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2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Kendi mekanında 
saldırıya uğradı

Sunucu Ece Erken'in eşi Be-
şiktaş eski yöneticisi avukat

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, silahlı
saldırıda öldürüldü. Bakıırköy'de
ortağı olduğu restoranda öldürü-
len Mahmutyazıcıoğlu'na saldıran
2 şüpheli gözaltına alındı. 4 şüphe-
linin ise arandığı belirtildi. Saldır-
ganlar, yaralı avukata yardım
etmek isteyen şoförüne de ateş
ederek yaraladı. Polis, yaşanan
olayın bir alacak verecek mesele-
sinden kaynaklandığını belirledi.
Öte yandan Mahmutyazıcıoğ-
lu'nun saldırıdan iki saat önce Be-
şiktaş’ın eski başkanlarından

Fikret Orman‘la
yemek yediği öne
sürüldü. Mahmut-
yazıcıoğlu’nun ce-
nazesi Adli Tıp
Kurumu’nda yapı-
lan otopsi işleminin
ardından ailesine
teslim edildi. 
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Geçtiğimiz pazartesi günü
öğleden sonra başlayan ve

sadece 8 saat süren kar yağışı İs-
tanbul'u esir aldı. Mega kentin
bütün yolları kapanırken, havali-
manlarında uçuşlar iptal edildi.
Bu süreçte yapılan çalışmaları
Damga'ya değerlendiren Büyük-
çekmece Belediye Başkanı Hasan
Akgün, en son 1987 yılında böyle
büyük bir kar yağdığını belirterek,
"O zaman ortalama kar kalınlığı 2
metreydi. Şimdi ise 80 cm'yi aştı.
O günden bugüne artan nüfusa

rağmen bir sorun yaşamadık.
Ama anında bütün sokakları aça-
madık. Bunu isteyenler oldu ama
dikkate almıyoruz. İlk olarak acil
ihtiyaçlar için ana arterler açılır.
Önemli kurumların yolları açılır.
Bunu da gerçekleştirdik. Bana
göre bunda da bütün belediyeler
başarılı olmuştur" dedi. İBB ekip-
leri ile birlikte çalıştıklarını dile ge-
tiren Akgün, "Karayolları Genel
Müdürlüğü ile hiçbir zaman ilişki-
miz olmadı. Bizi hiçbir zaman
adam yerine koymadılar" dedi. 
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Türk sinemasının “4
yapraklı yoncası”nın

“mavi gözlüsü”, sanatçı
Fatma Girik, son yolcuğuna
çıkmak üzere Bodrum’a
uğurlandı. 80 yaşında vefat
eden merhum Girik için dü-
zenlenen anma töreninde ko-
nuşan Ekrem İmamoğlu,

“Yayınlandığında, hep bir-
likte Fatma Girik'i anmaya
devam edeceğiz” dedi. Ünlü
sanatçı Hülya Koçyiğit ise
"Türk sineması deyince,
hepimizin aklına ilk o gelir.
Çünkü o mesleğine tutkuyla,
aşkla bağlı bir sanatçıydı" 
ifadelerini kullandı. I SAYFA 9
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BÜTÜN BELEDİYELER BAŞARILI OLDU
Damga'ya konuşan Çatalca
Belediye Başkanı Mesut

Üner ise "Biz Çatalca’da koordineli
bir şekilde kar esaretini atlatmaya
çalıştık. İlçedeki tüm müdürlükler,
Kaymakam bey, ben, hep birlikte
ilçe geneline hakim bir şekilde çalış-
malarımızı sürdürdük" dedi. "İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi takım
kaptanıdır tıpkı spor müsabakala-
rındaki gibi, ilçe belediyeleri kapta-
nın yardımcılarıdır" diyen Üner,
"Burada bir kopukluk olursa tüm
şehir zarar görür. Olumsuz etkile-

nir. Yoğun kar yağışının yaşandığı
anlarda Çatalca etrafında nerede
ne gibi aksaklık varsa müdahale et-
meye çalıştık. Şurası Çatalca’ya
bağlı, burası bağlı değil ayrımına
girmedik. İlçe genelinde ciddi bir sı-
kıntı yaşanmadı. Sadece Tepecik
yakınlarında 2 tır devrildiği için
ciddi sıkıntı yaşandı. Geç de olsa o
tırları yoldan çıkarabildik. Yassıö-
ren tarafında çok tır olduğundan
orada insanlarımız mağdur oldu.
Tüm halkımıza tekrar büyük geç-
miş olsun" diye konuştu. 
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İBB İSTANBUL'UN TAKIM KAPTANI GİBİDİR

AGLATAN VEDA

www.gazetedamga.com.tr

Şafak Mahmutyazıcıoğlu

SİYASİ RANT PEŞİNDELER

Yaşananlardan 
ders çıkarmadılar

Gelecek Partisi İstamnbul İl
Başkanı İsa Mesih Şahin

yoğun kar yağışı sonrası yaşanan
tartışmaları değerlendirdi. "Kapa-
nan yollarda mahsur kalanlar var-
ken siyasi rant peşinde koşmaya
başladılar" diyen Şahin, "Sorumlu-
luk makamında olanların bundan
ders çıkardığına şahit olmadık.
Yoğun kar yağışı günler öncesin-
den bilindiği için daha planlı bir
çalışma yapılabilirdi. Ne planlama
vardı ne de yerel yönetimlerle mer-
kezi yönetim arasında bir koordi-
nasyon. Sonuçta İBB de ilçe

belediyeleri de 
merkezi yönetim 
de sınıfta kaldı. 
Yetmiyormuş gibi
siyasi kavgaya tu-
tuştular. Ayrışmaya
değil bir arada ol-
maya ihtiyacımız
var" ifadelerini 
kullandı. 
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İsa Mesih Şahin

CİNAYET AYDINLANACAK MI?

Suikast zanlısı 
artık Türkiye’de

FETÖ'nün devlet içerisin-
deki kadrolaşma çalışmala-

rını ele alan "Köstebek" adlı
kitabını yayınlayamadan 18 Aralık
2002'de öldürülen Necip Hablemi-
toğlu suikastının zanlılarından,
"Kırmızı Bülten" ile aranan Nuri
Gökhan Bozkır, Milli İstihbarat

Teşkilatı (MİT) ta-
rafından Ukray-
na'dan alınarak
Ankara Emniyeti'ne
teslim edildi. Boz-
kır'ın Ukrayna ma-
kamlarına yaptığı
iltica talepleri 
reddedilmişti.

Mono Electric Genel Müdürü
Enver Katrancı, yoğun kar yağışı-

nın olduğu gece 24 saat yolda mahsur
kaldığını söyledi. "Herkes suçlu kim diye
soruyor, hiçbir siyasi görüşüm olmadan
söylüyorum" diyen Katrancı, "Meteoro-
lojinin tüm uyarılarına rağmen erken
tedbir almayan Valilik. Kara yolları, İBB,
ilçe belediyeleri, kış lastiği ve zinciri ol-
madan yola çıkanlar, uyanık geçinip ku-
rallara uymayan, ters şeride girerek orayı
da tıkayanlar. Aracını terk edip gidenler.
Bir de devlet kurumlarının beraber hare-
ket etmeyip, birbirlerinin başarısız olma-
sından siyasi çıkar gözetenler" dedi.
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Nuri Gökhan Bozkır
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4 YAPRAKLI YONCANIN
MAVİ GÖZLÜSÜ UĞURLANDI

CHP'li 11 büyükşehir belediye baş-
kanı ortak bir bildiri yayınladı. Bildi-

ride, meclislerden geçen bütçelerin kur
dalgalanmaları nedeniyle geçersiz bütçeye
dönüştüğü belirtilerek, yeni bütçe yapmaya
ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Bildiride ikti-
dardan beklentiler de sıralanarak, "Beklenti-
miz ve talebimiz; yerel yönetimlere yönelik
bazı vergi indirimlerine gidilmesi ve hayati
öneme sahip konularda sübvansiyon
desteği verilmesidir" denildi. I SAYFA 5
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VERGİ İNDİRİMİ
TALEP EDİYORUZ

Kar kaçamağı yapabilirsiniz!
Sağlıklı yaşam ve mutluluk uzmanı Bozkurt Bil-
giç, kar yağışları devam ederken yapabileceğiniz

kaçamakları anlattı. “Sevdiklerinizi arayabilirsiniz”
diyen Bilgiç, “Evcil hayvanları beslemeyi ihmal etmeyin.
Yaratıclığınızı kullanın. Fotoğraflar çekin. Mutfağı
ihmal etmeyin. Temiz havayı içinize çekin. Telefon de-
toksu yapın. Nostaljiden kaçmayın” dedi. I SAYFA 2
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ÖZEL
HABER

BU KAFA İLE
BU ÜLKE

YÖNETİLEMEZ!
Büyükçekmece Belediye
Başkanı Hasan Akgün, 20
yıldan beri ilk defa Kay-
makamlık ile koordineli
bir şekilde çalıştıklarını
belirterek, "İlk defa bu
kez bir koordinasyon
yaptık. Güçler birleştirildi-
ğinde başarılı olunabili-
yormuş. Koordinasyon
merkezi oluşturuldu. Em-
niyetimiz de katıldı. Tek-
nik ekipler bir araya
geldi" dedi. İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu'nun çok
tartışılan yemek konu-
suna da değinen Akgün,
"Bu kafa ile bu ülke yöne-
tilemez. 3 günden beri ye-
meği konuşuyoruz. Ben
de 8 saat TEM'de kaldım
ama işim engellenmedi.
Allah bu ülkeye yardım
etsin" yorumunu yaptı. 

ANA YOL TAMAM
ARA YOL SIKINTI

BEN O GECE HİÇ UYUMADIM
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İs-
tanbul için felakete dönüşen kar yağışını

Damga'ya değerlendirdi. "Şükürler olsun kimse-
nin burnu kanamadı" diyen Yılmaz, "Herkese
ulaşmaya çalıştık. Bütün İBB ve Karayolları
ekibi ile iletişim halindeydik. O gece hiç uyuma-
dım. Ekibimle birlikte sokaklardaydık. Bizim
görevimiz çalışmak üretmek koordineli olmak"
ifadelerini kullandı.  633 ihbarı sonuçlandırdık-

larını belirten Yılmaz, "180 araç kurtarıldı, 101
vatandaşımız tahliye edildi. 58 vatandaşımızın
konaklaması sağlandı. 3 bin 400 kişilik yemek
ikramı yaptık. İstanbul Havalimanı'na 30 bin
adet içecek su ulaştırıldı. Valimiz Ali Yerlika-
ya'nın talimatları üzerine Kuzey Marmara Oto-
yolu Kemerbuzgaz Mevkiinde yasaklar
nedeniyle beklemek zorunda kalan tır şoförle-
rine kumanya ulaştırdık" açıklamasını yaptı. 
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Yoğun kar yağışının ardından zorlu bir süreci
geride bıraktıklarını ifade eden Silivri Belediye
Başkanı Volkan Yılmaz, "Şükürler olsun 
kimsenin burnu kanamadı. Gece boyunca bütün
kurumlarla koordineli çalıştık" diye konuştu

KAZASIZ BELASIZ 
ATLATTIK!

SUÇLULARI
AÇIKLADI!

İstanbul'da yoğun kar yağışı
nedeniyle kapanan yolda

araçta mahsur kalan İsrailli
Haham İsrail Elbom, jandarma
ekiplerince kurtarılarak, İstanbul
Havalimanı'na götürüldü. Haham
geceyi havalimanındaki Ali Kuşçu
Camii'nde geçirdi. Haham Elbom
daha sonra ülkesine gönderildi. 
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ABD'nin Virgina eyaletinde
yaşayan Türk öğretmen

Bengü Gerek, eski eşi John Beach-
ley tarafından vurularak öldü-
rüldü. Baba Ramazan Gerek,
"Kızım 3 gün önce boşanmıştı ve 6
ay önce uzaklaştırma talep etmişti.
Hakim uzaklaştırma kararı verme-
miş. Öldürülmeden bir gün önce
görüntülü konuştuk, ama tek ke-
lime edemedik sanki veda eder gibi
gözlerimin içine baktı" dedi.
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Vaka sayısında
büyük artış
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 27
Ocak 2022 Perşembe gününün

koronavirüs tablosuna göre son 24 sa-
atte 174 kişi hayatını kaybetti. Yeni
vaka sayısında ise düne göre artış ya-

şandı. Sağlık
Bakanı Koca,
“Covid-19 riski
yüksek. Aşının
zamanında ya-
pılması önemli” 
diye konuştu.
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Fatma
Girik

Enver 
Katrancı



◊ NEŞE MERT

TÜP bebek tedavisi bir yıl boyun-
ca korunmasız ve düzenli cinsel 
birlikteliğe rağmen çocuk sahibi 

olamayan çiftlere uygulanan en etkin 
tedavi yöntemi olarak yerini korumaya 
devam ediyor. Tüm dünyada yaygın 
olarak uygulanan tüp bebek tedavisi 
en basit tanımıyla; kadından alınan 
yumurta ile erkekten alınan spermin 
laboratuvar ortamında birleştirilmesi 
sonrasında elde edilen embriyonun 
laboratuvarda 3-5 günlük takibinden 
sonra, anne adayının rahminin içine 
yerleştirilmesidir. Son 40 yılda tüp 
bebek tedavilerinde baş döndürücü 
hızla gerçekleşen gelişmeler infertilite 
sorunu yaşayan çiftlere umut olmaya 
devam ediyor.   Acıbadem Üniversitesi 
Atakent Hastanesi Kadın Hastalıkları 
ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Nadiye 
Köroğlu, tüp bebek tedavisi sayesin-
de bugüne dek milyonlarca sağlıklı 
bebeğin dünyaya geldiğini belirterek, 
“Ancak tüp bebek tedavisiyle ilgili 
toplumda doğru sanılan bazı hatalı 
bilgiler çiftlerin tedaviye geç başvur-
malarına veya tedaviden kaçınma-
larına neden olabiliyor. Bu faktörler 
de tedavinin başarı şansını olumsuz 
yönde etkiliyor. Dolayısıyla anne-baba 
olmak isteyen çiftlerin çevrelerinden 
veya sanal ortamdan edindikleri bil-
gilerin doğruluğunu sorgulamaları ve 
hekime zamanında başvurmaları çok 
önemli” diyor. Acıbadem Üniversitesi 
Atakent Hastanesi Kadın Hastalıkları 
ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Nadiye 

Köroğlu, toplumda tüp bebek tedavisi 
hakkında doğru sanılan yanlış bilgileri 
anlattı; önemli uyarılarda bulundu! 
◊ İlk denemede başaı şansı 
düşüktür: YANLIŞ!
DOĞRUSU: Tüp bebek tedavisinde 
başarı şansı; anne adayının yaşı, sperm 
ve yumurtanın kalitesi gibi birçok 
faktöre bağlı olarak değişiyor. Bilimsel 
kanıtlara göre; ilk denemede başarı 
şansı yüzde 50-60 oranında seyrediyor. 
Tüp bebekte deneme sayısı arttıkça, 
hamilelik şansı da yükseliyor. Öyle ki 
tüp bebek tedavisinin yüzde 50’sinde 
ilk denemede, yüzde 65-70’inde ikinci 
denemede ve yüzde 80’inde de üçüncü 
denemede hamilelik oluşuyor. 
◊ Tedavi süresince hastanede 
kalınması gerekiyor: YANLIŞ! 
DOĞRUSU: Yaygın inanışın aksine, 
tüp bebek tedavi süreçleri hastanede 
kalmayı gerektirmiyor. Yumurta topla-
ma işlemi anestezi altında gerçekleştiri-
len bir işlem olup, 3-4 saatlik yatış son-
rasında hastaneden taburcu olunuyor. 
Embriyo transfer işlemi sonrasında ise 
hastanede 2-3 saat dinlenmek yeterli 
geliyor. Tüp bebek tedavisinde yumur-
ta takip süreçleri de ayaktan poliklinik 
kontrolleri şeklinde yapılıyor.
◊ Fazla embriyoların dondurul-
ması gereksizdir: YANLIŞ!     
DOĞRUSU: Kadın Hastalıkları ve Do-
ğum Uzmanı Doç. Dr. Nadiye Köroğ-
lu, embriyoları dondurma işleminin 
hastalara ekstra hamilelik şansı veren 
önemli bir uygulama olduğuna işaret 
ederek, şöyle devam ediyor: “Geçmişte 
dondurulan embriyoların yarısı kadarı-
nın sağlıklı olarak geri kazanılması bu 
yanılgıya neden oldu. Ancak teknolojik 
gelişmelerle birlikte uygulayabildiğimiz 
yeni metotlar, dondurulan embriyola-
rın neredeyse tümünün sağlıklı olarak 
geri kazanılmasını sağladı. Gelinen 
noktada, dondurulmuş embriyo ve taze 
embriyo arasındaki başarı farkı kapan-
dı. Ülkemizde transfer edilen embriyo 
sayısının da kısıtlı olması, embriyo 
dondurma yönteminin avantajlı yönle-
rini de artırıyor.” 
◊ Tüp bebek tedavisi erken 
menopoza neden olur: YANLIŞ! 

DOĞRUSU: Tüp bebek tedavisiy-
le ilgili bir başka hatalı bilgi de, bu 
tedavinin yumurtalık rezervlerinin 
tükenmesine ve bunun sonucunda 
da erken menopoza neden olduğu 
yönünde. Doç. Dr. Nadiye Köroğlu, 
tüp bebek tedavisinde yumurtalıkların 
uyarılması işleminin yumurta rezervle-
rini azaltmadığı için erken menopoza 
yol açmadığını belirterek, “Tüp bebek 
tedavisinde var olan yumurtaların 
büyütülmesi amaçlanıyor, dola-
yısıyla sayılarında bir azalma 
olmuyor.” diyor. 
◊ Tüp bebek ile doğan be-
beklerde doğumsal ano-
mali riski artar: YANLIŞ! 
DOĞRUSU: Doç. Dr. Nadiye 
Köroğlu, tüp bebek tedavisiyle doğan 
bebeklerdeki doğumsal anomali riskinin 
doğal yolla elde edilen hamileliklerden 
doğan bebeklerden farklı olmadığını 
vurgulayarak, “Ancak, kadının yaşının 
35’in üzerinde olduğu veya bilinen ge-
netik bir hastalık durumlarında doğum-
sal anomali riski artabiliyor. Ayrıca, çok 
düşük sperm sayısı nedeniyle intrasi-
toplazmik sperm enjeksiyonu yapılan 
vakalarda da daha fazla doğumsal 
anomali görülebiliyor.” diyor. 
◊ Tüp bebek tedavisiyle ikiz ya 
da üçüzler olur: YANLIŞ! 
DOĞRUSU: Doğal yolla gerçekleşen 
hamilelikle kıyaslandığında, tüp bebek 
tedavisinde çoğul hamilelik daha fazla 
oluyor. Ancak transfer edilen embriyo-
ların sayısıyla çoğul hamileliği önlemek 
mümkün oluyor. Kadın Hastalıkları 
ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Nadiye 
Köroğlu, tek ve kaliteli embriyoların 
transferiyle tek ve sağlıklı hamilelikler 
elde edilebildiğini vurgulayarak, ”An-
cak bazı çiftler çoğul hamilelik isteseler 
de, çoğul hamilelikler anne ve bebekle-
rin sağlıkları açısından tehlikeli olabili-
yor. Bu tehlikelerin önüne geçebilmek 
için ülkemizde transfer edilen embriyo 
sayısı sınırlandırılmıştır.” diye konu-
şuyor. 
◊ Tüp bebek tedavisinde başa-
rı oranı yüzde 100ʼdür: YANLIŞ!   
DOĞRUSU: Tüp bebek tedavisinde 
başarı oranı; anne adayının yaşı ve 

infertilite nedeni gibi birçok faktöre 
bağlı olarak değişiyor 35 yaş altındaki 
kadınlarda ilk tüp bebek denemesinde 
canlı doğum oranı yüzde 40-50 arasın-
da oluyor.
◊ Kadının yaşı tüp bebek teda-
visinde önemsizdir: YANLIŞ!                                   
DOĞRUSU: Kadınlarda yaş ilerledikçe 
üreme fonksiyonlarında değişimler 
yaşanıyor. Öyle ki 25-30 yaşları en 
doğurgan yaşlarken, 35 yaşından sonra 
doğurganlıkta düşüş oluyor. Dolayı-
sıyla 25 – 30’lu yaşlarda hamile kalma 
olasılığı yüzde 50 civarında olurken, 
40 yaşından sonra bu oran yüzde 15 
civarına kadar düşüyor. Tüp bebek 
tedavisiyle 45 ve daha üst yaş sınırla-
rında olan kadınlarda hamilelik şansı 
yok denecek kadar az oluyor.
◊ Tüp bebek hamileliklerin-
de sezaryenle doğum olmalı: 
YANLIŞ
DOĞRUSU: Tüp bebek tedavisiyle 
hamile kalmak sezaryenle doğum 
yapmak için bir neden olmuyor. Koşul-
ların uygun olması durumunda normal 
doğum yapılabiliyor.  
◊ Tüp bebek tedavisi uzun sü-
ren ve ağrı yapan bir yöntem: 
YANLIŞ! 
DOĞRUSU: Toplumdaki yaygın 
inanışın aksine, tüp bebek tedavisinde 
yaşanan gelişmeler sayesinde ağrı ve 
karında şişkinlik gibi sorunlar artık 
yaşanmıyor, tedavi süresi de 2-2.5 
haftada tamamlanıyor.
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Acıbadem Üniversitesi Ata-
kent Hastanesi Kadın Has-

talıkları ve Doğum Uzmanı 
Doç. Dr. Nadiye Köroğlu, 

tüp bebek tedavisi hakkın-
da önemli bilgiler verdi

TÜP BEBEK TEDAViSi
HAKKINDA BiLGiLER

ÖNEMLİ

TAVSİYELER

Nadiye Köroğlu

Wellbeing 
Uzmanı ve 
Chef Pelin 

Bozkurt Bil-
giç, kar ya-
ğışları de-

vam ederken 
yapabilece-
ğiniz kaça-

makları sizin 
için anlattı

WELLBEİNG Uzmanı ve Chef 
Pelin Bozkurt Bilgiç Menopoz 
sırasında yaşanan problemlerle 
ilgili doğal çözümleri paylaşı-
yor. Sözlerine “Karlı havalarda 
evde kalmak zor mu geliyor? 
Bunu fırsata çevirecek önerile-
rim var” diyerek başlayan Pelin 
Bozkurt Bilgiç ekliyor:
1-Sevdiklerinizi arayabilirsiniz
Aramayı ihmal ettiğiniz, aile 
büyükleriniz ve arkadaşlarını-
zın hatırını sormak için iyi bir 
fırsat olabilir. Hayatın hızlı 
temposunda o kadar koşturma-
ca olduğumuz algısı içindeyiz 
ki; hiçbir şeye yetişemiyoruz. 

İşlerimizi ilgi ve önem sırasına 
göre değil, el yordamı ile sırala-
dığımızda  bazen sevdiklerimiz-
den mahrum kalabiliyoruz. Kar 
nedeniyle evde otururken, bunu 
sevdiklerinize 5 dakika ayıra-
rak değerlendirebilirsiniz.
2 - Evcil hayvanları beslemeyi 
ihmal etmeyin.
Canlı dostlarımızın yiyeceğe 
ulaşımı azaldığından ve sular 
donmuş olduğundan kapınızın 
önüne kuru yemek ve ılık su 
koymayı ihmal etmeyin.Kuşla-
rı da unutmamak gerek, cam 
kenarlarına onlar için kuru 
ekmek parçaları atabilirsiniz. 

Hazır mamanız olmayabilir an-
cak en azından o gün sofranız-
dan artan yemeklerinizi sevimli 
dostlarımızla paylaşabilirsiniz. 
Soğuktan arabanızın motoruna 
sığınanlar olacağından motoru 
çalıştırmadan mutlaka kontrol 
edin.
3-Yaratıclığınızı kullanın
İsim - şehir oyununu hatırlı-
yor musunuz? Bulamadığımız 
hayvan isimlerini uydurmak 
bile başlı başına eğlenceliydi. 
Çocuklarınızla bu oyunu  en 
son ne zaman oynamıştınız? 
Yaratıcılığınızı kullanmanın 
tam zamanı.

Kar kaçamağı yapabilirsiniz

Yalın bir konsere 
HAZIR OLUN
ONLARCA hit’i ve kendine özgü 
yorumuyla aşk şarkılarının en sevilen 
isimlerinden Yalın, “Unutulmaz Şarkı-
lar” adını verdiği konser serisiyle 2 Mart 
2022’den itibaren Zorlu PSM Turkcell 
Sahnesi’nde sevenleriyle buluşmaya ha-
zırlanıyor. Yalın’ın Zorlu PSM seyirci-
sine unutulmaz anlar yaşatacağı konser 
serisinin biletleri passo.com.tr’de satışta. 
2004 yılında çıkardığı “Ellerine Sağlık” 
albümünden günümüze kadar seslendir-
diği kendine özgü aşk şarkıları, etkileyici 
sesi ve besteleri ile bugüne kadar muaz-
zam bir dinleyici kitlesi yakalayan Yalın, 
yepyeni bir konser serisine başlıyor. 
Yalın’ın görkemli sahne tasarımı ve 
Bigband orkestrasıyla hem kalbimizde 
iz bırakan “Unutulmaz Şarkılar”ı, hem 
de en sevilen şarkılarını seslendireceği 
konser serisi, baharın ilk günlerinde 
Zorlu PSM’de seyirciyle buluşmaya 
hazırlanıyor. İlk iki performansı 2 Mart 
ve 30 Mart’ta gerçekleşecek konserlerde 
Yalın, sanat hayatına yön veren ve ona 
ilham olan, hepimizin hayatlarında da 
unutulmaz anıları olan şarkıları Zorlu 
PSM Turkcell Sahnesi’nde söyleyecek. 
27 kişilik dev bir orkestrayla iz bırakacak 
anlara sahne olacak Yalın’la “Unutul-
maz Şarkılar” konserlerinin biletleri 
passo.com.tr’de satışa çıktı.



OLAY, 12 Ocak 
Çarşamba günü öğle 
saatlerinde Esenyurt 

Güzelyurt Mahallesi’nde 
meydana geldi. Yaya olarak 
arkasından gelen kişi, cad-
dede arkadaşı ile yürüyen 
Ali Açar’a tabanca ile ateş 
etti. Açar, bacağından 
yaralarken, saldırgan olay 
yerinden koşarak uzak-
laştı. İhbar üzerine olay 
yerine gelen sağlık ekipleri, 
yaptıkları ilk müdahalenin 
ardından Açar’ı hastaneye 
kaldırdı. Yaralının durumu-
nun iyi olduğu öğrenilirken, 

polis ekipleri saldırganı 
yakalamak için çalışma 
başlattı.

24 saat geçmeden 
yakalandı
Olay yerine gelerek güven-
lik kameralarını inceleyen 
Esenyurt İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri saldır-
ganın, Açar ile aralarında 
husumet bulunan Necip 
Cançeken olduğunu belir-
ledi. Yapılan çalışmalar so-
nucunda Cançeken, saklan-
dığı yerde polis ekiplerince 
yakalandı. İfadesi alınmak 

üzere polis merkezine 
götürülen silahlı saldırgan, 
işlemlerinin tamamlanması-
nın ardından adliyeye sevk 
edildi. Saldırı anı güvenlik 

kamerasına saniye saniye 
yansıdı. Görüntülerde, 
arkadaşıyla yürüyen Açar’ın 
silahlı saldırıya uğradığı 
görülüyor. DHA

OLUMDEN DONDULER!

KADIKÖY’DE ters yönde ilerleyerek 
trafiği tehlikeye atan taksi şoförü-
ne, bin 823 lira para cezası kesildi. 

Kadıköy Göztepe Mahallesi Şair Arşi 
Caddesi’nde 23 Ocak Pazar günü 34 TEY 
77 plakalı taksinin şoförü Atanur E., ara-
cını ters istikamette kullanmaya başladı. 
Sürücü trafikte bir süre ters yönde ilerledi. 
Sürücünün trafiği tehlikeye soktuğu o 
anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı. 
Görüntüler üzerine harekete geçen Trafik 
Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 
taksicinin kimliğini tespit etti. Yakalanan 
taksi şoförüne “Tek yönlü karayolların-
da araçların ters istikamette sürülmesi” 
suçundan bin 823 lira para cezası kesildi. 
Atanur E., ifadesi alınmak üzere Göztepe 
Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.
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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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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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Ters yönde giden
taksiciye ceza

OLAY, önceki gün akşam saatlerinde, 
Ataşehir İçerenköy Mahallesi’nde 
meydana geldi. İddiaya göre, akaryakıt 

istasyonunda park ettiği taksiyi çalışır halde 
bırakan sürücü markete girdi. İhmali fark 
eden bir kişi taksiyi çaldı. Orada bulunan bir 
başka taksici durumu fark ederek, çalınan 
taksinin peşine düştü. Çalınan taksinin taki-
bini sürdüren taksici, aralarında iletişim kur-
dukları uygulama aracılığıyla diğer taksicileri 
de durumdan haberdar edip, güzergah bilgisi 
verdi. Bunun üzerine yakındaki taksiciler de 
bildirilen güzergaha gelerek, takibe katıldı. 
Şüpheli, yolda ilerlerken çaldığı taksiyle bir-
den fazla araca da çarptı. Taksiciler, Ümrani-
ye Esenkent’te şüpheliyi yakaladıktan sonra 
darbedip etkisiz hale getirdi. Alkollü olduğu 
iddia edilen şüpheli Hasan Güvendiren, 
bildirilmesiyle gelen polis ekiplerine teslim 
edildi. Polis merkezine götürülen şüpheli, 
polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk 
edildi. Savcılığın tutuklanmasını istediği Ha-
san Güvendiren, mahkemece “Oto Hırsızlık” 
suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İSTANBUL Emniyet 
Müdürlüğü Kaçakçılık 
Suçlarıyla Mücadele Şube 

Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser 
kaçakçılarına yönelik 16 ve 22 
Ocak tarihinde Esenler, Şişli, 
Üsküdar ve Kadıköy’de tespit 
edilen ev ve işyerlerine operas-
yon düzenledi. Operasyonda 
7 şüpheli gözaltına alınırken, 
adreslerde yapılan aramalarda 
388 adet Helenistik, Osmanlı 
dönemine ait gümüş sikke, Geç 
Bizans Dönemine ait sikkeler,  
41 adet çeşitli  metal malzeme-

li objeler, ahşap saplı balçak 
olarak tabir edilen kılıç ve bu 
kılıca ait kılıf, 134 adet farklı 
dönemlere ait kurşun mühür, 
Bizans ve Osmanlı dönemine 
ait olabileceği düşünülen çeşme 
başı, 3 adet Osmanlı dönemi-
ne ait pirinç Alembaşı, 4 adet 
Osmanlı Dönemine ait pirinç ve 
bronz malzemeli şamdan, 1 adet 
mavi renkte üzeri işlemeli tabak, 
175 adet Osmanlı Dönemine ve 
Türk İslam Dönemine ait olduğu 
düşünülen üzerinde kağıt veya 
değerli parşömen kağıtları, 9 

adet Osmanlı Döne-
mine ve Türk İslam 
Dönemine ait olduğu 
düşünülen üzerinde 
Osmanlıca ve Arapça 
yazılar olduğu düşü-
nülen hat levhalar 
etrafı altın varaklı çerçeve ile 
bezenmiş cam ile çerçevelenmiş 
içindeki hat levhalar, 5 adet 
Osmanlı Dönemine ait olduğu 
düşünülen etrafı yeni malze-
meli cam çerçeve ile bezenmiş 
fermanlar, olmak üzere 762 adet 
tarihi eser ele geçirildi. Tarihi 

eserler incelenmek üzere ilgili 
müze müdürlüklerine teslim edi-
leceği belirtildi. Gözaltına alınan 
7 şüpheli hakkında “2863 Sayılı 
Kanuna Muhalefet” suçundan 
adli işlem yapıldı. Ele geçirilen 
malzemeler Vatan Caddesi’nde 
bulunan İstanbul Emniyet Mü-
dürlüğü’nde sergilendi.

TARIHI ESER KAÇAKÇILARINA OPERASYON
İstanbul’da tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 

7 şüpheli gözaltına alınırken, 762 adet tarihi eser ele geçirildi

Kaza, Pazartesi günü saat 
03.00 sıralarında Kağıtha-
ne Hürriyet Mahallesi’n-

de meydana geldi. 34 ESA 651 
plakalı otomobiliyle seyir halinde 
olan 3 aylık hamile Ebru G. (26), 
karlı ve dik bir yokuştan aşağıya 
inmek istedi. Bir süre ilerleyen 
kadın sürücü, araç kaymaya baş-
layınca direksiyon hakimiyetini 
kaybetti. Kontrolden çıkan araç 
park halindeki 7 araca çarpa-
rak durabildi. Dehşet anları ise 
güvenlik kameralarına saniye 
saniye yansıdı.

Durumları iyi
Sesleri duyan çevredeki mahal-
lenin ihbarı üzerine olay yerine 
sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk 
edildi. İhbar üzerine olay yerine 
gelen itfaiye ekipleri, hamile 
kadını ve kardeşi Mustafa G.’i 
araçtan çıkararak sağlık ekiple-
rine teslim etti. İlk müdahaleleri 
yapılan kadın ve kardeşi, ambu-
lansla Okmeydanı Prof. Dr. Ce-
mil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine 
kaldırılarak tedavi altına alındı. 
Kadının ve karnındaki çocuğu ile 
kardeşinin hayati tehlikelerinin 
olmadığı öğrenildi.

Sürücü hamileydi çok 
korkmuşlardı
Kazayla ilgili konuşan Nazife 

Erdem, “Burada ilk gün kar lapa 
lapa yağarken, tabi herkes heye-
canlı, sokağa çıktı. Çoluk çocuk, 
komşular falan hepimiz aşağı 
indik yaklaşık 40-50 kişi vardık 
sokakta. Saat 23.30 gibi biz içeri 
girdik ve saat 00.00’a doğru, çok 
değil yani yarım saat sonra bura-
dan arabanın çok hızlı bir şekilde 
indiğini gördük. O sırada arabayı 
durduramadığı için kornaya ba-
sıyordu hani birileri varsa kaçsın 
diye uyarı yaptı. İyi ki de kimse 
yoktu o sırada herkes evine gir-
mişti. Buradan hızla aşağı kadar 
gitti ve orada durdu. Sürücü 
hamileydi ve çok korkmuşlardı. 
Biz de korktuk açıkçası, eşim de 
koşarak yardıma gitti” dedi.

Buradan araç geçmesin
Aynı sokakta daha önce de ben-
zer kazalar yaşandığını anlatan 
Erdem, “Burada sürekli kazalar 
oluyor zaten bu ilk değil. Yağ-
mur yağdığında da kar yağdığın-
da da kaza oluyor. Karın yağdığı 
ilk gün 03.00’da yine aynı şekilde 
bir araba indi, burada da bir 
minibüs vardı o da çok kötü oldu. 
Şoförün durumu da ağırdı gece 
ambulans geldi. Yani durum bu 
şekilde, bizim can güvenliğimiz 
yok bu yolda. Yol çok kötü, bayır 
yüksek ve insanlar duramıyor. 
Buna bir önlem alınması için illa 

ki birilerinin ölmesi mi lazım? 
Yani biz buradan araç gidiş ge-
lişi olmasını istemiyoruz. Zaten 
burası tek yön bir yol, aşağı iniş 
sadece ama buradan insanlarımız 
yukarı da çıkıyor aynı zamanda. 
Gerçekten burada biri ölmeden 
bu yolun araç trafiğine kapa-
tılmasını istiyoruz. Sürücünün 
ufak yaralanmaları olsa da aşırı 
derecede korkmuşlardı o gece. 
Sürücü iyi bir sürücü olmasaydı 
o gün olay daha farklı boyutlara 
gelebilir belki ailece yok olabilir-
lerdi o arabada. Buradan biri-
lerini de aracın altına alabilirdi 
çünkü çocuklar burada oynuyor, 
yüzüstü kayıyorlardı. Biz yetkili-
lerimizin bununla ilgili yardımcı 
olmalarını istiyoruz” ifadelerini 
kullandı.

Kağıthane’de dik bir yokuştan otomobille inen hamile kadın sürücü, park halindeki 7 araca çarparak dura-
bildi. Dehşet anları kameralara yansırken, araçtaki kadın ve kardeşi yaralı olarak kurtuldu. Aynı sokakta 
3 saat önce yaşanan başka kazada ise sürücünün korna çalarak uyardığı vatandaşlar saniyelerle kurtuldu

97’NCI KEZ 
YAKALANDI!

HIRSIZLIK Büro Amirliği 
ekipleri özellikle Anado-
lu yakasındaki semtlerde 

hırsızlık yapan iki kadının kimli-
ğini tespit etti. Şüphelilerin kadın 
oldukları için şüphe çekmeden 
apartmanlara girdikleri, zili-
ni çalarak boş olduğunu tespit 
ettikleri dairelerden binlerce lira 
değerinde ziynet eşyası çaldık-
ları belirlendi. Şüphelilerin bazı 
olaylarda apartmanlara girerken 
güvenlik kameralarına yakalandığı 
ortaya çıktı. Polis yaptığı çalışma-
da olayları gerçekleştiren Pınar U. 

adlı şüpheliyi önceki gün gözaltına 
aldı. Hırsızlık Büro Amirliğine 
getirilen şüphelinin daha önceden 
96 adet suç kaydının olduğu ayrıca 
13 ayrı dosyadan hakkında yakala-
ma kararı bulunduğu tespit edildi. 
Şüphelinin farklı tarihlerde 5 ayrı 
evden hırsızlık olayı gerçekleştir-
diği belirlendi. Kadın hırsız Pınar 
U. işlemleri tamamlandıktan son-
ra çıkarıldığı Anadolu adliyesinde 
tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
Diğer şüphelinin kimliğinin belir-
lendiği yakalanması için çalışmala-
rın devam ettiği öğrenildi.

İstanbul’da girdikleri evlerden hırsızlık 
yapan 35 yaşındaki kadın hırsız Pınar U., 

polis tarafından yakalandı. Şüphelinin 
daha önceden 96 kez yakalandığı, 13 ayrı 

aranmasının olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin suç ortağı ile hırsızlık yap-
tıkları apartmanlara girme anlarını güvenlik kameraları görüntüledi

Bir değil Bir değil 
iki değiliki değil

OLAYIN ardından kazayla 
ilgili çalışma başlatan Kağıt-
hane İlçe Emniyet Müdürlüğü 
Trafik Denetleme Büro Amir-
liği ekipleri, park halindeki 7 
araçta maddi hasar olduğunu 
tespit etti. Kazayla ilgili ince-
lemelerini tamamlayan polis 
ekipleri tutanak tutarken, ka-
dının kullandığı araç ise çekici 
yardımıyla emniyet otoparkına 
götürüldü. Öte yandan aynı 
sokakta 3 saat önce ise lüks bir 
cipin aynı şekilde feci şekilde 
kaza yaptığı ve vatandaşların 
sürücünün çaldığı kornayla 
uyarılarak saniyelerle ölüm-
den kurtulduğu ortaya çıktı. 
Yaşanan o kaza da kameralara 
yansıdı.

Esenyurt’ta bir kişi, sokak ortasında tabancayla ateş ederek, husumetlisini bacağından 
yaraladı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, silahlı saldırgan aynı gün yakalandı

Meydan 
dayağı yedi!
Ataşehir’de akaryakıt istasyonunda 
sürücüsünün park edip, çalışır halde bı-
raktığı taksi, alkollü olduğu iddia edilen 
bir kişi tarafından çalındı. Birbirleriyle 
haberleşen taksiciler, takibin ardından 
yakaladıkları şüpheliyi polise teslim etti

SOKAK ORTASINDA VURULDU!

ÜSKÜDAR’DA buzla-
nan sokakta ilerleyen 
hafif ticari araç, yaklaşık 

20 metre kayarak önce doğalgaz 
kutusuna daha sonra bina duva-
rına çarparak durabildi. Kazada 
ölen ya da olmazken kaza anı 
bir binanın güvenlik kamerasına 
yansıdı. Kaza, geçtiğimiz pa-

zartesi günü sabah saatlerinde 
İcadiye Mahallesi’nde meydana 
geldi. İstanbul’da etkili olan kar 
yağışı nedeniyle buzlanan yolda 
ilerlemeye çalışan hafif ticari 
araç sürücüsü direksiyon haki-
miyetini kaybetti. Ara sokakta 
yaklaşık 20 metre kayan araç, 
önce doğalgaz kutusuna daha 
sonra bina duvarına çarparak 
durabildi. Kazada ölen ya da 
yaralanan olmazken kaza anı 
bir binanın güvenlik kamerasına 
yansıdı. Kaza nedeniyle olay 
yerine gelen İGDAŞ ekipleri 
binanın gazını keserek binada 
önlem aldı. Güvenlik kamera 
görüntülerinde sokağa çıkmak 
isteyen bir vatandaşında kayan 
aracı görerek panik yaptığı 
görüldü. 

Kayan araç binaya çarptı

FATİH’TE bir binanın giriş katın-
da bulunan daire henüz bilinme-
yen bir nedenden dolayı alev alev 
yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin 
müdahalesiyle söndürülürken ma-
halleli büyük panik yaşadı.
Yangın, saat 16.30 sıralarında 
Fatih Kocamustafapaşa Mahal-
lesi Bayraktar Sokak’ta bulunan 
bir evde çıktı. İddialara göre, bir 
kadının yalnız yaşadığı daire henüz 
bilinmeyen bir nedenden dolayı 
yanmaya başladı. İhbar üzerine 
olay yerine polis, itfaiye ve sağlık 

ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekip-
leri alevlere müdahale ederek 
yangını kısa sürede kontrol altına 
aldı. Yangında paniğe kapılarak 
rahatsızlanan yaşlı kadın, ambu-
lans ekipleri tarafından hastaneye 
kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni 
yapılan incelemelerin ardından 
belli olacak. 

Fatih’te yangınFatih’te yangın
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A vrupa endişeli… Avrupa’nın gözü,
kulağı Ukrayna’da… Rusya‘nın,
Ukrayna sınırına yığdığı yaklaşık

yüz bin askerin Ukrayna ile olası bir sıcak
çatışma, savaş veya  işgal için hazırlık ol-
masından endişe ediliyor… Bir süre
önce ABD ve NATO'ya ‘güvenlik
garantileri‘ adıyla anlaşma teklifi ileten
Rusya, yazılı cevap bekliyordu… Rusya Dış-
işleri Bakanı Lavrov’un ‘sonsuza kadar bek-
leyemeyiz‘ diyordu… ABD nihayet cevap
verdi… ABD Dışişleri Bakanı Antony Blin-
ken'ın söylediğine göre, Çarşamba akşamı
Brüksel’e ve Moskova’ya gönderilen cevabın
garanti içermediği açıklandı… Rusya ‘Kom-
şularım Ukrayna ve Gürcistan’ı NATO’ya 
almaktan vazgeçin‘ diyordu… Başka 
talepleri de vardı… 

* * * *
Bugünkü duruma bir günde gelinmedi…
Krizin kökleri hayli derin… Tarihçiler işi Or-

taçağ’a Doğu Slav Devleti’ne kadar götürü-
yor… Bu yüzden Devlet Başkanı Putin, tek
halktan bahsediyor… Ama o kadar uzağa
gitmeğe gerek yok… Yakın tarihte iki Al-
manya’nın birleşmesi görüşmelerinde Sov-
yetler Birliği Lideri Gorbaçov’un Batılı
liderlere Belarus ve Ukrayna coğrafyasını
kastederek bu bölgelerin kendileri için ha-
yati önemi olduğunu,  buralara yanaşmama-
larını söylediği biliniyor…

* * * *
Putin de NATO’nun Ukrayna’ya genişletil-
mesinin Rusya için ‘kırmızı çizgi‘ olduğunu
söylüyor… Putin, 2007 Münih Güvenlik
Konferansı'ndaki konuşmasında da,
SSCB'nin son lideri Mihail Gorbaçov'a 
bu konuda verilen sözleri
hatırlatmıştı… Putin, ABD’nin Bulgaris-
tan-Romanya-Ukrayna-Gürcistan vasıtayla
Rusya’yı güneyden çevreleme politikası
ürettiğini düşünüyor…

* * * *
Bugüne kadar yoğun diplomasi trafiği, li-
derlerin görüşmeleri de sonuçsuz kaldı…
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg,
Ukrayna'nın kendi başına karar verme hak-
kına sahip olduğunu, NATO'nun kapısının
yeni üyelere açık olduğunu işaret ediyor…
ABD de Avrupa’da her ülkenin istediği tak-
dirde NATO’ya katılma hakkı bulunduğunu
savunuyor…

* * * *
Herkesin merak ettiği soru şu… Ukrayna
krizi nereye evrilir… Savaş çıkar mı... Bu
soruya, bugün itibariyle bir cevap bulmak
çok zor… Hatta zorun da zoru… Batının
önde gelen televizyonları, gazeteleri dergi-
leri haftalardır bu konuyu işliyor… Örne-

ğin, haftalık ünlü Alman dergisi Der Spie-
gel  ‘Putin ne kadar ileri gidebilir‘ diye so-
ruyor… Soğuk Savaş kavramına atfen şu
an ‘Soğuk Sinir Savaşı‘ yaşandığını işaret
ediyor… Putin’in ne kadar ileri gidebilece-
ğini kestirmek için Şubat’ın ilk haftalarını
beklemek gerektiğini işaret ediyor… Bu
tahmini de savunma bakanlığı kaynaklarına
dayandırıyor…

* * * *
Krizin derinleştiğine dair işaretler artıyor,
belirsizlik sürüyor…  Rusya ‘askeri güç teh-
didi‘ni kullanıyor… Batı da  Rusya’ya
karşı ‘caydırıcılık‘ politikası izliyor… 
Uzmanlar, güvenlik terminolojisinde 
caydırıcılığın çoğu zaman askeri güçle 
desteklendiğini, ancak bu krizde ‘ekonomik
yaptırım tehditi‘yle desteklendiğini işaret
ediyorlar… Ukrayna‘yı işgal durumunda
yaptırımların yol açacağı ‘yüksek maliyet-
ler‘ konusunda Rusya’yı uyarıyorlar...

* * * *
ABD’den gelen cevapta Rusya’nın güvenlik
garantisi taleplerinin karşılanmadığı için

şimdi acil soru ‘Putin, istediğini alamazsa
ne olur?‘… Böyle krizlerde bir taraf eyleme
geçmişse artık ona geri adım attırmak zor-
dur... Maliyeti çok yüksektir…
Alevlenen Ukrayna krizinde Rusya ve Uk-
rayna temsilcileri Paris’te biraraya geli-
yor… Normandiya süreci adı altındaki
toplantıya Almanya ve Fransa da katıla-
cak... Çok fazla umut bağlanmasa da ger-
ginliği belki bir nebze azaltabileceği
söyleniyor…

* * * *
Rusya’yı iyi tanıyan bir uzman bir süre önce
şaka yollu ‘Dışişleri Bakanı Sergey Lav-
rov'u dinlemek istemiyorsanız, Savunma
Bakanı Sergey Şoygu  ile uğraşmak zo-
runda kalırsınız‘ diyordu… İngiliz devlet
adamı Winston Churchill böyle durumlar
için şöyle demiş… ‘Başınız kaplanın ağzın-
dayken onu ikna edemezsiniz.‘ Dileğimiz,
krizin bu noktaya kadar tırmanmaması…
Avrupa nefesini tutmuş bekliyor… 
Çünkü ufak bir kıvılcım sanki ortalığı 
aleve verecekmiş gibi…

Ukrayna krizi savaşa dönüşür mü...

FATİH POLAT

Halit çelİkbudak 
hcelikbudak@gmail.com

İnfo@gazetedamga.com.tr

S arıyerli muhtarlar, İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi Daire Başkanları ile
istişare toplantısında bir araya

geldi. Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi’nde
(BKSM) gerçekleşen toplantıda daire baş-
kaları ve muhtarlar mahallelerin sorunla-
rını, çözüm önerilerini ele aldı. Toplantıya
Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in
yanı sıra; İETT Yolcu Hizmetleri ve İleti-
şim Daire Başkanı Müfit Yetkin, İBB Çevre
Koruma Şube Müdürü Baysal Badem, Av-
rupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürü
Ziya Duman, İSKİ Genel Müdür Yardım-
cısı Selami Taşer, İBB Yol Bakım ve Altyapı
3. Bölge Müdür Yardımcısı Fatih Sarıcı,
Sarıyer Belediyesi başkan yardımcıları,
birim müdürleri, CHP Sarıyer İlçe Başkanı
Sevim Yalınkılıç, meclis üyeleri ve ilçede
gören yapan mahalle muhtarları katıldı.
İBB yetkilileri, Sarıyer’de mahalle mahalle
2022 yılında yapılacak çalışmalar konu-
sunda muhtarlara bilgi vererek, talepleri
dinledi. Toplantının moderatörlüğünü
yapan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü
Genç, “Biz istiyoruz ki ne konuşulacaksa
beraber konuşalım, ne tespit edilecekse be-
raber tespit edelim. Biz başından beri her
kuruşu çok kıymetli sayıp, tasarrufu göz

önünde tutarak işlerimizi yapmaya çalıştık.
Bugün muhtar arkadaşların taleplerini din-
liyoruz. Bu istekler teker teker not alınıyor.
Neyin, nasıl yapılması gerektiğini birlikte
konuşarak, en doğru sonuca en kısa sürede
nasıl ulaşabileceğimizi konuşacağız” dedi.

Araç giriş çıkışları önemli

Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Mü-
dürlüğü 3. Bölge Müdür Yardımcısı Fatih
Sarıcı, 2022 yılı içinde Sarıyer Hamidiye
Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin
araç giriş-çıkışının ayrılması için çalışmala-
rını sürdürdüklerini belirterek, “2022 yı-
lında yapmayı planladığımız işlerin
başında Zekeriyaköy-Kilyos caddesi kesi-
şimi geliyor. İkincisi ise Maslak Ayazağa
Köprülü Kavşağı’nda geometrik düzen-
leme projesi. Buradaki yolu dört şeride çı-
karacağız” dedi. Sarıcı, muhtarların asfalt
ve kasis taleplerini de değerlendirdiklerini
söyledi.

Zekariyaköy'e tesis

Yağmur suyu gibi atık suların geri kazandı-
rılması konusunda çalışmaları olduğunu
aktaran İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Se-
lami Taşer, "Asıl çalışma alanım Uskumru-
köy ve Zekeriyaköy. Sarıyer'in yukarı
kısmında Karadeniz'e dökülen dereler var.

Bu dereler taştığında bu sefer pisliği de dı-
şarı taşıyor. Yani daha beter oluyor. Yağ-
mur suyunu ayıracağız, böylece daha
temiz bir ortam olacak. Baltalimanı Arıtma
Tesisi var. O bölgenin atık sularını toplaya-
cak. Daha önce ön arıtma düzeyindeydi.
Biz bunu daha da geliştirdik. Zekeriya-
köy'de de planladığımız bir arıtma tesisi
var" diye konuştu.

Ulaşım konusu görüşüldü

İETT Yolcu Hizmetleri ve İletişim Dairesi
Başkanı Müfit Yetkin, “ Biz sık sık görüşü-
yoruz. Sizleri dinleyip sorunlara çözüm
bulmaya çalışıyoruz. Bizim için önemli
olan vatandaşa hizmet götürmek. Bahçe-
köy muhtarımızın talebi doğrultusunda 42
M hattımıza bir araç ekledik. 29 GM hattı-
mıza bir sefer daha ekledik. 29 E hattımıza
bir araç ekleyerek sefer artırdık.42 Z ve 42
K hattının güzergâhı değiştirildi ve sabah
iki servis olmak üzere Zincirlikuyu servisi
hizmete konuldu. Kocataş Mahallesi’nde
hafta sonu hat saatleri revize edildi ve bir
araç daha eklendi. Maden Mahallesi’nde
25 Y hattımızın sefer sayıları yeniden dü-
zenlendi. 41 N hattımız yeniden hizmet
vermeye başladı. 150 numaralı aracımızın
hafta sonu servisi yeniden eklendi. 59 RS
hattımızın da sefer sayıları artırılmıştır.

Bunların yanı sıra 30 adet kapalı durak
yaptık” dedi.Eğitim kampüsü geliyorAv-
rupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Mü-
dürü Ziya Duman da İBB'nin yetki alanına
giren ve ekonomik ömrünü doldurmuş
parkları ele alarak yenileyeceklerini ifade
etti. Duman, şunları söyledi; “ Park Bahçe-
ler olarak ilçe belediyemizle koordineli ola-
rak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçede
İBB yetkisinde olan parkların bakım-onarı-
mını gerçekleştirdik.  Tüm parklarımız yeni
yüzüyle hizmet vermeye başlayacak. İkinci
olarak Bahçıvanlık Okulu, bir eğitim kam-
püsüne dönecek.  Burayı hak ettiği kimliğe
kavuşturacağız. Baltalimanı Deresi, rezerv
bir alan. Burada da projeler bitti. 2022 yı-
lında kullanıma açacağız. Pir Sultan Abdal
Zeynep Yıldırım Cem Evi’nin de çevre dü-
zenleme çalışmasının yapımına başlandı.
Emirgan Korusu’nda da tarihe miras bı-
rakmak için çalışmalar yapacağız. Çünkü
eğer bu şekilde devam ederse oraya Emir-
gan Korusu değil Emirgan Parkı diyeceğiz.
Aynı zamanda Türkiye'ye musallat olan
teke böceğiyle ilgili büyük bir çaba içerisin-
deyiz. Bu böcek türü, İstanbul'daki tüm
ağaçları tehdit eder durumda. Eğer biz teke
böceği ile mücadele etmezsek akça ağaç
türlerinden başlayarak İstanbul'da ağaç
olayının yüzde 80'ini kaybedebiliriz."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) daire başkanları, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in moderatörlüğünde ilçedeki muhtarlarla bir
araya geldi, taleplerini dinledi. Programda konuşan Genç, “Önemli olan her zaman vatandaşa hizmettir. Bu sebeple bugün bir aradayız” dedi
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2022 Yılı 4 Aylık Bilgi İşlem, Onarım, Destek Ve Yönetim hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun
19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer al-
maktadır:
İhale Kayıt Numarası :2022/53146
1-İdarenin
a) Adresi :Baltalimanı Mh. Baltalimanı Hisar Cd.No:56 34470 Baltalimanı 

SARIYER/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2123237075 - 2123237089
c) Elektronik Posta Adresi :satinalma@baltalimani.gov.tr
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :2022 Yılı 4 Aylık Bilgi İşlem, Onarım, Destek Ve Yönetim Hizmet Alımı

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

b) Yapılacağı yer :M.S. Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi ve Bağlı Birimler

c) Süresi :İşe başlama tarihinden itibaren 4(Dört) aydır
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Baltalimanı Mah. Baltalimanı Hisar Cd. No:56 

Baltalimanı/Sarıyer /İstanbul
b) Tarihi ve saati :14.02.2022 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde;
isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler
hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler ta-
rafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla

hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret
sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tari-
hinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın ko-
runduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen
bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren
belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Bilgi İşlem ve/veya Network Donanım Destek hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar M.S Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her
bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel
üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen
açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR
BALTALİMANI KEMİK HASTANESİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
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vatandaSa hIzmet
OnemlI Olan 
vatandaSa hIzmet

Çevre genel
bir sorun
İBB Çevre Koruma ve Kontrol
Müdürü Baysal Badem ise,
“Çevre toplumun genel so-
runu. Çevresel gürültü ve hafri-
yat kamyonlarıyla ilgili şikâyet
geliyor. Bunların denetimlerini
sağlıyoruz. Bitkisel atık yağ-
larla ilgili denetimlerimiz var.
Bunların çok ciddi cezaları
var” diye konuştu. Konuşmala-
rın ardından Sarıyerli muhtar-
lar taleplerini dile getirdi.

Atık malzemeler
kütüphane oldu
TOKİ Fenertepe Ortaokulu’nda çevreci
öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte geri
dönüştürülebilir atık malzemelerden
kütüphane kurdu. Çevreye ve geleceklerine
sahip çıkan öğrencilere, Sıfır Atık projesinin
öncüsü Başakşehir Belediyesi de destek verdi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın hayata geçir-
diği “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak”
projesi kapsamında Başakşehir’in ilk

pilot okulu Fenertepe Ortaokulu oldu. Okuldaki
boş bir depo değerlendirilerek, kullanılmayan
palet, sandık, lastik, tahta gibi geri dönüştürülebilir
malzemelerden kütüphane oluşturuldu. Sıfır Atık
projesinin öncüsü Başakşehir Belediyesi’nin hem
malzeme hem de teknik destek verdiği öğrenci ve
öğretmenler, geri dönüştürülebilir atıklardan kü-
tüphane oluşturarak geleceğe sahip çıktı. Ekipler
tarafından kütüphaneye atık toplama kutuları da
konumlandırıldı.

Geri dönüşümden kütüphaneye

Okul Müdürü Harun Demirkaya, “Okulumuzda,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi
Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan Sıfır
Atık projesi kapsamında, kullanılmayan atıl alanda
kullanılmayan malzemelerden kütüphane oluştur-
duk. Kütüphanemizde kullanılmayan paletler, tah-
talar, sandıklar, otomobil lastikleri, boş bidonlar
gibi birçok malzemeden faydalandık. Öğretmen ve
öğrencilerimiz yanı sıra desteklerinden dolayı Ba-
şakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve eki-
bine çok teşekkür ederiz.”ifadelerini kullandı.
ÖMER FARUK ARPACIK
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GÜN-
LERDİR 
yetkilile-

rin uyarılarda 
bulunduğu bek-
lenen kar geldi. 
Ancak sanki hiç 
bilinmiyormuş, 
beklenmiyormuş 
gibi hazırlıksız yakalanıldı. 
Karın yoğun olarak yağacağı 
gün ve saatler sürekli duyu-
ruldu, vatandaşların toplu 
taşıma araçlarını kullanma-
ları, kendi şahsi araçlarıyla 
trafiğe çıkmamaları üzerine 
ikazlar yapıldı. Böyle bir 
uyarı yapılmamış gibi herkes 
kendi aracı ile yola çıkmış 
ve büyük bir kısmının da ne 
kar lastiği ne zinciri hiçbir 
önlemi de yoktu. Sonrası 
hepimizin gördüğü gibi kar 
üzerine düşeni yaptı bere-
ketiyle yağdı ancak insanlar 
üzerine düşeni yapmayınca 
karın bereketi eziyete dönüş-
tü. Eğer ki bilinçli bir toplum 
olup yetkililerin uyarına ku-
lak vermiş olsaydık ve toplu 
taşıma araçlarıyla ulaşımı 
tercih etseydik yollarda araç 
yoğunluğu olmayacak ve 
gerekli yol açma, tuzlama, 
kar küreme çalışmaları da 
aksamadan sürecekti. Yani 
bizler bireysel olarak üze-
rimize düşeni yapamadık 
ve kar sınavında ne yazık ki 
başarısız olduk.

Yoğun kar yağışının 
yaşandığı, yolların kapandığı 
o gün sosyal medya da her 
hangi bir paylaşımda bu-
lunmadım. Bir ekiple çalış-
madığım, yalnız çalıştığım 
için şahsi aracımla yollara 
çıkmayı göze alamadım. 
Yani haber yapayım derken 
haber olmak istemedim. Bu 
nedenle sahada olmadığım 
için yolların durumunu takip 
etmediğimden sıcak evimde 
otururken de kim çalışmış 
kim oturmuş makamında 
kahvesini içmiş bunları 
eleştirmeyi kendime yakıştı-
ramadım. Bende sizler gibi 
sosyal medyadan yapılan 
çalışmaların görüntülerini 
takip ettim. Çatalca Kayma-
kamı Erdoğan Turan Ermiş 
ve Çatalca Belediye Başkanı 
Mesut Üner yolda kalan 
vatandaşlara meyve suyu ve 
yiyecek birşeyler dağıtıyor, 
hal hatır sorup yanınızdayız 
mesajı veriyorlardı. Kimine 
göre şov kimine göre insani 
bir davranış… Herkesin 
bakışı kendi niyetiyle ilgilidir 
o nedenle bunu sorgulama-
mız mümkün değil. Ancak 
bir şey var ki o soğukta, 
yoğun kar yağışında yollara 
çıkmaları onların tama-
men kişisel tavırlarıdır, asli 
görevleri değildir. Yani kar 
yağdığında kaymakam ve 
belediye başkanı sokaklar-
da olmalı, yolda kalanlara 
yiyecek içecek dağıtmalı diye 
bir kural yoktur, makamla-
rında oturup kriz masasında 
ekipleri yönlendiriyor olma-
ları da tepki gösterilecek bir 
durum değildir.

Şovdu ya da samimiyetle 
yapılmış bir davranıştı neyse 
ney ben işin o kısmında 
değilim. Yapılan halka 
karşı devlet yanınızda mesajı 
veriyor muydu, yolda kalan 
insanlara bir nebze olsa yan-
larında olmaları güç vermiş 
miydi? Evet. Bende bu nazik 
tavrı çok insani ve yerinde 
buldum. Çatalca Kaymaka-
mı Erdoğan Turan Ermiş’i 
ve Çatalca Belediye Başkanı 
Mesut Üner’i de takdir etti-
ğimi belirtmek isterim.

Şimdi gelelim asıl me-
selemize gezdim, gördüm 
Çatalca Merkez’de kaldı-
rımlar, ara yollar ne yazık 
ki çok kötü durumda, yollar 
buz pisti gibi yapılan ça-
lışmalar yetersiz. Çatalca 
Belediyesi’nin kar yağışına 
hazırlıklı olmadığı ve tedbir-
leri gerektiği gibi alamadığı 
kanaatindeyim. Hatırlarım ki 
önceki dönem belediyesi kar 
yağacağı zaman esnafların 
kapılarının önlerine çuval-
larla tuz koyardı. Bir takım 
kişiler bu tuzların bırakıl-
masına belediye kendi işini 
esnafa yıkmaya çalışıyor, 
kendileri tuzlama yapmasın 
diye esnafın kapısına tuz 
bırakarak sorumlulukların-

dan kaçıyor gibi eleştirilerde 
bulunuyorlardı. Halbuki 
şimdi görüyoruz da ne kadar 
doğru bir öngörüymüş. 
Neden derseniz eğer esnafla-
rın kapılarında bir çuval tuz 
bulunsa idi her esnaf kendi 
kapısının önünü tuzlayacak 
böylece işlek kaldırımlarda 
buzlanma olmayıp her hangi 
bir olası kazanın önlenmesi-
ne, insanların kaldırımlarda 
rahatça yürümesine yardımcı 
olunacaktı.

Çatalca Merkez’de ara 
yolların ve kaldırımların 
tuzlama ve temizleme çalış-
malarının yetersiz olduğu 
ile ilgili sosyal medyada bir 
paylaşımda bulundum ve 
hemen ardından Çatalca 
Belediye Başkanı Mesut 
Üner paylaşım sonrası beni 
arayarak “tuzlama ve temiz-
leme çalışmalarının devam 
ettiğini, eksiklerin olabile-
ceğini ve nerelerde aksaklık 
varsa kendisiyle paylaşmamı, 
o bölgelere de ekip yolla-
nacağını belirtti”. Mesut 
Üner’in yaptığım her payla-
şım sonrası geri bildirimde 
bulunmasını, eleştirilere ya 
da önerilere her zaman açık 
bir başkan olmasını, sami-
mi yaklaşımını seviyorum. 
Belediye Başkanı olduğu 
günden beri bende yarattığı 
izlenim şu ki görevini iyi 
yaptı kötü yaptı tartışabiliriz. 
Fakat tartışılmaz bir yanı var 
ki insani değerleri yüksek, 
samimi, sevecen, kibir denen 
şeyin zerresini bile görmedi-
ğim kıymetli bir insan.

Siyasilerde sevmediğimse 
sanki İBB, Karayolları, ilçe 
belediyeleri başka ülkelerin 
kurumları gibi yarıştırmaları, 
karalamaları. Farkındalığı-
nız mı kıt bilmiyorum ama 
ortada insanların mağdur 
olduğu, yardım beklediği 
bir durum var. Sizler hala 
burası İBB’nin orası bilmem 
kimin arkadaşım bütün yer-
ler hepimizin bu kurumların 
hepsi bizim siz neyin hesa-
bındasınız. İyi günde yapın 
siyasetinizi ama böyle zor 
günlerde birlik ve beraberlik 
duygularınızı kaybetmeyin. 
Herkes kim için çalışıyor bu 
ülkenin insanları için Türkiye 
Cumhuriyeti için çalışmıyor 
mu? Böyle sığ düşüncelerin 
siyaseti batsın. Kışın kar 
yağar ve bunlar hep yaşanır. 
Sanki daha önceleri hiçbir 
aksaklık yaşanmıyormuş gibi 
şimdi İBB’yi bilmem neyi 
eleştirmek ancak saçmalıktır. 
Bu aksaklıklarda vatandaş 
olarak bizimde, devletinde, 
kurumlarında herkesin bir 
payı vardır. Ancak böyle za-
manlar boş eleştirinin değil 
yardımlaşmanın zamanıdır. 
Her konudan malzeme çıka-
rıp insanların canı burnun-
dayken kışkırtmaları bırakın. 
Herkes kendi üzerine düşeni 
yapsın, herkes kendi kapı-
sının önünü temizlesin ki 
başkasına muhtaç olmasın. 
Bakıyorum da Çatalca Mec-
lis Üyesi, İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi’ni eleştiriyor. 
Siz nerenin meclis üyesisiniz 
önce kendi ilçenize bir bakın 
herşey eksiksiz ve mükemmel 
ise sonra diğerlerini eleşti-
risiniz. Sosyal medya çıktı 
mertlik zaten bozuldu da asıl 
konu had bilmedir. Had bil-
mek çok önemlidir ben kar 
yağışında saha da değildim 
bu nedenle sahaya inmiş yet-
kilileri görevini iyi yaptı kötü 
yaptı diye eleştiremem çünkü 
bu hadsizliktir. İlçesinde kar 
çalışmaları eksiksizmiş gibi 
İBB’yi yerden yere vurmaya 
çalışmak ya da sıcak evinde 
oturmuş sosyal medyadan 
atıp tutmak, aklına estiği gibi 
paylaşımlarda bulunmakta 
hadsizliktir.

Her şeye rağmen kar 
harikaydı… Çocukların eğ-
lencesi, mutluluğu, izlemeye 
doyulmaz kar manzarası...

En önemlisi de susuzluğa 
şifa olacak karın bereketi.

savasatak@gmail.com

KAPSAMA ALANI

Savaş ATAK

ŞOV YA DA SAMiMiYET

◊ MURAT PALAVAR

CUMHURİYET Halk 
Partili 11 büyükşe-
hir belediye başkanı 

ortak bir bildiri yayınladı. 
“Türkiye nüfusunun yarı-
ya yakınını barındıran 11 
kentin yöneticileri olarak, 
geçtiğimiz 2021 yılının 
kasım ayında, bütçelerimi-
zi belediye meclislerinde 
oylamaya sunduk. Meclisten 
onaylanarak geçen bütçe-
lerimiz, döviz kurlarındaki 
aşırı dalgalanmalardan 
kaynaklı yaşanan ekonomik 
belirsizlik ortamında ‘geçer-
siz bütçeye’ dönüşmüştür” 
denilen açıklamada, “Bu, 
‘belirsizlik ve öngörülemez-
lik’ ortamından, büyükşehir 
belediyelerimiz kadar, bütün 
yerel yönetimler ve hatta 
kamu kurumlarını ciddi 
anlamda olumsuz etkilen-
mektedir. Bu kapsamda 
hem belediyelerimizin hem 
de diğer kamu kurumlarının 
‘yeni bütçe’ yapmaya ihti-
yaç duydukları, önümüzde 
duran bir gerçektir” denildi.

Firmalar da zora 
düşüyor

Bildirinin devamında, 
“Belediyelerimiz, vatandaşa 
sundukları hizmetleri aksat-
mama konusunda, çok ciddi 
mücadeleler vermektedir. 
Verilen hizmetlerin, devam 
eden ve devreye alınması 
planlanan projelerin sürdü-
rülebilir hale dönüştürül-
mesi hususunda, hükümet 
yetkililerini Türkiye’deki 
bu ekonomik zorluklar 
sırasında, yerel yönetim-
leri desteklemeye davet 
ediyoruz. Mazot, elektrik, 
doğalgaz, un ve benzeri gibi 
maliyetlerin etkisiyle, tüm 
Türkiye’deki belediyeler, 
hizmetlerini devam ettirme 
noktasında oldukça zor-
lanmaktadır. Kentlerimiz 
için hayati öneme sahip 
hizmetlerle ilgili ihaleler 
dahi yapılamayacak noktaya 
gelmiştir. Bu durum, ihale-
lere katılan firmaları da zora 
düşürmektedir” ifadelerine 
yer verildi.

Sübvansiyon desteği
Bildiride, merkezi hükümet-
ten beklentiler de sıralana-
rak, “Bu kapsamda, merkezi 

hükümetten beklentimiz 
ve talebimiz; yerel yöne-
timlere yönelik bazı vergi 
indirimlerine gidilmesi ve 
hayati öneme sahip konu-
larda sübvansiyon desteği 
verilmesidir. Örneğin; toplu 
ulaşımda, KDV ve ÖTV 
istisnası getirilmelidir. 
Artan enerji maliyetlerini, 
özellikle raylı sistemler, 
elektrik ve su gibi giderle-
rini düşürecek bazı vergi 
indirimlerine gidilmelidir. 
Bu ve benzeri seçeneklerin 
düşünülmesi, Türkiye’deki 
bütün yerel yönetimler için 
önemli olacaktır. Bu sayede, 
ekonomik sıkıntılar altında 
ezilen vatandaşlarımızın da 
bir nebze olsun rahatlaması 
sağlanacaktır. Zira, devletin 
her kurumunun yapacağı 
hizmet ya da hizmetler, va-
tandaşlarımız içindir. Tüm 
kamu kurumlarımızın varlık 
nedeni, Türkiye Cumhuriye-
ti vatandaşlarına ve ülkemizi 
ziyaret eden turistlere hiz-
mettir” açıklaması yapıldı.

Teftişten 
çekinmiyoruz

CHP’li büyükşehir beledi-
yesinin ortak bildirisinin 
sonunda, “Hiçbir bele-
diyemiz, daha önce de 
ifade ettiğimiz gibi, hukuki 
sistemde, hukuki zeminde 
teftişten veya denetimden 
çekinmemektedir. Hiçbir 
belediyemiz, usulüne uygun 
her türlü teftiş ve denetime 
tabi olmaktan asla rahat-
sızlık duymaz. Ama yapılan 
bir kısım manipülasyonlar 
veya uydurma gündemler 
üzerinden yaklaşımlarla, 
uygunsuz teftişlere de karşı 
olduğumuzu vurgulamak 
zorundayız. Belediyelerimiz 
‘özelinde’ gösterilen bu 
‘teftiş hassasiyetinin’, eski 
belediye yönetimleri hak-
kında yapılan şikayetlerde 
de gösterilmesini bekliyoruz 
ve bunu kamu adına talep 
ediyoruz. Biz, 11 büyükşeh-
rin yöneticileri, her zaman 
olduğu gibi, yaşanan bütün 
sıkıntılara, zorluklara ve en-
gellemelere rağmen, bu kara 
kışta da vatandaşlarımızın 
yanında olacağız. Sosyal 
belediyecilik yapmaya, 
kararlılıkla, sonuna kadar 
devam edeceğiz” ifadeleri 
kullanıldı.

CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanı ortak bir bildiri yayınladı. Bildiride, meclislerden geçen bütçelerin kur 
dalgalanmaları nedeniyle geçersiz bütçeye dönüştüğü belirtilerek, yeni bütçe yapmaya ihtiyaç duyulduğu belir-
tildi. Bildiride iktidardan beklentiler de sıralanarak, “Beklentimiz ve talebimiz; yerel yönetimlere yönelik bazı 

vergi indirimlerine gidilmesi ve hayati öneme sahip konularda sübvansiyon desteği verilmesidir” denildi

VERGi iNDiRiMi
TALEP EDiYORUZ

CHP’Li BÜYÜKŞEHiR BELEDiYELERiNDEN iKTiDARA ÇAĞRI

İSTANBULʼU etkisi altına alan 
yoğun kar yağışı dolayısıyla Ataşehir 
Belediyesi, İBB ekipleriyle koordineli 
olarak olumsuz hava koşullarının 
etkilerini azaltmak için çalışmalarını 
aralıksız sürdürdü. Karla mücadele 
ekipleri, 24 Ocak Pazartesi’den 
itibaren İstanbul genelinde etkili 
olan yoğun kar yağışı sonrası ilçe-
deki mesailerini artırdı. Meteoroloji 
Genel Müdürlüğü’nün uyarılarını 
dikkate alan ve 24 saat nöbetçi ekip-
leri hazır tutan Ataşehir Belediyesi, 
yoğun kar yağışının başlamasının 
hemen ardından vatandaşların 
sıkıntı yaşamaması için karla müca-
dele çalışmalarını başlattı.

2 bin 750 ton tuz kullanıldı
Belediyeden yapılan açıklamada 2 
bin 750 ton tuz, bin 250 ton buzlan-
mayı önleyici solüsyon kullanıldı. 
Açıklamada, “İlk olarak anayollarda 
daha sonrada ara sokaklarda kar 
küreme ve buzlanmayı önleyici ça-
lışmalar yaptı. 5 bin adet çuvallı tuz 
talep eden kamu kurum kuruluşla-
rına ve vatandaşlara dağıtıldı. Karla 
mücadele çalışmalarında toplamda; 
809 personel, 8 kar küreme aracı, 
3 solüsyon tankeri, 8 kamyon, 22 
kamyonet, 4 lastikli kazıcı yükleyi-
ci, 1 sepetli araç görev aldı. Kamu 
kurumları, cami ve hastanelerin giriş 
çıkışlarının da sürekli açık tutulduğu 

çalışmalarda, kar yağışı devam ettiği 
sürece Ataşehir Belediyesi ekipleri 
çalışmalarını aralıksız sürdürdü” 
denildi. Belediye Başkanı Battal 
İlgezdi, “İBB ekipleriyle koordineli 
olarak yoğun bir şekilde çalışmaları-
mızı gerçekleştirdik. Tüm İstanbul’da 
olduğu gibi ilçemizde de özveriyle 
çalışan, halkımıza kesintisiz hizmet 
sunan İBB Başkanımız Sayın Ekrem 
İmamoğlu’na, İBB ekiplerine ve 
sahada özveriyle emek veren tüm 
mesai arkadaşlarıma da teşekkür 
ediyorum” açıklamasını yaptı.

Devrilen ağaçlara 
müdahale

Soğuk hava ve kar yağışının etkisiyle 
devrilen ve çevre güvenliği için risk 
oluşturan 70 ağaca, Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü ekipleri tarafından mü-
dahale edildi. Temizlik İşleri Müdür-
lüğü’ne bağlı ekipler de buzlanmaya 
karşı özellikle; sağlık kuruluşları, 
camiler, kamu kurumlarının etra-
fındaki kaldırım ve yolları, yaya üst 
geçitlerini ve yürüyüş yollarını te-
mizleyerek, tuzlama çalışması yaptı. 
Belediye’nin sağlık ekipleri de, kar 
yağışı ve buzlanma nedeniyle evlerin-
den sağlık merkezlerine gidemeyen 
hasta vatandaşların nakil işlemlerini 
gerçekleştirirken yolda kalan araçla-
ra da müdahale ederek yol yardımı 
desteği sağladı.

Nöbetçi 
ekipler
OLUŞTURULDU
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BAKAN Varank, yaptığı açıklamada, Türk
Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPA-
TENT) yapılan sınai mülkiyet başvuru sa-

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

İlk 50'de 19 üniversite yer aldı

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

Coğrafi işaret sayısı 990'a yükseldi

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

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

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

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

Bir yılda 90 gün sigortalı
olmak şart

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

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

HABER MERKEZİ

Pozitif yönde
ayrışma oldu

SGK geçen yıl 8,2 milyar lira ödedi

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

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

Tarla satışı 722 bin adede ulaştı

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

Düşük fiyatlar etkili oldu

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

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

Uzun vadede getirisi çok yüksek

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

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

Savunma sanayi yüksek uçuyor

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

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

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

sürdürülebilir olması kritik öneme haiz bir
konudur."

Odak ihracat, hedef ilk 10

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

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

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

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

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

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

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

ArsA sAtıslArı 
rekor kırdı
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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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GAZIPAŞA’DA örtü altı ve açık 
alanda yetiştirilen yaş sebze ve 
meyve çeşitliliğinde son yıllar-

da artış yaşandı. Üreticiler, pandemi 
sürecinde tüketimi artan tropikal meyve 
yetiştiriciliğine yöneldi. Yüksek gelir elde 
edilen tropikal meyvede üretim alanı son 
2 yılda yaklaşık 2 kat artış gösterdi. İlçede 
örtü altında 50, açık alandaki bahçeler-
de 90 dekar olmak üzere 140 dekarda 
tropikal meyve üretimine başlandı. Ürün 
çeşitliliğiyle ‘Türkiye’nin tropikal meyve 
bahçesi’ olarak adlandırılan Gazipaşa’da 
muz ile başlayan tropikal meyve üreti-
mini avokado takip etti. Bölgede yaygın 
olarak üretilen muz ve avokadonun 
yanı sıra, mango, ejder meyvesi, papaya, 
pasiflora, Hindistan cevizi, longan, lichi, 
jambu, jackfruit, druian, white sapote, 
black sapote, karambola, wampei, cher-
ymoya, atemoya, umbrella, roseapple, 

babil fruit, ketem billa, keyelmasi, Napal 
erigi, kahve ağaci, fejualime, limon, kivi, 
gouva, çilek gouvasi, pomelo, budanin eli, 
finger lemon, kurt üzümü, pepino, altın 
çilek, kamkat, groviola, yılan meyvesi, 
sapodilla, demir hindiba gibi 42 değişik 
tür ürün yetişiyor.

Fiyatı çok yüksek
İlçede tropikal meyvelerden mango 
yetiştiriciliğinde son yıllarda hızlı artış 
yaşandı. Bazı muz üreticileri daha fazla 

gelir elde edilen mango 
yetiştiriciliğine başladı. 
Muz üretim alanını 
mango bahçesine 
dönüştüren üreticiler, 
ürünlerini ihraç etmeyi 
hedefliyor. Üreticiler 
mangoyu, tanesi 40 
liradan satıyor. 

MANGONUN TANESI 40 LIRA!
Türkiye’nin tropikal bahçesi olarak bilinen Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde 

yetişen 42 tür tropikal meyvenin üretim alanı son 2 yılda iki kat arttı. Üretici, 
‘Meyvelerin kralı’ olarak tanınan mangonun tanesini 40 liradan satıyor

KARADENIZ GAZI 
IÇIN ÇALIŞMA

6 24 OCAK 2022 PAZARTESİ EKONOMİwww.gazetedamga.com.tr

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

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

İlk 50'de 19 üniversite yer aldı

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

Coğrafi işaret sayısı 990'a yükseldi

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

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

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

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

Bir yılda 90 gün sigortalı
olmak şart

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

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

HABER MERKEZİ

Pozitif yönde
ayrışma oldu

SGK geçen yıl 8,2 milyar lira ödedi

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

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

Tarla satışı 722 bin adede ulaştı

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

Düşük fiyatlar etkili oldu

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

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

Uzun vadede getirisi çok yüksek

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

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

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), geçen yıl hastalık, analık, iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle yaşanan gelir
kaybının telafisi için sigortalılara toplam 8,2 milyar lira civarında geçici iş göremezlik (rapor) ödemesi yaptı

Savunma sanayi yüksek uçuyor

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

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

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

sürdürülebilir olması kritik öneme haiz bir
konudur."

Odak ihracat, hedef ilk 10

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

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

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

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

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

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

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

ArsA sAtıslArı 
rekor kırdı
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METAVERSE 10 BIN IŞ ALANI YARATACAK
İŞ dünyası, sanal ve 
artırılmış gerçekliği 
buluşturan metaverse’e 

göz kırpıyor. B2Press Online PR 
Servisi’nin konuya dair incele-
diği araştırmalar, çalışanların 
yüzde 44’ü metaverse’e geçmek 
istediğini, bunun üretkenliğini 
artıracağını ve yeni faydalar 
elde edeceklerini ifade ediyor. 
Bazı tahminler ise metaverse’in 
3 yılın sonunda 1 trilyon dola-
ra ulaşacağına işaret ederken, 

sanal evrenin iş dünyasında-
ki hakimiyetinin artmasıyla, 
gelecek 5 yılda 10 bin iş alanı 
yaratılacağına dikkat çekiliyor. 
Dijitalleşmeyle birlikte iş dün-
yası evrilmeye devam ederken, 
Neal Stephenson’ın 1992’de 
yayımladığı bilimkurgu roma-
nı Snow Crash’le ortaya çıkan 
metaverse kavramına dair 
2020’den bu yana yürütülen 
çalışmalar dönüşüme hız kazan-
dırıyor. “Sanal evren” anlamına 

gelen metaverse’te, aralarında 
Ankara’nın da bulunduğu birçok 
belediye şehirlerini inşa etmeye 
başlarken, iş dünyasının önde 
gelen şirketleri de dijital dün-
yada iş yapmaya hazırlanıyor. 
B2Press Online PR Servisi’nin 
analiz ettiği veriler, sanal evrene 
iş dünyasının penceresinden ışık 
tutuyor.

1 trilyon dolar ihtimali

Emlaktan tekstile, teknolojiden 

turizme birçok sektör iş mo-
dellerini metaverse’e taşıyor. 
Konuya dair Earth Web verileri 
ise 2020’de 46 milyar dolar olan 
sanal evrenin, 2024’e kadar 800 
milyar dolar büyüklüğe ulaşaca-
ğını gösteriyor. Bazı tahminler 
metaverse’in 3 yılın sonunda 1 
trilyon dolara ulaşacağına işaret 
ederken, sanal evrenin iş dünya-
sındaki hakimiyetinin artmasıy-
la, gelecek 5 yılda 10 bin iş alanı 
yaratılacağına dikkat çekiliyor. 

TÜRKIYE’NIN toplamda 540 milyar 
metreküp doğal gaz keşfettiği Karade-
niz’de, Yavuz sondaj gemisinin mart 

sonunda ilk görevine başlaması öngörülüyor. 
Böylece, Türkiye’nin üç dev sondaj gemisi 
Karadeniz gazının 2023’te kullanıma sunulması 
için eş zamanlı çalışma yürütecek. Edinilen bil-
giye göre, Türkiye’nin sondaj gemileri Sakarya 
Gaz Sahası’nda farklı görevlerde bulunacak. 
Türkiye’nin en büyük gaz keşfini gerçekleştiren 
Fatih, kuyu kazma görevini tamamlarken, kuyu 
tamamlama işlerinde Kanuni ve Yavuz gemile-
ri yer alacak. Alt ve üst seviye kuyu tamamlama 
olarak ikiye ayrılan bu süreçte, alt seviye kuyu 
tamamlama görevi Kanuni’de olacak. Deniz 
tabanına kuyu başı malzemelerinin ve vana 
sistemlerinin yerleştirilmesi gibi adımları kap-
sayan üst seviye kuyu tamamlama görevini ise 
Yavuz yapacak. Yavuz sondaj gemisi Sakarya 
Gaz Sahası’nda çalışmaya mart ayı sonunda 
başlayacak. Sakarya Gaz Sahası’ndaki 10 ayrı 
Türkali kuyusundaki işlemlerin bitmesiyle Faz 
1 süreci tamamlanacak.

Yeni arama kuyusu kazılacak
Fatih sondaj gemisi şu anda Türkali-7 kuyusu-
nu kazarken, Kanuni sondaj gemisi Türkali-1 
kuyusunda derin deniz kuyu testini gerçekleş-
tiriyor. Fatih, Türkali-7 kuyusunu tamamla-
dıktan sonra sahanın batısında yeni bir arama 
kuyusunda sondaj yapacak. Karadeniz’deki 
çalışmalarda Filyos Limanı, Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından yoğun 
şekilde kullanılacak. Karadeniz’in yaklaşık 170 
kilometre açığında bulunan üretim tesisinden 
karaya doğal gaz taşıyacak boru hattının yapımı 
öncelikle kıyı kesimden başlayacak. Sığ deniz 
kısmındaki altyapı ve üstyapı çalışmalarının 
tamamlanmasını takiben, sığ deniz kısmında 
50 metre derinliğinden başlamak üzere borular 
deniz tabanına serilmeye başlanacak. Sığ deniz 
bölümündeki boru serme işlemini İtalyan şirket 
Saipem’e ait Castoro 10 isimli gemi yapacak. 
Bu kısımda boru hattı belli bir mesafeye kadar 
deniz tabanına gömülecek. Derin deniz kıs-
mında ise 2 bin metre derinliğinde boru serme 
işlemini aynı şirkete ait Castorone isimli gemi 
yapacak. Yaklaşık 170 kilometre uzunluğunda 
olacak boru hattı, haziran ortasında sığ deniz-
den derine uzanacak şekilde serilmeye başlana-
cak. Boru hattı döşeme işleminin yaklaşık 5 ay 
sürmesi öngörülüyor.

Borular İtalyan şirket Tenaris’ten
Hat için ihtiyaç duyulan boruların yüzde 20’si 
geçen haftanın sonunda Filyos Limanı’na 
ulaştı. Boruların tamamının yaklaşık 10 ayrı se-
ferde limana getirilmesi planlanıyor. Boruların 
taşıma işleminin Haziran 2022’ye kadar devam 
etmesi öngörülüyor. Boruların tamamı, İtalyan 
şirket Tenaris’ten tedarik edilecek. Söz konusu 
şirket dünyada enerji endüstrisi olmak üzere 
çelik boru ve ilgili hizmetlerin küresel üreticisi 
ve tedarikçisi konumunda bulunuyor.

Türkiye’nin toplamda 540 milyar metreküp doğal 
gaz keşfettiği Karadeniz’de, Yavuz sondaj gemisinin 
mart sonunda ilk görevine başlaması öngörülüyor

KRIPTO piyasa-
larındaki düşüş 
hızlandı. Bitcoin, 

Kasım 2021’deki 67 bin 
doların üzerindeki rekor 
fiyatının ardından yaklaşık 
yüzde 47’lik değer kaybıyla 
35 bin dolara kadar gerile-
di. Gerilemenin nedenleri 
hakkında konuşan Makro 
Ekonomi Uzmanı Prof. Dr. 
Volkan Öngel, “Amerikan 
Merkez Bankası’nın (FED) 
açıklamalarıyla beraber 
küresel konjonktürde yaşa-
nan; Omicron varyantının 
ekonomi üzerinde yarattığı 
belirsizlik, Rusya, Ukrayna 
ve ABD arasında yaşanan 
gerginlik ve Rusya Merkez 
Bankası’nın kripto para-
ların ve kripto ma-
denciliğinin yasak-
lanmasına yönelik 
yaptığı açıklamalar 
piyasalar üzerindeki 
risk algısını arttırdı. 

Dolayısıyla kripto para piya-
salarındaki negatif yönlü 
seyir kısa vadede sonlanaca-
ğa benzemiyor” dedi.

Musluklar kısılacak
ABD Merkez Bankası’nın 
(FED) 14 – 15 Aralık 
tarihlerinde gerçekleştirdiği 
toplantının tutanaklarını ya-
yınlamasıyla kripto piyasa-
larında düşüşün başladığını 
söyleyen Beykent Üniversi-
tesi’nden Makro Ekonomi 
Uzmanı Prof. Dr. Volkan 
Öngel, “Söz konusu tuta-
naklarda iş gücü piyasası ve 
enflasyona ilişkin risklerin 
devam etmesi halinde faiz 
artışlarının öngörülenden 

erken veya daha hızlı bir 
şekilde uygulanması-

nın gerekebileceği 
belirtildi. FED, 
likidite musluklarını 
kısacağını haber 

verdi” diye konuştu.

ŞAHAP Kavcıoğlu, “O gün (20 
Aralık 2021) Merkez Bankası tek 
kuruş satmadı. Bireyseller, ku-
rumsallar, yurt dışı yaklaşık 2,250 
milyar dolar satarak kuru düşür-
dü.” şeklinde konuştu. Kavcıoğlu, 
“Bankacılık sektörünün Merkez 
Bankasının sağladığı imkanları 
kendi imkanlarıyla birleştirerek 
üretimi finanse etmeleri konusunda 
gerekeni yapmaları lazım.” ifadesi-
ni kullandı.

MERKEZ BANKASI 
tek kuruş satmadı

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, “Merkez Bankasının tüm politika araçlarında Türk lirasını ön-
celikleyen geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci yürütüyoruz.”dedi

Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası (TCMB) Başkanı 
Şahap Kavcıoğlu, Merkez 

Bankası İdare Merkezi’nde düzen-
lenen “Enflasyon Raporu 2022-I 
Bilgilendirme Toplantısı”nda yaptı-
ğı konuşmada, orta vadeli tahminler 
üretilirken başlangıç noktası olarak 
iktisadi görünümü esas aldıkla-
rını söyledi. İthalat fiyatları, gıda 
fiyatları, küresel büyüme ve maliye 
politikası gibi dışsal unsurlar için 
varsayımlarını gözden geçirdikle-
rini ve güncellediklerini belirten 
Kavcıoğlu, “Uluslararası emtia 
fiyatları geçtiğimiz rapor dönemine 
göre yüksek seviyelerini korumakla 
beraber, Omicron varyantı kaynaklı 
belirsizliklerle oynak bir seyir izledi. 
Ham petrol fiyatları, aralık ayında 
salgın hastalığa yönelik endişeler-
le düşüş gösterirken, ocak ayında 
Omicron varyantının küresel enerji 
talebi üzerindeki etkilerinin sınırlı 
kalacağı beklentisiyle tekrar yüksel-
di.” diye konuştu.

Arz talep uyumsuzluğu var
Kavcıoğlu, bir önceki rapor döne-
minde görülen artışların ardından 
gerileyen doğal gaz fiyatlarının ha-
len yüksek seviyelerini koruduğuna 
dikkati çekerek, şu değerlendirme-
de bulundu: “Vadeli fiyat eğrileri, 
ham petrol fiyatlarının önümüzdeki 
dönemde ‘Ekim Enflasyon Raporu’ 
varsayımlarının sınırlı bir miktar 
üzerinde kalacağına işaret ediyor. 
Bu doğrultuda, ham petrol fiyat-
larına ilişkin varsayımlarımız 2022 

yılında ortalama 80,4 dolara, 2023 
yılında ise ortalama 74,3 dolara 
güncellendi. Enerji dışı emtia 
fiyatları arz-talep uyumsuzluğu, 
taşımacılık maliyetlerindeki artışlar 
ve tarımsal kuraklığa bağlı olarak 
yükselişine devam etti. İthalat 
fiyatlarının genel seviyesine ilişkin 
varsayımlarımız da yukarı yönlü 
güncellendi.”

Koşullar daha sıkı olacak
Gıda fiyatlarını, başta döviz kuru 
gelişmeleri olmak üzere uluslararası 
gıda fiyatlarında süregelen artışların 
birikimli etkilerini ve tarımsal ku-
raklık gelişmelerini dikkate alarak 
2022 ve 2023 yılları için yukarı 
yönlü güncellediklerini dile getiren 
Kavcıoğlu, küresel iktisadi faaliyet 
üzerinde Omicron varyantı kaynak-
lı belirsizliklerin artmasına bağlı 
olarak dış talebe ilişkin varsayımları 
geçen rapor dönemine göre sınırlı 
bir miktar aşağı revize ettiklerini 
bildirdi. Kavcıoğlu, “Küresel enf-
lasyondaki artışa bağlı olarak 2022 
yılında finansal koşulların bir önce-
ki rapor döneminde öngörülenden 
daha sıkı olacağını varsaydık. Orta 
vadeli tahminler üretilirken makro-
ekonomik politikaların orta vadeli 
bir perspektifle enflasyonu düşür-
meye odaklı, koordineli bir şekilde 
belirlendiği bir görünümü esas 
aldık.” ifadelerini kullandı.

Enflasyon tahminleri
Enflasyon tahminlerini paylaşan 
Kavcıoğlu, “Temel varsayımlarımız 

ve kısa vadeli öngörülerimiz çerçe-
vesinde, para politikası duruşunun 
sürdürülebilir fiyat istikrarı hedefi 
doğrultusunda belirleneceği bir 
görünüm altında, baz etkilerinin de 
ortadan kalkmasıyla enflasyonun 
kademeli olarak hedeflere yakınsa-
yacağını öngörüyoruz.” dedi. Tah-
min aralıklarına ilişkin bilgi veren 
Kavcıoğlu, enflasyon yükseldikçe 
enflasyon beklentilerindeki dağı-
lımın açıldığını dolayısıyla tahmin 
edilebilecek aralığın genişlediğini 
anlattı. Kavcıoğlu, bu durumun 
tahmin patikasına da yansıtıldı-
ğını belirterek, şöyle devam etti: 
“Bu çerçevede, enflasyon tahmin 
aralığımızın orta noktaları 2022 yılı 
sonunda yüzde 23,2, 2023 yıl sonun-
da yüzde 8,2 ve 2024 yıl sonunda 
ise yüzde 5 seviyelerine tekabül 
etmektedir. Böylece, 2022 yıl sonu 
enflasyon tahminini 11,4 puanlık 
güncellemeyle yüzde 11,8’den yüzde 
23,2’ye yükselttik. Bir önceki rapor 
dönemine göre Türk lirası cinsin-
den ithalat fiyatlarına bağlı güncel-
leme enflasyon tahminini 4,2 puan 
artırırken gıda fiyatları varsayımın-
daki artıştan 2,5 puan katkı geldi. 
Diğer yandan, yönetilen/yönlendiri-
len fiyatlar, büyük ölçüde alkol-tü-
tün fiyatları ile elektrik ve doğal gaz 
fiyatlarındaki artış kaynaklı olarak 
yıl sonu enflasyon tahminini 3 puan 
yukarı çekti.” Birim iş gücü mali-
yetlerinin 2022 yılı için belirlenen 
asgari ücret artışına bağlı olarak 
2 puanlık yükseltici etki yaptığını 
aktaran Kavcıoğlu, çıktı açığındaki 

güncellemenin ise tahminleri 0,3 
puan aşağı çektiğini ifade etti.

2023 tahmini
Kavcıoğlu, 2023 yıl sonu enflasyon 
tahminini de paylaşarak, şunları 
kaydetti: “2023 yıl sonu enflasyon 
tahminini de yüzde 7’den yüzde 
8,2’ye yükselttik. Başlangıç koşul-
larındaki güncellemenin enflasyo-
nun ana eğilimine etkileri, 2023 yıl 
sonu enflasyon tahminini 0,8 puan 
artırdı. Diğer yandan, gıda enflas-
yonu varsayımındaki güncelleme, 
tahmini 0,1 puan artırdı. Türk lirası 
cinsinden ithalat fiyatları tahmine 
0,5 puan yükseltici yönde katkıda 
bulunurken çıktı açığındaki güncel-
lemeler 0,2 puan düşürücü yönde 
etkiledi. TCMB Başkanı Şahap 
Kavcıoğlu, “Merkez Bankasının 
tüm politika araçlarında Türk lira-
sını öncelikleyen geniş kapsamlı bir 
politika çerçevesi gözden geçirme 
süreci yürütüyoruz.”dedi.
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B akan Özer, Ankara'nın Altındağ
ilçesinde Kavaklı İlkokulu’nda
2021-2022 eğitim öğretim yılı

1'inci dönem karne dağıtım törenine ka-
tıldı. Sınıfta öğrencilere hitap eden Bakan
Özer, "5 ay büyük sabırla bugüne geldi-
niz. Ben hepinize çok teşekkür ederim.
Maskeye, mesafeye, hijyene riayet etme-
miş olsaydınız okullar 5 ay açık kalmazdı.
Onun için ben hepinizi kutluyorum, bu
başarılarınızdan dolayı ve 2 haftadaki
yarı tatilde bol bol dinlenin. Öğretmenle-
rimizden bir istirhamımız olmuştu; siz-
lere ödev vermeyeceklerdi. Ama bu hiçbir
şey yapmayacağız anlamına gelmiyor.
Sizden benim, sizlerin nezdinde tüm 18
milyon öğrencimizden bir istirhamım var;
bu 2 haftalık yarıyıl tatilinde tüm öğrenci-
lerimiz en az 1 tane kitap okusunlar. Ki-
tabı olmayan öğrencilerimiz tüm
okullarda yapmış olduğumuz kütüphane-
lerden ödünç kitap alsınlar, onları 7 Şu-
bat'ta geldikleri zaman okuyarak
kütüphaneye geri getirsinler" ifadelerini
kullandı.

7 Şubat'ta görüşeceğiz

Bakan Özer, daha sonra öğrencilere tek
tek karnelerini verdi. Öğrencilere, "Mas-
kelerle ders dinlemek zor oldu mu?" diye
soran Özer, öğretmenlerin de bu süreçte
çok yorulduğunu belirterek, "Onlar da
dinlensinler. Maskeyle ders anlattılar"
dedi. Sık sık öğrencilere, ara tatilde kitap
okuma önerisinde bulunan Özer, "Okul-
ları hiç kapatmayalım. Önlemlere riayet
edelim, okullarımız hep açık kalsın" dedi.
Özer bir öğrenciye de, "7 Şubat’ta bulu-
şuyoruz. Aynı kararlılıkla devam edece-
ğiz. 2 hafta sonra görüşeceğiz"
açıklamasını yaptı. 

Öyle kolay bir şey değil
Bakan Özer, daha sonra öğretmenler
odasında öğretmenlerle bir araya gelerek
taleplerini dinledi. Bakan Özer, "Öğret-
menlerimiz, her şeyin en iyisine layık,
daha iyi şartlarda çalışabilmeleri için var
gücümüzle gayret göstereceğiz. Bu süre-
cin en büyük kahramanları öğretmenleri-
miz oldu. Öğretmenlerimiz kararlı bir
şekilde 5 ay yüz yüze devam edebilmek
için çok büyük fedakarlık gösterdiler. Her
gün maskelerle ders anlatabilmek öyle
kolay bir şey değil. Diğer taraftan aşı-
lanma oranları Türkiye'deki toplumun 

aşılanma oranının çok üzerinde olduğu
gibi, kıta Avrupa'sında, dünyada, haftada
5 gün yüz yüze eğitime devam eden ülke-
lerin öğretmenlerinin aşılanma oranları-
nın da çok üzerinde oldu.
Öğretmenlerimizi hem bu süreçte maske-
lerle ders anlatma fedakarlığından, emek-
lerinden dolayı, okullarda kuralların
uygulanmasında göstermiş oldukları ti-
tizlikten dolayı, hem de aşılanma oranı ile
toplumdaki salgınla mücadelede örnek
davranış sergileyerek tüm topluma örnek
oldukları için şükranlarımı sunuyorum"
açıklamasında bulundu.

Okullarımızı açacağız

Özer, yarıyıl tatilinin uzatılmasının gün-
demde olup olmadığına ilişkin soru üze-
rine, "Bu süreçte bilimsel veriler ile bir
elektronik takip sistemi oluşturduk ve ve-
rilere bakarak konuşuyoruz. Dolayısıyla
şu an için yarıyıl tatilini uzatmamızı ge-
rektirecek herhangi bir durum söz konusu
değildir. Dolayısıyla inşallah hiçbir sıkıntı
olmadan 7 Şubat tarihinde ikinci döneme
kaldığımız yerden, aynı kararlılıkla, yüz
yüze eğitime devam etmek için okulları-
mızı açacağız" diye konuştu. DHA

Canan Ceylan
görevi bıraktı

MUSTAFA Sarıgül’ün
liderliğindeki Türkiye
Değişim Partisi'nin

yönetiminde istifa depremi ya-
şandı. Partinin Kadın Kolları
Genel Başkanı Canan Ceylan,
partisinden istifa ettiğini açık-
ladı. Ceylan, sosyal medya he-
sabından konuyla ilgili
paylaşımında partisi ile hiçbir
bağının kalmadığını belirterek,
şu ifadeleri kullandı. “Biz hak
hukuk adalet için çıktık bu yola.
Ama haksızlık, adaletsizlik ve
de hukuksuzluğun karşısında
omurgalı dik duruşumuzdan

hiç taviz vermedik. Bunun için-
dir ki, yapılan adaletsizliğin
karşısında duracağız tabiî ki.
TDP ile hiçbir bağım kalma-
mıştır.” Canan Ceylan'ın istifa-
sının nedeniyle ile ilgili kendi
Twitter hesabından paylaştığı,
Habere Güven isimli sitede ya-
yınlanan haberde çarpıcı bir ay-
rıntı yer aldı. Buna göre TDP
Kadın Kolları Başkanlığına
aday olan tarafta yer alan bazı
kişiler Canan Ceylan’a sözlü ve
fiziki şiddet uyguladı. Ancak
adli makamlara intikal eden
olayla ilgili Genel Başkan Sarı-

gül ve parti üst yönetimi sessiz
kaldı. Haberde, Ceylan'ın istifa-
sının bu nedenle gerçekleştiği
aktarıldı. 

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Trab-
zon'da teröristlerin saldırısı sonucu şehit
olan Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay

Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayatını konu
alan 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filmini izledi. Ada-
let Bakanı Gül, Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin ve
hakim, savcı adaylarıyla birlikte Yargıtay Binası Sa-
lonu'nda 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filmini izledi.
Bakan Gül, etkinlik sonrasında katılımcılarla sohbet

etti. Türkiye Adalet Akademisi (TAA) Başkanı Mu-
hittin Özdemir, "Filmi izlerken gerçekten çok duygu-
landık. Özellikle vatan sevgisi nedir, vatan için nasıl
mücadele edilir, yokluktan şehitliğe giden bir yol gör-
dük. Şehadete giden yol çok kutlu, çok duygulandık.
Filmin özellikle sonunu gözyaşlarıyla izledik. Her-
kesi filmi izlemesini öneriyorum çünkü ibret alınacak
çok şey var. Vatan için mücadele etmek ne demek,
fedakarlık ne demek bu filmde görmüş olduk" dedi.
Muhittin Özdemir ayrıca hakim ve savcı adayları
için sanatsal ve kültürel etkinlikler organize etme-
meye devam edeceklerini söyledi. Hakim ve savcı
adayları ise filmde milli ve manevi duyguların hassa-
siyetle işlendiğini anlatarak, teröre en güzel cevabın
milli birlik ve beraberlik olduğunu söyledi.
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DEVAM EDECEK

100 
MİLYON 

KİTAP
HEDEFİ

Bakan Özer, çıkışta basın mensuplarına da
açıklama yaptı. Özer, 18 milyon öğrenciden
2 haftalık yarıyıl tatilinde en az 1 kitap oku-
malarını isteyerek, "Çünkü bizim toplum
olarak kitap okuma kültürünü geliştirme-
miz lazım. Bunun için tüm okullarımıza kü-
tüphane yaptırdık. 2 ay gibi kısa bir sürede
16 bin 361 kütüphanesi olmayan okula kü-
tüphane yaptık ve tüm kütüphanelerdeki

kitap sayımızı 28 milyondan 42 milyona çı-
kardık. İnşallah 2022 yılı içerisinde de bu
kitap sayımızı sadece kitap olarak değil, di-
jital içerik olarak da tüm kitap sayısını 100
milyon üzerine çıkartmayı hedefliyoruz. Bu
vesileyle bu anlamlı sürecin bir devamı ola-
rak da tüm öğrencilerimizden bu 2 haftalık
yarıyıl tatilinde en az 1 kitap okumalarını
özellikle istirham ediyorum" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Şu an için yarıyıl tatilini uzatmanızı gerektirecek her-
hangi bir durum söz konusu değildir. Dolayısıyla inşallah hiçbir sıkıntı olmadan 7 Şubat
tarihinde aynı kararlılıkla, yüz yüze eğitime devam etmek için okullarımızı açacağız" dedi

YuZ YuZE EgıTıM Hortumu 
keseceğiz
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet 
Davutoğlu, "Bunların zengini zengin eden,
her gün milletin kanını emen bütün yolsuz-
luklarının hortumunu keseceğiz. Yolsuzluk
kanallarının tümünü keseceğiz" dedi.

CHP Genel
Başkanı
Kemal Kılıç-

daroğlu ve İYİ Parti
Genel Başkanı Meral
Akşener ile Ankara'da
bir araya gelmesinin
ardından Gelecek
Partisi Genel Başkanı
Ahmet Davutoğlu
açıklamalarda bu-
lundu.  Elmadağ’da
STK, kanaat önder-
leri ve basın mensup-
larıyla gerçekleştirdiği
toplantıda konuşan
Davutoğlu'nun yol-
suzluk çıkışı ise dikkat

çekti. Davutoğlu, "Önce 128 milyar dolar uçtu,
sonra da onu uçuran damat bakan... Şimdi
geri getirmeye çalışıyorlar. Damat bakan gitti
ama ekibi hala iş başında. Cahil bir kadro.
Şimdi bütün bunları tarumar etmiş olabilirler.
Nereden bulacağız kaynağı biliyor musunuz?
Bunların zengini zengin eden, her gün milletin
kanını emen bütün yolsuzluklarının hortu-
munu keseceğiz. Yolsuzluk kanallarının tü-
münü keseceğiz" ifadelerini kullandı.

Adalet vicdan işidir

"Nerede ayrıldı sizin yolunuz diye soruyorlar.
İşte burada ayrıldı" diyen Davutoğlu, "Siyasete
giren herkes mal beyanında bulunsun. 4 yıllık
milletvekilliği bittiğinde bir daha bulunsun.
Arada fark olmayacak. Bir devlet adamı ülke-
nin gençlerine baktığında kendi çocuklarıyla
onlar arasında fark görmez dedim. Biz bunu
dememişiz gibi bütün yakınlarını doldurdular.
Bizimle birlikte liyakat gelecek. Adalet vicdan
işidir, laf işi değildir" diye konuştu.

Birlikte film izlediler

CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip Erdoğan, 
Çankaya köşkünde bir 

televizyon kanalına açıklama-
larda bulundu. Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, kar yağışları 
sonucu yollarda yaşanan trafik 
sıkıntısına ilişkin değerlendir-
me yaptı. Kar yağışını asla bir 
felaket olarak telakki etmedi-
ğini bildiren Erdoğan, “Zira 
kuraklıkların ülkemizde ciddi 
manada toprağımızı tehdit 
ettiği ve birçok yerlerde bitki, 
meyve, sebze gibi sıkıntıları 
artık geride bıraktık. Tüm 
tarımda yaşanan sıkıntılar 
ortada, hep yağmur yağmur 
diye bekledik. Şimdiyse kar ya-
ğışı gelince farklı bir yaklaşım 
ortaya koymaya başladık. Kar 
yağışını engellemek elimizde 
değil ama karın sebep olduğu, 

özellikle ulaşım sıkıntılarına 
karşı gerekli tedbirleri almak 
elimizde” ifadelerini kullandı.

Kaderine terk edemeyiz
İdareyi elinde bulunduran kişi-
lerin tüm tedbirleri almak du-
rumunda olduğunu aktaran Er-
doğan, şöyle konuştu: “Bu son 
kar yağışının etkileri anlamında 
maalesef özellikle İstanbul’a 
yakışmayacak görüntüler orta-
ya çıktı. İstanbul’da Belediye 
Başkanlığı yapmış bir insanım. 
İstanbul’un neresinde ne var, 
sıkıntıları nedir, nasıl giderilir 
onları da bilen birisiyim. Eğer 
tuzlanmayan yollarda araçlar 
kilometrelerce kuyruk oluyorsa 
herhalde bunun sorumlusu, 
sorumluları vardır. Vatandaşla-
rımız saatlerce yollarda mah-
sur kaldı, bunları ekranlarda 

izledik. Üstelik daha önceki 
yıllardan bir noktada daha az 
bir kar yağışı söz konusuydu. 
Buna rağmen İstanbul’da 
bu sorunun gereken tuzlama 
ve yol açma çalışmalarının 
yapılmamasından kaynaklan-
dığını ilçe belediyelerinden de 
dinledik. Bunu yapmayanlar 
belli. Bu tam anlamıyla basi-
retsizliktir. Siz kar yağdıktan 
sonra tedbir alamazsınız. Kış 
mevsimine girerken bütün 
tedbirlerinizi almalısınız. Ne 
yazık ki daha önceki uygula-
maları bile devam ettiremeyen 
bir yönetim elinde şu anda 
İstanbul. Biz, İstanbul’umuzu 
kaderine terk edemeyiz.”

Ayrılan para artırıldı
Belediyelere aktarılan kay-
naklarla ilgili yalan ifadelerde 

bulunulduğunu söyleyen 
Erdoğan, “İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi kalkıp Cum-
hurbaşkanlığı’ndan veya Plan 
Bütçe Başkanlığı’ndan talepte 
bulunur, teknik incelemeler 
yapılır ve gereken karar alınır. 
Bunların ödenme süreçleri 
de bellidir. Şehirlerine hizmet 
etmek gibi bir dertleri gayret-
leri, kabiliyetleri olmayanlar 
ne diyor? ‘Engelleniyoruz’ 
söyledikleri şey bu. Burada 
tüm milletime böyle bir şeyin 
olmadığını somut rakamlarla 
anlatmak istiyorum. İstanbul, 
Ankara, İzmir başta olmak 
üzere muhalefet belediyele-
rine bütçeden ayrılan paylar 
2019’dan bu yana ağaşı yukarı 
iki kat artırılmıştır. AK Par-
ti’ye, MHP’ye ve diğer partile-
re mensup belediyelere yapılan 

artış aynı orandadır” dedi.

Riskli kategorisinde
İstanbul’da Belediye’nin öz 
gelirlerinin yok edildiğine işaret 
eden Erdoğan, “Giderlerin 
tamamı merkezi yönetimden 
gelen parayla karşılanmaya 
çalışılmıştır. Böyle olunca 
da işler tıkanmaya başlamış 
belediye hızla borç batağına 
saplanmıştır. Bilindiği gibi Batılı 
kredi değerlendirme kuruluşları 
CHP’li İstanbul, Ankara ve 
İzmir Büyükşehir Belediyelerini 
finansal sıkıntılar sebebiyle riskli 
kategorisine almıştır. Maalesef 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
adeta 1994 yılında bizim devral-
dığımız döneme geri dönmüştür. 
Rabbim 2024’e kadar İstanbul 
halkının yardımcısı olsun” açık-
lamasında bulundu.        ■ DHA

CHP Yerel Yönetimler-
den Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı 

Seyit Torun, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
katıldığı televizyon progra-
mındaki, “CHP’li belediye-
lerin engellendiği yalandır, 
biz kimseyi engellemiyoruz” 
şeklindeki açıklamalarına yanıt 
verdi. Torun, “Erdoğan dün 
yaptığı açıklamalarda yine 
‘prompter’a yazılan kadar 
konuşmuş, gerçekleri saptıra-
rak algı operasyonu yapmaya 
çalışmıştır. Bize de Erdoğan’a 
değil, ‘prompter’a cevap ver-
mek düşmüştür. Erdoğan’ın, 
belediyelerin genel bütçe gelir-
lerinden aldığı payların art-
masını örnek vererek, kendini 
savunmaya çalışması acziyetin 
ürünüdür. Çünkü belediyelerin 
genel bütçeden aldığı paylar 
zaten yasal güvence altındadır. 
Belediyelere; nüfusları, yüzöl-
çümleri ve gelişmişlik endeks-
leri gibi alanlardaki durumla-
rına göre genel bütçeden belli 
oranda pay aktarılmaktadır. 
Bu Ak Parti iktidarlarından 
önce de bu şekilde olmuştur. 
2019 seçimlerinden sonra, 
belediyelerin aldığı payların 
oranları artırılmamış, aynı 
kalmıştır. Genel bütçe gelirleri 
arttıkça, doğal olarak beledi-
yelerin payları da artmıştır. 
Yani Erdoğan’ın ‘belediye 
gelirlerini artırdık’ açıklaması 
koca bir yalandır. Erdoğan 
çok istese dahi tüm partilerden 
tüm belediyeleri kapsayan 
bu gelirleri kesmesi mümkün 
değildir” dedi. 

Sorulara cevap ver!
“Erdoğan algı oyunlarını 
bırakıp, şu sorulara cevap ver-
melidir” diyen Torun, “İstan-
bul, İzmir, Muğla ve Adana 
büyükşehir belediyelerimizin 

20 milyar TL tutarındaki 6 
büyük projesinin finansmanını 
1 yıldan fazla süredir onayla-
madığınız mı yalan? Pande-
mide belediyelerimizin ekmek 
dağıtmasını dahi engellemeye 
çalışıp, 15 milyon liralık bağış 
hesaplarına el koyduğunuz 
mu yalan?
Çevre, Şehircilik ve İklim De-
ğişikliği Bakanlığı’nın yardım-
larının yüzde 97’sinin kendi 
belediyelerinize aktardığınız 
mı yalan? Sadece Konya’daki 
belediyelerinize tüm mu-
halefet belediyelerinden 
daha fazla araç verdiğiniz 
mi yalan? Yetmezmiş gibi 
Bakanlıktan, Saray’a bile 
5 araç aldığınız mı yalan? 
Aynı bakanlığın milyonlarca 
liralık nakdi yardımlarını 
kendi belediyelerinize aktardı-
ğınız mı yalan? Belediyelerin 
bankası olan İLBANK kredile-
rinin tamamına yakınını kendi 
belediyelerinize verdiğiniz, biz 
‘bu kredileri kimlere verdiniz’ 
diye sorunca, ‘ticari sır’ deyip 
yanıtlamadığınız mı yalan? 
Orman Genel Müdürlüğü 
araçlarının tamamını kendi 
belediyelerinize hibe ettiğiniz 
mi yalan?” diye sordu. 

Serik mi, Şırnak mı 
yalan?

Torun, “Sayın Ekrem İma-
moğlu’na ‘elini arkadan bağla-
dın’ diye açtığınız soruşturma 
dahil bizim belediyelerimize 
tetikçi müfettişlerle baskı kur-
duğunuz ama Serik belediye-
nizdeki 500 bin liralık rüşvete 
sessiz kaldığınız mı yalan? 
Yalova Belediye başkanımızı 
mahkeme kararı olmadan 
görevden alıp, Şırnak’taki iki 
belediye başkanınız hakkında 
hapis cezası varken onları 
koruyup işlem yapmadığınız 
mı yalan?” tepkisini gösterdi. 

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yaptığı 
yazılı açıklamada TBMM Başkanlığı’na Türk 
Ceza Kanunu’nun Cumhur-
başkanına hakaret suçunu 
düzenleyen 299’uncu 
maddesinin kaldırıl-
masına ilişkin kanun 
teklifi sunduğunu 
anımsattı. Özel, “Ada-
let ve Kalkınma Partisi 
Genel Başkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ve Grup 
Başkanvekili Muhammet 
Emin Akbaşoğlu’nun yaptığı açıklamalardan 
sunduğumuz kanun teklifini idrak edemedik-
leri anlaşılmaktadır” dedi. 

Haksız rekabet var
Özel, “Türk Ceza Kanunu’nun 299’uncu 
maddesi tarafsız ve sorumsuz cumhur-
başkanları için düzenlenmiştir. Rejime 
kasteden anayasa değişikliğinin yürürlüğe 
girmesinin ardından aynı zamanda bir si-
yasi parti genel başkanı da olan ve her gün 
siyasi polemiklere giren bir cumhurbaşka-
nının rakiplerine tanınmayan bir hukuki 
zırh verilmesi kabul edilebilir değildir.

Kaldı ki Türk Ceza Kanunu’nun 125’inci 
maddesi ‘hakaret’ suçunu düzenlemektedir. 
125’inci maddenin 3’üncü fıkrası hakaret 
suçunun kamu görevlisine karşı görevinden 
dolayı işlenmesi halinde bir yıldan iki yıla 
kadar hapis veya adli para cezası öngörmek-
tedir. Milletvekilleri, bakanlar, cumhurbaş-
kanı yardımcısına yönelen hakaret suçları bu 
madde kapsamında işlem görmektedir.

Dolayısıyla kanun teklifimizin kabul edil-
mesi durumunda cumhurbaşkanına küfrün, 
hakaretin önünü açılacak değildir. Tarafsızlık 
vasfını yitirmiş, sıcak siyasi polemiklerin 
tarafı olan cumhurbaşkanının rakibi diğer 
siyasi genel başkanlarla aynı kanunlara tabi 
olması ve haksız rekabetin son bulmasını 
talep ediyoruz” açıklamasını yaptı. 

iBB BORC
BATAGINA 
SAPLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batılı kredi 
değerlendirme kuruluşlarının İstanbul, Ankara ve 
İzmir Büyükşehir Belediyelerini finansal sıkıntılar 
sebebiyle riskli kategorisine aldığını belirterek, 

“Böyle olunca da işler tıkanmaya başlamış belediye 
hızla borç batağına saplanmıştır. Rabbim 2024’e 

kadar İstanbul halkının yardımcısı olsun” dedi

Aynı kanuna 
TABi OLSUN!
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Cum-
hurbaşkanına küfrün, hakaretin önünü açı-
yor değiliz. Tarafsızlık vasfını yitirmiş, sıcak 
siyasi polemiklerin tarafı olan Erdoğan’ın, 
rakibi diğer siyasi genel başkanlarla aynı 
kanunlara tabi olması ve haksız rekabetin 
son bulmasını talep ediyoruz” dedi

Erdoğan’a  cevap verdi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 
“CHP’li belediyelerin engellendiği yalandır” açıklamasına yanıt verdi. 
Torun, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yardımlarının 
yüzde 97’sinin kendi belediyelerinize aktardığınız mı yalan?” diye sordu

İSTANBUL Büyükşehir 
Belediye (İBB) Başkanı 
Ekrem İmamoğlu’nun 
açıklamalarına İçiş-
leri Bakanı Süleyman 
Soylu’dan yanıt geldi. 

Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanı Adil Kara-

ismailoğlu ile bir-
likte “Afganistan 
İnsani Yardım 
Treni Uğurlama 
Töreni”ne katı-

lan Bakan Soylu, 
törenin ardından 

gazetecilerin sorularını 
cevapladı. Bir gazetecinin 
‘İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu’nun MOBESE’ler-
le ilgili açıklaması oldu’ 
sözlerine, “Arkadaşlar; 
dedikodu değil, iyiliğin 
zamanı” yanıtını verdi.

İmamoğlu ne 
demişti?

İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu, İstanbul’da kar 
etkisini artırmaya başladı 
gün Büyükelçi Dominick 
Chilcott ile yemek yediği 
anların MOBESE kayıt-
larının paylaşılması tepki 
göstermişti. İmamoğlu, 
şöyle demişti: “Bu konu-
nun devletin imkanları 
kullanılarak bir MOBE-
SE kamerasının böylesi 
bir magazinsel, kaotik bir 
sürecin parçası yapılacak 
şekilde servis edilmesinin 
sağlanmasının takipçisi 
olacağım. Çok önemli bir 
meseledir bu, kişisel de 
bir meseledir.”

Dedikodu değil
iyiliğin zamanı



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

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

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

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

Protein kaçağına dikkat

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

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

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

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

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

İdrar sıkıntısı belirti

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

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

Son teknolojik tedaviler 

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

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

SERTLEŞME
PROBLEMİ 

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

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

GÜNDEM

Küçükçekmece’de, kar yağışını fırsata çeviren vatandaşlar, karı kullanarak sanat aşk-
larını ortaya çıkardı. Bazı vatandaşlar kardan kanepe yaparken, bazıları ise fil, aslan 

ve insan kafası gibi kardan heykeller yaptı. Yapılan heykeller ilgi odağı oldu

KARDAN SANAT YAPTILAR

Kağıthane Belediyesi, 
İstanbul’daki yoğun kar 
yağışının sona ermesinin 

ardından vatandaşların karın 
keyfini çıkarmaları için etkinlik 
düzenledi. Hasbahçe Mesiresi’n-
de, dün düzenlenen programa 
Kağıthane Belediye Başkanı Mev-
lüt Öztekin’in yanı sıra çok sayıda 
vatandaş katıldı. Etkinliğe katılan 
10 bine yakın vatandaş, karda su-
cuk ekmek keyfi yaparken, alanda 
çalınan müziklere danslarıyla eşlik 
etti. Kağıthane Belediye Başka-
nı Mevlüt Öztekin de mangalın 

başına geçerek pişirdiği sucukları 
vatandaşlara ikram etti. Etkinlik 
hakkında konuşan başkan Özte-
kin, “Kağıthane’mizde güzel bir 
etkinlik yapalım istedik. Sucuk ek-
mek dağıtıyoruz vatandaşlarımıza. 
Çocuklarımız hem kış tatillerini 
burada değerlendirme fırsatı 
buluyorlar hem de kar ile beraber 
güzel vakit geçiriyorlar. Binlerce 
çocuk, vatandaş ve ailelerimizle 
beraberiz. Etkinliklerimiz devam 
edecek. Kağıthane’de bütün yolla-
rı açtık, bugün de buradayız. Çok 
yokuşlu mahallerimiz var. Sadece 
dik yokuşlarımız var. Onları da 
arkadaşlar bugün bitireceklerdir” 

ifadelerini kullandı.

Öztekin’e teşekkür
Etkinliği çok güzel bulduğunu 

söyleyen Selma Kaya, “Başka-
nımız, çalışkan bir başkan. Her 
etkinliğine katılıyoruz. Hemşerim 
her şeyden önce. Çalışmalarını da 
seviyorum. Gerçekten mükemmel 
bir başkanımız var. Çok memnun 
kaldım. Devamı gelir inşallah” 
diye konuştu.

Sucuk ekmek etkinliğine katılan 
Burcu Kayacan ise “Etkinliği 
beğendik. Çok teşekkür ederiz 
Mevlüt Başkanımıza. Sizi çok 
seviyorum” dedi.

İSTANBUL’DA etkili olan 
kar yağışı hayatı olumsuz 
etkilerken, bazı vatandaş-

lar yağışı fırsata çevirerek, sanat 
aşkını ortaya çıkardı. Küçükçek-
mece’de Sultan Murat Mahal-
lesi’ndeki kadınlar kar yağışını 
değerlendirerek yazın oturdukları 
sokakta kardan kanepe yaptı. 
‘Aşk Kanepesi’ adını verdikleri 
kanepeyi kadınlar yaklaşık 3 saat-
te tamamladı. Kadınlar çalışmayı 
tamamladıktan sonra komşuları-
nın ikram ettiği kahveleri alarak 
kanepe oturup keyifle yudum-
ladı. Çocukluktan gelen heykel 
sanatçılığını konuşturan Alaattin 
Dayandı isimli başka bir vatandaş 
ise, işletmesinin bahçesinde kar-
dan insan kafası, aslan ve fil yaptı. 
Her biri yaklaşık 2 saatte tamam-
lanan kardan heykeller, yoldan 
geçenlerin ilgi odağı oldu. Kimisi 
şaşkınlığını gizleyemezken kimisi 
de sarılıp fotoğraf çektirdi.

Kanepenin üzerine 
oturup izledik
Kar yağışını çocuklar ve kadınlar-
la fırsata çevirmek istediklerini 
anlatan Didem Sesli, “Kar yağın-
ca çocuklar ne yapalım diye dü-
şündük ve aklımıza böyle bir fikir 
geldi. Yazın oturduğumuz yerde, 
kardan kanepe yapalım dedik. 

Yaklaşık 3-4 saat uğraşarak bitir-
di. Kanepenin üstüne oturup kar 
yağışını izledik. Yoldan geçenler 
çok beğendi, kimisi de kardan 
olduğunu düşünemiyorlar” dedi.

Kardan kanepe
Kanepeyi yaptıktan sonra keyifle 
kahvelerini içtiklerini anlatan 
Ümran Karakaya, “Kar yağışı-
nı fırsata çevirerek arkadaşım 
ve çocuklarla böyle bir eğlence 
yapalım dedik. Çok güzel oldu, 
gelen geçen herkes beğendi, fo-
toğraf çekiyorlar. Ücretli mi diyen 
soruyor. Oturduk arkadaşımla 
birlikte keyifle kahvelerimizi 
içiyoruz” diye konuştu. Kardan 
aslan ve fillerle fotoğraf çeken 
Müjdat Arslan isimli vatandaş ise, 
“Beğendik, fil çok güzel olmuş. 
Kardan fil, kardan aslan yapmış-
lar. Daha önce hiç böyle bir şey 
görmedim. İlk defa görüyorum 

çok ilgimi çekti. Çok güzel, fotoğ-
raf çekildik, onu sosyal medyada 
paylaşacağım” şeklinde konuştu.

Çocukluktan beri 
yapıyorum
Memleketinde olduğu çocuk-
luğundan beri kardan heykeller 
yaptığını anlatan işletme sahibi 
Alaattin Dayandı, “Her yıl kar 
yağdığında fark heykeller yapı-
yorum. Çocuklar eğlensin, insan 
mutlu olsun diye farklı heykeller 
yapıyorum. Bana eğitimini aldın 
mı diye soruyorlar, tabi ki de 
almadım. Konya’dayken çocuk-
luğumda yüksek derecede kar 
yağardı, oradaki boş tarlalarda 
kendimize koltuk, televizyon, 
araba yapardık. Çocukluktan kal-
ma bir alışkınlık, her yıl değişik 
değişik şeyler yapıyoruz. İnsanlar 
eğleniyor, geliyorlar, resim çeki-
yorlar mutluyuz” diye anlattı.
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İstanbul’a son yılların en yoğun yağan karı ardından Kağıthane’de, vatandaşların kı-

şın keyfini yaşamaları için etkinlik düzenlendi. Hasbahçe Mesiresi’nde karlar üstünde 
düzenlenen etkinlikte yaklaşık 10 bin vatandaşa sucuk ekmek ikramında bulunuldu

KIŞ EN ÇOK ESNAFI VURDU

ARAÇ KURTARMAK BEDAVA

İSTANBUL’DA et-
kili olan yoğun kar 
yağışı ve dondurucu 

soğuklar Bayrampaşa’da 
bulunan hali de vurdu. 
Kar nedeniyle yollar 
kapanınca sebze ve meyve 
götüren kamyonlar hale 
ulaşamadı. Halde çoğu 
esnafın kepenk açamadı-
ğı, bazı malların ise don-
duğu görüldü. Satışlarda 
durgunluk olduğunu dile 
getiren Kemal Atalay, 
“Trafik kilitlenmesi ve 
hava şartları da kötü 
olunca bir kaos yaşandı. 
Bu durum meyve sebze 

sektörünü de baya vurdu. 
Biz dün dükkanlarımızın 
çoğunu açamadık. Çoğu 
market, manav, pazarcı 
arkadaşımız şartlardan 
dolayı gelemediler. Bizim 
işlerimiz de çok büyük bir 
durgunluk oldu. Sebze 
sektöründe de çok büyük 
bir sıkıntı oldu. Vatandaş 
gelemediği için elimizdeki 
malları bekletmek zorun-
da kaldık. Bazı mallarımız 
don yedi. Bu sektörel ola-
rak fiyatlara yansıyacak. 
Fiyatların yüksek gide-
ceğini bekliyoruz. Gele-
meyen arkadaşlarımız da 
var. Bugün bana gelmesi 
gereken mallar vardı ama 

yollardaki sıkıntılardan 
dolayı gelemedi. Araçları-
mız yollarda kaldı. Bugün 
hava yumuşarsa malları-
mızın girişini bekliyoruz“ 
diye konuştu.

Bütün mallarımız 
yolda kaldı
Ellerindeki malın yarı-
sının donmuş olduğunu 
ifade eden Kazım Bay-
rak, “Bütün malları-
mız yolda kaldı. Gelen 
mallarımız yüzde 50’si 
donuk geldi. Biz de ne 
yapacağımızı bilmiyo-
ruz. Mallarımızın yarısı 
donuk. Normalde dün 
akşam gelmesi gereken 
mal sabaha doğru geldi. 
Mallarımızı satamadık. 
Dükkanımız dolu. Ak-
şamdan beri sattığımız 
mal 100-150 parçayı geç-
memiştir. Normalde bin-
bin 500 parçaya kadar 
mal satmamız gerekiyor. 
Fiyatları etkiliyor ister 
istemez” dedi.

EL ELDEN ÜSTÜNDÜR
ARNAVUT-
KÖY’DE eşinin 
yaptığı kardan 

adamı beğenmeyen bir 
kişi, çocuklarıyla birlikte 
gerçeğine uygun boyut-
larda bir kardan kurt 
yaptı. Sokak köpeklerinin 
zaman zaman gerçek 
sanarak havladığı kardan 
kurt görenleri şaşkına 
çevirdi. Arnavutköy Ya-
vuz Selim Mahallesi’nde 
eşinin yaptığı kardan 
adamı camdan gören 
Şevket Şentürk eşiyle 
iddialaşarak kendi kar-
dan adamını yapmak için 
sokağa çıktı. Çocukları 
ile birlikte kardan kurt 
yapmaya karar veren 
Şentürk, adeta ortaya 
şaheser çıkarttı. Gerçeği-
ne birebir benzeyen kurt 
bazı vatandaşlar tarafın-
dan gerçek sanılırken, 
sokak köpekleri de kurt 

gördüklerini sanarak 
havladı. Yapımı yaklaşık 
45 dakika süren kardan 
kurt, vatandaşların ilgi 
odağı oldu.

Eşime nispet olsun 
diye böyle yaptım
Yaptığı kardan kurt ile 
ilgili konuşan Şevket 
Şentürk, “Çocukları-
mızla biraz eğlenelim 
istedik ortaya böyle bir 

şey çıktı. Biraz gerçekçi 
oldu sokak köpekleri de 
gerçek sanıp etrafında 
havladı. Daha önceden 
asker yapmıştım, normal 
kardan adam yapmıştım, 
şimdi hayvanlarla alakalı 
merakım olduğu için 
kurtları da sevdiğim için 
bunu yapmak istedim ve 
bayağıda gerçekçi oldu. 
Eşime nispet olsun diye 
böyle yaptım” dedi.

ARİF ELMAS

YAKUP TEZCAN

SEMANUR POLAT

İstanbul’da etkili olan kar 
yağışı Bayrampaşa’da bu-
lunan meyve ve sebze hali 
esnafını olumsuz etkiledi

Arnavutköy’de eşinin yaptığı kardan adamı beğenmeyen bir kişi, ço-
cuklarıyla birlikte gerçeğine uygun boyutlarda bir kardan kurt yaptı

BAĞCILAR’DA 
iki vatandaş kar-
tona yazdıkların 

“araç kurtarmak beda-
va” tabelasıyla araçları 
kara saplanan sürücüle-
rin yardımına koştu. İki 
vatandaş, çevredekilerin 
el birliğiyle yolda kalan 
araçları kurtardı. İstan-
bul’u esir alan kar yağışı 
nedeniyle Bağcılar’da da 
araçlar yolda kaldı. Bay-
ram Ali Saraç ve İmdat 
Kaya isimli iki arkadaş 
ise, yolda kalan sürücü-
lerin yardımına koştu. 

“Araç kurtarmak beda-
va” tabelasıyla yardım 
çağrılarını duyuran iki 
arkadaş, kendi imkanla-
rıyla sürücülere yardım 
etti. Kazma kürekler ve 
tahta parçalarıyla araçla-
rı kurtarmaya çalışan iki 
arkadaşa çevredekiler 
de yardım etti. Yazıyı 
yazan Bayram Ali Saraç 
İBB’ye tepki göstererek 
“Büyükşehir Belediyesi 
hizmet görsün biz kendi 
imkanlarımızla burada 
kalan vatandaşlar yar-
dım etmeye çalışıyoruz. 

Bedava olarak her şey 
menfaat değil. Ekrem 
İmamoğlu balık yemeye 
gitmiş. Balığı tuzlaya-
cağına gelsin yolları 
tuzlasın” diye konuştu. 
Belediyeyi birçok kez 
aradığını belirten ancak 
yardım alamadıklarını 
belirten İmdat Kaya 
“Belediyeyi aradık 
gelmiyor kaç kez ara-
dım telefonu yüzümüze 
kapatıyorlar. Arabala-
rımızı çekemiyoruz. İş 
yerimize giremiyoruz” 
diye konuştu.
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NEREDEN belleğime yerleşmiş ha-
tırlamıyorum ama zaman zaman 
aklıma takılır. Diyordu ki bir ses 

“En kötü şey, kötülerin en iyi görünme 
gücüdür.”  Ben de her hatırladığında 
içinden itiraz ederim. “Kötülerin iyi 
görünmelerini anlarım da iyilerin buna 
kanmalarını anlayamam. Yoksa iyiler 
kötülerden daha mı kötü?” diye kuşku 
kemirir durur zihnimi.

Tabii ki kötüler ben kötüyüm diye 
ortaya çıkmazlar. İyiler de biz iyiyiz de-
yince iyi olmazlar. Öyleyse nedir bunun 
ölçüsü sorusuna doğru cevap verebilir-
sek kötülük ve iyilik arasındaki bıçak sırtı 
tehlike ve tehditlere, yanılsamalara karşı 
sonuç alıcı, iyilerin dünyasında huzur 
bulabileceğimiz bir kapı aralayabiliriz 
diye düşünenlerdenim.

Konuyla ilgili hem edebiyat hem de 
siyasi tarihimizde; ata sözlerden, veciz 
sözlere kadar birçok kıssadan hisse belki 
kütüphaneleri doldurur. Tabii ki insanlık 
tarihinde her biri deneyimlenmiş or-
tamlarda, yaşanmışlıkların damıtılarak 
günümüze ulaşmış halidir.

Bunlardan en önemlileri “yaşama 
hakkı” İçinde yaşamın devamlılığı için 
gerekli olan tüm beslenme, barınma 
ihtiyaçları. Bir diğeri; Adalettir. Sos-
yal varlık olan insanın hem kendi türü 
arasındaki, hem de doğada var olan tüm 
varlıklarla birlikte, ortak yaşam kuralla-
rını düzenleyen değerlerin tümü.

Sözü uzatmadan, içinde yaşadığımız 
dünya da kapitalist, emperyalist sermaye 
için  ulusal sınırlar ne kadar anlamsız-
sa, her bir ulusun tel ve duvarlar içinde 
yaşamak zorunda bırakılan yoksul ve 
emekçi sınıfları ulusal sınırlarına hapse-
dip başlarına da dini ve siyasi işbirlikçi 
diktatörleri koyduğunuzda “iyi görünen 
kötülüğün” nasıl örgütlendiği  ve “iyi-
liğin” kötüler tarafından nasıl ustaca 
yönetildiğini ve lütfa dönüştüğü yüzü-
müze bir tokat gibi çarpar. Bu dünyada 
bir iyilik yapılacaksa onu da biz yaparız” 
durumudur. Kötülük tam da budur işte. 
İyiliği mülk ve iktidar gücünü elinde tu-
tanların vicdanına ve keyfine hapsetmek. 
Hem de o gücü ellerinde tutabilmek 
için her türlü kötülüğü yapabildikleri 
binlerce yıldan beri defalarca denenmiş 
olmasına rağmen.

Yeryüzü, canlı varlıklarının bilinçli ya-
şam formuna egemen insan evrimi,  her 
şeyi tekrar tekrar deneyimleyerek oluş-
turduğu ilerlemesinde, kötülüğün yeni-
den örgütlenmesinin dünyada birçok ör-
neği varsa da, insan önce kendine dönüp 
bakmalıdır. Avcı toplayıcılardan, din 
tarım toplumlarına, endüstri çağından, 
bilgi ya da dijital çağın kapısının aralan-
dığı bir dünyada hala örgütlü kötülük 
egemenliğini katmerleştirerek artırıyorsa 
bu kötülerin gücü müdür, yoksa iyilerin, 
iyilikleri açığa çıkaramama beceri ve 
yetenekten yoksun hali midir?  

Kapitalizmin 400 yıla dayanan 
burjuva demokrasi deneyimi bir yana, 
Cumhuriyet’in yüz yıllık çağdaşlaş-
ma macerası, bu güne kadar yazılmış 
anayasaların başlangıç özeti olan ve 
“demokratik, laik, sosyal hukuk devleti” 
diye devam eden ortak sözleşmelerden 
sonra cumhuriyeti demokrasiyle taç-
landırmak beklenirken, son yirmi yıldan 
cami minberinde “kılıçlı ve dil koparan” 
durumuna geldik?

Peki  bu yollara taş döşeyen iktidar 
eskisi yenilere bel bağlayıp, eski kötüden 
yeni iyiliklerine inanacak mıyız? Her 
seferinde “devlet bekası” hamasetinin 
arkasına sığınıp yine bayatlamış “de-
mokrasinin yolunun Diyarbakır’dan 
geçer” sözünden iyiliklere mi gark 
olacağız? Yüzde seksen- doksanı sekü-
ler yaşamdan yana olan bir toplumda 
yüzde onları geçmeyen radikal tarikat, 
cemaatlere şirinliklerde mi arayacağız?

Dahası kendi iyiliklerini diğer iyiler-
den üstün gören küçük küçük iyilerin, 
iyi görünenlerin iyiliği büyütmek yerine, 
nasıl bir kötülüğe hizmet ettiklerini 
anlamak için daha nasıl bir kötülüğün 
dünyaya egemen olması gerekir ki iyiler 
yaşanası bir dünya için birbirlerine 
kenetlenebilsin?

 Tolstoy’a kötü insan kimdir diye sor-
muşlar: ‘’Kendi mutluluğundan başka 
hedefi olmayan insan, en kötü insandır.’’ 
demiş. Ötekinin mutluğunu düşünen-
lerin düşman ilan edildiği bir zaman 
diliminde bıçağın bir yüzü, amasız 
fakatsız demokrasi ve adaletse, eşitlikse, 
özgürlüklerse öteki yüzü diktatörlüktür. 
Ben kimsenin iyiliğini de kötülüğünü de 
istemiyorum. Yeter ki kimse kimsenin 
güneşine gölge olmasın. Dünyada kötü-
lüğün bu kadar örgütlenmiş halini bilip 
de asgari müştereklerde iyiliği örgütleye-
meyen her kim ve kimler varsa kötülüğe 
hizmet ediyordur nokta.

İyiliği örgütlemeyi başarabilenlere 
selam olsun, Şili halkına selam olsun...

venseremos venseremos / kıralım 
zincirlerimizi / venseremos venseremos / 
zulme ve yoksulluğa paydos.

İYİLER ve KÖTÜLER

bakicifci@gmail.com

GÖZLEM

Hasan Baki

TÜRK sinemasının sembol 
isimlerinden, eski Şişli Be-
lediye Başkanı Fatma Girik, 

İstanbul’da tedavi gördüğü has-
tanede, geçtiğimiz 24 Ocak günü 
yaşamını yitirmişti. 80 yaşında 
hayata gözlerini yuman merhum 
Girik’in canazesi, 09.00’da Zincir-
likuyu Mezarlığı Gasilhanesi’nden 
alındı. Girik için ilk tören, 1989-94 
yılları arasında başkanlığını yaptığı 
Şişli Belediyesi’nde gerçekleştirildi. 
Girik’in Türk bayrağına sarılı, üzeri 
karanfillerle kaplı tabutu, daha 
sonra Harbiye’deki Cemal Reşit Rey 
Konser Salonu’na (CRR) getirildi. 
Girik’i burada başta ailesi olmak 
üzere; Kültür ve Turizm Baka-
nı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM 
CHP Grup Başkanvekili Engin 
Altay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 
CHP İstanbul İl Başkanı Canan 
Kaftancıoğlu, İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, CHP milletvekilleri Akif 
Hamzaçebi, Gökan Zeybek, Sezgin 
Tanrıkulu, Yüksel Mansur Kılınç ile 
İBB CHP Grup Başkanvekili Do-
ğan Subaşı, sanatçı arkadaşları ve 
sevenleri karşıladı.

İzlemediğim filmi yok
Girik ailesine CHP Genel Başka-
nı Kemal Kılıçdaroğlu’nun taziye 
dileklerini ileten Engin Altay, mer-
hum Girik’in sanatçı kişiliğinin 
yanı sıra iyilikleriyle, güzellikleriyle, 
unutulamazlar arasında olduğunu 
vurguladı. “Bununla ilgili konuşma-
yı biraz haksızlık görürüm” diyen 
Altay, “Çünkü, onunla ilgili iyilikleri, 
güzellikleri, yücelikleri herhalde tam 
ifade edemeyiz. Hani bir şarkı sözü 
var ya: ‘Belki daha kolay olur an-
latmak, seni konuşmayı hiç bilme-
seydin.’ Biraz da öyle. Ama benim 
izlemediğim filmi yoktur. Sanatını 
icra ederken bir dev, sosyal, kültü-
rel yaşamdaysa bazen bir karınca, 
bazen bir kelebek kadar zarif ve naif 

bir ustayı uğurluyoruz. Işıklar içinde 
uyusun diyorum. Aileye, severlerine, 
hepimize başsağlığı diliyorum. Allah 
rahmet eylesin” ifadelerini kullandı.

Ülke tarihinin acı günü
Fatma Girik’in vefat ettiği gün olan 
24 Ocak’ın, ülke tarihi için acı bir gün 
olduğunu hatırlatan İmamoğlu, “Hem 

Uğur Mumcu’yu hem Gaffar Okan’ı 
hem İsmail Cem’i aynı tarihte kaybet-
menin acısını yaşarken, o acı güne, 
Türk sinemasının en önemli isimle-
rinden birisi, Fatma Girik de eklendi. 
Hepsine rahmet diliyorum. Devirleri 
daim olsun” dedi. Girik’in sanatçı 
kişiliğinin yanında, sosyal yönünün 
de çok kuvvetli olduğunun altını çizen 
İmamoğlu, “Daima halkın yanında, 
toplumsal sorunları takip eden, emek-
çinin yanında olan bir sanatçı Fatma 
Girik. Aynı zamanda dürüst, halkçı, 
Atatürkçü bir sanatçı Fatma Girik. 
Sağlam karakteriyle hep örnek gös-
terilen bir şahsiyetten bahsediyoruz. 
İnsanların ruhunda böyle bir duruşu 
simgeliyordu” diye konuştu.

İçimiz yanıyor
Girik’le birlikte Türk sinemasının 
“4 yapraklı yoncası”ndan biri olan 
Hülya Koçyiğit de anma töreninde 
bir konuşma yaptı. Konuşmakta 
zorlandığını belirten Koçyiğit, duygu-
larını, “İçimiz yanıyor. Hani ‘Gözler 
insanın kalbinin aynasıdır’ derler ya; 
o masmavi gözlerle, sanki içinden bir 
ışık yanarmış gibi pırıl pırıl, sevgiyle, 
iyilikle bakan o güzelim gözler… 
Girdiği ortama hemen bir enerji geti-
rir, canlılık getirir, neşelendirir. Türk 
sineması deyince, hepimizin aklına ilk 
o gelir. Çünkü o mesleğine tutkuyla, 
aşkla bağlı bir sanatçıydı. O, cesur 
yürekli bir efsaneydi. Seni çok özle-
yeceğiz Fatma” sözleriyle dile getirdi. 
Girik’in sinemada kendi tarzını yarat-
tığının altını çizen Koçyiğit, “Her ne 
kadar farklı siyasi kulvarlarda görü-
lüyor olsak da biz, Atatürk’e bütün 
kalbimizle, onun ilke ve inkılaplarına 
bütün kalbimizle bağlı Cumhuri-
yet kadınlarıydık. Her ölüm erken. 
Önemli olan ardımızda, ‘İyi insandı’ 
dedirtebilmek. Fato, onu başardı. 
Fatma, iyi bir insan olarak aramızdan 
ayrıldı ve bugün biz onu ebediyete 
yolcu ediyoruz” diye konuştu.

Türk sinemasının “4 yapraklı yoncası”nın “mavi gözlüsü”, sanatçı Fatma Girik, son yolcuğuna çıkmak üzere Bodrum’a 
uğurlandı. 80 yaşında vefat eden merhum Girik için düzenlenen anma töreninde konuşan Ekrem İmamoğlu, “Yayın-
landığında, hep birlikte Fatma Girik’i anmaya devam edeceğiz” dedi. Ünlü sanatçı Hülya Koçyiğit ise “Türk sineması 

deyince, hepimizin aklına ilk o gelir. Çünkü o mesleğine tutkuyla, aşkla bağlı bir sanatçıydı” ifadelerini kullandı

FATMA GiRiK
UĞURLANDI

BODRUM’A YOLCU EDİLDİ
Konuşmaların ardından Girikʼin tabutu, alkışlar eşliğinde CRRʼden alınarak, 
Teşvikiye Camiiʼne getirildi. Girik, öğle namazını müteakip kılınan cenaze 
namazının ardından, son yolculuğuna çıkma üzere, Muğlaʼnın Bordum ilçe-
sine uğurlandı. Girik, uzun yıllardır ikamet ettiği Bodrumʼda defnedilecek.

Türk sinemasının Fatma Girikʼsiz anla-
tılamayacağını dile getiren İmamoğlu, 

“Birçok farklı karakteri yansıtırken 
Anadoluʼdan, öyle simge karakterlerle 
bizi buluşturdu ki, aslında yaşadığımız 
ülkenin farkına vardık o karakterleri 

izlerken. Hayata karşı sadece fi lmleriyle 
değil, duruşuyla da önemli bir yeri 
vardı. Özellikle kadın olarak, kadın 
duruşuyla önemli bir yeri vardı. 89 

yılında Şişliʼye Belediye Başkanı olması 
da bir kadın olarak Belediye Başkanı 

olması da bunun en önemli de herhalde 
göstergelerinden biridir diye söylemek 
isterim. Birçok alanda öncülük yaptı. 

Direniş gösterdi. Hakkını aradı. Sinema 
emekçilerinin sansüre karşı yürüyüşünü 
örgütledi. En öndeki saftaydı. Madenci-

ler için, emekçiler için yürüyüşteydi. Yine 
en ön saftaydı. Böyle bir karakterden, 

böyle bir önemli insandan bahsediyoruz. 
Dolayısıyla bu gösteriyor ki, aslında 

doğru bildiğinden hiçbir zaman vazgeç-
meyen bir insandan bahsediyoruz. Yani 

susayım, görmeyeyim, duymayayım 
kolaycılığını hiçbir zaman seçmeyen çok 

değerli bir şahsiyetten bahsediyoruz. 
Aynı zamanda eğilip bükülmeyen bir 
insandan da bahsediyoruz. Sanata ve 
sanatçılara yönelik baskıların arttığı 

her dönemde, gerçekten böylesi büyük 
sanatçıları ve böylesi önemli kişilikli, 
şahsiyetli duruşları insan aramadan 

edemiyor açıkçası” dedi.

BiRÇOK ALANDA
ÖNCÜLÜK YAPTI

FLASH TVʼDE konuşan Gazeteci 
Mehmet Mert, İstanbul’da yaşanan kar 
tartışmalarını değerlendirdi. Mert, şehir 
üzerinde koordinasyon eksikliği bulun-
duğunu dile getirdi. “Tepeden tırnağa 
bir koordinasyon eksikliği vardı” diyen 
Mert, “Bu böyle devam ettikçe kar 
yağınca da da deprem oldukça da ya 
da herhangi bir afette de aynı şeyler ba-
şımıza gelecek. Devletin bütün yöneti-
cilerinin koordineli bir şekilde çalışması 
gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Kurumlar sınıfta kaldı
“İnsanlar kar yağarken yemek de 
yiyebilir” diyerek Ekrem İmamoğlu’nun 
yemek tartışmasına değinen Mehmet 
Mert, “Senin yolun benim yolum tartış-
ması yaşandı. Bu görüntülerin bir daha 
yaşanmaması için çalışmak lazım. Biz-
ler maalesef tartışmayı çözüm bulmak 
için değil haklı olmak için yapıyoruz. 
Doğru olan yolların açılması. Birisi di-
yor ki havaalanı şöyle oldu diğeri diyor 
yollar tıkandı. Hepsi bizim değil mi? 
Tepeden tırnağa olaylara yanlış bakıyo-
ruz” açıklamasını yaptı. Bütün kurum-
ların kar yağışı sonrası sınıfta kaldığını 
dile getiren Mehmet Mert, “2022’nin 
İstanbul’unda insanlar 24 saat arabala-
rında kaldı. İnsanlarımız kendi dünya-
larına baksın. Herkes kendi tedbirini 
almaya çalışsın. Öncelikle birey olmayı 
başarmak zorundayız. Yoksa mutlu 
olmayı başaramayız” dedi.

YOĞUN kar nedeniyle tüm uçuşların 
durdurulduğu İstanbul Havalimanı’n-
da kademeli olarak başlayan seferler, 
artarak devam ediyor. İstanbul Hava-
limanı işletmecisi İGA, tüm pistlerde 
kar temizleme çalışmalarının tamam-
landığını ve hizmete girdiğini açıkladı. 
Pistlerin hizmete açılmasıyla birlikte 
bugün toplam 755 seferin yapılması 
planlanıyor. Konuyla ilgili olarak Sivil 
Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) 
tarafından sosyal medya hesabından 
yapılan açıklamada, “İstanbul Havali-
manı’nda 18/36 ve 16R/34L pistlerine 
ilaveten 17L/35R pisti de hizmete 
açılmış olup, kötü hava koşulları öncesi 
trafik sayılarına ulaşılmıştır” denildi.

ÜMRANİYE Belediyesi 2021-2022 
Eğitim ve Öğretim Yılı’nda yarıyıl 
tatiline girilmesiyle birlikte bir dizi 
etkinlik düzenledi. 4 ila 12 yaş arasın-
daki çocuklara yönelik düzenlenen ve 
24 Ocak’ta başlayan etkinlikler İstan-
bul’u etkisi altına alan yoğun kar yağışı 
nedeniyle salı ve çarşamba günleri iptal 
edildi. Ümraniye’de başarılı bir şekilde 
yürütülen karla mücadele çalışmala-
rının ardından dün yarıyıl etkinlikleri 
yeniden başladı.  Koronavirüs tedbir-
leri esas alınarak yapılan etkinlikler; 
Cemil Meriç Gençlik Kültür ve Eğitim 
Merkezi, Mehmet Akif Kültür Merkezi, 
Necip Fazıl Kültür Merkezi ve Prof. Dr. 
Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’n-
de gerçekleştirilecek. Birbirinden keyifli 
tiyatro oyun ve animasyon filmlerinin 
yer aldığı etkinliklerin detaylarına aşa-
ğıdaki linkten ulaşılabilir:

Bütün pistler
hizmete açıldı

Etkinliklere
kısa bir ara

Koordinasyon
eksikliği var!

YENİKAPI-Kirazlı Metro Hattı’nın 
Sağmalcılar istasyonunda saat 09.34 
sıralarında ‘kuplaj’ arızası yaşan-
dı. Arıza nedeniyle sürüş yapılan 
vagonun diğer vagonlar ile iletişimi 
kesildi. Bayrampaşa ikinci perondaki 
araç tahliye edilerek içindeki yolcu-
lar indirildi ve arızalı araç depoya 
çekildi. Bir süre sonra arızalı aracın 
yerine araç çıkarıldı. Metro seferi 
yeniden başladı. Arıza nedeniyle 
işe gitmek isteyenler dakikalarca 

durakta bekledi. O anlar istasyonda 
bekleyenler tarafından görüntülendi.

İletişim kesildi
Arızayla ilgili Metro İstanbul’dan 
yapılan yazılı açıklamada, “Bugün 
(dün) saat 09.34’te Yenikapı-Ataköy 
seferini yapan 4 vagonlu diziden 
oluşan aracımızda Bayrampaşa-Sağ-
malcılar arasında kuplaj arızası 
yaşanmıştır. Sürüş yapılan vagonun 
diğer vagonlar ile iletişimi kesilmiştir. 

Bayrampaşa 2. peronda bulunan 
yolculu araç tahliye edilerek arızalı 
aracın depoya çekilmesi için diğer dizi 
ile bağlantısı sağlanmıştır. 09.39’da 
arızalı aracın yerine sefere verilmek 
üzere garaj sahasından yedek araç 
çıkarılmış ve Otogar istasyonundan 
Ataköy yönünde yolcu alımına başla-
mıştır. Bu süre içerisinde Yenikapı-O-
togar arasında sefer aksaması mey-
dana gelmiştir. Seferlerimiz 10.01’de 
normale dönmüştür” denildi. DHA

Önceki gün Marmaray’ın arızalan-
masının ardından Yenikapı-Kirazlı 
Metro Hattı’nın Sağmalcılar istas-
yonunda yaşanan arıza nedeniyle 

çok sayıda kişi yaklaşık yarım saat 
beklemek zorunda kaldı

Once Marmaray
sonrasında metro
Once MarmarayOnce MarmarayOnce MarmarayOnce MarmarayOnce MarmarayOnce MarmarayOnce MarmarayOnce MarmarayOnce MarmarayOnce Marmaray
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YOL koşullarının zorlaştığı 
karlı havada araba kulla-
nırken dikkat etmeniz ge-

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

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

Araç takip mesafesi 
önemli

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

Ani ve sert hareketlerden 
kaçının

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

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

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

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

Araba patinaj çekiyorsa 
ne yapmalı?

Karda patinaj çeken arabaların 

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

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

Tiptronik vitesli 
araçlarda

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hakan AYGÜN
ANALİZ

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

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

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

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

seçmeninden daha fazla geçişkenlik'' sağlayacak ''itti-

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

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

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

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

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

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

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

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

KILIÇDAROĞLU OYUNU ÇOK İYİ KURMUŞ!

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

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

Harekete geçtikten sonra 
aracınızı “D” moduna getirin.

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

Kar modunu 
devreye sokun

Karda yürürken 
DiKKAT EDiN

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

Kar yağarken ve sonrasında 
don olaylarının yaşandığı 
dönemlerde dışarıda yü-

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

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

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

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

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

Ayakkabıya çorap 
geçirmeyin

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

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

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

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

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

Araç takip mesafesi 
önemli

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

Ani ve sert hareketlerden 
kaçının

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

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

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

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

Araba patinaj çekiyorsa 
ne yapmalı?

Karda patinaj çeken arabaların 

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

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

Tiptronik vitesli 
araçlarda

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hakan AYGÜN
ANALİZ

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

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

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

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

seçmeninden daha fazla geçişkenlik'' sağlayacak ''itti-

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

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

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

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

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

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

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

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

KILIÇDAROĞLU OYUNU ÇOK İYİ KURMUŞ!

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

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

Harekete geçtikten sonra 
aracınızı “D” moduna getirin.

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

Kar modunu 
devreye sokun

Karda yürürken 
DiKKAT EDiN

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

Kar yağarken ve sonrasında 
don olaylarının yaşandığı 
dönemlerde dışarıda yü-

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

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

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

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

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

Ayakkabıya çorap 
geçirmeyin

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

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

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

yürütüyor. Karla mücadele çalışmalarında 
83 araç ve 235 personel, ilçe genelindeki ana 
ulaşım aklarında ulaşımın sağlanması için 
7/24 esasına göre görev yapıyor.  

8 bin 500 ton tuz kullanıldı
Yoğun kar yağışı altında var gücüyle çalışan 
Başakşehir Belediyesi ekipleri, küreme ve 
tuzlama çalışmalarında 8 bin 500 ton tuz 
kullandı. İlçe genelindeki 10 mahallede ise 
acil durum ekipleri yoğun bir çalışma yürü-
tüyor. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin 
Kartoğlu da, kar küreme çalışmalarına katı-
larak, sahadaki ekiplerin ve Başakşehirlilerin 
yanında oldu.

Yol kenarındaki hatalı araç engeli
Öte yandan kar küreme çalışmalarına yol ke-
narlarına yanlış park eden araçlar nedeniyle 
çalışmalarda aksamalar yaşanıyor. Belediye 
ekipleri araç sahiplerine ulaşmak için İlçe 
Emniyet Müdürlüğü ile ortak çalışma yürü-
tüyor. ■ YAKUP TEZCAN

BAŞAKŞEHiR

KARLA
MÜCADELE ETTi
İstanbul’da etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken Başakşehir Belediyesi, ilçe genelindeki ulaşım akslarını açık tutmak 
için 83 araç ve 235 personelle 7/24 esasına göre çalışıyor. Belediye ekipleri, zor şartlar altında Başakşehirlilerin yardımına koşuyor

ZORLUKLARA rağmen çalışmalarını 

aralıksız sürdüren Başakşehir Beledi-

yesi ekipleri, Kayaşehir 22. Bölge’de 

ikamet eden Meryem Akça’nın da 

yardımına koştu. Akça, Başakşehir 

Belediyesi’ne sosyal medya üzerinden 

doğum yapmak üzere olduğunu ve 

kar yağışı nedeniyle ulaşım problemi 

yaşadığını iletti. Ekipler, iş makinesiyle 

kısa sürede belirtilen adrese giderek, 

Akça’nın Başakşehir Çam ve Sakura 

Şehir Hastanesi’ne ulaşımını sağladı. 

Gece geç saatlerde doğum yapan Mer-

yem Akça’nın ve Rabia bebeğin sağlık 

durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Akça ailesinin
bebek mutluluğu

YOĞUN kar yağışı 
İstanbul’u etkisi altına 
alırken hayvanlar da 

durumdan olumsuz etki-
lendi. Başakşehir Belediyesi 
sevimli dostları unutmadı. 
Başkan Kartoğlu ve ekipler, 
tespit ettikleri noktalarda 
kar yağışı nedeniyle yiyecek 

bulamayan köpekleri besledi.

36 noktada besleme
Sokak hayvanları için dü-
zenli olarak mama dağıtımı 
yaptıklarını belirten Başkan 
Kartoğlu, “İlçe genelindeki 
36 besleme odağında mama 
dağıtımı yapıyoruz. Sevimli 
dostlarımız bizim canımız. 
Onların bakımı ve sağlığı için 
tüm imkânlarımızı seferber 
ediyoruz. Ekiplerimiz her 
gün sevimli dostlarımızın 
günlük mama ihtiyaçlarını 
karşılıyor. Özellikle kar yağı-
şının etkili olmasıyla birlikte 
daha sık bir şekilde mama 
dağıtımlarımıza devam edi-
yoruz” şeklinde konuştu.

BAŞAKŞEHİR Belediyesi, 
müziği hayatının bir par-
çası olarak gören gençlerin 
yaşamlarına dokunmaya 
devam ediyor. 2016 yılında 
kapılarını açan ve 5 yılda 
bin öğrenciye eğitim veren 
Başakşehir Müzik Akade-
misi’nde yeni bir dönem 
başlıyor. Müzik Akademisi 
öğrencileri, konservatu-
vara İTÜ işbirliği ile daha 
güçlü ve emin adımlara 
hazırlanacak. Bu kapsamda 
İTÜ İsmail Dede Efendi 
Güzel Sanatlar Lisesi’nin ev 
sahipliğinde, Başakşehir Be-
lediyesi ve İstanbul Teknik 
Üniversitesi arasında ortak 
hizmet ve işbirliği protokolü 
imzaladı. Törende Başakşe-
hir Belediye Başkanı Yasin 
Kartoğlu ve İTÜ Rektörü 
Prof. Dr. İsmail Koyun-
cu’nun yanı sıra Başakşehir 
İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Ahmet Coşkun da hazır 

bulundu. Başakşehir Beledi-
ye Başkanı Yasin Kartoğlu, 
“Ülkemizin güzide eğitim 
kurumlarından biri olan 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
ile imzaladığımız iş birliği 
protokolünün, hem kurum-
larımız hem de müziğe gö-
nül vermiş gençlerimiz için 
hayırlı ve uğurlu olmasını 
diliyorum. Bu iş birliği ile 
2016 yılında kapılarını açtı-
ğımız ve geride kalan 6 yılda 
çocuklarımızı, gençlerimizi 
hayalleriyle buluşturduğu-
muz Başakşehir Müzik Aka-
demimizde yeni bir dönem 
başlayacak. İstanbul Teknik 
Üniversitesi bünyesinde 8 
farklı bölümle gençlerimize 
akademik eğitim veren Türk 
Musikisi Devlet Konserva-
tuvarı’nın desteği sayesinde, 
Başakşehirli öğrencilerimize 
artık daha kaliteli ve daha 
donanımlı müzik eğitimi 
vereceğiz” diye konuştu.

Akademide 
SANAT VAR

Sokak hayvanları ihmal edilmedi
İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışı, insanlar-
la beraber hayvan dostları da olumsuz etkiledi. 

Yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının 
yardımına Başakşehir Belediyesi koştu. Mama 

dağıtımlarına Başakşehir Belediye Başkanı 
Yasin Kartoğlu da katıldı

Ekipler, zor şartlar altında kö-
peklere ulaşarak ilçe genelinde 
550 kilogram civarında mama 
dağıtımı gerçekleştirdi. Aynı 
zamanda işyerlerinin önlerine de 
mama kapları bırakıldı. Öte yan-
dan Başakşehir Belediyesi’nin 

ilçedeki besleme odak noktala-
rında mama dağıtımı düzenli 
olarak devam ediyor. Ekipler, 
ayrıca ilçe sakinlerinden pencere 
ve kapı önlerine yiyecek bıraka-
rak hayvanların beslenmesine 
destek olmalarını da istedi.

550 kg mama dağıtımı yapıldı



 
 

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

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

yüzde 7,4 artş gerçekleşti 

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

Sevgi 
Emanet

 
 

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

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

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

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

yüzde 7,4 artş gerçekleşti 

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

Sevgi 
Emanet
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BLINKEN: DURUŞUMUZ DEĞIŞMEDI
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken düzenlediği basın toplantısında Rusya’nın Ukrayna’nın NATO’ya dahil edilmemesi talebine ilişkin açık-

lamada bulundu. Blinken, NATO’nun ‘Açık Kapı Politikası’nı hatırlatarak, bu konudaki bağlılıklarının ve duruşlarının değişmediğini dile getirdi
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 
basın mensuplarının Ukrayna’nın 
NATO entegrasyonu ve Rus-

ya’nın bu konudaki tutumuna ilişkin 
sorularını yanıtladı. NATO’nun ‘Açık 
Kapı Politikası’nı hatırlatan Blinken, 
“Haftalarca ve bir anlamda yıllarca 
kamuoyu önünde söyledik: NATO’nun 

Açık Kapı Politikası’nı destekleyeceğiz 
ve bunu taahhüt ediyoruz” dedi. Blinken, 
bu konudaki duruşlarının değişmediğini 
sözlerine ekledi.

Teklife yazılı yanıt verildi
NATO Genel Sekreteri Jens Stolten-
berg, Rusya’nın anlaşma teklifine yazılı 

yanıt verildiğini ifade etti. Basın toplantı-
sında konuşan Stoltenberg, “Bugün Rus-
ya’ya gönderdiğimiz NATO yazılı yanıtta 
ana konulara değindim. Şimdi bir diyalog 
yolu izlemek ve siyasi bir çözüm bulmak 
için bir kez daha Rusya’ya ulaşıyoruz. Bu 
akşam onlara 30 NATO Müttefikinin çok 
çeşitli konuları kapsayan yazılı önerilerini 

göndermemizin nedeni budur” dedi. Öte 
yandan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 
Rusya’nın güvenlik garantileri anlaşması-
na ilişkin teklifine olumlu bakmadıklarını 
belirterek, “Yanıtımız, Ukrayna ve haf-
talardır sürekli istişare ettiğimiz Avrupalı 
müttefiklerimiz ve ortaklarımızla tam 
olarak koordine edildi” dedi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ukrayna’daki Kanada 
askerlerinin görev süresini 2025’e kadar uzattıklarını bildirdi

BAŞBAKAN Trudeau, 
kabine üyeleriyle ger-
çekleştirdiği 3 günlük 

çalışma kampının ardından 
başkent Ottawa’da açıklama-
larda bulundu. UNIFIER Ope-
rasyonu kapsamında Ukrayna 
silahlı kuvvetleri ile güvenlik 
güçlerine eğitim veren askeri 
personelin, martta sona erecek 
görev sürelerinin 3 yıl uzatıldı-
ğını belirten Trudeau, gelecek 
günlerde Ukrayna’ya 60 asker 
daha konuşlandırılacağını du-
yurdu. Trudeau, Ukrayna’daki 
Kanada askeri personeline her 
6 ayda bir yapılacak ekle-
melerle sayının 400’e kadar 
çıkacağını ifade etti. Başbakan 
Trudeau, “Kanada’nın şu anda 
Ukrayna’ya yapabileceği en 
büyük katkı insandır. Askerle-
rimiz bugüne kadar 30 binden 

fazla Ukraynalı askeri eğitti. 
Bu eğitim görevinin önemini 
küçümsememeliyiz.” dedi. 
Ukrayna’ya ölümcül olmayan 
askeri ekipman sevkiyatı, is-
tihbarat paylaşımı ve siber sal-
dırılarla mücadele için destek 
duyurusu da yapan Trudeau, 
“Rusya’nın işgal tehdidi, sa-
dece Ukrayna’yı değil, sadece 
Doğu Avrupa’yı değil, demok-
rasiye değer veren hepimizi il-
gilendiren bir şeydir. Ancak bu 
gerginliğe çözüm, diplomatik 
olmalı.” diye konuştu. Kana-
da’nın askeri silah ve teçhizat 
yerine neden ölümcül olmayan 
ekipman göndermeyi seçtiği 
şeklindeki soruyu cevaplandı-
ran Trudeau, hükümetin önce-
liğinin doğrudan Ukrayna’nın 
kendisini savunmasına yardım 
etmek olduğunu kaydetti.

KANADA ORDUSU 
iS BASINDA

NATO Genel Sekreteri Solten-
berg, görüşmeye ilişkin yaptığı 
açıklamada, “Rusya’nın Ukray-

na’ya yönelik daha fazla saldırganlığı-
nın ağır bedelleri olacağı konusunda 
hemfikiriz” dedi. AB Komisyonu resmi 
internet sitesinden konferansa ilişkin 
yapılan açıklamada, “Başkan Ursula 
von der Leyen, AB’nin Ukrayna’ya 
verdiği güçlü desteği yeniden teyit 
etti. Buna, acil bir mali yardım paketi 
şeklinde 1,2 milyar euroluk yeni bir 
destek paketi ve 120 milyon euroluk ek 
hibe duyurusu da dahil edildi” denildi. 
AB Konseyi Başkanı Michel, sosyal 
medya hesabından yaptığı paylaşımda, 
“Kararlı ve birlik içinde kalacağız” 
mesajını verdi.

Güvenlik güçlendiriliyor
ABD Başkanı Biden, liderlerle yaptığı 
görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, 
“Bugün, Rusya’nın Ukrayna sınırları-
na askeri yığılmasına ilişkin Avrupalı 
liderlerle konuştum. Rusya’ya ciddi 

ekonomik maliyetler getirme ve doğu 
kanadında güvenliği güçlendirme 
hazırlıkları gibi, Rusya’nın daha fazla 
saldırganlığını caydırmak için ortak 
çabalarımızı tartıştık” dedi.

Zelenskiy görüşmeler yaptı
Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanlı-
ğı Basın Ofisi’nden yapılan açıklama-
da, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir 
Zelenskiy’nin AB Konseyi Başkanı Mi-
chel ile telefonda görüştüğü belirtildi. 
Görüşmeye ilişkin verilen detaylarda, 
“Görüşmenin odak noktası, ülkemiz-
deki güvenlik durumunu azaltmak için 
uluslararası siyasi ve diplomatik çaba-
ların koordinasyonuydu. Volodimir 
Zelenskiy, Ukrayna’nın devletimizin 
egemenliğini ve toprak bütünlüğünü 
korumada tüm AB üye devletlerinin 
birliğini sürdürmesinin önemli olduğu-
nu kaydetti. Ukrayna provokasyonlara 
boyun eğmeyecek, ancak ortaklarıyla 
birlikte sakin ve sabırlı olacaktır” 
denildi.

İNGİLTERE Dışişleri Bakanlığı, geç-
tiğimiz günlerde Rus hükümetinin 
Ukrayna’da Rus yanlısı Yevhen Mura-
yev’i göreve getirmek istediğini iddia 
etmişti. Söz konusu iddialar Rusya Dı-
şişleri Bakanlığı tarafından yalanlandı. 
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan 
açıklamada, İngiltere Dışişleri Ba-
kanlığı, dezenformasyon ‘yaymakla’ 
suçlanarak, “İngiliz Dışişleri Bakanlı-
ğı’nı kışkırtıcı faaliyetleri durdurmaya 
ve Tatar-Moğol tarihini incelemeye 
odaklanmaya çağırıyoruz” denildi.

Ortam çok gergin

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 
Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı 

Emmanuel Macron, Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda ve Almanya, İngiltere ve İtalya 
Başbakanları, Ukrayna-Rusya gerilimine ilişkin video konferans görüşmesi gerçekleştirdi

İngiltere Kraliyet Donanması, Umman Körfezi’nde 3 yıldır görev 
yapan HMS Montrose firkateyniyle tespit ettiği şüpheli tekneye 

operasyon düzenledi. Operasyonda bir tondan fazla ağırlıkta

UKRAYNA UKRAYNA 
MESAMESAiiSSii!!

ABD Havacılık ve 
Uzay Ajansı’ndan 
(NASA) yapılan açık-

lamada, Webb’in, yörüngeye 
girmek üzere fırlatma sonrası 
son rota düzeltmesini tamam-
lamak için yerleşik roket itici-
lerini yaklaşık 5 dakika (297 
saniye) ateşlediği ve Dün-
ya’dan 1.5 milyon kilometre 
uzaklıkta olan L2 noktasına 
ulaştığı belirtildi. Webb’in, 
tüm görevi boyunca Dünya ve 
Güneş’in yerçekimini denge-
leyen uzayda bir nokta olan 
L2 yörüngesinde döneceği 
ifade edildi. Ayrıca, L2’de 
Dünya ile aynı doğrultuda 
Güneş’in yörüngesinde dön-
menin, teleskobun araçlarını 
‘aşırı’ soğuk tuttuğu ve her an 

gökyüzünü gözlemlemesi için 
olanak sağladığı belirtildi.

Evine hoş geldin
Açıklamada NASA Yöneticisi 
Bill Nelson’un ifadelerine de 
yer verildi. “Webb, evine hoş 
geldin” diyen Nelson, “Web-
b’in bugün L2’ye güvenli bir 
şekilde ulaşmasını sağlayan 
tüm sıkı çalışmaları için ekibe 
tebrikler. Evrenin gizemlerini 
ortaya çıkarmaya bir adım daha 
yaklaştık. Ve bu yaz Webb’in 
evrenle ilgili ilk yeni görüşlerini 
görmek için sabırsızlanıyo-
rum!” ifadelerini kullandı Öte 
yandan, teleskobun optiklerinin 
titizlikle hizalanması için mü-
hendislerin ‘karmaşık’ 3 aylık 
sürece başlayacakları ifade 

edilirken, Webb’in 
görevine başlaması 
için Haziran’a kadar 
enstrümanlarını 
kalibre edeceği ve soğumaya 
devam devam edeceği belirtildi.

25 Aralık’ta fırlatılmıştı
James Webb Uzay Teleskobu 
Fransız Guyanası’ndaki Avru-
pa Uzay Limanı’ndan Avru-
pa Uzay Ajansı’nın (ESA) 
Ariane 5 roketiyle 25 Aralık 
2021’te fırlatılmıştı.ESA’nın 
internet sitesinde yer alan 
bilgilere göre, James Webb 
Uzay Teleskobu ‘şimdiye ka-
dar uzaya fırlatılan en büyük, 
en güçlü teleskop’ olacak. 
Uluslararası iş birliğinin bir 
parçası olarak ESA, Ariane 

5 fırlatma aracını kullanarak 
teleskobu fırlatma hizmetini 
sağladı. NASA, Avrupa Uzay 
Ajansı (ESA) ve Kanada 
Uzay Ajansı (CSA) arasın-
daki uluslararası bir ortaklık 
olan teleskobun, evrenle 
ilgili soruları yanıtlamak ve 
astronominin tüm alanlarında 
çığır açan keşifler yapmak için 
tasarlandığı ifade edilmişti. 
NASA’dan paylaşılan bilgiler 
göre, teleskop adını NASA 
ikinci yöneticisi olan ve 
Apollo’ya öncülük etmesiyle 
tanınan James E. Webb’den 
alıyor. DHA

UZAY ARTIK DAHA
YAKIN GORUNECEK

INGILIZLER ZEHIRE 
GEÇIT VERMEDI

İNGİLTERE Kraliyet 
Donanması’ndan yapılan 
açıklamada, “Montro-

se’un biniş ekibi hızlı hareket 
ederek şüphelilerin yasadışı 
yüklerini gizli bir bölmede 
saklamasına zaman tanımadı. 
Biniş ekibi tüm uyuşturucuların 
bulunduğundan emin olmak 
için tekneyi kapsamlı şekilde 
aradı” denildi. Operasyonla 
ilgili detaylı bilgilerin de veril-
diği açıklamada, “Operasyonda 
663 kilogram eroin, 87 kilogram 
metamfetamin ve 291 kilogram 
esrar, tahmini toptan değeri 20 
milyon dolar olan uyuşturucu 
maddeler ele geçirildi” ifadeleri 
kullanıldı. Montrose’un Komu-
tanı Claire Thompson operas-
yona ilişkin yaptığı açıklamada, 
“Bu büyüklükteki el koyma, 
faaliyetlerini finanse etmek için 
bu yasadışı uyuşturucuları kulla-
nan suçlu veya terörist çetelere 

büyük bir darbe indirecektir. 
Terör örgütlerini, suçluları ve 
onların finansman hatlarını 
bozmak, Birleşik Krallık’ı ve 
dünyanın geri kalanını güvende 
tutmanın anahtarıdır” dedi. Fransız Guyanası’ndaki Avrupa Uzay Limanı’ndan 25 Aralık 2021’de Ariane 

5 roketiyle fırlatılan ve uzaya fırlatılan en güçlü teleskop olduğu belirtilen 
James Webb Uzay Teleskobu hedefi ikinci Lagrange noktasına (L2) ulaştı

ORTA Avrupa’da 5 ülkede 
toplam tespit edilen gün-
lük vaka sayısı 1 milyon 

18 bin 818 olarak kaydedildi. 
Fransa ve İtalya en yüksek vaka 
tespit edilen ülkeler olurken, Co-
vid-19’dan en fazla can kaybı İtal-
ya’da oldu. Avrupa’da Omicron 
varyantının etkisi sürüyor. İngil-
tere, Fransa, Almanya, İtalya ve 

İspanya’da vaka 
sayılarında ve 
can kayıplarında 
yükseliş devam 
ediyor. Fran-

sa, bu ülkeler arasında en fazla 
vakanın tespit edildiği ülke oldu. 
Ülkede 24 saatte 428 bin 8 vaka 
tespit edilirken, 258 kişi hayatını 
kaybetti. İtalya’da bir günde 167 
bin 206 kişide Covid-19 tespit 
edildi ve 362 kişi yaşamını yitirdi. 
İngiltere’de vaka sayısı 102 bin 
292 olarak açıklanırken, can kaybı 
346’ya ulaştı. Almanya’da vaka 
sayısı 188 bin 759 olarak açıklandı 
ve can kaybı 184 olarak kaydedil-
di. Son olarak İspanya’da 133 bin 
553 vaka tespit edilirken, 215 kişi 
hayatını kaybetti.

Avrupa’da vaka sayıları yükseldi

ABD’NİN Michigan 
eyaletinde yaşayan 
Laura Spears (55), 

kendisine gelen başka bir 
e-maili ararken spam (ge-
reksiz) klasörüne girdiğinde 
31 Aralık 2021’de aldığı 
piyango biletiyle 3 milyon 

dolar kazandığını öğrendi. 
Michigan eyaletinin Oakland 
İlçesi’nde yaşayan Spears, 
Michigan Lottery’e yaptığı 
açıklamada, “Sosyal medyada 
piyango reklamlarını görünce 
bilet satın aldım. Birkaç gün 
sonra birisinden beklediğim 

maili hesabımda ararken 
spam klasöründe piyango 
mailini gördüm. Okuduğuma 
inanamadım ve piyangonun 
resmi sitesinden hesabıma 
giriş yaptım ve gerçekten de 
3 milyon dolar kazandığımı 
fark ettim” dedi. 

Laura Spears’a 3 milyon dolarlık mail!
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Y urt dışında çalışma, yerleşim ve
aile vizesi başvurularında popü-
lerliği katlanarak artan ülkelerin

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

30 saatte açıklanıyor

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

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

Çok daha ekonomik

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

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

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

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

Okuryazarlık artacak 

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

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak 

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

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

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

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

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

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

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

Pekiştirmek istiyoruz 

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

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

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

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30 saatte açıklanıyor

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

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

Çok daha ekonomik

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

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

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

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

Okuryazarlık artacak 

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

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak 

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

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

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

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

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

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

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

Pekiştirmek istiyoruz 

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

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

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

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

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

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

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

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

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

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

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

‘Da Vinci Kids’ Tiktok YazFest’de 
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BOSCH Ev Aletleri, ekranla-
rın sevilen dizisi OGM Pictures 
yapımı Masumlar Apartmanı’n-

da keyifli bir müzikale imza attı. Bu 
müzikal ile Masumlar Apartmanı’nda 
adeta bir ünlüler geçidi sunan ve 
izleyiciyi şaşırtan Bosch, temizliğe 
keyif katacak özel bir şarkıya da imza 
atmış oldu. Söz ve bestesi Nazan 
Öncel’e ait olan Türk Pop müziğinin 

unutulmaz hitlerinden ‘Hüp’, Bosch 
müzikali için Ozan Çolakoğlu dü-
zenlemesiyle günümüze bambaşka 
bir şekilde taşındı ve Zeynep Bastık 
tarafından seslendirildi. Büyük beğeni 
toplayan müzikal, konuk oyuncu Şük-
rü Özyıldız ile unutulmazlar arasın-
daki yerini aldı. Bosch reklamlarının 
ünlü yüzü Şükrü Özyıldız, Masumlar 
Apartmanı’nın sevilen karakterleriyle 

birlikte ‘Bi’ Başladın mı Duramazsın’ 
dedirten bir performansla ev temizli-
ğinin kurallarını yeniden yazdı.  Evde 
eşit iş paylaşıma dikkat çeken bölüm-
de ev işlerine ortak olmaktan mut-
luluk duyan ve hayallerdeki erkeği 
canlandıran Şükrü Özyıldız, elindeki 
Bosch Unlimited Serie I 6 Kablosuz 
Dikey Süpürge’yi dizinin diğer erkek 
oyuncularıyla paylaştı. 

HAYDi COCUKLAR KURSA

Apartmanda ünlüler geçidi

İtalya’nın hüzünlü ve zorlu yollarından geçen 
karakterlerin dahiyane bir planı gerçekleştir-
me serüvenini anlatan Da Vinci’nin Darphane-
si, İnkılâp Kitabevi ile okuyucuya aktarılıyor

BU KiTAPTA 
MACERA SAKLI

İNKILÂP Kitabevi’nden çıkan Da Vin-
ci’nin Darphanesi, 1975 yılının İtalyasına 
ışık tutarak İtalyan Merkez Bankası et-

rafında birleşen hayatların heyecan dolu vurgun 
hikayesini okuyucuyla buluşturuyor.  İtalyan 
Merkez Banka’sının ‘’Darphanenin Da Vinci’si’’ 
olarak anılan yetim ve öksüz Giancarlo’su ve 
yol arkadaşlarının bankayı kullanarak yaptıkları 
sıra dışı kalpazanlık hikayesi ele alan kitap, uzun 
zaman boyunca ilmek ilmek işleyerek planını 
oluşturan ana karakterin hüzünlü hayatı ve aile 
kurma hikayesi, Auschwitz’den geçen ayak izleri 
ve hüzünlü bir maziye sahip yan karakterlerin 
hayatlarını zaman zaman tarihte geriye giderek 
akıcı bir şekilde aktarıyor. Birçok zorluktan geç-
miş karakterlerin çıkış yolu bulmak için çıktıkları 
serüvende; mafya, emniyet, din ve devlet güç-
lerinin de dahil olduğu temposu hiç düşmeyen 
dâhiyane planın işleyişine tanıklık ediliyor. 
Arka kapak
Giancarlo, “Hedef üretim 10 milyon liret!” de-
diğinde, Alberto aldığı emre istinaden “Tamam 
patron” diyerek ivedilikle makinelerin başına 
geçti. Makineler aynı bir köstekli saatin meka-
nizması gibi takır takır çalışıyordu. Çıkan sesler 
Giancarlo için adeta büyülü bir terapi gibiydi. 
Oturduğu koltukta gözlerini kapatarak kendisine 
kısa bir mola verdi ve zihninde çalmaya başlayan 
orkestraya konsantre oldu…

Giancarlo’nun hikayesi
Giancarlo Machiavelli, yetimlik ve öksüzlükten 
gelen yaşam mücadelesi, tehlikeli ancak bir o 
kadar dâhice planlanan kalpazanlık girişimi ve 
hayran kalacağınız zekâsı sayesinde kendisi gibi 
birçok insanın hayata tutunmasını sağlıyor. Ba-
kırhan’ın benzersiz kaleminden satırlara, nabzı 
yüksek aksiyon sahneleri ile birlikte mafyanın, 
emniyetin, din ve devlet büyüklerinin de dahil 
olduğu koca bir kaos dökülüyor. Yaşanan tüm bu 
karmaşa, olay akışı ve ustaca işlenmiş sürükleyici 
kurgunun sonunda ise sizleri, hayrete düşüre-
cek bir final bekliyor. İbrahim Bakırhan’ın, çok 
sevilen kitabı Kimsesizler Adası’nın ardından, 
bir solukta okuyup bitireceğiniz Da Vinci’nin 
Darphanesi ile İtalya tarihinde çıkacağınız eşsiz 
bir yolculuğa hazır olun!

Gölbaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde alanında uzman eğitmenler tarafın-
dan verilen kursların kayıtları başladı. 7’den 70’e herkesin ücretsiz yararlanabildiği kurslar 

hakkında bilgi veren Başkan Ramazan Şimşek “Herkesi kurslarımıza bekliyoruz” dedi
GÖLBAŞI Belediyesi 
Zübeyde Hanım Kültür 
Merkezi’nde alanında 

uzman eğitmenler tarafından 
verilen kursların kayıtları başla-
dı. 7’den 70’e herkesin ücretsiz 
yararlanabildiği kurslar hakkın-
da bilgi veren Başkan Ramazan 
Şimşek “Herkesi kurslarımıza 
bekliyoruz” dedi.  Verilen kurs-
lar ile hem vatandaşları hem de 
çocukları eğlendirirken eğittik-
lerinin müjdesini veren Gölbaşı 
Belediye Başkanı Ramazan 
Şimşek “Bağlama, gitar, keman, 
piyano, bale, şan, kara kalem, 
yağlı boya, takı tasarım, dikiş 
nakış, kumlama, Türk Halk Mü-
ziği Korosu, evlilik öncesi dans, 

zumba, pilates, jimnastik, temel 
İngilizce, halı-kilim dokumacı-
lığı, diksiyon eğitimi, ahşap bo-
yama, çini sanatı, halk oyunları, 
tel kırma, şiş, sepet örücülüğü, 
amigurumi alanlarında eğitim 
vereceğiz. Sizlerde başvuruları-
nızı online olarak veya Zübeyde 
Hanım Kültür Merkezi’ne gele-
rek yapabilirsiniz” dedi. 
Verilen eğitimler sayesinde 
yeteneklerini yansıtan kursi-
yerler, bağlama, keman, piyano 
ve gitarın eşsiz nağmelerine 
yolculuk yapabilecek aynı 
zamanda şan dersleri ve Türk 
Halk Müziği Korosu ile seslerini 
eğitebilecekler.  Açılan kurslar 
bünyesinde 04-08 yaş minikleri-

ne özel bale eğitimi de olduğunu 
aktaran Başkan Ramazan Şim-
şek “Gölbaşımızın çocuklarının 
gelişimi bizler için büyük önem 
taşıyor. Sadece 4-8 yaş arasında 
vereceğimiz bale eğitimlerimiz 
sayesinde çocuklarımızı sanat ve 
spor ile tanıştırmayı amaçlıyo-
ruz” dedi.

Sanatçılar yetişecek
“Kursiyerlerimiz el sanatları ve 
görsel sanatları da yine Zübeyde 
Hanım Merkezi’nde geliştirebi-
lecekler” açıklamasında bulunan 
Başkan Şimşek: “Kara kalem, 
yağlı boya, takı tasarım, di-
kiş-nakış, kumlama, yağlı boya, 
halı-kilim dokumacılığı, ahşap 

boyama-çini sanatı tel kırma, 
şiş, sepet örücülüğü, amigurumi 
kurslarımızda sanatkâr bireyler 
yetiştireceğiz. Kursiyerlerimiz 
boş zamanlarını daha güzel ve 
verimli bir şekilde değerlendirir-
ken, katılım belgelerine de sahip 
olacaklar. İyi bir fırsat sunan 
kurslarımıza herkesin katılımı-
nı bekliyoruz” açıklamasında 
bulundu.

Ramazan Şimşek, koronavirüs 
salgını sebebiyle dersliklerde 
verilecek olan eğitimin salgın 
koşullarına uygun şekilde veril-
diğini de sözlerine ekledi. 

Dil öğrenmenin önemi 
herkesin malumu. İngilizce 
öğrenmekse günümüzde 

artık her yaştan, her meslekten 
insan için bir zorunluluk hatta 
neredeyse bir çeşit sihirli anahtar. 
İhracatı hedefleyen bir fabrika 
sahibi olabilirsiniz, İngilizce bil-
diğinizde ürünlerinizi Avrupa’ya, 
Amerika’ya satmanız çok daha 
kolay olacak, karınız katlanarak 
artacaktır. Yurtdışında öğrenim 
görmeyi amaçlayan bir öğrenciy-
seniz, İngilizce bilmek yolunuzu 
hatırı sayılır ölçüde kısaltacak, 
İstediğiniz okullara kolayca kabul 
edilmenizi sağlayacaktır. Bir seya-
hat tutkunuysanız, dünyanın her 
yeri eviniz olacak, nereye giderse-
niz gidin yolunuzu asla kaybetme-
yeceksiniz.

Örnekler sınırsız
Sevdiğiniz bir global markanın 

yeni çıkan ürününü o daha Tür-
kiye’ye gelmeden online sipariş 
edebilmeniz için İngilizce okuyup 
yazabilmeniz şart. Kültür sanat 
olaylarını ve bilim dünyasındaki 
yeni buluşları hakkıyla takip ede-
bilmek için de. Uluslararası dating 
sitelerinde başka ülkelerden arka-
daşlarla yazışabilmeniz için dahi 
İngilizce bilmeniz şart. İstatistikle-
re göre Türkiye’de bugün İngilizce 
öğrenmek isteyen tam 20 milyon 
kişi var. Bunun yollarıysa uzun, 
zahmetli ve çok pahalı, bu işe ciddi 
bir bütçe ve zaman ayırmak gere-
kiyor. Ama biz şimdi size İngilizce 
öğrenmenin en hızlı, en pratik ve 
en etkili yolunu öneriyoruz. “Eğ-

lenerek 12 Buçuk Günde İngilizce 
Öğrenmek İster misiniz?” adlı ki-
tabımızla İngilizce’yi iki haftadan 
da kısa bir sürede öğrenebilirsiniz. 
Üstelik sadece 79,99 TL harcaya-
rak. Sözünü ettiğimiz eser bildik 
kitaplardan değil aslında, daha 
çok İngilizce öğretmek amacıyla 
hazırlanmış benzersiz bir endüstri-
yel tasarım.
Bir sosyal sorumluluk 
projesi

Nüfusun yüzde 84’ünün İngiliz-
ce anlayıp konuşmasını sağlamak,

Ülkemizin yabancı dil seviyesini 
en üst noktaya çekmek, Ticaret-
ten eğitime, kültürden bilime her 
platformda dünyayla tam entegre, 
çağdaş bir Türkiye’yi mümkün 
kılmak…

Sözünü ettiğimiz benzersiz en-
düstriyel tasarımı kısaca anlatmak 
gerekirse…

Ünlü dilbilimci Paul Nation’ın 
araştırmalarına göre İngilizcede 
en sık kullanılan 1000 kelimenin 
öğrenilmesiyle, konuşmaların 
yüzde 84.3’ünü, romanların yüzde 
82.3’ünü, gazete haberlerinin 
yüzde 75.6’sını ve akademik 
metinlerin yüzde 73.5’ini anlamak 
mümkün. Hele üzerine İngilizcede 
en çok kullanılan 2000 kelimeyi 
eklersek anlama oranımız yüzde 
90’lara varacaktır.
Hem eğlence hem eğitim

“Eğlenerek 12 Buçuk Günde 
İngilizce Öğrenmek İster misi-
niz?” adlı kitapta İngilizcede sık 
kullanılan bu 1000 kelime, en 
etkili görsel hafıza teknikleriyle 
hazırlanmış kari-
katürler aracılı-
ğıyla öğretiliyor. 
Böylece hem 
eğleniyor 
hem de bu 
kelimele-
ri kalıcı 
olarak 
hafızanıza 
kaydetmiş 
oluyor-
sunuz. 
“İngilizce 
öğrenmek 
için Ingilte-
re’de yaşamak 
gerekir,” diyenlere 

kulak asmayın. İngilizce öğren-
mek için artık bir servet harcama-
nıza gerek yok.

Dil öğrenmenin önemi her-
kesin malumu. İngilizce öğren-
mekse günümüzde artık her 
yaştan, her meslekten insan için 
bir zorunluluk hatta neredeyse 
bir çeşit sihirli anahtar. İhracatı 
hedefleyen bir fabrika sahibi 
olabilirsiniz, İngilizce bildiği-
nizde ürünlerinizi Avrupa’ya, 
Amerika’ya satmanız çok daha 
kolay olacak, karınız katlanarak 
artacaktır. Yurtdışında öğrenim 
görmeyi amaçlayan bir öğrenciy-
seniz, İngilizce bilmek yolunuzu 
hatırı sayılır ölçüde kısaltacak, 
İstediğiniz okullara kolayca kabul 
edilmenizi sağlayacaktır. Bir 
seyahat tutkunuysanız, dünyanın 
her yeri eviniz olacak, nereye 
giderseniz gidin yolunuzu asla 
kaybetmeyeceksiniz.
Örnekler sınırsız
Sevdiğiniz bir global markanın 
yeni çıkan ürününü o daha Tür-

kiye’ye gelmeden online 
sipariş edebil-
meniz için İngi-

lizce okuyup 
yazabilme-

niz şart. 
Kültür 
sanat 
olayla-
rını ve 
bilim 
dünya-
sındaki 

yeni 
buluşları 

hakkıyla 
takip ede-

bilmek için 
de. Uluslararası 

dating sitelerinde başka ülkeler-
den arkadaşlarla yazışabilmeniz 
için dahi İngilizce bilmeniz şart. 
İstatistiklere göre Türkiye’de 
bugün İngilizce öğrenmek 
isteyen tam 20 milyon kişi var. 
Bunun yollarıysa uzun, zahmetli 
ve çok pahalı, bu işe ciddi bir 
bütçe ve zaman ayırmak gereki-
yor. Ama biz şimdi size İngilizce 
öğrenmenin en hızlı, en pratik 
ve en etkili yolunu öneriyoruz. 
“Eğlenerek 12 Buçuk Günde 
İngilizce Öğrenmek İster misi-
niz?” adlı kitabımızla İngilizce’yi 
iki haftadan da kısa bir sürede 
öğrenebilirsiniz. Üstelik sadece 
79,99 TL harcayarak. Sözünü 
ettiğimiz eser bildik kitaplardan 
değil aslında, daha çok İngilizce 
öğretmek amacıyla hazırlanmış 
benzersiz bir endüstriyel tasarım.
Bir sosyal sorumluluk projesi
Nüfusun yüzde 84’ünün İngiliz-
ce anlayıp konuşmasını sağla-
mak, Ülkemizin yabancı dil se-
viyesini en üst noktaya çekmek, 
Ticaretten eğitime, kültürden 
bilime her platformda dünyayla 
tam entegre, çağdaş bir Türki-
ye’yi mümkün kılmak… Sözünü 
ettiğimiz benzersiz endüstri-
yel tasarımı kısaca anlatmak 
gerekirse… Ünlü dilbilimci Paul 
Nation’ın araştırmalarına göre 
İngilizcede en sık kullanılan 
1000 kelimenin öğrenilmesiyle, 
konuşmaların yüzde 84.3’ünü, 
romanların yüzde 82.3’ünü, ga-
zete haberlerinin yüzde 75.6’sını 
ve akademik metinlerin yüzde 
73.5’ini anlamak mümkün. Hele 
üzerine İngilizcede en çok kul-
lanılan 2000 kelimeyi eklersek 
anlama oranımız yüzde 90’lara 
varacaktır.

TAYLAN DAŞDÖĞEN

“Eğlenerek 12 buçuk günde İngilizce öğrenmek 
ister misiniz?” İngilizce okuyup anlamak için 
artık bir servet harcamanıza hiç gerek yok

SADECE 12 BUCUK SADECE 12 BUCUK 
GUNDE GUNDE iiNGNGiiLLiiZCEZCE

“EĞLENEREK 12 Buçuk Günde 
İngilizce Öğrenmek İster misiniz?” adlı 

kitapta İngilizcede sık kullanılan bu 1000 
kelime, en etkili görsel hafıza teknikleriyle 
hazırlanmış karikatürler aracılığıyla öğreti-
liyor. Böylece hem eğleniyor hem de bu ke-
limeleri kalıcı olarak hafızanıza kaydetmiş 
oluyorsunuz. “İngilizce öğrenmek için In-

giltere’de yaşamak gerekir,” diyenlere 
kulak asmayın. İngilizce öğrenmek 

için artık bir servet harcama-
nıza gerek yok.

Hem eğlence Hem eğlence 
hem eğitimhem eğitim

ŞANLIURFA’DA 16 Ocak’ta 
gerçekleşen “Doğu’nun İncileri” 
Ödül Töreni’nde yılın en iyi tele-
vizyon programcısı ödülünü alan 
Esin Yum başarısını artarak devam 
edeceğini dile getirdi. İş, sanat, 
spor ve televizyon dünyasından 
önemli isimlerin katıldığı Doğu’nun 
İncileri Ödül Töreni’nde Şanlıur-
fa’nın değerli protokolü ve iş dünyasının önde gelen 
isimleri ödüllendirildi. Alanında başarılara imza 
atmış firmalar ve iş adamlarının ödül aldığı gece-
nin sunuculuğunu Özlem Yıldız yaparken, Ferman 
Toprak, Ümit Karan ve Elif Ece Uzun gibi isimler 
de katıldı. Gecede başarılı televizyon yapımcısı Esin 
Yum, “Yılın TV programcısı” ödülüne layık gö-
rüldü. Ödülünü ünlü modacı İvana Sert’in elinden 
alan Esin Yum, Şanlıurfa’nın değerli protokolüne 
ve katılımcılara teşekkürlerini iletti. Yaptığı ya-
yınlar kadar aldığı ödüllerle de dikkatleri üzerine 
çeken Esin Yum ödüllerinin ve başarılarının arta-
rak devam edeceğini söyleyerek bunun için gerekli 
motivasyona sahip olduğunu dile getirdi.

Esin Yum ödüle 
doymuyor



ÜNAL Aysal, Riva projesi için 
ise şunları dile getirdi: “Riva için 

benim o zaman yanlış hatırla-
mıyorsam, zaten divan kuruluna 

öneri getirdiğim ve o zaman kabul 
görmeyen 4 öneriden bir tanesiydi. 

Hatta benim ayrılma sebep-
lerimden bir tanesi Riva 

olayı. Riva, Galata-
saray için büyük 

bir yatırım. Büyük bir arazi, Selahattin 
başkanımızın Galatasaray’a hediyesi o. 
Öyle görelim. Bunu biz zaman içinde 
nadasa bırakmışız, değerlendirmemi-
şiz. Tam değerlendirme zamanı geldiği 
süreçte orasının bir gayrimenkul ortak-
lığı formülü içine sokulup, başka gay-
rimenkullerimizi de onun içine sokup 
bunun satışları yerine, o şirket hisse-
lerinin satışını, bir yerde borsa gibi, 

gerçekleştirerek Galatasaray’ı fonlama 
yapmaktı esas projemiz. Tabiri caizse 
ineği keseceğimize sütünden istifade 
edecektik ama etini tercih etti arkadaş-
larımız zaman içinde ve maalesef Türk 
Lirası bazında bir anlaşma yapıldı. 
Türk Lirası’nın nasıl eridiğini gördük 
geçtiğimiz dönemde. Bugün herhalde 
yönetimimiz bunu en iyi şekilde bir 
düzenlemeye tabii tutacaktır.”

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

14 15 MART 2021 PAZARTESİ SPORwww.gazetedamga.com.tr

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 

ESKİESKİ

BAŞKANBAŞKAN

TAVSİYE VERDİ
TAVSİYE VERDİ
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GALATASARAYLILARGALATASARAYLILAR
BIRLIK OLMALIDIR!BIRLIK OLMALIDIR!
Galatasaray’da 2011-2014 yılları arasın-

da başkanlık görevinde bulunan Ünal 
Aysal, Skorer’den Nergis Aşkın’a özel 

açıklamalarda bulundu. Aysal, sarı-kırmızılı 
kulüpte yaşanan Burak Elmas-Fatih Terim 
gerilimi, Torrent ve yeniden başkanlık düşünüp 
düşünmediği ile ilgili açıklamalarda bulundu. 
Ünal Aysal sözlerine geçtiğimiz günlerde vefat 
eden Galatasaray eski başkanı Selahattin Be-
yazıt’ı anarak başladı. Aysal, “Sizlerle beraber 
olduğum için çok mutluyum ama çok üzüntülü 
bir günümüz. Galatasaray olarak çok değerli 
başkanlarımızdan Selahattin Beyazıt’ı kaybet-
tik. Selahattin başkan hem benim ağabeyim 
hem sırdaşım hem de çok eski bir dostumdu. 
Okuldan beri aynı yolu takip ettiğimiz iki kişiy-
dik. Bütün taraftarlarımıza baş sağlığı dilemek 
istiyorum. Gerçekten de Galatasaray’ın gelmiş 
geçmiş en başarılı başkanlarından bir tanesiydi” 
diye konuştu.

Galatasaray hak ettiği yere gelir
“Galatasaray hak ettiği yere en kısa sürede 
gelecektir” diyerek sözlerini sürdüren Ünal 
Aysal, şunları dile getirdi: “Herkes Galatasa-
ray’ın görünen kısmını merak ediyor, izliyor. 
O da Galatasaray Derneği, spor kulübü. Biraz 
daha ufaltalım tabloyu Sportif A.Ş.’nin içindeki 
futbol takımı önceliğimiz hepimizin. Taraftar 
olarak bakıyoruz çünkü toplumun ana refleksi 
orada çalışıyor. Aslında Galatasaray her şeyden 
evvel bir eğitim camiası. Türkiye’nin en eski 
eğitim kurumu. Senelerdir gençlerimizi geliş-
tiren bir ilim yuvası. Bunların hepsini orga-
nize eden bir de eğitim vakfımız var. Dernek 
yönüne baktığınız vakit dernekte aşağı yukarı 
12 şubenin konuşlandığı bir dernek. Ancak 
bunların hepsinin önünde futbol var. Çünkü 
futbol en fazla izlenen spor dalı. Altta basket-
bol, voleybol, yüzme, su topu, kürek vs. gibi kız 
ve erkekleri içinde barındıran 12 tane şubemiz 
var, hepsi dinamik. Galatasaray bu şubeleri 
toparladığınız vakit bir potansiyel güç. Onun 
için biz Galatasaray eski yöneticilerinin hemen 
hemen hepsinin özellikle imtina gösterdikleri 
ki bu 2014’e kadar devam etti ondan sonra kay-
boldu, benden sonra kayboldu. Benden evvelki 
başkanların da izlediği politika buydu. Bütün 
şubelerde başarıyı yakalamaya çalıştılar. Çünkü 
bunun marka değerine çok büyük katkısı vardı. 
Galatasaray camiası da böylece başarıyı sadece 
futbolda değil bütün dallarda yaşayarak Gala-
tasaraylı olma sevincini ve zevkini kazanıyordu. 
Bugün geldiğimiz noktada maalesef benim izle-
diğim kadarıyla sadece futbola endekse olmuş 
durumdayız. Futbolda başarılarla seviniyoruz 
ama başarısız olduğu vakitte moraliniz bozulu-
yor. Hiç buna gerek yok. Bana kalırsa çok kısa 
bir sürede Galatasaray’ımız yine hak ettiği yere 
her şekilde gelecektir.”

Anadolu takımları doğru yolda
Bu sezon Anadolu takımlarının Süper Lig’i 
domine etmesi ile ilgili konuşan Aysal, “Ben 
genel bir cevap vereyim. Detayları kulüplerin 
yönetimleri benden çok daha iyi biliyor bugün-
kü şekliyle. Ben bir futbol seyircisi olarak de-
ğerlendireyim. Anadolu takımları çok başarılı 
seçimler yaptılar. Yani kendi içlerindeki başarı 
refleksini geliştirdiler ve hedeflerini büyüttüler. 
Lokal otoritelerden gerekli destekleri zama-
nında ve yeteri kadar alabildiler. Bu, takımların 
başarısına çok büyük katkısı oldu. Seçtiklerin 
yönetimin kalitesi de burada çok önemli. Büyük 
takımlar ise izlediğim kadarıyla bu dönem 
içinde büyük olma refleksini kaybettiler. Yani 
vizyonlarında bunu unuttular. Bu refleks çabuk 
gelir. Kaybolup da gitmez. Bana kalırsa 1-1,5 
senelik süreler içerisinde bu refleksler kulüple-

re daima geri dönerler. Burada bütün mesele 
birilerinin bunun gerekli olduğuna dair ışığı 
tutabilmesi ve bunu hatırlatabilmesindedir. 
Özetle Anadolu kulüpleri bugün ligde bir 
eşitlik sağlamaya çalışıyor. Bu da çok güzel bir 
şey. Genel kalitenin yükselmesi için çok güzel 
bir şey. Ancak Anadolu kulüplerinin gittiği yol 
doğru, büyük kulüplerin gittiği yer biraz gözden 
geçirilmek zorunda” şeklinde konuştu.

Terim ile yollar daha
erken ayrılmalıydı
Ünal Aysal, Galatasaray yönetiminin teknik 
direktör Fatih Terim ile yollarını ayırmasını 
şu şekilde değerlendirdi: “Bu konuda Gala-
tasaraylılar beni bir taraf olarak görebilirler. 
Ben burada mümkün olduğu kadar tarafsız 
bir cevap vermeye çalışacağım. Hepimizin bir 
faydalı olma süreci var bu hayatta, iş hayatı-
mızda, özel hayatımızda. Bu süreçler bittiği 
vakit ya kendimizi yenileyeceğiz ya da kaybolup 
gideceğiz. Hocanın da son 3 senelik perfor-
mansına baktığımız vakit, başarısız geçen bir 3 
sene var. Yönetimin bunu göz önünde tutarak 
aslında yaptığı tek hata var. Bu seneye başlar-
ken hocayla anlaşmayı uzatmaması gerekirdi. 
Mantıklı olan buydu. Ancak hocayla 3 senelik 
bir anlaşma yapıp ondan 5 ay sonra vazgeçme-
leri, bence yönetimin gözden kaçırdığı bir detay 
ama önemli bir detay. Hocayı değiştirmek gere-
kiyor muydu? Bence net bir şekilde değiştirmek 
gerekiyordu. Çünkü büyük kulüplerin 1 
seneden fazla başarısızlığa tahammülü 
olmaz. 2.sene hakkınız yok. Tole-
rans 1 senedir. Yöneticiler için de 
böyledir. Şunu unutmayalım; biz 
hiçbir zaman kulübün önün-
de olamayız. Bizi, ismimizi 
yapan, şöhret kazandıran, 
cemiyet hayatında saygın 
bir yer yakalatan, bize 
bunu veren kendimiz de-
ğiliz, Galatasaray Kulübü. 
Galatasaray’ın olmadığı 
yerde bu tür haklarınız ve 
bu tip saygınlıklarınız gelişmez, 
olmaz. Onun için kendimizi hiçbir 
zaman kulübün önünde göreme-
yiz. Özetle, bu başkanın kararıdır. 
Bu kararı istediği gibi alır, istediği 
zaman alır. Buna hiçbirimizin 
müdahale hakkı yoktur. Bunu eğer 
tenkit edeceksek geç alınmış bir 
karar olduğu için tenkit edebiliriz. 
Yoksa karar olarak tenkit hakkı-
mız yok.”

Torrent’i ben de tanımıyorum
Ünal Aysal, Galatasaray’ın yeni 
teknik direktörü Domenec Tor-
rent’i tanımadığını söyleyerek, 
“Torrent’i ben de tanımıyorum 
doğrusunu isterseniz. Biraz araştır-
dım. 3 sene başarısız olursanız büyük 
kulüplerde eğer ciddi bir problem var 
demektir. Böyle bir problem döne-
minde teknik direktörlük gibi önemli 
bir pozisyona Fatih hocayı gönderdik-
ten sonra yerine koyacağınız adam çok 
daha güçlü bir isim, kendisini dünyaca 
kanıtlamış bir isim olması gerekir. Ga-
latasaray hem bunu hakeder hem de 
bugünün gerçekleri de bunu bize böyle 
dikte ediyor. O yönden bence inşallah 
Torrent başarılı olur, bunu dileyelim. 
Ancak Torrent başarılı olmazsa 
bu sefer gecikmeden karar alması 
gerekir başkanın. Onu da değiştirip 
daha iyisini getirip koyması lazım” 

şeklinde konuştu.

Sadece gençlerle bu iş olmaz
Ünal Aysal sezon başında gençleştirme projesi 
için oyunculara ödenen yüksek bonservislerle 
hakkında ise “Genel olarak, ben de futbolu 
bilerek Galatasaray başkanı olmadım. Geldi-
ğimde de söyledim. Bir yöneticiyim ama futbol 
camiasının içinden gelen biri değilim. 2011’den 
beri kendimi geliştirmeye çalıştım. Futbol nasıl 
yönetilir, nelere dikkat etmek gerekir, bir takım 
nasıl kurulur, başarı nasıl yakalanır özellikle 
benim hedefim başarıyı yakalamaktı. Yani maç 
kazan kazanma. Başarı dediğin zaman bunun 
altında ekonomik başarı var, sportif başarı 
var, marke değeri var say say bitmez. Bunların 
hepsini yakalamanız gerekiyor. Ancak bunun 
kökeninde kurduğunuz genç oyuncuların per-
formansı yatıyor. Onların başarılı olması lazım, 
onların iyi yönetilmesi lazım. İyi yönetilmeyen 
bir takım, siz cevherleri alıp koysanız bir iş ya-
pamaz. Yönetim çok önemlidir. Teknik direk-
tör bu bakımdan seçilirken en dikkat edilecek 
ve hata payınızın olmadığı bir seçimdir. Onun 
için diyorum dua edelim Torrent başarılı olsun 
çünkü ben tanımıyorum, tanımak nasip olmadı 
ancak başkanımız tanıyor ki böyle bir seçim 
yaptı. Önümüzdeki 5-6 maçta falan bunun 
resmi çıkar ortaya. İlk iki maçta adama tolerans 
sağlamak lazım. Bilmediği bir takıma ve ülkeye 
geldi. Ters bir zamanda geldi. Bütün suçları da 
o kişiye yükleyemezsiniz. Takım kuruluşuna 
baktığınız vakit genç oyuncularla kurulan bir 
takım. Çok güzel enerjileri falan var ama böyle 
zart diye bütün takım dağıtılıp ondan sonra 
genç oyunculardan bir takım kuramazsınız. 

Benim mantığım en azından almıyor. 
Genç oyuncularla beraber deneyim-
li, kendisini ispat etmiş, özellikle 
milletlerarası performans göstermiş 
kişilerin o ekibin içinde yer alması 
gerekir. Takımın esas iskeleti onlar-

dır. Genç oyuncular zamanla onlar 
yaşlandıkça içeri girerler, enerji-

leriyle takviye getirirler ama o 
tecrübeli kişiler de o takımın 
başarı refleksini devam ettirir. 
Şimdi herkes her şeyi dışarı-
dan teknik direktör yönetir 
gibi düşünür değil mi? Gerçek 
bence biraz farklı. Takımlar 

içinde o takımı güçlendiren, 
yönlendiren ve o takımı 
başarıya ulaştırması gereken 
en az 2 tane deneyimli oyun-
cu teknik direktörlük gö-
revini yaparlar. Teknik di-
rektör sistemi anlatır falan 
ama oynarken fiili olarak 
savunmayı ve hücumu ger-
çekten çalıştıracak, teknik 

direktör tavsiyelerini uygula-
yacak, uygulatacak 2 tane içerde gö-
rünmeye teknik direktör olur. Faruk 

Süren zamanında mesela Popescu 
ve Hagi’ydi. Benim zamanımda Melo 

ve hücumda da Sneijder’di. Mesela 
Drogba bile oyunu yönlendiren oyuncu 

değildi. Sneijder yönlendirirdi. Bu tip 
minimum 2’şer oyuncunun takımlarda 

devamlı görev yapması lazım. Gördüğüm 
kadarıyla bizim şu andaki kuruluşumuzda 
bu oyuncularımız yok. Netice de böylece 
ortada. Yani biz genç oyunculara da 
fazla yüklenmeyelim. Onların hatası 

değil. Kuruluşumuzu yeniden gözden 
geçirmemiz, en azından 1-2 tane çok 
büyük oyuncuyu devreye sokmamız 
gerekir” ifadelerini kullandı. DHA

“RİVA, GALATASARAY İÇİN BÜYÜK BİR YATIRIM”

Galatasaray eski başkanlarından Ünal Aysal, “Yeni seçilmiş bir başkan var, 6 ayını zor doldurdu. Genç, dinamik ve bir 
şeyler yapmak isteyen bir insan. O’nun başarısını gölgeleyecek, karartacak, onun işini zorlaştıracak bir şey hiçbirimi-

zin yapmaması lazım. Bütün Galatasaray yöneticilerinin bugün el birliği ile kendisine destek olması lazım” dedi

ÜNAL Aysal mevcut yönetimdeki erken 
istifalar hakkında şu yorumları yaptı: 
“Bence çok erken. Neden erken 2 sebep-
ten söyleyeyim. Bir tanesi Galatasaray’da 
3 senelik sürelerle yönetim değişiyor. Bu 
yönetimimiz haziran ayında seçildi daha 
6 ay oldu. 6 ayda geçtiğimiz 2 senenin 
başarısızlıklarını yüklenerek geldiler. Onu 
bir şekilde yapılandırmaya çalıştılar. Gerçi 
Fatih hoca geçtiğimiz 2 senede de vardı 
ama bu sene yönetim değişti. Yepyeni bir 
yönetim yeni realiteleri yaşamak üzere gel-
diler. Bu arkadaşlardan bir kısmı havlu attı 
gitti. Bu normal bir şey. Aslında biz buna 
natürel seleksiyon diyoruz. Yani yönetim-
ler kendi içlerinde o ilk sene içerisinde fikir 
değiştiren kişilere sahip olabilir. Bu yükü 
yüklenmek istemiyorum diyenler olabilir, 
bu yükü yüklenmek istemiyorum diyenler 
olabilir. Burası demokratik bir kurum. İstifa 
hakları var. Çeker giderler. Onların yerine 
daha uyumlu yeni kişiler devreye girer. Şu 
anda da öyle oldu ama dua edelim başka 
ayrılışlar olmasın çünkü bir sayısı var bu-
nun, x sayıdaki yönetici ayrılırsa o zaman 
mecburen seçime gidilir. Bunun için de çok 
erken. Galatasaray için de bugün bir seçim 
yapılması bence gündemde değil. İnşallah 
da olmaz” şeklinde konuştu.

Faruk Süren faktörü
“Bir önceki seçimde sizden yardım isteyen 
bir aday oldu mu” şeklindeki soruya ise 
Aysal, “Olmadı. Böyle bir gereksinim içinde 
olsalardı muhakkak ararlardı ama olmadı. 
O yüzden böyle bir şeyle karşılaşmadım. 
Kendi dönemimizde ben başkanlarımızla 
sık sık görüşürdüm. Hatta maçlara gider-
dim beraber. O vesileyle biraz nabızlarını 
tutardım. Onların deneyimlerini bir şekilde 
en ucuz yoldan transfer etmeye çalışırdım. 
Çok faydalarını gördüm. Başkanımız da 
herhalde bunu zaman içinde düşünür. 
Yalnız benimle değil birçok başkanımız 
var. Hatta bir tanesi de yakını Faruk Süren. 
Benden daha eski, deneyimli bir başkan. 
Tahmin ediyorum ki O’nun deneyimini 
maksimum kullanıyordur” diye cevap 
verdi.

Galatasaray hep kalbimde
Ünal Aysal yeniden bir seçim olursa aday 
olur musunuz sorusuna şu yanıtı verdi: 
“Galatasaray taraftarı her zaman benim 
kalbimde. Ben de onların kalbindeysem bu 
çok önemli bir şey. Bu da başlı başına bir 
başarı sayılır. Ancak bugün yeni seçilmiş 
bir başkan var, 6 ayını zor doldurdu. Genç, 
dinamik ve bir şeyler yapmak isteyen 
bir insan. O’nun başarısını gölgeleyecek, 
karartacak, onun işini zorlaştıracak bir şey 
hiçbirimizin yapmaması lazım. Bütün Gala-
tasaray yöneticilerinin bugün el birliği ile 
kendisine destek olması lazım. O yüzden 
bu bence erken konuşulan bir konu. Daha 
çok genciz. İsterseniz bunu 2 sene sonra 
konuşalım.”

Gerekirse beraber çözüm buluruz
Transfer ekonomisi hakkında da konuşan 
Ünal Aysal, “Çilek transferi şu an dünyada 
bütün kulüpler yapıyor. Gerçi büyük bir 
ekonomik devrim var. Biz de bu ekono-
mik devrimin içinde çalkalanıp duruyo-
ruz. Ancak bu tip devrimlerde çözümler 
daima kısa devreli çözümler olmalıdır. 
Ben imkansızlık diye bir şeyi kabul etmek 
istemiyorum. Fransızların bir sözü var. 
Savaş kaybedebilirsiniz bir şey kaybetmiş 
sayılmazsınız ama cesaretinizi kaybederse-
niz her şeyi kaybedersiniz. Burada önemli 
olan taraftarımızın, kulübün, yöneticilerin 
cesaretlerini kaybetmeden bugün zor-
lukların üstüne hiç çekinmeden gitmeleri 
olacaktır. Çözüm mü arıyorlar? Gerekirse 
hep beraber otururuz çözümde de destek 
oluruz” şeklinde konuştu.

iSTiFALAR 
bence erken



ARA transfer döneminde 
kadrosunu güçlendirmek 
için öncelikle mevcut kadro-

sundan oyuncu göndermesi gereken 
Siyah-Beyazlılar, bu konu üzerinde 
çalışmalarını sürdürüyor. Kadro 
dışında bulunan; Jeremain Lens, 
Adem Ljajic, Douglas ve Fabrice 
N’Sakala’ya ek olarak Domagoj 

Vida ve Cyle Larin için de 
ayrılık umutlarını sürdüren yöne-
tim, temaslarına ısrarlı bir şekilde 
devam ediyor. Ancak takıma yeni 
bir golcü takviyesi yapılmama riski-
ni göz önünde bulunduran teknik 
ekibin ise planı şimdiden hazır. 
Beşiktaş ’ın yeni teknik direktörü 
Önder Karaveli’nin, takımın hücum 

hattındaki tıkanıklığı Alex 
Teixeira’yla çözmeyi planla-
dığı belirtildi.

Bu bölgeye yabancı değil
Sakatlık ve koronavirüs pozi-
tif olması sebebiyle istikrarlı 
bir şekilde takımda yer ala-

mayan Alex’i çift forvetli 
sistemde Michy Batshuayi’yle 
birlikle değerlendirmeyi planlayan 
Karaveli’nin, Antalya kampında 
bu çalışma üzerinde duracağı ifade 
edildi. Alex Teixeira, 445 maçlık ka-
riyerinde 73 kez forvet olarak görev 
yaptı ve bu hatta 36 gol kaydetti. 
Santrfor hattına yabancı bir 
isim olmayan Teixeira, Çin’de-
ki kariyerinde de zaman 
zaman bu bölgede 
oynamıştı. 

Beşiktaş’ta teknik ekip, takımın gol sorununu çözmek için düğmeye 
bastı. Teknik direktör Önder Karaveli, takımın Brezilyalı 
yıldızı Alex Teixeira’yı Antalya kampı boyunca Michy 
Batshuayi’yle birlikte çift forvet sisteminde deneyecek

Sezon sonunda 14 futbolcu-
suyla sözleşmesi sona ere-
cek olan Siyah-Beyazlılar, 

kadroda büyük bir operasyona 
imza atacak. Bu doğrultuda özel-
likle orta saha hattında birçok 
isimle yollarını ayırması günde-
me gelecek olan Kara Kartal’da, 
çalışmalar şimdiden başladı. 
Katalan devi Barcelona’dan 
kiralanan Miralem Pjanic’in 
sözleşmesinde opsiyon bulunma-
ması sebebiyle Bosna Hersekli 
süperstarın sezon sonunda ku-
lübüne geri döneceğini düşü-
nen idareciler ek olarak; Atiba 
Hutchinson ve Mehmet Topal’ın 
da kontratının bitecek olması 
sonrasında harekete geçti. Beşik-

taş Asbaşkanı Emre Kocadağ’ın, 
“Devre arasında fırsat transferi 
yapabiliriz” sözlerinin ardından 
beklenen fırsat doğdu!

Opsiyonlu kiralama
Siyah-Beyazlılar’ın, uzun süredir 
listelerinde bulunan İtalya Serie 
A devi Juventus’un Gallerli orta 
sahası Aaron Ramsey için maliyet 
araştırmasında bulunduğu kay-
dedildi. Juve’ye 3 yıl önce Arse-
nal’den bedelsiz olarak transfer 
edilen 31 yaşındaki merkez orta 
saha oyuncusu, kulübüyle Haziran 
2023’e kadar sözleşmesi bulunma-
sına rağmen şu anda yol ayrımın-
da. Kulübünün ayrılık kararı aldığı 
tecrübeli futbolcu için Beşiktaşlı 

idarecilerin, satın alma opsiyonlu 
kiralama önerisiyle Çizme ekibi-
nin kapısını çalabileceği aksi halde 
sezon sonu için de şimdiden te-
masta bulunulabileceği belirtildi.

Ada’dan talipleri var
Miralem Pjanic’in Barcelona’da-
ki 9 milyon Euro’luk maaşının 
sadece 2 milyon 750 bin Euro’luk 
kısmını karşılayan ve kiralama 
bedeli ödemeyen Beşiktaş’ın, 
benzer şartlar oluşması halinde, 
Ramsey için operasyona şimdi-
den başlayabileceği ifade edildi. 
Öte yandan Ramsey’e başta 
Premier Lig olmak üzere birçok 
kulübün ilgisinin de bulunduğu 
kaydedildi.

FENERBAHÇE ’de Si-
vasspor maçı sonrası Berke 
Özer’e yöneltilen eleştiriler 

sonrası gözler kaleye çevrildi. Altay 
Bayındır’ın sakatlığı geçecek olsa 
da maç eksiği kafaları karıştırıyor. 
Ancak burada esas sıkıntının kaleci 
antrenörlüğündeki istikrarsızlık 
olduğu göze çarpıyor. Sarı-lacivert-
lilerde Volkan Demirel’in futbolu 
bırakmasından sonra sırasıyla Ha-
run Tekin, Altay Bayındır, Berke 
Özer, Oytun Özdoğan ve Ertuğrul 
Çetin kaleye geçti. 1 numarayı 
Altay alsa da zaman zaman düşüş-
leri de dikkatlerden kaçmadı. İşte 
burada Fenerbahçe’de son 3.5 se-
nede 7 farklı kaleci antrenörünün 
görev yapması öne çıktı. 2018-19 
sezonunda Murat Öztürk kaleci 
antrenörü olarak sezona başladı 
ancak daha sonra yollar ayrıldı. 
Ardından Erdem Bali ile geçiş 

süreci oldu. Ersun Yanal’la bera-
ber kaleci antrenörlüğüne Alper 
Boğuşlu geldi. Boğuşlu da uzun 
ömürlü olmayınca Marco Knopp’la 
anlaşma sağlandı. Ancak 2020-21 
sezonunda Erol Bulut döneminde 
Michael Kraft göreve geldi, Knopp 
gitti. Kraft 1 sezon boyunca kaleci-
leri çalıştırdı ve özellikle bu süreçte 
Altay Bayındır’ın performansı 

ciddi biçimde yükseldi.  
2021-22 sezonunda Vi-
tor Pereira’nın göreve 
gelmesiyle de Kraft’la 
vedalaşıldı. Portekizli 
kaleci antrenörü Ri-
cardo Matos kısa süre 
görev yaptı. Pereira da 
gidince İsmail Kar-
tal’la beraber yeniden 
bir değişim oldu ve 
şimdi de Haluk Kaplan 
kaleci antrenörü olarak 

başladı. Geçiş dönemlerinde 
altyapıdan da kaleciler için hoca 
desteği alındı.

Bir seneyi bitiren yok
Kaleci antrenörleri Fenerbahçe’de 
sürekli değişti. Son 4 sezonda hiçbir 
kaleci antrenörü 1 seneyi tamam-
layamadı. Her giden teknik heyette 
kaleci antrenörleri de ayrıldı. Başta 

Altay Bayındır olmak üzere kaleci-
ler hep farklı hocalarla çalıştı.

Rakamlara yansıdı
Sarı-lacivertlilerde kaleci antrenö-
rünün sürekli değişmesi rakamlara 
da yansıdı. 2018-19 sezonunda 
Volkan Demirel ve Harun Tekin 
kalede yer aldı. Murat Öztürk, Er-
dem Bali ve Alper Boğuşlu kaleci 
antrenörlüğünde takım ligde 34 
maçta 44 gol yedi. 2019-20 sezo-
nunda Altay Bayındır ve Harun 
Tekin kalede yer alırken, Alper 
Boğuşlu kaleci antrenörüydü, ligde 
34 maçta 46 gol yendi. 2020-21’de 
Kraft’ın antrenörlüğünde Altay, 
Harun ve Oytun 40 maçta sadece 
31 gole izin verdi. 2021-22’de ise 
Kraft, Ricardo Matos ve Haluk 
Kaplan’ın kaleci antrenörlüğünde 
Altay, Berke ve Ertuğrul 23 maçta 
28 gol yedi. 

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ’ın, “Devre arasında fırsat transferi yapabi-
liriz” sözlerinin ardından beklenen fırsat doğdu! Juventus, Siyah-Beyazlılar’ın 

uzun süredir takibinde olan Aaron Ramsey’le yollarını ayırma kararı aldı

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

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

13 maçlk seri bitti 

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi 

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

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

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

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

İlk yar 1-0 

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

Net skor 

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

Ankaragücü 
3’te 3 yaptı

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

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

Önemli bir golcü 

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

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

Hatayspor açklamşt 

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

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

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

2021 YILINDA  
TEK YENILGI 

TRABZONSPOR’DA 
her geçen sezon yükse-
len performansyla alkş 

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

Ugurcan Çakır’a 
Juventus talip  

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

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

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

çnda 3. galibiyeti elde etti.

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

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

Milli tenisçinin 
ilk şampiyonluğu

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

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

YANAL’IN  
KARİYERİ

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

tasnda deplasmanda Aytemiz 
Alanyaspor'a 4-0 kaybeden Fraport 

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

13 maçlk seri bitti 

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi 

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

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

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

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

İlk yar 1-0 

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

Net skor 

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

Ankaragücü 
3’te 3 yaptı

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

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

Önemli bir golcü 

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

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

Hatayspor açklamşt 

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

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

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

2021 YILINDA  
TEK YENILGI 

TRABZONSPOR’DA 
her geçen sezon yükse-
len performansyla alkş 

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

Ugurcan Çakır’a 
Juventus talip  

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

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

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

çnda 3. galibiyeti elde etti.

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

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

RAMSEY 
BOMBASI

Fenerbahçe, dün Antal-
ya’nın Serik ilçesi Belek 
turizm merkezinde bulu-

nan otelde 6 günlük kampa girdi. 
Fenerbahçe, otele yerleşmesinin 
ardından teknik direktör İsmail 
Kartal nezaretinde ilk idmanını 
yaptı. PCR testi pozitif çıkan 4 
futbolcunun yanı sıra, Mesut Özil 
ve Mert Hakan Yandaş sakatlık-
larından dolayı kampa katılmadı. 
Kamp kadrosunda yer almayan 
futbolcuların tedavileri İstanbul’da 
yapılacak. Sarı lacivertli ekipte Al-
tay Bayındır, Ertuğrul Çetin, Atilla 
Szalai, Kim Min-Jae, Marcel Tis-
serand, İrfan Can Kahveci, Diego 
Rossi, Enver Valencia, Mesut Özil 
ve Mert Hakan Yandaş kamp kad-
rosuna alınmayınca, altyapıdan 
10 futbolcu kadroya dahil edildi. 
İdmanda Serdar Aziz takımdan 
ayrı düz koşu yaptı.

Sarı lacivertliler
KAMPA GIRDI

SELAHATTİN ATEŞ-ESENYURT V.D- TC: 
43168678520 / 1010544209 20377082492 T.C Kim-
lik nolu Noter Ali Aslan KURU Bakırköy 22.Noterliği, 
24.10.2013 Tasdik Tarihli, 03402222013348 Tasdik 

nolu A-Seri No 01-50 sıra no arası 1 adet GİDER PU-
SULASI koçanım Kaybolmuştur. HÜKÜMSÜZDÜR.

ZAYİ

Emre KocadağEmre Kocadağ

BÜYÜK sıkıntılar çektiği sol 
bek mevkisine takviye yapmak 
için arayışlarına hız veren Fe-

nerbahçe, aradığı ismi Fransa’da buldu. 
Reims forması giyen Ghislain Konan 
transferinde Fransız kulübüyle 2.5 mil-
yon Euro bonservis konusunda anlaşma 
sağlandı. Fildişi Milli Takımı’yla Afrika 
Uluslar Kupası’nda mücadele eden Ko-
nan ile bu hafta masaya oturacak olan 
sarı-lacivertli yönetimin transferi resmi-
yete dökmesi bekleniyor. Mücadeleci 
yapısı ve dripling özelliğiyle adından 
söz ettiren, temaslı oyundan çok alan 
savunmasında daha başarılı olan Fildi-
şili oyuncunun en zayıf iki noktası hava 
topları ile isabetli pas yüzdesinin düşük 
olması. Fener’in Sivasspor’un çalışkan 
ismi Uğur Çiftçi için de devreye girdiği 
öğrenildi. İsmail Kartal’ın çok istediği 
Uğur için Sivas’a bir miktar para ve 
futbolcu önerilecek.

KONAN’DA 
IŞLEM TAMAM

FENERBAHÇE’DE KALE KRIZI VAR

Fenerbahçe aradığı sol beki buldu... 
2.5 milyon Euro ve bonuslar karşılığı 
transferde sona gelen yönetim, Afrika 

Kupası’nda bulunan Ghislain Konan’la bu 
hafta bitimi masaya oturacak

BU sezon en büyük 
hedefi olarak belir-

lediği FIBA Şampiyonlar 
Ligi’nden erken elendikten 

sonra ING Basketbol Süper 
Ligi’nde çok önemli eksikler-
le çıktığı maçta güçlü rakibi 
Anadolu Efes’i mağlup ede-

rek moral 
tazeleyen 
Pınar Kar-

şıyaka’ya sakatlanan James 
Blackmon’dan da kötü haber 
geldi. Ameliyat olan Semih 
Erden ve Michael Roll’ün 

halen parkelere dönemediği 
Pınar Karşıyaka’da Anadolu 
Efes maçının ilk yarısında 
dizinden sakatlanarak oyuna 
devam edemeyen şutör 
guard Blackmon da ameliyat 
olacak. 

James Blackmon şoku

Fenerbahçe’de Altay Bayındır’ın uzun süreli sakatlığı ardından eldivenleri giyen Berke Özer’de yaşanan düşüşle bera-
ber kaleci antrenörlüğündeki istikrarsızlık göze çarptı. 3.5 senede 7 farklı ismin çalışması kalecileri bir hayli zorladı
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ÜNLÜ oyuncu Aras Bulut İynemli, Türkiye
Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği’nin ortak-
laşa yürüttükleri “Yarını Kodlayanlar” projesi
kapsamında köy okullarında kurulan tekno-
loji sınıflarının açılış törenine katıldı. Aynı za-
manda Vodafone’un reklam yüzü olan
İynemli, Kocaeli Derince İshakcılar Ortaoku-
lu’nda düzenlenen açılışta çocuklarla bir
araya geldi. Açılışa İynemli’nin yanı sıra Tür-
kiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ve
Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Sezai Hazır da katıldı. Vodafone’un kadınlar
ve çocuklar için yaptığı çalışmaları gönülden

desteklediğini belirten İynemli, “Dijital gele-
cekte çocuklarımızın en önemli gereksinimle-
rinden biri kodlama bilgisi olacak. Bu bilgiyle
dijital dünyaya yön verebilecekler. Kodlama,
artık evrensel bir dil. Dolayısıyla, tüm çocuk-
ların kodlamayı öğrenmesi önem taşıyor.
Bugün açılışı yapılan teknoloji sınıfları da köy
okullarında okuyan çocuklarımıza eğitimde
fırsat eşitliği sunması bakımından çok kıy-
metli. Bu projeyi gönülden destekliyorum.
Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derne-
ği’ne çocuklarımıza kazandırdıkları tüm im-
kânlar için teşekkür ediyorum” dedi. 

eğitiMde fırsat
eşitliği öneMli

a vcılar halkının en büyük
sıkıntılarından biri olan
kentsel dönüşüm çalışma-

ları hız kesmeden devam ediyor.
Burak Yüzbaşıoğlu bu konuda il-
çeye çözüm sunmak adına Kent-
sel Dönüşüm ve İnşaat
Firması'nı kurdu. Firma hak-
kında Damga'ya konuşan Yüzba-

şıoğlu, “Avcılar'da bir yıldır faaliyet gösteren
bir firmayız. İnşaatta yeteri kadar tecrübeli ol-
madığımız için iki firma ortak çalışıyoruz. Or-
tağımız yaklaşık 40 yıldır inşaat sektöründe
yer edinmiş bir firmadır. Onun iş tecrübesin-
den faydalanarak böyle bir yola çıktık” şek-
linde konuştu. 

Müteahhitler işini yapmıyor

Kısa sürede kentsel dönüşümden yedi inşaatı
geri aldıklarını söyleyen Yüzbaşıoğlu, yıkılan
her binada hak kaybının olduğunu belirterek,
“Yedi ay öncesine kadar bir binanın kareko-
dunu aldık ve raporda hasarlı olduğunu gör-
dük. Bir binanın hasarlı olması için sebep
olması gerekiyor. Bizde bunu düşünrek sor-
guladık. Silivri depreminin ardından birçok
depremden sonra DASK'ları sorgulamamız
gerektiğini söyledim. DASK belgeleri sonu-

cunda kat sahiplerine 70-150 bin arasında
ödeme yaptılar. Biz bunu bütün inşaatları-
mızda başlattık ve hepsinde para aldık. Bizim
bu süreci başlatmamızla Avcılar'da birçok kişi
bunu bilmediği için binalarını kaybettiler. Yı-
kılan her binanın başında hak kaybı var. Buda
gösteriyor ki müteaahhitler işini iyi yapmıyor.
Bundan sonrakiler bunun bilincinde olursa
hak kaybına uğramayacaklar. Avcılar'da kent-
sel dönüşüm kanununu hiçbir firma uygula-
mıyor. Bizi gelip dinleyenler dinledikten sonra
müteahhitlerin amacını daha iyi anlıyor. Mü-
teahhit ile yaptıkları sözleşmeyi kesinlikle avu-
kata okutarak fikir almaları gerekiyor. Bu
konuda avukat seçimi çok önemli. Çünkü o
avukatın hangi alanda profesyonel olduğunu
çok iyi bilmek gerekiyor. Kısacası avukat ya
bizi ipten alacak ya da bizi ipe götürecek”
açıklamasında bulundu.  

Önce müteahhit dinlenmeli

Kat sahiplerinin elden müteahhite para öde-
memesi konusuna dikkat çeken Yüzbaşıoğlu,
“Kentsel dönüşümde Çevre ve Şehircilik Ba-
kanı şunu söylüyor; hiçbir kat sahibi müteah-
hite elden para ödeyemez. Avcılar'da
müteahhitler elden para topluyorlar. Hangi
frmayla çalışılırsa çalışsın 'iş devrilemez' mad-
desi konulmalıdır. Arkasında güç olanlar Av-
cılar halkından inşaat alıyor. Bu şekilde başka
firmalara devrediyor. Müteahhitin kat mali-
yetlerine göre bazı sorumlulukları var. Biz hak
terazisini yerine getiriyoruz. Burada müteah-
hitler önce kat sahiplerini dinliyor ama doğru
olan önce müteahhiti dinlemek. Şunu çok ya-
şıyoruz, imzalanan sözleşmeyle noterdeki
sözleşme birbirinden farklı çıkıyor. Çünkü
müşteri imzaladığının aynısını noterde göre-
ceğini düşündüğü için bir daha sözleşmeye
bakmıyor. Bu yüzden noterde bir daha baştan
okumaları gerekiyor. Fiyat artışının en büyük
sebeplerinden biri de budur. Benim yaptığım

iki yıl önce yapılsaydı şuan Avcılar bam-
başka bir yer olurdu. DASKlar alınmadığı

için müşteriler ödeme yapamıyor. Bir binanın
iskanın alınması için müteahhitin SGK vb.
borçları olmaması gerekiyor. İskanı bir yıl
sonra vereceğim diyorsa bunu sorgulamak
gerekiyor çünkü anında vermesi gerekiyor.
Son paranızı iş bitirme de değil, İSKAN da
ödeyeceksiniz. Kentsel dönüşüm kararı alan

bütün binalar karekod örneğin-
den sonra mutlaka daska

başvuracaklar. Biz insanla-
rın burada güvenini kazan-
dık. Sözleşmeye bakma
gereği bile duymuyorlar
artık. Çünkü önce kendi-
mizi ve ne yaptığımızı
anlatıyoruz” dedi. 

Halkı bilgilendiren
yok

Kentsel dönüşümün be-
lediyeyi ilgilendi-
ren bir durum

olmadığını söyleyen
Yüzbaşıoğlu, belediyenin
sadece aracı olduğuna de-
ğinerek, “Çözüm, işi bi-
lenlerle yapmak ve

çözülmesi gereken
ne varsa hukuki
süreçlerden ge-

çerek çözülmelidir. Avcılar'da Kentsel Dönü-
şüm Müdürlüğü kuruldu. Bu başlığın altına
hukuk, mühendislik, mimarlık sigorta birim-
leri kurulup, Avcılar halkına tek tek hepsinin
anlatılması gerekiyordu. Ama halkımızı bilgi-
lendiren yok. Bu sistem birçok yerde kurula-
bilirdi. Sistem Avcılar Belediyesi İnşaat
Firması'nın (AVBEL) yapması gereken bir
durumdu. Kentsel dönüşüm Avcılar Beledi-
yesi tarafından yapılan bir şey değil. Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan bir
olaydır. Belediye sadece aracıdır. Ben mimar,
avukat değilim ama sayemde 150-200 mülk
sahibi dasktan para aldı. Yüz tane inşaat yap-
saydım bu kadar mutlu olmazdım. Bunu bi-
linçli insanlarla yapsaydık her şey çok farklı
olacaktı” değerlendirmesinde bulundu.

Vodafone’un reklam yüzü olan sevilen oyuncu Aras Bulut İynemli, “Yarını 
Kodlayanlar” projesi kapsamında köy okullarında kurulan teknoloji sınıflarının
açılış törenine katıldı. Kocaeli’de düzenlenen açılışta çocuklarla bir araya gelen
İynemli, “Eğitimde fırsat eşitliğine destek olmak çok değerli” dedi

Kentsel Dönüşüm ve İnşaat Firması'nın sahibi iş insanı 

Burak Yüzbaşıoğlu, Avcılar'da sürdürdükleri çalışmalara ilişkin

konuştu. Kentsel dönüşümde en çok DASK nedeniyle sorunlar

yaşadıklarını anlatan Yüzbaşıoğlu, “Geçmişteki Silivri depremi

sonrası DASK'ı olanlara 70 ila 150 bin lira arasında 

ödemeler yapıldı. Avcılar'da ise kat sahipleri DASK'tan para

alamıyor veya DASK yaptırmamış oluyor. Bu nedenle de 

perişan oluyorlar. Buna çözüm 

bulunmalı” dedi

BARIŞ 
KIŞ

ÖZEL
HABER

Daire satışları konusunda komisyona dikkat
çeken Yüzbaşıoğlu, “avcılar Belediyesi ve Çevre
Şehircilik Bakanlığı'nın kat sahiplerinin mağduri-
yetini gidermek için süreci hızlandırmaları gere-
kiyor. Daire satışları konusunda avcılar'da bir
komisyon kurulmalı. Belediyede dairenin satışı
için bir imza alınmadığı sü-
rece o daire satışa çı-
karılmamalı.
aVBel'e bu ko-
nuda çok fazla
görev düşüyor.
artısı yok, eksi-
lerini de konuş-
mak gerekiyor.
avcılar'da
şuan bir hızlı-
lık var. 1999
depreminden
sonra ağır hasar
alan avcılar iki yıl
sonra farklı ola-
cak” dedi.

Komisyon kurulmalı

Güngören’e hoşgeldiniz

DASK YoKSA 
dönüsüM de yoK

Üniversiteye kayda gelen öğrencileri Güngören
Belediyesi ekipleri karavanla kapıda karşıladı
GÜNGÖREN Belediyesi ekipleri, üniversitelerin
yeniden açılmasıyla birlikte üniversite ve KYK
yurduna kayda gelen 4 bin öğrenciyi kapıda kar-
şılayarak ikramlarda bulundu. Öğrenciler için
modern tasarımlara sahip 2 Öğrenci İstasyo-
nu'nu da hizmete açan Güngören Belediyesi,
buralarda da tamamen ücretsiz bir şekilde öğ-
rencilere hizmet vermeye devam ediyor. Üniver-
site ve KYK Fatih Fatih Sultan Mehmet
Yurduna yeni eğitim öğretim yılı başlangıcı ne-
deniyle kayıt yaptırmaya gelen yaklaşık 4 bin öğ-
renciye Güngören Belediyesi'nden hoş geldin
sürprizi yapıldı. Güngören Belediyesi'nin ekipleri
kapı girişine kurdukları karavan ile kayda gelen
öğrenci ve velilere, sıcak çorba, çay, kahve ile ik-
ramlarda bulundu. Ekiplerin hoş geldin ikramı
kayıtların devam edeceği 4 gün boyunda aralık-
sız sürecek. Güngören Belediyesi'nin öğrencilere
verdiği destek de artarak devam ediyor. Güngö-
ren Belediyesi son 3 ay içinde 2 Öğrenci İstasyo-

nu'nu hizmete açarak yeni eğitim öğretim yı-
lında öğrencilerin daha modern ve konforlu bir
alanda ders çalışmalarını sağladı. Öğrenciler
online randevu alarak diledikleri saatlerde istas-
yonlardan faydalanabiliyor. Öğrenci İstasyon-
ları sessiz bir çalışma ortamının yanı sıra
kütüphane, dinlenme alanları ve ücretsiz ikram-
lar ile öğrencilere hizmet veriyor.

Kadınların gözünden

Maltepe
Usta fotoğrafçı Erdem Kırım rehberliğinde
Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen
fotoğraf gezisiyle kadınlar Maltepe'yi kendi
objektifleriyle fotoğrafladı. Kırım, kadınlara
çekim teknikleri ile ilgili eğitim de verdi
Maltepe Belediyesi, kadınlar için fotoğraf gezisi düzen-
ledi. Maltepeli kadınların gözünden Maltepe fotoğraflarının
çekildiği ve tüm gün süren etkinlikte kadınlar, tek bir günde
Maltepe sınırları içinde hem sahilden hem ormanlık alan-
dan hem de şehir yaşamından kareler çekme şansı yaka-
ladı. Usta fotoğrafçı erdem Kırım, etkinliğe katılan
kadınlara fotoğraf çekerken dikkat etmeleri gereken nokta-
ları ve tecrübelerini aktardı. Maltepe Belediyesi Kadın ve
aile Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Kadınların Gözün-
den Maltepe'de Yaşam” başlıklı etkinlik, sabah saatlerinde
Dragos sahilinde başladı. Güne yağmur sürpriziyle başla-
yan kadınlar, kısa süren yağmurun ardından oluşan su biri-
kintilerinin varlığı ve bulutların etkisiyle ortaya çıkan
değişken ışık koşulları sayesinde birbirinden güzel fotoğ-
raflar çektiler. Fotoğrafçı erdem Kırım rehberliğinde mev-
cut koşullarda ışık ve yansıma konusunu tecrübe eden
kadınlar, gün ilerledikçe makro çekim, kompozisyon,
portre çekimi gibi farklı başlıklarda bilgiler edindiler. Her
yaştan kadının farklı ekipmanlarla katıldığı etkinlikte Kırım,
gezi boyunca yalnızca fotoğraf makineleri hakkında değil,
telefondan çekim hakkında da katılımcılara bilgiler verdi.

İnsan bakışı ruh katıyor

Çok iyi, hevesli bir grupla karşılaştığını belirten erdem
Kırım, “Ben onlara fotoğraf makinesini nasıl tutacakların-
dan başlayarak, açıları, onlara yardımcı olabilecek unsur-
ları anlatmaya çalıştım. Bütün hava şartlarını bir arada
bulduk. Rüzgâr, yağmur, bulutlar. Bu da şansımız oldu”
dedi.Fotoğraf makinesinin kalitesinin fotoğrafın sadece fi-
ziksel kalitesini belirlediğini söyleyen Kırım, “Fotoğrafın
içine ruh katan insanın gözleridir, bakışıdır. Her türlü eği-
timi alabilirsiniz ama o bakış açısı doğuştan gelen ve daha
sonra gelişen bir şeydir. Bunu da kattığınız zaman işin
içine iyi bir fotoğrafa ulaşırsın” diye konuştu.

Burak 
Yüzbaşıoğlu
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DÜNYACA ünlü şair Nâzım 
Hikmet Ran’ın 120. doğum 
günü, basına yansıyan belgeleri 

ve görüntüleri içeren, çeşitli dergi ve 
gazetelerde yayımlanan ama kitap-
larda yer almayan şiir ve yazılarından 
oluşan belgesel niteliğinde bir sergiyle 
Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde 
sanatseverlerle buluştu. Açılışa, Kü-
çükçekmece Belediyesi Başkan Yar-
dımcısı Faysal Güler’in yanı sıra sergi-
nin mimarlarından Araştırmacı Deniz 
Dalkılınç,  Küçükçekmece Belediyesi 
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney 
Özkılınç ve sanatseverler katıldı.

Düşünceleriyle yaşıyor
Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal 

Çebi, “Barışın, aşkın, özgürlüğün şairi, 
memleket sevdalısı Nâzım Hikmet 120. 
yaşına basarken, biz de onunla ilgili an-
lamlı bir etkinlikle Küçükçekmece’den 
bir vefa örneği sergilemek istedik.  
Nâzım Hikmet, kağıdıyla, kalemiyle, 
mücadelesi ve düşünceleriyle yaşamaya 
devam ediyor” diye konuştu.

Ne kadar gurur duysak azdır
Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve 
Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç, “ 
Nâzım Hikmet’in 120. yaş günü aslında 
bir gün değil bir yıl boyunca kutlana-
cak. Sergiyi Araştırmacı Yazar Deniz 
Dalkılıç ile birlikte hazırladık. Hazırlık 
sürecimizde bize destek veren İBB 
Atatürk Kitaplığı, Nâzım Hikmet Kültür 

ve Sanat Vakfı, Yapı Kredi Yayıncılık, 
Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı, 
Melih Güneş ve Sinan Şanlıer’e teşek-
kürlerimizi sunuyoruz’’ dedi.

15 Şubat’a dek ziyaret edilebilir
Sergide Nâzım Hikmet’in annesi Celile 
ve babası Hikmet Bey’in evlenmeden 
ve Nâzım doğmadan önceki Selanik 
yıllarına ait bilinmeyenlerine, dergi ve 
gazetelerde eski Türkçe olarak yayın-
lanmış şiirleri, şiir üzerine düşünceleri, 
yazıları ve kısa oyunlarına, yabancı 
dergi ve gazetelerde hakkında çıkan 
haberlere ve davalarına ilişkin haber-
ler yer alıyor. Sergi, 15 Şubat’a dek 
SKSM’de ziyarete açık kalacak.
■ YAKUP TEZCAN

“Eleştiri işimizin bir parçası.” diyen ünlü 
isim, “Yapıcı eleştiriye her zaman açığım 
çünkü eleştirinin amacı zaten yapıcı olma 
üzerinedir. Yıkıcı eleştiri, eleştiri başlığı 
altına sığınıp taşmak, kişisel değerler 
üzerinden konuşmak, aradaki saygıyı yok 
saymak; işte burada nasıl saygı yok sayı-
lıyorsa, ben de bu eleştiriyi yok sayarım. 
Çünkü eleştiri başlığı adı altında yapılan 
saygısızlığı kabul etmem ve bunu yapan 
kişi de benim hayatımda olamaz. Benim 
dünyamda buna yer yok.” ifadelerini 
kullandı. 25 yaşındaki oyuncu, hayatta en 
katlanamadığı ve asla affetmeyeceği şeyi, 
“Arkadan iş çevrilmesi, yalan söylenmesi 
ve samimiyetsizlik” olarak tarif etti.

Kendimi kalıplara sokmayı sevmem
Şimdiye kadar yer aldığı projelerle ilgili 
konuşan Melis Sezen, “Hepsi bambaşka 

yönlerimle tanışmamı, kendimi daha 
çok keşfetmemi ve bir oyuncu olarak her 
zaman daha çok öğrenmemi sağlıyor. 
Kendimi hiçbir zaman kısıtlamayı ve 
kalıplara sokmayı sevmem.” dedi.

Aşk hayatını anlattı
Ünlü isim, aşık olduğunda nasıl biri 
olduğu sorulduğunda ise şu yanıtı 
verdi: Bilmiyorum dışarıdan kendimi 
göremiyorum ama tam bir sevgi kelebe-
ği oluyorum. Gülüşmeler, heyecanlar… 
Bir şeyler hissettiğim kişiyle flört etmeyi 
çok seviyorum. Hatta bence en güzeli 
çoğu insanın da aşkta en sevdiği kısım-
lardan biri olan o baştaki flört, heyecan, 
paslaşmalar... “Aşk hayatımın her 
yerinde.” diyen ünlü isim, “Onu kavram 
olarak sadece romantik anlamda kısıt-
lamıyorum.” ifadelerini kullandı.

TÜM İstanbul’u etkisi altına alan yo-
ğun kar yağışı sonrası çalışmalarına 
aralıksız devam eden Beylikdüzü Be-

lediyesi, vatandaşa sağladığı sağlık hizmet-
lerinde de yoğun mesai harcadı. Hizmetlerin 
aksamaması ve vatandaşın mağdur olma-
ması için çalışan Sağlık İşleri Müdürlüğü; 
ambulans nakil, ulaşım, defin ve evde bakım 
gibi hizmetlerle onlarca vatandaşa destek 
oldu. Bu kapsamda başta dezavantajlı ve 
yaşlı bireyler olmak üzere, İstanbul’un farklı 
noktalarındaki hastanelerde tedavi gören 
vatandaşlara nakil ve ulaşım hizmeti verildi. 
Vatandaşın ilgili tüm taleplerine hızlıca dö-
nüş yapan müdürlük, evlerinden çıkamayan 
dezavantajlı vatandaşlardan gelen talepler 
doğrultusunda evde sağlık hizmeti sundu. 

Talepler en hızlı şekilde karşılık buluyor 
Sahada özverili bir çalışma ortaya koyan mü-
dürlük, diyaliz hastası bir vatandaşın evinin 

bulunduğu sokakta kar küreme çalışmalarını 
hızla tamamlayarak hastaneye naklini sağladı. 
Vatandaş tarafından gerek sosyal medya he-
saplarından gerekse çağrı merkezinden gelen 
talepleri anında çözüme kavuşturan ekipler, 
eşi doğum yapmak üzere olan bir vatandaşın 
talebiyle sokağındaki yol açma çalışmalarını 
da hızla tamamladı. Ayrıca evden çıkamadığı 
için çocuklarına ilaç alamayan vatandaşların 
talep ettiği ilaçlar da belediye ekiplerince 
evlerine ulaştırıldı.  ■ BARIŞ KIŞ

KIŞ şartlarıyla 
mücadele çalış-
malarını cadde 

ve sokaklarda aralıksız 
şekilde sürdüren Gazi-
osmanpaşa Belediyesi, 
dondurucu soğukların 
etkili olduğu sabahın 
erken saatlerinde vatan-
daşların içini ısıtmak için 4 farklı noktada, 
yaklaşık 4 bin kişilik çorba dağıttı. Belediye-
nin aşevinde pişirilen şifa kaynağı çorbalar, 
Mobil Büfe ekipleri tarafından meydanlar 
ve otobüs duraklarında vatandaşlara ikram 
edildi. Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin so-
ğuk hava koşullarıyla mücadele çalışmaları 
kapsamında dağıtılan çorbalar işe gitmek için 
araç bekleyen vatandaşlardan tam not aldı. 
Çorba ikram edilen Zafer Paralı, “Çok güzel 
bir hizmet. İşe giderken şu kış gününde içi-

miz ısındı. Belediyemize 
teşekkür ederim” dedi. 
Ayşe Aslan, “Bugün işe 
yürüyerek geldik mecbu-
ren. Üşümüştüm gelene 
kadar. Çorba ikramı 
çok iyi oldu. Teşekkür 
ederiz, sağ olsunlar” 
diye konuştu.

Yaklaşık 4 bin kişi faydalandı
Gaziosmanpaşa Belediyesi Kültür ve Sosyal 
İşler Müdürü Emre Kılıç, “Belediye olarak 
aşevimizde pişen sıcak çorbaları vatandaş-
larımıza ikram ediyoruz. 4 farklı noktada, 
yaklaşık 4 bin vatandaşımız bu hizmetten 
faydalandı. Gece boyunca yol açma, tuzlama 
çalışmalarımız devam etti. Sabah da sıcak 
çorba ile hemşehrilerimizin içlerini bir nebze 
de olsa ısıttık” ifadelerini kullandı.

Nazım Hikmet
iÇiN SERGi

ANLAMLIANLAMLI

ETKİNLİKETKİNLİK

Küçükçekmece Belediyesi, Türk şiirini ve Türkçeyi Dünya’ya tanıtan usta şair Nâzım Hikmet 
Ran’ı,“120. Yaş Gününde Bilinmeyen Yönleriyle Basında Nâzım” isimli sergi ile anıyor

Saygısız eleştiriyi 
YOK SAYARIM

Son dönemin popüler oyuncularından Melis Sezen, hakkında 
merak edilenleri açıkladı. Alem Dergisi’ne konuşan Sezen, 
aldığı bir eleştiri karşısında nasıl tepki gösterdiğini anlattı

Beylikdüzü’nde 
SAGLIK VAR

GOP çorba dağıttı

Beylikdüzü Belediyesi, sağlık alanındaki çalışmalarını aksatmadan yürüttü. Sağlık 
İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler gelen talepler doğrultusunda, yaşlı ve dezavan-

tajlı vatandaşlar başta olmak üzere hastane nakil ve ulaşım desteği sağladı

İstanbul’u etkisi altına alan yoğun kar yağışı şiddetini sürdürürken, Gaziosmanpaşa’da 
işe gidenler vatandaşlar dağıtılan çorba ile ısındı. Gaziosmanpaşa Belediyesi ekipleri, 
sabah saatlerinde otobüs durakları ve meydanlarda vatandaşlara sıcak çorba ikram etti


