
Esenyurt Belediyesi, Çanak-
kale’nin Küçükkuyu ilçesinde

yol çalışması sırasında kesilmesi plan-
lanan asırlık zeytin ağaçlarını alıp
Esenyurt’a naklini gerçekleştirdi. Asır-
lık zeytin ağaçları hem kesilip odun
olmaktan kurtuldu hem de Esen-
yurt’a nefes oldu. Park Bahçeler Mü-
dürü Erdinç Akyürek, “İnşallah bir
dahaki sene, bunları dikmeye başla-
yacağız. Aralarında yüz yıllık, iki yüz
yıllık, üç yüz yıllık zeytin ağaçları
mevcut” ifadelerini kullandı. I SAYFA 5

ÇANAKKALE'DEN ESENYURT’A

ç
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ASKERLERE ZAMANINDA
TEDAVİ YAPILMIYOR

26 Ağustos 2016 tarihinde çıkartılan ka-
rarnameyle TSK’ya ait toplamda 33 askeri

hastane Sağlık Bakanlığı’na devredildi. Bu hasta-
nelerde çalışan subay, astsubay ve sivil memurla-
rın özlük hakları ve konumları ise hâlihazırda
çözüme kavuşturulmadı. Askeri hastanelerin 
kapatılmasının askeri sağlık sistemini sekteye 
uğrattığını belirten Sağlık Hizmetleri Sendikası
(SAHİM-SEN) Başkanı Özlem Akarken,
“Bugün gelinen noktada maalesef ki askeri sağlık
sistemimiz çökme noktasına geldi. Bundan 5
sene önce sorgusuz sualsiz hastanelerin kapatıl-
ması asker tedavisinin doğru yöntemlerle ve 
zamanında yapılamamasına sebep oldu” dedi. 
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AMBULANS VE SAĞLIK
EKİBİ HAZIR OLMALIYDI
22 Ekim tarihinde Tunceli’de operasyon
sırasında yaralanan ve kaldırıldığı hasta-

nede şehit olan Burak Tortumlu’ya değinen
Özlem Akarken, “Şehidimiz doğru olmayan
yöntemlerle hastaneye taşındı. Helikopterin iniş
yapacağı yerde ambulans ve sağlık ekibinin hazır
olması gerekiyordu” ifadelerini kullandı. Hasta-
nelerde ambulans olmadığını ve ambulans ihti-

yacının 112 Acil tarafından
karşılandığını belirten Akarken, “En
yüksek randımanla çalışan askeri
hastanelerimiz yıllar önce sorgusuz
sualsiz kapatıldı. Bu tür acı haberleri
duymamak adına askeri anlamda
uzmanlaşmış hastanelere ihtiyacımız
var” açıklamasını yaptı.
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İYİ Parti lideri Akşener, "Sayın
Erdoğan'ın 2022 bütçesinde

yoksulluğa, enflasyona, işsizliğe, gelir
dağılımındaki adaletsizliğe çözüm
yok. Erdoğan'ın giderayak milletimize
attığı son kazığın bütçesidir" diye ko-
nuştu. “Ak Parti iktidarı milletimizin
dertlerini umursamayı
bırakalı çok oldu”
diyen Akşener, “Attık-
ları adımlarda, aldık-
ları kararlarda
milletimizin gerçekle-
rine dair bir empati
kırıntısı bile göremi-
yoruz” ifadelerini 
kullandı. I SAYFA 7
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Millete attığı
bu son kazık

ERDOĞAN’A BÜTÇE TEPKİSİ
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Kesilmekten
kurtuldular

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tez-
kereye ret oyu veren CHP'ye

yüklendi. Erdoğan, “Burada önemli
olan ülkemizin en büyük 2. partisi
durumundaki CHP'nin terör örgü-
tünün oyuncağı HDP'ye teslim ol-
ması, biat etmesi, boyun eğmesidir.
Yazık” dedi. Oylama öncesinde
HDP yöneticilerinin muhalefete çağ-

rılarını hatırlatan Erdoğan, “CHP
açıkça tehdit ediliyordu. Tabii böyle
bir durumda onurlu bir liderin çıkıp
'Siz kim oluyorsunuz da bizi tehdit
ediyorsunuz' diyerek HDP'lilere
ağızlarının payını vermesi beklenirdi.
Ama karşımızda maalesef artık
böyle bir CHP mevcut değildir” 
eleştirisinde bulundu. I SAYFA 7
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ÖZEL HABER
ANIL BODUÇ

CHP, HDP’YE
BOYUN EGDI

Kanal D’nin fenomen dizisi
Arka Sokaklar'da sigorta ve

maaş krizi büyüyor. Set çalışanları-
nın sigortasının geç yapıldığı ve
maaşlarının ödenmediği Arka So-
kaklar dizisinde ilk ayrılık gerçek-
leşti. Set ekibi ödemeler yapılana

kadar sete çıkmama ka-
rarı alırken, dizinin 14
sezondur sanat yönet-
menliğini yapan Çiğdem
Çimen Şerefoğlu'ndan
flaş istifa kararı geldi. 
I SAYFA 13

ç

ARKA SOKAKLAR’DA
EKONOMİK KRİZ!

Damga'ya konuşan SAHİM-SEN Başkanı Özlem Tekin Akarken, 2016 yılında Sağlık Bakanlığı'na devredilen
askeri hastanelerin tekrar açılmasını istedi. 22 Ekim'de Tunceli'de operasyon sırasında yaralanan Uzman
Çavuş Burak Tortumlu'nun hastaneye yanlış yöntemlerle taşındığını ve bu nedenle şehit olduğunu savunan
Akarken, “Helikopterin iniş yapacağı yerde ambulans ve sağlık ekibinin hazır olması gerekiyordu” dedi

Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı Durmuş Yılmaz, Irak

ve Suriye'de TSK’nın 2 yıl daha
görevinin uzatılmasına ilişkin tezke-
reye 'hayır' oyu vermesine ilişkin
"Partim 'evet' oyu vermiş olabilir.
Demokraside her şey mümkün.
Herkesin aynı şeyi
düşünmesi şart değil.
Eğer bunu yaparsak
ilerleriz" dedi. Yıl-
maz, "Bu yöneticiye
2 yıl süreyle ülkenin
kaderi teslim 
edilmemeli. Benim
gerekçem budur" 
ifadelerini kullandı.
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Demokraside
her şey mümkün

GEREKÇESİNİ AÇIKLADI

Durmuş Yılmaz

Merkez Hakem Kurulu
(MHK) Başkanı ve üyeleri res-

men belli oldu. TFF’den yapılan
açıklamada, “Türkiye Futbol Fede-
rasyonu Yönetim Kurulu, gerçekleş-
tirdiği toplantıda Merkez Hakem
Kurulu'nun Başkan ve üyelerini belir-
ledi” denildi. Yapılan
duyuru neticesinde,
yeni MHK başkanı-
nın Ferhat Gündoğdu
olduğu ifade edildi.
Gündoğdu, geçtiği-
miz haftalarda istifa
eden eski MHK üyesi
Metin Tokat’ın yerine
üyeliğe getirilmişti.
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Yeni MHK Başkanı
Ferhat Gündoğdu

TFF AÇIKLAMA YAPTI

Ferhat Gündoğdu

SEDYE YERINE
PANCODA TASINDI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
Kaynarca-Pendik-Tuzla metro hattı-

nın kazma işlemini gerçekleştiren TBM 
cihazının geçişi için düzenlenen etkinlikte
konuştu. İBB Meclisi'nden  dış borçlanma
için onay aldıklarını belirten İmamoğlu,
“İstanbul için hayati önem arz eden diğer
konularda da bizi bekletmemelerini ve hız-
lıca bize ayak uydurmalarını her siyasi
parti grubuna da buradan tavsiye ediyo-
rum. Çok acelemiz var” dedi. I SAYFA 9
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ACELEMİZ VAR
BEKLETMEYİN!

ÖZEL HABER
DİLEK BOZKURT

SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKME NOKTASINDA; ASKERİ HASTANELER YENİDEN AÇILMALI

Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu, Tun-
celi'de gerçekleştirilen Eren-7 Operasyonu'nda
teröristlerle girdiği çatışmada vurulmuş, heli-
kopterle Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve
Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Ancak
Tortumlu'nun helikopterin piste inişi sonrasında

sedyeyle ve sağlık görevlileri tarafından değil
silah arkadaşları tarafından panço üzerinden
taşındığı görüldü. Olaydan sonra hastanenin
başhekimi açığa alındı. 2 yıllık evli olan Tor-
tumlu'nun İkra Deren isminde ki 6 aylık kızının
cenazedeki bakışları yürekleri dağladı.

BAŞHEKİM AÇIĞA ALINDI

6 AYLIK 
İKRA BABASIZ

KALDI

6 AYLIK 
İKRA BABASIZ

KALDI

6 AYLIK 
İKRA BABASIZ

KALDI

6 AYLIK 
İKRA BABASIZ

KALDI

6 AYLIK 
İKRA BABASIZ

KALDI

6 AYLIK 
İKRA BABASIZ

KALDI

İstanbul'un en önemli içme
suyu kaynaklarından olan ve

kente yıllık 100 milyon metreküp
içme suyu sağlayan Büyükçekmece
Gölü mutlak koruma havzasında
yapılan kaçak yapılar yıkıldı. Bü-
yükçekmece Belediyesi, kaçak yapıl-
dığı tespit edilen 25 yapıyı çevik
kuvvet ve zabıta ekiplerinin gözeti-
minde yerle bir etti. Belediyeden ya-
pılan açıklamada, kaçağa karşı
kararlılık vurgusu yapıldı. I SAYFA 4

HEPSİ TEK TEK YIKILDI
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Su havzasında
25 kaçak yapı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir
Pakdemirli, "İnsanlığın bu-

günkü gelişmişlik düzeyinin temel-
leri İslam coğrafyasında atılmış
olsa da bugün Müslümanların ya-
şadığı sorunların sebepleri üzerinde

iyi düşünmek gerekir.
Aksi takdirde sadece
şikayet ederek, sadece
konuşarak bir yere
varamayız. Hele ki
çözümü başkaların-
dan beklersek elde
edecek hiçbir şeyimiz
yok" ifadelerini 
kullandı. I SAYFA 8

ÇÖZÜM BEKLENMEZ
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Konuşarak bir
yere varamayız

BIR CINNET DAHA!
Beylikdüzü'nde

emekli polis me-
muru Alaaddin

T., tartıştığı eşi ve
kızını tabanca ile

yaraladıktan
sonra intihar etti.
Saldırgan haya-

tını kaybeder-
ken, anne ve kızı
hastanede tedavi

altına alındı

Olay, Beylikdüzü Adnan Kah-
veci Mahallesi'nde bulunan 4

katlı apartmandaki dairede meydana
geldi. İddiaya göre, emekli polis me-
muru olduğu öğrenilen Alaaddin T.,
eşi S.T. ile tartışmaya başladı. Tar-
tışma sırasında belirlenemeyen bir
nedenle cinnet getiren emekli polis
memuru, evinde bulunan tabanca ile
önce eşine daha sonra da kızı E.T.'ye
(20) ateş etti. Silahtan çıkan mermi-
ler S.T.’nin karnına, E.T.’nin de ba-
cağına isabet etti. Eşi ve kızının
yaralanmasının ardından Alaaddin
T., tabanca ile başına ateş ederek in-
tihar etti. Emekli polis memuru olay

yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan
anne ve kızının durumunun iyi ol-
duğu öğrenildi. Polis ekiplerinin
olayla ilgili çalışması sürüyor.
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Türk Tabipler Birliği ve İstanbul Tabipler
Odası üyeleri, Kovid-19'un mesleki hasta-

lığı sayılması ile asistan hekimlerin mesai saat-
lerin düzenlenmesi için eylem yaptı. Grup
adına konuşan Kadın Doğum Asistan Hekimi
Dr. Handan Turhan Karakuş, "Hekimler birçok
ülkede Kovid-19 meslek hastalığı sayılırken
bizim ülkemizde hala daha yasal düzenlemesi
yapılmadığı için göç ediyor" dedi. I SAYFA 9
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Doktorlardan
kovid eylemi

Nihayet
yapılıyor!

Arnavutköy'de çok 
sayıda trafik kazasının

yaşandığı Egemen Cadde-
si'ne kazaları önlemek için ya-
pılan kasis sürücülere zor
anlar yaşattı. Sürücülerin
görmekte zorlandığı ve yük-
sekliği nedeniyle araçlarına
hasar verdiği kasis için yeni-
den düzenleme çalışması
başladı. I SAYFA 9
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Afet
eğitimi
nefes
kesti
HABERİN DEVAMI SAYFA 4

Bekir Pakdemirli

Ekrem 
İmamoğlu

Recep Tayyip
Erdoğan



ROMATIZMANIN sadece tek çeşit has-
talıktan oluşmadığına ve 30-40 farklı çeşit 
romatizmal hastalık görüldüğüne işaret eden 
Doç. Dr. Şahin, Türkiye’de çocuklar arasında 
romatizmal hastalık yaygınlığına da değinerek 
sözlerini şöyle noktaladı: “Toplumda sıklığına 
baktığımızda 200’de 1 oranda diyebiliriz. Tür-
kiye’de FMF dediğimiz Ailesel Akdeniz Ateşi 
hastalığı çok sık, her 500 ila 1000 çocukta bir 
görülüyor. Diğer romatizmal hastalıklarla da 
birleşince yaklaşık 200-300 çocukta bir roma-
tizmal hastalığa rastlayabiliyoruz. Çocukta 
sabahları uyandığında belirgin olan katılık 
hali, hareket edememe hali, eklemlerinde 

şişlik, uzun süre geçmeyen döküntüler, 
yine Ailesel Akdeniz Ateşi için tekrar-
layan karın ağrısı ateş göğüs ağrısı, 
yine PFPA dediğimiz bir sendromda 
ayda bazen üçe varan ateşlenme yani 
tekrarlayan ateşli hastalık oluyorsa, 
onların özellikle romatoloji bölümü-
ne başvurmasını öneriyoruz. Sadece 
gözü tutan romatizmal hastalıklar daha 
çok 2 ila 8 yaş arasında çok görülüyor. 
Ama diğer romatizmal hastalıklar, farklı 
alt gruplarda farklı yaş gruplarını tutuyor. 
Yani 0 yaştan 18 yaşa kadar her yaşı 
etkileyebiliyor.”

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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1 Kasım Vegan Günü ile beslenme rutininden hayvansal ürünleri tamamen çıkaran veganlarda görülebilecek vitamin ve mineral eksiklikleri 
tekrar gündemde. Uzmanlar, sağlıklı yaşamın korunması için veganların günlük rutinlerinde besin takviyelerinin olması gerektiğini vurguluyor

SON yıllarda Avrupa ülkeleri 
başta olmak üzere tüm dünya-
da popülerleşen veganlık ne-

redeyse her yaş ve kesimde görülen 
bir yaşam tarzı haline geliyor. Etik 
sebeplerle hayvan hayatının doku-
nulmazlığını savunanların yanı sıra, 
küresel ısınma ve karbon salınımı-
nın tüm dünya için birincil endişe 
olması, hayvansal ürün tüketiminin 
karbon ayak izi üzerindeki etkisi gibi 
konular da gündemde yer buluyor. 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 
Organizasyonu’nun yayınladığı 
verilere göre; dünyaya yayılan sera 

gazlarının yüzde 15’i hayvancılık-
tan kaynaklanıyor ve 2050 yılında 
beklendiği üzere dünya nüfusu 9 
milyar 600 milyona ulaşırsa, hayvan-
sal ürünlere olan talebin yüzde 70 
oranında artacağı tahmin ediliyor. 
Bütünsel sağlığın destekçisi Zade 
Vital, tamamen bitkisel içeriklerden 
oluşan vegan ürün seçenekleri ile 
her kesimden sağlıklı yaşam tutku-
nunu desteklemeyi sürdürüyor. 

Demir, çinko magnezyum eksikliği
Demir, çinko ve magnezyum çoğun-
lukla et ve süt ürünleri gibi hay-

vansal kaynaklı gıdalar ile alınıyor. 
Dolayısıyla bitkisel beslenenlerde 
sıklıkla bu maddelerin eksikliğine 
rastlanabiliyor. Zaman zaman baş 
ağrısı, halsizlik gibi fiziksel belirtiler 
verse de çoğunlukla doktor kontrol-
leri sırasında tespit ediliyor. Zade 
Vital %100 vegan içerikli demir, 
çinko ve magnezyum destekleri nor-
mal enerji oluşum metabolizmasına, 
normal kemiklerin korunmasına, 
bağışıklık sisteminin normal fonk-
siyonununa katkıda bulunmasının 
yanı sıra; yorgunluğun ve bitkinliğin 
azalmasında da rol oynuyor. 

Veganlar için besin takviyesi şart

COCUKLARIN GOZUNECOCUKLARIN GOZUNE
GOZUNUZ GGOZUNUZ GiiBBii BAKIN BAKIN

200-300 çocukta hastalık var

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Romatoloji Bilim Dalı’ndan Doç. 
Dr. Sezgin Şahin, çocuklarda göz sağlığının asla ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi

İİstanbul Üniversitesi Cerrahpa-
şa Tıp Fakültesi Çocuk Roma-
toloji Bilim Dalı’ndan Doç. Dr. 

Sezgin Şahin ve Prof. Dr. Özgür 
Kasapçopur’un liderliğinde yapılan 
ve içinde Hacettepe Üniversitesi, 
Dokuz Eylül Üniversitesi ile Ümra-
niye Eğitim Araştırma Hastanesi’n-
den araştırmacıların da yer aldığı 
çok merkezli bir çalışmada, roma-
tizmalı çocuklarda, romatizmal 
hastalık çeşitlerinin ve buna bağlı 
göz tutulumunun (üveit) önemi ve 
sıklığı araştırıldı. Kısa adı JUPI-
TER olan çalışmada, çocuklardaki 
en sık kronik eklem romatizması 
nedeni olan ‘jüvenil idyopatik artrit’ 
hastalığında, hastaların neredeyse 
yüzde 10’unun gözünde de tutulum 
olduğu ve bunların yaklaşık yüzde 
15’ine ilaç tedavisi uygulanmasına 
rağmen düzelmediği için çeşitli 
göz ameliyatları yapılmak zorunda 
kalındığı belirtildi. Çalışma, Avru-
pa Çocuk Romatoloji Derneği’nin 
(Pediatric Rheumatology Euro-
pean Society) resmi yayın organı 
Pediatric Rheumatology dergisinde 
de yayınlandı. Çalışmayı yürüten 

Doç. Dr. Sezgin Şahin, birkaç türü 
dışındaki tüm romatizmalı çocuklar 
ve hatta erişkinlere, hem hastalığa 
hem de tedaviye bağlı göz komp-
likasyonları ve körlük gelişimini 
engellemek için düzenli aralıklarla 
göz muayenesi yapılmasının önemi-
ni vurguladı.

Körlüğe kadar gidebiliyor
Doç. Dr. Şahin, çalışmayı, Tür-

kiye’de yaklaşık 15 yıldır romatiz-
mal hastalığı olan çocuklarda göz 
tutulumu sıklığı ile ilgili yeterince 
veri olmaması nedeniyle yaptık-
larını anlatarak “Ankara, İzmir 
ve İstanbul’dan iki merkez olmak 
üzere 500’e yakın romatizmal 
hastalığı olan çocukta göz tutulum 
(üveit) sıklığını araştırdık. Çocuk-
ların yaklaşık yüzde 10’unda göz 
tutulumu olduğu, bunların da yüzde 
15’inin göz hekimleri tarafından 
ameliyat edilmek zorunda kalın-
dığı ortaya çıktı. Bunun nedeni de 
kimisinde katarakt oluyor, kimisin-
de gözde yapışıklık görülebiliyor. 
Buna bağlı olarak da çocuklarda 
belirgin görme kaybı oluyor. Kör-
lüğe kadar gidebiliyor. Bu hastalar 
takip edilmezse, tedavi olmazsa ya 

da ameliyat edilmezse, körlük riski 
yüzde yüz” dedi.

Göz kontrolleri aksatılmamalı
Romatizma teşhisi alan ço-

cukların ailelerine mutlaka göz 
takiplerine gitmeleri gerektiğini 
söylediklerini ama zaman geçince, 
bir de araya Kovid pandemisinin 
girmesiyle bu takiplerin çok aksa-
tıldığını belirten Doç. Dr. Şahin, 
“Göz kontrolleri aksatıldığı zaman 
çocuğun göz tutulumu çok daha 
ilerlemiş bir halde karşımıza gele-
biliyor. Romatizmalı çocuğu olan 
aileler, hatta romatizma hastası tüm 
yetişkinler göz takiplerini aksatma-
sınlar. Ayrıca, romatizma tedavi-
sinde kullandığımız ilaçlar da gözü 
çok ciddi etkileyebiliyor, ciddi yan 
etkileri olabiliyor. O yüzden mutla-
ka göz kontrollerine gidin diyoruz 
hastalarımıza. Ama maalesef ger-
çekten bu kontrollerine aksatmadan 
giden belki yüzde 40-50 civarında. 
Yani hastaların neredeyse yarısı 
her seferinde uyarılarımıza rağmen 
düzenli göz kontrollerine gitmiyor” 
diye konuştu.

Romatizma hastalarının bu ala-
nında ihtisaslaşmış göz hekimlerine 

ulaşmakta da zorlanabildiğine işaret 
eden Doç. Dr. Şahin, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Örneğin Diyarbakır’dan, 
başka illerden gelen hastalarımız 
var bizim kliniğimizde. Üveit için 
çoğunlukla başlangıçta çocuk dok-
torlarına başvuruyor aileler. Çünkü 
çocuğun gözünde kızarıklık, ışığa 
hassasiyet, yaşarma gibi konjukti-
vit dediğimiz göz enfeksiyonu ile 
karıştırılabilecek belirtilerle başlıyor 
üveit. Çoğu antibiyotikli damla-
lar ile tedavi edilmeye çalışılıyor 
ama bu işe yaramıyor ve tedavi 
gecikmiş oluyor. Klasik antibiyo-
tikli göz damlaları ile düzelmeyen 
konjonktivitlerde hastaların hemen 
göz doktoruna başvurmaları çok 
önemli. Çünkü herkesin uzmanlık 
alanı farklı, çocuk hekimi üveit 
teşhisi koyamayabilir ama her göz 
doktoru üveiti rahatlıkla teşhis 
edebilir. Teşhis değil ama tedavi 
belli başlı merkezlerde yapılabiliyor. 
Yoksa göz doktorlarının hepsi üveit 
teşhisini koyabilecek yetkinlikte. 
Şöyle bir durum daha var, eklem 
bulgusu olmayan çocuklarda bir de 
‘göz romatizması’ dediğimiz tablo 
oluşabiliyor. Bu nedenle göz takibi 
çok önemli.”

ZEYNEP VURAL

COVID-19 salgının aşıların önemini ve 
gerekliliğini bir kez daha ortaya koydu-
ğunu belirten Izmir Kent Hastanesi Kadın 
Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. 
Aşkın Doğan aşıyla korunabilen kadın 
kanserlerine dikkati çekti. Doğan, serviks 
kanserinin az gelişmiş veya gelişmekte 
olan ülkelerde kadınlarda kansere bağlı 
ölümlerde ilk sıraya kadar çıkabildiğini 
ifade ederek şunları söyledi: “Rahim ağzı 
kanserlerinin en önemli nedeni ‘Human 
Papilloma Virüsu’dur. Bu virüse maruz 
kalmayı kolaylaştırıcı nedenlere baktığı-
mızda seksüel aktivitenin artık daha er-
ken yaşlarda başlaması, birden fazla sek-
süel partnerin olması, seksüel temas ile 
geçirilen hastalıklara daha sık rastlanma-
sı, düşük sosyo ekonomik durum ve siga-
ra kullanımı ön plana çıkmaktadır. Erken 
evre rahim ağzı kanserleri genelde belirti 
vermez. Hastalığın tanısı rutin jinekolojik 
muayene ve ardından yapılan biyopsi ile 
koyulur. Rutin tarama programlarıyla da 
hastalık daha çok başında yakalanabilir 
ve tedavi yoluna gidilir. Oysa günümüzde 
kişileri bu hastalıklardan aşıyla korumak 
mümkün. HPV’nin en çok kanser yapan 
tiplerine karşı geliştirilen ve koruyucu-
luğu yüksek olan aşılar mevcut. Önemli 
olan bu hastalığa karşı farkındalığı artır-
mak ve aşı konusunda anne ve babaların 
bilinçlenmesini sağlamak.”

İdeal aşılanma yaşı 11-12
Hastalıktan korunmanın en doğru ve 
kolay yolunun aşı olduğunun altını çizen 
Doç. Dr. Doğan, ebeveynleri uyardı ve 
aşılanma yaşı konusunda şu bilgileri 
verdi: “Sadece aşılama ile Avusturalya’da 
popülasyonun yüzde 70’i aşılandığında 
kanser öncesi lezyonlarda yüzde 38 düşüş 
sağlanmıştır ki bu öngörü ile ileri evre 
kanserleri çok daha fazla engellediğini 
söyleyebiliriz. 9-15 yaş arası kız çocukları 
önerilen yaş grubu olsalar da ideal aşılan-
ma yaşı 11-12’dir. 27 yaşından sonra rutin 
olarak önerilmemekle birlikte daha önce-
den düşük riske sahip olduğu düşünülü-
yorsa (daha önce seksüel deneyimi olma-
mış veya az sayıda partneri mevcutsa) ve 
sonraki hayatı HPV açısından risk içeriyor-
sa aşı önerilebilir. 13-26 yaş arası ise daha 
önce aşılanmamış ise veya aşı takvimi 
tamamlanmamış ise aşı bu yaş grubuna 
da önerilmektedir. Aşı yaş grubuna göre 
15 yaş altın-
daki kişilere 2 
üstündekilere 
ise 3 doz olacak 
şekilde planlan-
maktadır. Bir 
diğer önemli 
husus ise sağlık 
çalışanları yaş 
sınırı gözetil-
meksizin aşı 
programına 
dahil edilmeli-
dir.”

Kız çocukları 
AŞI OLMALI

Jinekolog Doç. Dr. Aşkın Doğan, 
rahim ağzı (serviks) kanserlerin-
den aşıyla korunmanın mümkün 
olduğunu hatırlatarak kız çocuğu 

sahibi anne babalara seslendi. 
Kısaca HPV denilen ‘Human Papil-
loma Virus’ünün neredeyse tüm 
serviks kanserlerinin en önemli 

nedeni olduğunu belirten Doç. Dr. 
Doğan, “Sağlıklı bir gelecek için 
kız çocuklarınızı aşılatın” dedi

PANDEMI sürecinde spor 
salonları gibi kapalı alanlarda 
spor yapmak sakıncalı hale 

gelince doğa sporlarına ilgi arttı. Fi-
ziksel aktivitelerin olumlu etkilerini, 
doğanın olumlu etkileri ile birleştiren 
doğa sporlarının beden ve ruh sağlığı 
için çok faydalı olduğunu vurgula-
yan uzmanlar, aktiviteler sayesinde 
obezite ve kalp-damar hastalıkların-
da azalma, fiziksel kondisyonda artış 
saptandığına dikkat çekiyor. Uzman-
lar, sıvı tüketiminin yanı sıra yapıla-
cak spora uygun ayakkabı ve kıyafet 
seçilmesini tavsiye ediyor. Doğa 
sporları deyince akla yürüyüş, bisik-
let, kampçılık ve dağcılık gibi açık 
havada   yapılan aktivitelerin geldi-
ğini belirten Doç. Dr. Nihal Özaras, 
“Özellikle pandemi döneminde 
spor salonları gibi kapalı alanlarda 
spor yapmak sakıncalı hale gelince 
doğa sporları toplumda daha yaygın 
yapılmaya başladı. Sadece doğada 
bulunmanın bile çok yararlı etkileri 

olduğunu söyleyebiliriz.” dedi. 

Beden ve ruh sağlığı için faydalı
Fiziksel aktivitelerin olumlu etki-
lerini doğanın olumlu etkileri ile 
birleştiren doğa sporlarının hem 
bedensel hem ruhsal sağlık için çok 
faydalı olduğunu vurgulayan Özaras, 
“Pek çok bilimsel araştırmada doğa 
sporlarının faydalarından bahsedi-
liyor. Bu aktiviteler ile obezitede, 
kalp-damar hastalıklarında azalma, 
fiziksel kondisyonda artış saptandı. 
Ayrıca genel iyilik halinde, hayat 
kalitesinde ve mutluluk düzeyinde 
iyileşme gözlemlendiğinden bahsede-
biliriz.” ifadelerini kullandı.
Öncelikle kıyafet seçiminin yapılacak 
spora uygun olması gerektiğini vur-
gulayan Özaras, “Çok terlemeye veya 
üşümeye neden olacak giysiler seçil-
memeli, mümkünse bu sporlar için 
özel üretilmiş, fonksiyonel kıyafetler 
kullanılmalı. Ayakkabılar da yine 
doğada kullanmaya elverişli olmalı 

ve kaymaya  izin vermemeli. Özellik-
le uzun süreli sporlarda yeterli sıvı ve 
gıdanın alınması da çok önemli. Aksi 
durumda durumda çabuk yorulma, 
halsizlik ve hatta bayılma olabilir.” 
diyerek önemli tavsiyelerde bulundu.

Spora hafif düzeyde başlanmalı
Doç. Dr. Nihal Özaras, doğa sporları 
yaparken yaralanmaların meydana 
gelebildiğine dikkat çekti ve sözlerini 
şöyle tamamladı: “Sık görülen yara-
lanmalar arasında bağ ve kaslarda 
zorlanmalar, eklemlerde burkulmalar 
sayılabilir. Bunları engellemek için 
aktivitelere hafif düzeyden başlayıp 
zorluğu kademeli olarak artırmak 
gerekiyor. Ayrıca ağır fiziksel aktivite 
öncesi mutlaka ısınma egzersizleri 
yapılmalı. Düşme ve çarpmalara bağlı 
çatlak, kırık veya kafa yaralanmaları 
da bu sporlar sırasında gelişebilir. 
Spora uygun yardımcı ekipmanları 
edinmek ve kullanmak bu yaralanma-
ların engellenmesini sağlayacaktır.”

DOĞADA SPOR YAPARKEN
NELERE DIKKAT ETMELIYIZ?
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KüçüKçeKmece'de ormanlık alanda
ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu.
Üzerinden kimlik çıkmayan 25 yaşların-

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

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

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

Hastaneye beni almadılar

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

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

Eve girmek istemiyorum

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

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

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

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

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

arası anma sürüşü yapıldı.

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

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

Umut'la hiç tanışamadı

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

Mücadele edeceğiz

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

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

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

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

BISIKLETLI
PROTESTO

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

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

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

Kendimi kenara attım

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

Maganda dehşeti

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

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

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

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

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

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

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

Hastaneye beni almadılar

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

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

Eve girmek istemiyorum

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

Gel desem gelemez!
Eyüpsultan'da geçen hafta karşıdan karşıya geçerken minibüsün çarpmasıyla metrelerce savrulan ve hayatını kaybeden
Buse Pervin Saltıkalp'ın babası Cem Saltıkalp, "Evimde her yerde hayali var kızımın. Eve girmek istemiyorum. Gel
desem gelemez, kalk mezarından gel desem gelemez. Sadece adalet istiyorum" açıklamalarında bulundu
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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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KAZA, saat 07.55 sıralarında 
Ambarlı Limanı yolu Avcılar 
istikametinde yaşandı. Edinilen 

bilgiye göre, işçi taşıyan 34 LAG 773 
plakalı servis aracı, emniyet şeridinde 
park halindeki 34 TK 2864 plakalı TIR’a 
arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile dev-
rilen servis aracındaki 8 kişi yaralandı. 
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve 
itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekip-
leri, yaralıları çıkarıp sağlık ekiplerine 

teslim etti. İlk müdahaleleri yapılan ya-
ralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. 
Polis ekiplerinin kaza ile ilgili incelemesi 
sürüyor. Kaza nedeniyle kapanan yolda 
limana gidecek olan TIR’lar yoğunluk 
oluşturdu. Bekleyen TIR sürücülerinden 
Saim Çiftçi, “Burada kaza olmuş. Ağır 
yaralılar varmış. Yol kapalı. Bekliyoruz” 
dedi. Başka bir sürücü ise “Vaziyet bu 
işte geçemiyoruz. Yol kapalı. İşe gidece-
ğim gidemiyorum” ifadelerini kullandı.

TIR’a çarpan servis 
minibüsü devrildi!

Beylikdüzü Ambarlı Limanı yolunda TIR’a arkadan çarpan servis aracı 
devrildi. Kazada 8 kişi yaralanırken, yol trafiğe kapandı

Olay, dün saat 14.00 sıralarında 
Sultangazi Sanko Sanayi Sitesi’n-
de meydana geldi. İddiaya göre 

Mustafa P., satışa çıkardığı otomobilini 
bir ekspertiz firmasına götürdü. Firma 
çalışanları, inceleme sonucu tespit ettik-
leri otomobilin birçok yerindeki kusurları 
sahibi Mustafa P.’ye bildirdi. Otomobilin-
de bir kusur bulunmadığını belirten araç 
sahibi, firma çalışanları ile tartışmaya 
başladı. Saldırdığı çalışanların karşılık 
vermesi üzerine Mustafa P. koşarak iş ye-
rinden ayrıldı. Kısa bir süre sonra babası 
Yasin P., ile birlikte olay yerine başka bir 
araçla gelen Mustafa P., firma çalışanları-
nı darp etmeye çalıştı. İş yerinde başlayan 
kavga dışarıya taştı. Bu sırada Mustafa 
P., Ferdi Gökçe ve Enes Morkoç’ı bıçak-
ladı. Ferdi Gökçe belinden yaralanırken, 
dayısı olduğu öğrenilen Enes Morkoç 
karnından yaralandı. Olaya tanık olan 
çevre esnafı, kavgayı ayırarak, baba-oğ-
luna dövmeye çalıştı. Kaçan baba-oğul 
aynı sanayi sitesinde bulunan çalıştıkları 
iş yerine gitti. Burada esnaf tarafından 
yakalanan baba-oğul, çağrılan polise tes-
lim edildi. Haber verilmesi üzerine olay 

yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Gökçe 
ve Morkoç’u ambulanslarla Sultangazi 
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 
kaldırdı. Enes Gökçe’nin hayati tehlike-
sinin bulunduğu, dayısı Enes Morkoç’un 
sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 
Polis, Mustafa P., ve Yasin P.’ye ait olay 
yerindeki iki otomobili, yediemin otopar-
kına götürdü.

Kameralar kaydetti
Öte aynadan yaşananlar sanayi site-
sinin güvenlik kameralarına yansıdı. 
Görüntülerde, otomobil sahibi Mustafa 
P.’nin, çalışanlar ile tartıştığı, koşarak 
iş yerinden ayrıldığı görülüyor. Kısa bir 
süre sonra babası Yasin P., ile başka 
bir araçla iş yerine gelen Mustafa P., ça-
lışanlar ile tartışıyor. Tartışma kısa bir 
süre sonra kavgaya dönüşüyor. Dışarı 
taşan kavgada Mustafa P., üzerindeki 
bıçağı çıkararak, Ferdi Gökçe ve Enes 
Morkoç’ı bıçaklıyor. Baba-oğul araya 
giren esnafın tepki göstermesi üzerine 
koşarak olay yerinden kaçıyorlar. Çevre 
esnafının da baba-oğlu takip ettiği gü-
venlik kameralarına yansıyor. DHA

Sultangazi’de, götürdüğü ekspertiz dükkanında otomobilinin kusurlarının 
söylenmesine sinirlenen araç sahibi firma çalışanlarıyla tartıştı. Tartışmanın 

kavgaya dönüşmesi üzerine koşarak kaçan araç sahibi, kısa bir süre sonra 
babasıyla iş yerine geldi. Baba-oğul tartıştıkları firma çalışanlarından iki kişiyi 
bıçakladı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, baba oğul gözaltına alındı

İstanbul’da evlere girerek hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı. 
Şüphelilerden birinin masör olduğu, sözde masaj yapmak için girdiği evlerde keşif yaparak para ve 

ziynet eşyası bulunan adresleri hırsızlık yapmaları için iki arkadaşına haber verdiği ortaya çıktı

Maltepe, D-100 Karayolu Kartal istikametinde makas atarak iler-
lediği öne sürülen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 

otomobil, önündeki taksiye çarptı. Kaza yapan araçlara da arkadan 
gelen başka bir otomobil çarptı. Zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

Masaj diye hırsızlığa gitti!

ZEYTINBURNU’NDA yolun 
karşısına geçerken otomo-
bilin çarptığı yaya hayatını 

kaybetti. Asya Aydos’un otomobilin 
çarpmasıyla metrelerce savrulduğu 
kaza anları güvenlik kamerasına 
yansıdı. Kaza, 19 Ekim günü Ken-
nedy Caddesi’nde meydana geldi. 
Sahil yolu olarak da bilenen yolun 
karşısına geçmeye çalışan Asya 
Aydos (22)’a hızla gelen otomobil 
çarptı. Çarpmanın etkisiyle metre-
lerce savrulan Aydos, ağır yaralandı. 
Yaralı kadının yardımına çevredeki-
ler koştu. İhbar üzerine olay yerine 
polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin 
ardından yaralı kadın hastaneye 
kaldırıldı. Aydos, hastanede yapılan 
tüm müdahalelere rağmen kurtarı-
lamayarak hayatını kaybetti. Polis 
olayla ilgili çalışma başlattı. Güven-
lik kameraları tarafından kaydedilen 
görüntülerde, genç kadının orta 
refüje kadar geldiği ve yolun karşısı-
na geçmek için beklediği görülüyor. 
Yola çıkan kadının otomobilin çarp-
masıyla savrulduğu görülüyor.

ÜMRANIYE’DE 24 Ekim 
tarihinde Alemdağ Caddesinde-
ki tünel girişini otomobilleriyle 

kapatarak araç üzerinde dans eden 
sürücüler E.Y., S.Ö. ve Y.M.’e bin 8’er 
Lira cezai işlem uygulandı. Sürücüler 
ayrıca,  ‘Kara, deniz, hava veya demir-
yolu araçlarını kişilerin hayat, sağlık 
veya mal varlığı açısından tehlikeli 
olacak şekilde sevk ve idare eden kişi 
3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır’ maddesi uyarınca adli 
işlem yapılmak üzere adli makamlara 
sevk edildi. 

ISTANBUL’DA düzenlenen kaçak 
nargile tütünü operasyonunda pi-
yasa değeri 7 milyon 500 bin TL’yi 

bulan 16 ton 500 kilogram kaçak nargile 
tütünü ele geçirilirken 10 kişi gözaltına 
alındı.  İstanbul Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri, TIR’lar ile İstan-
bul’a getirdikleri TAPDK bandrolsüz 
nargile tütünlerini ihracat malı süsü ve-
rerek sahte irsaliyeyle Başakşehir’de bir 
depoda stokladıkları ardından da piya-
saya sürdükleri ihbarını alarak harekete 
geçti.  Başakşehir, Zeytinburnu, Bağcılar 
ve Fatih ilçelerinde 4 depo, bir iş yeri, 2 
kamyonet ve bir TIR’a ait dorseye ya-
pılan eş zamanlı baskında piyasa değeri 
yaklaşık 7 milyon 500 bin TL olan 16 ton 
500 kilo kaçak nargile tütünü ele geçiril-
di. Operasyon kapsamında 10 şüpheli ise 
gözaltına alındı. 

Karşıdan karşıya
geçerken öldü!

Bir tane akıllı yok!

KAÇAK TÜTÜN 
OPERASYONU

KAZA saat 00.30 sırala-
rında D-100 Karayolu 
Maltepe mevkii Kartal 

istikametinde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre; kimliği 
henüz belirlenemeyen ve makas 
atarak ilerlediği öne sürülen sü-
rücünün direksiyon hakimiyeti-
ni kaybettiği 34 RN 5162 plakalı 
otomobil, önünde ilerleyen 34 
TCH 92 plakalı taksiye çarptı. 
Taksi, çarpmanın şiddetiyle 
savrularak bariyerle çarparken 
aynı istikamette seyir halindeki 
34 GR 3801 plakalı otomobil 
sürücüsünün kazayı geç fark 
etmesi üzerine duramayarak 
araçlara arkadan çarptı. Kazada 
taksi sürücüsü ve makas atan 
otomobilin sürücü ve yolcusu 
yaralandı. İhbar üzerine polis 
ve sağlık ekipleri sevk edilirken 
tedbir amaçlı itfaiye ekibi de 

geldi. Yaralılar olay yerine ya-
pılan ilk müdahalenin ardından 
çevre hastanelere kaldırıldı. 
Kaza sebebiyle D-100 Karayolu 
Kartal istikametinde uzun trafik 
kuyruğu oluştu. 
Kazanın görgü tanığı bir taksi 
sürücüsü ise, “İki tane araç 
makas atarak Göztepe’den 
gelirken bizim taksiyi sıkış-
tırıyorlar ve zincirleme kaza 
oluyor. Taksici arkadaşımız şu 
an hastanede. Yaşayıp yaşa-
madığını bilmiyoruz. Durumu 
ağır şu an”” İfadelerini kullan-
dı. Kazaya karışan araçlardan 
meydana gelen akaryakıt ve yağ 
sızıntıları için kumlama ekip-
leri tarafından çalışma yapıldı. 
Hastaneye kaldırılan yaralıların 
hayati tehlikelerinin olmadığı 
öğrenildi. Polis kazayla ilgili 
soruşturma başlattı.  DHA

D-100’de zincirleme kaza

ISTANBUL Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri 
4 Ağustos, 13 Ekim 

tarihleri arasında yabancı 
uyruklu 3 kişiden toplam 20 
bin TL ve 8 bin 700 dolar pa-
ranın yankesicilik yöntemiyle 
çalınması olayına ilişkin 
güvenlik kamera görüntüle-
rini incelemesinin ardından  
O.A. ve R.G, isimli 2 şüphe-
linin eşgallerini belirleyerek 
harekete geçti. Merter, M. 
Nesih Özmen Mahallesi 
Fatih Caddesi üzerindeki 
döviz bürosu önünde ben-
zer bir yankesicilik olayını 

gerçekleştirdikleri görülen 2 
şüpheli suçüstü yakalanarak 
gözaltına alındı. Şüphelilerin 
üst aramalarında perdeleme 
yöntemi sırasında kullandık-
ları beyaz poşet ve 22 bin 335 
lira ele geçirilerek muhafaza 
altına alındı. Şüphelilerden 
O.A.’nın yoklama kaçağı 
olduğu ve hakkında “Silahla 
Tehdit” suçundan aranma 
kaydı bulunduğu tespit edilir-
ken tutuklanarak cezaevine 
gönderildi.   Diğer şüpheli  
R.G. ise adli kontrol hü-
kümleri uygulanarak serbest 
bırakıldı. 

OLAY anını anlatan iş yeri sahibi Emrah Gökçe, “Buraya bir 
araba geldi. Esnafımız araç getiriyor. Aracın ekspertizi komp-
le yapılıyor. Daha sonra burası kırık değil diyerek tartışma 
yaşanıyor. Alacaklı kişi zarar görüyor burada, biz bunları söy-

lemek zorundayız. Arkadaşlar gidiyor, adam topla-
yıp geliyorlar. Elemanlarımızı bıçaklıyorlar. Bıçak-
lananlardan birisi yeğenim birisi de ağabeyim. 
Yeğenimin durumu ağır. Bunlar yargıya taşınacak. 
Burası resmi bir kurum. Bunların cezalarını alma-
sını istiyoruz. Aracın kusurlarını söyledikten sonra 
bıçaklanıyorlar. Kaçıyorlar dükkana sığınıyorlar 
burada esnaflar zaten. Bu şekilde esnaflık olmaz 
biz görevimizi yapmak zorundayız. Şimdi polislere 
teslim ettik gereğini yüce adalete bıraktık” dedi.

1 YANKESICI 
TUTUKLANDI

Yeğenimin durumu ağır

iiKKii K KiiSSiiYYii  
BICAKLADIBICAKLADI
HASARI KABUL ETMEDHASARI KABUL ETMEDii

İş yerinde başlayan kavga dışarıya İş yerinde başlayan kavga dışarıya 
taştı. Bu sırada Mustafa P., Ferdi taştı. Bu sırada Mustafa P., Ferdi 
Gökçe ve Enes Morkoç’ı bıçakladı. Gökçe ve Enes Morkoç’ı bıçakladı. 
Ferdi Gökçe belinden yaralanırken, Ferdi Gökçe belinden yaralanırken, 
dayısı olduğu öğrenilen Enes Morkoç dayısı olduğu öğrenilen Enes Morkoç 
karnından yaralandı. karnından yaralandı. 

BEŞIKTAŞ, Balmumcu Mahallesi, 
Defne Çıkmazı Sokakta 12 Ekim 
2021 tarihinde polise başvuran 

mağdur H.A.Ç. evine giren hırsızların 
içerde bulunan ziynet eşyalarını çaldıkları-
nı söyleyerek, yardım istedi. Hırsızlık Büro 
Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan 
çalışmada hırsızların olaydan sonra ka-
çarken güvenlik kameralarına yakalandığı 
belirlendi. Polis bu görüntülerini kullana-
rak iki hırsızın kimliğini tespit 
etti. Kağıthane’de düzenlenen 
operasyonda hırsızlık olayı-
nı gerçekleştirdikleri iddia 
edilen Oğuzhan A.(21) ile 
Fatih A.(25) polis tarafın-
dan yakalandı. Şüphelilerin 
saklandıkları yerde yapılan 
aramada müşteriye ait 3 adet 
kol saati, 1 adet gümüş tespih, 
1 adet pırlanta bileklik, 1 adet 

pırlanta broş, 1 Altın kolye ele geçirildi. 
Şüphelilerden Oğuzhan A.’nın daha önce 
33 kez, Fatih A.’nın ise 11 kez gözaltına 
alındığı tespit edildi. Hırsızlık Büro Amir-
liğinde sorgulanan şüphelilerin, suç ortağı 
ise hırsızlık yapılan eve 2 gün önce gelen 
masörlük yapan Ercan A. olduğu ortaya 
çıktı. Masör Ercan A.’nın masaj için geldiği 
evde keşif yaparak ziynet eşyalarının yerini 
arkadaşlarına haber verdiği iddia edildi. 

Ercan A.’nın ayrıca konuşma-
lar sırasında ev sahiplerinin 
hangi saatlerde evde olduğu 
gibi bilgileri de arkadaşlarına 
aktardığı öğrenildi. Polis peşine 
düştüğü masör  Ercan A.’yı 
da gözaltına aldı. Asayiş Şube 
Müdürlüğünde sorgulanan 
şüpheliler Oğuzhan A., Fatih 
A., ve masör Ercan A. adliyeye 
sevk edildiler.

Güngören’de 4 Ağustos, 13 Ekim ta-
rihleri arasında yabancı uyruklu 3 ki-
şiden toplam 20 bin TL ve 8 bin 700 
dolar paranın yankesicilik yöntemiy-
le çalınması olayına ilişkin gözaltına 
alınan 2 kişiden biri tutuklandı
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İ stanbul'un Büyükçekmece ilçesin-
deki Büyükçekmece Gölü mutlak
koruma havzasında yapılan kaçak

yapılara geçit vermeyen belediye önceki
gün 25 yapının yıkımını gerçekleştirirken,
bölgeye yerleştirilen konteynerler de kal-
dırdı. Büyükçekmece Kararağaç Mahal-
lesi Eskice mevkisinde imarsız ve kaçak
inşa edilen 25 yapıyı tespit eden Büyük-
çekmece Belediyesi, yapı sahiplerine
yaptığı tebligatın ardından zabıta mü-
dürlüğü ekipleri gözetiminde yıkım işle-
mini gerçekleştirdi. İstanbul’un hayat
damarlarından olan Büyükçekmece
Gölü çevresinde içme suyu kaynaklarını
korumak için mücadele veren Büyükçek-
mece Belediyesi, 2018 yılında ve 2019
yerel seçimleri öncesinde kaçak olarak
yapılan 52 yapıyı yıkmıştı.

Korumaya kararlıyız

Büyükçekmece Belediyesi tarafından ya-
pılan açıklamada, Büyükçekmece sınır-
ları içerisinde kaçak yapılaşmaya
müsaade edilmeyeceğini belirterek, "İs-
tanbul'un en önemli içme suyu toplama
havzasını korumakta kararlıyız. Bugüne
kadar göstermiş olduğumuz kararlılığı
aynı şekilde sürdüreceğiz" denildi.

Herkes farklı
bir moda geçti

Sempozyuma, Sultangazi Kaymakamı
Uğur Kalkar, Sultangazi Belediye Baş-
kanı Av. Abdurrahman Dursun, İstanbul

İl Kültür ve Turizm Müdürü Çoşkun Yılmaz, Sağ-
lık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet
Erdöl ve çok sayıda sağlık çalışanı katıldı. Sultan-
gazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun,
yaptığı konuşmada, “Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Türkiye’de ilk virüs görüldü dediğinde herkes farklı
bir moda geçti. Bizde belediyeler olarak hızlı bir şe-
kilde çalışmalarımıza başladık. Temizlik konu-
sunda ciddi çalışmalar yaptık. Kamu
kurumlarında sıkı tedbirler aldık. Sağlık tesisle-
rinde ciddi önemler almaya gayret ettik. Sağlık ça-
lışanlarının motivasyonlarını yüksek tutacak çeşitli
faaliyetler düzenledik.
Koronavirüsle karşı kar-
şıya kalan vatandaşları-
mızı da unutmadık.
Evlerde dezenfekte çalış-
maları yürütmeye devam
ediyoruz. 12 adet ürünün
olduğu temizlik setini gö-
türüp küçük bir katkıda
bulunmaya gayret ediyo-
ruz. Bu çalışmalarla pan-
deminin önemini
anlatmaya, pandemiden
etkilenen insanlarımızın
yanında olmaya gayret
ediyoruz. Bilgilendirme
çalışmalarına da sarıldık”
diye konuştu.
Devlet elini çekmedi

Sultangazi’de olan her bi-
nanın kapısına 14 kural afişi yaptıklarını ifade eden
Dursun, “Her binanın kapısına en azından girer-
ken nelere dikkat etmesi gerekir diye afişler yapış-
tırdık. Böylece bilgilendirme çalışmalarını da
ulaştırmış olduk. Camilerde, ibadethanelerde,
kamu kurumlarında mesafeye ilişkin stickerlar,
uyarılar yaptık” diye konuştu. Türkiye dışında
diğer ülkelerin sağlığa ulaşımda büyük sıkıntılar
yaşadığını gördüklerini söyleyen Dursun, “Tür-
kiye’de ücretsiz olarak sağlığa ulaşım sağlandı. Bu
çalışmaların hepsi başta Cumhurbaşkanımız
olmak üzere Sağlık Bakanımızın koordinasyo-
nunda çok iyi bir şekilde yönetildi. Devletimiz insa-
nının elinden bir an olsun elini çekmedi” ifadelerini
kullandı. Virüsün bitti denilen anda tekrar başlaya-
bileceğini hatırlatan Dursun, “Biz bu süreçte mu-
hakkak dikkat etmeliyiz” ifadelerini kullandı. DHA

H içbir karşılık beklemeden okullarda
görsel kısa filmlerle çocuklara çev-
renin önemini anlatıyorduk çocuk-

lar çok memnun oluyordu ama bunu yok
ettiler. Konuyu anlatayım. İstanbul'un ba-
şına gelmiş harika çevreci vali Erol Çakır
2001 yılı başında İl Çevre Müdürlüğü kana-
lıyla "Okullarda Çevre Eğitimi ve Uygulama
Projesi Uygulama Yönergesini ilan etti, bu
projenin İstanbul'un bütün ilçelerde uygu-

lanmasını emretti.
Yazısı şöyleydi. Okul içinde ve yaşadık-

ları bölgelerde çevre kirliliğinin önlenme-
sinde ve oluşan her türlü çevre sorununun
ortadan kaldırılmasında düşünen, sorgula-
yan ve fiilen çaba sarf eden bir gençlik oluş-
turulmasını amaçlayan "Oklullarda Çevre
Eğitimi Uygulaması Projesi" yürürlüğe
kondu. Biz çevre gönüllüleri hemen konuyu
üslendik hiç bir karşılık beklemeden çalış-

maya başladık. Başladık çünkü; 2700 yıllık
bilinen tarihiyle önemli bir liman ve kültür
merkezi olan İstanbul, yüzölçümü ve nüfus
olarak birçok Avrupa ülkesinden daha
büyük bir şehirdir. Çarpık kentleşme, konut
ve sanayi yapılarının iç içe olması, yeşil

alanların gün geçtikçe azalması, kalabalık
nüfusun ve yerleşimin yakın çevrelerine du-
yarsız davranışları gibi pek çok örneği sıra-
lanılabilecek çevre sorunlarının çözümüne
yönelik arayışta gençlerin ve özellikle öğren-
cilerin önemli aktörler olduğu bilinciyle bu
proje hazırlandı.

Okullarda eğitim ve öğrenim gören öğ-
rencilerin çevre sorunlarına duyarlılıklarının
arttırılması, çevrelerinde denetim ve iyileş-
trireme görevi yapmaları, bu görevi gerçek-
leştirirken gönüllü kuruluşlar ve çevrecilerle
iş birliği içinde olmaları çevrenin iyileştiril-

mesi açısından büyük bir fayda olarak düşü-
nülmekteydi. Bu doğrultuda. Kaymakamlık-
lar, İstanbul Büyükşehir Başkanlığı başta
olmak üzere tüm ilçe Belediye Başkanlık-
ları, çevreci Sivil Toplum Kuruluşları ve gö-
nüllü kişiler ile etkin bir iş birliği
Yapılıyordu. Şimdi maalesef okullara pek
giremiyoruz. Ben şahsen Sosyal Medya ve
Yerel Gazeteler vasıtasıyla bulduğum önemli
konuları insanlarla paylaşıyorum. Bu hale
üzgünüm. İnşallah ilerde yeniden gönüllü
olarak bu işi yapabiliriz. Sağlıklı kalmanız
dileklerimle.

Okullarda çevre eğitimi

İstanbul'un en önemli içme suyu kaynaklarından olan ve kente yıllık 100 milyon metreküp içme suyu sağla-
yan Büyükçekmece Gölü mutlak koruma havzasında yapılan kaçak yapılar yıkıldı. Büyükçekmece Belediyesi,
kaçak yapıldığı tespit edilen 25 yapıyı çevik kuvvet ve zabıta ekiplerinin gözetiminde yerle bir etti

Sultangazi'de İbn-i Sina sağlık 
sempozyumu düzenlendi. Sempoz-
yumda konuşan Başkan Dursun,
“Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Tür-
kiye’de ilk virüs görüldü dediğinde
herkes farklı bir moda geçti. Bizde
belediyeler olarak hızlı bir şekilde
çalışmalarımıza başladık” dedi.

utkukiziltan@gmail.com 

ÇEVRE VE HUKUKİ HAKLARIMIZ

Utku KIZILTAN

Şahin GENÇ 
Yeniden Refah
Partisi Esenyurt
İlçe Başkan Yrd. 
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CUMHURİYET YOKSA
ÖZGÜRLÜK DE YOKTUR
Cumhuriyet’in kuruluşunun 98’inci yıl dö-
nümü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Bü-
yükçekmece Belediye Başkanı Hasan
Akgün, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk ön-
derliğinde kazanılan Milli Mücadele ile ta-
rihte eşine çok az rastlanır bir başarı
gerçekleştirilmiştir. Yaşanılan tüm zorluk
ve sıkıntılara karşın inanç ve kararlılık ör-
neği olarak kazanılan bu zafer, milletimize
kayıtsız şartsız egemenliği sağlayan Cum-
huriyeti rejimini armağan etmiştir. Türk
milleti, kendisine emanet edilen Cumhuri-
yetine, Atatürk ilke ve devrimlerine her
zaman ve her durumda sahip çıkacaktır.
Cumhuriyetimizin 98. yılını kutladığımız bu
günlerde vatanımızın bölünmez bütünlü-
ğüne ve ulusumuzun birliğine her zaman-
kinden daha fazla önem vermekteyiz.
Çünkü biliyoruz ki; Cumhuriyet, temel nite-
likleri ile ülkesi ve milletiyle bölünemez

bütünlüğü ifade eder. Cumhuriyet, her şe-
yini kaybetmiş bir milletin ulusal bağımsız-
lığını kazanabilmek için giriştiği milli
mücadelenin sonucudur. Cumhuriyet yoksa
özgürlük de yoktur, gelecek de. Unutulma-
ması gerekir ki Ulu Önder Atatürk, ‘Benim
en büyük eserim Cumhuriyet’tir’ demiştir.
Ne Atatürk’ten ne de Cumhuriyet’ten vaz-
geçeriz. Bizler, Atatürk’ün kurduğu Türkiye
Cumhuriyeti’nde yaşamaktan gurur duyu-
yoruz. Büyük zorluk ve fedakarlıklarla ku-
rulan Cumhuriyet’i bizlere emanet eden
başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kah-
raman silah arkadaşlarını, terörle mücade-
lede canları pahasına mücadele veren aziz
şehitlerimizi rahmet ve saygıyla, kahraman
gazilerimizi şükranla anıyorum. Yüce mille-
timizin Cumhuriyet Bayramı’nı en içten
duygularla kutluyor, sağlık, başarı ve 
esenlikler diliyorum” dedi.

İÇME SUYU
HAVZASINA
YAPMIŞLAR

Sultangazi Belediye
Başkanı 

Av. Abdurrahman
Dursun

KARTAL Belediyesi, olası bir afet duru-
munda müdahalelerin bilinçli ve orga-
nize bir şekilde gerçekleştirilmesi amacı

ile ilçe genelinde afet eğitimlerini sürdürüyor. Bu-
güne kadar ilçe genelindeki kamu kurumu çalı-
şanları, muhtarlar, okullar ve sivil toplum
örgütleri ile mahalle gönüllüleri olmak üzere bir-
çok mecrada afet eğitimi veren Sivil Savunma Uz-
manlığı ekipleri, bu kez Kartal Belediyesi
bünyesinde çalışan gönüllü personele Afet Müda-
hale Eğitimi düzenledi. 19-21 Ekim tarihlerinde
gerçekleşmesi beklenen Ulusal TAMP (Türkiye
Afet Müdahale Planı) tatbikatının yaşanan sel ve
yangın felaketlerinin ardından ileri bir tarihe erte-
lenmesiyle birlikte Kartal Belediyesi düğmeye
bastı. Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı,
belediye bünyesinde çalışan ve üç seviye AFAD
eğitimi almış personele iki gün süren Afet Müda-
hale Eğitimi verdi. İlçe Afet Koordinasyon Merke-
zi'nde gerçekleşen eğitimlerde derinde-yüksekte
çalışma ve enkaz eğitimi verilirken, olası afet se-
naryolarında yapılacak müdahaleler, hem teorik
hem de uygulamalı olarak işlendi.

İniş teknikleri gösterildi

İki günlük programın ilk günü eğitimleri, Kartal
Arama Kurtarma ve Sürdürülebilir Yaşam Derne-
ği’nden Irata Eğitmeni Haydar Daştan tarafından
verildi. Sivil Savunma Uzmanlığı personeli ve be-
lediyenin diğer müdürlüklerinde çalışan persone-
line ortak verilen eğitimde; ip bağlama, güvenlik
önlemleri, tırmanma ve iniş teknikleri gösterildi.
İkinci gün ise gönüllü personele arama-kurtarma
ve enkaz çalışması eğitimi verildi. 

Afet eğitimi nefes kesti
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Tülay HERGÜNLÜ

hergunlu@ttnet.net.tr

GÜNDEME BAKIŞ

Atatürk’e hakaret etmenin
dayanılmaz hafifliği

Ç anakkale’nin Küçükkuyu ilçe-
sinde yeni yapılan yol güzergâ-
hında olan asırlık zeytin

ağaçları, Esenyurt Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt’un çabaları ile ke-
silip odun olmaktan kurtuldu. Küçük-
kuyu Belediyesi’nin Esenyurt
Belediyesi’ne çağrısı üzerine Esenyurt
Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü
harekete geçti. Asırlık zeytin ağaçlarının
hem kesilmesinin önüne geçmek hem
de bu ağaçları Esenyurt’a kazandırmak
için harekete geçen ekipler, ömürlük
ağaçları Esenyurt’a kazandırdı. Esen-
yurt Belediyesi Park Bahçeler Müdürlü-
ğüne getirilen ağaçlara, özel saksılarda
kök ıslahı yapıldı. Asırlık zeytin ağaçları,
Esenyurt’un parklarını ve kavşaklarını
süsleyecek.

Hikâyesi orada başlıyor

Getirilen ağaçların 50 ila 200 arasında
yaşa sahip olduğuna dikkat çeken Park
Bahçeler Müdürü Erdinç Akyürek, bu
ağaçların kesilip odun olarak kullanıl-
masının önüne geçtiklerini ifade etti.
Akyürek, zeytin ağaçlarının Esenyurt’ta
can bulma hikâyesini şöyle anlattı:
“Sayın Belediye Başkanımız Kemal
Deniz Bozkurt beni arayarak, Küçük-
kuyu Belediye Başkanı'mızla iletişime
geçmemi istedi. Hatta ‘Ziyaretine git,
seni bekliyor’ dedi. Bu zeytinlerin hikâ-
yesi orada başlıyor. Biz de gittik, Kü-
çükkuyu'yu ziyaret ettik. Oradaki zeytin
ağaçlarına baktık. Bahçeler, Çanakkale
köprü inşaatı tünel çıkışındaydı. Kot
farkından dolayı dolgu yapılacağı için
buralardaki zeytin bahçeleri istimlak
edilip kaldırılacaktı. Vicdanımız el ver-
medi tabii ki! Biz de ekipmanları sağla-
yarak sökümlere başladık. Sökmeden
önce tamamen yeşil aksamını, bütün
yaprak kısmını derin budama  yaparak,
ağacın tutma şansını yükseltmek için
orada sökümünü gerçekleştirdik. Daha
sonra tırlar vasıtasıyla o zeytin ağaçla-
rını buraya kütük şeklinde getirdik.”

Alev KESER
Türkiye Değişim Partisi Beylikdüzü Kurucu İlçe Başkanı

Cumhuriyet’imizin kuruluşunun 98. yılını kutlayacağız.
Yaklaşık yirmi yıllık AKP iktidarında en tepeden en alt
birimlere kadar Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e haka-

ret edenlerin sayısında ciddi bir artış var. Geçmişte Atatürk’e,
“kâfir, zındık, deccal” diye hakaret edenlerle bugün “zalim-
lik ve kâfirlikle” suçlayanlar aynı zihniyette buluşuyorlar;
Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlığı…

İktidarın son döneminde, özellikle de Ayasofya üzerinden
Atatürk’e hakaret etme yarışı başladı. Bu konuda ne yazık ki
Diyanet başı çekiyor. Ancak, görünen o ki bu hakaretlerin bir
ödülü var… İşte yepyeni iki örnek:

Ayasofya’nın cami açılışında, elinde kılıç ile minbere
çıkıp hutbe okuyan şahıs, Atatürk ve Cumhuriyet düşman-
lığı tescillenmiş fesli meczuba rahmet okuyup, İslam dinini
eğip büken Emevi halifelerini bile anarken, saltanatını sür-
düğü makamının da kurucusu olan Mustafa Kemal Ata-
türk’e lânet okumaktan kendini alamadı… Ödülü, devlet
protokolünde 12. sıraya atlatılmak ve “götürüldüğü” her
yerde “şeyhülislam” konumunda ağırlanmak oldu.  

İkinci olay yine Ayasofya’da gerçekleşti. Geçtiğimiz 
aylarda Ayasofya Camii’nde düzenlenen icazet töreninde
bir imam, Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı’nın gözü
önünde Atatürk’ü hedef alıp “zalim ve kâfir” sözleriyle
hakaret etti. Disiplin sürecini işletmeyerek aylarca sessiz
kalan Diyanet, tepkiler üzerine “Yaş haddinden emekli ol-
duğu için hakkında işlem yapılmadı.” açıklamasında bu-
lundu. Ancak, aynı şahıs, geçtiğimiz günlerde
Reisül-Kurra (Hafızların reisi) sıfatıyla ortaya çıktı.

Esasında bu kurumun başından bizzat hakaret ettiği Ata-
türk’e hakaret eden şahsı cezalandırmasını beklemiyorduk. 
Hal böyle olunca da gelinen sonuca hiç şaşırmadık.

Yani, Cumhuriyet’in kurucusuna hakaret etmenin daya-
nılmaz hafifliğinin sonucunda hakaretlerin sahipleri terfi
ettirilerek sınıf atlatılıyor. Elbette bu ödüllerin maddi 
sonucu olarak maaşlarının da arttırıldığını söylemek 
yanlış olmaz sanırız.

İktidarın son dönemlerini yaşadığı su götürmez bir ger-
çek. Elbette, bu günler geçecek ve rüzgârlar yön değiştire-
cek. Cumhuriyet “ilelebet payidar kalacak”. Başkomutan
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 20. yüzyılın en büyük ko-
mutanı ve lideri olma özelliğini ve saygınlığını çağlar boyu
muhafaza edecek; belki de kıyamete kadar… Ancak, ona
hakaret edenler, önünde sonunda kaybolacaklar. Tarih on-
ları sadece ikbal elde etmek uğruna güce tapan zavallı 
figürler olarak hatırlayacak, belki de hatırlamayacak…

Hakaretleriyle birlikte silinip gidecekler…
Bütün bunları kimler mi yapacak?
O, kesip biçip ters çevirerek mazgalların kapatılma-

sında kullandığınız “Gençliğe Hitabe” nin muhatabı ve
Mustafa Kemal Atatürk’ün kutsal emaneti 
Cumhuriyet’in Türk Gençliği…

KESILMEKTEN
KURTULDULAR

Esenyurt Belediyesi, Çanak-
kale’nin Küçükkuyu ilçesinde 

yol çalışması sırasında 
kesilmesi planlanan asırlık 

zeytin ağaçlarını alıp Esenyurt’a
naklini gerçekleştirdi. Asırlık

zeytin ağaçları hem kesilip
odun olmaktan kurtuldu hem

de Esenyurt’a nefes oldu

ESENYURT’A
NEFES 

OLACAK!

Küçükkuyu’dan gelen ömürlük zeytin ağaçları, Park ve Bahçeler Müdürlü-
ğünde korumaya alındıktan sonra yaprak açtı. Asırlık zeytin ağaçlarının
Esenyurt’a nefes olacağını dile getiren Akyürek, “İnşallah bir dahaki sene,
2022 yılındaki projelerimizde, bunları dikmeye başlayacağız. Aralarında yüz
yıllık, iki yüz yıllık, üç yüz yıllık zeytin ağaçları mevcut. Bu asırlık ağaçlarımızı
odun olmaktan kurtarıp Esenyurt Belediyesi'ne kazandırmış oluyoruz” dedi.

Trafiğe 29 Ekim düzenlemesi
İBB, 29 Ekim’de yeni AKM bi-
nası açılışı nedeniyle Taksim tra-
fik sirkülasyonunu yeniden

düzenledi. Gün boyu sürecek güzergah dü-
zenlemesi ile yarın bölgede yaşanması bek-
lenen trafik yoğunluğunun azaltılması
hedefleniyor. İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi (İBB), 29 Ekim 2021 Cuma günü dü-
zenlenecek yeni AKM (Atatürk Kültür
Merkezi) binası açılış töreni nedeniyle,
UTK (Ulaşım ve Trafik Düzenleme Ko-
misyonu) kararı aldı. Cumhuriyet Bayra-

mı’nın 98. yıldönümünde, AKM binasına
ulaşımı sağlayan bağlantı yolları da açıla-
cak. Bu kapsamda hazırlanan “Beyoğlu
Taksim Meydanı Atatürk Kültür Merkezi
Çevresi Geçici Trafik Sirkülasyonu”, 29
Ekim 2021 Cuma günü, gün boyu uygula-
nacak. Kararla; Mete Cad-
desi, Tak-ı Zafer Caddesi,
Osmanlı Caddesi, Dünya
Sağlık Sokağı, Sıraselviler
Sokak’ın Kazancı Yokuşu ile
kesişimine kadar olan kısmı

ve İnönü Caddesi’nin Vakıf Çıkmazı’na
kadar olan kısmı 1 gün süreyle trafiğe ka-
patılacak. Kapanacak yollara alternatif gü-
zergah olarak; Kurabiye Sokak, Zambak
Sokak, Meşelik Sokak, Kazancı Yokuşu,
Pürtela Sokağı, Kutlu Sokak, Muhtar

Kamil Sokak ile İnönü Cad-
desi ve Miralay Şefik Bey
Caddesi belirlendi. İBB, bölge-
deki trafik akışını yönlendirme
tabelaları ve Zabıta ekipleri ile
koordine edecek.

Öğrenciler mağdur olmadı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve
Büyükçekmece Belediyesi, kantini
hizmete girmeyen Tepecik Hüsnü

M. Özyeğin Ortaokulu’nda öğrenim gören
1660 öğrenciyi mağdur etmedi. Tepecik Hüsnü
Özyeğin Ortaokulu’nda kantin ihalesi yapıl-
madığından yiyecek ve içecek bulmakta zorla-
nan öğrencilere İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ve Büyükçekmece Belediyesi tarafından amba-
lajlı şekilde su, meyve suyu, kraker, bisküvi, kek
gibi gıdalar ücretsiz olarak dağıtılıyor. Sabah
ve öğlen olmak üzere ikili öğrenim görülen Te-
pecik M. Hüsnü Özyeğin Ortaokulu’nda öğ-
rencilerin sabah ve öğle saatlerinde yiyecek ve
içecek ihtiyaçları karşılanırken uygulama oku-
lun kantin ihalesini tamamlanması ve hizmete
gireceği güne kadar devam edecek.

Dursun
TAZEGÜL
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T ürkiye İşçi Sendikaları Kon-
federasyonu (Türk-İş) ra-
poruna göre Ekim’de dört

kişilik bir ailenin açlık sınırı 3 bin
93,2 TL’ye yükseldi. Raporda “2021
yılının ilk gününden itibaren aylık 2
bin 825,9 TL olarak yürürlüğe giren
net asgari ücret açlık sınırının altın-
dadır ve her geçen gün aradaki

makas açılmaktadır” denildi.

İlk kez aştı

Ankara’da hesaplanan gıda enflas-
yonunun ekimde bir önceki aya
göre yüzde 1,45 arttığını, dört kişi-
lik bir ailenin yoksulluk sınırının ise
ilk kez 10 bin TL’yi aştığını açıkladı.
Türk-İş hesaplamasına göre 4 kişi-

lik bir ailenin sadece gıda harca-
ması geçen aya göre 44 TL, geçen
yıla göre 611 TL artış gösterdi.
TÜİK’in aylık enflasyon verilerini
duyurma tarihinden önce açıkla-
nan Türk-İş raporu, TÜİK
enflasyon tahminlerine dair 
göstergelerden biri olarak 
değerlendiriliyor.

Gençlere dijital eğitim!

Pazarlamanın tüm bile-
şenleri, iş dünyası ve dijital
dönüşüm konularında kali-

teli içerik sunan online mecra Pazarla-
masyon tarafından Marketing Meetup
etkinliği kapsamında düzenlenen The
Hammers Awards ödüllerine DİMES
Pazarlama Ekibi’nin başarıları damga
vurdu. Türkiye’de yılın pazarlama ekibi
olan DİMES Pazarlama Ekibi, Hızlı
Tüketim Ürünleri Sektöründe En İyi
Pazarlama Takımı, En İyi İçerikle Pa-
zarlama Takımı, En İyi Sosyal Medya
Takımı, En iyi Video Pazarlama Takımı
kategorilerinde de ödüle adını yazdırdı.
The Hammers Awards jürisi, DİMES
pazarlama ekibini, tüm sektörler gene-

linde yıl içerisinde pazarlama ve pazar-
lama iletişimi alanlarında, başarılı pro-
jeler üreten, bütçe bağımsız olarak
yüksek oranlı KPI’lar yakalayan, mar-
kasına ve sektöre değer katan, Yılın Pa-
zarlama Ekibi olarak ödüllendirdi.

Markamızın ruhunda var

2020 yılında, Pazarlamasyon’un bin
200’ü aşkın pazarlama profesyonelini
bir araya getiren Prime platformunda 2
bin 500’ü aşkın oyla belirlenen "Türki-
ye'nin En Başarılı 20 CMO'su" ara-
sında yer alan DİMES Pazarlama
Direktörü Duygu Süleymanoğlu, eki-
bin elde ettiği başarı hakkında şunları
söyledi: “Tüketicisiyle yakın olmak, on-

larla diyalog kurmak ve hayata başka
bakmak, markamızın ruhunda var. Pa-
zarlama ekibimiz, alanında çok biri-
kimli genç yeteneklerden oluşuyor.
Ekibimizle, farklı ürünlerimizin farklı
hedef kitlelerine, farklı stratejiler gelişti-
riyor ve uyguluyoruz. Hedef kitlelerimi-
zin beklentilerini, dinamizmini
hissediyoruz ve bunu hem ürünleri-
mize hem de iletişime yansıtıyoruz. Pa-
zarlama stratejilerimizde kendi
ürünlerimiz kadar hedef kategorileri-
mizi büyütmek de önemli yer tutuyor.
Bu stratejimizin pazarlama profesyo-
neli meslektaşlarımız gözündeki değe-
rini görmek, enerjimizi ve gururumuzu
daha da ileriye taşıyor” diye konuştu.

Yerli sermayeli meyve
suyu ve içecek markası

DİMES’in pazarlama
ekibi, The Hammers

Awards ödüllerinde, pa-
zarlama profesyonelleri-

nin değerlendirmesiyle
‘Yılın Pazarlama Ekibi’

de dahil olmak üzere 
5 kategoride büyük 

ödülün kazananı oldu

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın:(1476731)

İhale kayıt numarası : 2021 / 11-0001
1-İdarenin ;
a) Adresi : Koç Üniversitesi Hastanesi, Davutpaşa Caddesi  No:4 34010 Topkapı, İstanbul
b) Telefon ve faks numarası: 0 850 250 8 250
c) Elektronik posta adresi : mdsaihale@kuh.ku.edu.tr   
2-İhale konusu malın ;
a) Niteliği, türü ve miktarı : VELİEFENDİ LOJMAN HOTSPOT Wİ-Fİ ALIMI İHALESİ
b) Teslim yeri : Koç Üniversitesi Hastanesi
3-İhalenin ;
a) Yapılacağı yer : Koç Üniversitesi Hastanesi/1P Büyük Toplantı Odası
b) Tarihi ve saati : 05.11.2021 Saat:10:00
c) Son teklif verme tarihi : 04.11.2021 Saat:17.00
4- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
• Firma tarafından imzalı kaşeli,  Teknik Şartname / İdari Şartname / Sözleşme Taslağı
• İhale Durum Belgesi (Ticaret odasından alınmalıdır)
• Yasaklı olmadığına dair taahhütname
• Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
• Firma İmza sirküsü 
• İhale Doküman Satış Bedeli Makbuzu
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyat esasına ve numune değerlendirmeye göre belirlenecektir.
6- İhale dokümanı, Satın Alma Biriminden veya web sitesinden tedarik edilebilir. İhaleye katılım için  Koç Üniversitesi
Hastanesi Yapı Kredi Bankası Esentepe Şubesi nezdinde bulunan TR71 0006 7010 0000 0095 5007 52 nolu hesabına
50 TL yatırıldığına ilişkin dekont ihale zarfının içinde bulunmalıdır. Doküman satış bedeli yalnızca bankaya yatırılmaktadır.
Makbuz karşılığı elden ödeme alınmamaktadır.
7-Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Koç Üniversitesi Hastanesi Satın Alma Birimi Maltepe Mah. Davutpaşa Cad.No:4
Zeytinburnu adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

KOÇ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ VELİEFENDİ
LOJMAN HOTSPOT Wİ-Fİ ALIMI İHALESİ

DİMES’A BEŞ ÖDÜL!

YOKSULLUK
SINIRI 10 BIN
LIRAYI ASTI

Aylık açlık-yoksulluk sınırı verilerini açıklayan Türk-İş, ekimde dört 
kişilik bir ailenin yoksulluk sınırının ilk kez 10 bin TL'yi aştığını açıkladı

TÜRKİYE Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD), dijital dönüşüme
üniversitelerden başladı. Türkiye Cumhuriyeti’nin 98. yılında '1000
Üniversite Öğrencisine Yapay Zeka Eğitimi Projesi'ni hayata geçiriyor

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜ-
GİAD) Cumhuriyetin 98. kuruluş yıl dönü-
müne özel; '1000 Üniversite Öğrencisine Yapay

Zeka Eğitimi Projesi'ni hayata geçirdi. İsviçre merkezli
dünyanın en büyük yapay zekâ topluluğu olan Global AI
Hub tarafından başlatılan global sosyal sorumluluk pro-
jesi, '10 million.AI' kapsamında gerçekleştirilen iş birliği
sonucu, Marmara Üniversitesi (MÜ) İşletme Fakülte-
si’nde okuyan 1000 öğrenciye Yapay Zeka Eğitimleri veri-
lecek. Bu amaçla MÜ İşletme Fakültesi’nde iş birliği
protokolü imzalandı. İmza törenine, TÜGİAD Genel
Başkanı Nilüfer Çevikel, MÜ İşletme Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Hakan Yıldırım, Global AI Hub Global Partner-
likler Yöneticisi Bengü Vefa, TÜGİAD Başkan Yardımcısı
Şebnem Akman Balta ve TÜGİAD Genel Sekreteri Melik
Rupen Mıhçıyan katıldı.

Projeyi yaygınlaştıracağız

Törende konuşma yapan TÜGİAD Genel Başkanı Nilü-
fer Çevikel şunları söyledi: “Cumhuriyetin 98. yılında,
Mustafa Kemal Atatürk’e, onun silah arkadaşlarına,
Cumhuriyeti bize armağan eden hem Atalarımıza hem de
bu ülkenin gençlerine borcumuz var. TÜGİAD üyeleri
olarak biz bunun son derece bilincindeyiz. Projemize,
Cumhuriyet Bayramı dolayısı ile 1000 gencimiz ile başlı-
yoruz, artarak ve ülke geneline yayılarak devam edeceğiz.
TÜGİAD olarak, bu ülkeye katma değer sağlamaya çalı-
şan genç iş insanlarını temsil ediyoruz. Gençlerimiz bizim
için çok değerli. Ülkemizi bambaşka bir noktaya taşıya-
caklarına inanıyoruz. Her zaman dediğimiz gibi, dijitalle-

şen, doğal kaynakları tükenmeye artık yüz tutmuş, yeşil
dönüşüme bir an önce uyum sağlaması gereken bir dün-
yada biz gençlere bilgimizi aktaracağız, yatırım yapacağız,
eğitimler vereceğiz, projeler ortaya koyacağız. Bu proje de
bunlardan sadece bir tanesi. Türkiye’de 8,5 milyon üni-
versite mezunu bulunuyor. Ancak üniversite mezunu
olmak artık yeterli değil. Önemli olan nitelik kazanmak.
Biz üretim yapıyoruz, siz eğitimciler nesiller yetiştiriyorsu-
nuz. Sizin yaptığınız iş bizimkilerden tabi ki çok daha de-
ğerli. Eğitime destek vererek umarım gençlerimizin
bambaşka noktalara taşınmasında katkımız olur. TÜ-
GİAD olarak bu konuda emeğimizin olması bizim için
çok kıymetli” şeklinde konuştu.

Verimli olacağına inanıyorum

MÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Hakan Yıldırım
projeyi çok heyecan verici bulduklarını belirterek, “TÜ-
GİAD ile Global Ah Hub’ın ortaklaşa gerçekleştirdiği
projede bizi de aralarına almalarına çok mutlu olduk.
Cumhuriyetimizin mimarı Atatürk’ün dediği gibi, ‘en ger-
çek yol gösterici bilim’dir. Proje tamamlandıktan sonra
sonuçlarının olağanüstü verimli olacağına inanıyorum.
İşletme Fakültesi olarak öğrencilerimizin en büyük kaygısı,
dört yıl boyunca burada öğrenim görürken çalışmak iste-
dikleri özel sektörü ancak mezun olduktan sonra görme-
leri. Teorik olarak bilgi donanımına sahipler ancak bu
süreçte sektörü yakından tanıma şansına çok azı sahip
olabiliyor. Bu proje ile iş imkanına daha kolay ulaşabile-
ceklerini bilmek beni daha da heyecanlandırıyor. Gerçek-
ten iz bırakan bir proje olacağına inanıyorum. Emek

harcayanlara sonsuz teşekkür ediyorum” dedi. TÜGİAD
Genel Başkan Yardımcısı Şebnem Akman Balta yaptığı
konuşmada, “Türkiye’nin Avrupa Birliği için sadece 80
milyonluk bir pazar olmaktan çıkmasını istiyoruz. Ülke
olarak pazar olmaktan çıkıp üreten, kendi dijital ve sa-
vunma sanayisini güçlendiren bir ülke olmamız gerekiyor.

Bu nedenle, yeni nesle ciddi yatırımlar yapmamız lazım.
TÜGİAD olarak amacımız, dijital dönüşümü, üniversi-
teye erişemeyen, erişse bile maddi olarak yetemeyen çok
genç var. Onlara ulaşmak en büyük hedefimiz olmalı. Biz
de TÜGİAD Ailesi olarak bunu başaracağımıza inanıyo-
ruz” şeklinde açıklamada bulundu. 

Hu kuk Danýþman larý: av. uğur SayaNer, av. Mustafa eNgİN
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ÇAYKUR 400 ton
çay aldı

Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel
Müdürü Yusuf Ziya Alim, 2021 yılı
çay alım kampanyasında 860 bin 400

ton yaş çay aldıklarını ve 164 bin ton kuru çay
ürettiklerini bildirdi. Alim, Ziraat Çay Bahçe-
si'nde düzenlediği basın toplantısında, birinci
ve ikinci sürgünde 30 günde alımları tamamla-
dıklarını, üçüncü sürgünde üreticilerin isteği
doğrultusunda çayın tamamını alabilmek için
sosyal devlet anlayışıyla 55 günlük kampanya
gerçekleştirdiklerini belirtti. ÇAYKUR olarak
kuru çay ve soğuk çay satışını artırmak için ça-
baladıklarını vurgulayan Alim, "Bugün itiba-
rıyla 119 bin ton kuru çay ve 77 milyon litre
soğuk çay satışı gerçekleştirdik. Kuru çayda yıl
sonu satış hedefimiz 150 bin ton olacak. İki
ayda bu hedefimize ulaşacağımıza inanıyo-
rum." dedi. Alim, beyaz çayın bu yıl beklentile-
rin altında kaldığına işaret ederek, "Beyaz çay
güneşli havalarda toplanıyor. Havaların yağışlı
olması nedeniyle beyaz çay hasadında 266 ki-
logram alabildik." diye konuştu. 
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B eylikdüzü Belediye Başkanı Meh-
met Murat Çalık, Kurban Bay-
ramı öncesi Yakuplu

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

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

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

İşlemler tamamlandı

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

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

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

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

BARIŞ KIŞ

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

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

Şehitler için dua edildi

OZEL BIR IS
YAPIYORUZ

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

Şehitlere rahmet

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

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

Bir dönüm noktası

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

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

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

Yüzde 80 karşı koyuyor

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

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

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

deniyle Taksim
Cumhuriyet Anıtı'nda

tören düzenlendi.
KKTC İstanbul

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

şehitlerimizi saygı ve
rahmetle anıyorum"

diye konuştu.

Bayrak hassasiyeti

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

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

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

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

İşlemler tamamlandı

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

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

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

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

BARIŞ KIŞ

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

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

Şehitler için dua edildi

OZEL BIR IS
YAPIYORUZ

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

Şehitlere rahmet

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

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

Bir dönüm noktası

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

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

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

Yüzde 80 karşı koyuyor

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

deniyle Taksim
Cumhuriyet Anıtı'nda

tören düzenlendi.
KKTC İstanbul

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

şehitlerimizi saygı ve
rahmetle anıyorum"

diye konuştu.

Bayrak hassasiyeti

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

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

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

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

Hastaneye beni almadılar

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

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

Eve girmek istemiyorum

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

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

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

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

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

arası anma sürüşü yapıldı.

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

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

Umut'la hiç tanışamadı

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

Mücadele edeceğiz

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

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

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

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

BISIKLETLI
PROTESTO

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

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

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

Kendimi kenara attım

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

Maganda dehşeti

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

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

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

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

Akşener milli güvenlik konusuna 
vurgu yaparak “Geçtiğimiz hafta, bir 
kez daha gördük ki; Sayın Erdo-
ğan’ın milli güvenlik tanımı kendi 
koltuğunun güvenliğinden başka 
bir şey değil. Koltuğunu sallayan 
her şey ve herkes, kendisi için bir 
milli güvenlik tehdidi. Geçinemiyor 
musun? O zaman teröristsin. İflasın 
eşiğinde misin? O zaman hainsin. 
Sosyal medyada, eleştiri mi yazdın? 
O zaman milli güvenliğimiz için bir 
tehditsin” dedi. 

Gri listeye giriyorsunuz
Akşener, Türkiye’nin 2023 yılında 
dünyanın en büyük ilk 10 ekonomi-
si arasına gireceğinin söylendiğini 
anımsatarak “Bugün ülkemizi, ilk 20 
ekonominin bile dışına çıkarttılar. 
Bu vizyoner yönetim anlayışının so-
nucunda, gire gire, ‘gri liste’ye girdik. 
Bu gri listede; dünyanın en büyük ilk 
10 ekonomisi arasından, hiçbir ülke 
yok. İlk 20 ekonomisi arasından da, 
yine hiçbir ülke yok. İlk 30 ekonomi-
si arasından ise, sadece Türkiye var. 
Peki bu listede başka kimler var? 
Mesela bu listede; Burkina Faso var, 
Zimbabwe var, Uganda var. Mesela; 
Filipinler var, Kamboçya var, Suriye 
var. Gördüğünüz gibi, listedeki her 
ülke, başlı başına bir başarı hikayesi. 
Peki bu listeye, neye göre giriliyor, 
biliyor musunuz? Eğer ülkenizde, 
yoğun miktarda para aklanıyorsa, te-
rörist gruplar, ülkenizden finansman 
sağlıyorsa ve siz bu sorunlara karşı, 
hiçbir mücadele sergilemiyorsanız; 
işte o zaman, ‘gri liste’ye giriyorsu-
nuz. Şu rezilliğe bakar mısınız? Tür-
kiye’nin düşürüldüğü duruma bakar 
mısınız? Yazıklar olsun” ifadelerini 
kullandı.

Adaletsizliğe çözüm yok
Meral Akşener, Meclis Plan ve Büt-
çe Komisyonunda görüşülmeye baş-
lanan 2022 yılı bütçesini eleştirerek, 
“Bu bütçede; yoksulluğa çare yok, 
enflasyona çare yok, işsizliğe çare 
yok, gelir dağılımındaki adaletsizliğe 
çözüm yok. Bu bütçede çitçilerimize 
yeterli destek yok, milletin borç-
larına çare yok, işçinin, işverenin, 
emeklinin, hayatını kolaylaştıracak 
adımlar yok, EYT’liler yok, 4/B’liler 
yok, hatta söz verilmesine rağmen, 
3600 ek gösterge bile yok. Ez cümle; 
bu bütçede, millet yok, millet. Peki 
ne var? Millet yok; ama, mesela; 5’li 
müşteri garantisi çetesi var. Bütçeye, 
onlar için, 2022 yılında, 42,5 milyar 
lira daha, ödenek konulmuş. Bu ne 
demek biliyor musunuz? Milyonlar-
ca çiftçiye verilen desteğin, iki katı 
para demek” dedi. 

Kur lobisi kazandı
Akşener, döviz kurunun artmasına 
ilişkin “Faizi indirip, döviz kuru yük-
seldikçe, ihracatın artacağını iddia 
ediyorlar. Bir de isim bulmuşlar, ‘re-
kabetçi kur’ diyorlar. Bu müthiş yeni 
teori doğrultusunda, geçtiğimiz hafta 
Merkez Bankası, politika faizini, 200 
baz puan indirerek, yüzde 16’ya çek-
ti. Dolar 10 liraya dayandı. Kur lobisi 
kazandı, milletimiz kaybetti. Kararın 
bizzat sayın Erdoğan’ın talimatıyla 
alınmış olduğunu, cümle alem bildiği 
için de; Merkez Bankası bağımsızlı-
ğının tabutuna, son çivi de bu şekilde 
çakılmış oldu” dedi. DHA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 
2022 yılı bütçesini eleştirerek “Bu 

bütçede yoksulluğa çare yok, enflas-
yona çare yok, işsizliğe çare yok, gelir 

dağılımındaki adaletsizliğe çözüm 
yok, bu bütçede, millet yok” dedi

BÜTÇEDE 
MILLET YOK!
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti 
Genel Başkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, partisinin Meclis 

grup toplantısında yaptığı konuşma-
da, TBMM’nin 1 Ekim’de başlayan 
yeni yasama yılı çalışmalarında mil-
letvekillerine tekrar başarılar diledi. 
TBMM’ye sundukları 2022 yılı bütçe 
kanun teklifinin AK Parti’nin damga 
vurduğu 20’nci, Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi’nin ise 4’üncü 
bütçesi olduğunu belirten Erdoğan, 
bütçenin, hazırlıkları haziranda 
başlayan ve aralık sonuna kadar de-
vam eden, geniş bir zamana yayılan, 
büyük bir emek ve zahmet gerekti-
ren bir çalışma olduğunu dile getirdi. 
Bakanlıklar ile ilgili tüm kurumlar 
ile sivil toplum kuruluşlarının içinde 
yer aldığı uzun bir maratonun ardın-
dan ortaya çıkan bu bütçe teklifinin, 
Türkiye’nin yol haritası mahiyetin-
de olduğuna işaret eden Erdoğan, 
eylül ayı başında yayımladıkları Orta 
Vadeli Program’da, bütçenin ana 
omurgasını oluşturan hedeflerin 
zaten yer aldığını hatırlattı. Erdoğan, 
TBMM Plan ve Bütçe Komisyo-
nunda görüşmelerine başlanan ve 6 
Aralık’tan itibaren Genel Kurulda 
devam edecek müzakerelerde, bütçe 
rakamları ve bunlara bağlı ekonomik 
gelişmelerin enine boyuna değerlen-
dirileceğini kaydederek, “Meclis’e 
sunduğumuz bütçe teklifinde, mer-
kezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 
751 milyar lira, bütçe gelirleri 1 
trilyon 473 milyar lira, bütçe açığı da 
278 milyar lira olarak öngörülmek-
tedir. Tabii bu ihtiyatla hazırlanmış 
bir bütçe teklifidir. Yıl sonu gerçek-
leşmelerinin çok daha iyi olacağına 
inanıyoruz. Toplam 224 kamu idare-
sini kapsayan merkezi yönetim bütçe 

ödeneklerinin dağılımı, ülkemizin 
kalkınma hedeflerini ve milletimizin 
ihtiyaçlarını gözeten; adil, gerçekçi, 
sürdürülebilir bir anlayışla yapılmış-
tır.” değerlendirmesinde bulundu.

Sağlığa ayrılan payda da ciddi artış yaptık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütçede 
en büyük payı her zaman olduğu 
gibi eğitimin aldığını vurgulaya-
rak, “Bu yıl bütçede sağlığa ayrılan 
payda da ciddi artış yaptık. Aynı 
şekilde sosyal harcamalar için 
tahsis edilen kaynağı da ihtiyaç 
sahibi tüm vatandaşlarımızın daha 
güçlü şekilde yanında olabilmek 
için bütçenin yüzde 6’sı seviyesine 
yükselttik. Sanayicimizden esnaf ve 
sanatkarımıza kadar her seviyedeki 
işletmelerimize verilecek destekler 
de bütçenin kayda değer kalemleri 
arasında yer alıyor.” diye konuştu. 
İçinden geçilen kritik dönemde 
savunma sanayisini güçlendirecek 
kaynağı da ihmal etmediklerine 
işaret eden Erdoğan, “Sonuç olarak 
merkezi yönetim kapsamındaki ida-
relerin bütçelerinde ortalama yüzde 
30 artışa gittik. Böylece dünyada 
yaşanan çok boyutlu dalgalanmala-
ra karşı ülkemizin güçlü bir duruş 
sergilemesini sağlayacak manevralar 
için gereken mali altyapıyı oluştur-
duk. Amacımız, koronavirüs salgını 
olarak başlayıp üretime, lojistiğe ve 
giderek tüm ekonomik sisteme sira-
yet eden küresel krizi ülkemiz için 
fırsata dönüştürmektir.” görüşünü 
paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
gelişmiş ve gelişmekte olan ekono-
milerin, istisnalar haricinde nere-
deyse tamamının küçüldüğü geçen 
yılı, Türkiye’nin büyümeyle kapatıp 
bu doğrultuda ilk işaretleri verdiğini 

vurguladı. Ülke ekonomisinin bu 
yılın ilk iki çeyreğinde de olduk-
ça güçlü bir büyüme performansı 
sergilediğini dile getiren Erdoğan, 
şunları kaydetti: “Üretimde kapa-
siteleri sonuna kadar kullanıyoruz. 
İhracatımız rekor üstüne rekor kırı-
yor. İstihdamda salgın öncesinin de 
üstünde bir yere geldik. Yatırımcıla-
rımız üretimi artırmak için makine 
ve ham madde peşinde koşuyor. 
Geçtiğimiz 19 yılda kurduğumuz 
güçlü altyapı üzerinde yeniden ya-
pılanan küresel siyasi ve ekonomik 
sistemde ülkemizin hak ettiği yeri 
alması için çalışıyoruz. İnşa ettiğimiz 
eğitim kurumlarının, hastanele-
rin, yolların, tünellerin, barajların, 
sulama tesislerinin, organize sanayi 
bölgelerinin önemi bu süreçte çok 
daha iyi anlaşılmıştır. Türkiye’nin, 
kendini, küresel kriz ikliminden 
pozitif yönde ayrıştırarak üretim ve 
ihracat üssü haline gelmeye baş-
lamasının gerisinde işte böyle bir 
emek, böyle bir birikim bulunuyor.”

Çiftçimizi en güçlü şekilde destekliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir 
yandan yangınlarla diğer yandan 
sellerle boğuşulan bir yılın ardından 
şimdi de kuraklık tehdidi ile karşı 
karşıya olunduğuna dikkati çeke-
rek, “Ekim ayının sonuna gelmiş 
olmamıza rağmen ülkemizin önemli 
bir kısmı halen tarım üretimi için 
ihtiyacımız olan yağışa kavuşama-
dı.” dedi. Kuraklığın, 2020’de pek 
çok yerde rekoltenin düşmesine yol 
açtığını anımsatan Erdoğan, dünya-
daki genel ekonomik çalkantıların 
ülkeleri gıda tedariki konusunda 
endişeye sevk ettiğini, bu durumun 
da stokları yükseltme eğilimine, 

dolayısıyla küresel düzeyde fiyat-
ların yükselişine neden olduğunu 
anlattı. Bu tablo karşısında tedbir-
leri aldıklarını vurgulayan Erdoğan, 
“Öncelikle kendi çiftçimizi en güçlü 
şekilde destekliyoruz. Hükümetleri-
miz döneminde verdiğimiz tarımsal 
destek rakamı bugünkü fiyatlarla 
396 milyar lirayı bulmuştur. Bu yıl 
gübre desteğinde yüzde 100 artış 
yaparken mazot maliyetinin yüzde 
50’sini karşılamayı sürdürdük. Özel-
likle arz açığımızın olduğu ürünlerin 
üretimi hususunda çiftçimizi daha 
çok destekliyoruz. Bu anlayışla 
yağlı tohumlu bitkilerin üretimi ve 
hayvancılık gibi alanlara özel önem 
veriyoruz.” şeklinde konuştu.Kırsal 
kalkınma yatırımlarını destekleme 
programları kapsamında bugüne 
kadar 13 bin 634 projeye 3,6 mil-
yar lira hibe verdiklerini bildiren 
Erdoğan, böylece 108 binin üzerin-
de yeni istihdamın ortaya çıkmasını 
sağladıklarını söyledi.

Güçlü Türkiye için çalışıyoruz
Erdoğan, AK Parti’nin 20 yıllık 
geçmişindeki başarı zincirinin kendi 
kendine ortaya çıkmadığını söyledi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Her dö-
nemde sahada milletimizle bağımızı 
en güçlü şekilde tutarken yönetim 
seviyesinde de zorlu bir mücadele 
verdik. Tıpkı Türkiye’nin ve milleti-
mizin bu coğrafyadaki varlığını bin 
yıldır hazmedemeyenler olduğu gibi 
AK Parti’nin 20 yılı geride bırakan 
iktidarını da hala kabullenemeyenler 
var. İlk günden beri söylediğimiz 
gibi bizim tüm bu başarılarımızın tek 
formülü Allah’ın ipine sarılmak ve 
milletimize güvenmek, milletimize 
dayanmaktadır.” diye konuştu.

CHP’nin HDP ile beraber tezkereye hayır demesini 
eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’lilerin dahi 

bu durumu içine sindiremeyeceğini ifade ettiCHPCHP  
BOYUN BOYUN 
EGDEGDii!!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Burada asıl önemli olan, ülkemizin en büyük 2. partisi durumundaki 
CHP’nin terör örgütünün oyuncağı HDP’ye teslim olması, biat etmesi, boyun eğmesidir. Yazık.” dedi
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MEHMET AKİF ERSOY CADDESİ PRESTİJ YOL YAPIM İŞİ
ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

MEHMET AKİF ERSOY CADDESİ PRESTİJ YOL YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19
uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası :2021/680621
1-İdarenin
a) Adresi :PİRİ REİS CADDESİ NO.5 34782 MERKEZ MAHALLESİ 

ÇEKMEKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2166000600 - 2166000661
c) Elektronik Posta Adresi :fenisleri@cekmekoy.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :TOPLAMDA 102 KALEM MEHMET AKİF ERSOY 

CADDESİ PRESTİJ YOL YAPIM İŞİ (YAPISAL PEYZAJ 
VE KENT MOBİLYALARI, BİSİKLET YOLU, AYDINLATMA, 
ASFALT YAPIM İŞLERİ )
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer :ÇEKMEKÖY İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDE
c) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde 

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 
ç) İşin süresi :Yer tesliminden itibaren 360 (ÜçyüzAltmış) takvim günüdür. 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ/FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-

MERKEZ MAH. PİRİ REİS CAD. NO:5 ÇEKMEKÖY/İSTANBUL 
b) Tarihi ve saati :24.11.2021 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler, 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişi-
lerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen 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. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla his-
sesine 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 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 deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100
oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI LİSTESİNDE YER ALAN AV GRUBU İŞLER BENZER İŞ
OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSİ / ÇEVRE MÜHENDİSİ
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.
A.1. Teklif Fiyatı Puanlaması
Teklif fiyatı puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edi-
len en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 60 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x
60) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde;

TP: Teklif puanı,
TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
TF: İsteklinin teklif fiyatı,
ifade eder.” Şeklinde,

A.2. Kalite ve Teknik Değer Nitelik Puanlaması
Kalite ve teknik değer niteliği puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere
ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

TEKLİF CETVEL SIRA NO Tanımı
İNŞ.005 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, 

C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi
(beton nakli dahil 3

İNŞ.007 Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması 1
İNŞ.008 2,5 mm kalınlıkta, self leveling Poliüretan esaslı, zemin kaplaması yapılması 

(ESD yüzey (statik elektriği yüzeyde tutmayıp, toprağa ileten yüzey) 
istenen zeminlere) 1

İNŞ.010 Ocak taşı ile 200 dozlu çimento harçlı  kargir inşaat yapılması 1
İNŞ.014 Her genişlikte kargir duvar üzerine mozayik kaplı beton harpuşta 

yapılması (normal çimentolu) 1
İNŞ.038 Perde Duvar Üzeri Çerçeveli Galvanizli Tel Kafes İle Çevre Emniyeti Yapılması 1
İNŞ.039 8 CM YÜKSEKLİĞİNDE 30X15 CM EBATLARINDA GRANİT GÖRÜNÜMLÜ

BETON PLAK  TAŞ İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (TAŞ NAKLİ DAHİL)   9
İNŞ.041 100x100 H=8cm PARKE TAŞI (GRANİT GÖRÜNÜMLÜ) KÜPTAŞ İLE 

DÖŞEME YAPILMASI 1
İNŞ.044 L Ayırma Bordür 70 cm Alt Eleman (Kuru Döküm) 25x25x70 cm. DÖŞENMESİ 3
İNŞ.045 L Ayırma Bordürü Üst Eleman 70 cm. (Beton Rengi) (Yaş Döküm)

(15*35*70 cm.) DÖŞENMESİ 2
İNŞ.047 ARAÇ SINIR ELEMANI DÖŞENMESİ L=35CM 2
İNŞ.049 ÇİÇEKLİKLİ AHŞAP BANK TEMİNİ (322X49cm)(NAKLİ DAHİL) 1
İNŞ.053 GÖLGE ELEMANI YAPILMASI (NAKLİYE DAHİL) 1
İNŞ.063 ASFALT KAZIMA MAKİNESİ İLE HER CİNS BİTÜMLÜ KARIŞIM 

KAPLAMALARIN KAZILMASI 1
İNŞ.071 PLENT-MİKS TEMEL YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI İLE) 1
İNŞ.072 ASFALT BETONU BİNDER TEMİNİ (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI İLE)   6
İNŞ.073 ASFALT BETONU AŞINMA TEMİNİ (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI İLE) (TİP-0) 1
İNŞ.074 ASFALT BETONU AŞINMA TEMİNİ (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK 

TAŞI İLE) (TİP-1) 3
İNŞ.078 ACER SACCHARINUM (GÜMÜŞİ AKÇAAĞAÇ) TEMİNİ VE DİKİMİ 1

TOPLAM PUAN      :     40
Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif
bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %80
- %120 aralığında (%80 ve %120 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer
alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %80  - %120 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan 
alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.

A.3. Toplam Puan
Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.

A.4. Fiyat Dışı Unsurlar Dikkate Alınarak Değerlendirilmiş Teklif Bedeli
Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde;
FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,
ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,
TTP: İsteklinin toplam puanı,

ifade eder.
Şeklinde Hesap Yöntemi Oluşturulmuştur.

B. Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif
“Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en
düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.”
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 ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ/FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-MERKEZ
MAH. PİRİ REİS CAD. NO:5 ÇEKMEKÖY/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese
iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
14. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır. 
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İnsanlığın
bugünkü gelişmişlik düzeyinin temelleri İslam coğrafya-
sında atılmış olsa da bugün Müslümanların yaşadığı so-
runların sebepleri üzerinde iyi düşünmek gerekir. Aksi
takdirde sadece şikayet ederek, sadece konuşarak bir
yere varamayız. Hele ki çözümü başkalarından bekler-
sek elde edecek hiçbir şeyimiz yok" ifadelerini kullandı

İ slam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 8. Gıda
Güvenliği ve Tarımsal Kalkınmadan
Sorumlu Bakanlar Konferansı Bah-

çelievler'de bulunan konferans merke-
zinde düzenlendi. Konferansa Tarım ve
Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İslam
İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerin bakan-
ları ve yetkililer katıldı. Konferansta ko-
nuşan Bakan Pakdemirli, "İslam İşbirliği
Teşkilatı, İslam dünyasının ortak sesi
olmak amacıyla barış ve kalkınma için
birleşmiştir. Bugün dünya nüfusunun
yaklaşık dörtte birini oluşturan Müslü-
manlar, ne yazık ki potansiyellerine pa-
ralel olarak siyasi etkiye, ekonomik,
sosyal ve kültürel gelişmişlik düzeyine
sahip değillerdir. İnsanlığın bugünkü ge-
lişmişlik düzeyinin temelleri İslam coğ-
rafyasında atılmış olsa da bugün
Müslümanların yaşadığı sorunların se-
bepleri üzerinde iyi düşünmek gerekir.
Aksi takdirde sadece şikayet ederek, sa-
dece konuşarak bir yere varamayız. Hele

ki çözümü başkalarından beklersek elde
edecek hiçbir şeyimiz yok. İslam medeni-
yetini hak ettiği yere getirmek Müslü-
manların sorumluluğundadır. O halde
eksiklerimiz üzerine yoğunlaşıp; 1 milyar
700 milyon Müslümanın ve tüm insanlı-
ğın sorunlarına çözüm bulacak somut
çalışmalar ortaya koymalıyız" dedi.

Dünyanın yüzde 10'u aç!

Bakan Pakdemirli, "Türkiye ile İİT ara-
sındaki ilişki kurulduğu günden bu yana
her zaman güçlü olmuş ve önemini gü-
nümüze kadar korumuştur. Müslüman
ülkelerin ekonomik ve bilimsel kalkınma-
sına katkıda bulunmayı hedefleyen
İİT'de aktif rol almaktan gurur duyuyo-
ruz. Bildiğiniz gibi sektörümüz on yılı
aşkın süredir gıda fiyatlarındaki dalga-
lanmalar, iklim değişikliği, doğal afetler
ve son olarak da Covid-19 gibi birçok
faktörden olumsuz etkileniyor. Dünya,
2030 yılına kadar dünyadaki açlığı ve ye-

tersiz beslenmeyi sona erdirme taahhüt-
lerini yerine getirme yolunda değil.
Somut ve cesur adımlar atmazsak açlık
ortadan kalkmaz. Son verilere bakıldı-
ğında; Dünyanın yaklaşık yüzde 10'u aç-
lıkla karşı karşıya, yaklaşık her üç kişiden
biri yeterli gıdaya ulaşamıyor. Dünyada
yetersiz beslenen nüfusun yarıdan faz-
lası Asya'da (418 milyon) ve üçte birin-
den fazlası ise Afrika'da (282 milyon)
yaşıyor. Rakamlar, çözmemiz gereken
daha çok sorun olduğunu gösteriyor"
diye konuştu.

Tüm ülkelerin sorunu

"Gıda güvenliğini sağlamak için yeterli
gıda üretimini sağlamak tek başına ye-
terli değildir” diyen Pakdemirli, “Paranı-
zın olması her zaman yiyecek
alabileceğiniz anlamına gelmez. Gıdanın
yeterli miktarda üretilebilmesi kadar
kolay ulaşılabilir olması da büyük önem
taşımaktadır. Gıda güvenliği, ülkeleri-

mizde genel güvenliğin ve refahın sağ-
lanmasında en önemli faktördür. Bir
gıda güvenliği sorunu varsa bu tüm ülke-
lerin sorunu olmalı ve kalıcı çözümler
üretmek için İİT ülkeleri olarak birlikte
hareket etmeliyiz. Son gelişmeler, gıda
güvenliği ve tarım konusundaki sorum-
luluklarımızın her zamankinden çok
daha önemli olduğuna işaret etti. Hepi-
miz iklim değişikliğinin etkileriyle uğraş-
mak zorundayız ve küresel gıda krizi
kuraklık, sel, orman yangınları nedeniyle
çok yakın bir gelecekte kapıyı çalabilir.
Ayrıca mevcut sorunlarımızı daha da kö-
tüleştiren pandemi ile mücadele ediyo-
ruz. Bu zorlukları göz önünde
bulundurarak, mevcut gıda sistemini
sürdürülebilir bir sisteme dönüştürmek
için ortak çabalarımızı hızlandırmalıyız.
Bu nedenle nasıl ürettiğimize, dağıttığı-
mıza, ticaret yaptığımıza ve tükettiğimize
bütüncül bir yaklaşımla bakmamız gere-
kiyor” ifadelerini kullandı. DHA

TARIM KRİTİK
BİR ÖNEME SAHİP
Bakan Pakdemirli, "Hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki, İİT 
Bölgesi, kapasitesi ve iş gücü açısından yüksek bir tarımsal
potansiyele sahiptir. İİT üyesi ülkeler dört kıtada yer almak-
tadır. Sadece toprak büyüklüğü ve doğal kaynaklar açısın-
dan değil, ekonomik ve tarımsal gelişmişlik düzeyi
açısından da farklılık gösteriyoruz. Birçok İİT üyesi ülke için
tarım, önde gelen sektörlerden birisidir ve gelir elde etmek,
refahı artırmak ve açlığı ortadan kaldırmak için kritik
öneme sahiptir. Bölgede tarım sektöründe istihdam edilen
kişi sayısı 200 milyonun üzerinde olup, bu da dünya tarım
istihdamının yaklaşık dörtte birini oluşturmaktadır. Bu-
nunla birlikte, İİT Bölgesi'nin toplam GSYİH'sı içinde ta-
rımsal ortalamanın payı yüzde10'un altındadır" dedi. İİT 8.
Gıda Güvenliği Konferansı'na Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan da video mesajı ile katıldı. Konuşmaların ar-
dından katılımcı bakanlar ve yetkililer toplu fotoğraf çekildi.
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ACELEMIZ VAR
BEKLETMEYIN!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kaynarca-Pendik-Tuzla metro hattının kazma işlemini gerçekleştiren TBM
cihazının geçişi için düzenlenen etkinlikte konuştu. İBB Meclsisi'nden  dış borçlanma için onay aldıklarını
belirten İmamoğlu, “İstanbul için hayati önem arz eden diğer konularda da bizi bekletmemelerini ve hız-
lıca bize ayak uydurmalarını her siyasi parti grubuna da buradan tavsiye ediyorum. Çok acelemiz var” dedi

İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu, kentin Anadolu
Yakası’ndaki en kilit ulaşım noktaların-

dan biri olacak Kaynarca-Pendik-Tuzla metro
hattının kazma işlemini gerçekleştiren TBM
(Tunel Boring Machine-Tünel Delme Maki-
nesi) cihazının geçişi için düzenlenen etkin-
likte konuştu. İstanbul nüfusunun, içine 2
milyon mülteci, üniversite öğrencileri ve turist-
leri de kattığımızda 20 milyona yaklaştığını
belirten İmamoğlu, “Ulaşımın en önemli ağı,
raylı sistemler ve metrolardır. Ne yazık ki İs-
tanbul'umuz, bu konuda geç kalmıştır. Bu ko-
nudaki açığı hızlıca kapatmanın yoğun bir
çalışması içerisindeyiz” dedi.

2050 yılının hedefi

“Dünya rekoru denebilecek sayıda metro hat-
tında etkin bir biçimde işlerimizi yürütüyoruz”
diyen İmamoğlu, “Ulaştırma Bakanlığı'nın da
yaptığı hatları katarsak, aslında bu rekor daha
da yukarılarda. Bir şehirde yapılan metro ve
kilometre sayısı açısından baktı miktarı açısın-
dan baktığımızda rekor bir sayıya ulaşıyor.
Tabii bu metro işinin bir başka yönü daha var.
Ulaşımdaki hızlılık, güven ve özellikle zaman
yönetimi açısından oluşan faydanın yanı sıra,
çevre dostu olması, karbon salınımını azalt-
ması, minimuma indirmesi, çevre duyarlılığı
açısından da İstanbul adına çok çok önemli
bir çalışma. 2050 yılı hedeflerine dair İstanbul
kenti olarak, karbon nötr kent olabilme hede-
fini koymuş da bir şehiriz” ifadelerini kullandı.

İBB Meclisi'ne teşekkür

Hattın Pendik-Kaynarca bölümünü 2023 yılı
sonunda hizmete alacakları müjdesini veren
İmamoğlu, şunları söyledi:  “Burada, Sabiha
Gökçen'e vatandaşımızın ulaşmasına dönük
de çok önemli bir aşamayı bitirmiş olacağız.
Şu anda yüzde 15’lik bir ilerlemeyi sağladık.
İkinci aşamamız ise, Kaynarca Merkez-Tuzla
arası olacak. Altı istasyonlu ve sekiz kilomet-
reyi aşan bu kısmı da 2025 yılında açmayı he-
defliyoruz. Bu hatta işletmek üzere de 100
yeni araç alımı için finans çalışmalarının so-
nuna yaklaşıyoruz. Bu ay içerisinde, Büyükşe-
hir Belediyesi Meclisi’mizden dış borçlanma
için onay aldık. Bu da sevindirici. İBB Mecli-

si’ndeki tüm siyasi parti gruplarına teşek-
kür ediyorum. İstanbul için hayati önem

arz eden diğer konularda da bizi bek-

letmemelerini ve hızlıca bize ayak uydurmala-
rını her siyasi parti grubuna da buradan tav-
siye ediyorum. Çok acelemiz var. Bir an önce
işi bitirip, diğer kısma devam etme arzusun-
dayız.”

650 kilometre bile az

İstanbul’daki etkin raylı sistem rakamının 250
kilometreler seviyesinde olduğu bilgisini pay-
laşan İmamoğlu, bu seviyenin düşük oldu-
ğuna dikkat çekti. Hedeflenen rakam olan 650
kilometrenin de zamanla yetersiz kalacağının
altını çizen İmamoğlu, şöyle konuştu: “Şu
anda mevcut haliyle, neredeyse üçte biri civa-
rında bir sayıya sahibiz. Ve biz, hızlı adımlarla

ve bu işi yüzde 51 seviyeye getireceğiz. Bugün
yaptığımız ve yapacağımız projeler, bir bakmışsı-
nız 5 değil, 10 yıl içerisinde yine yetersiz hale
gelir. O bakımdan bizim yaptığımız bu işlerin
gerçek anlamda, İstanbul'un geleceğini huzurlu
bir sürece kavuşturması için, aynı zamanda İs-
tanbul'un da disiplinli bir biçimde gerçekten aynı
masada bütün akılların konuşabildiği ve bir
arada karar olabildiği, şeffaf bir yönetim anlayı-
şıyla sürecin çalışması, mekanizmaların oluşması
şarttır. İnşallah İstanbul'un geleceğini de hep bir-
likte, en olgun, en doğru bir biçimde planlayaca-
ğız ve İstanbul'umuzu çok yakın bir gelecekte,
ulaşımda da huzurlu bir sürece hep beraber ka-
vuşturmuş olacağız. Ama bizim için esas bu-
luşma, bu işlerin bitiş günüdür. Vatandaşımızı o
metrolara bindirdiği-
miz gündür. Umut
ediyorum ki, Allah
kazasız, belasız, sı-
kıntısız bir şekilde ta-
mamına erdirsin.
Bütün emekçi dostla-
rıma, buradaki bütün
emekçi kardeşlerime
ve bütün yüklenicile-
rimize, bizim çalışma
arkadaşlarımıza ve
emeği geçen herkese
yürekten teşekkür
ediyorum.”

Arnavutköy'de çok sayıda trafik kazasının yaşandığı
Egemen Caddesi'ne kazaları önlemek için yapılan kasis
sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücülerin görmekte zor-
landığı ve yüksekliği nedeniyle araçlarına hasar verdiği
kasis için yeniden düzenleme çalışması başladı

Türk Tabipler
Birliği ve İstan-

bul Tabipler
Odası üyeleri,

Kovid-19'un
mesleki hasta-

lığı sayılması
ile asistan 

hekimlerin
mesai saatlerin
düzenlenmesi

için eylem yaptı

Nihayet
yapılıyor

ARNAVUTKÖY Adnan Men-
deres Mahallesi'nde bulunan
ve ilçe merkezine girmeden İs-

tanbul Havalimanına bağlanabilmeyi
sağlayan Egemen Caddesi, İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi tarafından bir süre
önce hizmete açıldı. Caddedeki trafik
ışıklarının yanlış yere koyulduğunu ve
sürücülerin trafik ışıklarını geç fark ettik-
leri için sürekli kazaların yaşandığını
iddia eden mahalle muhtarı ve sakinleri
yaşanan kazalardan dolayı tepki gös-
terdi ve yetkililerin önlem almalarını is-
tedi. Mahalle muhtarının onlarca kaza
yaşandığını söylediği Egemen Cadde-
si'ne sürücüleri yavaşlatmak için kasis
yapıldı. Ancak karanlık caddede kasisi
fark etmeyen sürücüler zor anlar yaşadı.
Mobese ve geçit lazım

Sürücülerin korkulu rüyası haline

gelen kasis için İstanbul Büyükşehir
Belediyesi ekipleri harekete geçti. Sü-
rücülerin görmekte zorlandığı kasisin
yüksekliğini tıraşlayacak olan ekipler
yolun aşağı kısmına da bir kasis daha
yapmaya başladı. Konuyla ilgili açık-
lama yapan Arnavutköy Adnan Men-
deres Mahallesi Muhtarı Ercan İka,
"Bir hafta önce kasis yapıldı ama biraz
yüksek geldi. Sürücüler göremiyordu.
Şimdi bir kasis daha yaptırıyoruz. İn-
şallah bu yapılan kasislerden sonra
kazaların büyük bir kısmını önleyece-
ğiz. Bir de buradan yetkililere sesleni-
yorum. Buraya acilen bir MOBESE 
ve üst geçit istiyoruz. Öğrenciler çık-
tığı zaman üstgeçidi kullanırlar. 
Yukarıdaki kasisin üstünü biraz 
tıraşlayacaklar buraya da alçak 
bir tane set yapacaklar." 
açıklamasında bulundu.

TÜRK Tabipler Birliği ile İstan-
bul tabipler Odası üyesi bir
grup, saat 12.30'da Sultangazi

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
önünde eylem yaptı. Toplanan grup,
Kovid- 19'tan ölen meslektaşları ve geçti-
ğimiz günlerde Ankara'da geçirdiği trafik
kazasında hayatını kaybeden asistan
hekim Dr. Rümeysa Berin Şen için saygı
duruşunda bulundu. Grup daha sonra
'Kovid-19 Meslek Hastalığı Yasası İstiyo-
ruz' sloganıyla, Kovid-19'un mesleki has-
talık sayılması ve asistan hekimlerin

çalışma saatlerinin düzenlenmesi için
basın açıklaması yaptı. Grup adına konu-
şan Kadın Doğum Asistan Hekimi Dr.
Handan Turhan Karakuş, "Hekimler bir-
çok ülkede Kovid-19 meslek hastalığı sa-
yılırken bizim ülkemizde hala daha yasal
düzenlemesi yapılmadığı için göç ediyor.
Kısacası emeğimiz görmezden gelindiği
için hekimler bu topraklarda hekimlik
yapmak istemiyoruz diyorlar. Bu gidişata
dur demek için haklarımızı bir an önce is-
tiyoruz. Kovid-19 için meslek hastalığı ya-
sası çıkarılmasını talep ediyoruz" dedi.

ÖYLE BİR ZAM
FALAN YOK!

O TARTIŞMALARIN DIŞINDAYIM BEN!

Konuşmaların ardından şantiye çalışan-
larıyla anı fotoğrafı çektiren İmamoğlu,
etkinliğin ardından gazetecilerin gün-
deme ilişkin sorularını yanıtladı. İSKİ’ye
gizli zam yapıldığı iddiasını değerlendi-
ren İmamoğlu, “Öyle bir zam, falan yok.
Burada, ne yazık ki daha önce alınan ka-
rarın içerisinde, zaten Meclis’in kararı
tam okunduğunda görünecek ki, ‘İlgili
kurumlara sorulmak kaydıyla yürürlüğe
girmesi’ diye söylenmişti. Biz, ona rağ-
men yürürlüğe sokmuştuk. Ama daha
sonra Sayıştay'ın aldığı karar sonrası, biz,
böyle bir hakkı kullandırmamamıza rağ-
men, uygulamamamıza rağmen, sanki
uygulamış gibi İSKİ şu ana kadar sadece
kısacık bir dönemde, tam rakamı şu an
söyleyemeyeceğim ama 150 milyon lira-
nın üzerinde bir vergi borcu bize çıkarttı.
Bunu da yapılandırıp, ödemesine başla-
dık. Dolayısıyla böylesi bir durumla karşı
karşıyayız. Sayıştay’ın burada net, somut
bir kararı var. Ve usulüne göre de oradan
doğan katma değer vergisini bizden tah-
sil eden bir devlet kurumu var. Vatandaş-
tan almadığımız bir verginin KDV'sini
ödüyoruz yani şu anda. Dolayısıyla bu bir
yasal durum, hukuksal bir durum bizim
bireysel aldığımız bir karar değil tek 
başına” açıklamasını yaptı.

Meral Akşener'in Mansur Yavaş ve
kendi adaylığı hakkında yaptığı
değerlendirme hakkında açıklama
yapan İmamoğlu, “Bütün bu tar-
tışmaların dışında bir insanım ben.
Yani ne konuşulur, ne konuşulmaz,
ne yazılır, ne çizilir, ne yapılır, ne
yapılmaz… Hiç ilgilenmesek de
her gün bir şekilde, bizi bu türbü-
lansın içine sokma çabasında olan
bir kısım var. Bir türbülans yaşatı-

lıyor ve bizi de o türbülansın içinde
tutmaya çalışıyorlar. Ben, o türbü-
lansın, o tünelin içinde değilim
ama az önceki metro tünellerinin
içerisindeyim ve İstanbul'a hizmet
üretmeye çalışıyorum. Bizi olum-
suz bir biçimde, televizyonda tar-
tışma çabası içinde olan akıllara
da tavsiye ediyorum, davet ediyo-
rum. Açık davettir; gelsinler bir
gün kendilerini 10 metro hattı-

mızda birden gezdirelim. E biraz da
onları konuşsunlar. Milletimiz, ger-
çek işlerle muhatap olmak istiyor-
lar. Onlar da şu an ürettiğimiz
hizmetler. Bir de ülkemizin gerçek
bir konusu var. O da yoksulluk, iş-
sizlik, döviz artışı, bu artışın yarat-
tığı, ülkemizdeki her vatandaşın
üstüne yük bindirdiği maliyetler,
kurumların üstüne yük bindirdiği
maliyetler” dedi.

Doktorlardan
kovid eylemi

29 
EKİM

CUMHURİYET
BAYRAMIMIZ
KUTLU
OLSUN
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Beylikdüzü Sivaslılar Sosyal
Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı

Eyüp
GÜNAY

Beylikdüzü Esnaf
ve Sanatkarlar
Derneği Başkanı

Cengiz
Ataseven

İYİ Parti Esenyurt
Belediye Meclis Üyesi

Enver
DEMİr

CHP Beylikdüzü
Belediye Meclis Üyesi

Aytekin
Duriç

Adnan Tuncer
Genç Parti
Beylikdüzü
İlçe Başkanı

Akgül Metal
İş İnsanı

Murat
AkGÜL

Beylikdüzü Belediye
Başkan Yardımcısı

Mülayim
Demirtaş

Vatan Partisi İstanbul
İl Başkan Yardımcısı

Dr. Barbaros
Bahçelioğlu

Cevdet
Eroğlu

şAL
HALI
AVM

29 
Cumhuriyet
Bayramı 
Kutlu Olsun

EKİM

Hakan Akkuş
İYİ Parti 
Esenyurt 
İlçe Başkanı

Zeynel 
Abidin Yener
CHP Beylikdüzü
belediye meclis üyesi



 
 

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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Belediye meclisi üyeliğine 
ikinci kez seçilen Acar 
kardeşler, yaptıkları 

açıklamada, Avrupa’da yaşayan 
Türk gençlerine, yaşadıkları 
ülkelerde siyasete girmeleri 
çağrı yaptı. Siyasetin haricinde, 
yaklaşık bir yıldır bir lojistik fir-
masında çalıştığını belirten abla 
Aleyna Acar, “2019 yılında ben 
henüz 17 yaşımdayken yaşadığı-
mız bölgeden belediye meclisine 
girmek için aday olmaya karar 
verdik ve girdiğimiz ilk seçimde 
kazandık. Ben 17, kardeşim ise 
15 yaşında meclise girdik.” dedi.

Siyasetin, özellikle son dö-
nemlerde Almanya’da yaşayan 

yabancı kökenliler açısından 
öneminin arttığına işaret eden 
Acar, özellikle gençlerin hakları 
için siyaset yaptığını ve herkesin 
haklarını tanıması gerektiğini 
belirtti.

Politikaya önem vermek lazım
Abdulkadir Acar, siyase-

te okulun yönlendirmesiyle 
girmeye karar verdiğini ve bu 
kararından memnun olduğunu 
söyledi. Kendilerine bu süreçte 
destek olan herkese teşekkür 
eden Acar, “Bu yıl da yazılıp 
aday olmaya karar verdik çünkü 
ablamın da dediği gibi politikaya 
önem vermek lazım. Gençlere 

bizim gibi siyasete girmelerini ve 
siyasetle ilgilenmelerini tavsiye 
ediyorum. Biz gençlerin sesiyiz, 
onların arzularını biz dile getiri-
yoruz. Gelecekte federal millet-
vekili seçilerek meclise girmek 
istiyorum.” diye konuştu.

Çocuklarıyla gurur duyuyor
Baba Aşkın Acar, çocukları-

nın başarısıyla gurur duyduğunu 
dile getirdi. Acar, “İki yıl önce 
15 ve 17 yaşlarında ikisi de seçi-
lerek belediye meclisine girmeyi 
başardı. Tekrar aday oldular ve 
bulunduğumuz bölgede birey-
sel olarak çok iyi bir oy oranı 
yakalayarak tekrar seçildiler. 

Bundan sonraki hayatlarında 
da siyasetle ilgilenmek istiyor-
lar. Tabii siyaseti sevmelerinde 
benim de teşviklerimin rolü 
var. Bundan da etkilenerek 
siyasete atıldılar. Kendilerini 
gelecek vadeden siyasetçi olarak 
görüyorlar.” ifadelerini kullandı. 
Ludwigsburg’un siyaset dün-
yasına kazandırdığı çok sayıda 
isim olduğuna işaret eden Aşkın 
Acar, sözlerini şöyle bitirdi: 
“Cem Özdemir, Macit Karaah-
metoğlu hepsi buradan federal 
meclise seçildi. Bundan sonra da 
inşallah bizim çocuklar seçilir. 
Gelecekte de federal meclise 
girmeyi hedefliyoruz.”

Almanya’nın Stuttgart kentinde ikinci kez Ludwigsburg İlçe Belediye Meclisi üyeliğine seçilen 17 yaşındaki Abdul-
kadir ve 19 yaşındaki ablası Aleyna Acar, hedeflerinin, milletvekili olarak federal meclise girmek olduğunu söyledi

ACAR KARDEŞLERIN HEDEFIACAR KARDEŞLERIN HEDEFI

ALMANYA’DAALMANYA’DA  
MILLETVEKILLIĞIMILLETVEKILLIĞI

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun Ko-
vid-19 salgınıyla mücadelede ihmalkar davranıp 

davranmadığını araştırmak için kurulan Parlamen-
to Araştırma Komisyonu (CPI), Bolsonaro’nun 9 

suçla itham edildiği nihai raporu onayladı
SENATO’DA yapılan 
oylamada, CPI üyeleri 
4 ret oyuna karşı 7 

kabul oyuyla, Bolsonaro’nun, 
insanlığa karşı işlenen suçlar, 
salgın ve sağlık önlemlerinin 
ihmali gibi 9 suçtan itham 
edildiği rapora onay verdi. 
Bolsonaro hakkında adli 
işlemlerin başlaması talebiyle 
rapor, Cumhuriyet Başsavcısı 
Augusto Aras’a ve Yüksek 
Mahkeme Yargıcı Alexand-
re de Moraes’e sunulacak. 
Kongre üyelerinin insanlığa 
karşı işlenmiş suçlarla itham 
ettiği ilk Brezilya Devlet Baş-
kanı olan Bolsonaro hakkında 
Lahey’deki 
Uluslararası 
Adalet Diva-
nı’na (UAD) 
da şikayette 
bulunulacak. 
Raporda, 
Bolsonaro’nun 
yanı sıra arala-
rında Bolsona-
ro’nun oğul-
larının, eyalet 
valilerinin ve 
eski Sağlık 
Bakanı’nın da 
bulunduğu 80 
kişi suçlanıyor. 
Bolsonaro’nun 
halkı defalarca 
sosyal mesafe 
kuralına uy-
mamaya teşvik ettiği, maske 
kullanımına karşı çıktığı ve 
kalabalıkların oluşmasına 
neden olduğu kaydedilen 
raporda, bunun, “doğal 

bulaşmanın sürü bağışıklığına 
neden olacağı düşüncesinin” 
ve “sadece ekonomik faaliyet-
lerin hızlı bir şekilde yeniden 
başlatılmasını amaçlayan 
siyasi bir kararın” sonucu 
olduğu ifade edildi. Raporda 
ayrıca, Bolsonaro’nun, yanlış 
bilgi yaymak için kullanmakla 
itham edildiği sosyal medya 
hesaplarının süresiz olarak as-
kıya alınması da talep edildi.

Çok sayıda suçla 
itham ediliyor
Geçen hafta sosyal medya he-
sabından yaptığı canlı yayında 
Kovid-19 aşısına ilişkin açıkla-

maları nede-
niyle Facebook 
ve İnstagram, 
Bolsonaro’nun 
videolarını 
kaldırmış, 
YouTube ise 
Devlet Başka-
nı’nın hesabını 
1 hafta askıya 
almıştı. Rapo-
ra göre Bolso-
naro, insanlığa 
karşı işlenen 
suçlar, sağlık 
önlemlerinin 
ihlali, şarlatan-
lık, suça teşvik, 
belgelerde 
tahrifat, kamu 
fonlarının 

usulsüz kullanımı, suistimal, 
ölümle sonuçlanan salgın 
hastalıklar ve görevin onu-
runa saldırı suçlarıyla itham 
ediliyor.

BREZILYA LIDERI
YARGILANACAK!

RUSYA’DAN NATO’YA ÇAĞRI

İş İnsanıİş İnsanı

EROL EROL 
YILMAZYILMAZ

29 EKIM 
CUMHURIYET 
BAYRAMIMIZ 
KUTLU OLSUN

Garip Dede Dergahı Garip Dede Dergahı 
Yönetim Kurulu BaşkanıYönetim Kurulu Başkanı

CELAL CELAL 
FIRATFIRAT

29 EKIM CUMHURIYET 29 EKIM CUMHURIYET 
BAYRAMIMIZ BAYRAMIMIZ 
KUTLU OLSUNKUTLU OLSUN

ISMAIL ISMAIL 
ÇINARÇINAR

29 EKIM 
CUMHURIYET 
BAYRAMIMIZ 
KUTLU OLSUN CHP Avcılar CHP Avcılar 

Belediye Meclis ÜyesiBelediye Meclis Üyesi

ÜMIT 
KATIKÇI

Avcılar SaklıbahçeAvcılar Saklıbahçe
Cafe BistroCafe Bistroİş İnsanıİş İnsanı

TAHIR TAHIR 
KAYAKAYA

YOKSULLUK karşıtı 
yardım kuruluşu 
Jubilee Borç Kam-

panyası’nın yayınladığı 
verilerde, birçoğu Afrika’da 
bulunan 34 ülkenin, iklim 
değişikliğinin etkilerine 
uyum sağlamak için yılda 
5,4 milyar dolar harcarken, 
diğer yandan borçları için 
29,4 milyar dolar harcadığı 
ortaya çıktı. Jubilee Borç 
Kampanyası Direktörü Heidi 
Chow, “İklim acil durumunu 
ele almak için borç krizine 
karşı acil eyleme ihtiyacımız 
var. Düşük gelirli ülkeler, 
iklim kriziyle mücadele için 
kaynaklara umutsuzca ihti-
yaç duyulduğu bir zamanda 

zengin ülkelere, bankalara 
ve uluslararası finans kuru-
luşlarına milyarlarca dolar 
borç geri ödemesi yapıyor” 
dedi. wChow, zengin ül-
kelere sorumluluklardan 
kaçınmama çağrısında 
bulunarak, “Glasgow’da, 
çevreyi kirleten zengin 
uluslar sorumluluklarından 
kaçmayı bırakmalı, hibeler 
yoluyla iklim finansmanı 
sağlamalı ve borçları iptal 
etmelidir. Bu ülkeler, iklim 
krizi yaratmadaki rollerini 
kabul etmeli ve düşük gelirli 
ülkelerin iklim değişikliği-
nin etkileriyle başa çıkmala-
rını sağlamalıdır” ifadelerini 
kullandı.

İngiltere merkezli Jubilee Borç Kampanyası kuruluşu yayınla-
dığı veriler ışığında yaptığı açıklamada, düşük gelirli ülke-
lerin, borçlar için yaptığı harcamaların iklim değişikliği için 
yapılan harcamalardan 5 kat daha fazla olduğunu ifade etti

DÜŞÜK GELIRLI ÜLKELER

RUSYA 
Dışişleri 
Bakanı 

Sergey Lav-
rov, Afganis-

tan’a komşu ülkelere, toprak-
larında “ABD ve NATO askeri 
varlığını konuşlandırmama” 
çağrısında bulundu. Lavrov, 
İran’ın başkenti Tahran’da 
Rusya, Çin, İran, Pakistan, 
Tacikistan, Türkmenistan 
ve Özbekistan’ın katılımıyla 
yapılan “Afganistan’a Komşu 
Ülkeler Toplantısı”na video 

mesaj gönderdi. Mülteci kisvesi 
altında teröristlerin Afganis-
tan’dan komşu ülkelere girme-
ye çalıştığını belirten Lavrov, 
Afganistan’da normal yaşam 
koşullarının oluşturulmasının 
Afganların kademeli olarak ül-
kelerine dönmesinin ön koşulu 
olacağına işaret etti. Lavrov, 
ABD ve NATO güçlerinin 
Afganistan’dan çıktıktan sonra 
komşu ülkelere yerleşmeyi 
planladığını hatırlatarak “Bir 
kez daha Afganistan’a komşu 
ülkelere, topraklarında ABD 

ve NATO güçlerinin askeri 
varlığını engellemeleri çağrısın-
da bulunuyoruz.” dedi.

Seferberlik zamanı
Afganistan’da milli eğitim ve 
sağlık sistemi oluşturulması ve 
genel olarak etkili bir sosyal 
ve ekonomik altyapının ku-
rulmasının çok büyük finansal 
maliyet gerektireceğini vurgu-
layan Lavrov, “Bu bağlamda 
özellikle vurgulamak isterim 
ki asıl sorumluluğu ülkeyi bu 
hale getirenler taşımalıdır. 

Görünüşe göre, Afganlara 
mali, ekonomik ve insani 
yardım için kaynak toplamak 
için seferberlik çalışmalarına 
başlama zamanı geldi.” ifade-
lerini kullandı. Lavrov, Batılı-
ların “konferans düzenlemek 
için konferans düzenleme” 
alışkanlıklarının geride kaldı-
ğını umduğunu, Afganistan’a 
yardım konusunda somut 
işler yapmak için Birleşmiş 
Milletlerin (BM) koordinas-
yon sağlaması gerektiğini dile 
getirdi.
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Y urt dışında çalışma, yerleşim ve
aile vizesi başvurularında popü-
lerliği katlanarak artan ülkelerin

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

30 saatte açıklanıyor

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

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

Çok daha ekonomik

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

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

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

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

Okuryazarlık artacak 

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

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pekiştirmek istiyoruz 

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

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

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

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30 saatte açıklanıyor

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

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

Çok daha ekonomik

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

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

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

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

Okuryazarlık artacak 

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

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak 

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

DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
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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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IŞIĞINI Kaybeden 
Balık, Ada ve Top-
rak’ın tatilde keş-

fettikleri yepyeni bir dünyayı 
anlatıyor. Yardıma ihtiyacı 
olan balık Tedi ile birlikte 
denizin altında bir maceraya 
atılan ikili aslında büyük bir iş 
birliği ve dostluk öyküsüne de 
tanıklık ediyorlar. Ada, deniz 
ve içindeki canlılarla geçirdiği 
kısacacık sürede dünyayı güzel-
leştirmek için birlikte hareket 
etmenin önemini de keşfedi-
yor. Dilara Öztürk’ün sımsıcak 
anlatımına, Tuğba Mutugu 
Tok’un rengârenk çizimle-
rinin eşlik ettiği bu serüven, 

küçükler kadar büyüklerin de 
kalbine temas edecek bir kitap. 
Işığını Kaybeden Balık’ta her 
biri birbirinden renkli ve bilge 
karakterlerin söylemiyle günü-
müzde en önemli meselelerden 
biri olan çevrenin ve denizlerin 
temizliğinin önemi, oldukça 
özenli bir anlatımla ele alını-
yor. 16 Haziran 1984 yılında İs-
tanbul’da doğan Dilara Öztürk, 
İnsan Kaynakları ve Örgütsel 
Değişim üzerine Yüksek Lisans 
yapmıştır. Kariyerine bankacı-
lık alanında başlamış ve hâlen 
yönetici pozisyonunda bir 
beyaz yakalı olarak profesyonel 
hayata devam etmektedir. 

CUMHURIYET’E
ÖZEL REKLAM 

AŞKIN NUR YENGI 
KORONVIRÜS OLDU

Kanal D’nin fenomen dizisi Arka Sokaklar’da sigorta ve maaş krizi büyüyor. Set çalışanları-
nın sigortasının geç yapıldığı ve maaşlarının ödenmediği Arka Sokaklar dizisinde ilk ayrılık 
gerçekleşti. Set ekibi ödemeler yapılana kadar sete çıkmama kararı alırken, dizinin 14 se-
zondur sanat yönetmenliğini yapan Çiğdem Çimen Şerefoğlu’ndan flaş istifa kararı geldi

Turkcell’in marka yüzleri Melis Sezen ve Barış 
Arduç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel olarak 
hazırlanan reklam filmi için kamera karşısına geçti 

Dizinin 14 sezondur 
sanat yönetmenli-
ğini yapan Çiğdem 

Çimen Şerefoğlu, sosyal 
medya hesabından yaptığı 

açıklama ile istifa ettiğini 
duyurdu. Sosyal medya 
üzerinden yaptığı açıklama 
üzerine kendisiyle görüştü-
ğümüz Şerefoğlu, Damga 
okuyucuları için yaşanan-
ları anlattı. 2009 yılından 
bu yana Erler Filmde Arka 
Sokaklar dizisinde sanat 
yönetmenliği yaptığını, ön-
cesinde de yine aynı yapım 
firmasının Akasya Durağı 
setini kurduğunu bir süre 
sanat yönetmenliğini yap-
tığını söyleyen Şerefoğlu; 
“Bu dizide bunca sezondur 
uzun uzun çalışma sebebim 
değerli yönetmenimiz Or-
han Oğuz’dur. Kendisinden 
çok şey öğrendim ve keyifle 
çalıştık. Senaryo sayfa 
sayısı her geçen yıl daha da 
artıyor, hazırlık ve çekim 
sürelerini zorlaştırıyordu, 
ekip zamanla yarışıyor 
canla başla çalışıyorduk. 
Pozisyonum gereği sette-

ki kuru sıkı tabancaların, 
tüfeklerin sorumluluğu 
bendeydi. Patlama, çatlama, 
çatışma yıllarca rutinimiz 
oldu. Her yıl ben ve sanat 
ekibim sezon başlamadan 
önce, iki hafta öncesinden 
gelip ön hazırlık yaptı ve hiç 
kaşe alamadık. Sezon başın-
dan itibaren hazırlık sonrası 
8 bölüm çektik ve teknik 
olarak ben ve ekibim Ağus-
tos 15’ten beri işe geldik ve 
tüm ekibe sezon başından 
beri kaşe ödemesi yapılma-
dı. Bunun sebebini sordu-
ğumuzda asla net bir cevap 
alamadık. Kendi aramızda 
birbirimize harçlık vererek 
sete çıkıyorduk, ihtiyaçla-
rımızı karşılayamaz olduk. 
Çoğu arkadaşımız kira, 
kredi, fatura vb ödemele-
rini yapamadı, çocuklular 
ailesine mahcup gidiyordu.
Tüm bunların sette üzüntü, 
gerginlik ve motivasyon 

bozukluğu yarattı” dedi.

Değersiz hissettim
Oyuncuların da ödeme
alamadıklarını ve son olarak 
yönetmenin yapıma haber 
yolladığını belirten Şerefoğlu 
şöyle devam etti, “Ekibimize 
ödeme ne zaman yapılacak? 
Diye sorduğumuzda yine net 
cevap alamadık.Tüm bunlar 
olurken sigortalarının ha bu-
gün ha yarın yapılacak diye 
sabrettik. Maalesef Ekim 
22 ‘de yapılmış. Her şekilde 
haklarımızın ihmal edilip 
bilgilendirilmediğimiz için 
kendimi değersiz hissettim. 
Eğer Erler Film yetkili kişisi 
sete gelip bizleri en azından 
şefleri toplayıp neden ödeme 
yapamadıklarını, sigortaları-
mızı neden geciktirdiklerini 
ve maaşlarımızı şu tarihte 
ödemeye başlayacaklarını 
açıklasaydı bir bilinmezlik 
içinde gergin olmazdık.”

DİLEK BOZKURT
DİLEK BOZKURT

YAPIMIN seslerini duymak istemediklerini 
söyleyen Şerefoğlu yaşananları şöyle 

noktaladı, “Benim vicdanım rahat, 
verdiğim bütün sözleri tuttum, 
işimi yaptım, sorumluluklarımı 
yerine getirdim. Sesimizi bir türlü 
duymak istemediler derdimizi 
dinlemediler. Bende ekibimle ka-
rar aldım ve işi bırakmayı uygun 
gördüm. Daha fazla yıpranmaya 
lüzum yok. Bu kararımı Instagram 

hesabımdan bildirirken eş zaman-
lı medyada setin durduğu haberi 

çıktı. Bu şirkette duyuldu vs. Ekibimle 
yasal yollara başvurarak sigorta ve 

maaş hakkımızı almaya karar verdim. Bun-
dan sonraki süreç yasal yoldan ilerleyecek. 
Ben isterdim ki bunca yıl kader birliği yaptı-
ğım ekibimle beraber Arka Sokaklar finale 
kadar çalışayım ama buraya kadarmış.”

YASAL YOLDAN 
ILERLEYECEK

29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı’nda konser 
vermesi planlanan 

şarkıcı Aşkın Nur Yengi, ko-
ronavirüse yakalandı. Aşkın 
Nur Yengi yerine konserde 

Gökhan Türkmen sahne ala-
cak. Zonguldak Karadeniz 
Ereğli Belediyesi, 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı’nda 
konser vermesi planlanan 
Aşkın Nur Yengi’nin yerine 
Gökhan Türkmen’in sahne 
alacağını açıkladı. Beledi-
yeden yapılan yazılı açık-
lamada, “Karadeniz Ereğli 
Belediyesi’nin 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı’nda 
düzenleyeceği Cumhuriyet 
Konseri’nde covid nedeniyle 
sanatçı değişikliğine gidildi. 
Konser vereceği daha önce 
açıklanan sanatçı Aşkın Nur 
Yengi Covid-19’a yakalandı. 
Cumhuriyet Konseri’nde 
sanatçı Gökhan Türkmen 
sahne alacak. Fener Ala-
yı’nın saati ise 18.00 olarak 
düzenlendi” denildi.



Diagne’nin derbide dökülmesi, 
Mohamed’in oyuna girdikten sonra 
penaltıyı atmak isteyip kaçırması 

ve Halil’in son haftalarda 
formayı kaptırması... Aslan’da 

1 numaralı santrfor belirsizliği 
sıkıntı yaratıyor; üstelik bu 3 

golcünün ligde sadece 5 
golü var

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

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

Geçen sezonu sollad 

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

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

Onyekuru moral buldu 

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

GALATASARAY 
KRİZDEN ÇIKTI

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

13 madalya kazandlar 

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

ÖZEL SPORCULARDAN 
ÇOK BÜYÜK BAŞARI

Şampiyonaya hazrlanyorlar

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

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

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

Gasly çok hzl 

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

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

Gasly: çok objektifiz 

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

Arac daha çok sevdim 

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

KARTAL HER  
ALANDA LIDER

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

MUHTEŞEM İSTATİSTİK 

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

İKİNCİ DEVREDE  
BEŞİKTAŞ

Beşiktaş - Trabzonspor  1-2 M

Antalyaspor - Beşiktaş 1-1 B

Beşiktaş - Konyaspor 1-0 G

Beşiktaş - Denizlispor 3-0 G

Beşiktaş - Gaziantep FK 2-1 G

Gençlerbirliği - Beşiktaş 0-3 G

Yeni Malatya - Beşiktaş 0-1 G

Başakşehir - Beşiktaş 2-3 G

SAĞLIK EKİBİNE  
ÇİÇEK

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

MKE Ankaragücü ile Demir Grup 
Sivasspor karşsndaki puan kayp-

larnn ardndan Belhanda'nn 
gönderilişinin şokunu yaşayan  

Galatasaray, deplasmandaki Hes 
Kablo Kayserispor galibiyetiyle kriz 

ortamndan çkmay başard 

Türkiye Özel Sporcular Kadn Milli 
Takm, VIRTUS Avrupa Salon  

Atletizm Şampiyonas'nda Avrupa 
şampiyonluğuna ulaşt 
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Eyüpspor şov yaptı
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Eyüpspor, 1928 Bucaspor’u 2-0 mağ-

lup etti. Eflatun-Sarılı ekibin gollerini Erencan Yardımcı attı

ASLAN’IN GOLCULERI
GOL ATMAYI UNUTTU

BEŞIKTAŞ ’a trans-
fer döneminin son 
günlerinde Fransız 

ekibi Le Havre’den kazan-
dırılan Umut Meraş, A Mil-
li Takım’da yaşadığı sakatlık 
sonrasında Kara Kartal’da 
kendisini gösterememişti. 
Siyah-Beyazlı formayla ilk 
kez 11’de önceki akşam Ga-
latasaray ’a karşı mücadele 
eden Umut Meraş, ortaya 
koyduğu etkili görüntüyle 
alkış topladı. Sol bek hat-
tındaki görevini 90 dakika 
boyunca başarılı bir şekilde 
yerine getiren Umut, dev 
maçı 1 asistle tamamlaya-
rak takımının elde ettiği 
galibiyete de katkı yapmayı 
başardı. Umut, sol bekte 
Rıdvan Yılmaz ve Fabrice 
N’Sakala’yla birlikte forma 

rekabetinde sonuna kadar 
olacağını gösterdi.

Şampiyonluk mesajı
Dev derbi sonrasında açık-
lamalarda bulunan Umut, 
hedeflerinin şampiyonluk 
olduğunu belirtmişti. 24 
yaşındaki futbolcu, “Çok iyi 
mücadele ettik. Hak eden 
taraf bizdik diye düşünü-
yorum. Galatasaray’ı da 
tebrik ediyorum, onlar 
da iyi mücadele etti. Biz 
yarıştan hiçbir zaman kop-
mayacağız. Asist yapmam 
mutlu ediyor ama önemli 
olan Beşiktaş’ın kazanma-
sı. Önemli olan bu gemiyi 
karşı tarafa taşımak. Yolun 
sonunda boğaza ismimizi 
yazdırmak istiyoruz” sözle-
rini sarf etmişti.

BEŞIKTAŞ 
UMUT’LU

Siyah beyazlılarda ilk 11’deki ilk maçına derbide çıkan 
Umut Meraş, performansıyla tam not aldı. Savunma hattın-
daki başarısına ek olarak 1 de asist yapan tecrübeli sol bek, 
forma yarışında sonuna kadar olacağını net şekilde gösterdi

TFF 1. Lig’de başarılı 
bir performans ortaya 
koyan Eyüpspor, Türkiye 

Kupası maçında İzmir ekibi 
1928 Bucaspor’u konuk etti. 
Yedek ve gençler ağırlıklı bir 
kadroyla maça çıkan İstanbul 
ekibi, karşılaşmayı ilk yarıda 
attığı gollerle 2-0 kazandı. 

Eflatun Sarılı Eyüpspor’un 
gollerini 12 ve 29. dakikalar-
da Erencan Yardımcı attı. 
Eyüpspor’un geçtiğimiz sezon 
Galatasaray ‘dan 4.2 milyon 
TL bonservis bedeliyle transfer 
ettiği 2002 doğumlu Erencan, 
Zafer Turan yönetimindeki 
Eyüp’te şu ana dek fazla forma 

şansı bulamadı. Umut Bulut, 
Bodgan Stancu gibi tecrübeli 
golcülere sahip olan 1. Lig 
ekibinde Erencan Yardımcı bu 
sezon ligde toplamda sadece 5 
dakika forma giyebildi. Eren-
can, geçtiğimiz sezon bir alt 
ligde şampiyon olan kadroda 
ise 6 maçta 2 gol atmıştı.

Beşiktaş deplasmanında 
eli boş dönen Galatasa-
ray ‘da golcülerin durumu 

tartışılıyor... Sarı-Kırmızılılar’da hâlâ ide-
al santrforun kim olduğu bir türlü netlik 

kazanmadı. Sezona 
Diagne ile başlayan 

Cim Bom’da, ibre 
daha sonra Halil’e 
döndü. Son olarak 

Mohamed ön 
plana çıksa da, teknik 

patron Fatih Terim der-
bide Diagne’yi tercih etti. 

Senegalli santrfor ise zorlu 
mücadelede tam anlamıyla dö-

küldü ve Vida ile Necip karşısında çaresiz 
kaldı. Oyuna sonradan giren Mohamed’in de 
penaltıcı Cicaldau olmasına rağmen ısrarla 
topun başına geçmek istemesi ve penaltı vu-
ruşunda Ersin’i geçememesiyle Aslan büyük 
bir fırsat kaçtı.

Sıra kimde, bilmiyorlar
Mısırlı forvetin bu davranışından büyük ra-
hatsızlık duyan Terim, maç sonundaki basın 
toplantısında tepkisini net şekilde dile getirdi 
ve Mohamed’e ne kadar kızgın olduğunu  

söyledi. Dolayısıyla ligdeki bir 
sonraki sınav olan Gaziantep 
karşısında Fatih hocanın ileri 
uçta nasıl bir tercih yapacağı 
hakkında hiç kimsenin bir bilgisi 
yok. Buna takımdaki oyuncular 
da dahil... Terim’in, Mohamed’e 
kızması, Diagne’nin de formdan 
düşmesi sebebiyle, bu kez Halil’i 
tercih edebileceği tahmin ediliyor.

Skora etkileri çok düşük
Kısa bir süre önceye kadar Terim’in 
gözdesi olan Halil de, son haftalarda 
formasını kaptırmış durumda. Ancak 
Sarı-Kırmızılılar’da asıl can sıkan detay, 
ileri uçta kim görev alırsa alsın skor 
gücünün çok düşük olması. Öyle ki ligde 10 
hafta geride kalmasına rağmen, Galatasa-
ray’ın forvetlerinden Diagne’nin 1, Halil’in 
1, Mohamed’in de tamamı derbiden önceki 
2 maçta olmak üzere 3 golü bulunuyor. Üç 
golcünün ligde 5 golde kalması, en çok da 
Terim cephesinde hayal kırıklığı yaratıyor.

BEŞIKTAŞ formasıyla geçen 
sezona damga vuran Cyle 
Larin, etkisiz başladığı yeni 

dönemde beklenen patlamayı 
derbide yaptı. Teknik ekip, attığı 2 
golle Galatasaray karşısında zaferi 
getiren Kanadalı futbolcudan istik-
rarını sürdürmesini bekliyor. Kara 
Kartal’ın Kanadalı yıldızı Cyle Larin, 
önceki akşam yaptığı dubleyle 
Beşiktaş ’a Vodafone Park’ta zaferi 
getiren isim olmayı başarmıştı. 
Tecrübeli futbolcu, geçen sezondaki 
form grafiğini yakaladığını göstere-
rek teknik ekibe güven verdi. Maç 
sonunda, “Larin statik santrfor de-
ğil. Fizik gücüne sahip olduğu için 
golleri atıyor. Larin, fizik gücü iyiy-
se ve hazırsa her maçta gol atma 
ihtimali var. Hem hızlı, hem fizik 
gücü yüksek. Kenar oyuncusunda 
istediğin her şey var. Yeter ki fizik 
olarak hazır olsun” diyerek oyun-
cusunu tebrik eden teknik direktör 
Sergen Yalçın, ilerleyen maçlarda 
da futbolcusundan aynı performan-
sı istiyor. Yeni sözleşme görüşme-
leri süren deneyimli yıldızın, bu 
konuya da en yakın zamanda nokta 
koyması bekleniyor.

Özlenen Larin 
geri döndü

FIBA Şampiyonlar Ligi B 
Grubu 3. hafta mücade-
lesinde Pınar Karşıyaka, 

İspanya temsilcisi BAXI Man-
resa’yı konuk etti. Karşılaşma-
ya daha etkili başlayan Pınar 
Karşıyaka, 4. dakikayı 15-8 üstün 
geçti. Konuk ekip, Thomasson, 
Fransico ve Bako’nun sayılarıy-
la aradaki farkı 1 sayıya kadar 
indirse de (15-14) yeşil-kırmı-
zılı ekip, Roll ve Blackmon’ın 
sayılarıyla periyodu 20-16 üstün 
bitirdi. Karşılıklı basketlerle baş-
layan periyotta 28-28 beraberliği 
yakalayan rakibi karşısında Pınar 
Karşıyaka, son 5 dakikaya Can 
Korkmaz’ın 3 sayılık basketiyle 
31-28 önde girdi. Üstünlüğü-
nü sürdüren Pınar Karşıyaka 
devreyi 35-34 galip tamamladı. 
Üçüncü periyoda 6-0’lık seriyle 
başlayan ve 40-35 üstünlük ku-
ran BAXI Manresa aradaki farkı 
6 sayıya kadar çıkardı: 44-38. 
Farkın daha fazla açılmasına izin 
vermeyen Pınar Karşıyaka, etkili 
oyunuyla 29. dakikada Burak 
Can Yıldızlı’nın basketiyle 53-52 
öne geçti. Pınar Karşıyaka peri-
yodu 55-52 üstün geçti. Son pe-
riyoda Mitchell’ın basketleriyle 
başlayan Pınar Karşıyaka 59-52 
üstünlük kurduğu periyodun son 
5 dakikasına 63-61 önde girdi. 
İki takımın da sayı üretmekte 
zorlandığı son bölümde BAXI 
Manresa bitime 1 
dakika 17 saniye 
kala Valtonen’in 3 
sayılık basketiyle 
68-67 öne geçti. 
İspanyol temsilcisi 
müsabakadan 
72-67 galip ayrıldı. 
Pınar Karşıya-
ka’nın ilk yenilgi-
sini aldığı grupta, 
İspanya temsilcisi 
3’te 3 yaptı.

KAF KAF 
potada kayıp

GENÇ ve gelecek bir kadro kuran Gala-
tasaray ‘da, oyuncular arasında bağlantı 
kuracak, işler kötü gittiğinde sorumluluk 

alacak, mental yönden güçlü bir isim arayışı 
sürüyor. Her ne kadar Fatih Terim, derbinin ar-
dından basın toplantısında, “Ben özellikle 6 nu-
mara istediğimi söylemedim” dese de yönetimin 
bu yöndeki girişimleri devam ediyor. Özellikle 
defansif orta saha olarak kiralanan Gustavo As-
suncao’nun fiziksel açıdan Süper Lig seviyesinin 
çok altında kalması ve iyi top tekniğine rağmen, 
savunmada çok yetersiz kalması, Florya’da ciddi 
bir hayal kırıklığı yarattı. Üstelik, Terim’in bu 
bölgeye takviye ettiği Taylan’ın son dönemdeki 
istikrarsız performansı da can sıkıyor.

Anlaşma yapıldı iddiası
Özellikle Taylan ile aynı pozisyonda oynayan 
Beşiktaş ‘ın defansif orta sahası Josef arasın-
daki fark, hem ilk 10 haftanın hem de derbinin 
rakamlarına çok net şekilde yansıdı. 6 numara-
da zaman zaman Berkan’ı da deneyen Terim, 
istediği verimi genç oyuncudan da alabilmiş 
değil. Gündemde öne çıkan adaylar ise Moha-
med Elneny ve Felipe Melo. Mısırlı Elneny’nin 
sezon sonunda mukavelesi bitiyor ve Arsenal 
devre arasında 29 yaşındaki oyuncunun satışına 
sıcak bakıyor. 38 yaşındaki Melo’nun da kont-
ratı 31 Aralık’ta bitecek ve geçtiğimiz günlerde 
menacer arkadaşıyla Florya’da bir ön protokol 
yapıldı. Bu transfer girişimiyle ilgili son sözü ise 
yine Fatih Terim söyleyecek.

FATIH TERIM 6
NUMARA ARIYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ne kadar maçtan sonraki ba-
sın toplantısında “Ben özellikle 6 numara istediğimi söylemedim” dese 
de bu bölgeye alınan Assuncao’nun hayal kırıklığı yaratması, Taylan’ın 
da etkisiz oyunu, defansif orta saha transferini mecbur kılıyor



SIVASSPOR Teknik Direktörü Rıza 
Çalımbay, Altay maçı öncesinde açık-
lamalarda bulundu. Hakem hatalarına 

değinen Çalımbay, “Bir tek bizim değil, bütün 
takımların canı yanıyor, hakem hatalarından do-
layı. Ben futbol hayatımda bu kadar gergin bir maç 
görmedim. Bizim açımızdan çok iyi oynadığımız bir 
maçtı” ifadelerini kullandı. Adana Demirspor karşısında 
üzüldükleri ve sıkıntı yaşadıkları olayların olduğunu kaydeden 
Çalımbay, “Bir futbolcuyu o kadar kolay atmak doğru bir şey 
değil. Hakem bizi en az 20-25 dakika 10 kişi oynattı. Penaltı 

olayını hiç anlamıyorum. Maçın hakemi 
gidiyor VAR’a bakıyor. Adana Demirspor-
lu oyuncu neredeyse Ahmet’in burnunu 
kıracak. Futbolcu iki kişinin arasında ve 
direk yumrukla giriyor Ahmet’e. Ahmet’in 
de dengesi bozulup yuvarlanıyor. O pozis-
yona nasıl penaltı veriyorlar? Böyle bir şeyi 
ben hayatımda ilk defa görüyorum. Max 
Gradel’in olayını hiç söylemek dahi istemiyo-
rum. Tabelada numarası yokken, futbolcuyu 
oyundan çıkarıyor”diye konuştu.

Öyle bir penaltı yok
Hakemlerin oyuncuları bu kadar kolay atmaması gerektiği-
ni kaydeden Çalımbay şöyle devam etti: “Hakemlerin biraz 
daha dikkatli olmaları gerekiyor. Rahatlıkla kazanabile-
ceğimiz bir maçı hakem arkadaşların hatalarından dolayı 
beraberlikle bitirdik. Ben takımımdan çok memnunum. 
Gerçekten mükemmel bir maç oynadık. Çok iyi mücadele 
edip, güzel pozisyonlar yakaladık. 10 kişi kaldıktan sonra 
biraz bocaladık. Öyle bir penaltı yok. 
Bütün yorumcuları da sey-
rettik. Hepsinin de kararı; 
bunun penaltı olmadığı, o 
oyuncunun atılması ve kart 
görmesi gerektiği yönünde 
herkes aynı şeyi söyledi. 
Böyle şeyler olduğu zaman, 
gerginlik olduğu zaman 
üzülüyoruz.” 

ZIRAAT Türkiye Kupası 3’üncü tur karşılaşma-
sında Adanaspor’un sahasında Adıyaman FK’yi 
2-0 yendiği maçta müsabakanın orta hakem-

liğini Batuhan Gültek, yan hakemliğini ise ikiz 
kardeşi Burak Gültek yaptı. Adanaspor Ziraat 
Türkiye Kupası 3’üncü tur mücadelesinde 
sahasında Adıyaman FK’yi konuk etti. Ev 
sahibi maçı 2-0 kazanırken karşılaşmanın 
iki hakemi arasındaki bağ dikkat çekti. Orta 
hakem Batuhan Gültek’in yan hakemliğini 
ikiz kardeşi Burak Gültek yaptı.

Trabzonsporlu Marek Hamsik, tüm şehrin hedefinin şampiyonluk olduğunu belir-
terek, “Beklentinin çok yüksek olduğunun ben de farkındayım. Şu an sadece 10 maç 

tamamlandı, lig devam ediyor. Ligin tamamında namaglup gitmek kolay olmayacak” dedi

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

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

13 maçlk seri bitti 

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi 

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

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

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

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

İlk yar 1-0 

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

Net skor 

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

Ankaragücü 
3’te 3 yaptı

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

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

Önemli bir golcü 

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

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

Hatayspor açklamşt 

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

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

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

2021 YILINDA  
TEK YENILGI 

TRABZONSPOR’DA 
her geçen sezon yükse-
len performansyla alkş 

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

Ugurcan Çakır’a 
Juventus talip  

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

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

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

çnda 3. galibiyeti elde etti.

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

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

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

YANAL’IN  
KARİYERİ

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

tasnda deplasmanda Aytemiz 
Alanyaspor'a 4-0 kaybeden Fraport 

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

13 maçlk seri bitti 

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi 

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

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

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

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

İlk yar 1-0 

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

Net skor 

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

Ankaragücü 
3’te 3 yaptı

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

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

Önemli bir golcü 

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

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

Hatayspor açklamşt 

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

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

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

2021 YILINDA  
TEK YENILGI 

TRABZONSPOR’DA 
her geçen sezon yükse-
len performansyla alkş 

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

Ugurcan Çakır’a 
Juventus talip  

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

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

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

çnda 3. galibiyeti elde etti.

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

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

Milli tenisçinin 
ilk şampiyonluğu

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

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

YANAL’IN  
KARİYERİ

*
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Karşılaşmaya Vesely’den 
bulduğu 10 sayıyla başlayan 
Fenerbahçe Beko, periyo-

dun bitimine 6:32 kala rakibine 
molayı aldırdı: 10-2. İlerleyen 
dakikalarda iki takım da hücumda 
zorlandı. Bu süreçte Fenerbahçe 
Beko, Pierre ile etkili olurken Bar-
celona ise Kuric’ten üç sayı isabeti 
buldu. Bu periyodu Fenerbahçe 
Beko, Barcelona karşısında 20-15 
önde kapattı. İkinci periyoda iki 
takım da hücumda tutuk başladı. 
Sertlik düzeyinin yükseldiği bu 
periyotta Vesely’den bulduğu 
serbest atış isabetiyle Fener-
bahçe, bitime 7:34 kala skoru 
23-18’e getirdi. Bu dakikadan 

sonra oyunun kontrolünü eline 
alan İspanyol ekibi, Calathes ve 

Davies ile etkili oldu. 
Periyodun son kısmın-

da Fenerbahçe’ye 
skor şansı tanıma-

yan Barcelona, ilk 
yarıyı 35-29 önde 
kapattı.
Üçüncü peri-

yotta Marko Guduric’in sayılarıyla 
skorda ayakta kalmayı başaran Fe-
nerbahçe, periyodun bitimine 5:18 
kala Pierre’den bulduğu 3 sayılık 
basket ile farkı 2’ye indirdi: 39-41. 
Bu dakikanın ardından Lapro-
vittola ve Calathes ile serbest 
atış çizgisinden isabetler bulan 
İspanyol ekibi, farkı tekrardan 
6’ya çıkardı: 41-47. Periyodun son 
bölümünde savunmada etkili bir 
görüntü veren sarı-lacivertli ekip, 
Şehmus ve Polonara’dan bulduğu 
basketlerle farkı 1’e indirdi: 46-47. 
Periyodun bitimine 28 saniye kala 
Vesely’nin serbest atıştan bulduğu 
sayılarla 48-47 öne geçen Fener-
bahçe, Smits’in sayısına engel 
olamadı ve final periyoduna 49-48 
geride girdi.

Nefesi yetmedi
Son periyodun ilk dakikasında iki 
takım da skor bulamadı. Higgins 
ile periyodun ilerleyen dakikala-
rında üst üste iki üç sayılık basket 
bulan Barcelona, skoru 55-61’e 
getirdi ve Fenerbahçe’ye molayı 

aldırdı. Molanın ardından Gu-
duric’ten üst üste iki üç sayılık 
isabet bulan Fenerbahçe Beko, 
bu oyuncunun bir de serbest 
atış isabeti bulmasıyla öne geçti: 
62-61. Karşılaşmanın bitimine 
2:04 kala önce Higgins’in serbest 
atış isabetleri ardından Davies’in 
basket faulüyle Barcelona 70-66 
öne geçti. Fenerbahçe, Henry’den 
bulduğu üç sayılık isabet ile farkı 
1’e indirdi: 69-70. Bu dakikadan 
sonra Hayes-Davies ve Mirotic 
ile serbest atış çizgisinden sayılar 
bulan Barcelona, farkı 5’e çıkardı: 
69-74. Kalan 43 saniyede önce 
Vesely ile serbest atış isabeti bulan 
Fenerbahçe, Çekyalı oyuncunun 
iki sayılık isabetiyle farkı 2’ye in-
dirdi: 72-74. Barcelona’yı hücum-
da hataya zorlayan Fenerbahçe, 6 
saniye kala Booker’dan bulduğu 
sayı ile skoru 74-74’te eşitle-
di. Karşılaşmanın son topunda 
Mirotic’in bitime 0.2 saniye kala 
bulduğu basket ile skoru 76-74’e 
getiren Barcelona, sahadan bu 
skorla galip ayrıldı.

FENERBAHÇE BEKO FENERBAHÇE BEKO 
iiSTENENSTENENii VEREMED VEREMEDii
Turkish Airlines Euroleague’in 6’ncı hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, sahasında Barcelona’ya Mirotic’in bitime 0.2 saniye 
bulduğu basket ile 76-74 mağlup oldu. Fenerbahçe’de Vesely 24 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Barcelona’da Higgins 18 
sayıyla mücadele etti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe 4’üncü mağlubiyetini alırken Barcelona ise namağlup liderliğini sürdürdü

TRABZONSPOR-
LU Marek 
Hamsik, bugün 
gerçekleştirilen 

antrenman 
öncesinde basın 
mensuplarına 
açıklamalarda 
bulundu. Li-
der olmaktan 
dolayı mutlu 
ve gururlu 
olduklarını 

belirten Ham-
sik, “Tepede 

kalmanın kolay 
olmayacağının far-

kındayız. Bu yönde 
çalışmamıza devam 

ediyoruz. Benim için 
de hayat aynı şekilde 
devam ediyor. İşime 

odaklanmış 
durumdayım, 

hayatın 
tadını 

çıkar-
maya 
ve işimi 

en iyi 

şekilde yapmaya çalışıyorum” ifa-
delerini kullandı. Uğurcan Çakır’ın 
harika bir kaptan olduğunu söyle-
yen Hamsik, “Buranın yetiştirdiği 
en önemli sporculardan birisi, 
dolayısıyla onla beraber olmaktan 
çok mutluyuz. Takımımızda tecrü-
beli arkadaşlarımız var. Birbirimize 
yardım ederek işimizi en iyi şekilde 
yapmaya çalışıyoruz. Profesyonel 
futbol kariyerine baktığınızda 
farklı bir süreç görüyorsunuz. Çün-
kü sahada geçireceğiniz 1 saatlik 
idman süreci sizin kendine iyi bak-
manız için yeterli değil. İdmanla 
birlikte yediklerinize, içtiklerine, 
uykunuza yani hayatınızın tama-
mına dikkat etmeniz gerekiyor. 
Ben yaşımı da düşündükçe bunlara 
dikkat ederek yaşamaya çalışıyo-
rum” diye konuştu. 

Abdulkadir önemli bir yetenek
Hamsik, bordo-mavili ekibin 
önemli isimlerinden Abdülkadir 
Ömür için övgü dolu ifadeler 
kullanarak, “Çin, aslında çoğu kişi-
nin son durak olarak gördüğü bir 
yer ama ben de kontratımı orada 
erken sonlandırdım. Daha sonra 

tekrar oynamaya devam etmek 
istedim ve şu an Türkiye’deyim. 
Bu formayla birlikte şampiyonluk 
mücadelesi veriyorum, bu da beni 
mutlu ediyor. Takım arkadaşları-
nız sizden güzel bahsedince tabii 
ki çok mutlu oluyorsunuz. Buraya 
geldiğimde aslında söylemiştim, 
‘Böyle devam edersen, üstüne 
koyarsan milli takıma mutlaka 
gideceksin’ demiştim. Milli takıma 
seçildi ve orada da oynadı. Bence 
Abdülkadir Ömür, Türkiye’nin en 
önemli yeteneklerinden birisidir” 
şeklinde konuştu.

Liderliğin tadını çıkarıyoruz
Tüm şehrin hedefinin şampiyon-
luk olduğunu kaydeden Hamsik, 
“Beklentinin çok yüksek olduğunu 
ben de farkındayım. Şu an sadece 
10 maç tamamlandı, lig devam edi-
yor. Ligin tamamında namağlup 
gitmek kolay olmayacak. Takı-
mın kaybedeceği veya berabere 
kalacağı maçlar da olacaktır. Ben 
taraftarlardan, takım kötü gitti-
ğinde, berabere kaldığında veya 
kaybettiğinde aynı desteği bekliyo-
rum” diye konuştu.

Trabzon’un hedefi 
ŞAMPIYONLUK

AYDIN 1’inci Amatör Küme 
takımlarından Esnafgücü Ars-
lanlıspor’un başkanlığına se-

çilen Meltem Tuğral, ildeki ilk kadın 
futbol kulübü başkanı oldu. Nazilli 
ve çevresinde esnafların sorunlarına 
çözüm üretebilmek adına kurulan 
Nazilli Esnafları Güç Birliği Der-
neği’nin başkanlığını yapan Tuğral, 
isim sponsoru oldukları Esnafgücü 
Arslanlıspor’da da olağanüstü genel 
kuralla başkanlığı devraldı. Meltem 
Tuğral, “Yeni sezonda Esnafgücü 
Arslanlıspor olarak 1’inci Amatör Kü-
me’de mücadele edecek takımımızın 
amacını şampiyonluk, şampiyonluk 
dışında da gençleri spora özendirmek 
ve sokaktan kurtarmak, kadınları-

mız ile birlikte futbola yeni bir bakış 
açısı kazandırmak, amatör futbolun 
sorunlarını gündeme taşımak olarak 
belirledik. Saha dışında ebedi dostu-
muz sahada ezeli rakibimiz olan tüm 
takımlarımıza hatasız, kazasız, sakat-
lıksız bir sezon diliyorum” dedi. 

Amatör futbolun içindeyiz
Esnafın her alanda hayatın için-
de olduğunu klip ve tanıtımlar ile 
anlatarak, özellikle yerel esnaf, yerel 
ekonominin gelişmesine yönelik 
çalışmalar yapan Nazilli Esnafları Güç 
Birliği Derneği olarak sporun, özellik-
le futbolun Nazilli için önemli gündem 
maddelerinden biri olduğunu bildikle-
rini belirten Başkan Tuığral, “Geçtiği-
miz yıl amatör futbol kulüpleri destek 
programına pandemi öncesi başlandı 
fakat liglerin tatil edilmesi nedeniyle 
projede ilerleyemedik. Pandemi son-
rası ise Arslanlıspor Başkanı Hakan 
Tekeoğlu ile protokol imzalayarak 
kulübün adını Esnafgücü Arslanlıspor 
olarak değiştirdik ve amatör futbolun 
yanında değil içinde olmaya karar 
verdik” şeklinde konuştu.

Futbola kadın eli değdi

Yeşil sahalarda
kaderin cilvesi!

HAKEMLER DAHA 
DiKKATLi OLMALI
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza 
Çalımbay, “Ben hakemler adına da üzülüyorum. 
Taraftar adına da üzülüyorum. Bizim hakem-
lerden istediğimiz tek şey, mücadele ediyoruz, 
sahada ter döküyoruz, bir sürü taraftar geliyor 
onun için biraz daha dikkat etmeleri” dedi
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İstanbul
Büyükşehir
Belediyesi,

29 Ekim
Cumhuriyet
Bayramı’nı

tüm 
İstanbul’da

coşku ile
kutlayacak

Mehmet DEMİREL 
By Mehmet Moda evi

Recep
EROL

ISTANBUL’DA KIRMIZI
BEYAZ COSKU OLACAK
C umhuriyet Bayramı’nın 98. yıl dönümünde,

İstanbul’un farklı noktalarında konserler ve
etkinlikler düzenlenecek. İBB Başkanı

Ekrem İmamoğlu, Volkswagen Arena’daki kutla-
mada İstanbullularla birlikte Cumhuriyet Bayramı
coşkusuna ortak olacak. Pandemi koşulları nedeniyle
sınırlı katılımın gerçekleşeceği etkinliğe, online
başvurular tamamlandı. Cumhuriyet coşkusunu hep
birlikte yaşayacağımız etkinlikleri, siz değerli basın

mensuplarının ilgisine sunarız.
İşte Cumhuriyet Bayramı programları
VOLKSWAGEN ARENA
Kenan Doğulu
Cumhuriyet Bayramı’nda özel repertuarı, dansçıları,

özel ışık ve görsel şovuyla sahne almaya hazırlanan
Kenan Doğulu, konserde 10.Yıl Marşı’nı 40 kişilik özel
koro eşliğinde seslendirecek.

Mahmut Orhan

Canlı elektronik müzik performansıyla Mahmut
Orhan İstanbullularla eşsiz bir konserde buluşacak.

Performans Şov
Müzisyen Rahman Altın’ın bestesi ve tanınan

oyuncular Ebru Cündübeyoğlu, Fikret Yıldırım Urağ
ve Mert Turak'ın katılımıyla senfonik müziğin perfor-
mans sanatı ile buluştuğu özel bir gösteri yer alacak.

Tarih: 29 Ekim 2021 Cuma
Kapı Açılış Saati: 19.30

‘ATA’NIN EN BÜYÜK 
MİRASI’ SERGİSİ
İETT çalışanları tarafından hazırlanan ‘Ata’nın En
Büyük Mirası’ 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Sergisi
Karaköy ve Beyoğlu Tünel istasyonlarında. Sergide
Atatürk’ün katıldığı 29 Ekim kutlamalarındaki tar-
ihi anlar ait kareler yer alıyor.
Yer: Karaköy ve Beyoğlu Tünel İstasyonları
Tarih: 26 Ekim - 14 Kasım 2021
Saat: 07.00-22.45

MEYDAN KONSERLERİ
İstanbullular, alanlardaki Türk bayrakları
ile görsel şölen yaşatacak. Meydanlardaki

ekranlardan İBB Başkanı Ekrem İmamoğ-
lu’nun ‘29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’  me-
sajı yayınlanacak. 10. Yıl ve İzmir marşları
ile coşkunun doruğa çıkacağı kutlamalar,

konserlerle şenlik alanına dönüşecek.
Yüzyüzeyken Konuşuruz
Yer: Kadıköy Sahil Parkı

Saat: 20.00
Patron

Yer: Bağcılar Meydan
Saat: 20.00
Ziynet Sali

Yer: Üsküdar Sahil Meydan
Saat: 20.00

Melike Şahin
Yer: Topkapı Şehir Parkı

Saat: 20.00


