
MHP Lideri Devlet Bahçeli,
Kemal Kılıçdaroğlu'na yük-

lendi. “Kılıçdaroğlu’na kim ne söylü-
yorsa yanlış söylüyor, komik
durumlara düşürüyor” diyen Bahçeli,
“Türkiye’de demokrasi yok demek
egemenliğin yegane sahibi Türk mil-

letine en ağır hakaret,
en soysuz suçlamadır.
Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ün CHP ile
yalnızca kuruluş yılları
bazında bir ilgisi kal-
mıştır. Ne CHP eski
CHP’dir ne de Tür-
kiye zillete müsaade
edecektir” eleştirisinde
bulundu.

KOMİK DURUMA DÜŞTÜLER
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TÜGVA'CILARI 
SURİYE'YE GÖNDER!
Partisinin grup toplantısında konuşan CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis

gündemine gelen Suriye-Irak tezkeresini yerden
yere vurdu. “Şimdi de torba tezkere dönemi başladı
her şeyi koymuşlar bir tezkerenin içine” diyen Kılıç-
daroğlu, “TÜGVA’cılar komando marşı söylüyor.
Gönder kardeşim o zaman onları Suriye’ye. Ora-
daki komutanları da Bilal Erdoğan olsun” dedi.
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DEVLETİMİZE 
GÜVENİMİZ TAMDIR
Millet İttifakı ortaklarından Demokrat Parti
Milletvekili Cemal Enginyurt da tezkereye

evet diyeceklerini açıkladı. “Demokrat Parti olarak
teskerenin kabulü yönünde oy kullanacağız” diyen
Enginyurt, “Hükümetin bu teskereyi iç siyasete
malzeme yapacak,tehlikeli yollara girmemesi en
önemli dileğimizdir. Türkiye Cumhuriyeti Devle-
tine güvenimiz tamdır” ifadelerini kullandı.
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OY ÇOKLUĞU İLE
KABUL EDİLDİ

Yapılan açıklamaların ardından TBMM
Genel Kurulu, MHP’li Meclis Başkanvekili

Celal Adan başkanlığında Irak-Suriye tezkeresinni
görüşmek üzere toplandı. Lehte ve aleyte konuşma-
ların ardından oylamaya geçildi. Yapılan oylamada
tezkere oy çokluğu bile kabul edildi. Tezkereye, AK
Parti, MHP, İYİ Parti ve BBB'nin haricinde Memle-
ket Partisi ve DEVA Partisi de evet dedi. I SAYFA 7
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PARTİLERİN SİYASİ 
TUTUMLARI AYRI

Millet İttifakı'nın bir diğer ortağı İYİ Par-
ti'den yapılan açıklamada ise tezkereye 'evet'

diyecekleri belirtildi. İYİ Parti Genel Başkan Başda-
nışmanı Aytun Çıray, CHP'nin 'hayır' yönünde
karar belirtmesine saygı duyduklarını belirterek,
"Millet İttifak'ı ayrı, partilerin siyasi tutumları ayrı-
dır. Bizim 'Evet' oyu kullanacak olmamızın iç 
politika ile alakası yoktur" diye konuştu.
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya
Zeytinburnu'nda Aile Sağlığı

Merkezi açılış törenine katıldı. Vali
Yerlikaya, “Koronovirüsle mücadele-
mizde hiçbir vatandaşımızdan bir
kuruş para almadan
bu noktaya geldik.
Pandemi döneminde
destansı bir mücadele
verdik. Bizim gibi
destansı mücadele
veren ülke sayısı çok
az. Sağlık çalışanları-
nın hakkını ödeyeme-
yiz” dedi. I SAYFA 5
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Bir tek kuruş
para almadık

KORONA İLE MÜCADELEDE...
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Kim ne söylüyorsa
yanlış söylüyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Azerbaycan'a gitti. Erdo-

ğan, Fuzuli Uluslararası Hava-
limanı'na inen ilk devlet başkanı
oldu. Azerbaycan Cumhurbaş-
kanı İlham Aliyev ve Erdoğan
işgalden kurtarılan Zengilan'da,
Dost Agropark Akıllı Tarım
Kampüsü Faz 1'in temelini attı.

İki ülkenin cumhurbaşkanı,
Türk ve Azerbaycanlı yatırımcı-
lar tarafından Zengilan'da ha-
yata geçirilen Dost Agropark'ta
incelemelerde bulundu. Erdo-
ğan ve Aliyev, 29 Zengilanlı şe-
hidin anısına 29 servi ağacının
yanı sıra diğer şehitler için de
ağaç dikti. I SAYFA 11
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DÜNYADA ÖRNEĞİ
OLMAYAN MÜZE!

Beylikdüzü İlçe Müftüsü Kadir
Koçak, Emekli Müftü İsmail

Gökmen, Emekli Müftü Sait Emir
Arvas ve beraberindeki din adamları
dünyada ve Türkiye’de ilk ve tek
olma özelliğini taşıyan Türkiye
Deniz Canlıları Müzesi’ni ziyaret
etti. Müzenin kurucusu Balıkçı
Kenan, “Denizler ekmeden biçtiği-
miz tarlalarımızdır. Bizim bacasız
fabrikalarımız. Bizden hiç bir şey is-
temeyen denizlerimizi temiz tuta-
lım” çağrısında bulundu.  I SAYFA 16

ç

Devlet Bahçeli

CHP'nin tezkere ret oyu verme-
sini sert sözlerle eleştiren AK

Parti Grup Başkanvekili Bülent
Turan, “Bir süredir CHP’nin akıl ho-
cası HDP oldu demiştik. Bugün tek-

rar teyit edilmiş oldu.
Daha önce defalarca
Irak-Suriye Tezkere-
sine "evet" diyen CHP,
bu defa "hayır" diye-
cekmiş. Ne değişti?
Tek gerekçe ittifak or-
tağı HDP'yi kızdırma
korkusu. Milletimizin
takdirine bırakıyoruz”
açıklamasını yaptı.

TEZKERE ELEŞTİRİSİ
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CHP’nin akıl
hocası HDP!

Bülent Turan

HDP Eş Genel Başkanı Pervin
Buldan, partisinin grup toplan-

tısında konuştu. Tezkere oylaması ön-
cesi muhalefet partilerine çağrı yapan
Buldan, "Gidici olduklarını kendileri

de görmektedir. Bu
tezkere, iktidarın gidiş
tezkeresidir. Suriye ba-
rışının yanında yer
alın. Kaybetmekte
olan iktidarın değir-
menine su taşımayın.
Diyaloğun, müzakere-
nin yanında yer alın.
Evet demeyin" ifadele-
rini kullandı. I SAYFA 7

MÜZAKERECİ OLUN
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Tezkereye
evet demeyin!

Pervin Buldan

29 sEhIT AnIsInA

29 sERvI AGAcI

TürkiyeCumhuriyeti tarihine sanatıyla dokunan usta ressam
ve hat sanatçısı Etem Çalışkan’ın “Noktadan renklere ironi”

isimli sergisi BAKSM’de sanatseverlerle buluştu. Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, Etem Çalışkan, Cumhuriyet ve Atatürk dev-
rimlerinin yaşayan en simge isimlerinden bir tanesidir” dedi. I SAYFA 4
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Grup toplantısında konuşan
CHP lideri Kılıçdaroğlu, 
Suriye-Irak tezkeresinin

sert sözlerle eleştirdi. CHP
Grup Başkanvekili Özgür

Özel de tezkereye hayır oyu
vereceklerini açıkladı. Millet
İttifakı'nın diğer ortakları

İYİ Parti ve Demokrat Parti
ise tezkereye evet dedi.

TBMM'de yapılan oylamada
tezkere CHP ve HDP'nin
hayır demesine karşın oy
çokluğu ile kabul edildi

ITTIFAK YOK!
TEZKEREDE

Ali Yerlikaya

Türkiye Sakatlar Derneği Bey-
likdüzü Şube Başkanı Ahmet

Bağbekleyen ve yönetim kurulu üye-
leri gazetemizi ziyaret etti. Türkiye
Sakatlar Derneği'nin 300 bin üyesi
bulunduğunu belirten
Bağbekleyen, “Yok-
sulluğun olduğu
yerde yardımlaşma ve
dayanışma olmadan
olmuyor. İstanbul'da
6 şubemiz var. Bi-
zimde şu anda 70
üyemiz bulunuyor”
bilgisini verdi.I SAYFA 5
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yardımlaşma
olmadan olmaz

DAYANIŞMA ŞART

Ahmet Bağbekleyen

Tuzla'da yaşan 2 çocuk annesi
Emel Yavuz (39) telefonuna

giren virüsün ardından banka hesa-
bından 4 bin lira para çekildiğini
fark etti. Hesabını kullanıma kapa-
tan Yavuz'un mağduriyeti bununla
da sınırlı kalmadı.
Hakkında suç 
duyurusunda 
bulunulduğunu
öğrenen Yavuz,
kendine ait telefon
numarasıyla baş-
kasının da dolandı-
rıldığı gerekçesiyle
'şüpheli' sıfatıyla
ifade verdi. SAYFA 8
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Virüs yüzünden
4 bin Tl’si gitti

BAŞINA GELMEYEN KALMADI

Emel Yavuz

INSANI HAK KALDIRILDI
İBB Belediye Meclisi, 

kararıyla İSKİ'ye getirilen
'İnsani Su Hakkı' uygula-
ması Sayıştay Başkanlığı

tarafından mevzuata 
aykırı bulunması üzerine,
İSKİ tarafından kaldırıldı

İBB Meclisi'nin 2019 yı-
lında aldığı kararla, İstan-

bul'da hanede tüketilen her 2
buçuk metreküp suyun 0,5 met-
reküpü "İnsani Su Hakkı" kapsa-
mında ücretsiz veriliyordu.
Sayıştay Başkanlığı'nın, 2020 yılı
İSKİ Denetim Raporu'nda "İn-

sani Su Hakkı" uygulamasının
mevzuata aykırı olduğu ve ka-
nuni düzenleme gerektirdiği be-
lirtmesi üzerine, İSKİ Yönetim
Kurulu'nun yeni bir düzenleme
yapılana kadar uygulamayı 14
Aralık tarihinden itibaren 
durdurduğu öğrenildi. 
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SAYIŞTAY MEVZUATA AYKIRI BULDU

İstanbul’da 191 bin
795 denetim yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tara-
fından başlatılan 'Gıda Denetim

Seferberliği'ne katılan Tarım ve
Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı
Akif Özkaldı, "2021 yılında bugüne
kadar 191 bin 795 denetim yapılmış-
tır. Sene sonuna kadar geçen seneki
yaptığımız denetim sayısını aşmayı
hedefliyoruz"  diye konuştu. I SAYFA 8
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Aklımızla alay
ediyorlAr!

Kadıköy'de bir emlakçı, 5
katlı binanın bodrumun-

daki, 1 odalı 12 metrekarelik
daireyi, 'Doğa manzaralı' diye-
rek aylık bin 200 liraya kiralı-
yor. Penceresi olmayan, güneş
görmeyen harabe dairenin do-
ğayla ilişkisi, holünden çıkan
akasya ağacı ve duvarlardaki
örümcek ağları. I SAYFA 10
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Şehitlere
saygısızlık!

Edirnekapı Şehitliğinde
genç çiftlerin uygunsuz

görüntüleri tepkilere yol açtı.
Uygunsuz hareketler-

den rahatsız
olan vatan-

daşlar o an-
ları cep
telefonu ka-
meralarına
kaydetti.

I SAYFA 3
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Demokrat Partisi
Lideri Uysal,

tezkere için evet
oyu verdiklerini

açıkladı.

Kılıçdaroğlu ve
Akşener, tezkere

konusunda 
farklı bir tutum

sergiledi.Kemal Kılıçdaroğlu



PROF. Dr. Gündüz, 2 seneye yakın 
pandemi döneminde çocuklarda 
evde kalma ve ailelerin çocuklarıyla 

etkileşiminde yetersiz kalmaları nedeniyle 
özellikle 1-6 yaş grubundaki çocukların dil 
ve iletişim problemlerinin arttığını söyledi. 
Gündüz, pandemi döneminde çocuklarda 
çok ciddi etkileşim ve iletişim problemleri 
ile karşı karşıya kaldıklarını dile getirerek, 
şöyle konuştu: “Pandemi öncesi rakamlara 
ve istatistiklere baktığımız zaman bize baş-
vuran 100 çocuktan 30 tanesinde gelişimsel 
dil gecikmesi problemi görüyorduk. Fakat 
pandemi döneminde bu oranın yaklaşık yüz-
de 65’lere çıktığını gördük. Yani 2 katına ka-

dar büyüyen bir problemle karşı karşıyayız. 
Pandemi döneminde ortaya çıkan iletişim 
ve etkileşim yetersizliği ile dil problemi 2 
katına çıktı diyebiliriz. Sözel olarak kendini 
ifade etmeye başlayan; 1-6 yaş arasındaki 
tüm çocuklarda bu görülmeye başlandı; ama 
en çok erken çocukluk evresi dediğimiz 1-3 
yaş grubu arasındaki çocuklarda bu sorunla 
karşı karşıya kaldık.”

Eve kapanma sonucu dil gecikmesi
Prof. Dr. Gündüz, bunun önemli sorun 
olduğuna dikkat çekerek, “Bu sorun etkile-
şim ve iletişim problemlerinin arka planında 
sonuç olarak bir dil gelişim problemi ortaya 

çıkardı. 
Çocuk-
lar özellikle 
uyaran eksikliğine bağlı olarak, akran 
etkileşiminin yetersizliğine bağlı olarak ve 
aynı zamanda pandemi döneminde ailelerle 
beraber evin içerisinde kalmalarına rağmen 
anne ve babanın işe odaklanması nedeniyle 
ekrana kilitlenmiş olarak kaldıkları için ço-
cukların dil gelişimlerinde çok ciddi gecik-
meler oldu ve bu gecikmelerde çocukların 
tüm gelişim alanlarını olumsuz yönde etkile-
di. Yani pandemi çocukları çok ciddi olarak 
etkileyerek maalesef dil gelişimlerinde çok 
büyük problemlere yol açtı” diye konuştu. 

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

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

Hafızada iyileşme gözlendi  

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

Beyaz cevheri küçülttü

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

Gençlerde henüz denenmedi

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

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

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

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

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

Protein kaçağına dikkat

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

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

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

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

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

İdrar sıkıntısı belirti

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

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

Son teknolojik tedaviler 

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

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

SERTLEŞME
PROBLEMİ 

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

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

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

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

Hafızada iyileşme gözlendi  

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

Beyaz cevheri küçülttü

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

Gençlerde henüz denenmedi

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

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

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

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

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

Protein kaçağına dikkat

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

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

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

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

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

İdrar sıkıntısı belirti

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

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

Son teknolojik tedaviler 

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

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

SERTLEŞME
PROBLEMİ 

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

60-80 yaş aralığındaki 247
katılımcıyı gözlemleyen yeni
bir çalışma, yürüme gibi fizik-
sel aktivitelere katılmanın,
beyni olumlu bir şekilde
etkileyebileceğini buldu.
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Hacettepe Üniversitesi Senatosu, ‘2020 yılı Topluma 
Hizmet Ödülü’nü Covid-19 salgını döneminde 

hastalıkla mücadele eden sağlık çalışanlarına verdi. 
Ödül kapsamında sağlık çalışanları için hastane 

koridorunda ‘saygı duvarı’ oluşturuldu

SAĞLIK ÇALIŞANLARI
IÇIN SAYGI DUVARI

Narı özel kılan, lezze-
tinin yanı sıra antiok-
sidan içeriği oldukça 

yüksek bir meyve olması. Bu 
özelliğini içeriğinde bulunan 
ve kırmızı rengi veren poli-
fenoller sağlıyor. Ayrıca lif, 
protein, C vitamini, K vitami-
ni, folat ve potasyumdan da 
zengin olması sayesinde sağlı-
ğımıza çok önemli katkılarda 
bulunuyor. Nar C vitamininden oldukça 
zengin bir meyve. Beslenme ve Diyet Uzma-
nı Nur Ecem Baydı Ozman, bir su bardağı 
kadar narın günlük C vitamini gereksini-
minin yarısını karşılayabildiğini belirterek, 
“Nar suyu bol miktarda nar tanelerinden 
hazırlandığı için içeriğindeki C vitamini de 
artıyor. Ancak diyabetin yanı sıra karaciğer 
yağlanması ve yüksek trigliserid gibi durum-
larda fazla meyve şekeri alınmaması gerek-
tiği için nar suyu yerine, daha az miktarda 
meyve şekeri içerecek şekilde narın kendisi-
ni tüketmek daha uygun olacaktır” diyor. 

Besinlerin sindirilemeyen kısımlarına 
lif ya da posa adı veriliyor. Lif, sindirim 
sisteminden geçerken suyu emerek dışkı 
yapımını kolaylaştırıyor ve bu sayede kabız-
lık probleminin önüne geçiyor. Beslenme 
ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman, 
sindirim problemi yaşıyorsanız narın suyunu 
değil, posasıyla birlikte tanelerini tüket-
meniz gerektiğini vurgulayarak, “Çünkü 
nar suyu elde edilirken posa kısmı kayba 
uğruyor” diyor. Lifin sindirim sisteminde 
yaşanan kabızlık gibi sorunlarda etkili ol-
ması sayesinde, düzenli lif tüketen kişilerde 
kilo kontrolü de kolaylaşıyor. Beslenme ve 
Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman, 
sağlıklı bir yetişkinin günde 25-35 gram lif 
alması gerektiğini vurgulayarak, “Yenilebi-
len miktar olarak söylersek; 100 gram, yani 
bir küçük kase kadar nar 4 gram lif içeriyor. 
Kilo vermeye çalışan kişiler günde bir küçük 
kase nar tanesi tüketebilirler” diyor. 

Kanserin gelişme riskini düşürebilir
Nar içeriğindeki zengin C, E, K vita-

minlerinin yanı sıra kalsiyum, potasyum, 
magnezyum ve minerallerle bağışıklık 
sistemini destekleyerek hastalıklara karşı 
korunmamızda önemli bir rol üstleniyor. 
Her gün yeteri miktarda C vitamini almak 
cilt sağlığı için de büyük öneme sahip. Nar 
içerdiği C vitamini ile ciltte kolajen sente-
zini uyarabiliyor; bu sayede cilde elastikiyet 
kazandırıp kırışık oluşumunun gecikmesini 
ve cildin canlı bir görünüme sahip olmasını 
sağlayabiliyor. Nara kırmızı rengini veren 
polifenoller antioksidan özellik gösteriyor-
lar. Vücutta oluşan serbest radikaller bazı 
besin kaynaklarından gelen antioksidanlar 
tarafından nötralize edilmezlerse; DNA 
ve protein gibi biyolojik maddelere zarar 
verebiliyorlar. Antioksidan içeriği oldukça 
yüksek bir meyve olan nar vücuttaki biyolo-
jik maddeleri oksidatif hasardan, bir başka 
deyişle metabolizmanın normal süreçleri 
esnasında oluşabilen veya çevreden gelen 
hücrelere zarar verebilen kararsız elektron-
lardan koruyarak birçok kanser türünün 
gelişme riskini düşürebiliyor. 

HACETTEPE Üniversitesi pandemi sürecin-
de özveriyle çalışan hastane personelini 
unutmadı. Üniversite senatosu tarafından 

‘2020 Yılı Topluma Hizmet Ödülü’, Hacettepe 
Üniversitesi Hastaneleri çalışanlarına layık gö-
rüldü. Bu kapsamda Hacettepe Erişkin Hastanesi 
7 nolu koridorda sağlık çalışanları için ‘saygı 
duvarı’ oluşturuldu. Koridora unvan belirtilme-
den bütün çalışanların isimleri yazıldı. Aralarında 
koronavirüsle mücadelede hayatını kaybeden 
sağlık çalışanlarının adlarının da bulunduğu 
‘saygı duvarı’nın açılışı törenle yapıldı. Törene 
Hacettepe Üniversitesi yönetimi ve hastane 
çalışanları katıldı. Sağlık çalışanları, hastalıkla 
mücadele ederken çekilen fotoğraflarının da 
yer aldığı saygı duvarında isimlerini bulmaya 
çalıştı. Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Cahit Güran, tüm sağlık çalışanlarının 
salgın döneminde fadakarca çalıştığını belirterek, 
“Maalesef bedel ödeyen insanlar oldu. Biz hem 
onları hem üniversitemizin sağlık çalışanlarını 
onore etmek için bu sene Hacettepe Üniversitesi 
senatosu olarak topluma hizmet ödülünü tüm 
hastanemiz çalışanlarına verdik, bugün de açılış 
törenini yapıyoruz. Hastanemizde görev yapan 
personellerimizin isimleri burada tek tek yazıyor. 
Bu şekilde onlara en azından bir vefa göstererek 
takdir ettiğimizi ifade ettik” dedi.

Çalışanların emeği çok kıymetli
Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, çalışanların isim-
lerinin önüne unvan eklemediklerini belirterek, 
her çalışanın değerli olduğunu söyledi. Prof. Dr. 
Güran, “Sağlık hizmeti çok güçlü ekip ruhuyla 
yapılabilecek bir hizmet. Ve bu hizmeti yapan 
insanların herhangi birisinin eksikliği sonuç 
üzerinde çok olumsuz etkiler yaratabilecek bir 
durum. O nedenle burada unvanın hiç önemi 
yok. ‘Bu sürecin içerisinde kim daha çok katkı 
verdi’ sorusunun cevabını aramaya gerek yok. 
Buradaki bütün çalışanlarımız hasta bakıcısından, 
hemşiresine, hekiminden, postasına, laboratuvar 
görevlisinden, röntgen teknisyenine kadar her 
birisinin emeği bizim için çok değerli. Bu nedenle 
hiçbir unvan olmadığını, hepsini takdir ve tebrik 
ettiğimizi ifade etmek isterim” diye konuştu.

4 ay boyunca çocuğumu görmedim
Hastane Müdürü Hüseyin Şadi Şensoy ise birçok 
sağlık çalışanı gibi kendisinin de Covid-19 sal-
gını sürecinde ailesini göremediğini belirterek, 
“Bu süreçte akşamları televizyondan izlediğiniz 
verileri Hacettepe’den ben ve ekibim hazırlaya-
rak gönderdik. Covid-19 süresince pek çok sağlık 
çalışanı gibi 4 ay boyunca çocuğumu görmedim. 
Bu sürecin sonunda böyle bir şeyle karşılaşmış 
olmak çok hoşuma gitti. İlk fırsatta çocuğumu da 
alıp bu duvarın önünde fotoğraf çektirmeyi plan-
lıyorum. Çok gurur verici. Hacettepe durduğu ve 
ayakta kaldığı sürece ismimin burada olacağını 
bilmek hoş. Yapan emeği geçen herkese teşek-
kür ediyorum” ifadesini kullandı. 

Sonbahar ve kış mevsiminin en sevilen meyvelerinden biri olan nar, pazar ve market tezgahlarını renklendiriyor. Acıbadem Kozya-
tağı Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman narın 7 önemli faydasını anlattı; öneriler ve uyarılarda bulundu 

NAR suyunun vücutta 
kötü huylu LDL kolesterol 
düzeyini düşürebileceğine 
dair araştırmalar mev-
cut. Bunun yanı sıra nar 
suyu vücutta su seviyesini, 
dolayısıyla kan basıncını 
kontrol eden sistemin bir 
parçası olan serumdaki 
anjiyotensin dönüştürücü 
enzim aktivitesini önleye-
rek sistolik, yani büyük kan 
basıncını düşürebiliyor. 
Yine narın meyve olarak 

yenilen çekirdek 
kısmındaki yağların da 
kalp koruyucu etkisi 
olabiliyor. Narın kabu-
ğu da meyve kısmı 
kadar polifenoller 
bakımından zengin ve 
bu maddeler antiok-

sidan özellik gösteriyorlar. 
Örneğin; nar kabuğu eks-
traktının damar sertliğine 
neden olan iltihaplanmayı 
ve damar sertliğine yol 
açan plakların oluşmasını 

önleyebileceğine ve bu 
sayede kalp damar sağ-
lığını koruyabileceğine 
dair çalışmalar mevcut. C 
vitamini eksikliğinde diş eti 
problemleri yaşanma riski 
yüksek oluyor. C vitamini 
bu dokuda yer alan bağla-
rın oluşumu için gerekli ve 
yeterli C vitamini tüketimi 
diş eti dokusunun sağlıklı 
kalmasına yardımcı oluyor. 
Nar da içerdiği C vitamini 
ile diş etlerinin güçlenmesi-
ne yardımcı oluyor. “Narın 
kabuğu da taneleri kadar 
faydalı. Dolayısıyla kabuğu-
nu çay şeklinde demleyerek 
tüketebilirsiniz” diyen Bes-
lenme ve Diyet Uzmanı nur 
Ecem Baydı Ozman, şöyle 
devam ediyor: “Ancak 
bildiğimiz üzere her şeyin 
fazlası zarar. Bu nedenle 
nar kabuğu ekstraktını 
hekime danışarak, çayını da 
ılımlı miktarda kullanmaya 
dikkat edin” 

Kolesterol düzeyini düşürebilir

NARIN NARIN 
7 ONEML7 ONEMLii  
FAYDASIFAYDASI

Diyet Diyet 
Uzmanı Uzmanı Nur Nur 
Ecem Baydı Ecem Baydı 
OzmanOzman

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Bülent Gündüz, pandemi döneminde 
çocukların dil ve iletişim gelişimi probleminin, ekran bağımlılığı ve etkileşim yetersizliği sonucu 2 kat arttığını söyledi

Rahim şekil bozukluklarının erken teşhis tanısı ile düşük riskinin en az seviyeye indirilebileceğini belirten Kadın Hasta-
lıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Yücel Karaman “Rahim dokusunun yeterince kalınlaşmaması, embriyonun rahim içinde 

tutunmasını engelleyebiliyor. Bu durum ise tekrarlayan düşük, erken doğum gibi faktörlere sebebiyet veriyor’’ dedi

Pop müziğin başarılı ismi Zeynep Bastık, 
önceki gece memleketi İzmir’de sahne aldı

DIL GECIKMESI 2 KAT ARTTI

HEMŞEHRILERINE 
KONSER VERDI

T RAHIM GEBELIĞE ENGEL DEĞIL

SON dönme-
lerin parlayan 
ismi pop şar-

kıcısı Zeynep Bastık, 
memeleketi İzmir’de 
konser verdi. Cocktail 
Festivali’nin kapanı-
şını muhteşem sahne 
performansıyla yapan 
başarılı sanatçıya bin-
lerce izleyici coşkuyla 
eşlik etti. Sahnede on 
beş şarkı performe 
eden Zeynep Bas-

tık, bu özel gece için 
hazırlanan iki farklı 
kostümle sevenlerinin 
karşısındaydı. Zeynep 
Bastık, birlikte düetleri 
de bulunan rap sa-
natçısı Anıl Piyancı’yı 
sahnesinde ağırlaya-
rak, “Bırakman Doğru 
Mu” isimli düetlerini 
binlerce kişiyle hep 
bir ağızdan söyledi ve 
İzmirlilere güzel bir 
sürpriz yaşattı.

GÜNÜMÜZDE çocuk sahibi 
olmak isteyen kadınların yüzde 
16’sı gebelik sorunu yaşıyor. 

Uygun zamanlarda cinsel ilişkiye girme, 
adet döngülerinin süresini bilmenin 
yanı sıra hamile kalma sürecinde birçok 
genetik faktör de yumurtlamayı etkiliyor. 
Bu sebeplerden bir tanesi ise kadınlarda 
sıkça rastlanan ve konjenital yani doğuş-
tan kaynaklı oluşan T rahim anomalisi 
olarak karşımıza çıkıyor. Üreme organı 
olan rahim, kadın vücudunun en güçlü 
organı olarak biliniyor. T veya Y şeklin-
de olan rahimler ise yüzde 0.03 sıklığında 
nadir görülen bir anomali olarak bilinse 
de gebelik üzerinde yıkıcı etkileri de 
beraberinde getiriyor. Rahim şekillerin 
gebe kalma konusunda doğrudan ilişkisi 

olduğunu belirten Kadın Hastalıkları 
ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Yücel 
Karaman “Rahim yapısındaki bozukluk-
lar gebelik sürecinde birçok problemi 
de beraberinde getiriyor. Bu nedenle 
gebeliğe engel olan sebepleri bilmek ve 
erken teşhisi koymak, tedavilerde başarı 
oranını olumlu yönde etkiliyor. T şeklin-
deki rahim, rahim iç hacminin dar olması 
tablosu ile karşımıza çıkıyor. Bu durum 
tedavi edilmediğinde ise gebe kalma 
durumunu olumsuz etkiliyor.’’ dedi.

Gebelikten önce muayene şart
T Uterus (rahim) yani rahim içi şekil 
bozukluğunun yol açtığı darlığın his-
tereskopi ile rahim ağzına girilerek 
yaklaşık 30 dakika süren bir ameliyat 

ile tedavi edildiğini belirten Prof. Dr. 
Karaman  “Gebe kalmadan önce rahim 
içi bozukluklarının giderilmesi hem 
gebelik şansını arttırır hem de düşük 
ve erken doğum riskini azaltır. T rahim 
ameliyatı ile hastaların rahim kollarının 
normal olan üçgen formuna getirilmesi 
gerekiyor. Ardından spiral takıldıktan 
sonra hastaya 6 haftalık hormon tedavi-
sinin uygulanması gerekiyor. Bu süreç-
ten sonra rahim normal şeklini alırken, 
kişi normal şekilde gebe kalabiliyor. 
Kadınların gebe kalmadan önce gerek-
li muayeneleri yaptırması gerekiyor. 
Erken teşhis ve tedavi ile gebeliğe engel 
durumların ortadan kaldırması daha 
sağlıklı bir hamilelik süreci geçirmelerin-
de büyük önem taşıyor’’ diye belirtti.
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KüçüKçeKmece'de ormanlık alanda
ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu.
Üzerinden kimlik çıkmayan 25 yaşların-

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

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

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

Hastaneye beni almadılar

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

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

Eve girmek istemiyorum

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

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

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

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

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

arası anma sürüşü yapıldı.

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

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

Umut'la hiç tanışamadı

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

Mücadele edeceğiz

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

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

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

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

BISIKLETLI
PROTESTO

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

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

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

Kendimi kenara attım

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

Maganda dehşeti

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

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

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

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

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

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

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

Hastaneye beni almadılar

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

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

Eve girmek istemiyorum

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

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

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

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

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

arası anma sürüşü yapıldı.

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

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

Umut'la hiç tanışamadı

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

Mücadele edeceğiz

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

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

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

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

BISIKLETLI
PROTESTO

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

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

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

Kendimi kenara attım

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

Maganda dehşeti

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

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

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

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

içerisinde 3 katlı binanın giriş 
katındaki elektrik kontağında 
saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. 
Yangınla birlikte yükselen duman-
lar binanın içini sardı. Bu sırada 
binada olan vatandaşlar, dairelerin 
balkonlarına çıkarak yardım bek-
ledi. Olay yerine kısa sürede gelen 

Pendik itfaiye ekipleri, bir taraftan 
yangına müdahale ederken, diğer 
taraftan da balkonlarda mahsur 
kalan vatandaşları kurtarmak için 
çalışma başlattı. Binada mahsur 
kalan aralarında çocukların da 
bulunduğu 6 kişiyi itfaiye ekipleri 
merdiven aracıyla kurtararak aşağı 
indirdi. Korkan çocuklar, itfaiye 
ekipleri ve çevre sakinleri tarafın-
dan teselli edildi. Durumları iyi 

olan 6 kişi tedbir amaçlı olay yeri-
ne gelen sağlık ekipleri tarafından 
sağlık kontrolünden geçirildi. 
Yangın ise büyümeden itfaiye 
ekipleri tarafından söndürüldü. 
Çevre sakini Muharrem Cömert, 
“Eşim haber verdi. İtfaiyeyi ara-
dık. İtfaiye kısa sürede geldi. Yan-
gın girişteki elektrik kontağından 
başladı” şeklinde konuştu. Polis 
olayla ilgili soruşturma başlattı.

İtfaiye hızır gibi yetişti

Koyuncu’nun katili tutuklandı

BAĞCILAR’DA, 
4 katlı binanın 
çatı katında 

yangın çıktı. Dairede 
mahsur kalanlar itfaiye 
ekiplerince kurtarıldı. 
Dumandan etkilenen 
bir kadın ise kocasının 
da mahsur kaldığını 
sanarak gözyaşı döktü. 
Yangın, saat 22.30 
sıralarında Bağcılar 
Yenimahalle 1513 
Sokak’taki binada çıktı. 
Dumanların yükseldiği 
dairede mahsur kalan-
lar oldu. İhbar üzerine 
olay yerine çok sayıda 
itfaiye ekibi sevk edildi. 
İtfaiye ekipleri, mahsur 
kalanları kurtardıktan 
sonra müdahale ede-
rek, yangını söndürdü. 
Yangın sonrasında bina 
sakinlerinden bazıları 
sokakta yakınlarını 
ararken gözyaşı döktü. 
Bir kadın ise kocası-
nın da içerde mahsur 
sanarak ağladı. İtfaiye 
ekipleri ve bina sakin-
leri kadını kocasının iyi 
olduğunu söyleyerek 
sakinleştirmeye çalıştı. 
Yangının çıkış nede-
nine ilişkin inceleme 
sürüyor.

Restoran 
kavgası 

kameralarda

Şişli, Cumhuriyet Caddesi Alt Geçidi 
çıkışında saat 07.30 sıralarında seyir 
halindeki öğrenci servis minibü-

sünde henüz belirlenemeyen bir neden-
le yangın çıktı. Minibüsten duman ve 
alevlerin yükselmesi üzerine aracını sağa 
çeken sürücü Hasan Akduman öğrencile-
ri tahliye etti. Yangın söndürme tüpüyle 
yangına müdahale etse de başarılı olama-
dı. Zaman zaman patlamaların olduğu 
servis minibüsü alev topuna döndü.

Çocuklar için korktum
Vatandaşların ihbarıyla olay yerine 
Beyoğlu itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye 
ekipleri yangına müdahale ederken, 
vatandaşlar da cep telefonu ile yangını 
görüntülemeye çalıştı. Yangın, itfaiye 
ekipleri tarafından müdahale edilerek 
kontrol altına alındı.  Servis minibüsünü 

durdurarak öğrencileri tahliye eden sü-
rücü Hasan Akduman “Tünelden çıkar-
ken araba bir anda alev aldı. Ben hemen 
aracı sağa çekerek öğrencileri arabadan 
indirdim. Öğrencilerin güvenliğini sağla-
dıktan sonra aracı söndürmeye çalıştım 
ama yangın tüpü yetersiz kaldı. Daha 
sonra aracım alev aldı. Önce korktum 
ama çocuklara dedim panik yapmayın. 
Hepsi arabadan düzgün bir şekilde 
indi. Ama bir anda duman çoğalmaya 
başlayınca ben korkmaya başladım. Ço-
cuklara bir şey olacak diye. Ondan sonra 
çok şükür arabadan indirdim. Mala 
geldi ama cana gelmedi kimsede bir şey 
yok. Çok şükür” dedi. Yangın nedeniyle 
Cumhuriyet Caddesi Alt Geçidi Şişli 
istikameti trafiğe kapandı. Minibüsün 
söndürülmesinin ardından trafik norma-
le döndü. 

Şişli’de içinde öğrencilerin bulunduğu servis aracında yangın çıktı. Sürücü sağa çekerek öğren-
cileri tahliye ettikten sonra minibüs alev alev yandı. Minibüsten öğrencileri tahliye eden servis 

şoförü “Öğrencilere bir şey olacak diye çok korktum. Cana geleceğine mala gelsin” dedi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, konfeksiyon mağazası 
sahibi Hasan Koyuncu’yu (33), iş yerinde tabancayla 

vurarak öldüren Necati Özdemir (41) tutuklandı

Gaziosmanpaşa’da gece saatlerinde iddiaya göre kardeşler arasında çıkan kavga sonra-
sında bir kişi oturdukları daireyi henüz bilinmeyen bir nedenle ateşe vererek kaçtı. Daire 

de çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken 1 kişi dumandan etkilendi

ÖZDEMIR’IN ifadesinde, 
Koyuncu’nun ağabeyinin 
6 ay önce Malatya’da eşini 

kaçırdığını iddia ederek, “Hasan’a 
ağabeyinin ve karımın yerini sor-
dum bilmediğini söyledi ve aramız-
da tartışma çıktı. Tartışma son-
rasında ben de sinirlerime hakim 
olamadım ve olay meydana geldi” 
dediği belirtildi. Olay, önceki gün 
Muhittin Mahallesi Şehit Teğmen 
Yavuzer Caddesi’nde meydana 
geldi. Belediye binasının altın-
da konfeksiyon mağazası işleten 
Hasan Koyuncu ile iş yerine gelen 
Necati Özdemir arasında tartışma 
çıktı. Tartışma sırasında Özdemir, 
üzerinde taşıdığı tabanca ile Ko-
yuncu’ya 4 el ateş ederek öldür-
dü. Silah sesleri üzerine iş yerine 
gelenler Özdemir’i yakalayıp, 150 

metre uzaklıktaki Cumhuriyet Polis 
Merkezi’ne götürerek teslim etti.  
Emniyetteki işlemlerinin ardından 
çelik yelek giydirilen Özdemir, 
sıkı güvenlik önlemleriyle adliyeye 
sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 
Özdemir, ‘Kasten adam öldürmek’ 
suçundan tutuklanarak, cezaevine 
konuldu. Özdemir’in ifadesinde, 
“Ölen Hasan Koyuncu’nun ağabeyi 
6 ay önce benim eşimi kaçırdı. Ben 
de Y.K.’nin kardeşi Hasan’ın Çor-
lu’da dükkanı olduğunu öğrendim 
ve ağabeyi ile kaçan eşimin yerini 
biliyordur diye Çorlu’ya geldim. 
Hasan’a ağabeyi ve karımın yerini 
sordum. Bilmediğini söyledi ve ara-
mızda tartışma çıktı. Tartışma son-
rasında ben de sinirlerime hakim 
olamadım ve olay meydana geldi. 
Çok pişmanım” dediği belirtildi.

YANGIN Gaziosmanpaşa, 
Fevziçakmak Mahallesin-
de saat 04.00 sıralarında 

çıktı. İddiaya göre, Küçükköy 
Cengiz Topel Caddesi üzerinde 
bulunan 4 katlı binanın birinci 
katındaki dairede yaşayan ve 
isimleri öğrenilemeyen kardeşler 
arasında henüz bilinmeyen bir se-
beple tartışma çıktı. İddiaya göre, 
çıkan tartışmada ismi öğrenile-
meyen kardeşlerden birisi daireyi 
ateşe vererek kaçtı. Bina sakinleri 
durumu hemen polis, itfaiye ve 
sağlık ekiplerine haber verdi. 
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 
dairede çıkan yangına müdahale 
etti. Polis ekipleri de çevrede 

önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin 
çalışması sırasında dumandan et-
kilenen bir kişi ambulansta ayakta 
tedavi edildi. İtfaiye ekiplerinin 
çalışması sonucu daire de çı-
kan yangın söndürüldü. Yangın 
sonrası dairede hasar meydana 
geldi. Polis ekipleri olayla alakalı 
bir kişiyi gözaltına aldığı öğrenil-
di.  Yangın çıkan binada oturan 
bir kişi, “Daire de oturan bir aile 
kavgasının sonucu içeridekilerden 
birisi yakmış kaçmış. En üst katta 
oturuyorum ben, daire boş çıktı. 
Devamlı kavga oluyormuş içeride. 
Polis yakaladı bir kişiyi” dedi. Po-
lis ekipleri olayla ilgili soruşturma 
başlattı. 

ÜMRANIYE’DE 
sürücüsünün kapısını 
açtığı hafif ticari ara-

ca çarpan elektrikli scooterı 
kullanan kadın, çarpmanın 
etkisiyle yola savruldu. Sü-
rücü bu sırada hemen arka-
dan gelen İETT otobüsünün 
altında kalarak, ezildi. Kaza 
saat 09.00 sıralarında Altın-
şehir Mahallesi Alemdağ 
Caddesi’nde meydana geldi. 
34 GD 6033 plakalı hafif 
ticari araç sürücüsü caddede 
durdu. Sürücü kapıyı aniden 
açınca caddede, elektrikli 
scooterı kullanan İlknur 
Akkaya, kapıya çarparak 
yola savruldu. Akkaya, bu 
sırada arkadan gelen 34 GA 
2772 plakalı İETT otobüsün 
altında kalarak ezildi. Olayı 
görenler polis eve sağlık 
ekiplerine haber verdi. 
İhbar üzerine olay yerine 

gelen sağlık ekipleri ağır ya-
ralananın kadını ambulansla 
hastaneye kaldırdı. Otobüs 
ve hafif ticari araç sürücüsü 
polis merkezine götürüldü. 
Görgü tanığı Atilla Top-
çu, “Sesler duydum. Çıkıp 
baktığımda scooter kullanan 
kadın yerde yatıyordu. Sağ 
tarafa park eden bir aracın 
sürücüsü kapıyı açmasıyla 
kadın düşerek otobüsün 
altında kaldı. 4-5 metre 
sürüklenmiş. Ambulanslar 
geldi. Kimseye müdahale 
edilmedi, hastaneye kaldırıl-
dı.” diye konuştu. Cumhur 
Topçu ise, “Araba kapıyı 
açınca, otobüsün altında 
kaldı. Scooter kullanıyor-
du.” dedi Kaza anı çevre-
deki güvenlik kameralarına 
yansırken, polisin kaza ile 
ilgili soruşturması devam 
ediyor.

Otobüsün altında ezildi!

ATAŞEHIR’DE drift 
yaparak trafiği tehlike-
ye düşüren ve görüntü-

leri sosyal medyada paylaşan 
sürücü, trafik ekipleri tara-
fından yakalandı. Sürücüye 6 
bin 700 lira para cezası kesildi. 
İstanbul Emniyet Müdürlü-
ğü Trafik Denetleme Şube 
Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 
Kayışdağı Caddesi Yeditepe 
Üniversitesi önünde 34 RSG 
50 plakalı otomobille drift 
yapılırken çekilen görüntülerin 
sosyal medyada paylaşılması-
nın ardından harekete geçti. 
Kimliği kısa sürede tespit 
edilen otomobilin sürücüsü 
C.T. yakalanarak gözaltına 
alındı. Sürücüye, Karayolları 
Trafik Kanunu’nun “herhangi 
bir zorunluluk olmaksızın, 

karayollarında 
dönüş kuralları 
dışında bilerek 
ve isteyerek el 
freninin çekilmesi 
suretiyle veya 
başka yöntemlerle 
aracın ani olarak yönünün 
değiştirilmesi veya kendi etra-
fında döndürülmesi” maddesi 
uyarınca 6 bin 700 lira idari 
para cezası uygulandı. Bunun 
yanında C.T.’nin sürücü belge-
sine 60 gün süreyle el konu-
lurken, otomobil de 60 gün 
süreyle trafikten menedildi.  
Sürücü C.T., hakkında “trafik 
güvenliğini tehlikeye sokmak” 
suçundan adli işlem yapılması 
için Ataşehir İçerenköy Şehit 
Halil Çayır Polis Merkezi 
Amirliğine teslim edildi.     

Drift yapan maganda yakalandı

Kartal’da 3 katlı binanın giriş katında yangın çıktı. Yangın, çevre sakinle-
rine korkulu dakikalar yaşatırken, binada mahsur kalan aralarında ço-

cuklarında bulunduğu 6 kişiyi itfaiye ekipleri merdiven aracıyla kurtardı

GOP’TA SABOTAJ!GOP’TA SABOTAJ!
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7.Beylikdüzü Resim Çalıştayı’nın
onur konuğu olan usta ressam, ka-
ligrafi ve hat sanatçısı Etem Çalış-

kan’ın eserleri Beylikdüzü Atatürk Kültür
ve Sanat Merkezi’nde bulunan Galeri
Bedri Rahmi salonunda sergilenmeye
başlandı. Sanatçının “Noktadan Renklere
İroni” isimli sergisinde; Atatürk portreleri
serisi ile hat ve kaligrafi tekniğiyle oluş-
turduğu kıymetli eserleri sanatseverlerle
buluştu. Açılışta konuşma yapan usta sa-

natçı Etem Çalışkan, “Cumhuriyetimizin
kuruluşunun 100. yılı geliyor. Bu sergiyi
Türkiye Cumhuriyeti’nin 100.yılını karşı-
lama sergisi olarak görüyorum. Sayın
Başkanımızın gösterdiği yakın ilgiye de
teşekkür ediyorum” dedi. Sergiyi Belediye
Başkanı Çalık ve eşi Zehra Çalık ile bir-
likte gezen Çalışkan, tüm eserlerinin hi-
kâyesini anlattı. Sergi açılışının ardından
ise Nihat Böke’nin moderatörlüğünde,
Başkan Mehmet Murat Çalık ve Etem
Çalışkan’ın katılımıyla sanat, tarih ve
Cumhuriyet üzerine keyifli bir söyleşisi

gerçekleşti. Büyük ilgiyle karşılanan sergi,
30 Kasım tarihine kadar sergilenmeye
devam edecek.

Simge isimlerden biri

Pandeminin olumsuz etkilerini ortadan
kaldıracak şeylerin başında sanatın geldi-
ğini belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, “7. Beylikdüzü
Resim Çalıştayı’nı birbirinden değerli sa-
natçılarımızla birlikte başlatmıştık. Sana-
tın hem iyileştirici hem de birleştirici ve
bütünleştirici bir gücü var. Etem Çalış-

kan, Cumhuriyet ve Atatürk devrimleri-
nin yaşayan en simge isimlerinden bir ta-
nesidir. Anıtkabir kitabelerini hat
sanatıyla yazan, Atatürk’ün imzasını çalı-
şan ve Atatürk’ün imzasından ilham ala-
rak birçok sanat eserini ortaya çıkaran,
hat ile kaligrafiyi muhteşem kullanan bir
değerdir. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet
var olduğu sürece Etem hocamın çizgileri
ve duygusu da var olmaya devam edecek.
Bütün komşularımızı hat ve kaligrafi 
üstadının sergisine bekliyorum” 
ifadelerini kullandı.

BARIŞ KIŞ

Tarladan sofraya
lüleburgaz Belediyesi, vatandaş
odaklı sosyal ve üreten belediyecilik uy-
gulamalarına ara vermeden devam edi-

yor. Belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü
ekipleri turp, marul, roka, maydanoz, lahana, kar-
nabahar, havuç ve ıspanak gibi sebzelerin tohum
ekimini yaparak kışa hazırlamaya başladı. Sebze-
ler çimlenme işleminin ardından belediyenin
Edirne Bayırı mevkiinde bulunan tarım arazisine
ihtiyaç sahibi vatandaşlar için ekilecek.

3 çeşit sıcak yemek

Lüleburgaz Belediyesi’nin bir ziraat mühendisi ve
iki ziraat teknikeri gözetiminde yetiştirilen yaklaşık
10 çeşit sebze tarım alanında yetiştirildikten sonra
Sevgi Mutfağı’na gönderilecek. Gönderilen doğal
sebzeler Sevgi Mutfağı aracılığıyla ihtiyaç sahibi
vatandaşların sofralarına gönderilecek. Geçtiği-
miz yıl hizmete başlayan Sevgi Mutfağı haftanın 7
günü ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine 3 çeşit
sıcak yemek götürüyor. Bununla birlikte geçtiği-
miz yaz aylarında yine belediyenin tarım arazi-
sinde yetiştirilen karpuz, kavun, kabak, domates,
üzüm gibi ürünler ihtiyaç sahibi vatandaşların 
evlerine gönderilmişti.

Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri
Müdürlüğü ve Çanakkale Folklor
Araştırma Derneği (ÇAFAD) iş

birliğiyle düzenlenen Uluslararası Müzik ve
Halk Dansları Toplulukları gösterisi, seyirci-
ler tarafından ilgiyle izlendi. Birçok dilde mü-
ziğin ve halk oyununun sahnelendiği Şehit
Erol Olçok Kültür Merkezi’ndeki etkinliğe,
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz
Bozkurt, CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüse-
yin Ergin, meclis üyeleri, birim müdürleri ve
birçok vatandaş katıldı.  Türkiye, Endonezya,
İran, Kazakistan, Bulgaristan ve Ukrayna
müziği ve kültürünün sergilendiği etkinliği iz-
leyenler keyifli anlar yaşadı.
Beraberlik mesajı

Farklı kültür ve dansların mozaiği olan sah-
nede, ülkelerini temsilen gelenleri tek tek se-
lamlayan Başkan Bozkurt, bu tür etkinlikleri

güçlendirerek devam edeceklerini ifade etti.
Başkan Bozkurt, “Bence bu bir başlangıç.
Hem kültürlerin, inançların özgürce ifade
edilmesi açısından hem de birlik ve beraberli-
ğimizin, dünyanın hepimize ait olduğunu
göstermemiz açısından önemli bir etkinlik.
Bunu başlangıç etkinliği diye düşünüyorum.
Bu etkinlikleri biraz daha güçlendirerek
devam etmemiz lazım” dedi.

Bence bu 
bir başlangıç
Esenyurt Belediyesi’nin düzenlediği Uluslararası Müzik ve Halk
Dansları Toplulukları gösterisi büyük ilgiyle izlendi. Belediye 
Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Bence bu bir başlangıç.  Bu etkin-
likleri biraz daha güçlendirerek devam etmemiz lazım” dedi

G ecenin haylazlığından sonra sabahı
gülerek karşılamak, dünyanın en
güzel şarkısını dinlemek gibidir.

Yerleşmişim manzarama, fikrimde o,
yanımda kahvem, bir de keyfimin kâhyası
Mevla’mdan daha ne isterim.

Dışarıda yağmur varmış, olsun. Yüre-
ğimde hasret, fikrimde vuslat, elimde kalem
üçlü çete olmuş bereket olarak yağıyorlar.
Böyle çete başım, gözüm üstüne gelsin. 
Bu çete bildiğiniz beşli değil.  

Barıştan yanayım. Savaştan nemalanan-
lardan da nefret ederim. Orta da fol, yu-
murta yok. Füze satıp,  komisyon alıyorlar.
S400’leri insanlara olduğu kadar doğaya da
zarar verdikleri içinde sevmiyorum.

Lafa sıra gelince, en cevval doğacı, 
çevreci oluyor. Bir başına kalınca, içtiği
sigaranın izmaritini, bira şişesini, sözüm
orasını, şurasını temizlenmek için kullandığı
ıslak mendilini çevreye atıyor.  

Hadsize diyorum ki, bak buna kül tablası
deniliyor. Bön bön bakıyor, bir de sinirleni-
yor. Edepsiz, pislik; yiyorsun, içiyorsun bari
çöpünü topla, güzelim memleketi senin gibi-

ler çöp yığını yaptınız.  
Bir bu olsa hallederim de, Dünya, iklim

değişikliğine karşı yıllardır tedbir alma-
makta direniyor. Yani büyük bir felaket
demek. Çünkü eriyen buzullar, deniz seviye-
sini yükseltecek. Birçok kentin sular altında
kalmasına neden olacak.  

Tarım alanları, konutlar, sanayi tesisleri
kullanılamaz hale geleceğine kesin 
olarak bakılıyor.

Bilim insanları ve gazetecilerinden olu-
şan, iklim değişikliği konusunda araştırma-
lar yapan Climate Central isimli kuruluş,
iklim değişikliği haritasına göre, üç derece-
lik ısınma ile Türkiye'de İstanbul Boğaz
hattı, Karadeniz sahil yolu, İzmir Karşı-
yaka, Akyaka, Dalyan ve Yumurtalık’ın da
aralarında bulunduğu birçok bölgenin 
sular altında kalacağını tespit etmişler.   

Ne mi diyorum? Doğaya bunu 
yapmaya hakkımız yok diyorum...

Evini, iş yerini bilemem ama çevreni
temiz tut diyorum.

Böyle giderse oksijende kalmayacak.
Nasıl bir vahim durum olduğunu anlayabil-

sek, değil çöpümüzü atmayı, nefes alırken
dahi itina ederiz.

Ve unutmayalım ki, gerçek doğa sevenler,
pisliklerden fazladır.   

Sayın Ercüment Tunçalp’ın yazdığına
göre ise, İthalatçılar ‘çöp’ kelimesine 
kızıyorlarmış ve ‘Geri dönüşüm malzemesi’
denmesini istiyorlarmış.

Olabilir, bende laf olsun diye söylenen
“Aşkım” kelimesine kızıyorum. “Nefe-
simmm” demeyi anlamlı buluyorum.  

Ercüment Bey soruyor, “Peki geri dönü-
şüme gitmeyip doğaya terkedilen ve yakılan
maddelere ne isim vereceğiz?  
Haksız da değil.

TDK çöpü, “Yararsız, pis veya zararlı 
olduğu için atılan ufak tefek şeylerin hepsi,
gübür”  olarak tanımlıyor.

Konumuza dönersek, Avrupa’nın ezelden
beri sadece plastik atığını değil, her türlü
çöpünü az gelişmiş ülkelere (yani, çevre bi-

linci gelişmemiş ülkelere) transfer 
ettiği biliniyor.

İşte Türkiye, bu şekilde Avrupa’nın en
büyük çöp alıcısı haline, laf olsun diye par-
mağını sallayarak konuşan senin gibi çevre
bilinci gelişmemişler sayesinde geldi.

Marmara’daki yaşadığımız müsilaj 
oluşumunun sebebi de budur. Bu gelişme
normal olmadığı gibi duracak gibi de 
görünmüyor.

Elimi yumruk yapıp orta parmağımda
oluşan kemik kısmını kafana vurmak
istiyorum.  

Kaz dağından doğup, Erdek körfezine 
dökülen Gönen Çayı simsiyah akıyor. Mar-
mara denizini kirleten yüzlerce suyolundan
sadece biri… Çevresinde bulunan sanayi 
kuruluşları atık tesislerini çalıştırmamakta
ısrar ediyorlar.  

Ya, zengin görüneceğiz diye ülkeme tele-
fon cihazlarının gelmesi için yasalar çıkar-
tarak vergileri toplayanlara ne demeli.
İnsanları kredi borç batağına soktukları 
gibi cihaz çöplüğüne de dönüştürdüler.

Şimdide her evde 3-5 telefon var diyerek,
sözü “geçim sıkıntısı yok” demeye 
getiriyorlar.

Kızıldereli Atasözünün dediği gibi, “Son

ağaç kesildiğinde, son nehir kuruduğunda,
son balık avlandığında, İşte o zaman para-
nın yenmeyen bir şey olduğunu 
anlayacaksınız”

Bizler lüks uğruna, birileri para uğruna
her şeyi yaparken doğaya zararını hiç 
düşünmedik.   

Bu satırları yazarken, Kahramanmaraş
Nurhak’ta doğayı tahrip edeceği gerekçesi
ile bölge halkının karşı çıktığı ikinci hidro-
elektrik santral (HES) projesi için “ÇED
olumlu” kararı verildi. 

Nurhak’ta ,İkinci HES Göksu’nun ve do-
ğanın ölüm fermanı olur. Göksu’ya ve 
Nurhak’a dokunulmamalıdır.

Bunlar çöp ve doğanın katilleri olmuşlar.
Sen ise gündem değiştirmek adına “her
evde en az iki araba var” diyorsun.  

Sözün özü, herkes kendi kapısının önünü
temizlerse işte o zaman nefes alırız.

Yalan konuşarak değil, samimice doğa
dostu olalım.

Mevlana ne diyor;
Gelin bağa yeşiller kuşanan doğayı görün.
Her köşede bir çiçek dükkânı açan 

doğayı görün.
Güller gülerek sesleniyor bülbüllere:
Susun, susarak doğayı görün.

Para yenilen bir şey değil! erolyolcu3434@gmail.com

VUSLAT

Erol Sırrı YOLCU 

Türkiye Cum-
huriyeti tarihine
sanatıyla doku-

nan usta ressam
ve hat sanatçısı

Etem Çalışkan’ın
“Noktadan renk-
lere ironi” isimli

sergisi BAKSM’de
sanatseverlerle

buluştu. Belediye
Başkanı Mehmet

Murat Çalık, 
“Sanatın hem 

iyileştirici hem de
birleştirici ve 

bütünleştirici bir
gücü var. Etem

Çalışkan, Cumhu-
riyet ve Atatürk

devrimlerinin 
yaşayan en simge

isimlerinden bir
tanesidir” dedi

BIRLESTIRICI
BIR GUCU VAR

Kartal’da online
İngilizce eğitimi

Kartal Belediye Başkanı
Gökhan Yüksel’in çocuk-
lara yönelik çalışmalara

öncelik vererek ilçede hizmet veren 15
tane Çocuk Gelişim Merkezi ile Tür-
kiye’de bir ilki gerçekleştiren Kartal
Belediyesi, yapılan çalışmalarla da
eğitim sistemine yönelik ayrıcalık ya-
ratmayı sürdürüyor. Kartal Belediyesi
ve Maltepe Üniversitesi’nin ortaklaşa
düzenlediği proje kapsamında kreş
öğrencilerine online ingilizce eğitimi
verildi. Covid-19 pandemisi nedeniyle
online olarak gerçekleştirilen 3 aylık
eğitim programında minik öğrenciler
İngilizce eğitimi aldı. Kreşli öğrenci-
ler, eğitim programı sayesinde temel
seviyede İngilizce öğrenimini tamam-
ladı. Projenin sonunda, eğitime
katılan Maltepe Üniversitesi öğret-

menlerine teşekkür plaketi ve sertifika
takdim edildi.
Evrensel bir eğitim

Kartal Belediye Başkanı Gökhan
Yüksel adına, Kartal Belediyesi Baş-
kan Yardımcısı İmam Aydın, eğitimi
gerçekleştiren öğretmenlere teşekkür
plaketi ve sertifika takdim etti. Baş-
kan Yardımcısı İmam Aydın, Kartal
Belediyesi’nin kreş öğrencilerine yö-
nelik evrensel bir eğitim verdiğini
vurgulayarak; “Bugün, Kartal Bele-
diyesi Kreş Müdürlüğümüz için
anlamlı bir gün. 3 ay boyunca dü-
zenlenen online ingilizce eğitimi
programımızı tamamladık. Maltepe
Üniversitesi’ndeki öğretmenlerimize
teşekkürlerimizi sunuyoruz” 
ifadelerini kullandı.

Süleymanpaşa Belediyesi, işletme-
leri için işyeri ruhsatı çıkaran, ruhsatla-
rını yenileyen esnaf ve girişimcilere

yönelik yeni bir uygulama başlattı. Uygulama ile
işlemleri tamamlanarak hazırlanan ruhsatlar bele-
diye ekipleri tarafından işletmelere çerçeveli bir
şekilde teslim ediliyor. Ekipler, ruhsat çıkarma ve
yenileme başvurusu yapan işletmelere ziyarette
bulunarak ruhsatlarını teslim ediyor, işlerinde ko-
laylıklar ve bol kazanç dileklerini iletiyor, esnafın
belediyeden beklenti ve talepleri varsa not ederek
ilgili birimlere iletiyor. Ruhsatla birlikte işletmelere
Süleymanpaşa Belediyesi hatırası hediyelikler de
takdim ediliyor. Konuyla ilgili açıklamada bulu-
nan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt
Yüksel, “Süleymanpaşa’mızda faaliyet gösteren
esnafımıza ve girişimcilerimize kolaylık sağlaya-
cak çalışmalara imza atmaya devam ediyoruz.
Yeni uygulamamızla ruhsat başvurusu yapan iş-
letmelerimize ruhsatlarını belediye olarak biz 
teslim ediyoruz” diye konuştu.

Esnafın ayağına
gidiyorlar
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Dilovası'nda 2011 yılında fabri-
kada meydana gelen iş kaza-
sında sağ el baş parmağını

kaybeden ve 2012 yılında da ayağı kırılan
Kazım Korkmaz'a (55) toplam 69 bin 882
lira tazminat ödenmesine karar verildi.
Korkmaz, şirketin iflas ettiği gerekçesiyle
parasını ödemediğini söyleyerek, "İş
Mahkemesi'nin en fazla 2 yılda bitmesi
lazım. Biz 10 yıldır bekliyoruz. İcraya ver-
diğimiz halde paramızı alamıyoruz" diye-
rek tepki gösterdi.  Şirketin mahkemeye
sunduğu cevap dilekçesinde ise şirketin iş
güvenliği ile ilgili önlemleri her zaman al-
dığı, gerekli eğitimlerin verildiği ve Kazım
Korkmaz'ın başına gelenlerin tamamen
kendi hatası olduğu iddia edildi. Davacı
Korkmaz'ın verilen eğitimlere ve alınan
tüm iş güvenliği tedbirlerine rağmen ge-
rekli özeni göstermediği ve davacı Kork-
maz'ın parmağının kesilmesinde şirketin
kusuru olmadığı öne sürüldü.
Yüzde 70 kusurlu

Davayı 2017 yılında karara bağlayan
Gebze 3. İş Mahkemesi, Sosyal Güvenlik
Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlı-
ğı'nca düzenlenen raporda davalı iş yeri-
nin yüzde 70 kusurlu ve davacı Kazım
Korkmaz'ın yüzde 30 kusurlu olduğuna
dair görüş bildirdiğini dikkate aldı. Mah-
keme, davalı şirketin davacı Kazım Kork-
maz'a maddi tazminat olarak 54 bin 882
lira ve manevi tazminat olarak da 15 bin
lira olmak üzere toplam 69 bin 882 lira
ödenmesine karar verdi. Davaya ilişkin
konuşan Kazım Korkmaz, 2011 yılında iş

kazası geçirdiğini belirterek "Mahkeme
bitti, 'iflas' diye gösterip param ödenmedi.
İcraya verdiğimiz halde bu icrayı alamı-
yoruz. Ben, Adalet Bakanlığı ile Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bu dava-
lara duyarlı olmasını istiyorum. Bir baş-
kası da benim gibi böyle bir sorun
yaşamasın istiyorum. İş Mahkemesi'nin
en fazla 2 yılda bitmesi lazım. Biz 10 yıl-
dır bekliyoruz. İcraya verdiğimiz halde
paramızı alamıyoruz" ifadelerini kullandı.
Korkmaz, emekli olduğunu fakat mağdu-
riyeti nedeniyle çalışmak zorunda kaldı-
ğını da sözlerine ekledi.

Yardımlaşma olmadan olmaz
Türkiye Sakatlar Derneği Bey-
likdüzü Şube Başkanı Ahmet
Bağbekleyen ve yönetim ku-

rulu üyeleri gazetemizi ziyaret etti.
Türkiye Sakatlar Derneği'nin 300 bin
üyesi bulunduğunu belirten Bağbekle-
yen, “Yoksullluğun olduğu yerde yar-
dımlaşma ve dayanışma olmadan
olmuyor. İstanbul'da 6 şubemiz var. Bi-
zimde şu anda 70 üyemiz bulunyur”
bilgisini verdi.

Yüzde 70 oranında uygun

Belediyenin kendilerine yer tahsisi yap-
tığını belirten Ahmet Bağbekleyen,
“Bizim esas çalışma alanımız toplu-
mun engelliye bakışını değiştirmek.
Beylikdüzü'nün engellilere bakışı
olumlu bir durumda. İlçemiz fiziki ola-

rak da yüzde 70 oranında engellilerin
yaşamı için uygun” dedi. “Engelliyi an-
lamak için engelli olmak gerekmiyor”
diye konuşan Bağbekleyen, “Toplumsal
ahlakımızı kaybettik. Engellilere yar-

dım maksadıyla 10 TL veren birisi
apartmanında engelli birisinin kalma-
sını istemiyor. Yani bir tezat var” ifade-
lerini kullandı. Toplumda engelli
engelsiz ayrımı yapmadıklarını dile ge-

tiren Bağbekleyen, “Derneğimizin tü-
züğüne göre genel başkan ve şube baş-
kanları engelli olmak zorunda. Biz
Beylikdüzü şubesi olarak toplumun
yanlış algılarını yıkmaya çalışacağız.
Şubemizde 5 asil 5 de yedek üyemiz
var” diye konuştu. Dernek bünyesinde
yaşlı bakım kursu vereceklerini dile ge-
tiren Bağbekleyen, “Bu eğitimi Halk
Eğitim Merkezi ile birlikte vereceğiz.
Buradan mesun olan kursiyerlere 
sertifika verilecek. Eğitimlerimizde
psikologlardan yardım alınacak” 
açıklamasında bulundu. Toplumda 
engellilere karşı popülist bir yaklaşım
olduğunu belirten Bağbekleyen, “Der-
nek olarak apolitik bir derneğiz. Bün-
yemizde her görüşten insan var”
ifadelerini kullandı.

278 adet tarihi
eser sergilendi

Yaşam boyu
onur ödülü

Arnavutköy'de mahalle sakinleri uçamayan Kızıl Akbaba buldu.
Akbabayı bulan kişi, onu tavuk etiyle besledi. Arnavutköy Beledi-
yesi'nden gelen veteriner hekimlerin teslim aldığı akbabanın Doğa
Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

İstanbul’da 4 ilçede tarihi eser ka-
çakçılarına yönelik düzenlenen
operasyonda ele geçirilen sikke,

yüzük ve tablolarında aralarında bulun-
duğu 278 adet tarihi eser İstanbul Emniyet
Müdürlüğü'nde sergilendi. İstanbul Emni-
yet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mü-
cadele Şube Müdürlüğü görevlileri, 23
Ekim ve 25 Ekim'de  Kağıthane, Eyüpsul-
tan, Gaziosmanpaşa ve Kartal ilçelerinde
tarih eser kaçakçılarına yönelik operasyon
düzenledi. Operasyonlarda 223 adet
Roma, Bizans Helenistik ve Osmanlı Dö-
nemlerine ait olabileceği düşünülen sikke,
55 adet Antik Dönemlerde yaşayan insan-
ların günlük hayatlarında kullandıkları
parfüm şişeleri, çeşitli form ve abatlarda
cam malzemeleri, yüzükler, gözyaşı şişe-
leri, farklı form ve ebatlara bezekli tablo ve
Hristiyanların kullanıldığı İkona ve ikona-
ların resmedildiği tablolar olmak üzere
toplamda 278 adet kültür varlığı ele geçi-
rildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında,
2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kanuna muhalefet suçundan adli
işlem yapıldı. Operasyon anları kamera-
lara yansırken, ele geçirilen tarihi eserler de
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan 
Yerleşkesi'nde sergilendi.

Arnavutköy'de dün akşam
bir Kızıl Akbaba İmrahor
Mahallesi'nde binanın çatı-

sına kondu. Uzun süre çatıda bekle-
yen akbabanın daha sonra boş arsaya
düştüğünü gören mahalle sakinleri,
akbabanın yanına gitti. Uçamadığını
fark ettiği akbabayı evinin çatı katına
çıkaran Alaattin Aral, onu tavuk eti ile
besledi. Aral, durumu belediye ekiple-
rine haber verdi. Arnavutköy Beledi-
yesi'nden gelen veterinerlerin teslim
aldığı akbabanın Doğa Koruma ve
Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'ne
teslim edileceği öğrenildi.

Belgesellerden biliyoruz

Kızıl Akbabayı bulan ve onu evine
alarak besleyen Alaattin Aral, "Biz bu
hayvanları sadece belgesellerde görü-
yorduk. Çocuklar ve torunlarım çok
şaşırdılar. Baktık uçamıyor, ben de
eve götürdüm. Vücudunu kontrol
ettim ancak herhangi bir yara bere
göremedim. Belli ki yorgun düşmüş.
Belediye ekiplerine haber verdik.
Onlar da şimdi alıp tedavi gereki-
yorsa tedavi edip ilgili yerlere teslim
edecekler" dedi. Öte yandan akbaba
çocukların da ilgi odağı oldu.

BIR TEK KURUS
PARA ALMADIK
BIR TEK KURUS
PARA ALMADIK
BIR TEK KURUS
PARA ALMADIK
BIR TEK KURUS
PARA ALMADIK
BIR TEK KURUS
PARA ALMADIK
BIR TEK KURUS
PARA ALMADIK
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Zeytinburnu'nda Aile Sağlığı Merkezi
açılış törenine katıldı. Vali Yerlikaya, “Koronovirüsle mücadelemizde
hiçbir vatandaşımızdan bir kuruş para almadan bu noktaya geldik.
Pandemi döneminde destansı bir mücadele verdik. Bizim gibi
destansı mücadele veren ülke sayısı çok az” ifadelerini kullandı

Z eytinburnu 9 nolu Aile Sağlığı
Merkezi açılış törenine İstanbul
Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl

Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memi-
şoğlu, Zeytinburnu Belediye Başkanı
Ömer Arısoy ve çok sayıda sağlık çalı-
şanı katıldı. Açılış töreninde konuşan Vali
Yerlikaya, “Zeytinburnu Belediye Baş-
kanı Ömer Arısoy göreve geldiği günden
beri yaşamın her alanıyla ilgili hizmetle-
rini en iyi şekilde yapıyor. Başkanımız
sosyal belediyecilik duruşunu mükemmel
bir şekilde sergiliyor. Ülkemiz sağlık sis-
teminde çok güçlü. Sağlık ve eğitime
katkı sağlayanları baş tacı ediyoruz” diye
konuştu.

Destansı bir mücadele

Türkiye’nin sağlık sisteminin çok güçlü
olduğunu kaydeden Vali Yerlikaya, “Tüm
dünya koronavirüsle mücadele ediyor.
Koronovirüsle mücadelemizde hiçbir va-
tandaşımızdan bir kuruş para almadan

bu noktaya geldik. Pandemi döneminde
destansı bir mücadele verdik. Bizim gibi
destansı mücadele veren ülke sayısı çok
az. Sağlık çalışanlarının hakkını ödeye-
meyiz. Tarih sağlık çalışanlarını altın
harflerle kaydetti. Pandemi aşının bize
vermiş olduğu güçle bu noktaya geldik.
Çocuklarımız yüz yüze eğitime başladı-
lar ve devam ediyorlar. 65 yaş ve üzeri
olan büyüklerimizin aşı oranı mükem-
mel. Sağlık çalışanlarımız gece gündüz
demedi halkımız için çalıştı. Sağlığımız
için yapılan yatırımların hiç biri israf de-
ğildir. Biz buna yürekten inanıyoruz” ifa-
delerini kullandı.

Stabil ilerliyor

Zeytinburnu’nda birinci doz aşı yüzde
76, ikinci doz aşılarda da yüzde 67 ora-
nında olduğunu kaydeden kaydeden İs-
tanbul İl Sağlık Müdürü Kemal
Memişoğlu, “Dünyada en iyi sağlık hiz-
meti sunan ülkelerden biriyiz. Hastalan-

madan vatandaşların sağlığını korumak
en büyük hedefimiz olmalı. Sigara, alkol
ve madde gibi bağımlılıklardan uzak, eg-
zersiz yaparak ve beslenmemize dikkat
ederek hastalıklardan korunmalıyız. Ko-
ronavirüsle ilgili zor bir süreç yaşadık
ancak ülke olarak çok başarılı bir süreç
geçirdik. Herkes sağlığının değerini bil-
diği gibi devletinin ve sağlık çalışanının
da değerini bilmeli. Vatandaşlara devle-
tine destek verdiği için çok teşekkür edi-
yorum. Bir buçuk aydır İstanbul’da
koronavirüs stabil bir şekilde ilerliyor”
şeklinde konuştu.

Hayat kurtaralım

Açılışı yapılan merkezin yaklaşık 1 yıl
önce vatandaşların hizmetine açıldığını
söyleyen Zeytinburnu Belediye Başkanı
Ömer Arısoy ise şöyle konuştu: “Mal-
tepe Mahallesi’nde Aile Sağlığı Merkezi
yoktu. Burada yaşayan vatandaşlarımı-
zın özel talebiydi. Zeytinburnu aşılama

oranlarında İstanbul ortalamasının hep
ortasında yer aldı. Yoğun bakımda yatan
hastaların hemen hemen hepsi aşıdan
kaçan vatandaşlardan oluştuğunu biliyo-
ruz. Bütün vatandaşlarımızı aşı olmaya
çağırıyoruz. Aşı olalım hayat kurtaralım
diyorum.” Konuşmaların ardından Zey-
tinburnu 9 nolu Aile Sağlığı Merkezi’nin
açılışı gerçekleşti. Açılışı yapılan merkez,
300 metrekare kullanım alanında, 2 dok-
tor, acil müdahale, aşı, gebe izlem, em-
zirme ve medikal malzeme odalarıyla
hizmet verecek. DHA

İflas kurnazlığı!

Arnavutköy’de
akbaba bulundu

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU)
Konservatuvar Bölümü’nün aka-
demik yıl ve yeni kampüs açılış
töreninde usta oyuncu Rutkay
Aziz, halk müziği sanatçısı Ümit
Tokcan ve piyanist Gülsin Onay’a
‘yaşam boyu onur ödülü’ verildi

Beyoğlu Pera’daki törene; Bah-
çeşehir Uğur Eğitim Kurumları
(BUEK) Başkanı Enver Yücel,

BAU Mütevelli Heyet Üyesi ve eski bakan
Burhan Kara, BAU Rektörü Prof. Dr. Şirin
Karadeniz, Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu
Başkanı Hüseyin Yüce, ünlü balet Tan
Sağtürk, oyuncu Nazan Kesal, öğretim
üyeleri ve öğrenciler katıldı. Konuklar, açı-
lıştan önce yeni binayı gezdi. Öğrenciler ise
konuklara, caz konseri, dans ve tiyatro
gösterisi gibi açılışa özel mini performans-
lar sergiledi. Hedeflerinin büyük olduğunu
söyleyen Enver Yücel, “Öğrencilerimizin
Yüksekova’dan Edirne’ye, Sinop’tan An-
takya’ya, Konya’dan Giresun’a kadar farklı
illerden olmasına özen gösterdik. Müla-
katla, yetenekleri doğrultusunda her kesim-
den öğrenciyi okulumuza kabul ettik.
Türkiye’nin sesini evrensel dünya ile buluş-
turmayı amaçlıyoruz. Öğrencilerimizi de
buna göre yetiştireceğiz” dedi.
Mozaik bir araya geldi

Rektör Prof. Dr. Şirin Karadeniz de “Yeni
eğitim öğretim yılında konservatuvarı
Pera’da tarihi binada yeniden kurguladık.
Bu bölümü kurarken hayalimiz, yerelden
güçlenen, değerlerini ön plana çıkartan ve
bunu dünyaya servis ederek müziğimizi,
sanatımızı, kültürümüzü, tiyatro geçmişi-
mizi sunmaktı. Aynı zamanda dünyadan
beslenerek yerele uyarlamayı istedik. Böy-
lesine tarihi bir mekanda olmak da o ha-
yali çok güzel yaşatıyor. Yeni eğitim
döneminde bütünleşik eğitim programıyla,
farklı ülkelerdeki uluslararası ağımızla, üni-
versiteler ve sanat okullarıyla yaptığımız
anlaşmalarla kültür ve sanat mozaiğini bir
araya getirmiş oluyoruz” diye
konuştu.Prof. Dr. Karadeniz, “Yeni akade-
mik yılda hem gençlerimiz hem yüksek li-
sansta eğitim alan öğrencilerimiz hem de
dışarıya verdiğimiz sertifikalı yarı zamanlı
konservatuvar dersleriyle her yaştan, insan
burada olacak, eğitim alacaklar. Bütün
mekanlarımız icra için hem öğrencilerimize
hem de sanatçılarımıza açık olacak”
ifadelerini kullandı.
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T ürk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
(TMMOB) çatısı altındaki odalar ortak
bir yazılı açıklama ile enerji zamlarına

isyan edip, çözüm önerilerinde bulundu. Son ay-
larda elektriğe, doğalgaza ve akaryakıta üst üste
gelen zamların anımsatıldığı metinde, ilerleyen
günlerde söz konusu zamlara yenilerinin eklenece-
ğine dikkat çekildi. “Sanayinin ve günlük hayatın
önemli bir girdisi olan enerji fiyatlarına gelen bu
zamlar tüm sanayi ve gıda ürünlerine yansımakta
ve halkı canından bezdirmektedir. Artık gücümüz
kalmadı” denilen açıklamada, “Enerji zamları so-
nucunda yurttaşlarımız önümüzdeki kış daha çok
üşüyecek, yeterli elektrik kullanmayacak, elektrik ve
doğalgaz faturalarını ödeyememe sorunları arta-
cak ve temel ihtiyaçlarını giderme konusunda sı-
kıntılar yaşayacaktır” ifadeleri yer aldı.

Çiftçi üretemeyecek

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası ile Ziraat
Mühendisleri Odası’ndan Bilgisayar, Gemi, Teks-
til, Jeoloji Mühendisleri Odası’na kadar tüm oda-
ların imzalarının olduğu metinde, fahiş enerji
zamlarının temel girdilerde yüzde 70 oranlarında
dışarıya bağımlı tarım sektörünü ve gıda sektörünü
de olumsuz etkileyeceğine vurgu yapıldı. Tarımda
girdilerin pahalılaşması sonucu çiftçinin üretemez

duruma geleceğine ve ürünlerin halka zamlı fi-
yatlarla yansıyacağının altı çizildi. “Enerjide uy-
gulanan yüksek orandaki ÖTV, KDV ve diğer
vergiler, deyim yerindeyse maliye hazinesini dol-
durmak için bir gelir kapısı olarak görülmekte-
dir” denilen açıklamada, devletin görevlerinden
birisinin de yurttaşlara ulaşılabilir ve ucuz enerji
temin etmek olduğu anımsatıldı. “Özellikle AKP

döneminde yaşanan özelleştirmeler ve piyasacı-
lık ülkemizde bir enerji yoksunluğu ve yoksullu-
ğunun yaşanmasına neden olmuştur” denilen
açıklamada, “AKP hükümetlerinin enerjideki dışa
bağımlılık sevdası nedeniyle, enerji politikaların-
daki tutarsızlık ve beceriksizliklerin faturası her
zaman olduğu gibi bir kez daha halka kesil-
miştir” ifadelerine yer verildi.

Ödül için geri sayım başladı

2002 yılından bu yana düzenlenen ve iş dünyası-
nın en saygın ödülleri arasında yer alan Stevie
Ödülleri kapsamında, Ortadoğu ve Kuzey Afrika
(MENA) Bölgesi için oluşturulan özel ödül prog-
ramının 3’üncüsü için başvurular açıldı. Ras Al
Khaimah Ticaret ve Sanayi Odası’nın sponsorlu-
ğunda düzenlenen Stevie MENA Ödülleri
2022’de 17 ülkeden aday projeler, jürideki 150'den
fazla profesyonel tarafından değerlendirilecek.
Online başvuruların 4 Kasım 2021 ve 26 Ocak
2022 olmak üzere iki aşamada MENA.StevieA-
wards.com'dan yapılabileceği ödülleri kazananlar
24 Mart’ta açıklanacak. Stevie MENA Ödülle-
ri’ne Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir,
Fas, Filistin, Irak, Katar, Kuveyt, Lübnan, Mısır,

Suriye, Suudi Arabistan, Tunus, Türkiye,
Umman, Ürdün ve Yemen’den başvuru yapılabi-
liyor. Başvuru ücreti ödenmeyen programda, kişi
ve kuruluşlar ücretsiz olarak istedikleri kadar aday
olabiliyor. NStevie Awards’tan yapılan açıkla-
mada, altın, gümüş ve bronz ödül almaya hak ka-
zananların, her başarılı adaylık için “kazanan
ücreti” ödeyeceği, 4 Kasım’a kadar başvuranların
daha düşük ücret kazanacağı duyuruluyor.

Tören 2022’de

Video ve sosyal medya olmak üzere 2 yeni kate-
gorinin eklendiği programda, etkinliklerin kapsa-
mında artık çevrimiçi düzenlenenler de yer alıyor.
15 başlıkta 100’den fazla kategoride yapılabilecek

başvuruların İngilizce ya da Arapça olması bekle-
niyor. Altın, gümüş ve bronz ödül sahiplerinin 24
Mart 2022'de açıklanacağı 3. Stevie MENA
Ödülleri’nin gala etkinliğinin 20 Mayıs’ta Ras Al
Khaimah'taki Waldorf Astoria Hotel'de düzenlen-
mesi planlanıyor. Geçen yıl ödül almaya hak ka-
zananların tamamına StevieAwards.com/mena
adresinden ulaşılırken, bu yıl başvuru yapılabile-
cek kategoriler arasında uygulamalar ve internet
siteleri, başarılar, faaliyet raporları ve diğer yayın-
lar, kuruluş, kurumsal iletişim ve halkla ilişkiler,
Kovid-19 tedbirleri, müşteri hizmetleri, insan kay-
nakları, fiziksel ve sanal etkinlikler, yönetim, pa-
zarlama, yeni ürün ve hizmetler, sosyal medya,
teknoloji ve videolar yer alıyor.

İş dünyasının Oscar’ı olarak kabul edilen Stevie Ödülleri, MENA Bölgesi için düzenlediği
özel ödül programının 3’üncüsü için başvuruları açtı. 17 ülkeden projelerin yarışacağı ödül
programına 4 Kasım 2021 ve 26 Ocak 2022 olmak üzere iki aşamada başvurulabilecek

TMMOB çatısı altındaki tüm odalar-
dan yapılan ortak açıklamada enerji
zamlarının halkı canından bezdirdi-

ğine vurgu yapılarak "Vatandaş bu kış
çok üşüyecek, ödenemeyen faturalar

artacak" denildi. Dar gelirli ailelere
belli miktardaki elektrik ve doğalga-

zın ücretsiz verilmesi ve tarımsal 
girdilerde KDV'nin yüzde 1'e düşürül-

mesi gibi taleplerde bulunuldu

Maliyetler
ikiye katlandı!

Türkiye İstatistik Ku-
rumu’nun (TÜİK) veri-
lerine göre, İnşaat

Maliyet Endeksi Temmuz 2021’de
yıllık yüzde 44,76 arttı. Güncel pi-
yasa fiyatları üzerinden illere göre
inşaat maliyeti hesaplama hizmeti
veren insaathesabi.com’un verile-
rine göre, Mart 2020’den bu yana
demirde TL bazında yüzde 153 ve
dolar bazında yüzde 75, PVC’de
TL bazında yüzde 305 ve dolar ba-
zında yüzde 180 artış yaşandı. İn-
şaat malzemelerinin pandemiden
bu yana döviz ve TL bazlı fiyat ar-
tışı kıskacında olduğunu vurgula-
yan insaathesabi.com Kurucu
Ortağı, İnşaat Yük. Mühendisi ve
SPK Lisanslı Gayrimenkul Değer-
leme Uzmanı Mikail Karaca,
“Hammaddenin yanı sıra, navlun
fiyatlarında 1 yılda yüzde 500’ü
aşan, ithal ürünlerde de 2018’den
bu yana yüzde 300’e varan yükse-
lişler, satış fiyatlarını tetikledi.
Talep, kiralık eve kaydı. Arz, talebi
karşılayamayınca kiralık evlerin
tansiyonu yükseldi. Maliyet artış-
ları durmadığı müddetçe kiralık ev
krizi güncelliğini koruyacak” diye
konuştu.

Artmaya devam ediyor

Maliyet artışının illere ve kullanılan
malzeme türüne göre değişkenlik
gösterdiğini belirten Karaca, ham-
maddedeki artışın kolay kolay dur-
mayacağını söyleyerek şunları

paylaştı: “Türkiye genelinde genel
inşaat maliyetlerinin son 1 yılda
yüzde 40 ila 120 arasında arttığını
görüyoruz. Ancak bu oranlar ol-
dukça genel bir yaklaşım sunuyor.
Demir örneği üstünden ele alalım:
Kasım 2020’de 490 dolar olan de-
mirin ton fiyatı, mayısta yani 6 ay
sonra 740 dolara çıktı. Döviz ba-
zında yüzde 50 fiyat artışı yaşandı.
Öte yandan kasım ayında 7,80
olan dolar kuru mayısta yüzde 9
artarak 8,50’ye yükseldi. TL ba-
zında fiyat yine yüzde 60 arttı.
Böylece aradan 1 yıl geçmeden TL
bazında yine yüzde 60 artış oldu”
açıklamasında bulundu.

Talepleri karşılayamadı

Navlun fiyatlarında 10 kata varan
artışların da hammadde fiyatlarına
yansıdığını belirten Karaca, “Pan-
demide birçok sektör üretim yap-
madı, tüketicilerin ihtiyaçları
birikti. Aşılamanın yaygınlaşma-
sıyla kısıtlamalar gevşemeye baş-
ladı, siparişler çoğaldı. Tüm
sektörlerde üretim faaliyetleri aynı
anda başlayınca siparişleri taşıya-
cak konteyner bulmak güçleşti.
Ekim 2020’de Çin’den 2 bin dolara
gelen bir konteynerin fiyatı, bugüne
geldiğimizde 13 bin dolar civarına
çıktı. Üstelik fiyatlar artmaya da
devam ediyor. İnşaat projelerinde
kullanılan ithal ürünler de döviz
kuru ve TL bazlı fiyat artışlarından
etkileniyor” ifadelerini kullandı.

Son 1 buçuk yılda inşaat malzemelerinde TL bazında
3, dolar bazında ise 2 kat artışın konut satış fiyatlarına
da yansıdığını söyleyen Mikail Karaca, “Maliyet artışı
sürdükçe kiralar da artmaya devam edecek” dediVATANDAS

USUYECEK!

Yazılı açıklamada, küresel enerji
krizinin Türkiye’deki yansımalarını
önlemek ve bu olumsuz gidişi dur-
durabilmek için şu önerilerde bu-
lunuldu: Dışa bağımlılığı artıran,
ithalat faturasını yükselten enerji
tercihlerinden uzak durulmalı. Pet-
rolün üçte ikisini tüketen ulaşım

sektöründe toplu taşımaya ağırlık
verilmeli. Konutlarda elektrik, do-
ğalgaz ve suda KDV oranı yüzde
1'e çekilmeli ve ÖTV oranları dü-
şürülmeli. Düşük gelir grupları
için hane başına ayda 230 kwH
elektrik ile, bulunulan bölge ve
ısınma biçimine göre belirlenecek

miktarda doğalgaz halka ücretsiz
verilmeli. Dışa bağımlı mazot,
gübre dahil tarımsal girdilerde
KDV/ÖTV oranlarının yüzde 1'e
çekilmesi ve sulamada kullanılan
elektrik fiyatlarının indirilmesi ile
üretim maliyetleri düşürülmeli.
Elektrik üretiminde öncelik ve
ağırlık, dışa bağımlılığı artıran ve
ithalat faturasını yükselten ithal
kömür, petrol ve doğalgaza değil,
başta güneş ve rüzgar olmak üzere

yenilenebilir kaynaklara verilmeli.
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını
Destekleme Mekanizması (YEK-
DEM) kapsamında devam eden
döviz endeksli uygulamalara der-
hal son verilmeli. Sanayide, ula-
şımda, binalarda ve tarımda enerji
verimliliğini sağlamaya dönük teş-
vik ve adımlar hızla atılmalı. 
Zamlar, kamu ve bütçe açıklarını
gideren bir can simidi olarak 
görülmemeli.

ÜCRETSİZ GAZ TALEBİ

Sigortacılık sektörünün iyi ni-
yete dayalı sigortacılıktan dina-
mik ve veri temelli karar alma

mekanizmalarına geçmesini sağlayan İs-
viçre merkezli insurtech şirketi Virtual i
Technologies, Bilişim Vadisi GSYF’den
(APY Ventures) 250 bin dolar tutarında
ön seri A yatırımı aldı. Bugüne kadar
toplam 3.4 milyon dolar yatırım alan
Virtual i Technologies, hayat dışı sigorta
sektörünün risk değerleme ve seçim sü-
reçlerini yapay zeka teknolojisiyle yeni-
den tanımlayarak reasürans, sigorta
şirketleri, broker ve acentelere yüzde
100’e kadar risk görünürlüğü ile iş sürek-
liliklerine katkı sağlıyor.

Stanley’den de yatırım aldı

2018 yılında Veysel Sinan Geylani tara-
fından kurulan Virtual i Technologies’in
ilk yatırımcıları ağırlıklı olarak sigorta ve
risk profesyonellerinden oluşan melek
yatırımcılardı. İlk kurumsal yatırımını

Morgan Stanley Multicultural Innova-
tion Lab’den alan şirket, Ağustos ayında
çekirdek yatırım turunu tamamladı. İlk
turda ABD, Almanya, Singapur ve Tür-
kiye'den stratejik bazda yeni kurumsal
yatırımcıları da ağırladı. Şirket, birinci
sınıf risk mühendisliği ve hasar teftişi bil-
gilerini hızlı ve dijital platformda kodla-
yan bir teknoloji ekosistemi olan yapay
zeka temelli [VRS] Virtual Risk Space
çözümünü sektörün tüm paydaşları için
erişilebilir ve kolay uygulanan bir şekilde
sunuyor. Patentli çözüm, sigortacılık ta-
rihi boyunca geleneksel olarak  yüzde 5
kabul edilen risk görünürlüğü oranını
yüzde 100’e kadar artırabilme kapasite-
siyle sektörün paradigmalarını temelden
değiştiriyor.

Risk seçiliyordu

Konuyla ilgili açıklama yapan Virtual i
Technologies Kurucusu ve CEO'su Vey-
sel Sinan Geylani, “Sigorta sektörü tek-

nolojik yetersizlikler ve yüksek maliyetler
nedeniyle 150 yıldır kumar oynar gibi
risk seçiyordu. Bu sebeple sektörün
temel taşı olan KOBİ'lere iş devamlılığı
ve risk yönetimi konusunda hizmet ver-
mek gibi asli görevi olması gereken bir
konuda yaya kalıyordu. Tam olarak neyi
sigortaladıklarını bilmedikleri için, KO-
Bİ’lerin hasar süreçlerinde sigortaya gü-
veni zedelendi, bu da sektörün önünü

kesti. Virtual i Technologies olarak biz
bunu değiştirdik. Risk lokasyonlarının
tamamını bilgisayar algoritması veya
insan gözüyle değerlendirerek tüm risk
verilerini görünür kılıyoruz. Yapay zekayı
sektörel uzmanlığımızla harmanlayarak
yarattığımız değeri gören vizyoner yatı-
rım ortaklarıyla iş birliği yaparak sigorta
sektörünün geleceğini tasarlamaktan
gurur ve mutluluk duyuyoruz” dedi.

Insurtech şirketi Virtual i Technologies, Bilişim Vadisi GSYF’den
250 bin dolar tutarında yatırım aldı. İsviçre merkezli şirketin
kurucusu Veysel Sinan Geylani, “Yapay zekayı kullanarak 
sigorta sektöründe paradigma değişikliği yaptık” dedi
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Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Meclis gün-Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Meclis gün-
demine gelen Suriye-Irak tezkeresinin eleştirdi. Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a demine gelen Suriye-Irak tezkeresinin eleştirdi. Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a 

“Savaşa komando marşı söyleyen TÜGVA’cılar gitsin. Komutanları da Bilal “Savaşa komando marşı söyleyen TÜGVA’cılar gitsin. Komutanları da Bilal 
Erdoğan olsun” diye seslendi. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel de Suri-Erdoğan olsun” diye seslendi. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel de Suri-

ye-Irak tezkeresine CHP’nin ‘hayır’ diyeceğini açıkladıye-Irak tezkeresine CHP’nin ‘hayır’ diyeceğini açıkladı
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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
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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
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ayna ve üzerine asılı Türk bayrağı
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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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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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TEZKEREYE RET VERIN!
HDP Eş Genel Başkanı Pervin 
Buldan, partisinin grup toplantı-
sında konuştu. Irak ve Suriye’ye 
sınır ötesi operasyon yetkisini 
iki yıl daha uzatan tezkere için 
muhalefet partilerine çağrı yapan 
Buldan, “Gidici olduklarını kendi-
leri de görmektedir. Bu 
tezkere, iktidarın gidiş 
tezkeresidir. Suriye ba-
rışının yanında yer alın. 
Kaybetmekte olan ikti-
darın değirmenine su 
taşımayın. Diyaloğun, 
müzakerenin yanında 
yer alın. Evet demeyin” 
ifadelerini kullandı. 
Tezkere hakkında 
açıklamalarını sürdüren 
Buldan, “Uluslararası 

hukuka aykırı olan bu tezkere 
çürümüşlük tezkeresidir. Aynı za-
manda da çözümsüzlük tezkeresi-
dir. İflas etmiş ekonominin, büyük 
çöküşün üzerini kapatma telaşı-
dır. Bu tezkere Kürt düşmanlığı 
tezkeresidir. Suç örgütleri IŞİD’e 

ÖSO’ya El Nusra’ya ne-
fes aldırma tezkeresidir. 
Bu tezkere toplumsal 
desteğini kaybeden 
AKP iktidarının seçim 
kampanyasıdır. Ney-
miş, terör koridoruna 
izin vermeyeceklermiş. 
Geçin bunları! Koridor 
arıyorsanız Suriye’nin 
içini karıştıran, sizden 
yüz bulan yapılara ba-
kın” dedi. 

TEZKEREYETEZKEREYE  
RET!RET!
CHP Genel Başkanı 

Kemal Kılıçdaroğlu, 
partisinin grup top-

lantısında önemli açıkla-
malar bulundu. Kılıçdaroğ-
lu’nun Meclis gündemine 
gelen Suriye-Irak tezkeresi 
ile ilgili, “Erdoğan “Ben 
bilirim, ben yaparım” diyor, 
aksini söyleyeni de düşman 
ilan ediyor. Gönül isterdi 
ki gruplara bilgi verirsin 
tezkereyle ilgili. Bürokratlar 
gitsinler grup başkanvekil-
lerinin veya partilerin genel 
başkanlarını ziyaret edip 
“Efendim biz bu tezkereyi 
şu şu şu  gerekçelerle geçi-
riyoruz, dolayısıyla burada 
bizim milli çıkarlarımız var” 
deselerdi. İktidarın eskiden 
gelen başka önemli özelliği 
daha var, biz torba kanuna 
alıştık, 20 kanun bir sefer-
de çıkarıyorlar, bir kanun 
diyorlar 20 kanunu çıkarı-
yorlar, hakim de bilmiyor 
hangi kanun hangi maddesi 
değişti avukat da bilmiyor. 
Olay önüne gelince, birisi 
çıkarıp gösterince, o zaman 
fark ediyor” dedi. 

Torba tezkere dönemi
“Ama şimdi torba tezkere 

dönemi başladı her şeyi koy-
muşlar bir tezkerenin içine, 
“Gelin buna evet deyin” 
diyorlar” diyen Kılıçdaroğlu, 
“Niye kardeşim? Hangi ge-
rekçeyle kardeşim? Biz senin 
her dediğinin altına gidip 
mühür mü basacağız. Sen bir 
bak bakalım kardeşim ya, gel 
otur bir bilgi ver, nedir, ne 
değildir diye bize bir anlat 
bunları, ama anlatmıyorsun. 
Değerli arkadaşlar tezkere-
lerle ilgili, terörle mücadele 
konusunda altı ayda bir 
bilgi verilir. Arkasından da 
yeni bir tezkere gelir. Şimdi 
iki yıl, niçin iki yıl bilen var 
mı? Bu işle ilgilenenler 
de bilmiyorlar, gazeteciler 
de bilmiyorlar, akademik 
dünyada bilmiyor. Neden iki 
yıl? “Ben iki yıl getiriyorum, 
sen de oy vermek zorunda-
sın.” Niye kardeşim? Çünkü 
herkesi papağan gibi görme 
alışkanlığı var. Biz Cumhu-
riyet Halk Partisiyiz. Biz bu 
milletin, bu ülkenin menfa-

atini ve çıkarlarını düşünüp, 
senin her dediğine “Evet” 
diyeceksek, o zaman ayrı 
parti niye kuruyoruz? MHP 
söyleyebilir, senin her dedi-
ğine “evet” diyebilir ama biz 
ayrı partiyiz. Biz iki yıl içinde 
bütün Suriyeli kardeşlerimi-
zi ülkelerine göndereceğiz 
diyoruz, davulla zurnayla 
göndereceğiz diyoruz, huzur 
içinde göndereceğiz diyoruz” 
ifadelerini kullandı. 

Kendi toprağına bak!
Konuşmasında barış 

vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, 
“Kavga olmayacak barış 
olacak diyoruz. Büyükelçilik-
leri açacağız kardeşim. Daha 
fazla mülteci istemiyoruz. 
Bunu öngören bütün dü-
zenlemelere karşıyız. Hiçbir 
askerimizin polisimizin Suri-
ye’de şehit olmasını istemi-
yoruz. Suriye’de askerimiz ve 
polisimiz gitti, mücadele edi-
yor, ne mücadelesi kardeşim, 
barış varken neden kavga? 
33 askerimiz şehit edilirken 
sen ne yaptın? Koşa koşa 
Putin’in ayağına gittin! Niye 

bizim askerimiz şehit 
olsun? TÜGVA’cılar 
komando marşı söylü-
yor. Gönder kardeşim o 
zaman onları Suriye’ye. 
Oradaki komutanları 
da Bilal Erdoğan olsun. 
Hiçbir askerimizin, hiç-
bir evladımızın burnunun 
kanamasını istemiyoruz. 
Niye yapıyorsunuz, hangi 
gerekçeyle yapıyorsunuz? 
Bu tezkerede de ayrıca 
yabancı silahlı kuvvetlerin 
Türkiye’de bulunması, bu 
kuvvetlerin cumhurbaşkanlı-
ğı belirleyiciliği esaslara göre 
kullanılması var. Yabancı 
devletlerin askerlerinin 
potinlerinin Türkiye Cum-
huriyeti topraklarını çiğne-
mesini istemiyoruz! Uyuyan 
hücrelere neden müdahale 
etmiyorsunuz? Sen önce 
kendi toprağına, vatanına 
bak! Bu tezkerede ayrıca 
yabancı silahlı kuvvetlerin 
Türkiye’de bulunması var, 
bu ne ne demek? Bahçeli’ye 
soruyorum! Söyle bakalım 
milliyetçi sen misin biz mi-
yiz?” diye sordu. 

İYİ Parti’den yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı’na Irak ve Suriye’ye sınır 
ötesi operasyon yetkisini uzatan tezkereye ‘evet’ oyu kullanılacağı duyuruldu

IYI PARTI EVET DIYECEK
IRAK ve Suriye’ye sınır 
ötesi operasyon için 
Cumhurbaşkanı’na 

verilen yetkinin iki yıl daha 
uzatılmasını öngören tezkere 
hakkıında açıklama yapan İYİ 
Parti Genel Başkan Başdanışma-
nı Aytun Çıray, partilerinin tez-
kereye ‘evet’ diyeceğini söyledi. 
CHP’nin ‘hayır’ yönünde karar 
belirtmesine saygı duyduklarını 
söyleyen Çıray, “Millet İttifak’ı 
ayrı, partilerin siyasi tutumları 
ayrıdır. Bizim ‘Evet’ oyu kulla-
nacak olmamızın iç politika ile 
alakası yoktur” dedi. Parlamen-
ter sistem vurgusu da yapan İYİ 
Partili Çıray, Millet İttifakı’nın 
bir seçim ittifakı olduğunu ifade 
ederek, verecekleri kararın itti-
fakta oluşmuş bir görüş ayrılığı 
olarak yorumlanmaması ge-
rektiğini belirtti. Suriye ve Irak 
tezkerelerinin bir arada oylama-
ya sunulmasını kurnaz bir oyun 
olarak değerlendiren Çıray, 

“Tezkereye Suriye’de bulunan 
Türk askerinin güvenliği için 
‘Evet’ oyu vereceğiz” açıklaması 
yaptı.
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C HP Genel Başkanı Kemal Kılıç-
daroğlu, Ankara'da Muhtarlar ve
Kanaat Önderleri Buluşması'nda

konuştu. Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin içinde
bulunduğu şartları biliyorsunuz. El birliği
ile Türkiye'yi aydınlığa çıkartmamız lazım.
Siyaset kurumun topluma güven vermesi
lazım. Herkesin siyasi görüşü farklı olabi-
lir. Önce milli değerlerimizi bir arada tut-
mak zorundayız. Devletin organları nedir?
Anayasa belirler. İlk dört madde değiştiril-
mesi teklif edilemeyen maddeler. Hiç
kimse ilk 4 maddeye dokunamaz, ilk 4
maddenin teminatı Türkiye Cumhuriye-
ti'nin şerefli vatandaşlarıdır." dedi.

Millet milletvekili seçmiyor

Sistem üzerine eleştiriler yapan CHP Li-
deri Kılıçdaroğlu, “Anayasa diyor ki 3
organ var. Yasama, yürütme, yargı. Bun-
lardan birincisi Yasama organı yani
TBMM. TBMM'de sizin seçtiğinizi san-
dığınız milletvekilleri gerçekten de milleti
temsil ediyorlar mı? Siz aslında seçim
sandığına gittiğinizde milletvekili seçmi-
yorsunuz, bir partiye oy veriyorsunuz.
Yani milletin vekilini millet seçmiyor.
Böyle olunca vekiller Genel Başkanlara
bağlı oluyor. Yapmamız gereken çoklu
organ yetmezliğinden bir an önce iktidarı
kurtarmanın yolu milletin vekilini milletin
seçmesidir. Yürütme yani Cumhurbaş-
kanı ve bakanlar. Devleti saydam kılarlar.
TBMM'nin çıkardığı kanunların gereğini
yürütme organı yapar. Bugün geldiğimiz
nokta, dün önemli bir belge ulaştı. Önce
temel atıyorsunuz, sonra ihale yapıyorsu-

nuz. Temeli atan firmaya ihaleyi veriyor-
sunuz. Önce ihaleyi yapmadan önce te-
meli atıp sonra firmaya veriyorsanız
ortada bu milletin cebine göz dikenlerin
iradesi var demektir. Üçüncüsü yargıdır.
Mahkemelerin bağımsız olması gerekir.
Hepimizin sorumluluğu var. Eğer bizler
evlatlarımıza güzel bir Türkiye bırakma-
yacaksak neden siyaset yapıyoruz? En
altta bir hakim var karar veriyor. Karar
gider yukarıya, oradan gider Anayasa
Mahkemesi'ne. Anayasa Mahkemesi der
ki 'Bu karar yanlıştır düzeltin' Anayasa
Mahkemesi'nin kararı bütün makamları,
mevkileri bağlar ama en alttaki hakim
diyor ki 'Ben AYM'nin kararını uygula-
mam' o zaman nasıl güveneceksiniz? Ha-
kimlik yani yargı can ve mal güvenliği
demektir. Bir haksızlıkla karşılaştığımda
ilk başvuracağım yer hâkimdir” diye ko-
nuştu.

1 kişiye devlet teslim edilmez

Sistem değişikliğiyle devletin yanlış yöne-
tildiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu şu ifa-
deleri kullandı; “Sistem değişti. Kanun
tekliflerini milletvekilleri verecek. Seçildi-
niz ve milletvekili oldunuz, birisi geldi
dedi ki 'Şu tıbbi cihazlarla ilgili kanun
teklifi hazırlar mısınız?' nasıl hazırlaya-
caksınız? Her işi ehline teslim etmeniz
gerekir. Kanun teklifini verenler TBMM
Komisyonları'nda hangi teklife imza at-
tıklarını bile bilmiyorlar. Bunları değiştir-
memiz lazım. Sağlıklı, tutarlı bir rejimi
inşa etmemiz lazım. Bir kişiye devlet tes-
lim edilemez.” DHA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Birkaç
gündür siyasi cinayetlerden bahsedi-
yorlar. Bunlar ciddi sözlerdir. Böyle bir
siyasi cinayet istihbaratı yok" dedi

İİççiişşlleerrii  Bakanı Süleyman Soylu, Anka-
ra’da Trafik Birim Amirleri Toplantısı’na
katıldı. Burada bir konuşma yapan Soylu,

‘siyasi cinayetler’ iddialarına değindi. Soylu iddia-
larla ilgili olarak şunları söyledi: “Birkaç gündür si-
yasi cinayetlerden bahsediyorlar. Bunlar ciddi
sözlerdir. İçişleri Bakanı’yım, sordum, böyle bir siyasi
cinayet istihbaratı var mı? Yok. Bu bir FETÖ taktiği-
dir. 2016 Mart ayında Ana Muhalefet Genel Başkanı
aynı siyasi cinayetler ifadesini kullanmış. Acaba bu
bir şifre midir? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı,
başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun
ve bazı siyasetçilerin “siyasi cinayetler işlenebileceği”
iddialarıyla ilgili re’sen soruşturma başlatmıştı.”

MILLETIN CEBINE GOZ
DIKEN BIR IRADE VAR!

Siyasi cinayet
ihbarı yok

EErrcciiyyeess  Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığı
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı
(TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen yerli aşı

"TURKOVAC" için çalışmalar sürüyor. Son olarak
Sağlık Bakanı Fahrettin Kova, sosyal medya hesa-
bından TURKOVAC'a ilişkin bir paylaşım yaptı.
Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Turko-
vac’ı Türkiye’nin hizmetine sunmaya hazırlanıyo-
ruz. Daha önce 2 doz aşı yaptırmış, Covid-19
geçirmemiş, 18-59 yaş arası sağlıklı herkes bize 
destek olabilir! 3. doz aşı tercihi serbest. Ama
madem gönüller yerli aşı Turkovac’ta, en az
3.000’imiz Turkovac’ı tercih etmeli."

Fahrettin Koca’dan
‘Turkovac’ çağrısı

Sıkı dur Erdoğan
başbakan geliyor!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener,
"Gittiğimiz her yerde, millet bizi çağırı-
yor. Sandıkları patlatmaya, milletimi-
zin iradesini, yeniden iktidar yapmaya
geliyoruz. Sıkı dur Sayın Erdoğan, 
başbakan geliyor" diye konuştu

AAkkşşeenneerr,, TBMM’de partisinin grup
toplantısında konuştu. Akşener, Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’ın,  "Muhalefet,

Türkiye’nin bu salgın sürecini, çok daha başarılı
bir şekilde yönetmesini sağlayacak, tek bir teklif
dahi getirmedi" dediğini hatırlatarak, "11 Şubat
2020’de, yani, ülkemizde henüz ilk vaka görülme-
den önce; 'Olası bir salgında, gereken önlemleri
aldınız mı? Maske, serum ve ilaç stoku yapılıyor
mu? Aşı konusunda, herhangi bir kurum çalışma
yapıyor mu?', sorularını  kim sordu? Pandeminin
ilk günlerinde; 'En az 2 hafta karantina ilan edin,
bu iş kontrolden çıkıyor' diyerek, kim uyardı?"
diye konuştu. Akşener, Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’ın eleştirilerini kabul etmediklerini belirterek,
pandemi sürecinde hükumeti her konuda uyar-
dıklarını ve önerge getirdiklerini vurguladı.

Enerji krizi büyüyor

Dünyada bir enerji krizi yaşandığını belirten Ak-
şener, "Normalleşen piyasalar ve üretim sektörü,
eskisinden daha fazla enerjiye ihtiyaç duyuyor.
Dolayısıyla, enerji üretim sektörü ve hammadde
üreticileri, böylesine bir talebi, karşılamaya yetişe-
miyor. Peki, dünya kapıdaki enerji krizini konu-
şurken, büyük ekonomist ve dış politika duayeni,
Sayın Erdoğan ve arkadaşları ne yapıyor? Küre-

sel bir enerji krizi, tüm dünyada, hızlı bir şekilde
büyüyor" dedi.  

Proje dedikleri şeyler rant

İYİ Parti’nin iktidara yürüdüğünü söyleyen 
Akşener, "Gittiğimiz her yerde, millet bizi çağırı-
yor. Sandıkları patlatmaya, milletimizin iradesini,
yeniden iktidar yapmaya geliyoruz. Ortaklarınla
sürdüğünüz sefaya son verip, hizmet nasıl yapı-
lırmış, ülke nasıl yönetilirmiş, cümle aleme gös-
termeye geliyoruz. Bu ucube sistemin devri, artık
bitti. Sıkı dur Sayın Erdoğan, başbakan geliyor"
dedi. İYİ Parti’nin her zaman, çözümleri olaca-
ğını ifade eden Meral Akşener, "Ama İYİ Par-
ti’nin hiçbir zaman, kayırdığı yandaşları
olmayacak. Çünkü biz, her daim haktan, her
daim milletimizden yanayız. Çünkü biz, projeye
değil, ranta karşıyız. Çözüm üretmenin birinci
koşulu, dertleri bilmektir" değerlendirmesinde 
bulundu. NERGİZ DEMİRKAYA

GGeelleecceekk  Partisi Aydın'da çatırdadı. İl Teşkilat
Başkanı Nevzat Aktaş ile Yönetim Kurulu Üyesi
ve İnsan Hakları Başkanı Serkan Deniz sosyal

medyadan yaptıkları paylaşımlarla İl Başkanı Suzan Yücel
Milli'yi suçlayarak istifa etti. Genel Merkez'in Milli'yi görev-
den almasını isteyen Aktaş, il başkanının ayrımcılık yapa-
rak insanlık suçu işlediğini öne sürdü. Genel Başkan
Ahmet Davutoğlu'nun geçtiğimiz günlerde Kuşadası İlçe
Binasının açılışında yaptığı konuşmada ”Bu binada kutup-
laşma, insan ayrımcılığı, renk dil din ayrımcılığı, gruplaşma
olamaz”sözlerini hatırlatan Aktaş, Suzan Yücel Milli'nin
tam tersi davranışlar içinde olduğunu öne sürdü.

Sözlerin arkasında durulmalı

İl Başkanı Suzan Yücel Milli'yi sert sözlerle eleştiren Aktaş,
genel merkeze şu ifadelerle seslendi:“Oturduğu koltuğu in-
sanlara karşı silah olarak kullanan, kutuplaşma, grup-
laşma, renk dil din ayrımcılığı yapanı Genel Merkez
görevden almalıdır. Genel Merkez yapılan yanlışın hesabını
sormalıdır. Genel Başkanımızın Kuşadası İlçe Binasının
açılışında söylediği sözlerinin arkasında durulmalıdır.”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Dün elime önemli bir belge ulaştı. Önce temel atıyorsunuz, sonra
ihale yapıyorsunuz. Temeli atan firmaya ihaleyi veriyorsunuz. Önce ihaleyi yapmadan önce temeli atıp sonra
firmaya veriyorsanız ortada bu milletin cebine göz dikenlerin iradesi var demektir” açıklamasını yaptı

Türkiye’deki mevcut siyasi sistemin yanlış olduğunu kaydeden CHP Lideri
Kemal Kılıçdaroğlu, “Devlet 1 kişinin iradesine teslim edilemez” diye konuştu.

Gelecek Partisi istifalarla sarsıldı

Türkiye’nin kötü yönetildiğini söyleyen İYİ Parti Genel Başkanı
Meral Akşener, “Önümüze proje diye rant koyuyorlar” dedi.

Fahrettin
Koca

Süleyman
Soylu

TERÖRLE MÜCADELEDEN
RAHATSIZ OLANLAR VAR!

KİMSE ENDİŞE ETMESİN!
KEMAL Kılıçdaroğlu, partisi-

nin grup toplantısında ekonomi-
ye ve gündemdeki gelişmelere 
dair ise “Çok ciddi sorunlarla 
karşı karşıya olduğumuzu ben de 
biliyorum; esnafımız da, vatan-
daşımız da. CHP olduğu sürece 
hiç kimse endişeye kapılmasın. 
Bu ülkenin demokrasisini büyüt-
mek, gelirini büyütmek gibi tari-
hi bir görevimiz var. Bu görevin 
başındayız. Pandemi döneminde 
ciddi sorunlar yaşadık. Sağlık 

çalışanlarımız 36 saat çalıştılar. 
Büyük mücadeleler verdiler. 
Onlara minnet borcumuzu alkış-
larla dile getirdik. Bir sağlık çalı-
şanının 36 saat çalışması demek 
kadro eksikliği var demektir. 
Dışarıda atama beklemeyenleri 
neden atamıyorsunuz? Var olan 
kadroları kimler boş tutuyor? 2 
Temmuz günü bakan, ‘Atama 
bekleyen sağlıkçıları atayacağız’ 
diyor, ne oldu?” açıklamasını 
yaptı. 

CHP Grup Başkan Vekili Özgür 
Özel de tezkere oylamasında 
‘hayır’ oyu kullanacaklarını 

duyurmasının hemen ardından AK 
Parti’den açıklama geldi.  AK Parti 
Genel Başkan Yardımcısı ve Parti 
Sözcüsü Ömer Çelik, CHP’nin tezkere 
oylamasında ‘Hayır’ oyu kullanacağını 
açıklamasının ardından Twitter hesa-
bından bir dizi paylaşımda bulundu. 
“Tezkere, Türkiye’nin milli güvenliği 
açısından güçlü bir irade beyanıdır” di-
yen Çelik, “Bu irade beyanı Türkiye’nin 
milli birlik ve bütünlüğünü korumaya 
her şart altında kararlı olduğumuzu 
ve bunun için her türlü meşru mü-
cadeleyi vereceğimizi ifade eder. Bu 
irade sayesinde sınırlarımız yakınında 
kurulmak istenen terör devletçikleri 
ortadan kaldırılmıştır. Eğer bu irade 
beyanı olmasaydı PKK ve DEAŞ gibi 
terör örgütlerinin sınırlarımıza yakın 
yerlerde fiili oluşumları söz konusu 
olacaktı. Buna asla izin vermeyeceğiz” 
ifadelerini kullandı. 

Gerekçeler mantıksız
Açıklamasını, “Yüce Meclisin takdirine 
sunulan tezkereler Türkiye’nin milli gü-
venliği açısından gerekli iradeyi temsil 
eder” şeklinde sürdüren Çelik, “Bu tez-

kerelere karşı çıkanların gerekçelerini 
bugün dinledik. Bu mantıksız gerekçele-
ri üretenlerin hiçbir şekilde Türkiye’nin 
milli güvenliği konusunda hassasiyeti 
yok. Bu mantıksız gerekçelerle tezke-
relere karşı çıkmaktan bahsetmek ve 
hayır oyu vermek, milli güvenliğimizi 
zaafa uğratmaya bahane üretmektir. Bu 
yaklaşım, sınırlarımızdaki terör olu-
şumlarına elverişli ortam oluşturmaya 
çalışmaktır” eleştirisinde bulundu. 

Mesele çok açık
Türkiye’nin terörle mücadelesinde or-
taya konulan irade beyanının “süresi-
ni” tartışma konusu yapmanın savrul-
ma olduğunu belirten Çelik, “Türkiye 
kararlı ve her türlü bedeli ödemeye 
hazır biçimde terörle mücadele ede-
cektir. Türkiye’nin terörle mücadelede 
uluslararası işbirliğine destek verdiğini 
ifade eden maddeler yıllardan beri 
tezkerelerde zaten vardır. Bunu ifade 
eden tezkere maddelerini anlama-
yanların, milli güvenlik konusunda 
alfabeyi bilmediği açıktır. Mesele 
açıktır; birileri Türkiye’nin terörle mü-
cadelesinden rahatsızdır. Bunu açıkça 
söyleyemeyenler, terörle mücadele 
kararlılığının süresini tartışma konusu 
yapmaktadır” dedi. 

CHP’nin tezkere oylamasında ‘hayır’ oyu kullanacaklarını duyurmasının ardından açıklama yapan AK 
Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Mesele açıktır; birileri Türkiye’nin terörle mücadelesinden rahatsızdır. Bunu 

açıkça söyleyemeyenler, terörle mücadele kararlılığının süresini tartışma konusu yapmaktadır” dedi
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K oronavirüs salgını bütün hızıyla ya-
yılmaya devam ederken eylül ile bir-
likte aşılama sayılarında ciddi

düşüşler başladı. Haftada 7 milyon doz aşı
kapasitesine rağmen, haftada 2-2,5 milyon
doza düştü. Oysa hedeflenen toplumsal bağı-
şıklık oranına ulaşmak için bireylerin tam
aşılı olması yetmiyor. Yaygın aşılama da en
az bunun kadar önemli.

TÜİK’e göre Türkiye nüfusu yaklaşık 83,6
milyon. Dolayısıyla toplumsal bağışıklık için
gereken yüzde 80’lik orana ulaşmak için yak-

laşık 70 milyon nüfusun tam doz olarak aşı-
lanması gerekiyor. Aşısı tam olanların sayısı
yaklaşık 46,7 milyon. Yani nüfusun yüzde
55’i aşılı.

Aşılı nüfus oranını en kötü ihtimalle yüzde
70’e çıkarmamız gerektiğini belirten Sağlık
Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Serap Şimşek, şunları söyledi:
“Yeni aşılanan sayımız çok düşük. En riskli
grup olan 65 yaşın üstündekilerin aşı oranı
yüzde 85. Bu grup çok riskli aşılanma oran-
larında yüzde 95’e ulaşmalıyız. Hala çok

fazla aşısı tamamlanmamış yaşlı hasta kay-
bediyoruz. Bir doz, iki doz (inaktif aşı) olan-
lar korunduklarını düşünmesinler. Tüm
dozların tamamlanması gerekiyor. Gebeler
hiç aşı olmuyor. Gebe ölüm hızı çok arttı.
Covid-19 aşıyla önlenebilen bir hastalık. Eli-
mizde aşısı da varken bu kadar çok insanın
her gün ölmesi çok acıklı bir durum. Başlan-

gıçta günde milyon aşı yapıyorduk. Ölümleri
engellemek için o hızda devam etmeliydik.
En az 20-22 milyon kişiyi çok hızlı aşılama-
mız gerekiyor.”

Aşı karşıtları zarar veriyor

Tereddüt yaşayanlarla etkili bir iletişim
kurulması ve aşının anlatılması gerektiğini
vurgulayan Yavuz,  şunları söyledi: “Elimiz-
dekilere baktığımızda Covid-19 aşılamasında
çok daha iyi ve sonuç alabilirdik. Fakat ‘in-
sanları zorlamayacağız’ diye bir kaygı var.
Oysa ki zorlamalıyız. Gerekli noktalarda kes-
kin kararlar da alınabilir. Fransa gibi aşı kar-
şıtlığının çok yüksek olduğu bir ülkede bile

bizden daha yüksek oranda aşılanma var.
Birçok yere zorunlu aşı koydular. Biz de sağ-
lık çalışanlarına, öğretmenlere ve başka
halkla yüz yüze çalışanlara zorunlu aşı koy-
malıyız. Sonuçta elimizde etkinliği gösteril-
miş, düzgün aşılar var.”

Aslında aşı karşıtlarının sayısının çok ol-
madığını, 25-30 hesabın sosyal medya üze-
rinde etkili olmaya çalıştığını belirten Yavuz,
“Bunlar kötü, cahil, şarlatan, psikolojik so-
runları olan, başka şekilde var olamamış in-
sanlar. Dünyada da böyle. Toplum sağlığı ile
oynuyorlar. Halk sağlığını sorumsuzca göz
ardı ediyorlar. Bu kadar serbestlik olur mu?”
ifadelerini kullandı.

Eylülde aşı rehaveti başladı

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de            Basın:(1475847)

PROPAN VE LPG SATIN ALINACAKTIR  
İSTANBUL TED.BLG.BŞK (MSB) MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

PROPAN VE LPG (45 KG'LIK TÜPLERDE) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu madde-
sine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak-
tır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN :2021/645807
1-İdarenin
a) Adı :İSTANBUL TED.BLG.BŞK (MSB) MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

MSB BAĞLILARI
b) Adresi :Hoca Paşa Mahallesi / Kennedy Caddesi No:2 34112 

Sirkeci FATİH/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası :2125140010 - 2125140020
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği 
internet sayfası :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı :PROPAN VE LPG (45 KG'LIK TÜPLERDE)
b) Niteliği, türü ve miktarı :PROPAN 20.000 KG., LPG (45 KG.’LIK TÜPLERDE) 22.000 KG.

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

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :İhale Dokümanı EK-B çizelgede belirtilen teslim yerlerine 
teslim edilecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi :Sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren EK-B'de 
(teslim yeri, tahsis miktarları ve teslimat programı) belirtilen teslim 
programına uygun olarak teslim edilecektir ancak işin bitiş tarihi 
31 Aralık 2022 tarihini geçmeyecektir.

d) İşe başlama tarihi :01.01.2022
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :22.11.2021 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri 
(e-tekliflerin açılacağı adres) :MSB İstanbul Tedarik Bölge Başkanlığı İhale Salonu - Sirkeci/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.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu

izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
İstekli, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş teklif sahibinin  LPG Depolama veya Dağıtıcı 
Lisansı olduğunu gösteren belgeyi veya
İstekli; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş Depolama veya Dağıtıcı Lisansı sahibi-
nin bayisi ise, Bayilik yazısı ve Bayilik sözleşmesi ile Bayilik yetkisini veren lisans sahibine ait Depo-
lama veya Dağıtıcı lisansı olduğunu gösteren belgeyi ihale komisyonuna sunacaktır.
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:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza
kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin 
e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale
yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 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.

Fatih'te kaldırımdan ilerleyen ve scoo-
terın direksiyonuna poşetler asarak
yük taşıdığı için bir kişiye toplamda

458 lira para cezası uygulandı. Sürücü, "Bilmi-
yordum. Öğrenmiş oldum. Tramvay kalabalık
olduğu için binmek istemedim. Araçlar sıkıştır-
masın diye kaldırımdan gittim. Bundan sonra
yolun kenarından gideceğim" dedi. Yine Fatih'te
kaldırımdan gittiği için ceza kesilen bir sürücü
de, "Niye durdurdular bilmiyorum. Ters gittiğim
için ceza mı yazılıyor? Ne ce-
zası? Daha önce de kullanı-
yordum ceza yoktu" diye
konuştu.

Cezadan haberim yok!

Beşiktaş Dolmabahçe Cad-
desi'nde yapılan denetim-
lerde, scootere iki kişi
binenler ve kaldırımda scoo-
ter kullananlara cezai işlem
uygulandı.Kaldırımda scoo-
ter kullandığı için ceza uygulanan sürücü "Ben
zaten duracaktım. Onun için geldim. Kaldırımda
kullanmanın yasak olduğunu biliyorum. Ceza-
dan da haberim yok" dedi. Heybeliada'da yaşa-
dığını ve orada kaldırımda scooter kullanmanın
yasak olmadığını söyleyen bir sürücü ise " Ben
burada yaşamıyorum. Adada yaşıyorum. Orada
UKOME kararı var. Serbest" diye konuştu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na
sunulan suç duyurusu dilekçesine göre
olay şöyle gerçekleşti: Ev Hanımı Emel

Yavuz, telefonunu tamir etmek için 16 Temmuz
2021 tarihinde telefoncuya gitti. Eve geldiğinde
kendisi adına sanal kart hesabı açıldığını fark
eden Yavuz, hesabından yaklaşık 4 bin lira para
çekildiğini gördü. İddiaya göre, Yavuz'un mağ-
duriyeti bununla da sınırlı kalmadı. Hakkında
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyu-
rusunda bulunulduğunu öğrenen Yavuz, kara-
kola giderek 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi.
Yavuz'un sunduğu suç duyurusu dilekçesinde
"Karakola çağırıldığımda Fuat K.'nin benden şi-
kayetçi olduğunu öğrendim. Beni dolandıran ki-
şinin Fuat K.'nin kredi kartı
bilgilerim üzerinden onu da dolan-
dırdığını anladım. Burada dolandırı-
lan kişilerden biri de benim" ifadeleri
kullanıldı.  Yavuz, dilekçesinde ken-
disini dolandıran kişi ya da kişilerin
tespit edilmesini, haklarında "Kredi
kartı ve sanal kart dolandırıcılığı" su-
çundan dava açılmasını talep etti.

Kaldırımda scooter
sürenlere af yok!

Başına gelenler pişmiş
tavuğun başına gelmedi

info@gazetedamga.com.tr

Abdullah ASLAN

K amuoyunu ve işletmeleri bilgilen-
dirmek, gerekli durumlarda yasal
işlem uygulamak amacıyla Gıda

Denetim Seferberliği Tarım ve Orman Ba-
kanlığı tarafından başlatıldı. Bahçeliev-
ler'de bir et entegre tesisine yapılan Tarım
ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı
Akif Özkaldı katıldı. İstanbul İl Tarım ve
Orman Müdürü Ahmet Karaca ve Bahçe-
lievler İlçe Tarım ve Orman Müdürü
Murat Levent bakan yardımcısına eşlik
etti. Denetimlerde gıdaların depolandığı
soğuk hava dolapları, personellerin kullan-
dığı malzemeler, personellerin kıyafetleri,
hijyen kuralları gibi çok sayıda unsur kont-
rol edildi. Gıda malzemelerinden alınan
numuneler gıda analiz laboratuvarlarına
gönderildi. Laboratuvardan gelen sonuca
gıda üretim tesislerinin üretim uygunlu-
ğuna karar verilecek. Aynı zamanda gıda
üretim tesislerinde tespit edilen olumsuz-
luk olursa işletmeye bildirilerek 45 gün
süre verilecek. İl Tarım ve Orman Müdürü
Ahmet Karaca ve Bahçelievler İlçe Tarım
ve Orman Müdürü Murat Levent et en-
tegre tesisi denetimi tamamladıktan sonra,
Bahçelievler'de bulunan bir fırını denetledi.
İl Müdürü tarafından bizzat tespit edilen
üretim alanlarındaki deformasyon, gıda
tüketim ürünlerinin yanlış konumlandırıl-
ması gibi olumsuzluklar işletmeye bildiri-
lerek, bu olumsuzlukların düzeltilmesi için
45 gün süre verildi. İl Tarım Müdürü
zaman zaman görevlileri dikkate almaları
gereken esaslar konusunda uyardı.

Bütün analizler yapılıyor

Akif Özkaldı, "Gıda güvenliği konusunda
tek yetkili bakanlık Tarım ve Orman Ba-
kanlığı'dır. Temel hedefimiz tüketici sağlı-
ğını en üst düzeyde korumaktır. Bu hedef
doğrultusunda, tarladan, çiftlikten sofraya
kadar gıda zincirinin bütün aşamalarında

yılın her gününde aralıksız yapıyoruz.
Toplam 7 bin 300 Kontrol görevlisiyle de-
netimlerimizi gerçekleştiriyoruz. 41 kamu
laboratuvarı 104 özel gıda kontrol labora-
tuvarı ile aldığımız numuneler ile gıda
analizleri yapılmaktadır. İstanbul ilinde
genel bir bilgi verecek olursak gıda dene-
timleri konusunda çok güçlü bir altyapıya
sahibiz. İstanbul'da 760 kontrol görevlisi
ile, 1 kamu gıda laboratuvarı,29 da özel
gıda kontrol laboratuvarı ile bütün bu ana-

lizleri kamu özel gerçekleştiriyoruz" dedi.

En iyi denetçi tüketicidir

Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı "Türkiye ge-
nelinde gıda üretim, gıda satış, toplu tüke-
tim yeri olmak üzere toplamda 720 binin
üzerinde tesis var. İstanbul ilindeyse bu
rakam 126 bin. 2019 yılında 1 milyon 216
bin gıda denetimi yapılmıştır. 2020'deyse
pandemiye rağmen gıda işletmelerine 1 mil-
yon 357 bin denetim gerçekleştirilmiştir. İs-

tanbul'da 2019'da 226 bin 384 2020 yılında
ise 217 bin 538 bin denetim yapıldı. 2021 yı-
lında bugüne kadar 191 bin 795 denetim ya-
pılmıştır. Sene sonuna kadar geçen seneki
yaptığımız denetim sayısını aşmayı hedefli-
yoruz. En iyi denetçi tüketicinin kendisidir.
Kanun kapsamında, taklit ve tağşiş yapan
gıda işletmecilerine 50 bin liradan 2 milyon
liraya kadar idari para cezası, hapis cezası,
adli para cezası ve gıda sektörü faaliyetlerin-
den tamamen men cezaları var" dedi.

İstanbul’da 191 bin
795 denetim yapıldı
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 'Gıda Dene-
tim Seferberliği'ne katılan Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan
Yardımcısı Akif Özkaldı, "2021 yılında bugüne kadar 191 bin
795 denetim yapılmıştır. Sene sonuna kadar geçen seneki
yaptığımız denetim sayısını aşmayı hedefliyoruz" dedi

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca "Denetim-
lerde üretimin bütün proseslerini hammadde kabulünden başlayarak son
çıkış noktasına kadar neler yapıyorlar onları kontrol ediyoruz. Et nereden
gelmiş, sağlık raporu var mı, ne kadar depoya girmiş bunların tamamını
kontrol ediyoruz. Bir de numuneler alıyoruz ürünlerden, numunelerde
histolojik, mikrobiyolojik ve serolojik olarak teste tabi tutacağız" dedi.

Son çıkışa kadar kontrol
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ZAYİLER
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
15 Temmuz Şehitleri Kız Öğrenci Yurdu kartımı 

kaybettim. Hükümsüzdür. Gülnihal LALELİ

Kimliğimi kaybettim. Hükümsüzdür. Lokman Çamur

mahmutoyman@dolmabahceokullari.com.tr

MAHMUT HOCA DİYOR Kİ

Mahmut OYMAN

Ö ncelikle bu köşede sizlerle olmaktan
mutluyum, Mahmut Hocanız olarak
eleştirel bir bakışla iyiyi, doğruyu,

yanlışı bu pencereden sizlerle paylaşmak ol-
dukça keyifli olsa gerek.

Bu köşe yazımda Cumhuriyeti ve her zaman
ilkeleri doğrultusunda hareket edeceğimiz Ata-
türk’ü tekrar anımsatmak nedeniyle başlık
“CUMHURİYET ADINA” olsun dedim.

98. yılını kutladığımız Cumhuriyetin 98 yıl
evveline giderek, geleceğin Türkiye’sini şekillen-
direcek bazı kavramlara değinmek istiyorum
değerli dostlarım. Cumhuriyet; kolay tanımıyla
halkın egemenliğini; ya doğrudan doğruya ya
da seçtiği temsilciler aracılığı ile kullandığı bir
devlet şeklidir. Cumhuriyetçilik ise; Ulusal haki-
miyet ülküsünün en iyi, en emin en elverişli hü-
kümet şekli olduğuna inanmaktır. Cumhuriyetin
yapısında padişahlığa, halifeliğe yer yoktur, do-
layısıyla tutuculuğa ve yobazlığa da yer olmaya-
caktır. Bu da şunu gösteriyor ki uygarlıktan
nasibini almış toplumlar için en uygun idare
tarzı Cumhuriyet idaresidir.

İşte; Mustafa Kemal Atatürk planında sal-
tanatı ve hilafeti kaldırdığı gün kafasında
Cumhuriyeti kurmuştu zaten. Aslında çökmüş
olan imparatorluk ve onun kalıntılarını orta-
dan kaldırdıktan sonra ne padişaha ne de onun
dinsel uzantısı olan halifeye ve hilafete ihtiyaç
vardı. Gerçekte Cumhuriyetin ilanı bir an-
lamda sistemin adının konmasıydı.

Çünkü Atatürk Cumhuriyeti ilan etmeden
önce onun alt yapısını da titiz bir şekilde hazır-
lamıştı. İşte bunun içindir ki karşılaştığı zor-
luklar; çok kısa zamanda an az zararla ve
Cumhuriyetin gerekleri içinde de çözülmüştür.
Bu sisteme yalnızca idare edenler değil, bizler
de yani idare edilenler de sahip çıkmalıyız.
Çünkü Cumhuriyetin gerçek sahibi biz yurttaş-
larız. Cumhuriyetin nimetlerinden uygar bir
toplum olduğumuz oranda yararlanacağımızın
da bilincinde olmalıyız.

İnsan olarak kullanabileceğimiz şu anda
mevcut her ne tür hakkımız var ise, tümünü bu
yönetim şekline yani Cumhuriyete borçluyuz.
Tartışılması ve sınıflandırılması konusunda
gerek kişisel, gerekse ulusal boyutta hiçbir tavize
ve hiçbir hoşgörüye asla açık olmamamız gere-
kiyor çünkü bu gücü Ulusal Kurtuluş Savaşını
gerçekleştirenlerin inancından alıyoruz.

Siz değerli dostlarımın, okurlarımın de-
mokrasiye ve Cumhuriyet bağlılığı şahsım için
ayrı bir övünç kaynağı, Ulusum için gelecek
güvencesi olacaktır.  

Hep sahiplendik, sahipleneceğiz,
Asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz.
Hep şerefle, gururla kutlayacağımız
CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN.  

Cumhuriyet Adına

Prof. Dr. Sinan Canan, Ümraniye Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdür-
lüğü’nün ortaklaşa düzenlediği “Kültür-Sanat Okulda Başlar” programının
konuğu oldu. Öğrenciler, Canan’ın verdiği konferansa büyük ilgi gösterdi

Ümraniye Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü’nün eğitim-öğretim dönemle-
rinde uygulamaya koyduğu “Kültür-Sanat

Okulda Başlar” programında Prof. Dr. Sinan Canan,
Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi öğrencilerine konferans
verdi.  Sinan Canan, “Dijital Dünyada İnsan Kalmak”
adlı konferansta günümüz dünyasında hızlı bir şekilde
dijitalleşen yaşam koşullarının beyne olan etkisi, beynin
dijitalleşmedeki rolü ve buna gösterdiği uyum ele
alındı.  İnsanın, yeni ve gelişen dünyaya adaptasyon
sürecinin incelendiği program öğrencilerin ilgisiyle kar-
şılandı. Alanında isim yapmış olan yazar, sanatçı,
sporcu, akademisyen, araştırmacı ve gezginlerle öğren-
cilerin bir araya getirildiği “Kültür-Sanat Okulda Baş-
lar” programları her defasında farklı okullarda
gerçekleştirilirken, bu programlarda öğrencilerin farklı
bakış açıları kazanmaları için söyleşi, konferans ve se-
minerler düzenleniyor. Öğrencilerin bu etkinlikler ara-
cılığıyla, rutin okul faaliyetleri arasında sosyalleşmeleri
ve farklı alanlarda bilgi sahibi olmaları hedefleniyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi
tarafından Fevzi Çakmak
Mahallesi’nde yapımı ta-

mamlanan 788/1 Sokak Parkı açıldı.
Park açılışına Gaziosmanpaşa Belediye
Başkanı Hasan Tahsin Usta, ilçe proto-
kolü ive vatandaşlar katıldı. Kurdele ke-
simini çocuklar ile birlikte yapan Usta,
parkı çocuklara emanet etti. Gazios-
manpaşa Belediyesi tarafından 2.057
metrekarelik alanda yapılan parkta, 110
metrekare çocuk oyun alanı, 2 adet fit-
ness alanı ve 5 adet fitness aleti ile 6
adet pergola alanı oluşturuldu. Yeni
parklar için çalışma yaptıklarını söyle-

yen Usta, "Fevziçakmak Mahallemizde
park açılışımızı gerçekleştiriyoruz. Ön-
celikle hayırlı olsun. Yine sizlerden
gelen talep doğrultusunda buraya park
yapılması konusunda karar verdik. Bu-
rayı da düzenli bir şekilde kullanacağı-
nızı düşünüyorum. Bu parkı size
emanet ediyorum. Fevziçakmak Ma-
hallemize ve Gaziosmanpaşa ilçemize
yakışan yeni parklar yapmak istiyoruz.
Şimdi onun çalışmalarını başlattık. İn-
şallah önümüzdeki yıl bu bölgenin ta-
mamını çocuk oyun alanları, spor
alanları ve parklarla şehrimize kazan-
dırmaya çalışacağız" diye konuştu.

Dijital dünya konuşuldu
BAŞARI UZUN BİR YOLCULUK BİÇİMİDİR

YARGILAMA
BASLADI

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylem-
lere ilişkin haklarında "Toplantı ve

Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na Mu-
halefet" suçundan 3'er yıla kadar
hapisleri istenen 97 sanık hakim

karşısına çıktı. Sanıklar, suçlamaları
kabul etmeyerek beraatlarını istedi

İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkeme-
si'nde yapılan duruşmaya 50 sanık ve
avukatları katıldı. Duruşmada kimlik

tespitinin ardından sanıkların ilk savun-
maları alındı. Sanıklar, basın açıklaması
çağrısını sosyal medyadan duyduklarını
ve açıklamanın yapılacağı yere giderken
polis tarafından gözaltına alındıklarını
ifade ettiler. Sanıklar, haklarındaki suçla-

maları kabul etmeyerek beraatlarını
talep ettiler. Duruşma, savunmaları alı-
namayan diğer sanıkların savunmaları
alınması için yarına ertelendi.

3'er yıla kadar hapis talebi

1 Şubat 2021 tarihinde basın açıklaması
yapmak için Boğaziçi Üniversitesi'nin
Güney Kampüsü kapısında toplanan

108 kişi gözaltına alınmıştı. 10 kişi emni-
yetteki işlemlerinin ardından serbest bı-
rakılırken, 1 kişi ise 18 yaşından küçük
olması nedeniyle dosyası ayrılmıştı. İs-
tanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 97
kişi hakkında hazırladığı iddianamede,
"Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanu-
nuna muhalefet" suçundan 3'er yıla
kadar hapisleri isteniyor. DHA

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Sokak İyileştirme Projesi” kapsamında yenileme çalışmalarına başlanan Fatih Mahallesi
Hastane Caddesinde incelemelerde bulundu. Başkan Yılmaz, “Silivri’mizin her köşesi ilçemize yakışır hale gelecek” dedi

Hastane Caddesi yenileniyor

Silivri Belediye Başkanı Vol-
kan Yılmaz’ın talimatıyla
başlatılan “Sokak İyileştirme

Projesi” tüm hızıyla devam ediyor. Son
olarak Fatih Mahallesi Hastane Cad-
desinde başlanan sokak iyileştirme ça-
lışmalarını yerinde inceleyen Başkan
Yılmaz, “Alibey, Piri Mehmet Paşa ve
Mimarsinan gibi özellikle merkez ma-
hallelerimizde altyapı yenileme ve
sokak iyileştirme projesi yürütüyoruz.
Toplamda 100’ü aşan cadde ve sokağı-
mızı yeniledik. Yıllardır ihmal edilen
kronik sorunları çözüme kavuşturduk.
Şuanda Fatih Mahallemizdeki Has-
tane Caddesini de yenileme çalışmala-
rımıza dâhil ettik. Fen İşleri
Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yü-
rütülen çalışmalar kapsamında, 1200

metrelik cadde boyunca yol yenileme,
asfalt serimi, kaldırım ve aydınlatma
yapıyoruz. İhtiyaç duyulan alanlarda
da Telekom altyapı yenilemesi olacak.
Buradaki çalışmalar sona erdiğinde
caddemiz daha güvenli ve modern bir
hale kavuşacak. Atılım ve Yatırım Yılı
ilan ettiğimiz 2022 yılı boyunca sokak
yenileme çalışmalarımız aralıksız bir
şekilde devam edecek. Silivri’mizin her
köşesi Silivri’ye yakışır bir hale gelecek”
dedi. Ziyaret sırasında esnaf ve ma-
halle sakinleriyle sohbet eden Başkan
Yılmaz, vatandaşların taleplerini dinle-
yerek devam eden çalışmalar hakkında
bilgi verdi. Fatih Mahalle sakinleri ve
esnaflar, yapılan çalışmalardan dolayı
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yıl-
maz’a teşekkür etti.

GOP'a bir park daha geldi



10 27 EKİM 2021 ÇARŞAMBA www.gazetedamga.com.tr 

İ stanbul'da kiralık daire sayısı azalırken, dairelere is-
tenen kira fiyatları artmaya devam ediyor. Bir em-
lakçının internette müşteri aradığı Kadıköy

Rasimpaşa Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın bodrum katın-
daki 12 metrekarelik bölüm için istenen kira bedeli tepki-
lere neden oldu. Oldukça harap ve örümceklerle dolu
odanın yanında bulunan farklı bir odayla banyo ve tuvaleti
ortak kullanılıyor. Mutfağı olmayan odanın ufak bir de
penceresi bulunuyor. Sahibinin 1 odalı daire için istediği
kira bedeli ise aylık bin 250 lira. Oda için ayrıca bin 250
lira depozito, bin 250 lira da emlakçı komisyonu isteniyor.
Bu odayı kiralamak isteyenlerin ilk etapta 3 bin 750 lira
ödemesi gerekiyor. Öte yandan, dairenin ortak kullanım
alanından bir de akasya ağacı geçiyor. İlanı internete yük-
leyen emlakçı Oytun Mertol, daireye ilginin olduğunu
fakat çoğu kişinin de kendisine olumsuz mesajlar gönder-
diğini söyledi.

Kiracılar için üzücü

Tartışma yaratan daire ilanını koyan emlakçı Oytun Mer-
tol, yaşanan kira artışlarıyla ilgili "6 yıl-
dır emlakçılık sektöründeyim. Kira
artışları mülk sahipleri için güzel bir şey
ancak kiracılar için üzücü. Bir bakıma
iyi de oldu. Çünkü gayrimenkul yatırımı
yapan insanlar aldıkları kira gelirinin
karşılığını alamıyorlar. Banka faizi ne-
redeyse aldığı kiranın 3-4 katına karşı-
lık geliyordu. O yüzden insanlar
gayrimenkul yatırımı yapmaktan çekini-
yordu. Bir bakıma evler ederi fiyatları
buldu ama insanların alım gücüyle kar-

şılaştırdığımızda ne yazık ki, bu tutarlar çok yüksek geli-
yor. Hiç beklenmedik bir artış yaşandı son 3-4 ayda. Nere-
deyse önceki yılın bir buçuk katı, bir buçuk katının da
daha üstüne çıktı, Kadıköy bölgesi için konuşuyorum.
Ancak duyduğum kadarıyla 2-3 katına çıkan ilçeler de
olmuş" dedi.

Fiyat bence doğru!

12 metrekarelik daire hakkında konuşan Mertol, "Elimdeki en
ucuz fiyatlı ev şu an. O yüzden ben de ilanda fırsat diye belirt-
tim. Biraz da böyle gösterişli açıklama yapmayı seviyorum. O
nedenle bazı sitelerden tepki de çekti. O evle ilgili, ben açıkçası
fiyatının doğru olduğunu düşünüyorum. Mülk sahibi de bana
bu fiyatı söylemişti. Bir tane binanın arka tarafında kalan bö-
lümü. Kendine ait iki tane dairenin ortak bir lavabo alanı var.
Kadıköy'de apart fiyatlarına baktığınızda tek kişilik penceresiz
odalar bin 500 liradan başlıyor. Ona arkadaşınızı getirebilme
şansınız yok. 'Bu ev bakımsız, buraya ben zaten arkadaşımı
getirmem.' diye çok dönüş aldım. Yüzün üzerinde mesaj aldım
internet üzerinden" diye konuştu. Konuşmasına devam eden

Mertol, "Bütün gerçekliğiyle fotoğrafla-
rını çektim. Açıkçası bazı emlakçılar,
temsili fotoğraflar yüklüyorlar. Benzer
yerleri ya da Boğa Heykeli'nin fotoğra-
fıyla ilan giriyorlar. Müşteri eve bak-
maya geldiğinde düş kırıklığına
uğruyor. Bütün gerçekliğiyle fotoğraf-
ları çekiyorum. İnsanlar fotoğrafları
beğenmiyorsa gelmesin. Hiç fotoğraf-
taki gibi değildi yaklaşımını görmeye-
yim istiyorum insanlardan" şeklinde
konuştu.  DHA

AKLIMIZLA ALAY
EDIYORLAR!

Kadıköy'de bir emlakçı, 5 katlı binanın bodru-
mundaki, 1 odalı 12 metrekarelik daireyi, 'Doğa
manzaralı' diyerek aylık bin 200 liraya kiralıyor.

Penceresi olmayan, güneş görmeyen harabe
dairenin doğayla ilişkisi, holünden çıkan akasya

ağacı ve duvarlardaki örümcek ağları. Bu odayı kiralamak isteyenlerin ilk etapta 3 bin 750 lira ödemesi gerekiyor. Öte yandan, dairenin ortak kullanım alanından bir de akasya ağacı geçiyor.

Hiçbir yanlış yok!
Dairenin içeriğinden bahseden Oytun Mertol,

"Banyosu bakımsız durumda. Orası 3 yıl önce bir
otelin çalışanlarının kaldığı yerdi. Evin olduğu bina
önceden oteldi, şu an değil. 3 yıldır kapalı kaldığı
için de onlarca örümcek orayı mesken edinmiş şu

anda. Her yerde örümcek ağları görebiliriz. İki
odanın ortak kullandığı banyo var. Ortada dolaplı
bir alan var. İçinden bir de ağaç da geçiyor. Çok

hoş bir manzara yaratacak. Mutfak yok. İlanda da
belirttim mutfaksız, penceresiz stüdyo daire fırsatı

diye. Hiçbir yanlış yok bizde" dedi.

İYİ Parti Beylikdüzü
İlçe Başkanı

AK Parti Beylikdüzü
Teşkilat Başkanı

Gelecek Partisi 
Beylikdüzü İlçe Başkanı

Erol
karapınar

kemal sır

Nevzat
altıok 
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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
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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

DIŞ HABERLER 11

 
 

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

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

yüzde 7,4 artş gerçekleşti 

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

Sevgi 
Emanet
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Sudan Dışişleri Bakanı Meryem Sadık 
el-Mehdi, mevkidaşlarına gönderdi-
ği mesajında, Abdullah Hamduk ve 

hükümetin bazı üyelerinin “bilinmeyen bir 
yerde” gözaltında tutulduğunu doğruladı. 
Enformasyon Bakanlığının yaptığı açıkla-
maya göre, Dışişleri Bakanı Mehdi, Afrika, 
Arap ülkeleri ve Batı’daki mevkidaşlarına 
Sudan’daki son gelişmeler hakkında mesaj 
gönderdi. Mehdi, dışişleri bakanlarını 
“meşru” Başbakan Hamduk ve kabine 
üyelerinin gözaltına alınıp bilinmeyen bir 
yere götürüldüğü konusunda bilgilendirdi. 
“Askeri darbeyi” kınayan Sudan Dışişleri 
Bakanı, anayasaya aykırı beyanlara boyun 
eğmeyeceklerini ve her türlü sivil direniş 
yöntemini uygulayacaklarını vurguladı.

Olağanüstü hal ilan edildi
Sudan’da 25 Ekim’de sabah saatlerin-
de Başbakan Abdullah Hamduk ve çok 
sayıda siyasetçi gözaltına alındı. Sudan 
Enformasyon Bakanlığı, Başbakan Ham-
duk’un darbeyi reddettiği için alıkonarak 
bilinmeyen bir yere nakledildiğini duyur-
du. Ülkenin birçok yerinde elektrik ve 
internet hatları kesilirken, askeri güçlerin 
başkent Hartum’un Umdurman bölge-
sindeki radyo ve televizyon merkezini 
basarak çok sayıda çalışanı gözaltına aldığı 
bildirildi. Darbe girişiminin ardından 
hükümetin sivil kanadı ve çok sayıda siyasi 
parti, halka sokağa inme çağrısı yaptı. 
Çağrının ardından başkent Hartum’un 

farklı bölgelerinde bir araya gelen bin-
lerce Sudanlı, askeri müdahaleye karşı 
gösteri düzenlemeye başladı. Ordu lideri 
Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, devlet 
televizyonundaki açıklamasında, olağanüs-
tü hal ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi 
ve kabinenin feshedildiğini ve Sudan’daki 
tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir 
hükümet kurulacağını söyledi. Burhan, 
“Sudan ordusu, geçiş sürecinin kurucusu 
sıfatıyla ve ulusal sorumluluğun gereği 
olarak, devrimin gidişatının düzeltilmesi, 
ülkedeki kaos ve kriz ortamının yol açtığı 
tehlikelerin bertaraf edilmesi için Anaya-
sal Bildiri Anlaşması ve Silahlı Kuvvetler 
Yasası gereğince bu kararları aldı.” ifade-
lerini kullandı.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhu-
riyeti (KKTC) Cumhurbaş-
kanı Ersin Tatar, Bağımsız 

Milletvekili Bertan Zaroğlu ile 
görüşmesinin ardından açıklama-
larda bulundu. KKTC Cumhuriyet 
Meclisi’nin yapısına bakıldığında 
güvenoyu alacak bir hükümetin 
olmadığını belirten Tatar, anayasal 
yetkileri doğrultusunda süreci de-
vam ettirmesi gerektiğini kaydetti. 
Meclisin her zaman bir erken seçim 
tarihi belirleyebileceğini ifade eden 
Tatar, “Önümüzde bazı süreçler 
vardır bütün bunlar değerlendiril-
mektedir ama Meclis Başkanı ve 
diğer milletvekilleriyle yaptığım top-
lantılarda bunu söylüyorum. Yüce 
Meclisimiz divan kurulu, danışma 
kurulu bunları değerlendirebilir ve 
daha erken bir tarihte seçim uygun 
görülürse yapılabilir.” dedi. Tatar, 
kendi yetkisi çerçevesinde 60 günün 
tamamlanması gerektiğinin altını 
çizerek, “Bu süreçte herkes erken 
seçim kararı en doğrusu olabilir 
şeklinde değerlendirme yapıyorsa, 
erken seçim tarihinin Meclis tara-
fından alınmasının en doğru karar 
olduğunu zaten söylüyorum. Topu 
bana atmak bana göre adil değil-
dir.” ifadelerini kullandı.
Geçen hafta erken seçim için 26 
Aralık tarihinin konuşulduğunu ha-

tırlan Tatar, Ulusal Birlik Partisi’nin 
(UBP) kurultayının hafta sonu 
yapılacağına da işaret etti.

Bu da başka bir gelişme
Tatar, yasalara göre kurultay 
tamamlanmadan seçime girilemedi-
ğinin altını çizerek, “UBP kurulta-
yını tamamladıktan sonra Meclis’te 
böyle bir karar alınabileceğine göre, 
demek ki 2 ay sonra, o da 9 Ocak’ı 
göstermektedir. Yani 26 Aralık’ta 
erken seçimin yapılması mümkün 
görünmemektedir. 9 Ocak’ı işaret 
etmektedir, bu da Meclis’in yapaca-
ğı değerlendirmeye bağlıdır.” diye 
konuştu. Başbakan Saner’e yeni 
bir hükümet oluşana kadar göreve 
devam etmesini söylediğini belirten 
Tatar, “Sayın Başba-
kan, bugün bana yap-
tığı ziyarette göreve 
devam etmek iste-
mediğini söyledi. Bu 
da başka bir gelişme, 
bunu da kamuoyu ile 
paylaşıyorum.” dedi. 
Başbakan Ersan 
Saner, 13 Ekim’de, 
Demokrat Parti (DP) 
ve Yeniden Doğuş 
Partisi (YDP) ile 
kurdukları koalis-
yon hükümetinin 

istifasını Cumhurbaşkanı Tatar’a 
sunmuştu. KKTC’de UBP-DP-YDP 
koalisyon hükümet protokolü, 8 
Aralık 2020’de UBP Genel Başkan 
Vekili Saner, DP Genel Başkanı 
Fikri Ataoğlu ve YDP Genel Baş-
kanı Erhan Arıklı tarafından KKTC 
Cumhuriyet Meclisinde imzalan-
mış, Bakanlar Kurulu listesi de 9 
Aralık’ta Cumhurbaşkanı Tatar 
tarafından onaylanmıştı. Cumhur-
başkanı Tatar, hükümetin istifasını 
sunmasının ardından yeni hüküme-
tin oluşumuna yönelik temaslarını 
sürdürüyor. Geçen hafta Cum-
huriyet Meclisi’ndeki siyasi parti 
liderleriyle görüşmeler yapan Tatar, 
dün de bağımsız milletvekillerini 
kabul etmişti.

Sudan’da önceki sabahki darbe girişimi esnasında başkentteki konutundan eşiyle 
alıkonulan Başbakan Abdullah Hamduk’un nerede olduğu henüz bilinmiyor

SUDAN LSUDAN LiiDERDERiiNNiiNN  
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Japonya’da Prenses Mako, erkek arkadaşı Komuro Kei 
ile dünya evine girdi. Kyodo ajansının haberine göre 
İmparatorluk İşleri Ajansı (Kunaiçoo) çiftin evliliğine 

ilişkin yasal evrakları ilgili kuruma sundu
RESMI evrakların onay-
lanması sonucu her ikisi 
de 30 yaşındaki Mako 

ve Komuro Kei evliliğe adım 
attı. Mako, sivil erkek arkadaşı 
Komuro Kei ile evliliği sonrası 
kaydolduğu yeni kütük kaydı 
kapsamında Komuro Mako ismi-
ni aldı. İmparatorluk Hukukuna 
göre, halk tabakasından biriyle 
evlenen imparatorluk ailesi 
üyesi kadın, kraliyet statüsünü 
kaybediyor. Kunaiçoo, evlenerek 
kraliyet statüsünü kaybeden Ma-
ko’nun, hafta içinde İmparator-
luk Soyağacı’ndan çıkarılacağını 
açıkladı.
Halihazırda yaşadığı İmpara-
torluk Konutundan dün ayrılan 
Mako’nun, ABD’ye taşınana 
kadar, eşiyle başkent Tokyo’da 
bir dairede yaşayacakları bildiril-
di. Çiftin, evlilikleri ve ABD’de 
planladıkları yaşamlarına ilişkin 
basın toplantısı düzenlemeleri 
bekleniyor. Mako, ailenin kadın 
üyelerine kraliyet hanesinden ay-
rılırken verilen 150 milyon yenlik 
(1,3 milyon dolar) ödemeyi de 
almayacak. Komuro’nun ailesi-
nin, annesinin eski nişanlısından 
finansal yardım talep ettiğinin 
kamuoyuna yansıması sonrası, 
Mako’nun bu ödemeyi kabul 
etmeme niyeti açıklanmıştı.

Baba Fumihito onaylamıştı
Mako ile Komuro 2012’de Tok-
yo’daki International Christian 
Üniversitesinde tanışmış, Eylül 
2017’de nişanlanmak istedikleri-
ni duyurmuşlardı. Şubat 2018’de 
kamuoyuna, Komuro’nun annesi 
ile annesinin eski nişanlısının 
mali konulara ilişkin yaşadığı 

anlaşmazlık yansımıştı. Komuro, 
Ocak 2019’da yaptığı açıkla-
mada, ailesinin, annesinin eski 
nişanlısından finansal yardım 
aldığını kabul etmişti. Komuro 
hakkında çıkan olumsuz haberle-
re rağmen Prenses Mako, Kasım 
2020’de, erkek arkadaşı ile 
evlenmek istediğini kamuoyuna 
açıklamıştı. Japon İmparatoru 
Naruhito, şubat ayında düzen-
lediği basın toplantısında, çiftin 
evliliğine ilişkin, “Birçok kişinin 
ikna ve memnun olduğu bir 
ortamı ümit ettiğini” belirtmiş-
ti. Naruhito’nun erkek kardeşi 
ve Prenses Mako’nun babası 
Veliaht Prens Fumihito, Kasım 
2020’de, çiftin evlenme isteğini 
onayladığını açıklamıştı.

JAPON PRENSES 
EVLENDI

CUMHURBAŞKANI Recep 
Tayyip Erdoğan, özel uçak 
“TUR” ile Azerbaycan’a 

geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
bulunduğu uçak, Azerbaycan’ın 
işgalden kurtardığı topraklarda 
inşa ettiği ilk havalimanı olan 
Fuzuli Uluslararası Havalima-
nı’na iniş yaptı. Azerbaycan 

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 
tarafından karşılanan Erdoğan, 
Fuzuli Uluslararası Havalima-
nı’na inen ilk devlet başkanı 
oldu. Yeni havalimanının açılış 
kurdelesini kesen Erdoğan ve 
Aliyev, daha sonra havalimanı 
binasını gezip, yetkililerden bilgi 
aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı 
Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cum-
hurbaşkanlığı İletişim Başkanı 
Fahrettin Altun ve Cumhurbaş-
kanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da 
Azerbaycan’a geldi.

Yeni havalimanına ilk ziyaret Erdoğan’dan

BAŞBAKAN GÖREVINI
SÜRDÜRMEK ISTEMEDI
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, 13 Ekim’de hükümetin istifasını sunan Başbakan Ersan Saner’e yeni bir hükümet oluşana kadar gö-
reve devam etmesini söylediğini belirterek, “Sayın Başbakan, göreve devam etmek istemediğini söyledi.” ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bulun-
duğu uçak, Azerbaycan’ın işgalden 

kurtardığı topraklarda inşa ettiği ilk 
havalimanı olan Fuzuli Uluslararası 
Havalimanı’na iniş yaptı. Erdoğan, 
Fuzuli Uluslararası Havalimanı’na 

inen ilk devlet başkanı oldu

PARIS yakınlarında Genne-
villiers Camisi’nde kamuoyuna 
tanıtılan ve Nebevi Vakfının 

üyesi gençlerin geliştirdiği uygulama, 
camilere dijital bağışa imkan tanıyor. 
Nebevi uygulaması, kişinin konumuna 
göre en yakın cami, mescit ve ibadetha-
ne konusunda da bilgi veriyor. Nebevi 
Vakfının kurucusu ve Başkanı Ayour 
Moss, yaptığı açıklamada, uygulamanın 
ismini, Hz. Muhammed’in Medine’de 
inşa ettiği ilk mescit olan Mescid-i Ne-
bevi’den aldığını söyledi. Moss, Mescid-i 
Nebevi’nin Müslüman toplumunun tüm 
faaliyetlerini gerçekleştirdiği yaşam alanı 
olarak bilindiğini vurgulayarak uygula-
mayı geliştirirken mescidin bu özelliğini 
dikkate aldıklarını kaydetti.

Müslümanlara nasıl faydalı oluruz?
Birkaç Müslüman gencin kendileri-
ne önce “Müslümanlara nasıl faydalı 
olabiliriz?” sorusunu sorduğunu, daha 
sonra toplumun tüm alanlarında dijital-
leşmenin hakim olduğunu ve camilerin 
bu yeni duruma adapte olmakta zorluk 
çektiğini gözlemlediği ifade eden Moss, 
çözüm arayışının, Nebevi uygulamasının 
geliştirilmesiyle sonuçlandığını ifade etti. 
Moss, Kovid-19 salgınında ibadethanele-
re erişime belli kısıtlamaların getirilme-

sinin ve camilerin ibadet saatleri dışında 
kapalı tutulmasının, bağışların azalma-
sına, cami ve cemaat arasındaki bağın 
kopmasına neden olduğunu vurgulaya-
rak uygulamayla bu sorunun üstesinden 
gelineceğini ve camilerin ekonomik 
sıkıntılarına çözüm sunulacağını kaydet-
ti. Camilere bağış yapmak isteyenlerin 
uygulama aracılığıyla bunu anonim ve 
güvenli bir şekilde yapabileceğine işaret 
eden Moss, bağışların makbuzlarına da 
doğrudan uygulama üzerinden erişim 
sağlanabileceğini söyledi. Moss, kullanı-
cıların ücretsiz indirebileceği, reklam al-
mayan uygulamanın, cemaat ve camiler 
arasında köprü görevi görmesini ve ca-
milerin ekonomik istikrarını güçlendir-
mesini arzu ettiklerini belirtti. Üyelerini 
30 yaş altı gençlerin oluşturduğu Nebevi 
Vakfının idare ve finans işleri sorumlusu 
Narjisse Driyef de vakfa, Fransa’nın dört 
bir yanında yaşayan farklı profillerden 
gençlerin katıldığını ifade etti.
Nebevi projesinde görevli Mehdi isimli 
genç, camilere uygulamayı tanıtmakla 
sorumlu olduklarını söyledi. Mehdi, 
uygulamanın beta versiyonu için 4 ca-
miyle yaklaşık 1,5 aylık deneme süresini 
yakından takip ettiklerini ve camilerden 
geri dönüşlerin çok olumlu olduğunu 
kaydetti.

Müslüman gençler bağış için çalıştı
Fransa’da gönüllü müslüman gençler, yeni tip koronavirüs salgınında ekono-
mik sıkıntıları artan camilere dijital bağışı kolaylaştıran uygulama geliştirdi



Bir yerde öteden
beri olagelen

Belgeler

Saf,
deneyimsiz

Kalay
(Simge)

mezru
Kaba

baston

Erken

dikilen çubuk

Atasözü

Mavi

Türk Mühendis Kolun dirsekle

bölümü söz

Yavru,
çocuk

Karga türü
Bilim türü

Saran, içine

Ata

Yasaklama, izin
vermeme

Beyaz

Suyun
ivinti yeri

Mavera

Santimetre

Kira
Alt tabaka

Bir metre küpe

ölçüsü birimi

olan

Soru sonu

torba

Minarelerde
okunan dua

Devlet Su
Komodin

Gerçek,
öz

Çöl

Hareket
merkezi

Bir göz
rengi

"... Körler" "... Ortaçgil" Pekmez

Trakyada oturan,
trakya bölgesi

(kimse)
Her türlü kara

Ahlak

göre

Amma

O zamirinin
yönelme

durumu eki

Belgi
Litre

Nobelyum
(Simge)

Dah

ünlemi

Kudret,
iktidar

müzik dersi sözünün argoya
Nem

Son

üzerinde
bulunma
durumu

Alkol
kökü

Rey

Çocuk
Ab

Dövize
çevrilebilir
mevduat

Ümit
Aza tümü Düzlük

arazi Allah

bilen

"... Sahne"
(Muhsin

Akümülatör

Gemide nöbet
yeri

Kilometre

Bir ülke Ama Dalkavuk

Doktor
Dingil

Birli

Kilogram Macera Bir bitki olan

N A Ç A R P I K Ç O R K
A E W Z E Ç S D E A L
M E R T H A R E M M P Y
W U A A B A U T Z E O
K R T A C P R A L I
A F L A E O D M A L E A
G A S L K R N S O R D
T A B A I T T I K T E
K I C B O A L O A A R
K A M G D K K U R T
B I O E A A B N E M M
Z G A S C L O Z A N C A

 AHÇI

 AKLI

 BACA

 BACAK

 BUAT

 ÇARPIK

 DERT

 EDAT

 EDATSAL

 ISRAR

 KIBLE

 NAÇAR

 SAKLI

 TABA

 TAKT

9 5 7 4
5 3 7

6
5 9 3 6

4 2 7
6 7

8 1 2
4 8 5
6 8

3
1 6 2 9 5

2 9 1
7

6 2 8
5 1 6

3 5 2
4 8 7
5 3 9

E H F
K E C
H G D
C G A B

G
H K D
B

A E
C D H

7 6 8 2 4 1 9 3 5
2 1 9 8 3 5 6 7 4
4 3 5 9 7 6 1 8 2
1 4 2 7 5 9 8 6 3
8 9 3 6 2 4 7 5 1
6 5 7 3 1 8 2 4 9
3 7 6 5 9 2 4 1 8
9 8 1 4 6 3 5 2 7
5 2 4 1 8 7 3 9 6

6 8 9 1 3 5 7 2 4
5 3 7 6 2 4 1 9 8
2 1 4 7 9 8 3 6 5
1 7 5 9 4 3 2 8 6
4 9 8 2 1 6 5 3 7
3 6 2 8 5 7 9 4 1
8 5 3 4 7 9 6 1 2
7 4 1 3 6 2 8 5 9
9 2 6 5 8 1 4 7 3

6 5 9 1 3 8 7 4 2
3 1 4 6 7 2 9 5 8
2 7 8 4 5 9 1 3 6
8 2 7 5 9 3 4 6 1
1 6 3 7 2 4 8 9 5
9 4 5 8 1 6 3 2 7
7 3 1 9 6 5 2 8 4
4 9 6 2 8 1 5 7 3
5 8 2 3 4 7 6 1 9

B D C E G A K H F
K E F C D H G A B
H A G K F B C E D
F C E D H G A B K
G K D B A E H F C
A H B F K C E D G
E B K H C F D G A
D G H A B K F C E
C F A G E D B K H

V A L S G N E
A E T K E T V
R B E R E L H

A N L N A
S L O S T R A M
L E L L

B I R A K I M I
R E N K

K A P A N I K L I K
O A A E
K R O M A N S N
A A R A S A T E
R V A Z F E V
C A Y I L I K
A Y N A A S I R

Bir yerde öteden
beri olagelen

Belgeler T
Saf,

deneyimsiz

Kalay
(Simge) N mezru E Kaba

baston A Erken

dikilen çubuk E Atasözü

Mavi S Türk Mühendis T Kolun dirsekle

bölümü Ö söz T Yavru,
çocuk

Karga türü B Bilim türü

E S A K Saran, içine

Ata S A R M A Yasaklama, izin
vermeme

Beyaz M E N Suyun
ivinti yeri

Mavera A K A K
Santimetre A N Kira C A R

Alt tabaka

Bir metre küpe

ölçüsü birimi A A M olan

Soru sonu K Ö E L
C M torba

Minarelerde
okunan dua F L E Devlet Su D S Komodin

Gerçek,
öz K O M O T Çöl S A M

Hareket
merkezi

Bir göz
rengi Ü S "... Körler" M T H A T Ö "... Ortaçgil" B Ü L E N T Pekmez Y
E L A Trakyada oturan,

trakya bölgesi

(kimse)
Her türlü kara E C Z Ahlak

göre

Amma

O zamirinin
yönelme

durumu eki A M A
Belgi

Litre L T A R A B A O N A
A R Nobelyum

(Simge)

Dah

ünlemi D E H
Kudret,
iktidar E R K

müzik dersi D sözünün argoya A N O Nem

Son Ö L K N A
M E K üzerinde

bulunma
durumu H Z A A Alkol

kökü

Rey

Çocuk O Y Ab S
Dövize

çevrilebilir
mevduat D Ümit A L Aza K tümü A Düzlük

arazi O Allah R A B
D U K A bilen U S Ç U

"... Sahne"
(Muhsin

Akümülatör
K Ü Ç Ü K

Gemide nöbet
yeri

Kilometre G L A
Bir ülke L Ama A M M A Dalkavuk

Doktor Y A L A K A Dingil

Birli A K S
T A N M A K U K D E K M A S T

Kilogram K G Macera A A N T Ü R Bir bitki J Ü T olan A S L

Ç ö z ü m l e r

R E N K

 ANI

 IRA

 KKK

 REN

 ASIR

 AYNA

 KELT

 RENK

 VALS

 NAFIA

 ARASAT

 AYILIK

 LASTEKS

 LEBALEB

 PARAVAN

 KAPANIKLIK

Su
do

ku
 | 

Ko
la

y

Su
do

ku
 |

Ha
rf 

Su
do

ku
 | 

AB
CD

EF
GH

K7 6 8 5

4 3 5
2 5 9 3

8 4 7 1
3 2

2
4 3 7

5 2 4 9

Su
do

ku
 | 

Ço
k 

Ko
la

y

Z.Aleksia Kayar
bulmacaci@gmail.com

12 27 EKİM 2021 ÇARŞAMBA BULMACAwww.gazetedamga.com.tr



13KÜLTÜR - SANAT 17 TEMMUZ 2021 CUMARTESİwww.gazetedamga.com.tr

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

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

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

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

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

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

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

Pekiştirmek istiyoruz 

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

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

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

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

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

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

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

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

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

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

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

‘Da Vinci Kids’ Tiktok YazFest’de 

13KÜLTÜR - SANAT 17 TEMMUZ 2021 CUMARTESİwww.gazetedamga.com.tr

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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YENI COZUM
DIL SORUNUNA
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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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ARKADA GEREKSARKADA GEREKSiiZZ
SANCILAR YASIYOR!SANCILAR YASIYOR!

Geçtiğimiz günlerde 58’incisi dü-
zenlenen Antalya Altın Portakal 
Film Festivali’nde Ulusal Uzun 

Metraj Film Yarışması’nda ‘En İyi Ka-
dın’ ödülünü alan Nihal Yalçın ile ödül 
vermek için sahneye çıkan Tamer Ka-
radağlı arasında yaşanan diyalog, sosyal 
medyada gündem oldu. Sanat camia-
sını ikiye bölen açıklamaların yanısıra 
siyasette de benzer bölünme yaşandı. 
Ezo Gelin, Deli Yürek, Yalan Dünya ve 
birçok başarılı yapımda rol alan ve şim-
dilerde huzuru Kaz Dağları’nda bulan 
oyuncu Murat Taygur’da konuya dahil 
oldu. Damga’ya konuşan Taygur, Nihal 
Yalçın ile Tamer Karadağlı arasında 
yaşanan diyaloğa ilişkin zehir zemberek 
açıklamalarda bulundu. 

Ortak bir sorunu anlattı
Taygur, Karadağlı ile yıllar öncesinde 
seslendirme stüdyosunda denk geldiğini 
ve kendisini tanımadığını, Nihal Yalçın 
ile Yalan Dünya dizisinde oynadığını ve 
taraf tutmayacak bir noktada olduğu-
nu belirtti. Yalçın’a hak verdiğini ve 
Tamer Karadağlı’nın arkada gereksiz 
sancılar yaşadığını söyleyen Taygur, 
“Tamer Karadağlı’yı tanımam, sadece 
yıllar önce 2003 filandı dublajda bir süre 
aynı stüdyoda seslendirme yaptık. Nihal 
Yalçın ile de Yalan Dünya’da birlikte 
oynadık. Yani taraf olacak kadar yakın 
değilim ikisine de. Ama töreni izler-
ken Tamer Karadağlı’yı tıpkı Çocuklar 
Duymasın’da izliyor gibiydim. Arka 
tarafta beklerken yaptığı  mimikler aynı 

dizideki gibiydi, fazla abartı mimikleri, 
tek tip  rolünü oynarken arkada da yine 
öyle oynuyordu, rolünün etkisinde epey-
ce kalmış belli ki! Nihal Yalçın oraya 
çıktığında, bir derdi ortak bir sorunu 
anlattı. O  kısa zaman içinde ne kadarını 
anlatabilirse kârdı. Çünkü  magazinde 
kadın cinayetleri ve İstanbul Sözleşme-
si’ni anlatamazsınız, anlatsanız yayınlan-
maz. Dizilerde anlatamazsınız anlatsa-
nız da sınırlar koyar medya - tv, sokakta 
zaten anlatamıyorsunuz! O tören bunu 
seslendirebilmek icin bir fırsat herkes 
orda ve orda söylenenler daha geniş 
kitlelere ulaşacak” şeklinde konuştu. 

PKK’lı yaftası yapıştırıldı
Nihal Yalçın’ın birilerine teşekkür 
etmek yerine sorunu dilendirmeye 
çalıştığına değinen Taygur, “Tamer 
Karadağlı arkada gereksiz sancılar yaşı-
yor, belli ki onun da bir derdi var. Daha 
sonra sorulduğunda rahatsız olmadığını 
ödülünü alıp elinde ödülüyle konuş-
masını istediğini, görüntünün daha 
iyi olacağını düşündüğünü söylese de  
bunun böyle olmadığını sonraki basına 
verdiği konuşmalarından anlıyoruz; 
“Ben Türk milliyetcisiyim, askerimin 
polisimin yanındayım” gibi cümleler... 
Bazı magazin programlarında da Nihal 
Yalçın’na PKK’lı yaftası yapıştırıldı. 
Bu oyunları yakın zamanda başka bir 
oyuncu arkadaş üzerinden de görmüş-
tük Şükran Ovalı’ya da yapılmıştı aynısı. 
Yani bence saçma sapan devinimler 
bunlar ve cahilce” tepkisini gösterdi. 

YUVASINA GERI DÖNDÜ

ŞIŞLI, her yıl coşkulu Cumhu-
riyet Bayramı kutlamaları ger-
çekleştiriyor. Kurtuluş meşalesi-

nin yakıldığı ve bağımsızlık yolunda ilk 
adımların atıldığı ilçe, bu yıl da renkli 
kutlamalara ev sahipliği yapacak. Şişli 
Belediyesi tarafından dev Atatürk ve 
Türk bayraklarıyla süslenen Şişli, cum-
huriyet ruhuyla renklenecek. İki güne 

yayılan kutlamalar, 28 Ekim’de sahne 
alacak olan Mazlum Çimen konseriyle 
başlayacak. Sanatçının Maçka Demok-
rasi Parkı’nda saat 20.00’de gerçekle-
şecek olan konserine tüm İstanbullular 
davetli. 29 Ekim günü ise kutlamalar, 
Halaskargazi’de bulunan Şişli Atatürk 
Evi Müzesi önünde 18.30’da başlaya-
cak. Atatürk Evi önünde toplanacak 

olan kortej, Şişli Belediye Başkanı 
Muammer Keskin’in önderliğinde el-
lerinde bayraklar, meşaleler ve müzik 
eşliğinde Büyük Fener Alayı geçişi 
yapacak. Maçka Demokrasi Parkı’nda 
bitecek olan fener alayı sonrasında, 
Can Bonomo’nun vereceği konser 
ile kutlamalar hız kesmeden devam 
edecek.

Şişli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. İki 
gün boyunca sürecek kutlamalarda Can Bonomo ve Mazlum Çimen konserlerinin yanı 

sıra, gerçekleştirilecek olan Büyük Fener Alayı’na bütün İstanbullular davet edildi

Kutlamalar 2 gün sürecekKutlamalar 2 gün sürecek

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda ‘En İyi Kadın’ ödülünü alan Nihal Yalçın ile ödül vermek için sahneye Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda ‘En İyi Kadın’ ödülünü alan Nihal Yalçın ile ödül vermek için sahneye 
çıkan Tamer Karadağlı arasında yaşanan tartışmaya oyuncu Murat Taygur da katıldı. Damga’ya özel açıkla-çıkan Tamer Karadağlı arasında yaşanan tartışmaya oyuncu Murat Taygur da katıldı. Damga’ya özel açıkla-

mada bulunan Taygur, “Tamer Karadağlı arkada gereksiz sancılar yaşıyor, belli ki onun da bir derdi var” dedimada bulunan Taygur, “Tamer Karadağlı arkada gereksiz sancılar yaşıyor, belli ki onun da bir derdi var” dedi

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı 
Ersoy, Ankara Anadolu Mede-
niyetleri Müzesi’nde 4 bin 250 

yıllık altın gaga ağızlı testinin İngilte-
re’den Türkiye’ye iade edilmesi üzeri-
ne düzenlenen törene katıldı. Arthur 
Gilbert, altın ve gümüş eserlerden 
oluşan koleksiyonunu tamamlamak 
için altın gaga ağızlı testiyi 1989’da 
Los Angeles’ta satın aldı. Londra’daki 
Victoria&Albert Müzesi’ne verilen 
gaga ağızlı testinin Anadolu’dan yasa 
dışı çıkarılması ihtimaline karşı kap-
samlı araştırmalar yapıldı. Testinin 
araştırmalar ile Anadolu’ya ait oldu-
ğunun anlaşılması sonucunda, Gilbert 
Sanat Vakfı tarafından, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı ile temasa geçilerek, 
bugün Anadolu Medeniyetler Müze-
si’ne iade edildi.

Kararlılıkla sürdürülüyor 
Gilbert Vakfı Mütevelli Heyeti 
Başkanı Nicholas Coleridge burada 
yaptığı konuşmasında, söz konusu 
testinin türüne ait eşsiz bir parça 
olduğuna dikkati çekerek, 
eskiden eserlere ait soruların 
çok az sorulduğu fakat şu anda 
parçaların nereden geldiğini 
bilmenin kendileri için 
çok önemli olduğu dile 
getirdi. Coleridge, 
söz konusu testinin 
yuvasına dönme-
sinden ve testiyi 
teslim etmekten 
mutluluk duy-
duğunu söyledi. 
Kültür ve Turizm 

Bakanı Ersoy, Türkiye’nin yasadışı 
yollarla topraklarından koparılmış 
kültür varlıklarının iadesi için çalış-
malarını kararlılıkla sürdürdüğünü be-
lirterek, “Bu yolda çok zorluk çektiği-
miz oluyor. Yanlı kararlarla, anlamsız 
tartışmalarla, gerçeklikten uzak ve 
bilimsel olmayan bakış açılarıyla mü-
cadele etmek zorunda kalıyoruz. Bu 
ve benzeri engeller, kültür alanında 
tesis etmek istediğimiz yapıcı diyalog 
yolunu zedeliyor. Ancak bu dosyada 
olduğu gibi, kimi zaman etik yaklaşım-
ların varlığına da şahit olmak, zorluk-
larla mücadele etmemizde bizler için 
itici bir güç oluyor” diye konuştu.

Ait olduğu yere döndü
Altından üretilmiş gaga ağızlı testinin 
törensel niteliğinin, eserin işçiliğinden 
anlaşılabildiğini ifade eden Bakan 
Ersoy, “Belki bir mezar hediyesi ola-
rak toprağa konulmuş olan bu eser, 
kimliği belirsiz kişilerce bağlamından 

koparılmıştır. Ancak eserin kökeni 
belli olduktan sonra geri dönüş 
hikâyesi başlamış; bu kültürel mi-
ras, bağlı bulunduğu ve ait oldu-
ğu topraklara geri dönmüştür” 
dedi. Kültür varlıklarının korun-

ma anlayışının yalnız devlet 
adımları ve kanunları ile 
gerçekleşemeyeceğini 
belirten Bakan Ersoy, 

şunları söyledi: 
“Halkımızın, 

kültür varlıkla-
rının korun-
masına en 
büyük katkıyı 

sağladığına inanıyorum. Bu çabaların 
bazı kötü niyetli kişilerce zarar görme-
sinin önüne de hep beraber geçme-
liyiz. Kaçak kazıların önlenmesi için 
el ele vermeli, şüpheli her durumu, 
Bakanlığımıza veya kolluk kuvvetle-
rimize haber vermeliyiz. Yurtdışında 
bulunan kültür varlıklarımızın iadesi 
önemlidir ancak bu süreçlerin sonu 
ancak yurt içindeki kültür varlık-
larımızın korunmasıyla gelecektir. 
Unutmayalım bu koruma aynı zaman-
da ülkemize, bilime ve insanlığa bir 
hizmettir” ifadelerini kullandı. 

Hatıra fotoğrafı çekildi
Bakan Ersoy, Coleridge’e Anadolu 
Medeniyetleri Müzesi’nin 100. Yılı 
için hazırlanan kitap hediye etti. Ersoy 
ayrıca, törenin çıkışında Mersin’den 
Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne zi-
yarete gelen ilkokul öğrencileri hatıra 
fotoğrafı çekildi. Törene, Bakan Yar-
dımcısı Nadir Alpaslan, Gilbert Vakfı 
Heyet Üyesi Sayın Tristram Hunt, 
Gilbert Koleksiyonu Küratörü Alice 
Minter ve Dr. Öğretim Üyesi Çiğdem 
Maner katıldı.

“Ben Hitleri oynadığımda 
Yahudiler bana saldıracak mı 
yani ya da eşcinsel oynadı-
ğımda eşcinsel mi oluyorum?” 
diye soran Taygur, “Oyuncu-
ların tercihidir roller ve onları 
oynarken kendilerini propa-
ganda amaçlı kullandırmazlar 
senaryoyu okurlar araştırırlar 
hikayeyi analiz ederler. Ben 
sosyalizme inanan biriyim 
ama oyuncuyum düşüncele-
rim ve dünya görüşümle bire 
bir zıt karakterleri de oyna-
dım, katili oynadım, hırsızı 
oynadım, faşisti oynadım. 
Ayrıca Tamer Karadağlı’ya ne-
den verdi o ödülü Nihal’e onu 
da anlamadım. Kim seçti onu 
oraya o da garip. Yani ayrıca 
orada Nihal, İstanbul Sözleş-
mesi ve kadına şiddet ile ilgili 
cümleler kuruyor bundan kim 
rahatsız olabilir ki? Tabiki 
süre kısıtlaması vardır bu tür 
organizasyonlarda ama bunu 
uygun bir dille söylersin  ve 
konu hassas olduğu için ben 
olsaydım ek süre bile verirdim 
müdahale etmeden inisiyatif 
alıp” sözlerini sarf etti. 

O ödülü neden 
Karadağlı verdi?

DİLEK BOZKURT
DİLEK BOZKURT

4 bin 250 yıllık altın gaga ağızlı testi, Gilbert Sanat Vakfı tarafından, Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne iade edildi. 
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, “Bu kültürel miras, bağlı bulunduğu ve ait olduğu topraklara geri dönmüştür” dedi

MERSIN Üniversitesi’nin projesiyle 
Toroslar ilçesindeki Yumuktepe Hö-
yüğü’nde, bu yıl 2 ayrı noktada kazı 
çalışmaları yapıldı. Lecce Üniversitesi 
Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Isabella Caneva başkanlı-
ğındaki 25 kişilik ekiple 2,5 ay süren 
çalışmalarla yapılan kazılarda sona 
gelindi. Geçmişi 9 bin yıl öncesine 
dayanan höyükte Neolitik, Kalkolitik, 
Tunç ve Bizans dönemi katmanların-
da özenle çalışılıyor. Ekim ayı sonun-
da bitecek olan kazılar bu yıl ilk kez 
höyüğün doğu kısmında yoğunlaştı.

Açık hava müzesi olacak
Mersin Üniversitesi tarafından açık 
hava müzesi projesi altyapı çalışma-
ları da başladı. Höyüğü vatandaşların 

ziyaretine açacak proje için Adana 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu’ndan onay çıktı. Çalışmalarla 
ilgili değerlendirmelerde bulunan kazı 
başkanı Prof. Dr. Isabella Caneva, 
Yumuktepe’nin açık hava müzesi 
olması için Kültür ve Turizm Bakan-
lığı’ndan onay çıktığını ve projeden 
memnun olduğunu ifade ederek, 
“Mersin Üniversitesi öğretim üyesi 
Prof. Dr. İpek Durukan tarafından 
hazırlanan bir proje. Tepenin yu-
varlak şekli kalacak, koruma amaçlı 
kabuk şeklinde üzeri kapatılacak. Yu-
muktepe çok önemli bir tarihi mekan. 
Kazılar bitiyor. Verilen onayla birlikte 
artık buranın önemi daha da arttı. 
Vatandaşlar buraya gelerek tarihe 
tanıklık edebilecek” diye konuştu.

HÖYÜK TARIHE 
TANIKLIK EDECEK
Geçmişi 9 bin yıl öncesine dayanan Yumuktepe Höyüğü’nü açık hava müzesine dö-

nüştürecek proje için Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan onay çıktı. Lecce 
Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Isabella Caneva, “Verilen 

onayla buranın önemi daha da arttı. Vatandaşlar, tarihe tanıklık edebilecek” dedi



TÜRKI-
YE Halter 
Federasyo-

nu başkan adayı 
Talat Ünlü, “Türk 
halterini hak ettiği 
yere getirmeliyiz. 
Bunun için aday 
olduk” dedi. 
Talat Ünlü, yarın 
gerçekleştirilecek olan seçim 
öncesi yaptığı açıklamada, 
bir alt yapı oluşturacaklarını 
belirterek, “81 ilimizde halter 

faaliyetini hayata geçirerek 
halter sporuna uygun yetenek-
li çocuklarımızı tespit ederek 
halterin geleceği için en önem-
li kaynağımız olan alt yapımızı 
oluşturacağız. Şampiyon spor-
cularımız ile birlikte pilot il-
lerimizde paneller düzenleye-
ceğiz ve halter ile tanışmamış 
hiçbir şehir bırakmayacağız. 
Bir antrenör olarak, sporcu 
olarak ve spor adamı olarak 

halterin ihtiyaçlarını biliyoruz, 
sporcularımızın kulüplerimi-
zin ihtiyaçlarını biliyoruz. Bu 
ihtiyaçları karşılamak için 
aday olduk. İhtiyaçlarını 
biliyoruz, Türkiye Halter 
Federasyonu’nu örnek 
bir federasyon yapa-
cağız. Haltere ilgi 
duyanların sayısını 
hızla arttıracağız.” 
şeklinde konuştu.

SÜPER Lig’in 11’inci 
haftasında Trabzonspor 
ile karşılaşacak olan 

Çaykur Rizespor, hazırlıklarına 
devam ediyor. Mehmet Cengiz 
Tesisleri’nde teknik direktör 
Hamza Hamzaoğlu yönetiminde 
gerçekleşen antrenman, ısınma 
hareketleri ile başlarken çift 
kale maç ile son buldu. Ant-
renman öncesi açıklamalarda 
bulunan Çaykur Rizesporlu fut-
bolcu Byran Dabo, haftalardır 
yaşanan yenilgilerin kendilerini 
çok üzdüğünü belirterek “Bir 
maçta bu yenilgiyi çevirebilece-
ğimizi düşünüyorduk. O maçta 

Kasımpaşa maçı oldu. Bir şeyleri 
başarabilmek için çok çalıştık, 
taraftarlarımız çok bekledi bu-
nun farkındayız. Umarım bu bir 
serinin başlangıcı olur. Bu seri-
nin devamı içinde Trabzonspor 
maçı belki de sezonun en önemli 
maçı olabilir. Bu maçı da kaza-
nabilirsek önümüzdeki maçlarda 
kendimize olan güvenimizle çok 
daha iyi sonuçlar alabileceğimizi 
düşünüyorum” dedi.

Daha iyisini yapabilirim
Türkiye’de oynanan futbol anla-
yışının farklı olduğunu söyleyen 
Dabo, “Benim kariyerimde hem 

Fransa var hem İtalya 
var. Türkiye daha yeni bir 
kültür, yeni bir futbol an-
layışı. Türkiye’de oynanan 
futbolla, Fransa, İtalya’da oy-
nanan futbol anlayışı tamamen 
farklı. Burada daha çok adam 
adama oynanıyor, oyunun 
genelinde beşe beş kaldığınız 
durumlar oluyor. Tabii ken-
dimi buna adapte etmeye 
çalışıyorum. Bu adaptasyon 
süreci içerisinde normal bir 
performans sergilediğimi dü-
şünüyorum. Kesinlikle çok 
daha iyisini yapabilirim” 
şeklinde konuştu.

Çaykur Rizesporlu Byran Dabo, Kasımpaşa maçı ile bir seri başlattıklarını belir-
terek, “Bu serinin devamı içinde Trabzonspor maçı belki de sezonun en önemli 

maçı olabilir. Bu maçı da kazanabilirsek önümüzdeki maçlarda kendimize 
olan güvenimizle çok daha iyi sonuçlar alabileceğimizi düşünüyorum” dedi

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

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

Geçen sezonu sollad 

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

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

Onyekuru moral buldu 

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

GALATASARAY 
KRİZDEN ÇIKTI

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

13 madalya kazandlar 

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

ÖZEL SPORCULARDAN 
ÇOK BÜYÜK BAŞARI

Şampiyonaya hazrlanyorlar

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

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

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

Gasly çok hzl 

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

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

Gasly: çok objektifiz 

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

Arac daha çok sevdim 

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

KARTAL HER  
ALANDA LIDER

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

MUHTEŞEM İSTATİSTİK 

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

İKİNCİ DEVREDE  
BEŞİKTAŞ

Beşiktaş - Trabzonspor  1-2 M

Antalyaspor - Beşiktaş 1-1 B

Beşiktaş - Konyaspor 1-0 G

Beşiktaş - Denizlispor 3-0 G

Beşiktaş - Gaziantep FK 2-1 G

Gençlerbirliği - Beşiktaş 0-3 G

Yeni Malatya - Beşiktaş 0-1 G

Başakşehir - Beşiktaş 2-3 G

SAĞLIK EKİBİNE  
ÇİÇEK

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

MKE Ankaragücü ile Demir Grup 
Sivasspor karşsndaki puan kayp-

larnn ardndan Belhanda'nn 
gönderilişinin şokunu yaşayan  

Galatasaray, deplasmandaki Hes 
Kablo Kayserispor galibiyetiyle kriz 

ortamndan çkmay başard 

Türkiye Özel Sporcular Kadn Milli 
Takm, VIRTUS Avrupa Salon  

Atletizm Şampiyonas'nda Avrupa 
şampiyonluğuna ulaşt 

SÜPER Lig’in 10’uncu haf-
tasında Fenerbahçe, konuk 
ettiği Aytemiz Alanyaspor’a 2-1 

mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından 
İttifak Holding Konyaspor maçının 
çalışmalarına başlayan sarı-lacivertli 
ekipte teknik direktör Vitor Pereira, 
futbolcularına, “Futbol zor bir iş, zor 
bir meslek. Ama bizler farklı olduğu-
muz için buradayız. Etraftaki insanla-
rın ne dedikleri bizi tanımlamaz. Bizi 

bizim karakterimiz, tepkilerimiz ta-
nımlar” ifadelerini kullandı. 5 puanlık 
farkın çok az olduğunu sözlerine ekle-
yen Pereira, “Puan kaybı önemli ancak 
sezonu kazanmak aslolan. Bunun için 
çok çalışmaya devam edeceğiz. Alan-
yaspor maçındaki gibi devam edersek 
inanın bana fark kapanır” dedi.

Her maç çok önemli
İdman sonrası futbolculara bir gün izin 

veren Pereira, şu sözlerle konuşmasını 
tamamladı; “Henüz önümüzde uzun 
haftalar var. Her puan, her maç önem-
li. Kazanılacak çok maç ve puan var. 
Sabredecek, kırılma anlarında büyük 
takım reaksiyonu gösterecek, ayakla-
rımız yere basacak, birbirimize destek 
olup hep birlikte kazanmayı alışkanlığa 
dönüştüreceğiz. Ben de 10 gündür Sa-
mandıra’dan hiç çıkmadım. İzin yapın 
kafanızı toplayın” diye konuştu.
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Kazanılacak çok puanımız var
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Aytemiz 

Alanyaspor maçında alınan 2-1’lik yenilginin ar-
dından yapılan ilk antrenman öncesi oyuncularına 

konuşma yaptı. Portekizli çalıştırıcı konuşmasında, 
“Henüz önümüzde uzun hafta-

lar var. Her puan, her maç önemli. 
Kazanılacak çok maç ve puan var” dedi

YARA ALDI
GALATASARAY 
ZiRVE YARIŞINDA

SÜPER Lig’in 10’uncu 
haftasında Beşiktaş 
deplasmanına konuk olan 

sarı-kırmızılar, ezeli rakibine 2-1 
mağlup oldu. Ligde Göztepe, 
Çaykur Rizespor, Konyaspor 
galibiyetleri seri yakalayan, 
UEFA Avrupa Ligi mücadele-
sinde de geçen hafta Lokomotiv 
Moskova’yı deviren Galatasa-

ray, Vodafone Park’a moralli 
gelmesine rağmen maça tutuk 
başladı. Kritik mücadelede 
öne de geçen sarı kırmızılılar 
sonrasında Larin’in gollerine 
engel olamadı. Galatasaray’da 
Mostafa Mohamed’in ayağından 
da penaltıdan yararlanamayınca 
deplasmandan puansız ayrıldı. 
Sarı-kırmızılılar zirve yolunda 

yara alırken, lider Trabzonspor 
ile arasındaki fark 7’ye çıktı.  
Galatasaray Teknik Direktörü 
Fatih Terim’in, penaltıyı kaçıran 
Mostafa Mohamed’e kızgın ol-
duğu öğrenildi. Terim’in takımın 
penaltıcısı Cicaldau olmasına 
rağmen Mostafa’nın ısrarla pe-
naltıyı atmak istemesi tecrübeli 
antrenörü bir hayli kızdırdı.

Süper Lig’de 3 maçlık seri yakalayan ve geçen hafta da Avrupa zaferi 
yaşayan Galatasaray’ın galibiyet alışkanlığı Dolmabahçe’de sonlandı

GALATASARAY’IN 
tecrübeli kalecisi 
Fernando Muslera, 
özellikle yediği ilk 
golde bir hayli tepki 
çekti. Bu sezon ba-
şında ciddi hatalar 
yaptıktan sonra 
toparlanma sürecine 
giren Muslera, ge-
çen haftalarda eski 
günlerinden pasajlar 
sunmuştu ancak 
derbide yediği golle 
tepki oklarını yeni-
den üzerine çekti.

MUSLERA 
sorgulanıyor

DERBIDE hakem 
kararları da oldukça 
tartışıldı. Galatasaraylı 
taraftarlar, yönetimden 
hakem kararlarıyla ilgili 
açıklama yapmalarını 
beklerken sarı kırmı-
zılı yönetiminin de bu 
fikirde olduğu öğrenil-

di. Galatasaray, derbi 
mağlubiyetini geride 
bırakıp yeniden moral 
kazanmak istiyor. Önü-
müzdeki hafta Gazian-
tep FK’yı ağırlayacak 
sarı-kırmızılılar, saha 
içerisindeki eksiklikleri 
gidermeye çalışacak.

Yönetimden Yönetimden 
tepki bekleniyortepki bekleniyor

Trabzonspor maçı
bizim için kritik

SERBEST dalış 
dünya rekortmeni 
milli dalgıç Şahika 

Ercümen, Cumhuriyet’in 
98. yılına ithafen Kaş 
ilçesinde paletsiz değişken 
ağırlık kategorisinde hem 
kadınlar hem erkeklerde 
dünya rekoru kırdı. Pa-
letsiz ve tüpsüz 100 metre 
derinliğe dalışını 2 dakika 
53 saniyede gerçekleştiren 
Şahika Ercümen, daha 
önce 95 metre olan dünya 
rekorununun yeni sahibi 
oldu. Rekortmen sporcu, 
başarıyla gerçekleştirdiği 
dalış sonrası sevincini, 
denizde Atatürk’ün fotoğ-
rafının bulunduğu Türk 
bayrağı açarak yaşadı. Da-
lışın ardından duygularını 
ifade eden milli sporcu, “98 
metreden ileriye dalarak 
dünya rekorunu Cumhu-
riyet’in 98. yıldönümünde, 
başta Türkiye Cumhuriye-
ti’nin kurucusu Gazi Mus-
tafa Kemal Atatürk, silah 

arkadaşları ve yurdumuzun 
bağımsızlığı, birliği, bölün-
mez bütünlüğü yolunda can 
veren tüm şehitlerimize ve 
Mehmetçiğimize armağan 
ediyorum” dedi. Dalışı, 
Kaş Kaymakamı Şaban 
Arda Yazıcı, Kaş Belediye 
Başkanı Mutlu Ulutaş, İlçe 
Gençlik ve Spor Müdür 
Yardımcısı Hakan Gündüz, 
Türkiye Sualtı Sporları 
Federasyonu Teknik Kurul 
Başkanı Levent Ucuzal da 
izledi.

ŞAHIKA REKOR KIRDI
Milli dalgıç Şahika Ercümen, Antalya’nın Kaş ilçesinde paletsiz değişken 
ağırlık kategorisinde, 100 metre dalışıyla hem kadınlar hem erkeklerde 
dünya rekoru kırdı. Rekor sonrası denizde Türk bayrağı açan Ercümen, 

rekorunu tüm şehitlere ve Mehmetçiğe armağan ettiğini söyledi

Her şey Türk halteri için
Süper Lig’de son olarak evinde 
Trabzonspor’a 1-0 mağlup olan 
düşme hattındaki Göztepe’de 
sezon başında gönderilmek iste-
nen ancak elde kalan Nijeryalı 
forvet Brown Ideye adeta kayıp-
lara karıştı. Hücum hattındaki 
sıkıntıyı çözemeyen Göztepe 
bu sezon 10 maçta attığı 9 golle 
ligin en az skor üreten 3 takı-
mından biri olurken, golcü 
kadrosunda yer alan Ide-
ye’nin hem garanti ücretini 
alıp hem de takıma hiç 
katkı vermemesi eleştiri 
konusu oldu. Yönetimin 
elden çıkaramadığı 33 ya-
şındaki futbolcu, bu sezon 
sadece 3 maçta toplam 11 

dakika görev aldı. Ideye, ilk haf-
tada Fraport Tav Antalyaspor’la 
deplasmanda oynanan maçta 8 
dakika görev yaptı. Nijeryalı for-
vet, Gürsel Aksel Stadı’nda 2-0 
kaybedilen Atakaş Hatayspor 
maçında 2, 1-0 mağlup olunan 
GZT Giresunspor karşılaşma-
sında ise 1 dakika sahada kala-

bildi. Ideye birçok maçta 21 
kişilik kadroda yer alması-

na rağmen hiçbir şekilde 
değerlendirilmedi. Gol 
yollarında büyük sıkıntı-
lar yaşayan Göztepe’de 
diğer golcülerden Cherif 
Ndiaye 10 maçta 2 gol 

atarken, Adis Jahovic ise 
1 golde kaldı.

İdeye kayıplarda!



Süper Lig’de üst üste 3 mağlubiyet alarak 
düşüşe geçen Altay’da cumartesi günü iç sa-
hada oynanacak Demir Grup Sivasspor maçı 

öncesi sol bek Mohammad Naderi’den kötü haber 
geldi. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor deplasmanın-
da sakatlanarak 20’nci dakikada oyundan alınan 
İranlı savunmacının Sivasspor ve Fraport Tav Antal-
yaspor (D) müsabakalarında görev alamayacağı öğ-
renildi. Naderi’nin milli maç arasında antrenmanlara 
başlaması bekleniyor. İlk MR sonucu yoğun kanama 
nedeniyle netlik kazanmayan Naderi’nin ikinci kez 
MR’a gireceği öğrenildi. İranlı 25 yaşındaki defans 
oyuncusu, ilk 10 haftada Björkander, Rayan, Pina-
res, Poko, Rodriguez, Murat, Aka, Eren ve Cem’den 
sonra sakatlık yaşayan 10’uncu isim oldu. Naderi, 
Murat ve Rodriguez’in tedavilerinin İstanbul’da özel 
bir sağlık merkezinde devam edeceği bildirildi. Üç 
futbolcuyla birlikte Eren’in de kasım ayının ortasın-
da çalışmalara başlayabileceği kaydedildi.

Son kurban Naderi

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

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

13 maçlk seri bitti 

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi 

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

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

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

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

İlk yar 1-0 

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

Net skor 

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

Ankaragücü 
3’te 3 yaptı

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

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

Önemli bir golcü 

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

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

Hatayspor açklamşt 

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

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

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

2021 YILINDA  
TEK YENILGI 

TRABZONSPOR’DA 
her geçen sezon yükse-
len performansyla alkş 

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

Ugurcan Çakır’a 
Juventus talip  

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

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

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

çnda 3. galibiyeti elde etti.

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

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

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

YANAL’IN  
KARİYERİ

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

tasnda deplasmanda Aytemiz 
Alanyaspor'a 4-0 kaybeden Fraport 

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

13 maçlk seri bitti 

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi 

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

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

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

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

İlk yar 1-0 

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

Net skor 

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

Ankaragücü 
3’te 3 yaptı

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

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

Önemli bir golcü 

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

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

Hatayspor açklamşt 

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

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

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

2021 YILINDA  
TEK YENILGI 

TRABZONSPOR’DA 
her geçen sezon yükse-
len performansyla alkş 

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

Ugurcan Çakır’a 
Juventus talip  

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

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

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

çnda 3. galibiyeti elde etti.

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

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

Milli tenisçinin 
ilk şampiyonluğu
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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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Şampiyon babanın şampiyon kızı

DERYA’NIN 
hedefi olimpiyat

Sezona müthiş başlayan 
ve 10 maç sonunda lider-
lik koltuğuna kurulan Tr 

abzonspor, en yakın rakibine 4 
puan fark attı. Abdullah Avcı 
yönetiminde emin adımlarla 
yoluna devam eden Fırtına’nın 
bu başarısı, Avrupa’nın üst 
düzey liglerine bakıldığında daha 
da anlam kazanıyor. İngilte-
re, İspanya, Almanya, İtalya, 
Fransa, Hollanda ve Belçika’da 
aynı başarıyı gösterebilen sadece 
4 kulüp var. Bunlar; Liverpool, 
Milan, Napoli ve Freiburg... Pre-

mier Lig’de Liverpool, 9 maçta 
6 galibiyet ve 3 beraberlik ile 
21 puan topladı ve Chelsea’nin 
ardından ikinci sırada yer alıyor.

Sadece 2 lider var
İtalya’da Milan ile Napoli 9 
hafta sonunda 25’er puanda zir-
veyi paylaşıyor. Bundesliga’da 
sezonun flaş takımı Freiburg 
ise 5 galibiyet, 4 beraberlikle 
3.’lük koltuğunda oturuyor. Ye 
nilgisiz 5 ekip arasında liderlik 
koltuğunda oturan sadece iki 
ekip var; Trabzonspor ile Na-

poli. Sadece Süper Lig ’e değil, 
Avrupa’ya da damga vuran 
Trabzonspor, gelecek maçlarda 
bu unvanını koruyup, zirve-
de farkı açmak istiyor. Cuma 
günü Rize ile karşılaşacak olan 
Fırtına, sonrasında Beşiktaş ’a 
konuk olacak ve ardından milli 
araya girilecek. Süper Lig’de 
geçen sezondan bu yana top-
lamda 22 karşılaşmada bileği 
bükülmeyen Karadeniz ekibi-
nin, kulüp tarihindeki en uzun 
serisi, 1978/1979’daki 29 maçlık 
kaybetmeme serisi.

TRABZONSPOR TRABZONSPOR 
FIRTINASIFIRTINASI

26 sezon sonra ligin ilk 10 haftasında yenilgi yüzü görmeyen ve liderlik koltuğunda oturan Bordo-Mavililer, İngil-
tere, İspanya, Almanya, İtalya, Fransa, Hollanda ve Belçika ligleri hesaba katıldığında toplam154 takım arasında 
ilk 5’e girdi. Trabzonspor gibi henüz mağlubiyet almayan diğer takımlar; Liverpool, Milan, Napoli ve Freiburg

MUAY Thai Milli Takımı’nın 
antrenörü baba Erdal Erdoğan, 
kendisine ait salonda kızını Dün-

ya Şampiyonası’na hazırlıyor. Erdoğan 
ailesinin tek kızı olan Ayşe İkra Er-
doğan, her gün yaklaşık 4 saat salon-
da babasıyla ter dökerek Muay Thai 
Dünya Şampiyonası’nda Türk bayrağını 
dalgalandırmayı hedefliyor. Ayşe İkra 
Erdoğan, 2019 yılında katıldığı organi-
zasyonda Avrupa şampiyonu olduğunu 
hatırlattı. Bütün kız çocuklarını spora 
davet eden Ayşe İkra, “Babam, milli 
takım antrenörü, ağabeylerim ise kick 
boks ve muay thaide dereceli sporcular. 
Onların sayesinde spora başladım. 2019 
yılında Avrupa şampiyonu oldum şimdi 
ise Dünya Şampiyonası’na hazırlanıyo-
rum. Allah izin verirse dünya şampiyonu 
olacağım.” diye konuştu.

Kızımla gurur duydum
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 
tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı’na özel hazırlanan, 7 

bölgeden 7 çocuğa yer verilen klipte yer 
aldığını anımsatan Ayşe İkra, “Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a 
beni bu projede seçtiği için teşekkür 
ederim.” ifadelerini kullandı. Milli 
takım antrenörü baba Erdal Erdoğan ise 
kızıyla gurur duyduğunu söyledi. Kızı-
nın başarısıyla çevresindekilere örnek 
olduğunu belirten Erdoğan, şunları 
kaydetti: “Kızımla gurur duyuyorum, 
kızım okulda da başarılı bir öğrenci. 
Kızım, ağabeylerini ve beni örnek aldı, 
bizimle maçlara geliyordu zaten, o 
yüzden de sporu oldukça seviyor. Daha 
sonra ‘Baba ben de muay thai yapmak 
istiyorum.’ dedi. Salonda biraz çalıştık-
tan sonra yetenekli olduğunu gördüm ve 
yetiştirdim. Şimdi milli sporcu oldu ve 
inşallah dünya şampiyonu olacak.” Baba 
Erdoğan, salonda beraber ter döktükle-
rini anlatarak, “Kızımla her gün aralıksız 
çalışıyoruz. Hedefimiz Muay Thai Dün-
ya Şampiyonası’na katılmak ve ülkemizi 
orada temsil etmek. İnşallah başarıyı 
yakalayacağız.” diye konuştu.

12 yaşındaki Ayşe İkra Erdoğan, 2019 yılında katıldığı Muay Thai Emfcup Açık Ulusla-
rarası Avrupa Kupası’ndaki birinciliğinden sonra gözünü Dünya Şampiyonası’na çevirdi

Short Track Federasyon Kupası-1 küçük kızlar D 
kategorisi 500 metrede 50.2 saniyelik derecesiyle 

Türkiye rekoru kırarak altın madalya kazanan 
Derya Karadağ’ın hedefi Pekin Olimpiyatları

SHORT Track Milli Takımı, 
başantrenör Artur Sultangaliyev’in 
yönetiminde Samsun Buz Sporları 

Salonu’nda, 2022 Pekin Kış Olimpiyat-
ları’na kota almak için antrenmanlarını 
sürdürüyor.
Türkiye Buz Pateni Federasyonunca 
(TBPF) organize edilen Short Track Mil-
li Takım Kampı’nda idmanlarına devam 
eden Derya Karadağ, AA muhabirine 
yaptığı açıklamada, Erzurum’da yaşadığı-
nı, anne ve babası buz pateni yaptığı için 
4 yaşında buz pisti ile tanıştığını söyledi.
Buz pateni ile tanıştıktan sonra Short 
Track’a (kısa mesafe sürat pateni) yönel-
diğini dile getiren Derya, “Dört yaşında 
1 yıl cimnastikle uğraştım. Annem ve 
babam buz pateni yapıyorlardı, onların 
sayesinde buz pisti ve sporla tanıştım. 
Short Track’ta kendimi geliştirdim. Tür-
kiye Buz Pateni Federasyonu tarafından 
şubat ayında Erzurum’da düzenlenen 
Short Track Federasyon Kupası’nda Tür-
kiye rekoru kırarak şampiyon oldum.” 
ifadelerini kullandı.

Hedefim olimpiyatlara katılmak
Eğitimini Erzurum’da sürdürdüğünü, 
ortaokula devam ettiğini, buz pateni-
nin ise tüm hayatını değiştirdiğini ifade 
eden Derya, şunları kaydetti: “Her gün 
idmanlarımız oluyor. Sporda öz güven 
gerekiyor, korkmamak gerekiyor. Benim 
en büyük avantajım çok erken yaşlarda 
buz patenine başlamam. Herkesin daha 
büyük yaşlarda öğrendiklerini ben daha 
öncesinde öğrendim. Hedefim Avrupa 
ve dünya şampiyonası sonrasında olim-
piyatlara katılmak.” Short Track Milli 
Takımı Başantrenörü Artur Sultangaliyev 
de Derya Karadağ’ın kendi kategorisinde 
milli takımda tek kadın sporcu oldu-
ğunu bildirdi. 
Sultangaliyev, 
“Karadağ gele-
ceğin olimpik 
sporcusu. Kendi 
kategorisinde 
üst üste Türkiye 
rekoru kırarak 
başarılı bir 
sporcu olduğu-
nu şimdiden ka-
nıtladı. Avrupa 
sıralamasında 
ilk beşin içinde. 
Milli takımın 
en küçük ve en 
hızlı sporcusu. 
Kendisine spor 
hayatında ve 
olimpiyat yo-
lunda başarılar 
diliyorum.” diye 
konuştu.

Süper Lig’in 10’uncu haftasında İttifak 
Holding Konyaspor’a da yenilerek üst üste 
üçüncü yenilgisini alan Yukatel Kayserispor, 4 
maçtır kazanamıyor. Sezona Altay mağlubiye-
ti ile başlayan ve daha sonra teknik direktör 
değişikliğine giden Kayserispor Hikmet Kara-
man yönetiminde çıktığı 5 maçta 5 galibiyet, 

1 beraberlik 1 de yenilgi almıştı. Galatasaray’ı 
sahasında 3-0’lık sonuçla mağlup eden Kay-
serispor daha sonra çıktığı 4 karşılaşmadan 
1 puanla ayrıldı. Mağlubiyet serisini 3 maça 
çıkartan sarı kırmızılılar lig’de 10’uncu hafta 
sonunda kalesinde 17 gol görü. Ligde kale-
sinde en çok gol yiyen Çaykur Rizespor’un 

ardından 17’şer golle Yukatel Kayserispor ve 
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor bulunuyor. 
kayseri ekibi 4 maçtır kazanamıyor. Hafta 
içi Ziraat Türkiye Kupası 3’üncü Tur maçında 
Artvin Hopaspor ile karşılaşacak olan Kayse-
rispor, ligin 11’inci haftasında ise Vavacars 
Fatih Karagümrük’ü konuk edecek.

Kayserispor kazanmayı unuttu

PREMIER Lig’de son olarak 
ezeli rakibi Manchester United’a 
karşı Old Trafford’da tarih yazan 

Liverpool’da Mısırlı yıldız Mohamed 
Salah yine gündemin bir numaralı unsuru 
oldu. Manchester United deplasmanında 
yaptığı hat-trick ve bir asistle dört gole 
direkt katkıda bulunan Mohamed Salah 
bu sezon da performansıyla büyülüyor. 
Şu ana kadar Premier Lig ve Şampiyon-
lar Ligi’nde 12 maça çıkan 29 yaşındaki 
futbolcu 15 gol ve 5 asistlik performans 
ortaya koydu. Salah ligde 9 maçta 10 gol 
ve 5 asistle oynarken Şampiyonlar Ligi’n-
de ise 3 maçta 5 gol kaydetti. Son yıllarda 
Liverpool hücumunun vazgeçilmezi 
haline gelen Mohamed Salah ile ilgili son 
dönemdeki en önemli gündemlerden biri 
de yeni sözleşme konusu.

İstediği maaş dudak uçuklatıyor!
Mohamed Salah’ın Liverpool’daki söz-
leşmesi 2023 yazında bitiyor. Kontratının 
sonuna yaklaşan yıldız futbolcu için İngiliz 
ekibi yeni anlaşma yolları ararken Moha-
med Salah’ın talebi ise dudak uçuklatıyor. 
Football Insider’da yer alan habere göre 
Liverpool, Real Madrid’in ilgisinden 
dolayı kısa süre içinde Salah ile yeni kont-
rat imzalama konusunda istekli. Ancak 
Mısırlı yıldızın bir talebi var. İddiaya göre 
Mohamed Salah, Liverpool’daki yeni söz-
leşmesinde haftalık 500 
bin sterlin kazanmak isti-
yor. Bu da yıllık 26 milyon 
sterlin’e (30 milyon euro) 
eşit geliyor. Eğer Liverpo-
ol bu ücreti kabul eder ve 
yeni sözleşme imzalanırsa 
Salah’ın Liverpool’daki 
ücreti günlük yaklaşık 71 
bin sterlin (85 bin euro) 
olacak.

Mohamed Salah 
dünyaları istiyor



B alıkçı Kenan’a hizmetlerinden
dolayı teşekkür eden ve çiçek tak-
dim eden Beylikdüzü İlçe Müf-

tüsü Kadir Koçak, “Burası gördüğüm
en önemli müzelerden bir tanesi.
Kenan Balcı’ya bir teşekkür borçluyuz.
Ben bu müzeyi görmekten büyük mut-
luluk duydum. Çocuklarımız gençleri-
miz için bulunmaz bir nimet. Büyük
emek, büyük uğraş var. Kendisini böyle
bir işe adamış Kenan beye çok teşekkür
ediyorum. Ayrıca herkesi bu eşsiz mü-
zeye davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Bacasız fabrikalarımız

Her fırsatta balık ve denizin önemine
vurgu yapan Balıkçı Kenan: “Denizler
ekmeden biçtiğimiz tarlalarımızdır. De-
nizler çocuklarımızın geleceği. Bizim
bacasız fabrikalarımız. Buradan bütün
vatandaşlara çağrı yapıyorum: Bizden
hiç bir şey istemeyen denizlerimizi
temiz tutalım. Gelecek nesillere deniz-
lerimizi daha temiz bir şekilde ulaştıra-

lım. Binlerce çeşit balığı, farklı tatlarda
olan balıkları aynı yerde bulabiliyoruz.
Böyle bir nimet için binlerce kez şükret-
memiz gerekiyor. Değerli hocalarımız
bugün bizlerle vefa buluşması gerçek-
leştirdi. Kendilerine emeklerinden do-
laşı şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Hala ilk günkü gibi

Dünyada örneği olmayan tek müze ol-
duğunu belirten müze kurucusu Balıkçı
Kenan, “Burada ki balıklar teknoloji
harikası değil, zaman harikası, deniz
harikası. Bu balıkları başka bir yerde
görmeniz mümkün değil. Burada 30
sene önce etini sattığımız, omurgasını
iskeletini mumyalayarak Türkiye Deniz
Canlıları Müzesi’ne armağan etmişiz.
Öğrencilere armağan etmişiz. 30 yıldır
binlerde insan, binlerce öğrenci bu ba-
lıklarla hatıra fotoğrafı çektirmiş. Yıl-
lara meydan okuyan bu müze ölümsüz
balıklarla dolu. Burada ki balıklar hala
ilk günkü gibi. Sanki canlıymış gibi. Or-
jinalligini hiç bozulmadan muhafaza
edip koruyoruz” diye konuştu. 
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GELECEK PARTİSİ 
ESENYURT İLÇE BAŞKANI

Veysel KaRataY 

İYİ PARTİ GENEL İDARE KURULU ÜYESİ

Özdemir poLatİlyas YıLmaZ
CHP BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİS ÜYESİ

BARIŞ KIŞ

Çok sayıda ünlü ismi ağırlayan ve ev
sahipliği yaptığı konserlerle herkesin
beğenisini kazanmayı başaran
Hayal Kahvesi Bahçeşehir, İstan-
bul'da eğlencenin sayılı adreslerin-
den biri haline geldi. İnsanların
keyifli bir şekilde huzur içinde eğlen-
mesi için çalıştıklarını anlatan iş-
letme sahibi Gökhan Tanrıverdi,
“Bugüne kadar çok sayıda konsere,
organizasyona ev sahipliği yaptık.
Devam eden süreçte de Türkiye'nin
en ünlü isimleri burada konserlerini
sürdürecek. İnsanların da çok güzel
bir ilgisi var. Biz de bu ilgiye en iyi
hizmet anlayışımızla karşılık ver-
meye çalışıyoruz” dedi.

Burada yok yok

Şimdiye kadar Sibel Tepe, Esra
Sezer, Gökhan Yeniada, Murat Azi-
ret, Gökhan Yağmur, Serdar Doğan,
Maran Marangöz, Sevgi, Yasmin
Çetin ve Sibel Alaş gibi ünlü sanat-
çıları sahnesinde ağırlayan Hayal
Kahvesi Bahçeşehir; hem pop
müzik geceleriyle hem de arabesk
müzik geceleriyle her türden müzik-
severin takdirini toplamayı başardı.
Kaliteli bir anlayışla her müziksevere
hitap etmek için çalıştıklarını vurgu-
layan Gökhan Tanrıverdi, “Hayal
Kahvesi Bahçeşehir'de herkes için,
belirli günlerde belirli etkinliklere yer
veriyoruz. Bazı günler 90'lar pop 

gecesi yapıyoruz bazı günlerse ara-
besk müzik. Bazı günlerde de dans
müzikleriyle eğlencenin devam et-
mesini sağlıyoruz” diye konuştu.

Yarın 90'lar partisi var

Eğlenceli etkinliklere sahne olan
Hayal Kahvesi Bahçeşehir de yarın
ise Dj Hakan Küfündür ile 90'lar
ve 2000'ler partisi gerçekleştirile-
cek. Herkesin şimdiden rezervas-
yonlarını yaptırdığını kaydeden
Gökhan Tanrıverdi, “Buradaki ke-
sintisiz eğlenceye Bahçeşehir ol-
duğu gibi İstanbul halkımızı da
bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
ANIL BODUÇ

BARIŞ KIŞ

Beylikdüzü İlçe Müftüsü Kadir Koçak, Emekli Müftü İsmail Gökmen, Emekli Müftü Sait Emir Arvas ve beraberindeki
din adamları dünyada ve Türkiye’de ilk ve tek olma özelliğini taşıyan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ni ziyaret etti.
Müzenin kurucusu Balıkçı Kenan, “Bizden hiçbir şey istemeyen denizlerimizi temiz tutalım” çağrısında bulundu

DUNYADA ORNEGI
OLMAYAN MUZE!

BELGESELLERDE DEĞİL
BEYLİKDÜZÜ’NDE
“Tarihten silinecek, kaybolup gidecek balık türlerini mum-
yalayıp ölümsüz hale getiriyoruz” diyen Balıkçı Kenan,
“Belgesellerde olan balıklar bu müzede yer alıyor. Özel-
likle öğrenciler burada olan balıkları yıllarca inceleme im-
kanı bulacak. Öğrenme çağındaki çocuklarımız,
şimdilerde ancak kitap, ansiklopedi ve belgesellerde göre-
bilme imkanı buldukları balık türlerini müzemizde yakın-
dan, dokunarak inceleyebiliyorlar. Dünyanın birçok
yerine gidin böyle müze bulamazsınız. Biz yarım asırdır
tek tek bu balıklarla uğraşıyoruz. Gençlere, çocuklara de-
nizlerimizdeki balıkları öğretiyoruz. Amacım; çocukları-

mızın, geleceğimizin her bireyin
buradan bir şeyler öğrenebilme-
sini sağlamak. Müzeyi ziyaret
eden öğrencilerimiz ve aileleri
böyle bir müze kazandırdığımız
için bizlere teşekkür ediyorlar.
Gençlerimize eğitimde bir nebze
katkım olabiliyorsa ne mutlu
bana” ifadelerini kullandı.eğlence gerçek
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Birbirinden ünlü isimleri ağırlayan Hayal Kahvesi Bahçeşehir, düzenlediği konser
ve çeşitli etkinliklerle herkesin uğrak yeri haline geliyor. “İnsanların güvenli bir

ortamda huzur için eğlenmesi için çalışıyoruz” diyen işletme sahibi Gökhan
Tanrıverdi, gerçek bir eğlence için herkesi Hayal Kahvesi Bahçeşehir'e davet etti


