllardaki uçak fabrikaları gibi.
Köy enstitüleri gibi.
Aselsan cep telefonları gibi.
Kaybeden kim olur?
Türkiye Cumhuriyeti.
Kazanan kim olur?
Türkiye'nin büyümesini, gelişmesini, muasır 

medeniyetler seviyesine gelmesini 
istemeyenler olur.

*
Türkiye'nin savunma sanayisine çok önemli 

katkıları olacak bu projeyi destekliyorum.
Selçuk Bayraktar'ın kim olduğu, kimin damadı,

kimin kayınçosu olduğu beni ilgilendirmiyor.
Selçuk Bayraktar'ın bu projesi beni çok ilgilen-

diriyor ve çok heyecanlandırıyor.
Bu projenin ülkemin geleceğine çok katkısı 

olacağını düşünüyorum.
Bu projenin ileriki yıllarda Türkiye'nin önemli

bir markası olmasını bekliyor ve istiyorum.

Mehmet MERT
MERTÇE

twitter.com/MehmetMert1

HEKIMLER
KOLELIGE
ZORLANIYOR
Türk Tabipler Birliği Merkez Konsey üyesi ve Denizli Tabip Odası Başkanı Rıza
Hakan Erbay, Sağlık Bakanlığının poliklinik randevularını 5 dakikada bir ola-
cak şekilde açılması talimatı verdiğini belirterek, “Doktorların günlük poliklinik
sayıları yaklaşık 90 hastaya çıkacak. Hekimler performansa dayalı çalışma sis-
temiyle devlet ya da özel sektörde adeta kölelik düzenine zorlanıyor” dedi

HABER MERKEZİ

T ürk Tabipler Birliği Merkez Kon-
sey üyesi ve Denizli Tabip Odası
Başkanı Rıza Hakan Erbay, Sağ-

lık Bakanlığı'nın 9 Eylül'de yayınladığı bir
düzenleme ile devlet hastanelerinde sağ-
lık idarecilerine poliklinik randevularını
MHRS üzerinden 5 dakikada bir olacak
şekilde açma talimatı verdiğini söyledi.
Bu durumun hekimlerin hastalık bulaş
riskini artıracağını belirten Erbay; “Bir
hastanın muayene ve tetkik istemi düşü-
nüldüğünde ayrılması gereken süre en az
15-20 dakika olmalıdır” dedi.

Çok ciddi yorulduk

Corona salgını ile mücadelede 18 ayı ge-
ride bıraktıklarını belirten Erbay, “Şeffaf
yönetilmeyen pandemi nedeniyle geçtiği-
miz 18 ay boyunca tüm sağlık çalışanları
her zamankinden fazla yorulmuş, tü-
kenme noktasına gelmiştir. Bu çalışma
temposu artan vaka sayılarıyla daha da
devam edecektir. Her anlamda yıpratıcı
bu sürecin sağlık çalışanları tarafından
daha fazla tolere edilebilmesi mümkün
değildir. Çalışma saatlerinin azaltılarak 6
saate indirilmesi, dinlenme sürelerinin
yeterli bir şekilde ayarlanması, dinlenme
mekânlarının salgına göre yapılandırıl-
ması ve kişisel koruyucu ekipmanlarının
eksiksiz sağlanması gerekiyor” ifadelerini
kullandı.

1 günde 90 hasta bakacaklar

Düzenlemenin hekimlerin çalışma şev-
kini kırdığını ifade eden Erbay yapılan
hatadan dönülmesi çağrısında buluna-

rak şu ifadeleri kullandı: “9 Eylül'de ya-
yınlanan bir düzenleme ile devlet hasta-
nelerinde sağlık idarecileri tarafından
hasta poliklinik randevuları MHRS üze-
rinden 5 dakikada bir olacak şekilde açıl-
ması talimatı verildi. Günlük poliklinik
sayılarının yaklaşık 90 hastaya bakılacak
şekilde planlandığını tespit ettik. Dünya
Sağlık Örgütü uygun bir hasta muaye-
nesi için anamnez, muayene, tetkik is-
temi düşünüldüğünde ayrılması gereken
sürenin en az 15-20 dakika olmasını tav-
siye etmektedir. Dikkate alınması gereken
bir diğer husus ise poliklinik hasta sayısı-
nın 90'lara çıkarılması ile hastane gibi
kapalı ortamlarda Covid-19, mevsimsel
girip gibi hastalıklar için temas ve bulaş
riskini artırmasıdır ve halk sağlığı açısın-
dan tehlike arz etmektedir. Hastanelerde
yeni çalışma düzeneği bu haliyle hekimi
hızlı hasta bakmaya ve kaçınılmaz ola-
rak hata yapmaya sevk edecektir. Bu uy-
gulamayla birlikte doğabilecek
aksamalar hasta hekim arası barışı bo-
zacak dolayısıyla sağlıkta şiddeti daha
da körükleyecektir. Bu olumsuz düzenle-
meler hekimlerimizin ve sağlık çalışanla-
rının çalışma şevkini iyice kırmaktadır.
Salgın yorgunluğunun üzerine binen
kötü çalışma koşulları, emeğe karşılık
gelmeyen ücretler, hekimlerde değersiz-
leştirilme algısını pekiştirmektedir. Son
yıllarda hekimlik işgücü, sağlıkta dönü-
şüm süreci ile iyice ucuzlaştırılmış olup
hekimler performansa dayalı çalışma sis-
temiyle, devlet ya da özel sektörde adeta
kölelik düzenine zorlanmaktadırlar. Bu
sebeple hekim istifaları ve emeklilik ta-
leplerinin hızla arttığı bilinmektedir.
Emekli olan hekimler de geçinemedikleri
için çoğunlukla emeklilik sonrası çalış-
mak zorunda kalmaktadır. Bu kez de bir
ceza gibi emekli maaşlarında ciddi kesin-
tiler yapılmaktadır. Tıp Fakültesi öğren-
cileri ve uzmanlık öğrencileri asistanlar
tüm bu karanlık tablonun farkında ola-
rak  giderek umutsuzluğa sürüklenmek-
tedir. Bu genç hekim adayları ve
hekimler arasında intiharlar giderek art-
maktadır. Yeni mezun birçok hekim de
yurtdışında çalışma arayışındadır. Top-
lum sağlığı açısından bir bütünün unsur-
ları olan hekimlerin ve diğer tüm  sağlık
çalışanlarının fiziki ve ruhsal sağlığının
korunması çok önemlidir.”

Aile hekimleri isyan ediyor

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Ko-
misyonu üyesi, CHP Adana Milletvekili
Burhanettin Bulut da konuyla ilgili
önemli detayları işaret etti. Bulut, Covid-
19 aşı ödemesi için aile hekimine 3 bin
TL'ye kadar, aile sağlığı çalışanına da

(ASM'lerdeki hemşire) da bin 500 TL'ye
kadar ilave ek ödeme yapılabileceğine
yönelik yazı yayınlandığına dikkat çekti.
Ancak daha sonra bu ek ödemenin çe-
şitli kriterlere bağlandığına işaret eden
Bulut, “Kriterlerin birçok maddesi var ve
aile hekimi o maddelerden kaçını sağlı-
yorsa ona göre ödeme yapılıyor. Ancak
kriterlerde şöyle gariplikler var: Örneğin
aile hekimliğine bağlı aşı yapılabilir nüfu-
sun yüzde 85'i aşı olmalı bir kriter. 60 yaş
üzeri hastaların aşı olma oranı yüzde 90
olmalı başka bir kriter. Aşı zorunluluğu
yokken ve aile hekimleri, gelen hastalar o
ASM'yi mi kayıtlı yoksa başka bir yere
mi kayıtlı diye bakmadan aşı yapmaya
çabalarken, eğer ASM'ye kayıtlı hastalar
aşı olmamışsa bu kriter sağlanamamış
oluyor. Bu durumda bakanlık ek ödeme
vermiyor” ifadelerini kullandı.
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sına gelmiştir. Bu çalışma temposu
artan vaka sayılarıyla daha da

devam edecektir” dedi.

Erbay, “Salgın yorgunluğunun üze-
rine binen kötü çalışma koşulları,
emeğe karşılık gelmeyen ücretler,
hekimlerde değersizleştirilme algı-
sını pekiştirmektedir. Son yıllarda
hekimlik işgücü, sağlıkta dönüşüm
süreci ile iyice ucuzlaştırılmış olup
hekimler performansa dayalı ça-
lışma sistemiyle, devlet ya da özel
sektörde adeta kölelik düzenine
zorlanmaktadırlar” diye konuştu.

Ek ödeme
alamıyorlar
CHP'li Bulut, örneğin günde 50
aşı yapıldığı düşünüldüğünde, 22
mesai gününden hesaplanırsa
toplam bin 100 aşı yapılabilece-
ğine dikkat çekti. Ancak bu kişi-
ler misafir hastaysa ve aile
hekiminin kendi hastaları aşı ol-
madıysa aile hekiminin ek ödeme
alamadığına işaret
eden Bulut, “Türki-
ye’de 1. doz aşıla-
mada oran daha
yüzde 85'i geçme-
mişken aile heki-
minden bu oranı
tutturmasını iste-
mek ‘ben sana ek
ödeme vermeyece-
ğim' demektir. 3 bin
TL ek ödeme alan aile hekimi
zaten çok çok az. Genelde ya hiç
ek ödeme alamadılar ya da 200
TL, 400 TL gibi komik rakamlar
aldılar” diye konuştu. 12 hekimli
bir ASM'de bir hekimin bin 500 TL
ek ödeme aldığını, geri kalan 11
hekimin hiç ek ödeme alamadık-
larını dile getiren Bulut, “Aile he-
kimlerinin derdi ek ödeme de
değil. Televizyonda ‘3 bin TL ek
ödeme veriyoruz' diye haber yapı-
lıp hekimler ‘paragöz' olarak gös-
teriliyor. Hekimler bu şekilde
gösterilmekten çok rahatsız”
açıklamalarında bulundu.

BİR GÜNDE
90 HASTA

BAKACAKLAR

Aydıner'in hayali
hastane yapmak

BBaayyrraammppaaşşaa Belediye Başkanı Atila Aydıner, yerel ve ulusal basın mensupları
ile kahvaltıda bir araya geldi. Hayata geçirdiği ve planladığı projeleri hakkında
gazetecilere bilgi veren Başkan Aydıner, en önemli hedef projelerinin 400 ya-
taklı modern hastane ve 40 bin dönümlük millet bahçesi yapmak olduğunu
söyledi. Başkan Atila Aydıner, pandemi nedeniyle uzun zamandır bir araya
gelemediği basın mensuplarını kahvaltıda ağırladı. İlçedeki ve ulusal basın-
daki gazetecilerle Fatih Parkı Sosyal Tesisleri’nde kahvaltıda buluşan Başkan

Aydıner, hayata geçirdiği ve planladığı projeleri hakkında gazetecilere bilgi
verdi ve en önemli hedef projelerinin 400 yataklı modern hastane ve 40 bin
dönümlük millet bahçesi yapmak olduğunu söyledi. Kahvaltı boyunca basın
mensupları ile keyifli bir sohbet gerçekleştiren ve onlara teşekkür eden Başkan
Aydıner, gazeteciler projelerimizi halkımıza duyuran en önemli yardımcıları-
mız değerlendirmesinde bulundu. Çok sayıda basın mensubunun hazır bu-
lunduğu kahvaltıya AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı da katıldı.

Selçuk Bayraktar 
diye birisi...!

Halk ne isterse o olacak!
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Damga'ya konuştu.
Süleymanpaşa için canla başla çalıştıklarını anlatan Yüksel, “Benim yönetim
anlayışım çok açık. Halk ne isterse o olacak. Halka rağmen bir şey yapmayız” dedi
SSüülleeyymmaannppaaşşaa  Belediye Başkanı Cüneyt Yük-
sel, ilçede devam eden çalışmalara ilişkin ve
belediye başkanlığına dair Damga'ya konuştu.
Süleymanpaşa için her fırsatta yoğun bir
mesai harcadıklarını anlatan Yüksel, “Bizim
için öncelik her zaman Süleymapaşa ve Süley-
mapaşa halkıdır. Onların mutluluğu, iyiliği
bizim için her şeyden önce gelir. Vatandaşları-
mızın tercihiyle göreve geldiğim günden beri
bunu şiar edinerek yaşıyorum. Yaşamaya da
devam edeceğim. Süleymanpaşa için canla
başla çalışmayı sürdüreceğim” dedi.

Süleymanpaşa için el ele verdik

İlçede bulunan ve yıllardır kapalı vaziyette
olan Rumeli İskelesi'ni kısa sürede onararak,
halkın kullanımına açtıklarını anımsatan Yük-
sel, “Seçimden sonra ilçemize ilk hizmetimizi
sunmanın gururunu böylece yaşadım. Böylesi
güzel hizmetler bizi daha güzel hizmetler
yapma noktasında azimli kılıyor. Başkan yar-
dımcılarımız, teknik ekipteki arkadaşlarımızla
birlikte el ele vererek ilçemiz için hep en iyisini
yapmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Mühendis mi başkan mı?

Altınova Mahallesi'nde yer alan sahil şeridini
genişletip çocuklar için park; gençler için halı
sahası, basketbol sahası, aileler için; kahvaltı
ve piknik alanları inşa ettiklerini de vurgulayan
Yüksel, “Altınova'ya yaptığımız bu hizmetlerde
bize mutluluk verdi. Öyle ki bu süreçte eli-
mizde metre ilçe ölçüm yaptığımızda insanla-
rın büyük bir kısmı beni belediye başkanı değil
de mühendis sandı. İlçemiz için her türlü mev-
kinin ötesinde hizmet aşkıyla hareket ettiğimizi
herkes biliyoruz. Vatandaşlarımızın takdirini

kazanmak bizi en çok mesut eden şeylerden
birisi” ifadelerini kullandı.

Halkın dediği olur

Halka rağmen bir şey yapmayacaklarını da
anlatan Yüksel, “Bizim için önce halk gelir.
Halk ne derse o olur. Halkın söylemediği, iste-
mediği bir şeyi yapmayız. Bu en başta bize
inanan insanlara ihanet olur. Biz o insanlara
hak ettikleri hizmeti götürmekle görevliyiz”
dedi. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı
Kadir Albayrak'la uyum içinde çalıştıklarını da
aktaran Yüksel, “Kadir ağabeyimizin tecrübe-
lerinden de faydalanıyoruz. Hep birlikte va-
tandaşlarımız için çalışıyoruz” şeklinde
konuştu. İRFAN DEMİR

Meral Akşener 
nokta atışı yaptı…

TALEPLERTALEPLERii
NOT ETTNOT ETTii

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ma-
halle toplantılarında vatandaşla buluştu. Dereağzı ve 
Cumhuriyet Mahalleri’nde düzenlenen toplantılarda, 

belediyenin tüm proje ve çalışmalarını mahalle bazlı 
da aktaran Çalık, vatandaşlardan gelen talep ve şika-

yetleri ilgili birimlerle paylaşmak üzere notlar aldı 

Beyoğlu’nda Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bi-
siklet turu düzenlendi. Gençlerin katıldığı bisiklet turu, Tak-
sim’den başlayarak tarihi Ayasofya Camii’nde son buldu

8 buçuk km 
yeni yol
DEREAĞZI Mahallesi’nde 
gerçekleşen buluşmada 
da mahalleye yapılan 
tüm çalışmaları aktaran 
Çalık, “Dereağzı Mahal-
lesi’nde 8 bin 645 metre 
yeni yol açtık. 30 adet 
caddede 15 bin ton asfalt 
çalışmasının yanı sıra yol-
ların tamir ve bakımını 
da gerçekleştirdik. Aynı 
zamanda İSKİ ile 2 bin 
metre yağmursuyu kanalı 
yaptık. Mahallemizdeki 
okul ve camilerin bakım, 
onarımlarını yapıyoruz. 
Ramazan Kızılkaya Cami-
i’nde taziye evi yapıl-
maya başlandı. Afet Anı 
Koordinasyon ve Lojistik 
Merkezi’miz var. Toplam-
ları 5 bin 391 metrekare 
olan iki tane yeni parkı 
mahallemize kazandırır-
ken 6 adet parkımızın da 
revizyonunu tamamladık. 
7 bine yakın ağaç ve 
fidan diktik. Çocuklara 
eğitim, ihtiyaç sahibi ha-
nelere ise erzak ve gıda 
desteği verdik. Vatan-
daşlarımız, belediyemizin 
sağlık hizmetlerinden 
binlerce kez yararlanır-
ken yüzlerce komşumuz 
da spor hizmetlerimiz-
den faydalandı. Bunların 
daha fazlasını yapacağız” 
şeklinde konuştu. 

AVRUPA Hareketlilik 
Haftası kapsamında 
bugün, Taksim Mey-

danı’ndan Ayasofya’ya bisiklet 
gezisi düzenlendi. Beyoğlu Be-
lediyesi ile Beyoğlu İlçe Gençlik 
ve Spor Müdürlüğü iş birliğinde 
düzenlenen etkinlik ‘Bisikletle 
Tarihi Yolculuk’ sloganıyla 6,5 
kilometrelik rotada gerçekleşti-
rildi. Tura gençler kendilerine 
ait bisikletlerle katıldı. Taksim 
Camii önünden pedal çevirmeye 
başlayan gençler, Galata Kule-
si’ne de uğradı. Tur, Ayasofya 
Camii’nde sona erdi. Gençlik 
ve Spor İlçe Müdürü Metin 
Albayrak, “Bu etkinliği özellikle 
İstanbul’un sembolik yapısı olan 
Taksim Camii ile Ayasofya Ca-
mii arasında gerçekleştirdik. Bu-
rada asıl amaç gençlere sağlıklı 
hayat sunmak ve onları spora 
teşvik etmektir” diye konuştu. 
Bisikleti seçmelerindeki özel 
nedenin bütün vücut kaslarını 
çalıştırması olduğunu belirten 
Albayrak, bisikletin sağlıklı bir 

etkinlik olduğunu vurguladı.

Bisiklet yolları yapılamalı
Tura katılan 15 yaşındaki Ecenur 
Arslan ise “Bugün buraya hep 
beraber bisiklet sürelim diye gel-
dik. Bu etkinlik bence çok yararlı. 
Hem beni spora teşvik etti hem de 
bisiklet sürmeyi çok özlemiştim. 
Bizi görenler özenip bisiklet sür-
mek isteyebilir ve böylece bisiklet 
kullanımı yaygınlaşabilir” dedi. 
Bisikletin tarafiğin azalabilmesi 
için yaygınlaşması gerektiğini de 
belirten Arslan, böylece çevre-
ye daha az zarar verileceğini de 
söyledi. Sağlıklı yaşam için bisiklet 
sürdüğünü belirten 14 yaşındaki 
Berra Kahraman, insanlara da 
örnek olabilmek için etkinliğe 
katıldığını belirtti. Sekiz yaşın-
dan beri bisiklet kullandığını 
ifade eden Kahraman, “Evimizin 
bahçesinde kullanıyordum. Şimdi 
de Taksim’de kullanacağız. Bence 
İstanbul’da bisiklet sürebilecek 
yeterli yol yok. Daha çok bisiklet 
yolu yapılabilir” diye konuştu.

Taksim’de başladı
Ayasofya’da bitti

Bağlantı yollarına sathi kaplama

Can güvenliği sağlanacak

TEKIRDAĞ Büyükşehir Bele-
diyesi Fen İşleri Dairesi ekipleri 
tarafından 2021 faaliyet programı 

çerçevesinde sürdürülen çalışmalar kapsa-
mında, Malkara-Hayrabolu arasındaki yol 
ile Malkara İlçesi Ahmetpaşa Mahallesi, 
Yaylaköy Mahallesi ve Yaylagöne Ma-
hallesi arası bağlantı yollarında başlatılan 
sathi kaplama yol yapım çalışması tamam-
landı. 13 bin 500 metre uzunluğa, 6 buçuk 
metre genişliğe sahip olan yolda toplam 

87 bin 750 metrekarelik sathi kaplama yol 
yapımı tamamlanmış oldu. Konu ile ilgili 
açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Kadir Albayrak, “Büyükşe-
hir Belediyesi olarak yol yapım, onarım ve 
bakım çalışmalarına büyük önem veriyo-
ruz. Bu kapsamda da il genelinde çalışma-
larımızı büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. 
Malkara ilçemizde sathi kaplama çalışma-
larını tamamladığımız bağlantı yollarımı-
zın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

BÜYÜKŞEHIR Belediyesi Fen 
İşleri Dairesi ekipleri tarafından 
Çorlu ve Ergene ilçesinde sürdü-

rülen çalışmalar kapsamında, Muhittin 
Mahallesi, ilave menfez ve drenaj kanalı 
yapım çalışmalarına başlandı. Yoğun 
yağışlarda yaşanan su baskınlarını önle-
mek ve vatandaşın can ve mal güvenliğini 
sağlamak amacıyla TESKİ tarafından 
hazırlanmış olan ilave menfez ve drenaj 
kanalı projesi kapsamında 1,50x1.00 
metre ebatlarında tek gözlü kutu menfez 

imalatı çalışmalarına en kısa zamanda 
başlanacak. İş kapsamında 10 metre 
uzunluğunda 1,50x1.00 metre tek gözlü 
kutu menfez ve V kanal çalışması yapı-
lacak. Kuzey Yolu projesi kapsamında 
yapımına başlanan menfez yapımı ise de-
vam ediyor. Çalışma sonunda yaklaşık 64 
metre uzunluğunda 2x2 menfez imalatı 
gerçekleştirilecek. 

Köprü yenileniyor
Mevcut 2 şeritli yolun köprü üzerinde 
tek şeride düşmesinden dolayı oluşabi-
lecek kazaların önlenebilmesi amacıyla 
Ergene ilçesi Pınarbaşı Mahallesi’nde 
köprü yapım projesine başlandı. Pro-
je kapsamında köprü genişliği,  yolun 
genişliğine ve hidrolik kesitinin güncel 
yönetmeliklerine uygun olarak 23 metre 
açıklığında olacak. 16 adet h:15 metre 
kazık ve 2 kenar ayak imalatı tamamla-

nan köprü, çalışmaların en kısa zamanda 
tamamlanmasının ardından vatandaşla-
rın hizmetine sunulacak. 

Trafik rahatlayacak
Genel Sekreter Yardımcısı Metin Pakdil 
ile birlikte çalışmaları yerinde inceleyen 
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Albayrak, “Çorlu trafiğini büyük 
ölçüde rahatlatacak Kuzey Çevre Yolu 
projesi kapsamında 6 ev kamulaştırılarak 
yıkılmıştı, 8 evin kamulaştırılması ise 
devam ediyor. Projenin ikinci aşaması 
olan 1 Kasım Caddesi’nde menfez çalış-
maları başladı. Burası tamamlandığında 
bu yoldan gelen araçlar Çorlu trafiğine 
girmeden Çerkezköy Caddesi’ne bu 
menfez üzerinden gidebilecekler. Yapım 
işi devam eden ve yapılacak olan pro-
jelerimizin vatandaşlarımıza hayırlı ve 
uğurlu olmasını dilerim” dedi. 



T ürkiye Ziraat Odaları Birliği
(TZOB) Genel Başkanı
Şemsi Bayraktar, fındıkta ya-

şanan son gelişmelere ilişkin açık-
lama yaptı. TZOB’un geçmiş
dönemlerde lobilerle büyük mücade-
leler verdiğini belirten Bayraktar,
“Bu sene, yok yılı nedeniyle İtalya'da
fındık rekoltesi oldukça düşüktür.
Uluslararası kuruluşların tahminine
göre İtalya'nın 2021-2022 sezonun-
daki üretimi neredeyse yarı yarıya
azalarak 160 bin tondan 70 bin tona
düşecek. Bu durumu fırsata çevirme-
miz gerekirken, bizler herkesin adını
artık ezberlediği yabancı firmanın ve
onun kendi içimizdeki taşeronlarının
kurduğu oyunlar sayesinde bu fırsatı
ne yazık ki değerlendiremiyoruz”
dedi.

Ülkemiz bozacaktır 

Piyasadaki tekelcilerin, fiyatları Av-
rupalılar lehine manipüle ettiğini be-
lirten Bayraktar, “Şu günlerde de bir
grup fındık tekelcisi, fiyatları Avru-

palı firma lehine ama üreticimizin
aleyhine manipüle etmeye devam
ediyor. En fazla üretim yapan ülke
olarak dünya fiyatlarının belirlenme-
sinde etkin rol almamız gerekirken,
esasen fiyat teşekkülü sürecinin çok
ötesinde kalmaya mecbur ediliyoruz.
İki milyar dolar civarındaki fındık
pazarı, Türkiye'nin gerçek hakkı 
olan rakamın altındadır. 
Fındıkta her yıl oynanan oyun ka-
ranlıktır, kirlidir, kötüdür. Ancak, ül-
kemiz bunu bozacak güçtedir. Fındık
işiyle uğraşan herkesin bildiği üzere,
Türkiye'de üretilen fındığın nere-
deyse yüzde 60-70'ini alan malum
firmanın aslında yandaşı olan ‘tüc-
carlar' bu yıl da alivre (açığa/önce-
den satış) satış yaptılar. Şimdi de
alivre fiyatının yükselmemesi için
bütün meşru ve gayri meşru yollara
başvurup fiyatı TMO'nunkinden
2,5-3 lira aşağıda veriyorlar. Bunun
ticaret ahlakıyla bağdaşır bir tarafı
yoktur. Bu konuda Türkiye Ziraat
Odaları Birliği olarak Rekabet Ku-

rumu nezdinde işin takipçisi olduğu-
muzu başta üreticimiz olmak üzere
herkesin bilmesini istiyoruz” şeklinde
konuştu.

Maliyeti 23 lira

Ziraat Odalarımızın yaptığı çalışma-
lara göre ülkemizde fındığın 2021 yılı
kilogram maliyetinin ortalama 23
lira olarak belirlendiğini belirten
Bayraktar, açıklamasına şöyle devam
etti: “TMO henüz alım fiyatını açık-
lamadan, ülkemizdeki yabancı men-
şeili firmanın destekçileri ve
paydaşları 'Türk fındığının dünya-
daki gücünün korunması, ihracatın
artırılması için 25 lira fiyat açıklan-
ması gerektiği' yönünde, tamamen
yüksek kâr elde etme hırsına yönelik
basına demeçler verdi. 
TMO 26 lira 50 kuruş alım fiyatı
açıkladı. Ancak serbest piyasaya
baktığımızda 23 lira ile 23 lira 50
kuruş gibi neredeyse maliyet fiyatına
alımlar yapılıyor. Bu durum tekelleş-
meyi gösteriyor” dedi.

Hu kuk Danýþman larý: av. uğur SayaNer, av. Mustafa eNGİN
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FMV Işık Üniversitesi
Işık üniversitesi Şile Kampüsü 70 adet sınıfın Hibrit Sınıflara Dönüştürülme işi Işık Üniversitesi İhale 
Yönetmeliğinin 16.ıncı maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda
yer almaktadır.

1- İdarenin
a) Adresi FMV Işık Üniversitesi Meşrutiyet Mah. 

Üniversite Sok. No:2 Şile/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası Tel :4440799  Fax: (216) 712 14 68
c) Elektronik posta adresi satin.alma@isikun.edu.tr
d) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi www.isikun.edu.tr
2- İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı FMV Işık Üniversitesinin Hibrit 

Sınıflara Dönüştürülme işi’dir.
b) Yapılacağı yer FMV Işık Üniversitesi Şile Yerleşkesi
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer FMV Işık Üniversitesi Meşrutiyet Mah. 

Üniversite sok. No:2 Şile/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati 04.10.2021 11.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler; 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
a) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi. 
b) Ticaret Sicil Gazetesi (Değişiklikler Dâhil), 
c) Davet tarihinden sonra alınmış mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek
Odası Faaliyet Belgesi. 
d) Vergi dairesi onaylı vergi levhası, 
e) Vergi Dairesi onaylı 2019-2020 yılları tamamı ve 2021 yılı ilk 6 ayı kapsayan  Mali Tabloları ve Bilançoları. 
f) Vergi ‘’Borcu Yoktur” Belgesi 
g) SGK ‘’Borcu Yoktur’’ Belgesi
h) Çalışılan Bankalar Listesi, 
i) Firmanın en son noter tasdikli imza sirküleri ve 1. Derece yetkili ve/veya yetkililerinin imza beyannamesi. 
j) Teklifi veren kişinin Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi ve İmza Sirküleri. 
k) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
l) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimin-
deki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 
m) Şekli ve içeriği ile ilgili bu şartnamede örneği verilen; Teklif Mektubu. 
n) İhale İdari şartnamesinin 9. maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g), (h) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olun-
madığına ilişkin taahhütname, 
o) İdari Şartnamede belirtilen diğer belge ve hususlar. 
p) Teklife konu olan markanın yetkilisi  olduğuna dair belge.
5. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
a. İhale dokümanı, idarenin adresinden 350 Türk Lirası dekont karşılığı satın alınabilir. Bedelin firma bağışı olarak
yatırılacak banka hesap numarası: 
FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ 
İş Bankası Kurumsal Şubesi 
TR570006400000112990563012 

b. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
6. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar FMV Işık Üniversitesi Meşrutiyet mah. Üniversite sok. No:2 Şile/İSTAN-
BUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla (ihale bitim saatinden
önce teslim şartı ile) gönderilebilir. 
7. İstekliler tekliflerini, teklif mektubu örneğindekine göre vereceklerdir. 
8. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 takvim günüdür. 
9. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1455266)

İHALE İLANI
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Fındık üretiminde yaşanan son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel
Başkanı Şemsi Bayraktar, serbest piyasada TMO fiyatlarına altına, maliyet fiyatına alımlar yapıldığını belirterek tekellerin
Avrupalı firmalar lehine piyasayı manipüle ettiğini ve Rekabet Kurumu'nun devreye girmesi gerektiğini söyledi 
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GÖREVE
ÇAĞIRIYORUZ

Yabancı bir firmanın yatırım yapma bahanesiyle ülke-
mize geldiğini ve fabrika kurup, üretim yaptığını belir-
ten Bayraktar, “Bu yatırımcı görevi olmaksızın
piyasaya müdahale etme gereği de duyuyor. Kendine
kartel yapı oluşturuyor, kendisi ile iş birliği yapan tüc-
cardan fındık alıyor, işbirliği yapmayanı kendince ce-
zalandırarak piyasadan çekilmelerini sağlıyor.
Bölgedeki odalarımızdan gelen bilgilere göre; üretici-
mizden TmO fiyatına ürün alan adil ve dürüst fındık
tüccarımız, bu yabancı firma paydaşları tarafından
fındıklarının ihracatçılar tarafından alınmayacak diye
tehdit edilmesi suretiyle sadece üreticiyi değil tüccarı
da mağdur ediyor. Bu durum apaçık tekelciliktir. Fın-
dık fiyatlarını düşürmek için malum firmanın işbirlik-
çisi olan bazı büyük tüccar ve manavların sezon
başında 25 liradan fındık sattıkları, şimdi de stoklarını
tamamlamak adına piyasadan 23 liraya fındık aldık-
ları konuşulmaktadır. Bir zamanlar yurtdışı için yapı-
lan alivre bağlantılar artık günümüzde yurt içinde
malum firmanın destekçileri tarafından yapılıyor.
ancak, ülkemiz hiçbir zaman müstemleke olmamıştır,
buna yeltenenlere de günü geldiğinde diyetini ödet-
miştir. Yerli ve yabancı, ülkemizde her kim fındık işiyle
uğraşıyorsa bu gerçeği asla unutmamalıdır. Buradan
Rekabet Kurumu'na sesleniyoruz ve kendilerini gö-
reve davet ediyoruz. Piyasayı üreticilerimizin aley-
hine, tamamen kendi istekleri yönünde
şekillendirmeye çalışanlar hakkında gereği yapılmalı-
dır” açıklamasında bulundu. 

TMO PEŞİN 
ÖDEME YAPMALI

Fındığın değerini korunmanın milli bir görev oldu-
ğunu belirten Bayraktar, firmanın piyasaya baskı
kurduğunu iddisında bulunarak,  “Hiç ithalat yap-
madan ülkemize 2 milyar dolar gelir getiren böyle
bir ürünün değerini korumak milli bir görevdir. Fın-
dık ile ilgili kazanımları elde etmek için Ziraat Oda-
ları ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak büyük
mücadeleler verdik. Bu kazanımları kaybetmeye
niyetimiz yoktur. Ülkemiz ve çiftçilerimiz için her
türlü mücadeleye devam edeceğimizi de herkesin
bilmesini isterim. Piyasadan fındık almaya korkar
hale gelmişlerdir. Ziraat Odalarının dışında Ticaret
ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları da bu tekelci
firmanın piyasaya verdiği sıkıntıları dile getirmeye
başlamışlardır. Onlarda bu firmanın fındık alım
ruhsatı iptali için Rekabet Kurulu'na başvurmaya
hazırlanıyorlar. italyan firması dünyada en büyük
üretici olan ülkemizin milli ürünü olan fındığını alıp
satarak dünyanın en zengin firmaları arasında ye-
rini alıyor.   Bu zenginlikten bu ürünün sahibi olan
ülkemiz ve çiftçilerimiz yeterli pay alabildi mi?
eğer Ziraat Odalarının mücadelesi olmazsa ve
TmO alım yapmazsa üreticimizi perişan edecekler.
Yine söylüyorum. Bu tekelci zihniyetle mücadele-
miz yılmadan ve bıkmadan devam edecektir. TmO
daha hızlı ve daha fazla alım yapmalı, alım mer-
kezlerini artırmalı, çiftçimize ödemeleri peşin yap-
maya gayret göstermelidir. Üreticilerimiz de
fındıklarını TmO'ya götürüp teslim etmeli ve piya-
saya girişi azaltmalıdır. emanete bırakılan fındıklar
üreticimize büyük zarar vermektedir. ayrıca Reka-
bet Kurulu tekel oluşturup rekabeti önleyen üreti-
ciyi ve yerli tüccarı mağdur eden bu zihniyete dur
demelidir. ancak devlet millet işbirliğiyle bu tekelci
firmanın uygulamalarının önüne geçebiliriz” dedi.

TURiZMDE 
TANITIM 
ÇOK ÖNEMLi
Koronavirüs nedeniyle dünyada alınan 
tedbirlerden en çok etkilenen sektörler arasında
yer alan turizmle ilgili değerlendirmede 
bulunan Turizm İşletmeciliği Bölümü Başkanı
Doç. Dr. Murat Yücelen, “2020 öncesi rakamlara
ancak 2023’te belki yaklaşmaya başlayabiliriz,
2022’de bizim için dengeli toparlanma süreci
olarak geçebilir. Turizmde tanıtım çok önemli ve
biz bunu etkin yapıyoruz” dedi

Pandeminin yaralarını sarmaya çalışan turizm sek-
törünü, geçtiğimiz aylarda çıkan orman yangınlarının
da etkilediğini belirten Yeditepe Üniversitesi Turizm

işletmeciliği Bölümü Başkanı doç. dr. murat Yücelen, sektörde
umudun kaybolmaması gerektiğini söyledi. Turizmin geleceğin-
den şüphe duyulmaması gerektiğini vurgulayan Yücelen, 27
eylül dünya Turizm Günü kapsamında açıklamalarda bulundu.
Yücelen, “2019 yılında tarihi rekor kırmıştık. 2020 yılında ise
ciddi sıkıntılara dünya da, biz de girdik. Turizm gelirlerimiz yakla-
şık yüzde 65 oranında azaldı. Bu yıl da, 2020 ile benzer oranda
bir gelir ve ziyaretçi öngörüsü söylenebilir. 2020 öncesi rakam-
lara ancak 2023’te belki yaklaşmaya başlayabiliriz. Önümüzdeki
yıl da koronavirüs sorununun çözüleceğini söylemek çok güç. Ta-
mamen çözülüp çözülmeyeceğini bilmiyoruz. anlık tepkiler ve
stratejilerle ekonomimizi korumaya çalışıp daha iyi şeyler yap-
maya çalışıyoruz. 2023’ten önce ciddi bir düzelme olacağını söy-
lemek zor gibi görülüyor. 2022’de bizim için dengeli toparlanma
süreci olarak geçebilir” diye konuştu.

Geleceğe bakmalıyız

Sektörde sıkıntı yaşayan şirketlerin yanı sıra sezonu çok iyi kapa-
tanların da olduğuna vurgu yapan doç. dr. Yücelen, “Business
oteller ve şehir içi otellerde ciddi bir doluluk oranı yakaladık ama
bu da kâfi gelmiyor. Bizim şirketlerimizin finansal, insan kaynak-
ları yönetimi ve pazarlama stratejileri açısından geleceğe hazır-
lanmaları için stratejiler geliştirmemiz gerekiyor. Geçmişe değil
geleceğe bakmalıyız. Turizm tartışmasız biçimde ülkemizin ilk 3
gelir kaynağından biri. Kendinin yanı sıra direkt ya da dolaylı ola-
rak en az 1,5 düzine kadar sektörü besleyen ve ciddi istihdam
kaynağı olan bir sektör” ifadelerini kullandı.

Engin bir konu

Hizmet alıcıları çeşitlendirmenin çok önemli olduğunu ifade eden
doç. dr. Yücelen, paket turlar hakkında görüşlerini şu sözlerle ak-
tardı: “Bazı fiyat tabanları koymamız lazım. Bir odamızı minimum
şu fiyata satıyoruz demek gerekiyor. maalesef, bize ne fiyat veri-
lirse biz o fiyatı kabul ediyoruz. Yeter ki dolu olsun, önümüzü gö-
relim mantığı var. Hâlbuki bizim rakiplerimiz diyebileceğimiz
Yunanistan, Hırvatistan, italya, ispanya gibi ülkelerin böyle bir
derdi yok. Onlar paket turları çok nadir kullanıyor” şeklinde ko-
nuştu.

İhtiyacımız yok

doç. dr. Yücelen, Türkiye’de çok fazla turizm çeşidi olduğunu ve
yalnızca “deniz, kum, güneş” üçlüsünden ibaret olmadığını hatır-
lattı. Tarih, kültür, arkeoloji potansiyeline sahip, Türkiye’yle karşı-
laştırılabilecek başka bir yer olmadığını söyleyen Yücelen, “
Turizmde tanıtım çok önemli ve bunu etkin yapıyoruz. Türkiye, is-
tanbul, muğla dediğiniz zaman herkes zaten tanıyor. dünyanın
öbür ucundaki insanlar biliyor. Tanıtım açısından daha agresif
olup harcama yapacağımıza o enerjimizi daha etkin ve pazarlık
gücümüzü artıracak yani fiyatlarımızı yükseltecek türden çalış-
malara, stratejilere yönlendirmeliyiz. Türkiye’ye bir kere gelen
sonrasında ikinci, üçüncü kez geliyor. Bizim almanlara, ingilizlere
tanıtmaya ihtiyacımız yok” dedi.

Türkiye 
Ziraat 

Odaları Birliği
(TZOB) Genel 
Başkanı Şemsi

Bayraktar



C umhuriyet Halk Partisi (CHP)
Niğde Milletvekili Ömer Fethi
Gürer, pandemi sürecini de kap-

sayan 2019 ve 2020 yıllarına ait elektrik,
su ve doğalgazda ödenemeyen faturalar
ve kesintilerle ilgili sayısal verilerin açık-
lanması istemiyle Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakanlığına yazılı soru önergesi verdi.
Gürer, önergesinde "Toplumun iktisaden
zayıf kesimlerinin temel beklentisi ve ya-
şamda vazgeçilmez giderler olan; elektrik,
su, doğalgaz gibi temel hizmet faturala-
rında indirim sağlanmasına yönelik bir
çalışma var mıdır? Ülkemizdeki toplam
elektrik abonesi sayısı kaçtır? 2019- 2020
yılları arasında, borçlarından dolayı elek-
triği kesilen abone sayısı kaçtır? Ülke-
mizde toplam doğalgaz abonesi sayısı
kaçtır? 2019-2020 yılları arasında, borç-
larından dolayı doğalgaz kesilen abone

sayısı kaçtır? Ülkemizde su abonesi sayısı
kaçtır? 2019-2020 yılları arasında, borç-
larından dolayı suyu kesilen abone sayısı
kaçtır?" sorularına cevap istedi. 

Aylık 200 TL yardım

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in
önergesini yanıtlayan Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İhtiyaç
sahibi hanelere, Aile ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı'nın bütçesinden hanedeki kişi
sayısı kriteri de dikkate alınarak, 150 kWh
karşılığı tutarında destek sağlandığını
açıkladı. Bakan Dönmez, "Ağır Kronik
Hastalığı Nedeniyle Cihaza Bağımlı
Olan Hastaların Bulunduğu Hanelerin
Elektrik Fatura Bedeli ve Kesintisiz Güç
Kaynağı İhtiyaçlarının Karşılanmasına
İlişkin İlke Kararı" çerçevesinde; hak sa-
hiplerinin konutlarına ait elektrik fatura-

larına destek olmak için kullanılan ciha-
zın elektrik tüketim düzeyine göre, aylık
200 TL’ye kadar yardım yapıldığını da be-
lirtti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Dönmez ayrıca 65 yaş üstü ve engelli va-
tandaşlar ile, Muharip/Malul Gaziler ve
Şehit ailelerine zamanında ödenmeyen
faturaları nedeniyle elektrik kesintisi uy-
gulanabilmesi için yıl içerisinde en az üç
dönem boyunca zamanında fatura öde-
mesi yapılmaması şartının getirdiğini de
belirtti.

Para var elektrik var!

Türkiye genelinde 2019 ile 2020 yılla-
rında sözleşmesine göre yükümlülüklerini
yerine getirmediğinden dolayı geçici ola-
rak elektrik ve doğal gaz kesintisi uygula-
nan muhtelif abonelerin oranlarını da
açıklayan Bakan Fatih Dönmez, 2019 yı-
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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini yanıtlayan 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, faturalarını ödeyemediği

için kesinti uygulanan elektrik ve doğalgaz abonelerine ilişkin sayısal 
verileri açıkladı. Bakan Dönmez, geçen yıl üretilen yaklaşık 363 milyon
elektrik faturasına dair, abonelerin yüzde 1,01’inin, 177 milyon 107 bin

doğalgaz faturasına dair ise abonelerin yüzde 0,44’ünün, fatura sahipleri
tarafından ödenemediği için kesinti uygulandığını bildirdi
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İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 705904  numarasına kayıtlı, “Mehmet Nesih Özmen Mah. Fatih 
Cad. Akçaağaç sok no:2 / 1 Merter- İstanbul” adresinde faaliyet gösteren TAŞKINIRMAK GİYİM SANAYİ VE
TİCARET A.Ş. hakkında Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi 2019 / 710 E. sayılı dosyasında 20.02.2020
tarihinden başlamak üzere 1 yıl süre ile konkordato kesin mühlet kararı verilmiştir. 03.05.2021 tarihinde ise
Konkordato talep edenler hakkında 20.02.2020 tarihli 1 yıl süreli kesin mühlet kararının sürenin dolduğu
17.05.2021 tarihlerinden itibaren 6 ay süre ile UZATILMASINA karar verilmiştir. Geçici mühlet kararıyla 
konkordato geçici komiser heyeti olarak görevlendirilen SMMM –Bağımsız Denetçi Kadriye DEMİRCİ, 
YMM – Bağımsız Denetçi Selim TUNA ve Hukukçu  Avukat Esin CİVELEK ‘ten oluşan heyetimizin
konkordato komiser heyeti olarak görevinin devamına hükmedilmiştir.

Heyetimize İİK m. 299 uyarınca Alacaklılara Alacaklarını bildirmeleri için davet ilanı, Türkiye Ticaret 
Sicil gazetesinin 22.06.2020 tarih ve 10102 Sayılı nüshasının 480. Sayfasında ve Basın İlan Kurumu’nun
resmi ilan portalında 19.06.2020 tarihinde davet ilanı yapılmıştır. Bu ilanda, İİK m. 299 f.1, C3 gereğince 
alacaklarını süresinde hiç bildirmeyen alacaklıların bilançoda kayıtlı olmadıkça ve ayrıca borçlu tarafından
reddedilen alacaklıların mahkeme tarafından aksine karar verilmedikçe Konkordato alacaklılar toplantısında
oy kullanamayacağı ihtaren bildirilmiş olup alacak kayıtlarının tamamlanmasından sonra İİK m.300 uyarınca
alacak kayıtları hakkında borçlunun beyanları alınmış alacak kayıtları üzerindeki tahkikat tamamlanmış 
bilançoya ve alacaklı bildirimlerine istinaden alacaklılar toplantısı yapılabilmesi için gerekli işlemler 
tamamlanmıştır.

Borçlu şirketten alacaklı olduklarını bildirenler ile İİK m.302 uyarınca bilançoda kayıtlı Adi Alacaklıların
katılabilecekleri Konkordato Teklifinin oylaması için Alacaklılar Toplantısı, İİK m.301 uyarınca 23.10.2021 
Cumartesi günü saat 13:00 – 15:30 arasında Covid 19 Pandemisi nedeniyle sosyal mesafe kuralları 
dikkate alınmak suretiyle IBİS STYLES İSTANBUL MERTER OTELİ’nde, Mehmet Nesih Özmen Mah.
Kasım sok. No:32 Merter – İstanbul adresinde yapılacaktır. 

Borçlu şirketten alacaklı olduklarını bildirenler ile İİK m.302 uyarınca bilançoda kayıtlı İmtiyazlı 
Alacaklıların katılabilecekleri Konkordato Teklifinin oylaması için Alacaklılar Toplantısı, İİK m.301 uyarınca
23.10.2021 Cumartesi günü saat 16:00 – 17:00 arasında Covid 19 Pandemisi nedeniyle sosyal mesafe
kuralları dikkate alınmak suretiyle IBİS STYLES İSTANBUL MERTER OTELİ’nde, Mehmet Nesih Özmen
Mah. Kasım sok. No:32 Merter – İstanbul adresinde yapılacaktır. 

Toplantıya katılım sağlamayan alacaklılar, İcra ve İflas Kanununun 302. maddesinin 7. fıkrası
gereğince, toplantının bitimini takip eden yedi günlük iltihak süresi içerisinde Komiserliğimizin “Gülbahar
Mah. Avni Dilligil sok. No.11 Çelik İş Merkezi A/Blk  Kat.1 Da.3 M.köy-Şişli/İstanbul” adresine şirket imza 
yetkilisi veya avukatı, toplantıya katılma ve oy kullanma esnasında istenen aynı belgelerle bizzat gelerek
veya iadeli taahhütlü posta ile beyanını ıslak imzalı olarak bu adrese göndererek konkordatonun kabulü 
veya reddi yönünde oy kullanabileceklerdir.

Toplantıya katılmayan ve iltihak süresi içerisinde konkordatonun kabulü yönünde oy kullanmayan 
alacaklılar, konkordato teklifini reddetmiş sayılacaklardır.

İİK m.301 çerçevesinde, alacaklıların Alacaklılar Toplantısından önceki 7 gün içerisinde Komiserliğimiz 
uhdesinde bulunan belgeleri “Gülbahar Mah. Avni Dilligil sok. No.11 Çelik İş Merkezi A/Blk  Kat.1 Da.3
M.köy-Şişli/İstanbul” adresinde (10:00-17.00 saatleri arasında)  inceleyebileceklerdir.

Alacaklıların belirtilen yer, günde ve saate gerçekleştirilecek toplantıya katılarak veya toplantıdan sonraki
bir haftalık iltihak süresinde katılmak isteyenlerin; bizzat katılabilecekleri, temsilci olarak toplantıya katılacak
avukatlar bakımından HMK m. 74 uyarınca Konkordato Toplantısına Katılma, Toplantıda Oy Kullanma
ve Tutanağı İmzalama Yetkilerini içeren Vekâletname aslını veya onanmış bir örneğini, Tüzel Kişi 
Temsilcileri bakımından Noterde düzenlenmiş İmza Sirküleri aslını ve fotokopisini ve tüm katılanların 
getirmesi zorunlu bu belgelerinin Komiser Heyetimize tevdi edilmek üzere ‘’Aslına Uygundur’’ ibaresi içeren
imzalı bir örneğini ve ayrıca kimlik teşhisine yarar resmi bir belgeyi (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Baro Kimliği )
(tüzel kişilerde ise imza sirkülerinin aslı ve fotokopisi) yanında getirmeleri gerektiği yetki temsilci olduğu
anlaşılamayan kişilere Alacaklılar Toplantısı sırasında oy hakkı tanınmayacağı ilan ve ihtar olunur.

Tarih Toplantı Saat
23.10.2021, Ctesi Adi  Alacaklılar Toplantısı 13:00- 15:30

İmtiyazlı Alacaklılar Toplantısı 16:00- 17:00

KONKORDATO KOMİSER HEYETİ

Kadriye DEMİRCİ Selim TUNA    Esin CİVELEK
SMMM/KGK Bağımsız Denetçi YMM / KGK Bağımsız Denetçi   Hukukçu

ALACAKLILAR TOPLANTISINA DAVET
TAŞKINIRMAK GİYİM SAN. TİC. A.Ş. KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN

(Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi 2019 / 710 E. sayılı dosyası)

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1456110)

CHP MİLLETVEKİLİ GÜRER SORDU, ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI DÖNMEZ YANITLADI

lında elektrik abonelerinin yüzde 1,11’inin, doğalgaz
abonelerinin de yüzde 0,58’nin ödeme yapamadığını
açıkladı. Bakan Dönmez 2020 yılında ise elektrik abo-
nelerinin yüzde 1,01’inin, doğalgaz abonelerinin de
yüzde 0,44’nün ödenme yapamadığını kaydetti. Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ödenemeyen
faturalar nedeniyle kesinti uygulanan abonelerin elek-
trik ve doğalgazlarının ödeme yapılmasının ardın-
dan yeniden verilmeye başlandığını da ifade etti.

Önerge sahibi CHP Niğde
Milletvekili Ömer Fethi
Gürer ise Bakan Dönmez’in
verdiği oranlardan elde et-
tiği verileri paylaştı. Gürer,
sadece 2020 yılında 363
milyon elektrik faturasından
abonelerin yüzde 1,11’ine
denk gelen kısmın ödene-
mediğini, 177 milyon 107
bin doğalgaz faturasına ba-
kıldığında ise aboneler tara-
fından yüzde 0,44’ününün
ödenmediğini ifade etti.
Ödenmeyen faturalar nede-
niyle pandemiye rağmen
vatandaşların en önemli zo-
runlu ihtiyaçlarından olan
elektrik ve doğalgazlarının
kesildiğini vurgulayan Ömer Fethi Gürer, “Sadece öde-
nemeyen doğalgaz ve elektrik faturalarına baktığımızda
bile ülkemizdeki ekonomik buhranın ne kadar büyük bo-
yutlara ulaştığını görebiliyoruz. Bu yıl şartlar sahada
ağırlaştı. Doğalgazın yanında kömürde dâhi fiyat bir ön-
ceki yıla göre ikiye katlandı. Yılbaşından beri elektrik fi-
yatları düzenli ve sürekli olarak zamlandı. Doğalgaza
zam geldi. Kış aylarının gelmesi ile birlikte yeni zamların
da üzerine eklenmesi büyük olasılık. Tüp gaz dahi fiyat
artışı ile vatandaşı çileden çıkarıyor. Isınmanın yanında
yemek için doğalgaza bağlı olan kesim, kış boyunca fa-
turayı nasıl ödeyeceğini kara kara düşünüyor. 2019 ve
2020 verilerine göre, 2021 yılında şartlar daha da ağır-
laştı. Vatandaş ciddi sıkıntı içinde ancak iktidar cephesi
ekonomide pembe tablo çizmeye devam ediyor. ‘Ekono-
mide abartılacak bir şey yok’ diyen Cumhurbaşkanına,
ödenmeyen doğalgaz ve elektrik faturalarının sayısına
bakmasını tavsiye ediyorum. Kömürde yaşanan fiyat ar-
tışlarını, danışmanları yazıp masasına bıraksınlar. Geçen
yıl kesilen elektrik ve doğal gaz abone sayısının, bugü-
nün şartlarında daha da artacağı görülüyor. En azından
bu yıl yeni zamlar durdurulsun" diye konuştu.

ÖDENMEYEN FATURALAR
BİR KRİZİN GÖSTERGESİ

HDP Eş Genel Başkanı
Mithat Sancar, partisinin

bugün açıklayacağı
'tutum belgesi'ne 
ilişkin "Türkiye’de

demokrasiye giden yol,
müzakere ve diyalog,
katılım ve toplumsal 
meşruiyetten geçiyor. 

HDP bunun en
etkili önerilerini 
sunuyor" dedi

Halkların Demokratik Partisi (HDP),
2023 seçimleri öncesi ve sonrasına dönük
tavrını ve ilkelerini, bugün "Demokrasi

Tutum Belgesi" ile açıklayacak. İttifak ve aday tartışma-
larıyla ilgili HDP'nin tavrının ortaya konulacağı açık-
lama öncesi HDP Demokratik Yerel Yönetimler
Kurulunca, TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve
Sosyal Tesisleri Konferans Salonu'nda "Demokratik
Yerel Yönetimler Konferansı" düzenlendi.

Sorunlarını çözmeye talibiz

Konferansta konuşan HDP Eş Genel Başkanı Mithat
Sancar, bugün duyurulacak açıklamanın içeriğine dair
şu ifadeleri kullandı: "Özgürlüğe, demokrasiye, eşitliğe
ve aydınlığa yakın duruyoruz, eşikteyiz. Bu eşiği geç-
menin yolu HDP’nin oluşturduğu değerler ve ilkeler-
den geçer. Biz programlarımızı kimseye kayıtsız şartsız
kabul edilmek üzere dayatıyor değiliz. Toplumun
bütün kesimleri ile müzakere istiyoruz. Türkiye’de de-
mokrasiye giden yol, müzakere ve diyalog, katılım ve
toplumsal meşruiyetten geçiyor. HDP bunun en etkili
önerilerini sunuyor. Yarın da temel mesajımız bu ola-
cak. Hedefimiz bu, müzakere istiyoruz. Müzakereyi çı-
karınca siyaset kalmaz, sorunları silahla, şiddetle, savaş
politikaları ve güvenlikçi anlayışla değil müzakere diya-
log ve en geniş toplumsal mutabakatla çözmek istiyo-
ruz. Türkiye’nin tüm sorunlarını çözmeye talibiz. HDP
olmadan bu ülkeye demokrasiyi, barışı, eşitliği özgür-
lüğü getirmek mümkün olmayacaktır. Müzakere ka-
nalları yerleştikçe, diyalog sürekli hale geldikçe bunu
Türkiye'nin bütün halklarına anlatabileceğimizden hiç-
bir şüphe duymuyoruz"

Kılıçdaroğlu 
aday olmalı

CHP'li eski bakan ve milletvekili
Fikri Sağlar, İYİ Parti Genel 
Başkanı Meral Akşener'in, “Ben

Cumhurbaşkanı adayı değilim, Başbakanlığa
adayım” yönündeki açıklamasının ardından
CHP'lilere ve ittifaka CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu için çağrıda bulundu.
"Sayın Akşener'in cumhurbaşkanlığına aday
olmayacağını açıklaması saygıdeğer bir tutum"
diyen Sağlar, "Bu durumda Millet İttifakı'nın
büyük bileşeni ve mimarı CHP'nin genel 
başkanı sayın Kılıçdaroğlu aday olmalıdır"
açıklaması yaptı.  Sağlar, "Kılıçdaroğlu'nun
adaylığını tüm CHP'liler ve ittifak bileşenleri
desteklemelidir" çağrısında bulundu.

Diyalog
vurgusu

VATANDAŞ 
FATURASINI

ÖDEYEMİYOR
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini yanıtlayan 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, faturalarını ödeyemediği
için kesinti uygulanan elektrik ve doğalgaz abonelerine ilişkin sayısal 

verileri açıkladı. Bakan Dönmez, geçen yıl üretilen yaklaşık 363 milyon
elektrik faturasına dair, abonelerin yüzde 1,01’inin, 177 milyon 107 bin

doğalgaz faturasına dair ise abonelerin yüzde 0,44’ünün, fatura sahipleri
tarafından ödenemediği için kesinti uygulandığını bildirdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

CHP Niğde 
Milletvekili Ömer

Fethi Gürer
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Ç atalca Kaleiçi Mahallesi'nde bu-
lunan ve M.S. 6. yüzyılda yapıl-
dığı değerlendirilen tarihi

Anastasios Surları'nda bir süre önce
restorasyon çalışması başlatıldı. Çalış-
malar sürerken restorasyonun uygun
şekilde yapılmadığı ve 'ytong' diye tabir
edilen inşaat malzemelerinin kullanıldığı
iddia edildi. Nisan ayında başlayan res-
torasyon çalışmaları iddialar üzerine
yaklaşık 20 gün durduruldu. İnceleme-
nin ardından 15 Eylül'de yayınlanan İs-
tanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün
kararının ardından çalışmalar tekrar
başladı.

Uygulama çok yanlış

Tartışmalara neden olan Kaleiçi Surla-
rındaki çalışmalarla ilgili Mimari Resto-
rasyon Kültür Varlıklarını Koruma
Derneği Başkanı Mimar Serhat Şahin,
"Yapılan uygulama onaylanmayacak
durumda. Yanlış uygulamalar var. İşin
kötü tarafı, 1 Nolu Anıtlar Koruma
Bölge Kurulu'nun da bu restorasyon
projesine onay vermesi çok düşündü-
rücü. Yaklaşık 1500 yıllık 1. derece bir

tarihi eserden, belge niteliğindeki bir
eserden bahsediyoruz. Ama gelin görün
ki, 21. yüzyılda bir neslin buna yaptığı
uygulamada pek restorasyon ve koruma
ilkeleri uygulamaları anlamında çok sı-
radan ve bilimsel temellerin çok aşağı-
sında kalıyor" diye konuştu. 

Özelliklerini kaybeder

Şahin, yapıların 1. derece tarihi eser ve
belge niteliğinde olduğuna dikkat çeke-
rek, "Eğer siz bunun tarihi eser niteliğini,

göz ardı edip bir yerel yönetim ölçe-
ğinde hizmet ediyoruz diye sıradan bir
bahçe duvarı, sıradan bir inşaat faaliyeti
alanı gibi düşünürseniz elinizdeki belge
niteliğinin tüm özelliklerini kaybetmiş
olursunuz. Yapılan uygulama da yanlış.
Koruma ilkelerini anlamından müda-
hale şekli de mantalitesi de yanlış. Bu-
rası bir yerel yönetimin bir yatırım
faaliyeti olarak düşünülecekse başka ko-
nular üzerinde düşünülmesini dernek
olarak biz tercih ederiz" dedi. DHA

RESTORASYON
TARTISMASI!
Çatalca'da yaklaşık 1400 yıllık olduğu değerlendirilen tarihi surlarda başlatılan restorasyon tartışmalara neden oldu. Restorasyonda 
kullanılan taşların uygun olmadığını söyleyen Mimar Serhat Şahin, "Sıradan bir bahçe duvarı, sıradan bir inşaat faaliyeti alanı gibi düşünürseniz
elinizdeki belge niteliğinin tüm özelliklerini kaybetmiş olursunuz" dedi. Çatalca Belediyesi ise İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün hazırladığı raporu yayınlayarak restorasyona uygun olmayan taş kullanıldığı iddialarını yalanladı.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1453131)

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YÜKSEK SAFLIKTA SIVI ARGON, GAZ ARGON, HELYUM, KURU HAVA, OKSİJEN, AZOT, HİDROJEN VE METAN GAZLARININ TEMİNİ İŞİ

Yüksek Saflıkta Sıvı Argon, Gaz Argon, Helyum, Kuru Hava, Oksijen, Azot, Hidrojen ve Metan Gazlarının
Temini İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edi-
lecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşa-
ğıda yer almaktadır:
İKN : 2021/554364
1-İdarenin
a) Adı : İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ 

(İSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Güzeltepe Mahallesi Osmanpaşa Caddesi No:7 

34060 A Blok Eyüpsultan/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : (0212) 301 11 19 - (0212) 321 77 19
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Yüksek Saflıkta Sıvı Argon,, Gaz Argon, Helyum, Kuru 

Hava, Oksijen, Azot, Hidrojen ve Metan Gazlarının Temini İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 9 Kalemden Oluşan Yüksek Saflıkta Sıvı Argon, Gaz Argon, 

Helyum, Kuru Hava, Oksijen, Azot, Hidrojen ve Metan Gazlarının 
Temini İşiAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı 
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Atıksu Laboratuvar Şube Müdürlüğü İSKİ Genel Müdürlüğü 
Laboratuvar ve Ek Hizmet Binası Güzeltepe Mah. Osmanpaşa
Cad. No:15 Eyüpsultan/İSTANBUL

ç) Süresi/teslim tarihi : -İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 365 takvim günüdür. 
-Sözleşme konusu mallar 365 takvim günü süresince İdare
tarafından verilecek siparişler doğrultusunda Atıksu Laboratuvar 
Şube Müdürlüğüne teslim edilecektir. -Bu işte kısmi kabul 
yapılacaktır. İdarece verilen her sipariş kısmi kabule esas bir kısım 
olarak kabul edilecektir. -Siparişler İdare tarafından yazılı olarak 
faks, e-mail veya resmi yazı yoluyla verilecektir. - İdare tarafından 
sipariş verildikten sonra sözleşme konusu gazlar Yüklenici tarafından 
en geç (48) kırk sekiz saat içinde teslim edilecektir. -Gazlar 
yükleniciye ait tüplerde İdare'ye teslim edilecektir. - Teslim edilen 
malların irsaliyesi İdare personeli tarafından ad soyad ve tarih 
yazılarak imzalanacaktır. - Son teslim tarihinin tatil gününe 
rastlaması halinde iş bu süre takip eden ilk iş günü mesai bitimidir.

d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarih işe başlama tarihidir.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

: 20.10.2021 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

: İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü 
Güzeltepe Mah. Osmanpaşa Cad. No:7 A Blok Üst Zemin 
Kat 07 Nolu Oda 34060 Eyüpsultan/İSTANBUL

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara iliş-

kin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka
arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere
ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faaliyet bel-
gesine ilişkin bilgiler.İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten is-
teklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile
tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kap-
asite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İma-
lat Yeterlik Belgesi,
ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli
malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
d)Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum
veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
İsteklilerin bu belgelerden birini sunması yeterlidir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde
on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza
kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-
anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan is-
tekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin
ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Çatalca Belediyesi ise Kültür
Varlıkları ve Müzeler Genel Mü-
dürlüğü İstanbul 1 Numaralı
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu Müdürlüğü'nün hazırla-
dığı raporu yayınladı. Raporda,
"Restorasyon aşamasında kulla-
nılan malzemelerin ytong mal-
zeme olmadığı ve yonu taşı
kullanıldığı restorasyon çalış-
masının onaylı projesine uygun
devam ettiği" belirtildi. Belediye
Başkanı Mesut Üner ise yaptığı
açıklada, "Çatalca'mız Kaleiçi
Mahallemiz, 21 ada 1-2 parsel
ve 25 ada 13 parselde bulunan
Kaleiçi Surlarının restorasyon
çalışmalarını büyük bir gayretle
yürüten Çatalca Belediyemiz bin
bir emek ve itina ile tarihi de-
ğerlerimize sahip çıkarak Çatal-
ca'mızın, ülkemizin tarihi ve
kültürel varlıklarını yaşatıp gele-
ceğe taşırken lütfen gölge etme-
yin başka ihsan istemeyiz.
Bırakın hizmetleri halkımızla bu-
luşturalım, insanlarımızı yanılt-
mayın, yalan ve iftiranın
kimseye faydası olmaz. Gönül
birliği içinde, samimiyetle, hiz-
met aşkı ile yola durmadan
devam edeceğimizden kimsenin
şüphesi olmasın. Siz kıymetli
Çatalca halkımızın bilgisine
önemle arz ederiz" dedi. 

İNSANLARIMIZI 
YANILTMAYIN!

Konuyla ilgili Çatalca Belediyesi
tarafından yazılı açıklama ya-
pıldı. Açıklamada, "Her proje-
sinde olduğu gibi,
Çatalca'mızdaki tarihi surların
restorasyonu çalışmalarını sü-
rekli yerinde denetleyen aynı
zamanda mesleği mimar olan
Başkanımız Mesut Üner, geçtiği-
miz günlerde surların restoras-
yonunda ytong kullanılıyor

iddialarına resmi belgelerle
yanıt vererek, restorasyon süre-
cinde ytong kullanılmadığını
resmi belgelerle ispatlayarak,
restorasyon süreci ile ilgili iftira
içeren iddiaları çürüttü. Çatal-
ca'mızda surların restorasyon
sürecinde iddia edildiği gibi
ytong kullanılmadığı, yonu taşı
kullanıldığı, restorasyon çalış-
malarının onaylı projesine

uygun olarak devam ettiği Kül-
tür ve Turizm Bakanlığı Kültür
Varlıkları ve Müzeler Genel Mü-
dürlüğü İstanbul 1 Numaralı
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge

Kurulu Müdürlüğü tarafından
belirtilerek gerekli bilgi, belge,
fotoğraflar, fatura, rapor ve yapı
tespit tutanakları Çatalca Bele-
diye'mize ulaştı" denildi.

İDDİALAR  ÇÜRÜTÜLDÜ

Mesut Üner

Özel ormana 
657 konut!
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın onay
verdiği Beykoz’daki özel orman alanına
yapılacak konut projesi için çok sayıda ağaç
kesildi. ÇED raporu gerekli görülmeyen
projede 153 yapı bloku yer alacak

İstanbul’da 1 milyon
804 bin metrekarelik özel
orman alanın içine yapı-

lacak gayrimenkul projesi için çalış-
malar başladı. Merter ailesine ait
olan ve Özyazıcı İnşaat tarafından
yapımı üstlenen projede ilk önce
428 adet villa planlanmıştı. Ancak
İstanbul Tabiat Varlıklarını Koruma
Bölge komisyonunu blok yoğunlu-
ğunun azaltılmasına yönelik kararı
üzerine bu projeden vazgeçildi. Ye-
rine 153 blokta 657 konut yapıl-
ması kararlaştırıldı. Projede inşaat
blok adedi azaldı ama inşaat yo-
ğunluğu azalmadı. 357 bin metre-
kare inşaat alanına sahip projenin
tanıtım dosyasını inceleyen İstan-
bul Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü,
geçtiğimiz temmuz ayının sonunda
Çevresel Etki Değerlendirme
(ÇED) raporunun gerekli olmadı-
ğına karar verdi.

2023'te bitecek

1 milyon 804 bin metrekarelik ara-
zide Tarım ve Orman Bakanlığı 108
bin metrekarelik alanda yapılaşma
izni verirken yapılar 68 bin metreka-
relik taban alanını kapsayacak. 39
bin 761 metrekare ise peyzaj alanı
olarak kullanılacak. Projenin mali-
yetinin ise 667 milyon lira olması
bekleniyor. Hafriyatına Ağustos
2021 de başlanılan projenin Mart
2023’te bitirilmesi ve Aralık 2024’te
iskana açılması planlanıyor. Bod-
rum katlar dahil “en çok 3 kat” ile
yapı yüksekliği sınırlandırılan pro-
jede, 6 + 1 büyüklüğünde villalar
ve 3+1, 4+1 ve 4+2 tipinde 6 dai-
reden oluşan apartmanlar yer ala-
cak. Projenin yapılaşmanın
öngörüldüğü sürdürülebilir koruma
ve kontrollü kullanım alanı içeri-
sinde 14 bin 916 adet ağaç tespit
edildi.



BÖLGENİN GÜNDEMİ

Fırat AYKUT 

ifaykut@hotmail.com

C HP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 
"Kürt sorununu çözmek için meşru bir organa
ihtiyacımız var. HDP’yi meşru organ olarak 

görebiliriz" demişti. 
Ancak CHP Yöneticilerinin bu konuda ne düşündü-

ğünü kimse bilmiyor. Parti sözcüleri kendi anlayışına
göre açıklamalarda bulunuyor. Körün fili tarif ettiği gibi
herkes farklı açılardan bakıyor ve durduğu yerden ne
görüyorsa onu söylüyor. Her kafadan bir ses çıkıyor.
Parti içinde görüş birliği yok. Oysa bundan 32 yıl önce
SHP'nin yayınladığı 45 sayfalık rapor üzerinde çalışıla-
rak bile CHP görüşü netleştirilebilir.

Kılıçdaroğlu ve MYK el yordamı ile yol almaya çalı-
şıyorlar. Sorunun adını bile doğru koymalı ve doğru
tarif etmeliyiz. Yanlış başlıkla doğru sonuca varılamaz.
86 milyonluk Türk Ulusu'nun bu konuyu algılamasını ve
çözüm sürecine bakışı ile yaklaşımını iyi anlamalıyız. 

Terör ve şiddet ile "Doğu ve Güneydoğu Anadolu So-
runu'nu" bilerek ve isteyerek iç içe mütalaa etmek iste-
yen odakların yönlendirme çabalarını da çok dikkatli ve
çok duyarlı olarak izlemeliyiz. 

Bu sorunun ne olduğu veya ne olmadığı konusunda
CHP Örgütünün kafası çok karışıktır. Oysa CHP Prog-
ramı'nın 47. Sayfasında "Etnik farklılıklar ülkemizin
zenginliğidir" başlığı altında bu konuya genel olarak
nasıl baktığımız anlatılmış ve 286-293 sayfalarında ise
"Bölgesel kalkınma" ve diğer başlıklar altında bölge so-
runlarına çözüm önerileri getirilmiştir.

Değişen ülke, bölge ve dünya koşullarında konu yeni-
den ele alınsa ve tartışıldıktan sonra bir bildirge ile
kamu oyu'nun gündemine taşınsa ne iyi olurdu? 

Yani CHP; Kürt Sorunu'nu nasıl çözeceğini önce
(MYK-PM-KURULTAY sürecinde) kendi içinde tartış-
malı ve bir karara vardıktan sonra da çözüm önerilerini
kamu oyu'na sunmalıydı. Bu konuyu ciddiye alan yöne-
ticiler ayaküstü açıklamalarda bulunmazlar, bulunma-
malılar. Bu tür gayrı ciddi konuşmalar sorunu daha da
çözümsüz hale getirebilir ve bölücü odakların tuzağına
düşme olasılığımız artar.

Etnik ve inanç temelli konular gevezelik kaldırmaz. 
Bu nedenle herkes sorumluluğunu bilmeli ve bu so-

rumluluğu yerine getirecek bir plan içinde çalışarak
CHP, toplumun geniş kesimlerini tatmin edecek yeni
çözüm önerilerini halkımızın önüne açıkça sermelidir. 

Yani demem o ki; bu sorun öyle ayaküstü demeçlerle
çözülmez, tam aksi olarak daha da karmaşık hale getir-
mek isteyen bölücü odakların emellerine hizmet eder, ki
bu durum CHP'nin kurumsal kimliğine yakışmaz!

Konu, CHP İlkeleri ile Demokrasi ve İnsan 
Hakları Bildirgesi kapsamında ele alınarak yeniden 
değerlendirilmelidir. 

Terör ve şiddet ile bölücülük yapan örgütlerin güdü-
müne girmiş unsurlar dışındaki masum yurttaşlarımızın
onayını alacak bir rapor hazırlamak hiç de zor değildir. 

Yeter ki barış içinde çözüm isteyelim!
SOSYAL DEMOKRAT HALKÇI PARTİNİN DOĞU

VE GÜNEYDOĞU SORUNUNA BAKIŞI VE
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ RAPORU (1989) 

ÖNSÖZ
Türkiye'nin temel sorunu; Anayasal ve yasal engelle-

rin kaldırılarak demokrasinin, yurt düzeyinde kurum-
laştırılması, sanayileşerek hızlı kalkınmanın
gerçekleştirilmesi;

sosyal adaletsizliğin ortadan kaldırılarak ulusal 
gelirin kişiler ve bölgeler arasında hakça dağılımının
sağlanmasıdır.

Demokrasi de ekonomik ve toplumsal gelişme de
SHP'nin temel hedefleridir. Hiçbir aşamada birinin di-
ğerinin önüne konulması, birine ötekine göre öncelik ve-
rilmesi düşünülemez.

Ülkenin sorunları içinde doğu ve güneydoğu so-
runları öncelikli bir yer tutmaktadır. İnsan hakları
ihlâlleri, terör ve şiddet olayları, ekonomik gerilik,
yoksulluk, yoğun işsizlik, güvensizlik ve kimlik buna-
lımı bu sorunların başlıcalarını oluşturmaktadır.

SHP Merkez Yürütme Kurulu, ülke barışını ve
demokrasiyi çok yakından ilgilendiren bu sorunları
tüm boyutları ile ele alıp değerlendirmeyi, kapsamlı
ve somut çözüm önerilerini kamuoyuna sunmayı,
yakın geleceğin iktidarı olan bir partinin vazgeçil-
mez görevi saymaktadır.

Topluma ve yöre halkına güven vermenin, insan-
ları karamsarlık ve çözümsüzlük duygusundan, yan-
lış arayışlardan kurtarmanın en temel yöntemi,
sorunları açıklıkla ortaya koymak, tartışmak ve
yurttaşlarımızın güven duyacağı çözüm önerilerini
ortaya koyabilmektir. Merkez Yürütme Kurulumuz,
Parti yetkilileri tarafından değişik zamanlarda ve
aşamalarda ortaya konulan, açıklanan görüşlerin
ekonomik, toplumsal, kültürel ve siyasal yönleri ile
değerlendirilmesini ve Parti Meclisi'nin onayı alına-
rak konunun bütünlük içinde ve bir uygulama prog-
ramı halinde topluma sunulmasını yararlı ve gerekli
görmüştür. 

Bu raporda, yörenin bir bölümünde yoğun olarak
yaşanılan sıkıntılar, güncel sorunlar, ekonomik ve
toplumsal durum, sosyolojik gerçekler, temel siyasi
tercihler ve tespitlere ilişkin belirlemeler ile çözüm
önerileri ortaya konulmaktadır.
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Barış isteyenler ile kargaşa 
isteyenler anlaşabilir mi?

F aizsiz konut ve taşıt
edindirme platformu
olarak bilinen 35 tasar-

ruf finansman şirketinden 21'i,
geçtiğimiz temmuz ayında,
maddi açıdan gerekli çalışma
şartlarını karşılayamadıkları
gerekçesiyle BDDK tarafından
tasfiye edilerek TMSF'ye dev-
redildi. Şirketlerin tasfiyesiyle
birlikte halk arasında 'Evim'
olarak bilinen bu şirketlere
para yatıran on binlerce kişi
mağdur oldu. 

Mağdur edildik

Tüm çabalarına rağmen kay-
bettikleri paraları tazmin ede-
meyen mağdurlar tarafından

kurulan 'Evim Mağdurları
Platformu' üyesi bir grup, Şişli
Demokrasi Parkı'nda 13.00'de
bir araya gelerek basın açıkla-
ması yaptı. Mağduriyetlerinin
giderilmesini isteyen platform
adına yapılan açıklamada
"Düzenlemenin üzerinden
aylar geçti ve biz helal rızkına,
haram olan faiz illetini katmak
istemeyen, kendi değerlerine
sahip çıkmak için uğraşan,
çoluk çocuğuna helal lokma
ile bir şeyler vermek derdinde
olan vatandaşlar düşünülme-
den, devlet yönetimi tarafın-
dan yapılan bu faizsiz finans
sistemi düzenlemesi ile mağ-
dur edilmiş olduk. Devletimiz-

den beklentimiz, bizleri BDDK
VE TMSF'nin insafına bırakıp
alın terimizin; helal lokmamı-
zın yok edilmesine göz yum-
masın. Kurumlara, insan hak
ve onurunun korunması husu-
sunda verilecek her türlü tali-
mat tasfiye sürecini yöneten ve
bizim mağduriyetimize göz
yuman BDDK ve TMSF üze-
rinde olumlu etki yapacağı ka-
naatindeyiz" denildi.

Önemli bölümü inançlı

Evim Mağdurları Platfor-
muna destek olmak amacıyla
basın açıklamasına katılan Tü-
ketici Başvuru Merkezi Onur-
sal Başkanı Aydın Ağaoğlu ise

"Yaklaşık bir buçuk yıl önce,
bu konuda, kamu otoritesinin
devreye girmesini istedik.
Daha çok mağdur oluşmasın
diye. Mantar gibi bu tür firma-
lar ortaya çıkıyordu. Bu insan-
larında önemli bölümü
inançlı. Faize bulaşmadan, ev
araba sahibi olurum küçük bi-
rikimlerimle diye ellerindeki
toplu paraları yatırdılar. Bu
inançlı insanları cezbetmek
için kendileri bazı toplantılar
yaptılar. Muhafazakarları cez-
bedecek her türlü şeyi yaptılar.
Şimdi bu insanlar BDDK ta-
rafından faaliyetten men edi-
len şirketlerin mağdur" diye
konuştu. DHA

Evim Mağdurları Platformu üyeleri yaptığı basın açıklamasında, "Helal rızkına, haram olan faiz illetini katmak istemeyen vatandaşlar
düşünülmeden, devlet yönetimi tarafından yapılan faizsiz finans sistemi düzenlemesi ile mağdur edilmiş olduk. Devletimizden 
beklentimiz, bizleri BDDK VE TMSF'nin insafına bırakıp alın terimizin; helal lokmamızın yok edilmesine göz yummasın." dedi

HELAL LOKMAMIZA
GOZ DIKILMESIN!

Mağdurlardan Turhan Uslu “1 milyona
girmiştim. 400 bin liraya yakın ödeme
yaptım. Bundan dolayı mağduruz. 3 sene-
dir kısım kısım paralarımızı vererek yani
aylık 2 bin lira, 3 bin lira, 4 bin lira vererek
bu şekilde birikti bu paralar. Şu an karşı-
mızda muhatap göremiyoruz" dedi. Aysel
Aydıner adlı mağdur ise şunları söyledi:
Biz 'Tosuncuk' değiliz. Bize tosuncukla yü-
rümesinler. Kripto değiliz, bire beş katan
değiliz. Bize onunla gelmesinler. ‘Sizi
mağdur edeceklerdi’, Biz sizin haklarınızı
koruduk’. Bizi mağdur eden TMSF, devlet,
hükümet hiç fark etmiyor. 2 Temmuzdan
beri çıkar bir açıklama yaparlardı. Biz ça-
balarımızla bir umut bekliyoruz. Şirket
çıktı açıklama yaptı. Bunun üstüne biz
açıklamayı onlardan bekliyoruz. 

MUHATAP BULAMIYORUZ

Kadıköy'de 5 katlı binada iki dairenin balkonları kendiliğinden gürültüyle
çöktü. Mahalleli sokağa dökülürken, olay anında balkon ve apartman
bahçesinde kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi

OLAY, Kadıköy Züh-
tüpaşa Mahallesi Ka-
vuklu Hamdi Sokak

üzerinde bulunan 5 katlı binada
saat 15.00 sıralarında meydana
geldi. İddiaya göre, binanın 2. ve
3. katındaki dairelere ait balkon-
lar gürültüyle çöktü. Çökme
sonrası sokağa dökülen vatan-
daşlar durumu itfaiye ve sağlık
ekiplerine bildirdi. Adrese gelen

itfaiye ekipleri, yıkılan balkonlar-
dan arta kalan beton parçalarını
demirlerinden ayırırdı. Çökme
olayı yaşandığı esnada balkon ve
apartman bahçesinde kimsenin
bulunmaması olası bir faciayı
önlerken, olay yerinde tedbir
amaçlı sağlık ekipleri bekledi.

Deprem öncesi yapıldı

Sesi duyup dışarıya çıkan ma-

halle sakini Can Pokoy,
"Büyük bir ses duyduk. Bina-
nın iki balkonu yerinden kop-
muş. İtfaiyeye haber verdik.
Arkadaşlar molozları taşımaya
başladı. Çok sağlam gürültü
çıktı diyebilirim. Yaralı olmadı-
ğını duyduk. Bina biraz es-
kiydi. Sanırım deprem öncesi
yapılan bir binaydı" ifadelerini
kullandı. DHA

Kadıköy’de 
2 balkon çöktü

Kadıköy’de 
2 balkon çöktü

Kadıköy’de 
2 balkon çöktü

Kadıköy’de 
2 balkon çöktü

Kadıköy’de 
2 balkon çöktü

Kadıköy’de 
2 balkon çöktü

Kadıköy’de 
2 balkon çöktü

Kadıköy’de 
2 balkon çöktü

Kadıköy’de 
2 balkon çöktü

Ivermectin zehirliyor!
ABD'de corona virüsüne inanmayanlar ve aşıya
karşı olanlar tarafından virüse karşı iyi geldiği iddia
edilen Ivermectin isimli ilaç ülkede kriz yarattı

CORONA virüsü salgı-
nıyla ilgili yanlış bilgile-
rin çok yaygın olduğu

ABD’de parazit öldürücü ilaç Iver-
mectin ülkeyi karıştırmaya devam
ediyor. Henüz bilimsel olarak co-
rona virüsüne karşı etkisi doğru-
lanmayan Ivermectin isimli ilacın
ülkede belirli kesimler tarafından
çok yoğun bir şekilde kullanıldığı
açıklandı. Resmi verileri inceleyen
uzmanlar, “Aşırı doz Ivermectin
alarak zehirlenenlerin sayısı iki ka-
tına çıktı” açıklamasını yaptı. Yet-
kililer sadece bu yıl içerisinde
Covid-19’un etkisini azaltmak için
aşırı dozda Ivermectin tüketenlerin
zehirlenerek öldüğünü duyurdu.
Financial Times, 2020 yılında 23
kişinin yaşamını yitirdiğini aktarır-
ken, yetkililer corona virüsü salgı-
nından ölenlerin bazılarının aşırı
dozda Ivermectin’den öldüğünü
tahmin ediyor.

Atlarda kullanılıyor

Normalde atlardaki paraziti yok

etmek için kullanılan Ivermectin,
nadir durumlarda insanlar tara-
fından da düşük dozlarda kulla-
nılabiliyor. Ivermectin’in aşırı
dozunda koma, halüsinasyon
görme, baş dönmesi ve sinir sis-
teminin bozulması gibi belirtiler
gözüküyor.
Ülke genelinde Ivermectin kulla-
nımının artmasıyla birlikte ABD
Gıda ve İlaç Dairesi geçen ay bir
tweet paylaşmıştı. Paylaşımda,
“Siz bir at değilsiniz. Siz bir inek
değilsiniz. Gerçekten, kullan-
mayı bırakın” açıklamasını
yaptı. İlaç üzerinde yapılan ilk
test sonuçları Ivermectin’in bazı
Covid-19 hastalarında ölüm
oranını azalttığını ortaya koysa
da ABD Gıda ve İlaç Dairesi, şu
an elde edilen verilerin virüsün
tedavisinde kullanılıp kullanıl-
mayacağına dair kesin bir karar
verilmeyeceğini duyurdu. Yetkili-
ler şu an bu ilacı Covid-19’un
tedavisinde kullanımına onay
vermiyor.

ATLI polisler,
Maçka Demok-
rasi Parkı'nda

güvenliğin sağlanması ve
koronavirüs tedbirleri

kapsamında denetim
yaptı. İstanbul Emniyet
Müdürlüğü Çevik Kuvvet
Şube Müdürlüğüne bağlı
Atlı Birlik Grup Amirliği

ekipleri, özellikle hafta
sonları vatandaşların
yoğun olarak bulunduğu
Maçka Demokrasi Par-
kı'nda devriye gezdi. Gü-
venliğin sağlanması ve
koronavirüs tedbirleri
kapsamında denetim
yapan polisler, vatandaş-
lara, maske, mesafe ve hij-
yen konusunda uyarılarda
bulundu.

Atlı polislerden
parkta denetim
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P andemi kısıtlamaları bitti, okullar açıldı, İstanbul
trafiği, gün boyu yine acı ambulans sirenleriyle çın-
lamaya başladı. İstanbul’daki sürücülerin büyük

çoğunluğu hala “fermuar sistemini” bilmiyor. Fermuar sis-
temine göre araçların, ambulansın bulunduğu şeritten sağ
ve sola doğru açılması gerekiyor. Oysa çoğu sürücü direkt
sol şeridi boşaltmaya çalışıyor, hatta bunun için bazen am-
bulansın önüne kırıyor, trafik daha çok tıkanıyor. Bazı sü-
rücüler ise özellikle emniyet şeridinin de bulunmadığı trafik
ışıklarının olduğu noktalarda kırmızı ışık yanarken ceza
yerim korkusuyla yol vermek istemiyor. İstanbul Acil Sağlık
Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan,
ambulansa yol vermeye çalışırken kırmızı ışıkta geçmek zo-
runda kalan araçların kesinlikle trafik cezası almayacağını
belirtti. Yeni ortak çağrı sistemini de ilk kez Demirören
Haber Ajansı’na anlatan Doç. Dr. Türkdoğan, yeni sistem
sayesinde eskiden günlük 22-23 bin bandında olan çağrı

sayılarının 8-9 bine kadar düştüğünü vurguladı.

İstasyon sayısı artırıldı

İstanbul’da acil sağlık hizmetlerinin aksamaması için
yoğun çaba içinde olduklarını anlatan Doç. Dr. Türkdo-
ğan, “333 istasyon ve 5 bin 300 kişiyle çalışıyoruz. Yalnız
bazı zamanlarda vatandaşlara ulaşma süremiz biraz artı-
yor. Özellikle okulların açılmasından sonra, yağmurlu ha-
valarda, trafik yoğunlaştığı için vakaya ulaşma süremiz de
artıyor. Bu nedenle çeşitli önlemler aldık. Bunların başında
aktif istasyon sayımızın artırılması geliyor. Ama vatandaş-
larımızdan da ricada bulunuyoruz, özellikle ambulans si-
reni duyduklarında veya ambulansı aynalarından
gördüklerinde, emniyet şeridi olmayan yerlerde fermuar
şeklinde açılsınlar. Emniyet şeridi olmayan yerlerde kırmızı
ışıkta yakalandığımızda, trafik fermuar şeklinde arka taraf-
tan açılsa da önde tıkanmalar oluyor. Çünkü araçların kır-

mızı ışığın önüne geçip sağlı sollu bize yol vermeleri gereki-
yor. Ama trafik cezası gelir diye çok çekinen vatandaşları-
mız var. Trafik cezası yazılmadığını biliyorum emniyetten
de. Çünkü o konuda bize bilgi geliyor. Kavşaklarda ve ışık-
ların bol olduğu yerlerde gerçekten çok zorlanıyoruz” dedi.

Tek hattan ulaşılıyor

İstanbul’da Haziran ayından bu yana acil çağrıların tümü
tek merkezden karşılanmaya başlandı. Artık 155 polis
imdat, 156 jandarma, 110 itfaiye gibi tüm acil çağrı numa-
ralarına yapılacak aramalar, tek bir acil çağrı hattından,
112 üzerinden yapılıyor. Burada ilk çağrı karşılayıcılar, ge-
rekli bilgileri alıyor, asılsız ihbarları ayıklıyor, vatandaşın ih-
tiyacına göre emniyet, jandarma, itfaiye, AFAD gibi ilgili
birimlere aktarıyor. Ortak çağrı sistemi hakkında önemli
bilgiler veren Doç. Dr. Türkdoğan, şunları söyledi: “Hazi-
ran ayından itibaren ortak çağrıya geçtik İstanbul ili ola-

rak. Ortak çağrının bize çok katkısı oldu. Bunlardan en
önemlisi, gereksiz çağrıların azalması oldu. Vatandaşları-
mız her türlü acil durum için 112'yi arardı genellikle. As-
lında emniyet, jandarma ya da itfaiyeyi ilgilendiren çağrılar
da bize gelirdi ve bunları elerdik. Ancak eski sistemde bu
kurumlara tek tek ulaşarak vatandaşımızın yaptığı her acil
çağrıyı yanıtsız bırakmamaya çalışırdık. Şimdi bu durum-
ları yaşamıyoruz. Ortak çağrı merkezinde ilk çağrı karşıla-
yıcı birim, bunları eliyor. Çağrılar hangi birimi
ilgilendiriyorsa, sağlık, sağlık-itfaiye, itfaiye-sahil güvenlik,
sahil güvenlik-emniyet, gibi parametreler oluşturarak 7 ayrı
mesleki grubu ilgilendiren acil çağrıyı ilgili birimlere dağıta-
biliyorlar. Örneğin orman yangını olup orada eğer yaralı
da varsa, çağrıyı tek bir tuşla itfaiye, orman müdürlüğü ve
sağlığa aynı anda aktarabiliyor. Böylece vatandaşların di-
rekt 112'yi aradığında destek görecekleri ekiplerin hepsi ek-
siksiz olarak orada oluyor. DHA

AMBULANSLARIN 
CILESI BITMIYOR!

İstanbul'da araç
sürücülerinin çoğu

özellikle kırmızı
ışıklarda EDS’ye

yakalanırım
korkusuyla 

ambulanslara yol
vermek istemiyor,

yol vermeye
çalışanlar da 

“fermuar
sistemi”nden 

bihaber, sol şeride
geçmeye çalışıp

yolu daha da
tıkıyor. İstanbul Acil

Sağlık Hizmetleri
Başkanı Doç. Dr.

Kenan Ahmet
Türkdoğan, günlük

23 bini bulan
çağrıların, yeni

sistem sayesinde
8 binlere kadar

düştüğünü söyledi

112 Acil Çağrı Merkezi sistemine geçilmesiyle
beraber sağlıkla ilgili acil durum çağrı sayısında
büyük oranda azalma yaşadıklarını anlatan Doç.
Dr. Türkdoğan, bunun da sadece ambulansı ilgi-
lendiren çağrıların kendilerine atanması nede-
niyle gerçekleştiğini söyledi ve ekledi: “Ortak
çağrıya geçmeden önce gelen aramaların va-
kaya dönüşme oranları daha düşüktü. Çünkü as-
lında bizim (ambulansın) çıkışımızı
gerektirmeyen çağırıların oranı yüksekti. Ama
ortak çağrıdan sonra, çağrıların vakaya dö-
nüşme oranı da arttı. bunun artması, gerçekten
ihtiyacı olan vatandaşlarımızın bize ulaştığını
gösteriyor. Vakalarımızın yoğunlaşma saati bizim
prime-time dediğimiz 16:00-17:00’den itibaren
başlıyor, gece 00:00-01:00’lere kadar yoğunlu-
ğumuz devam ediyor.  Özellikle bu saatlerde
daha çok göğüs ağrısı, koroner arter vakaları,
trafik kazaları biraz yoğunlaşıyor. Sabah saatle-
rinde ise trafik kazaları, iş kazaları daha ağırlıkla
görülüyor.”
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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

 
 

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

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil

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

ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

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

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

yüzde 7,4 artş gerçekleşti 

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

Sevgi 
Emanet

27 EYLÜL 2021 PAZARTESİ

Irak Yüksek Yargı Konseyi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Erbil 
kentinde önceki gün düzenlenen ve İsrail ile ilişkileri normalleştirme 
çağrısı yapan konferansa katılanlar hakkında tutuklama kararı verdi

BP’nin ülkede yeterli sayıda nakliye 
aracı sürücüsü olmaması nedeniyle 
bazı petrol istasyonlarını geçici 

olarak kapatılacağını duyurmasıyla araç 
sahipleri benzin istasyonlarına akın etti. 
İstasyonların önünde uzun kuyruklar 
oluşurken, çoğu istasyonda yakıt stoku 
tükendi.

Ürünler bulunamıyor
Salgının yol açtığı tedarik sorunların 
yanısıra enerji fiyatlarında yaşanan hızlı 
yükselişin ardından şoför sıkıntısının 
yaşandığı ülkede, süpermarket zincir-
lerinde de bazı ürünlere ulaşılamıyor, 

panik alımları rafların boşalmasına neden 
oldu. Süpermarket zinciri Tesco, Noel 
öncesinde panik satın alma riski olduğu 
konusunda uyardı. Tedarik sorunları pek 
çok sektörü etkiledi. McDonald’s, KFC ve 
Nando’s gibi restoran zincirlerinde bazı 
ürünler bulunamıyor.

Şoföre ulaşılamıyor
Tesco, İngiliz hükümetine 800 sürücü 
eksiği olduğunu söyledi. İşe alımlarda 
verilen 1000 sterlin tutarındaki nakit ik-
ramiye ve maaş zamlarına rağmen yeterli 
sayıda şoför sayısına ulaşılamıyor.
Ülkede 100 bin şoför açığı olduğu belirti-

liyor. Brexit’in ardından 20 bin şoför ülke-
sine dönerken son 18 ayda 50 bin İngiliz 
şoförün işi bıraktığı biliniyor. Hükümet, 
kamyon şoförleri için göçmen kurallarını 
gevşetmeye hazırlanıyor.

Çağrıda bulundu
İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, 
cumartesi günü ülkede son dönemde nakli-
ye aracı sürücülerinin gelen talebe yetersiz 
kalması sonucu bazı petrol istasyonlarının 
kapanmasına ilişkin halka itidal çağrısında 
bulundu. Sürücülerin ihtiyaçları olduğu 
kadar benzin almaları halinde yeteri kadar 
stok bulunduğunu söyledi. İngiltere’de 6 
rafineriyle 47 depolama tesisinin bulun-
duğunu kaydeden Shapps, ülkede benzin 
açığı sorunu olmadığını tekrarladı.

Üreticileri zorluyor
Doğalgaz fiyatlarının keskin artışlar göster-
mesi, doğalgaza dayalı imalat sektörlerini 
de zora soktu. Artan girdi fiyatları nede-
niyle bazı tesislerde gübre ve karbondioksit 
üretiminin durması stoklarda düşüşü be-
raberinde getirdi. İşgücü açığının yaşan-
dığı gıda ve çiftçilik sektörleri de göçmen 
kurallarının gevşetilmesini talep ediyor. 
Gıda üreticilerinin yoğun olarak kullandığı 
karbondioksit fiyatında yaşanan hızlı artış 
sonrası sektör temsilcileri, durumun daha 
da kötüleşebileceği konusunda uyarıyor.

İngiltere’de benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluşurken, birçok istasyonda akaryakıt tükendi

Geçen ay Afganistan yönetimini ele geçiren Taliban, ülkenin batısındaki Herat’ta 
dört kişiyi ölü ele geçirdi. Taliban daha sonra bu insanları sokak ortasında astı

iiSTASYONLARA STASYONLARA 
AKIN ETTAKIN ETTiiLERLER

ONCE VURDU SONRA ASTIONCE VURDU SONRA ASTI

YONHAP’DA yer alan habe-
re göre, Güney Kore Birleşme 
Bakanlığından yapılan açıklamada 
Kuzey ve Güney Kore arasında 
sorunsuz ve istikrarlı bir iletişimin 
olmasının önemli olduğu belirtil-
di. Koreler arası iletişim hatlarının 
hızlı bir şekilde yeniden canlandı-
rılmasının önemine işaret edilen 
açıklamada, Kuzey Kore lideri 
Kim Jong-un’ın kız kardeşi Kim’in 
Koreler arası “yapıcı” müzake-
relerle ilgili sözlerinin “anlamlı” 
olduğu belirtildi.

Saygı sağlanmalı 
Güney Kore Cumhurbaşkan-
lığından bir yetkili ise Kim’in 
açıklamasını ihtiyatlı bir şekilde 
incelediklerini dile getirdi. Kim, 
Güney Kore’nin “düşmanca po-
litikalardan” vazgeçmesi halinde 
müzakerelere devam etmekte 

istekli olduklarını söylemişti. Kim 
Yo-jong, savaşın sona erdiğine 
dair resmi açıklama konusunda 
istekli olduklarını ancak bunun 
yapılabilmesi için “öncelikle 
karşılıklı saygının sağlanması, ön 
yargıların, düşmanca politikalar 
ve çifte standardın terkedilmesi 
gerektiğini” kaydetmişti. Güney 
Kore Cumhurbaşkanı Moon 
Jae-in, Birleşmiş Milletler (BM) 
76. Genel Kurulu’nda, bölgede 
barışın yeniden tesis edilmesi için 
Kore Savaşı’nın sona erdiğine dair 
resmi bir açıklama yapılması çağrı-
sında bulunmuştu.

Gelecek hafta Rusya’nın 
Soçi kentinde Rus lider 

Vladimir Putin ile bir araya 
gelecek Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 

temasları öncesinde Krem-
lin’den açıklama geldi 

KREMLİN Sözcüsü 
Dimitri Peskov, gelecek 
hafta gerçekleşecek kritik 

görüşme öncesinde açıklama-
larda bulundu. Peskov, Putin 
ve Erdoğan’ın İdlib konusunda 
mutabakat sağlamak için mü-
zakere potansiyeli bulduklarını 
ifade etti.

Mutabakatlar sağlandı
Peskov, “Putin ile Erdoğan’ın 
siyasi irade ortaya koyarak İdlib 
konusunda mutabakat sağla-
mak için müzakere potansiyeli 
bulduklarını” söyleyen Peskov, 

“Mutabakatlar sağlandı. Maa-
lesef o bölgelerde teröristlerin 
etkinliği devam ediyor. Bu, kabul 
edilemez ve tehlikeli. Suriye’de 
çözüm sürecini engelliyor. Tüm 
bunlar gündemde olacak” dedi.

Nahoş iz bıraktı
Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler 
Genel Kurulu’nda Kırım’la ilgili 
açıklamalarını da değerlendi-
ren Peskov, bu açıklamaların 
Soçi ziyaretinin başarılı geçme 
olasılığını etkilemeyeceğini ifade 
etti. Peskov, Türkiye’nin Kırım 
konusundaki tutumuna hakim 
olduklarını söylerken, “Türki-
ye’nin sayın Erdoğan’ın Kırım 
konusundaki tutumunu iyi bili-
yoruz ve onlar bunu saklamadı. 
Bu açıklamalar biraz nahoş bir iz 
bıraktı ama bu Erdoğan’ın Rusya 
ziyaretinin başarılı, zengin içerikli 
ve yapıcı geçme perspektifine 
hiçbir şekilde zarar vermez” 
ifadesini kullandı.

SURiYE KONUSU
GORUSULECEK

Katılımcılar için
tutuklama kararı

TALİBAN yetkilileri, Afganistan’ın 
batısındaki Herat’ta bir iş insanı 
ve oğlunu kaçıran dört kişinin ölü 

ele geçirildiğini duyurdu. Yerel makamlar 
yaşanan çatışmada dört kişinin yaşamını 
yitirdiğini ve bir Taliban askerinin de 
yaralandığını açıkladı.

Çatışma yaşandı
Herat şehrinin Vali Yardımcısı Şer 
Ahmed Ammar, “Dört kişi bir iş insanı 
ve oğlunu kaçırmaya çalışırken, kontrol 
noktasında yakalandı. Taraflar arasın-
da bir çatışma yaşandı ve saldırganlar 
öldürüldü. Bu sırada bir Taliban askeri 
de yaralandı” açıklamasını yaptı. Ammar, 
“Bedenleri şehir merkezine getirildi ve 
diğer insan kaçakçılarına ibret olması için 
asıldı. Kaçırılan kurbanlar zarar gelmeden 
kurtarıldı” dedi. Reuters’a konuşan Herat 
sakini Muhammed Nazır, “Ben alışveriş 
yapmak için şehir merkezindeydim. O 
sırada hoparlörden seslendiklerini duy-
dum. Cansız bir bedeni kamyonetten alıp 
vinç aracılığıyla astılar” ifadesini kullandı. 
Yetkililer sallandırılan bedenin üzerinde, 
“Bu, insan kaçırmaya çalıştığınızda karşı-
laşacağınız ceza” yazılı bir kağıt olduğu da 
kaydedildi. Diğer üç saldırganın da şehrin 
diğer bölgelerinde asıldığı kaydedildi.

Irak Yüksek Yargı 
Konseyi’nin, İsrail ile 
ilişkileri normalleş-

tirme çağrısı yapan ve Erbil 
kentinde geçen Cuma günü 
düzenlenen konferans katı-
lımcıları hakkında tutuklama 
kararı çıkardığı bildirildi. Irak 
Yüksek Yargı Konseyi Ba-

sın Ofisi tarafından yapılan 
açıklamada, Irak Sahva Güçleri 
Lideri Visam el-Hardan hakkın-
da İsrail ile normalleşme için 
oynadığı rolden dolayı tutuk-
lama kararı çıkarıldığı belirtil-
di. Söz konusu konferansta 
bulunan Iraklı siyasetçi Misal 
el-Alusi ve Kültür Bakanlığı 
memuru Seher Kerim el-Tai 
hakkında da tutuklama kararı 
çıktığı kaydedilen açıklamada, 
“Konferansta yer alan diğer 
kişilerin de kimlikleri tespit 
edildiğinde haklarında benzer 
karar alınacak” ifadelerine yer 
verildi. Erbil’de düzenlenen ve 
aralarında aşiret reislerinin yer 
aldığı 300’den fazla Iraklının 
katıldığı konferansta İsrail ile 
ilişkilerin normalleştirilmesi 
çağrısında bulunulmuştu. Irak 
hükümeti konferans sonrası 
yaptığı açıklamada, İsrail ile 
normalleştirmeyi reddettiğini 
duyururken, IKBY hükümeti 
de söz konusu konferanstan 
bilgisi olmadığını bildirdi.

TALİBAN 
batısındaki Herat’ta bir iş insanı 
ve oğlunu kaçıran dört kişinin ölü Konseyi’nin, İsrail ile 

ilişkileri normalleş-

KREMLİN 
Dimitri Peskov, gelecek 
hafta gerçekleşecek kritik 

GÜNEY KORE’DEN GÜNEY KORE’DEN 
MESAJA YANIT MESAJA YANIT 

Güney Kore, Kuzey Kore lideri 
Kim Jong-un’ın kız kardeşi Kim 

Yo-jong’un Koreler arası “yapıcı” 
müzakereler olasılığı açıklamasını 

“anlamlı” olarak nitelendirdi
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Y urt dışında çalışma, yerleşim ve
aile vizesi başvurularında popü-
lerliği katlanarak artan ülkelerin

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

30 saatte açıklanıyor

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

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

Çok daha ekonomik

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

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

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

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

Okuryazarlık artacak 

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

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pekiştirmek istiyoruz 

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

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

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

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

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

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

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

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

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

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

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

İlk tanıtım yayınlandı 

Beşiktaş Belediyesi 28. İstanbul Caz Festivali’nde müzikseverleri Sanatçılar Parkı’nda 
konserlerle bir araya getirdi. Parklardaki konserlere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

BOZKIRIN TEZENESi
TURKULERLE ANILDI

BAZI ASKLAR 
YENiK BASLAR
Hastalıklı bir ilişkinin pençesinde hayata yeniden tutunmaya çalışan birinin öyküsü… Her şeyi geride bı-

rakıp gerçek aşkın peşine düşüyor. Ancak içinde kendini durmadan aşağı çekmeye çalışan mutsuzluklara 
alışık bir Deniz var. Özgür Aras’ın yeni kitabı “Bazı Aşklar Yenik Başlar” , “Yılın Aşk Romanı” olmaya aday

Meslek hayatında müzik, 
televizyon, eğlence ve sanat 
camiasında hatırı sayılır bir 

tecrübeye sahip olan ve pek çok ünlü 
ismin iletişim danışmanlığını yapıp, 
yönettiği krizlerle sayısız başarılara 
imza atan; yazdığı kitaplar, İstanbul 
gece hayatına kazandırdığı mekânlar, 
ses getiren sosyal sorumluluk kampan-
yaları ve aldığı sayısız ödülle adından 
sıkça söz ettiren ünlü iletişim danışma-
nı , yazar Özgür Aras  İnkılâp Kitabevi 
tarafından yayımlanan 12’nci kitabı 
“Bazı Aşklar Yenik Başlar” da, değer-
sizlik duygusuyla baş etmeye çalışırken 
ilişkilerinde durmadan sınırları zorla-
yan Deniz’in öyküsüyle günümüzün 
dürüstlük, sadakat ve şefkatten uzak 
sözde aşklarını anlatıyor.

Şifa olmayı deniyor
Deniz ve Cansel, şiddetli kavgalarla 

süren ve her bitti dendiğinde tekrardan 
başlayan bağımlı bir ilişkinin iki kahra-
manı… Bir gün karakolluk oldukların-
da Deniz’in canına tak ediyor ve yolu-
nu ayırıp gerçek aşkın peşine düşüyor. 
Hiç ummadığı bir anda Güneş doğuyor 
hayatına. Çok satan aşk romanlarının 
yazarı Güneş, ona şifa olmayı deniyor. 
Deniz’e değer veriyor, onu sevgisiyle 
sarıp sarmalıyor. Ancak alışık olduğun-
dan çok daha büyük bir sevgiyle belki 
ilk kez gerçekten değer gören, bir nevi 
ezberi bozulan Deniz bu aşkı elleriy-
le yıkmaktan alamıyor kendini. İlk 
fırsatta yalanlar ve sadakatsizlikle bu 
“hak etmediği” mutluluktan kaçıp hep 
bildiği şeye, mutsuzluğa koşuyor. “Bazı 
Aşklar Yenik Başlar” psikolojik öykü-
leri ilmek ilmek işlenmiş karakterleri 
ile satır aralarında kendinizi bulacağı-
nız ve sonunda her şeye rağmen gerçek 
aşka inanacağınız sarsıcı bir roman.

“ZAMANE aşkları” diye nedensiz 
dememişler; zamana uygun dışı 
parlak, süslü, içi bomboş oldu 
aşklar… Herkes aşkın peşinde ama 
aslında aradığının ne olduğundan, 
bulduğunda onu tanıyabileceğin-
den de emin değil! Öylesine şekil 
değiştirdi ki duygular, uğruna har-
canan emek de, sevginin tanımı da, 
aşkı sahiplenme biçimi de bir başka 
artık… Deniz ve Cansel; yıllardır 
süregelen bir beraberliğin içinde 
birbirlerinin canını acıtarak, incite-
rek, neşeden çok gözyaşı vererek, 
sadakatten uzak sürdürüyorlar 
hayatlarını… Sonra bir gün Güneş 
geliyor ve bu sarmal ilişkiden çekip 
alıyor Deniz’i… Onu mutlu etmeye, 
iyileştirmeye çalışırken, kendilerine 
sevgi dolu bir dünya inşa ederken 
fark ediyor aslında değişmeye 
başladığını, kalbinin rahat olmadığı-
nı, değerlerine savaş açtığını… Aşk 
insanı değiştirmeli mi, tamamlamalı 
mı? Şifacı rolü ile giriyorsak bir baş-
kasının yaşamına, o ilişkiden fayda 
gelir mi? İyileşmemiş biri, bir başka-
sına mutluluk getirir mi? Yalnızlık 
bir kader mi yoksa seçimlerimiz mi 
taşır bizi o istenmeyen durağa? 
Tüm bu sorulara yanıt ararken 
Güneş, aslında gerçek aşkın nasıl 
olması gerektiğini de öğreniyor, 
geride bırakarak yalan sevdaları, 
gelip geçici hevesleri… Ne de olsa 
Bazı Aşklar Yenik Başlar… Günü-
müz insanının aşkla imtihanı, kendi 
öykülerinizi sorgulatırken, sizi içsel 
bir yolculuğa da çıkaracak…

ARKA KAPAK

1950’li yıllardan itibaren 
yaptığı plaklarla, özellikle 
Orta Anadolu türkülerini ve 

bozlakları kayıt altına alan; 1960’lı 
yıllardan itibaren ise bizzat kendi-
sinin yazdığı türküleri seslendiren 
ve sonrasında türküleri dilden dile 
gönülden gönüle ulaşan ,“Yaşayan 
İnsan Hazinesi” Neşet Ertaş’ı, 
Kartal Belediyesi vefatının 9. yıl 
dönümünde de unutmadı. Kartal 
Kitap Fuarı kapsamında yoğun 
bir katılımla gerçekleşen anma 
etkinliğini, Kartal Belediye Başka-
nı Gökhan Yüksel de fuar alanını 
dolduran kalabalık ile birlikte 
başından sonuna kadar takip etti.

Ekrana yansıtıldı 
Duygu yüklü anlara sahne olan 
anma programı, ilk olarak belgesel 
yapımcısı, Gazeteci ve Yazar Nebil 
Özgentürk’ün yapımı olan “Bozkırın 
Tezenesi: Neşet Ertaş” belgeselinin 
dev ekrana yansıtılması ile başladı. 
İzleyiciler, Neşet Ertaş’ın acı tatlı 
hatıralarla dolu hayatını gözlerini 
kırpmadan seyretti. İzleyicilerin za-
man zaman gözyaşlarına hâkim ola-
madığı belgesel filminin ardından bu 
kez sanatçı Cem Çelebi’nin, Bozkı-
rın Tezenesi Neşet Ertaş’ın: “Ahirim 
Sensin”, “Zahidem”, “Gönül Dağı”, 
“Bir Bakışta Yaktın Beni” gibi bir-
çok türküsünü seslendirdi.

Misyon haline getirdik
Anma konserinin ardından sah-
neye çıkarak bir konuşma gerçek-
leştiren Kartal Belediye Başkanı 
Gökhan Yüksel, “Önce sevgili 
Nebil Özgentürk’ün belgeseliyle 
sonrasında ise kıymetli Cem Çele-
bi’nin yorumuyla duygu dolu anlar 
yaşadık. Neşet Ertaş, ülkemizin bü-
yük bir değeri ve bıraktığı eserlerle 
içimizde yaşamaya devam ediyor. 
Bizler de bu tür anma etkinliklerini 
düzenlemeyi, ülkemizin yetiştirdiği 
değerli isimleri yaşatmak ve eser-
lerini genç kuşaklara aktarmayı 
misyonumuz haline getirdik. Öyle 
olması gerektiğini, programlarımı-
za katılım sağlayan komşularımızın 
gözlerinin içine baktığımızda da 
görüyoruz. Sevgili Neşet Ertaş’ı 
vefatının 9. yılında rahmetle anı-
yor, güzel sesi ile ustamızı bizlere 
hatırlattığı için de sanatçımız Cem 
Çelebi’ye teşekkür ediyoruz” dedi. 

Kartal Belediyesi, vefatının 9. yılında Neşet Ertaş için unutulmayacak bir anma programı düzenledi. Kartal Kitap Fuarı’nın 
da ilk gününe denk gelen etkinlikte belgesel yapımcısı, Gazeteci ve Yazar Nebil Özgentürk’ün hazırladığı “Bozkırın Tezene-
si: Neşet Ertaş” belgeseli ile merhum sanatçının birbirinden ilginç ve hüzünlü yaşam serüveni katılımcılarla buluşturdu

ŞARKICI Hande Yener, 
Türkiye Devlet Hastaneleri 
ve Hastalara Yardım Vakfı 

(HASVAK) Bursa Şubesi’nce 
düzenlenen yardım konserinde 
sahneye çıktı. Bursa Kültür Park 
Açıkhava Tiyatrosu’ndaki konser-
de Hande Yener, saatler önce-
sinden alanı dolduranları “İyilik 
meleklerim, hoş geldiniz” diyerek 
selamladı. Sevilen şarkılarını ses-
lendirip, 2 saatten fazla sahnede 
kalan Yener’e dans grubu da eşlik 
etti. Konserin açılışını gerçek-
leştiren, Hande Yener’in yeğeni 
Naz Taşkınbaş ise piyano başına 
geçerek, seslendirdiği şarkı ile be-
ğeni topladı. Konser geliri, devlet 
hastanelerinde ve maddi durumu 
yetersiz hastaların tedavisinde 
kullanılacak.

Hastaların tedavisinde 
kullanılacakBEŞIKTAŞ Belediyesi, 

Revival konserlerinden sonra 
Sanatçılar Parkı’nda ikinci kez 

bir caz festivaline ev sahipliği yaptı. 
28. İstanbul Caz Festivali kapsamında 

Ayşe Tütüncü Dörtlüsü, Fainschmitz 
ve caz dünyasının genç isimleri sahne 
aldı. Dinleyiciler keyifli bir atmosfer-
de caz müziğinin tadını çıkardı.

Örtüşen bir tarz
28. İstanbul Caz Festivali Direktörü 
Harun İzer, “Bu sene ikinci kez Sa-
natçılar Parkı’ndayız. Beşiktaş Bele-
diyesi’yle iş birliğimiz devam ediyor. 
Caz yeniliğe, doğaçlamaya ve yeni 
sözlere çok açık, Türkiye’nin müzik 

kültürüyle de örtüşen bir müzik tar-
zı” dedi. Sanatın ve müziğin herkese 
ne kadar iyi geldiğini vurgulayan Be-
şiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat 
ise “Sanatçılar Parkı’nda geçtiğimiz yıl 
olduğu gibi bu yıl da 28. İstanbul Caz 
Festivali’ne ev sahipliği yaptık. Kom-
şularımız yeşil ve müzikle buluşurken, 
Ayşe Tütüncü Dörtlüsü, Fainschmitz 
ve caz dünyasının genç isimleri ile 
keyifli bir caz festivali gerçekleştirdik” 
ifadelerini kullandı. DHA

ÜÇÜNCÜ sezonunda yeni hika-
yesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile 
yayın hayatına girmeye hazırla-

nan ATV’nin reyting rekortmeni dizisi 
‘Kuruluş Osman’ın üçüncü sezonundan 
ilk tanıtım yayınlandı. Yapım ve proje 
tasarımı Mehmet Bozdağ’a ait; yönet-
menliğini Ahmet Yılmaz’ın ve başrolünü 
Osman Bey karakteriyle Burak Özçi-
vit’in üstlendiği dizi, ilk tanıtımı ile yeni 
sezonda ekranda çok farklı bir ‘Kuruluş 
Osman’ olacağının mesajını verdi. Tanı-
tımda İnegöl Tekfuru Nikola’nın Osman 

Bey’e karşı birlik çağrısı yaptığı bölge-
nin güçlü tekfurlarından Harmankaya 
Tekfuru Mikhael Kosses, Bilecik Tekfur 
Rogatus Laskaris ve uç bölgesinde den-
geleri değiştirecek Katalan savaşçılarının 
yanı sıra, bu sezon hikayenin önemli bir 
parçası olacak Turgut Bey karakterine 
de yer verildi. Tanıtımın en çok konu-
şulan sahnelerinden biri ise su altında 
çekilen nefes kesen aksiyon sahnesi 
oldu. Osman Bey’in su altında Bizans as-
kerleriyle mücadele ettiği sahne dizinin 
takipçilerinden büyük övgü aldı.



TÜRK Milli Takım’da da forma giyen 
Altay Bayındır’a bu sezon Beşiktaş’ın 

Şampiyonlar Ligi’deki rakibi olan Ajax’ın 
talip olduğu biliniyor. Giresunspor maçında 
Altay Bayındır’ı izleyen Ajax, 23 yaşında-
ki kaleciyi transfer listesinin ilk sırasında 
bulunduruyor. Fenerbahçe’nin 1 numaralı 
eldiveni olan Altay Bayındır, şu anda trans-

fer dedikodularına kulaklarını kapatmış 
durumda. Altay Bayındır, sadece sezona 
ve şampiyonluğa odaklanmış durumda. 
“Transferi değil, şampiyonluğu düşünüyo-
rum” diyen Altay Bayındır, öncelikle bu 
sezon şampiyonluğu düşünüyor. Fenerbah-
çe’de şampiyonluk yaşadıktan sonra Altay 
Bayındır’ın rotası Avrupa olabilir.

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

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

Geçen sezonu sollad 

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

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

Onyekuru moral buldu 

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

GALATASARAY 
KRİZDEN ÇIKTI

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

13 madalya kazandlar 

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

ÖZEL SPORCULARDAN 
ÇOK BÜYÜK BAŞARI

Şampiyonaya hazrlanyorlar

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

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

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

Gasly çok hzl 

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

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

Gasly: çok objektifiz 

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

Arac daha çok sevdim 

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

KARTAL HER  
ALANDA LIDER

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

MUHTEŞEM İSTATİSTİK 

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

İKİNCİ DEVREDE  
BEŞİKTAŞ

Beşiktaş - Trabzonspor  1-2 M

Antalyaspor - Beşiktaş 1-1 B

Beşiktaş - Konyaspor 1-0 G

Beşiktaş - Denizlispor 3-0 G

Beşiktaş - Gaziantep FK 2-1 G

Gençlerbirliği - Beşiktaş 0-3 G

Yeni Malatya - Beşiktaş 0-1 G

Başakşehir - Beşiktaş 2-3 G

SAĞLIK EKİBİNE  
ÇİÇEK

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

MKE Ankaragücü ile Demir Grup 
Sivasspor karşsndaki puan kayp-

larnn ardndan Belhanda'nn 
gönderilişinin şokunu yaşayan  

Galatasaray, deplasmandaki Hes 
Kablo Kayserispor galibiyetiyle kriz 

ortamndan çkmay başard 

Türkiye Özel Sporcular Kadn Milli 
Takm, VIRTUS Avrupa Salon  

Atletizm Şampiyonas'nda Avrupa 
şampiyonluğuna ulaşt 
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SÜPER Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren 
Fenerbahçe’de forma giyen Altay Bayındır ile 

ilgili transfer iddiaları devam edi-
yor. Sarı-laci-

vertlilerin kalecisi ise kararını 
verdi, şimdilik teklifleri kabul 
etmeyecek. 2019 yılı yaz transfer 
döneminde Fenerbahçe’ye trans-
fer olan Altay Bayındır, bu sezon 
Süper Lig’de en az gol (4) yiyen iki 

kaleciden biri durumunda. Diğer 
kalecisi ise Mounir Mohamedi.

KAYKAYCILAR
NEFES KESTi!

BEŞIKTAŞ’TA Altay 
maçında yaşadığı sakatlık 
sonrasında oyuna devam 

edemeyen Miralem Pjanic ve arka 
adalesinde ağrı hisseden Atiba’da 
gerilme ve ödem tespit edildi. 
Siyah-beyazlılarda ayrıca Kenan 
Karaman’ın da sol el ikinci par-
mağının kırıldığı açıklandı. Ayrıca 
daha önceki testi negatif çıkan an-
cak semptom göstermesi nedeniyle 
karantinaya alınarak İstanbul’a 
gönderilen İspanyol stoper Fran-
cisco Montero’nun da İstanbul’da 
yapılan testi pozitif çıktı.
Karaman’ın parmağı kırık
Siyah-beyazlı ekipten oyuncuların 
sağlık durumlarıyla ilgili yapılan 
açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 
“Futbol Takımımızın Süper Lig’in 
7. haftasında Altay ile deplasman-
da oynadığı müsabakada sol uyluk 
arka adalesinde hissettiği ağrı 
nedeniyle oyuna devam edemeyen 
Miralem Pjanic’e Acıbadem Al-
tunizade Hastanesi’nde, sağ uyluk 
arka adalesinde ağrı hisseden 
Atiba Hutchinson’a ise Acıbadem 

Fulya Hastanesi’nde MR görün-
tülemesi yapılmıştır. Yapılan MR 
görüntülemeleri neticesinde, Atiba 
ile Pjanic’in uyluk arka adalele-
rinde (biseps femoris) gerilme ve 
ödem tespit edilmiştir. Altay mü-
sabakasında sol el ikinci parmağın-
da yaralanma gerçekleşen futbol-
cumuz Kenan Karaman’ın yapılan 
kontroller neticesinde parmağında 
kırık (2. Proksimal falanks) tespit 
edilmiştir. Futbolcularımızın teda-
visine sağlık ekibimiz tarafından 
başlanmıştır. Öte yandan, Altay 
müsabakası öncesi Futbol Takı-
mımıza uygulanan rutin Covid-19 
PCR testlerinde negatif sonuç 
alınmasına rağmen kampta semp-
tom göstermesi nedeniyle sağlık 
ekibimizce izolasyon uygulanarak 
karantina koşullarında İstanbul’a 
nakledilen futbolcumuz Francisco 
Montero’nun Acıbadem Altuniza-
de Hastanesi’nde yapılan Covid-19 
PCR testinde pozitif bulguya rast-
lanmıştır. Montero’nun izolasyon 
ve tedavi sürecine ilgili protokoller 
doğrultusunda başlanmıştır.” DHA

Pjanic ve Atiba’da 
gerilme ve ödem

TOPARLAK 
tarihe geçti

Milli takımda da forma giyen Altay Bayındır’a bu sezon Beşiktaş’ın Şampiyonlar Milli takımda da forma giyen Altay Bayındır’a bu sezon Beşiktaş’ın Şampiyonlar 
Ligi’deki rakibi olan Ajax’ın talip olduğu biliniyor, ancak Altay teklifleri kabul etmediLigi’deki rakibi olan Ajax’ın talip olduğu biliniyor, ancak Altay teklifleri kabul etmedi

TEKLiFLERi REDDETTi Milli kaleciye Ajax’ın ilgisi var

Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından, Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdür-
lüğü ev sahipliğinde düzenlenen 2021 Türkiye Kaykay Şampiyonası Park Disiplini yarışları başladı. 
Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Kaykay Parkı’nda gerçekleşen yarışlar nefes kesti. Kaykay şampi-

yonasında 5’i erkek, 2’si kadın milli kaykaycı olmak üzere toplamda 24 sporcu mücadele etti

2 021 Türkiye Kaykay Şampi-
yonası Park Disiplini yarışları 
başladı. 5.5 metre ile Tür-

kiye’nin en derin kaykay havuzu 
olma özelliğine sahip olan ‘Kaykay 
Park’, pandemi dönemi sonra-
sında 2024 Paris Olimpiyatlarına 
giden yolda düzenlenen ilk şampi-
yonaya ev sahipliği yaptı. Yaşam 
Vadisi 2. Etap’ta bulunan Kaykay 
Park’ta gerçekleştirilen organizas-
yona Türkiye Kaykay Federasyo-
nu Başkanı Sedat Çelenk, Beylik-
düzü Belediye Başkanı Mehmet 
Murat Çalık, Beylikdüzü Belediye 
Başkan Yardımcısı Emel Turan, 
Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve 
Spor Hizmetleri Müdürü Fidan 
Gül ve Beylikdüzü Belediyesi 
meclis üyeleri katılım sağladı. 
“Elemeler – Yarı Final” yarışları 
ile devam eden etkinlikte, pazar 

günü ise final yarışları ile ödül ve 
madalya töreni yapılacak. 
Yarışmacılara başarılar

Kaykay Park’ın yapımında 
emeği geçen herkese teşekkür 
ederek sözlerine başlayan Türki-
ye Kaykay Federasyonu Başkanı 
Sedat Çelenk, “Uzun zaman sonra 
hep birlikte, milli sporcuların ya-
rışmalarını izleme fırsatına sahip 
olduğumuz için çok mutluyum. 
Pandemiden dolayı ara verilmiş 
etkinliklerin tekrar başlamasından 
dolayı heyecanlıyız. Tüm federas-
yon ekibine, hakemlere, antre-
nörlerimize, teknik kurullarımıza 
ve Beylikdüzü Belediyesi olarak 
emeği geçen tüm yetkililerine 
çok teşekkür ediyorum. Fede-
rasyonumuz adına tüm yarışmacı 
arkadaşlara başarılar diliyorum.” 
ifadelerini kullandı.

Beylikdüzü için bu bir ilk olacak
SPORA ve sporcuya her şart 
ve koşulda desteklerini esir-
gemeyen Beylikdüzü Belediye 
Başkanı Mehmet Murat Çalık, 
Kaykay Park’ta düzenlenen 
kaykay şampiyonasında yaptığı 
konuşmada gençlerin enerjisine 
çok güvendiğini vurgulayarak, 
“Burayı yaparken bizi cesaret-
lendirdikleri için tüm kaykaycı 
gençlere teşekkür ediyorum. Bu 

güzel bir tesisi burada yapmamı-
zın aslında en önemli sebeplerin-
den bir tanesi bu kentte yaşayan 
gençlerdir. Gençlerle birlikte 
olmaktan müthiş keyif aldığımı 
belirtmek isterim. Bugüne kadar 
hep gençler ve çocuklar için iyi 
şeyleri yapmaya gayret ettik. 
Bu kaykay alanımızda onlardan 
biri oldu. Burada yarışacak milli 
sporcularımız da var. İnşallah 

2024 Paris Olim-
piyatlarına bura-
dan sporcu yetiştire-
rek onları turnuvalara 
göndeririz. Bu alanda emeği 
geçen bütün arkadaşlarıma çok 
teşekkür ediyorum. Beylikdüzü 
için bu bir ilk olacak. İlk kez 
bir şampiyonaya ev sahipliği 
yapıyoruz. Bunun da onurunu 
yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

TEMMUZ ayında Rusya’da düzenlenen 
Paletli Yüzme Büyükler Şampiyonası’nda 
dünya şampiyonu olan Derin Toparlak, 

büyükler branşında Türkiye’nin ilk madalyasını 
alarak tüm su sporlarında Türkiye’nin en büyük 
başarısına imza attı. Bakırköy Ataspor Kulübü 
sporcusu Derin Toparlak, Kolombiya’da yapılan 
Açık Su Dünya Şampiyonası’nda dünya şampi-
yonu olarak denizlerde de başarısını gösterdi. 
Milli sporcu 5000 metre mesafeli yarışı ilk sırada 
bitirerek tarih yazdı. Kendisine destek olan 
herkese teşekkür eden Derin Toparlak, “Ben İs-
tiklal Marşı’nı dinlerken mutlu oluyorum ve tüm 
yorgunluğum gidiyor. Bana destek olan başta 
Bakırköy Ataspor Kulübü’ne, federasyonumuza, 
antrenörüme, aileme ve tüm Türkiye’ye teşek-
kür ederim” dedi.
Bu yılların emeği

Türkiye’ye altın madalya ile dönecekleri için 
çok mutlu olduklarını dile getiren antrenör Can-
berk Babaoğlu ise, “Avrupa ve Dünya Şampiyon-
luğundan sonra Açık Su Dünya Şampiyonası’nda 
da dünya şampiyonu olup ülkemize altın madalya 
kazandırmak ve bayrağımızı göndere çektirmek-
ten mutluluk duyduk. Bu inanmışlığın ve yılların 
emeğidir. Sporcumu kutluyorum. Bu madalyayı 
da hem 25’inci yılını doldurduğumuz Bakırköy 
Ataspor Kulübü’ne hem de ülkemize armağan 
ediyoruz. Ayrıca bize birçok konuda destek veren 
Türkiye Sualtı Sporları Federasyon Başkanı 
Şahin Özer’e de teşekkürlerimi iletiyorum. Des-
teklerini hiç bir zaman esirgemediler” ifadelerini 
kullandı. Bakırköy Ataspor Kulübü Başkanı Prof. 
Dr. Ahmet Murat Bülbül ise, “Ülkemiz için ne 
yapsak azdır. Hem sporcumuz Derin Toparlak 
hem de antrenörümüz Canberk Babaoğlu’nu 
tebrik ediyorum. Altın madalyayı ulusumuza 
armağan ediyorum” şeklinde konuştu.

PjanicPjanic

AtibaAtiba

TÜRKI-
YE’NIN 
rallideki 

en yetenekli genç 
pilotlarından Red 
Bull sporcusu Ali 
Türkkan, 2021 
Balkan Ralli Kupa-
sı’nda iki katego-
ride şampiyonluğa 
ulaştı. Gençler ve 
iki çeker kategori-
lerinde yarışan Ali 
Türkkan, bu başarı 
ile Yağız Avcı’dan 
sonra Avrupa’da 

şampiyonluk kupası kaldıran ilk Türk 
pilot oldu. Ali Türkkan, sezonun son ya-
rışı olan Sırbistan Rallisi’nde ilk gün so-
nunda şampiyonluğunu ilan etti. Sırbis-
tan’daki son mücadelede Ali Türkkan, 
co-pilotu Onur Vatansever ile ilk gün 
sonunda, Balkan Kupası’na ulaşmayı 
garantiledi. Bu zaferle Ali Türkkan, bir 
diğer Red Bull sporcusu Yağız Avcı’dan 
sonra Avrupa’da şampiyonluk kupasına 
uzanmayı başaran ilk Türk pilot oldu.

ŞAMPiYON
Ali Türkkan



İZMİR ekibinde Fildişi 
Sahilli santrfor Kara-
moko Bamba, attığı 4 

golle takımın en skorer oyun-
cusu konumunda. Siyah-beyaz-
lılarda Mısırlı santrfor Ahmed 
Rayan ve Hollandalı sağ kanat 
Kappel 2, Şilili 10 numara 
Cesar Pinares, Senegalli ön 
libero Khaly Thiam, Portekiz-
li golcü Marco Paixao, Şilili 
sol kanat Martin Rodriguez, 
İsveçli stoper Eric Björkander 
ve Brezilyalı orta saha oyun-
cusu Thaciano 1’er kez ağları 
havalandırdı.

Yabancı futbolcular çekti
Altay’da yerli oyuncular gol 
atma başarısı gösteremezken, 
skor yükünü yabancı futbolcu-
lar çekti. Siyah-beyazlılar attığı 
14 golün 12’sini ayakla, 2’sini 
kafayla kaydetti. İzmir temsil-

cisinde Rayan, İttifak Holding 
Konyaspor deplasmanında, 
Björkander ise Çaykur Ri-
zespor deplasmanında kafayla 
rakip fileleri sarstı. Atılan 14 
golün 10’una Bamba (4), 
Rayan (2), Pinares, Rod-
riguez, Björkander ve 
Thaciano olmak üzere 
yeni transferler imza 
atarken, 4 gol daha 
önce de kadroda yer 
alan Kappel 
(2), 
Thiam 
ve 
Pa-
ixa-
o’dan 
geldi. 
İlk 7 haftada sadece Gözte-
pe maçında penaltı kazanan 
Altay’da Thaciano vuruşu 
gole çeviremedi. DHA

MİL-
Lİ takım antrenörü 

Cemal Kocabaş ise 
Sudenur Bostan-

cı’nın dünya çapında 
bir yeteneğe sahip 
olduğunu ifade etti. 

Yeterli destek wgeldiği 
takdirde başarılarını 
daha da katlayacak 

potansiyeli olduğunu anlatan Koca-
baş, “Sudenur ilk turnuvasında şampiyon oldu. 

4 yıldır hiç yenilmedi. İnşallah Avrupa ve dünya 
şampiyonu olacaktır. Ondan sonra da olimpiyatları 

da görecektir. İnşallah altın madalyayla ülkemize 
dönecektir. Kendi imkanlarımızla hazırlanıyoruz. Ye-

teri kadar destek bulamıyoruz. Destek olunursa Su-
denur, branşlarında dünya çapında sporcu olacaktır. 
Ben milli takım antrenörü olarak bunu görüyorum” 
şeklinde konuştu.

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

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

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

YANAL’IN 
KARİYERİ

*
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D evrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesinde 
yaşayan Sudenur Bostancı, 4 yıl önce 
Halk Eğitim Merkezi’nin beldede 

açtığı muaythai kursunu izledi. Boksa 
ilgi duyan Sudenur Bostancı, milli takım 
antrenörü Cemal Kocabaş ile çalışmalara 
başladı. Bostancı’nın kick boks ve muayt-
hai sporundaki yeteneğini keşfeden Cemal 
Kocabaş, ailesinden izin isteyip Sudenur’un 
ileride önemli başarılara imza atabilecek 
potansiyelde olduğunu anlattı.

Milli takıma seçildi
Ailesinin hevesi geçince bırakacağını 
düşünerek çalışmasını kabul ettikleri 
Sudenur Bostancı, 2019 yılında katıldığı ilk 
turnuva olan Türkiye Okul Sporları Şampi-
yonası’nda ilk madalyasını kazandı. 4 yıldır 
çıktığı hiçbir müsabakada yenilmeyen Su-
denur Bostancı, 13 ülkeden sporcunun 
katıldığı 2019 Avrupa Muaythai Açık Ku-
pası, 2020 Ju Jitsu Türkiye Şampiyonluğu, 

2021 Avrupa Kick Boks Açık Kupa Şam-
piyonluğu’nda altın madalyaları kazandı. 
Sudenur Bostancı, son olarak muaythai ve 
kick boks milli takım seçmelerinde şampi-
yon olarak milli takıma seçildi.

Hedefi büyük
Sudenur Bostancı, Çaydeğirmeni belde-
sinde milli takım antrenörü Cemal Koca-
baş’a ait spor salonunda, kısıtlı imkanlarla, 
Kasım ayındaki ‘Kick Boks Avrupa Şampi-
yonluğu’ ve Aralık’taki ‘Muaythai Dünya 
Şampiyonası’ için çalışmalarını sürdürüyor. 
‘Yenilmezlik’ unvanını devam ettirmek 
için var gücüyle çalışmaları sürdüren Sude-
nur Bostancı, “2018’de başladım spora. Ho-
cam beni izledi ve ‘sen şampiyon olacaksın’ 
dedi. İlk turnuvamda şampiyon oldum. O 
galibiyet duygusu benim çok hoşuma gitti 
ve devam ettim. Bugüne kadar her katıldı-
ğım turnuvada şampiyon oldum. Milli ta-
kım seçmelerinde uluslararası turnuvalarda 

şampiyon oldum. Şimdi Avrupa ve dünya 
şampiyonalarına hazırlanıyorum. Hedefim 
altın madalya. Ülkemi en iyi şekilde temsil 
edip altın madalyayı almak istiyoruz” dedi.

Bırakır sandılar
Sudenur Bostancı, yaşadığı beldede tek ka-
dın milli sporcu olduğunu söyledi. Boksun 
kadınlara yakıştırılmadığı için ‘kızdan bok-
sör olmaz’ sözlerine kulak asmadan çalıştı-
ğını anlatan Bostancı, “Etrafımdaki arka-
daşlarım ve tanıyanlar benim bırakacağımı 
sandılar. Bu benim geleceğim ve hayatım. 
Derslerime de olumlu yönde etkisi çok. 
Hem eğitimde hem sporda başarılı olmak 
için çok çalışıyorum. Hedefim çok yüksek. 
Türk kadını her şeyi yapabilir. Küçük bir 
beldeden dünya şampiyonasına hazırlanı-
yorum. Busenaz Sürmeneli, Yasemin Adar 
gibi ilklerin kadınları olan ablalarıma çok 
özeniyorum. Onlar gibi olabilmek için çalı-
şıyorum” diye konuştu. DHA

Zonguldak’ta bin nüfuslu Çaydeğirmeni beldesinin tek kadın milli sporcusu Sudenur Bostancı (16), 4 yıl önce 
başladığı muaythai ve kick boks branşlarında katıldığı tüm şampiyonaları kazandı. ‘Kızdan boksör olmaz’ 

sözlerine aldırmayıp çalışmalarına devam eden ve son olarak ‘Türkiye şampiyonu’ unvanıyla milli takıma se-
çilen Bostancı, ‘Kick Boks Avrupa Şampiyonluğu’ ve ‘Muaythai Dünya Şampiyonluğu’nda mücadele edecek

Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Alan’da, 6’ncısı düzenlenen Uluslararası Gelibolu 
Maratonu, 11 ülkeden 43’ü yabancı, 2 bini aşkın sporcuyla koşuldu. Alan Başkanı İsmail 

Kaşdemir, “Gelibolu Tarihi Alanı’nı bir buluşma noktası haline getirmek istiyoruz” dedi

Zonguldak’ta bin nüfuslu Çaydeğirmeni beldesinin tek kadın milli sporcusu Sudenur Bostancı (16), 4 yıl önce 

KIZDAN BAL GKIZDAN BAL GiiBBii 
BOKSOR OLUR!BOKSOR OLUR!

DÜNYADÜNYA

ÇAPINDA 
ÇAPINDA 

BİR YETENEK
BİR YETENEK

GELİBOLU Yarımadası 
Tarihi Alanı’nda bu yıl 
6’ncısı düzenlenen Ulus-

lararası Gelibolu Maratonu, ‘Pes 
Etmeyenlerin İzinde’ mottosu 
ile gerçekleşti. Çanakkale Valisi 
İlhami Aktaş, Gelibolu 2. Kolor-
du Komutanı Tümgeneral Rasim 
Yıldız, Çanakkale Savaşları Geli-
bolu Tarihi Alan Başkanı İsmail 
Kademir, İl Emniyet Müdürü 
Faruk Karaduman, Gelibolu Be-
lediye Başkanı Mustafa Özacar, 
protokol üyeleri ve 2 bini aş-
kın sporcu katıldı. 11 ülkeden 43 
yabancı sporcunun da katıldığı 
maratonda, bedensel ve görme 
engelli vatandaşlar da koştu. Ece-
abat ilçesinden maratona katılan 
İpek Yılmaz ise, 1915 metre Saygı 
Koşusu’na, bebek arabasındaki 
3,5 aylık oğlu Ayaz Alp ile birlikte 
katıldı.

4 parkurda koşuldu
Gelibolu Yarımadası Tarihi 
Alanı’ndaki Kilitbahir Köyü’nde 
bulunan Namazgah Tabyası’ndan 
startı verilen Uluslararası Gelibo-
lu Maratonu, 10 kilometre, 25 ki-
lometre ve 42 kilometre yanı sıra, 

1915 metre Saygı Koşusu şeklinde 
4 parkurda koşuldu. Uluslararası 
Gelibolu Maratonu’na İzmir’den 
katılan ve 10 kilometrede birinci 
olan Bedri Şimşek, “Zor bir par-
kurdu ama bu atmosferde koşmak 
heyecan vericiydi. Ben ilk defa 
koştum parkuru. Hava da, orga-
nizasyon da çok güzeldi. Buranın 
tarihi dokusunda koşarken yorul-
duğunuzu bile hissetmiyorsunuz” 
dedi. 1915 metre Saygı Koşusu’na 
katılan Çanakkale Valisi İlhami 
Aktaş ise “Çok güzel bir havada 
‘Pes Etmeyenlerin İzinde’ 1915 
metre koştuk. Gelibolu Mara-
tonu; sloganıyla, çağrısıyla başta 
Mustafa Kemal Atatürk olmak 
üzere tüm şehitlerimiz ve 
gazilerimiz anısına yapılan 
bir koşu. Çok güzel bir 
hava var. Katılım da çok 
yüksekti. Tüm katılımcıları 
kutluyorum. Emeği geçen-
lere teşekkür ediyorum” 
diye konuştu. 

Kazananlar belli oldu
Uluslararası Gelibolu 
Maratonu’nda, 10 kilo-
metre erkeklerde Bedri 

Şimşek birinci, Fatih Korkunç 
ikinci, Aytaç Çıdacı üçüncü oldu. 
Kadınlarda ise Tuğçe Karakaya 
birinci, Sera Sayar ikinci, Bakiye 
Balcıoğulları üçüncü oldu. 25 
kilometre erkeklerde birinciliği 
Ümit Er, ikinciliği Levent Kuva, 
üçüncülüğü Hasan Akyol, ka-
dınlarda ise birinciliği Gülşah 
Karasakal Öztaşkıran, ikinciliği 
Yasemin Hamamcı, üçüncülüğü 
de Esen Cıvlan elde etti. Erkek-
ler 42 kilometrede birinci Ergün 
Kızılaslan, ikinci Serhat Acar, 
üçüncü Selim Korkmaz, kadınlar-
da da birinci Gülşen Eser, ikinci 
Tonea Kabil, üçüncü de Süreyya 
Acar oldu. DHA

Tarihi alanda
6. MARATON

ZONGULDAK’IN Alaplı ilçesinde düzenlenen 
30. Geleneksel Yağlı Güreşleri’nde, başpeh-
livan İsmail Balaban oldu. İlçede pandemi 

nedeniyle 2 yıldır yapılamayan 30. Geleneksel Yağlı 
Güreşleri, ilçe stadyumunda düzenlenen organizasyon 
ile gerçekleşti. Alaplı Belediyesi önünde düzenlenen 
tören ile başlayan etkinlik, ilçe merkezinde yapılan 
kortej ile devam etti. Ardından 14 kategoride toplam 
550 güreşçi, mücadele etti. En büyük ilgiyi ise baş-
pehlivanlık mücadelesi gördü. Survivor yarışmasında 
birinci olan İsmail 
Balaban, çeyrek 
finalde Kırkpınar 
Yağlı Güreşleri 
Başpehlivanı Ali 
Gürbüz’ü yendik-
ten sonra finale 
yükseldi. Finalde 
ise Salih Erinç’i 
yenen İsmail Ba-
laban, başpehlivan 
oldu. Başpehlivan 
İsmail Balaban’a 
ödülünü Zongul-
dak Valisi Mustafa 
Tutulmaz verdi.

GELİBOLU 
Tarihi Alanı’nda bu yıl 
6’ncısı düzenlenen Ulus-

İZMİR
Sahilli santrfor Kara-
moko Bamba, attığı 4 

ZONGULDAK’IN 
30. Geleneksel Yağlı Güreşleri’nde, başpeh-
livan İsmail Balaban oldu. İlçede pandemi 

Başpehlivan
Balaban oldu

ekibinde Fildişi 
Sahilli santrfor Kara-
moko Bamba, attığı 4 

golle takımın en skorer oyun-
cusu konumunda. Siyah-beyaz-
lılarda Mısırlı santrfor Ahmed 
Rayan ve Hollandalı sağ kanat 

libero Khaly Thiam, Portekiz-

sol kanat Martin Rodriguez, 
İsveçli stoper Eric Björkander 
ve Brezilyalı orta saha oyun-
cusu Thaciano 1’er kez ağları 

Yabancı futbolcular çekti
Altay’da yerli oyuncular gol 
atma başarısı gösteremezken, 
skor yükünü yabancı futbolcu-
lar çekti. Siyah-beyazlılar attığı 
14 golün 12’sini ayakla, 2’sini 
kafayla kaydetti. İzmir temsil-

cisinde Rayan, İttifak Holding 
Konyaspor deplasmanında, 
Björkander ise Çaykur Ri-
zespor deplasmanında kafayla 
rakip fileleri sarstı. Atılan 14 
golün 10’una Bamba (4), 
Rayan (2), Pinares, Rod-
riguez, Björkander ve 
Thaciano olmak üzere 
yeni transferler imza 
atarken, 4 gol daha 
önce de kadroda yer 
alan Kappel 
(2), 
Thiam 
ve 
Pa-
ixa-
o’dan 
geldi. 
İlk 7 haftada sadece Gözte-
pe maçında penaltı kazanan 
Altay’da Thaciano vuruşu 
gole çeviremedi. DHA

Altay’da herkes golcü
Süper Lig’e 18 sene sonra dönüp ilk 7 maçta aldığı 5 galibiyetle sezonun flaş ekibi olan 

Altay’da geride kalan haftalarda 9 farklı futbolcu rakip fileleri toplam 14 kez sarsmayı başardı

Asıl önemli olan devamını getirmek
SÜPER Lig’in 7’nci hafta-
sında Adana Demirspor, 
sahasında Gaziantep 

FK’yı 4-0 mağlup etti. Müca-
delenin ardından düzenlenen 
basın toplantısında iki takımın 
teknik direktörü açıklamalarda 
bulundu. Adana Demirspor 
Teknik Direktörü Vincenzo 
Montella, galibiyetten dolayı 

mutlu olduğunu vurgulayarak, 
“Aslında çalıştığımız gibi önde 
basarak başladık. Takım, aynı 
gösterdiğimizi yaptı. Sonuç için 
çok çok mutluyum. İlk yarının 
belirli bölümünde takım biraz 
geride kaldı. Aslında biraz daha 
çalışmamız gereken bir konu 
daha var oda devamlılığı getire-
bilmek” diye konuştu. DHA

SÜPER 
sında Adana Demirspor, 
sahasında Gaziantep 
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MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Erkan Kü-
çük'ün oğlu Kubilay Küçük, Yağmur Bolverdi ile
hayatını birleştirdi. Büyükçekmece Kaya Ra-
mada Otel'de gerçekleşen düğünde
genç çiftin nikahını Silivri Bele-
diye Başkanı Volkan Yılmaz
kıydı. Yılmaz, "Küçük ile
Bolverdi ailelerinin bu
mutlu gününde MHP
İstanbul İl Başkan
Yardımcımız Erkan
Küçük’ün oğlu Kubi-
lay ve Yağmur kar-
deşlerimin nikah

merasimini gerçekleştirdik. Mutluluklar diliyo-
rum" dedi. Düğün törenine Beylikdüzü Belediye
Başkanı Mehmet Murat Çalık, MHP Beylikdüzü

İlçe Başkanı Ali Aydın, AK Parti Beylik-
düzü İlçe Başkanı Mustafa Günay-

dın, MHP Büyükçekmece İlçe
Başkanı Erdem Aydın, AK

Parti Büyükçekmece İlçe
Başkanı Murat Çelik ve çok
sayıda davetli katıldı. Eski
Gürpınar Belediye Baş-
kanı Velittin Küçük de to-
rununun düğününde hazır 
bulundu. 

H er yıl büyük bir coşkuyla
düzenlenen, yerli ve milli
teknoloji ürünlerini görü-

cüye çıktığı TEKNOFEST’te
Radyo Başakşehir rüzgârı esti.
Türkiye’nin önde gelen siyasetçi-
leri, ünlü sanatçıları ve radyocu-
ları festivalin ilk gününden
itibaren Radyo Başakşehir’in
canlı yayın konuğu oldu. 9 farklı
programda 75 konuk, Radyo Ba-
şakşehir’in canlı yayınına katıldı. 

Ünlü kişiler ağırlandı

TEKNOFEST’in ilk gününden

itibaren canlı yayın aracına Sa-
nayi ve Teknoloji Bakan Yar-
dımcısı Fatih Kacır,
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dö-
nüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha
Koç, BAYKAR Genel Müdürü
Haluk Bayraktar, TRT Genel
Sekreteri İbrahim Keleş, TEK-
NOFEST Koordinatörü Ömer
Faruk Besli, Azerbaycan Ulaş-
tırma ve Teknoloji Bakanlığı
Sözcüsü Azar Qanbarov, En-
donezya Cumhuriyeti Büyükel-
çiliği Müsteşarı Dıonnısıus E.
Swasono, Akşam Gazetesi Ya-

zarı Gazeteci Hikmet Genç, 24
TV Genel Yayın Yönetmeni
Murat Çiçek ve Atatürk Üni-
versitesi TEKNOKENT Mü-
dürü Prof. Dr. Ayhan Çelik
konuk oldu. 

Şampiyonları misafir etti

Polat Labar, Hilal Özgani, Af-
rikalı Ali ve Doğancan
Özadlı’nın da aralarında bu-
lunduğu çok sayıda duayen
radyocu mutluluğun sesine ses
verdi. Sevilen sanatçılar Yusuf
Güney ve Ragıp Narin de, hay-

ranlarına Radyo Başakşehir
mikrofonlarından seslendi.
Adını TEKNOFEST’e altın
harflerle yazdıran Savaşan
İHA Sabit Kanat 1. Takım
YTÜ Lagari Takımı, Robotext-
herapy Marmara Takımı ve
Miyelon Takımı gibi yarışma-
larda dere-
ceye giren
çok sayıda
takım Radyo
Başakşehir
canlı yayı-
nına katıldı.

KüçüK VE BOlVERDi 
AilElERiNiN MUTlU GüNü

Mutluluğun sesi Radyo Başakşehir, Türkiye’nin en büyük teknoloji etkinliği olan Havacılık, Uzay ve
Teknoloji festivali TEKNOFEST’e damgasını vurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih
Kacır ve BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar’ın da aralarında yer aldığı çok sayıda siyasetçinin
yanı sıra duayen radyocu ve sanatçılar Radyo Başakşehir’in canlı yayın aracına konuk oldu

TEKNOFEST’E 
DAMGA VURDU

Son günde yoğunluk
Havacılık, Uzay ve Teknoloji festivali TEKNOFEST'in
son gününde vatandaşlar festivale yoğun ilgi gösterdi
ATATürkHavalimanında düzenlenen ve bu sene 4. kez
yapılan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNO-
FEST bugün son buluyor. Birçok etkinliğin yapıldığı festi-
valin son gününde festival alanında yoğun kalabalık vardı.
Festival alanına gelen ziyaretçiler sergilenen uçak, helikop-
ter, insansız hava aracı gibi araçları yakından inceleme fır-
satı buldu. Düzenlenen helikopter ve uçak gösterilerini
ilgiyle izledi. 

Çok güzel ve eğlenceli

Ailecek festivale gelen Ahmet Burma "Çok güzel çok eğ-
lenceli. Umarım her sene düzenlenir. Çocukların teknolo-
jiye ayak uydurması inanılmaz bir şey. İleriye dönük onlar

için çok faydalı bir şey olacak. Bu sene ilk gelişimiz. Oğlu-
mun her şey ilgisini çekti. Şimdi buraya girmek için yarım
saattir sıra bekliyoruz. Bugün çok kalabalık" diye konuştu.
Havacılık ve uzay mühendisliğinde okuduklarını ve arka-
daşıyla festivale geldiklerini söyleyen Ahseni Koçyiğit,
"Benim en çok uçağın mekaniği ilgimi çekti. Bölümümü
de çok seviyorum, ilgi doluyum. İnşallah daha fazla böyle
festivaller görebiliriz" dedi. Bir başka ziyaretçi ise en çok
helikopter yarışmasının ilgisini çektiğini dile getirerek,
"Herkesi bekliyoruz bugün son gün. Eğlenceli ve eğitim
açısından çok güzel şeyler var" şeklinde konuştu. 13 yaşın-
daki Eylül Karakaya da en çok uçak gösterilerini beğendi-
ğini söyledi.  DHA

Hafızlar ödül aldı
Kuran-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Yarışmasın'da 
dereceye giren hafızlar, Ayasofya Camii'nde düzenlenen törenle
ödüllerini Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın elinden aldı

Türkiye genelinde faaliyet gösteren Kur'an
Kursları talebelerinin katıldığı Kur'an-ı Ke-
rim'i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması Er-
kekler Türkiye Finali Ayasofya Camii'nde
düzenlendi. Törene katılan Diyanet İşleri
Başkanı Ali Erbaş, yarışmada birinci olan
Hafız Furkan Süngü, ikinci Fatih Gökdal,
üçüncü Erdoğan Okka'ya ödüllerini verdi.
Törene Ayasofya Camii'ne ziyarete gelen tu-
ristler ve Kur'an sevdalıları katıldı.

Yapmaya devam edeceğiz

Törende konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali
Erbaş, "Biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak,
Kur'an Kurslarımızdaki hafızlık ve Kur'an-ı
Kerim'i güzel okuma yarışmalarını, hep yapı-
yoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Bu
Kur'an-ı güzel okumaya teşviktir. Jüri üyeleri-
miz, tilavetine, teşbihine ve makamına baka-
rak değerlendirme yapıyorlar. Tüm yarışmacı
arkadaşlarımızı, jüri üyelerimizi ve hocaları-
mızı da tebrik ediyorum" dedi. Yarışmanın
birincisi Hafız Furkan Süngü (11) "Aileme ve
hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Beni din-
lediler ve çalıştırdılar. Diğer arkadaşlarımda
çok iyi yarıştı. Ben de iyi çalıştım ve birinci
oldum, mutluyum. Ayasofya'ya gelmeyi
Allah herkese nasip etmez. Bana nasip oldu.
Mutluyum" şeklinde konuştu.  DHA


