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CHP LİDERİ’NE SUÇ DUYURUSU

250 bin TL’lik
tazminat davası

Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan, CHP Genel

Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na
sosyal medyadaki paylaşımı nede-
niyle 250 bin TL'lik manevi tazmi-
nat davası açtı. Kılıçdaroğlu'nun
videoda kullandığı sözler dolayı-
sıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan,
avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla

verilen dilekçeyle
suç duyurusunda
bulundu. Kılıçda-
roğlu, 2018 yılında
yapılan bir ihalenin
iptal edildiğini, 2 yıl
sonra aynı ihalnin 3
katına başka bir fir-
maya verildiğini
iddia etmişti. 
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Çatalca İzzettin Mahalle-
si'ne yapılacak Bilim Üniver-

sitesi arazisinin tapu devri Grup
Florence Nıghtıngale'e yapıldı.
Arazi içerisinde üniversitenin tüm
bölüm, birim ve fakültelerinin Ça-
talca'ya taşınacağını ifade eden
Grup Florence Nıghtıngale Mali
İşler Müdürü Cengiz Tekin, "Yö-
netim binası burada olacak, tıp fa-
kültesi eğitimi burada olacak,
hemşirelik fakültemiz var, sağlık

bilimleri fakültemiz var. Acil yar-
dım, radyoloji, biyokimya gibi 
teknik bölümler var. Tüm bu bi-
rimlerimizi buraya taşıyacağız. Bu
coğrafyaya uygun olarak da ziraat
fakültesi ve veterinerlik fakülteleri-
mizi kurmayı planlıyoruz" dedi.
Grup Florence Nıghtıngale Genel
Müdür Yardımcısı Mustafa Kah-
raman ise Çatalca Belediyesi ile
koordineli bir şekilde çalışmaların
süreceğini söyledi. 
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İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu, 'Dedikodunun değil

iyiliğin zamanı' diyen İçişleri Ba-
kanı Süleyman Soylu'ya tepki
gösterdi. "Ne diyorsun sen Allah
aşkına ya?" diyen İmamoğlu,
"MOBESE’de kestirilen kayıt ve
bu süreci yönetmek için mi İs-
tanbul’a geldin? Bu nasıl bir

İmamoğlu korkusu, bu nasıl İs-
tanbul sevdası?" ifadelerini kul-
landı. İmamoğlu ayrıca yemek
dönüşüne ait MOBESE görüntü-
lerini sızdıran kamu görevlileri
ve bu görüntüleri hukuksuz şe-
kilde temin edip yayınlayan kişi-
ler hakkında suç duyurusunda
bulunduğunu açıkladı. I SAYFA 5
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Tapu devri sonrasında Dam-
ga'ya konuşan Çatalca Bele-

diye Başkanı Mesut Üner, "30
yıldır Çatalca'nın da hayalini kur-
duğu bir üniversite hayalimiz var.
Bugün bizlerle birlikte görev
yapan, meclis üyelerimize, değerli
muhtarımıza nasip oldu. En
önemlisi de bugün yaşayan tüm
Çatalcalılarımıza nasip oldu.
Bizim başlıca amaçlarımızdan bi-
risi de Çatalca'yı bir eğitim kenti

haline getirmek" açıklamasını
yaptı. 90'lı yıllardan beri bütün si-
yasilerin bir vaat olarak "Bu
dönem Çatalca'ya üniversite geti-
receğiz" dediğini dile getiren Üner,
"Bizim de vaatlerimizden bir tanesi
üniversite idi. Göreve geldiğimizde
gördük ki üniversite için hiçbir alt
zemin yok. İlk olarak planlarda de-
ğişklik yaptık. Böylelikle ilk adımı
attık" diye konuştu. I SAYFA 9
ÖZEL HABER/BAHADIR SÜGÜR
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AMACIMIZ İLÇEMİZİ EĞİTİM ÜSSÜ YAPMAK

NE DIYORSUN
ALLAH ASKINA!

www.gazetedamga.com.tr

Recep Tayyip Erdoğan

BAŞINA GELMEYEN KALMADI

Bulgar modelin 
estetik kabusu!

Fatih'te 2017 yılında Bulga-
ristan uyruklu model Tat-

yana Toleva’nın, gittiği kuaför
salonunda "örümcek ağı" estetiği
sonrası yüzünde hasar oluştuğu ve
iz kaldığı iddiasıyla şikayetçi ol-
duğu işletme sahipleri Davut İliğ

ve ablası Melahat
İliğ mahkemede 
savunma yaptı. 
Kuaför kardeşler,
kendi salonlarında
örümcek ağı işlemi
yapılmadığını ve
kendilerine iftira
atıldığını savundu. 
I SAYFA 4
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Tatyana Toleva

TIR ŞOFÖRLERİ DERTLİ

Yollar açıldı ama
parklar kapalı!

Hadımköy'de kar nedeniyle
yolda kalan TIR'ların yol ke-

narındaki bekleyişleri günlerdir sü-
rüyor. TIR şoförleri, yolların
açılmasına rağmen, kar nedeniyle
yük depoları ile TIR parklarına gi-
remediklerini belirtti. TIR şoförü
Serhat Ökten "TIR parkında yer

yok. Giren yok
çıkan yok, kapalı.
Hadımköy'deki
TIR parkı da aynı.
Ne yapacağımızı
şaşırdık. Kimse bi-
zimle ilgilenmiyor,
ne tuzlama var ne
bir şey" dedi. 
I SAYFA 4
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İstanbul'da silahlı saldırıda
hayatını kaybeden, Beşik-

taş'ın eski yöneticisi avukat Şafak
Mahmutyazıcıoğlu, memleketi Ri-
ze'nin Fındıklı ilçesindeki Merkez
Camii'nde kılınan cenaze namazı
sonrası Hürriyet Mahallesi'ndeki

aile kabristanlığında toprağa ve-
rildi. Ece Erken, taziyelerin kabul
edildiği sosyal tesise, elinde eşinin
fotoğrafının yer aldığı çerçeve ile
geldi. Erken, "Çok erken gitti.
Onun yerine keşke ben ölseydim"
diyerek gözyaşı döktü.
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KEŞKE BEN ÖLSEYDİM!KEŞKE BEN ÖLSEYDİM!KEŞKE BEN ÖLSEYDİM!KEŞKE BEN ÖLSEYDİM!KEŞKE BEN ÖLSEYDİM!KEŞKE BEN ÖLSEYDİM!KEŞKE BEN ÖLSEYDİM!

OY ÇOKLUĞU İLE 12. KEZ REDDEDİLDİ
İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi (İBB) Ulaşım Koordi-

nasyon Merkezi (UKOME) ocak
ayı toplantısı Yenikapı'daki Dr.
Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve
Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Toplantıda, İBB yönetiminin İs-
tanbul'a 5 bin yeni taksi teklifi
12'inci kez oya sunuldu. Sunulan
teklifte 5 bin yeni taksi talebi revize
edilerek 500 adedinin engelli erişi-

mine uygun olması önerisi geti-
rildi. İstanbul Taksiciler Esnaf
Odası Başkanı Eyüp Aksu “5 bin
taksi teklifi 12 ya da 13'üncü kez
gündeme geliyor. Bu kez duygusal-
lık ilave edilip gündeme getiriliyor"
dedi. Konu bir süre tartışıldı. Teklif
geldiği şekliyle “500’ü engelliye
uygun 5 bin yeni taksi” olarak oy-
landı ve oy çokluğu ile 12'ince kez
reddedildi. I SAYFA 9

ç

AJITASYON
YAPILIYOR!

Basit bir hastalık
gibi görülmemeli

Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Bülent
Özkan, göz kuruluğunun yaşam kalitesini

ve göz sağlığını bozduğunu söyleyerek, “Görme
kaybına yol açan göz kuruluğunun basit bir ra-
hatsızlık olarak görülmemesi gerekiyor” dedi.
Özkan, “Kuru göz semptomlarını kontrol altına
almak için muhtemelen bu önlemleri süresiz ola-
rak almak gerekebilir” diye konuştu. I SAYFA 2
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30 YILLIK HAYAL
GERCEK OLUYOR

TAPU DEVRİ YAPILDI

YÖNETİM BİNASI DA ÇATALCA'DA OLACAK

ÇEYREK
ASRIN
HAYALİ...

Çatalca 25-30 yıldır
üniversitenin hayali ile
yaşamıyor mu? Yaşıyor...
Çatalca'nın şimdisini çok
iyi bilen nesil ne yazık ki
geçmişini çok iyi bilmi-
yor. Gelin biraz size önce
geçmişi bir anlatayım ve
sonrasında Çatalca'ya ya-
pılacak olan
Bilim Üniversi-
tes’inin ayrıntı-
larını
sizlere
aktara-
yım.

köşe yazısı 9’da
Bahadır Sügür 

GRUP FLORENCE NIGHTINGALE, ÇATALCA’DA BİLİM ÜNİVERSİTESİ YAPACAK

Sosyal medyada gençler
arasında oldukça tehlikeli

bir akım başladı. Kimi dudakla-
rını plastik şişe ve benzeri ürün-
lerle vakumlayarak sanki botoks
yaptırmış gibi büyütüyor kimi ise
yapıştırı ile üst dudağını yapıştı-
rarak 'Fransız du-
dağı' diye tabir
edilen işlemi yap-
maya çalışıyor.
Dr. Perçin Caş-
kan, "Hasarı ke-
sinlikle kalıcı olur.
Ödem 24-72 saat
içerisinde geriler"
dedi. I SAYFA 8
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Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı, sosyal so-

rumluluk projesi kapsamında far-
kındalık oluşturmak amacıyla
Mardin Nusaybinli terör mağ-
duru çocukları İstanbul’a davet
etti. Karnelerini alan 30 öğrenci,
iki öğretmenleriyle birlikte Çağırı-
cı’nın daveti üzerine Bağcılar’a
geldi. Bağcılar Belediyesi’nin ev
sahipliğinde ağırlanan öğrencilere
önce Bağcılar gezdirildi. I SAYFA 8
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Grup Florence Nıghtingale, İzzettin
Mahallesi'nde planlara üniversite 

lejantı olarak işlenen alana Bilim Üni-
versitesi yapacak. Arazinin tapu devri,
Belediye Başkanı Mesut Üner tarafın-
dan,  Grup Florence Nıghtıngale Mali

İşler Müdürü Cengiz Tekin ve Grup 
Florence Nıghtıngale Genel Müdür

Yardımcısı Mustafa Kahraman'a yapıldı. 

İBB yönetiminin 12’inci kez oya sunduğu 500’ü
engelli erişimine uygun olacak şekilde 5 bin
yeni taksi teklifi, yine reddedildi. İTEO Başkanı
Eyüp Aksu “Bu kez duygusallık ilave edilip
gündeme getiriliyor" açıklamasında bulundu

Kartal'da kayınpederi
tarafından başına iki el

ateş edilerek öldürülen 38 ya-
şındaki Safura Gülistan'ın
töre cinayetine kurban gittiği
ortaya çıktı. Olayın faili kayın-
peder Galip Gülistan (70) ile
öldürmeye karar veren aile
meclisinde olduğu iddia edi-
len eşi, kaynanası, kayınbira-
derleri ve amca çocuklarının
aralarında bulunduğu 7 şüp-
heli gözaltına alındı. I SAYFA 5
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İstanbul'da etkili olan kar 
yağışından vatandaşların

olumsuz etkilenmemesi için çalı-
şan Beyoğlu Belediyesi’ne bağlı
ekipler, başkan Haydar Ali Yıldız
ile balık yedi. Karla mücadelenin
kahramanları için düzenlenen balık
ziyafetine vatandaşlar da eşlik etti.
Yıldız, “İstanbul kar altındayken
hiç kimse bu mücadeleyi bırakıp
balıkçıda yemek yemeye gitmeyi
düşünemez. Böyle eline bir balık
ekmek alır, konuşmalarını, çalış-
malarını yaparsın. Balık ekibinizle
vatandaşınızla yenir” dedi.
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Kaçak trollere
sıkı denetim

Sayfa 5



SOĞUK havanın kalp 
yetersizliği, kalp ritmi 
bozuklukları, hipertan-

siyon atakları, kalp spazmı ve 
kalp krizi oranlarında artışa yol 
açtığını işaret eden İAÜ VM 
Medical Park Florya Hasta-
nesi’nden Kardiyoloji Uzmanı 
Prof. Dr. Hakan Uçar, uyarılar-
da bulundu.

Kalp daha çok yoruluyor
İnsan vücudunun, havanın duru-
muna göre çeşitli mekanizmalar-
la vücut ısısını koruduğunu ifade 
eden Prof. Dr. Hakan Uçar, 
“Vücut soğuk havada ısı kaybını 
önlemek için kan damarlarını 
büzerek ısı kaybını azaltmaya 
çalışır. Ayrıca artan enerji ihti-
yacını karşılamak için de meta-
bolizma hızlanır. Böylece kalp 
hızı ve debisi, yani kalbin vücuda 

pompaladığı kan miktarı artar. 
Bu sonuçları oluşturmak için de 
adrenalin, kortizol gibi hormon-
larda artışlar olur. Sonuçta tüm 
bu nedenlerle soğuk havada 
kalbin iş yükü belirgin şekilde 
artış gösterir, ayrıca damarlar 
da daralır. Bu nedenle soğuk 
havada daha çabuk yorulur ve 
daha çabuk nefes nefese kalırız” 
şeklinde konuştu.

Kalbin iş yükü artıyor
Pandeminin de etkisiyle kalp 
hastalıklarının çok daha yüksek 
oranlarda görüldüğünü işaret 
eden Prof. Dr. Hakan Uçar, 
soğuk havanın kalpte meyda-
na getirdiği değişimleri şöyle 
sıraladı: “Büzülen atardamarlar 
sonucunda normalde dokularda 
olması gereken kanın önemli 
bir kısmı dolaşımda kalır, bu 

atardamarlardaki kan miktarı-
nın ve dolayısıyla kan basıncının 
yükselmesine yol açar. “Büzülen 
toplardamarlardaki kanın kalbe 
dönüşü artar, 
bu da kalbin iş 
yükünün artma-
sına neden olur. 
Metabolizmanın 
hızlanması nede-
niyle vücuttaki 
atık miktarı 
artar. Akciğerleri 
de soğuk etki-
sinden korumak 
için bronşlar 
büzüldüğünden 
vücuda oksi-
jen girişi azalır 
ve dolayısıyla 
dokulara git-
mesi gereken 
oksijen miktarı 

da ihtiyacın altında kalır. Bunu 
kapatabilmek için yine dolaşı-
mın hızlanması, yani kalbin daha 
fazla çalışması gerekir.” 

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.

Cilt bakımında birçok püf noktanın olduğunu 
söyleyen makyaj sanatçısı Marina Ishakova, 

“Cilde sürülen makyaj temizleme malzemeleri, 
makyaj için kullanılan ürünler kadar dikkatli 

seçilmeli” önerisinde bulundu

CİLT temizliği için makyaj temizleme 
ürünleri hakkında bilgi edinmek iste-
yen pek çok kişi olduğunu söyleyen 

makyaj sanatçısı Marina Ishakova, “Temiz 
ve bakımlı bir yüze sahip olmak isteyen 
herkes, cilt temizliğine özen göstermesi 
gerektiğini bilir. Yüzünüz ne kadar doğru ve 
iyi bir şekilde temizlenirse, o kadar sağlıklı 
ve güzel görünecektir. Özellikle sık makyaj 
yapanların, makyaj malzemelerini yüzden 
iyice arındırması gerekir. Bu arındırmayı 
yapmadığınız takdirde cildiniz nefes alamaz. 
Makyaj malzemeleri günün sonunda kimya-
sal maddelerdir. Yüzünüzden iyice temizle-
mediğiniz bu tip ürünler, cildinizde hasara 
yol açabilir” dedi.

Her ürünü kullanmayın
Cilde sürülen makyaj temizleme malzeme-
lerinin, makyaj için kullanılan ürünler kadar 
dikkatli seçilmesi gerektiğini belirten Marina 
Ishakova, “Çünkü cildinize uygun ürünler, 
uzun vadede yüzünüzde oluşacak cilt kusur-
larını önler. Doğru makyaj temizleyicisini 
bulan kişiler, korkmadan makyaj yapabilir. 
Çünkü ne tür makyaj yaparsa yapsın, işi bi-
tince o makyajı kolayca çıkarabileceğini bilir. 
Bu nedenle doğru tavsiyeler almak ve doğru 
temizlik ürünleri kullanmak gerekir” ifade-
lerini kullandı. Birçok cilt bakım ürününde 
olduğu gibi, makyaj temizleme ürünleri 
önerileri hakkında da tecrübelerin önemine 
dikkati çeken Marina Ishakova, “Herhangi 
bir ürünün başka kullanıcılar tarafından kul-
lanılması, sizin için de avantaj sağlar. Çünkü 
ürünü tecrübe eden kişilerin verdiği geri bil-
dirimler sayesinde, o ürün hakkında detaylı 
bilgi edinmiş olursunuz” diye konuştu.

Temizleme suyu önemli
Makyajı çıkarmak için özel olarak üretilen 
makyaj temizleme suyu, makyaj temizliğinin 
olmazsa olmazı olduğunu söyleyen Marina 
Ishakova “Ciltteki makyajın yüzde 90’ını 
bu ürün ile çıkarabilirsiniz. Diskler halinde 
üretilen özel makyaj temizleme pamuğu 
sayesinde, makyaj temizleme suyu ile birlikte 
makyajı yüzünüzden kolayca çıkarabilirsi-
niz. Bu işlemlerden sonra mutlaka bir yüz 
yıkama jeli veya köpüğü ile yüzü yıkamayı 
tavsiye ediyorum. Bol su ve yüz temizleyicisi 
ile cildinizdeki derinlemesine temizliği hisse-
debilirsiniz” diyerek sözlerini noktaladı.

SAĞLIK Bakanlığı, ‘Günlük Kovid- 19 Tablosu’ 
verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 424 
bin 164 testte 82 bin 180 vaka tespit edildi. 174 
kişi hayatını kaybederken, 83 bin 225 kişinin de 
tedavisi ve karantinası sona erdi. Sağlık Bakan-
lığı’nın açıkladığı ‘Günlük Kovid- 19 Tablosu’ 
verilerine göre; son 24 saatte yapılan 424 bin 
164 testte 82 bin 180 vaka tespit edildi. Korona-
virüs nedeniyle 174 kişi hayatını kaybederken, 
83 bin 225 kişinin de tedavisi ve karantinası 
sona erdi.  18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması 
verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 
92,45, 2’nci doz ortalaması yüzde 84,32 olarak 
ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 57 milyon 383 bin 
642, 2’nci dozda 52 milyon 335 bin 677 ve 3’üncü 
dozda 24 milyon 677 bin 63 olmak üzere toplam 
141 milyon 416 bin 957 aşı uygulandı. En az 2 
doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; 
Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, 
Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve 
Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının 
en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, 
Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, 
Ağrı ve Elazığ oldu.

Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Bülent Özkan, göz kuruluğunun yaşam kalite-
sini ve göz sağlığını bozduğunu söyleyerek, “Görme kaybına yol açan göz 

kuruluğunun basit bir rahatsızlık olarak görülmemesi gerekiyor” dedi
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GOZ KURULUGUNU GOZ KURULUGUNU 
CCiiDDDDiiYE ALINYE ALIN

VAKA SAYILARIVAKA SAYILARI
NE DURUMDA?NE DURUMDA?

KURU göze yönelik tedavilerin 
göz damlalarını ve yaşam tarzı deği-
şikliklerini içerdiğini belirten Özkan, 
şunları söyledi; “Kırmızı, tahriş 
olmuş, yorgun veya ağrılı gözler dâhil 
olmak üzere uzun süreli kuru göz 
belirtilerinde zaman kaybedilmeden 
doktora başvurulmalıdır. Kuru göz 
semptomlarını kontrol altına almak 
için muhtemelen bu önlemleri süre-
siz olarak almak gerekebilir. Örne-
ğin; saç kurutma makineleri, araba 
ısıtıcıları, klimalar veya vantilatörler 
yüze doğrultulmamalıdır. Gözlere 
hava üflemekten kaçınılmalıdır. 
Bulunulan ortam nemlendirilmelidir. 
Kış mevsiminde, hava nemlendiri-
cileri kuru iç mekân havasına nem 
katabilir. Gözü çevreleyen güneş göz-
lüğü veya diğer koruyucu gözlükler 
takılması uygun olur. Bu tür göz-
lükler rüzgâr ve kuru havayı engel-
leyerek gözyaşının buharlaşmasını 
dolayısıyla göz yüzeyinin kurumasını 
kısmen azaltabilir. Uzun görevler 
sırasında göz molaları verilmelidir. 
Gözler birkaç dakika kapatılarak 
dinlendirilmeli ya da gözyaşlarını, 
gözlere eşit şekilde dağıtmak için bir-
kaç saniye boyunca tekrar tekrar göz 
kırpılmalıdır. Bulunulan ortama göre 
önlem alınmalıdır. Bilgisayar ekranı 
göz hizasının altına yerleştirilmelidir. 
Bilgisayar ekranının göz hizasının 
üzerinde olması, ekranı görmek için 
gözlerin daha geniş açılmasına yol 
açar. Bu durumda da gözyaşı buhar-
laşması daha fazla ortaya çıkar. 

Nasıl tedavi edilir?

BU HAVALARDA KALP
KRiZi RiSKi YUKSEK!
Kalp krizlerinin en sık kar küremek, rüzgârlı ve soğuk havada yürümek, karlı havada araba lastiği değiştirmek gibi sı-
cak ortamlardan soğuğa ani geçişin olduğu durumlarda görüldüğünü söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Uçar, 

“Aşırı soğuk havalarda ortaya çıkan kalp sorunları, kalp krizini tetikleyebileceği gibi ani ölüme de yol açabilir” dedi 

Güven Çayyolu Cerrahi 
Tıp Merkezi Göz Hasta-
lıkları Bölümü Uzmanı 

Dr. Bülent Özkan, gözlerde ka-
şıntı, batma, yanma, kızarıklık, 
bulanık görme, ışığa duyarlılık 
gibi belirtilerin göz kuruluğuna 
neden olduğunu söyledi. Göz 
kuruluğunun yaşam kalitesini ve 
göz sağlığını bozduğunu ifade 
eden Özkan, “Kuru göz hastalı-
ğı, gözyaşının gözler için yeterli 
nemlenmeyi sağlayamadığında 
ortaya çıkan yaygın bir durum-
dur. Gözyaşı birçok nedenden 
dolayı yetersiz kalabilir ve yapısı 
bozuk olabilir. Örneğin, yeterin-
ce gözyaşı üretilemez veya yapısı 
bozuk gözyaşı üretilirse kuru göz 
oluşabilir. Gözyaşı yetersizliği, 
göz yüzeyinde iltihaplanmaya 
ve hasara yol açabilmektedir. 
Genellikle gözyaşı üretiminin 
azalması veya gözyaşı buhar-
laşmasının artmasının neden 
olduğu kuru göz rahatsızlığı, 
hormonal değişiklikler, oto-
immün hastalıklar ve iltihaplı 
göz kapağı bezleri gibi farklı 
nedenlerden de kaynaklanabi-
liyor. Tedavi edilmediğinde göz 
enfeksiyonları, kornea yaraları 
ve hatta görme kaybına neden 
olan göz kuruluğunun basit bir 
rahatsızlık olarak görülmemesi 

gerekiyor” diye konuştu.

Sağlıklı gözyaşı filmi var
Dr. Özkan, göz kuruluğunun 

belirtileri ile ilgili, “Batma, yan-
ma veya kaşınma hissi, bulanık 
görme, göz yorgunluğu, gözlerin 
içinde veya çevresinde saydam 
ve yapışkan salgı (lifli mukus), 
ışığa duyarlılık, göz kızarıklığı, 
gözlerde yabancı cisim hissi, 
kontakt lens takmada zorluk, 
tahrişe bağlı refleks göz yaşar-
ması, gece araç kullanımında 
zorluk belirtilerdir. Göz kurulu-
ğu, sağlıklı gözyaşı filmini bozan 
çeşitli nedenlerden kaynaklanır. 
En üstte buharlaşmayı önleyen 
ince yağ tabakası, ortada en ka-
lın tabaka olan sıvı, en altta göz-
yaşının kornea yüzeyine yayıl-
masını sağlayan mukus tabakası 
olmak üzere gözyaşı filminin üç 
katmanı vardır. Bu kombinasyon 
normalde gözlerin yüzeyini kay-
gan, pürüzsüz ve temiz tutar. Bu 
katmanlardan herhangi biriyle 
ilgili sorunlar kuru gözlere ne-
den olabilir. Gözyaşı filmi işlev 
bozukluğunun nedenleri ise, 
hormonal değişiklikler, otoim-
mün hastalıklar (sjögren hastalı-
ğı, romatoid artrit), iltihaplı göz 
kapağı bezleri (Blefarit), alerjik 
göz hastalığı. Genel olarak kuru 
gözlerin nedeni, gözyaşı üretimi-
nin azalması veya gözyaşı buhar-

laşmasının artmasıdır. Azalmış 
gözyaşı üretimi, gözyaşı filminin 
orta tabakası olan sıvı kısmın 
yeterli üretilemediği durumda 
kuru göz oluşabilir” dedi. 

50 yaşından sonra görülür
Dr. Özkan, göz kuruluğuna yol 

açabilecek risk faktörleri ile ilgili 
de, “Gözyaşı üretimi ilerleyen 
yaşla birlikte azalma eğilimi 
gösterir. Bu nedenle göz kuru-
luğu 50 yaş üstü kişilerde daha 
sık görülür. Kadınlarda özellikle 
hamilelik, doğum kontrol hapı 
veya menopoza bağlı hormonal 
değişiklikler nedeniyle gözyaşı 
eksikliğine daha sık rastlanır. 
Yeterli A vitamini veya Ome-
ga-3 tüketmemek, kontakt lens 
takmak veya refraktif cerrahi 
(excimer lazer ile göz bozukluk-
larının düzeltilmesi) geçmişine 
sahip olmak. Gözyaşı, gözlerin 
yüzeyini enfeksiyondan koru-
maktadır. Yeterli gözyaşı olma-
yan kişilerde göz enfeksiyonu 
riski artar. Kuru gözler, bilgi-
sayarla çalışma, okuma, araç 
kullanma gibi günlük aktiviteleri 
gerçekleştirmeyi zorlaştırarak 
yaşam kalitesini bozar. Tedavi 
edilmeyen şiddetli göz kuruluk-
ları ise, göz iltihabına, kornea 
yüzeyinde aşınmaya, kornea 
yaraları ve ülserlerine, görme 
kaybına neden olabilir.

NEŞE MERT

AYNUR CİHAN

MAKYAJ
temizlerken
DiKKAT

SOĞUK 
yetersizliği, kalp ritmi 
bozuklukları, hipertan-

CİLT 
ürünleri hakkında bilgi edinmek iste-
yen pek çok kişi olduğunu söyleyen 
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KüçüKçeKmece'de ormanlık alanda
ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu.
Üzerinden kimlik çıkmayan 25 yaşların-

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

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

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

Hastaneye beni almadılar

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

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

Eve girmek istemiyorum

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

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

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

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

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

arası anma sürüşü yapıldı.

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

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

Umut'la hiç tanışamadı

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

Mücadele edeceğiz

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

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

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

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

BISIKLETLI
PROTESTO

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

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

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

Kendimi kenara attım

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

Maganda dehşeti

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

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

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

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

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

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

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

Hastaneye beni almadılar

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

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

Eve girmek istemiyorum

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

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

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

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

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

arası anma sürüşü yapıldı.

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

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

Umut'la hiç tanışamadı

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

Mücadele edeceğiz

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

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

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

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

BISIKLETLI
PROTESTO

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

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

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

Kendimi kenara attım

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

Maganda dehşeti

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

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

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

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

BERAATBERAATSAMURAY KILIÇLI
CANIYE AF YOK!

OLAY, akşam saat-
lerinde Fatih Mimar 
Hayrettin Mahallesi’n-

de meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, sokakta yaşadı-
ğı öğrenilen madde bağımlısı 
Mehmet Kaya (35), ısınmak 
için metruk bir dükkanın 
içinde ateş yaktı. Mehmet 
Kaya, yaktığı ateşin üzerine 
sıçramasıyla yanarak feci 
şekilde can verdi. Çevredeki 
vatandaşlar durumu polis 
ekiplerine bildirdi. Ekipler, 
olayın yaşandığı alana em-
niyet şeridi çekerek çalışma 
başlattı. Yapılan çalışmaların 
ardından Mehmet Kaya’nın 
cansız bedeni incelenmek 
üzere Adli Tıp Kurumu 
morguna kaldırıldı. Ekiplerin 
olayla ilgili başlattığı çalışma-
lar sürüyor. Çevrede esnaf 
olan Alaaddin Ergün, “Ar-
kadaşımızdı. Kendisi ayak-
kabıcı. Dışarılarda yatıyor. 
Ailesinden kopmuş. Ailesi 
Gaziantep’te yaşıyor. Madde 
bağımlısıydı. Biz içme diyor-
duk. Ateş yakarken kendisini 
yakmış” dedi.

KENDI YAKTIĞI 
ATEŞLE ÖLDÜ!

Olacak şey değil!

OLAY geçtiğimiz 
günlerde Ataşehir’de 
bir kafede meydana 

geldi. İddiaya göre, otomobi-
lini tamir eden genç, araçtaki 
arkadaşı tarafından soyuldu. 2 
telefonu ve cüzdanı çalınma-
sıyla suçladığı arkadaşı ile bir 
kafede buluştu. İşletme sahibi 
ise taraflar arasında arabulu-
culuk yapıyordu. Telefonları 
çalınan genç kafeye geldiğin-
de arkadaşına sarılıp masaya 

oturdu. Sol tarafında bulunan 
ve hırsızlıkla suçladığı arka-
daşına ise tokat attı. Hırsız-
lıkla suçlanan kişinin ağabeyi 
de kafeye geldi. Hırsızlık 
gerekçesiyle başlayan sözlü 
tartışma kavgaya dönüştü. 
Yumruklu, tekmeli kavga 
anları güvenlik kamerasına 
saniye saniye yansıdı. Kafede 
ise maddi hasar oluştu. Öte 
yandan kavga eden gençlerin 
birbirinden şikayetçi olmadığı 

öğrenildi. Kameraya yansıya 
görüntülerde arkadaşları 
tarafından soyulduğunu iddia 
eden genç, kafeye giriyor ve 
arkadaşına sarılıp masaya 
oturduğu sırada sol tarafında 
hırsızlıkla suçladığı arkadaşı-
na ise tokat attığı görülüyor. 
Kafe sahibi ortalığı yatıştır-
maya çalışsa da hırsızlıkla 
suçlanan gencin ağabeyi araya 
girince sözlü tartışma iyice kı-
zışıyor ve kavgaya dönüşüyor.

Kafenin ortasında tekme tokat kavga
Ataşehir’de bir şahıs, aynı araçta seyahat ettiği sırada kendisinin eşyalarını çaldığını 
iddia ettiği arkadaşıyla bir kafede buluştu. Taraflar, kafenin ortasında kavgaya tutuştu

Fatih’te madde bağımlı-
sı olduğu öğrenilen bir 

kişi, ısınmak için yaktığı 
ateşin üzerine sıçraması 
sonucu yanarak hayatını 

kaybetti

ARNAVUTKÖY 
Merkez Mahallesi’nde 
dün saat 12.00 sırala-

rında bir binanın önüne park 
edilmiş otomobilin üzerine 
çatıdan büyük bir kar kütlesi 
düştü. Tavanı çöken otomo-
bil kullanılamaz hale geldi.  
Olay anında kaldırımda 
yürüyen bir kız çocuğunun kıl 
payı kurtulduğunu söyleyen 
mahalleli Fazıl Bakraç, “Dün 
oradan ufak bir kar düştü. 
Gittim, 3 tane binanın da 
ziline bastım. Dedim ‘kar 
geliyor. Bu arabaları buradan 
alın’. Hiç kimse umursamadı. 
Biraz önce de vurdu. Arabayı 
pert etti. Yapılacak bir şey 
yok. Binanın çatısından düştü 
kar. Düşmeye de devam edi-
yor. Arkamda da araba var. 

Onun alınması gerekiyor. Be-
nim dükkana bile vurdu. Bir 
kız çocuğu direkten döndü. 
Kıl payı geçti. Arabada artık 
yapılacak bir şey kalmadı. Bi-
naların dibinde kimse araba 
bırakmasın. Karlar erimeye 
başladı. Çok büyük hasarlar 
ortaya çıkacak. Şu anda ça-
tıdan kar dökülmeye devam 
ediyor” dedi.

Canını zor kurtardı
Kar kütlesinin 2. kez otomo-
bilin üzerine düştüğü anlar 
çevredekilerin cep telefonu 
ile güvenlik kamerasına 
yansıdı. Görüntülerde kar 
kütlelerinin otomobilin üze-
rine düştüğü ve yoldan geçen 
genç kızın şans eseri kurtul-
duğu görülüyor. DHA

IYI KI IÇINDE 
KIMSE YOKTU!

Arnavutköy’de binanın çatısından düşen kar kütlesi park 
halindeki otomobilin tavanını çökertti. Kar kütlesinin 2. kez 

düşme anı cep telefonu ile güvenlik kamerasına yansıdı

Ataşehir’de geçtiğimiz kasım ayında hiç tanımadığı Başak Cen-
giz’i (28) yolda yürürken samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ 
Boz (27) hakkında mahkemece yapılan aylık tutukluluk incele-

mesinde, Boz’un tutukluluk halinin devam etmesine karar verildi

İtalya’da kuaför olan 27 
yaşındaki İbrahim Gül, 
11 Eylül’de saç ektir-

mek için geldiği İstanbul’da 
özel bir hastanede ameliyat 
esnasında hayatını kaybet-
mişti. Olaya ilişkin davada 
karar açıklandı. Bakırköy 
10. Asliye Ceza Mahkeme-
sinde görülen duruşmada 
tutuksuz sanıklar Çağrı 
Serdar Elgörmüş ile Meh-
met Albayrak hazır bulundu. 
Duruşmaya taraf avukatları 
da katıldı. Duruşmada Adli 
Tıp Kurumundan maktulün 
ölüm nedenine ilişkin rapo-
run dava dosyasına ulaştığı 
açıklandı. Raporda İbra-
him Gül’ün “akut koroner 
sendrom” sonucu hayatını 

kaybettiği ve ölüm ile saç 
ekimi arasında bir neden 
sonuç ilişkisi bulunmadığı 
belirtildi. Duruşmada beyan-
da bulunan müşteki avukatı 
Burak Vural, “Sanıklar 
uygun olmayan bir ortamda 
teknik ekipmanın bulun-
madığı koşullarda saç ekim 
işlemi gerçekleştirmişlerdir. 
Sanıkların sorumluluğunun 
bulunduğunu düşünüyoruz 
ve cezalandırılmalarını talep 
ediyoruz“ dedi.

Hastanede kusur yok
Duruşmada savunması soru-
lan tutuksuz sanık Çağrı Ser-
dar Elgörmüş ise hastanenin 
tam donanımlı olduğunu 
söyleyerek, “Herhangi bir 
cihaz ya da ilaç eksiği olan 
bir hastane değildir. Zaten 
tıbbi anlamda ben maktul 
fenalaşınca bizzat müdahale 
ettim. Hastanın koroner 
kalp damarı tıkalıydı. Bende 
veya hastanemizde bir kusur 
yoktur. Beraatimi istiyorum” 
şeklinde konuştu. Diğer 
sanık Mehmet Albayrak da 
suçsuz olduğunu söyleyerek 
beraatini istedi. Mahkeme 
sanık savunmalarının ardın-

dan kararını açıkladı. Mah-
keme heyeti hastane başhe-
kimi Çağrı Serdar Elgörmüş, 
doktor Mehmet Albayrak 
ve anestezi teknikerleri Evin 
Baykuşak ile Şehnaz Çelebi 
hakkında ‘taksirle ölüme 
neden olma’ suçundan dava 
açılmış ise de sanıkların 
kusurlarının bulunmamış 
olması nedeniyle beraat 
etmelerine karar verdi.

İddianameden
Bakırköy Cumhuriyet 
Başsavcılığı tarafından 
hazırlanan iddianamede, 
11 Eylül’de Bağcılar’da 
meydana gelen olay anlatıl-
mıştı. İddianamede, maktül 
İbrahim Gül’ün saç ekimi 
için özel bir hastaneye gittiği 
ve burada geçirdiği kalp 
krizi sonucu hayatını kay-
bettiği belirtilmişti. İddia-
namede, hastane başhekimi 
Çağrı Serdar Elgörmüş, 
doktor Mehmet Albayrak 
ve anestezi teknikerleri Evin 
Baykuşak ile Şehnaz Çelebi 
hakkında ‘taksirle ölüme 
neden olma’ suçundan ayrı 
ayrı 6 yıla kadar hapis cezası 
talep edilmişti. DHA

ANADOLU 4. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nce 
Başak Cengiz’i samu-

ray kılıcıyla öldürdüğü gerek-
çesiyle tutuklu bulunan Can 
Göktuğ Boz hakkında bugün 
dosya üzerinden tutukluluk 
incelemesi yapıldı. Mahke-
me, sanık Boz’un tutukluluk 
halinin devamına karar verdi. 
Tutuklu şüpheli Can Göktuğ 
Boz 25 Şubat 2022’de hakim 
karşısına çıkacak. Anadolu 
Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 
hazırlanan iddianamede sanık 
Can Göktuğ Boz’un Ataşe-
hir’de 9 Kasım 2021’de Başak 
Cengiz’i samuray kılıcıyla 
öldürdüğü belirtiliyor. İddia-
namede sanık Boz’un önceden 
tanımadığı, aralarında herhan-
gi bir husumet bulunmayan ve 

tartışma yaşanmayan maktulü, 
içgüdüsel tatmin amacıyla 6 
adet öldürücü nitelikte olacak 
şekilde birden fazla kesici 
delici aletle, nedensiz yere salt 
öldürmüş olmak için öldür-
düğü değerlendirmesi yapı-
lıyor. İddianamede Boz’un 
olaya müdahale etmek isteyen 
kişiye de “Yaklaşma sana da 
saplarım” şeklinde tehditte 
bulunduğu belirtiliyor.  İddia-
namede Can Göktuğ Boz’un 
“Tasarlayarak canavarca hisle 
veya eziyet çektirerek öldür-
me”, “Silahla tehdit” ve “Ya-
sak bıçaklar ve diğer aletleri 
vahim miktarda bulundurma” 
suçundan ağırlaştırılmış mü-
ebbet ve 3 yıldan 7 yıla kadar 
hapis cezasıyla cezalandırılma-
sı isteniyor.

TEKIRDAĞ’IN Çerkezköy 
ilçesi Nüfus Müdürlüğü’nde 
sürücü belgesi işlemi yap-

tırırken tartıştığı memura hakaret 
eden E.Ç., kendisini sakinleştir-
meye çalışan diğer memur C.K.’yi 
kafa atarak hastanelik etti. Güven-
lik kameralarına anbean yansıyan 
olayın ardından gözaltına alınan 
E.Ç., savcılık tarafından serbest 
bırakıldı. Türk-Büro Sen üyeleri, 
memura saldırıya tepki gösterip, 

kınadı. 
Olay, 21 
Ocak günü 
saat 12.20 
sıralarında, 
Çerkezköy 
İlçe Nüfus 
Müdürlü-
ğü’nde mey-
dana geldi. 
Sürücü 

belgesindeki işlem nedeniyle mü-
dürlüğe giden E.Ç., iddiaya göre, 
işlemlerdeki aksama nedeniyle 
görevli kadın memurla tartışmaya 
başladı. E.Ç.’nin, kadın memura 
el kol hareketleri yaparak hakaret 
etmesi üzerine memurlardan C.K., 
devreye girerek sakinleştirmek 
istedi. C.K.’ye de tepki gösteren 
E.Ç., onu da ittirmeye başladı. 
Yaşanan arbede sırasında E.Ç., 
memur C.K.’ye kafa attı. Kavga 
diğer memurların araya girmesiyle 
daha da büyümeden önlendi. Gü-
venlik kameralarına anbean yan-
sıyan olayın ardından memurların 
şikayetçi olması üzerine E.Ç., polis 
tarafından gözaltına alındıktan 
sonra çıkarıldığı savcılıkta serbest 
bırakıldı. Türk Büro-Sen üyesi 
memurlar, bugün Çerkezköy Hü-
kümet Konağı önünde toplanarak, 
saldırıya tepki gösterip, kınadı.

OLAY, saat 13.00 sıralarında 
Şeyhsinan Mahallesi Öksüz 
Çeli Sokak üzerinde Usta-

oğulları ailesinin evinde meydana 
geldi. İki çocukları olan İlker 
Ustaoğulları ile eşi Esra Ustaoğul-
ları arasında henüz belirlenemeyen 
nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın 
büyümesi üzerine İlker Ustaoğulla-
rı çocuklarının gözü önünde eşine 
tabancayla ateş etti. Vücuduna 4 
kurşun isabet eden Esra Ustaoğul-
ları, kanlar içerisinde yere yağılır-
ken, İsker Ustaoğulları aynı silahlı 
başına ateş açtı. Silah seslerini 
duyan komşularının ihbarıyla eve 
çok sayıda polis ve sağlık ekibi 

sevk edildi. İlçe Emniyet Müdürü 
Murat Tabak da olay yerine geldi. 
Polis kilitli olan daire kapısını kırıp 
girdiği içeride çifti kanlar içerisinde 
yerde yatarken buldu. Sağlık ekip-
lerinin yaptığı incelemede İlker 
Ustaoğulları’nın yaşımını yitirdiği 
belirlendı, ağır yaralı eşi ise ambu-
lansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne 
kaldırıldı. Ancak genç kadın, dok-
torların tüm müdahalesine karşın 
kurtarılamadı. Cumhuriyet savcı-
sının yaptığı incelemenin ardın-
dan İlker Ustaoğulları’nın cansız 
bedeni Çorlu Devlet Hastanesi 
morguna kaldırıldı. Polisin olayla 
ilgili soruşturması sürüyor.

EŞINI ÖLDÜRÜP INTIHAR ETTI!

İtalya’da kuaför olan 27 yaşındaki İtalya’da kuaför olan 27 yaşındaki 
İbrahim Gül, 11 Eylül’de saç ektir-İbrahim Gül, 11 Eylül’de saç ektir-
mek için geldiği İstanbul’da özel mek için geldiği İstanbul’da özel 

bir hastanede ameliyat esnasında bir hastanede ameliyat esnasında 
hayatını kaybetmişti. hayatını kaybetmişti. 

Bağcılar’da kuaför İb-
rahim Gül’ün saç ekimi 
için gittiği özel hasta-
nede hayatını kaybet-
tiği olayla ilişkin ara-
larında 1 başhekim ve 
1 doktorun bulunduğu 
4 sanığın yargılandığı 
davada karar açıklandı. 
Mahkeme 4 sanığın da 
beraatına hükmetti

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde İlker Ustaoğulları (27), tartıştığı eşi Esra Ustaoğulları’nı (22), 
çocuklarının gözü önünde tabanca ile vurduktan sonra aynı silahla yaşamına son verdi
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Y aşadığımız, nefes aldığımız ve 
öldüğümüz bu gezegen hepimizin.
Sadece insanların da değil; lakin biz

insanoğlu aklımız var diye dünya dengele-
rini işimize geldiği gibi değiştiriyor ve kulla-
nıyoruz. Ne doğaya ne de hayvanlara hiçbir
seçim hakkı tanımıyoruz. Onlar ise biz insa-
noğluna, “Sen aklınla istediğin gibi hareket
ediyorsun, ama bu dünyayı güzelleştiren ve
sizlere hayat veren bizleriz.” diyemiyorlar,
maalesef.

Doğanın da hayvanların da dilleri var
ama biz dinlemek zahmetine bile katlanma-
dan canımız ne isterse onu yapıyoruz. Lakin
insanlığın verdiği zarar büyük boyutlara çık-
tığında, bu zararlar insanlara bir şekilde,
bulaşıcı bir hastalık ya da büyük felaketler
şeklinde geri dönüş yapıyorlar.

Bu güzel gezegenimizde yapılan her insa-
noğlu hatası, bizlere olduğu gibi diğer canlı-
lara da fatura ediliyor. Yaşadığımız nefes
alabildiğimiz bu dünyadaki insanlığın büyük
bir çoğunluğu yani, ortak aklın büyük bir
çoğunluğu, adaleti, eşitliği ve huzuru istiyor.

Bu istekleri demokratik ülkelerde kimler
karşılar; seçilmiş kişiler, yani siyasetçiler.

Siyasetçileri kimler seçer; biz mutsuz 
çoğunluklar, demokrasiyle yönetilen tüm 
ülkelerde bu böyledir. 

Peki, siyasetçileri kimler yönetir; mutlu
azınlıklar! Ben buna yandaş kapitalizm di-
yorum. İşte bu azınlıklar seçilmesi mümkün
görünen kişiyi, ya da hazırlanan ve müşte-
rek paydalarda anlaşılan kişiyi bir şekilde
gizli finansörler olarak devreye sokarlar 
ve bizler de o parlatılan kişiyi seçeriz.

Sonuç, doğayı istediğin gibi katlet, 
hayvanları katlet çevreyi katlet; ne için,
daha çok para ve güç için!

Faturayı kim öder, mutsuz çoğunluk olan
insanlar, doğa ve hayvanlar… Bu mevcut
sistemde para her zaman yukarı gider, yani
yandaş kapitalistlere lütfedilen miktar 
kadarı aşağıya bırakılır.

Mutsuz çoğunluğun sesi yükselmeyecek
kadar para aşağıya verilir.

Böyle gelmiş böyle de giderse, maalesef
hiçbir çoğunluk istediği eşitlik düzenini sağ-
layacak bir düzeni asla ve asla seçemeye-
cektir. Yüzde 1’in, yüzde 99’u yönettiği bir
dünyada adaletten bahsetmek çok saçma
olur. Böyle bir tablodan, sadece güçlünün
adaleti çıkar, haklının değil.

Neler olmalı ki, kardeşçe bir yaşam 
sürebilsin.

Partiler kanunları tüm dünyada değiş-
meli; parti yöneticilerini parti delegeleri
değil, parti üyelerinin tamamı seçmeli.

Partilere devlet desteği her seçimde her
partiye cüzi bir rakam belirlenerek eşit ve-
rilmeli ve bağışlara ciddi denetim 
getirilmeli.

Sınırsız bir zenginlik olmamalı; zira 
bu kapitalizmi ölümsüzleştiriyor.

Büyük şirketlerin küçük şirketleri satın
alması kısıtlanmalı; böylece kartelleşme ön-
lenmeli, yani, rekabet gücü kırılmamalı.

Serbest piyasa uygulaması ancak sınırlar
kalktığında, yani her insan istediği ülkeye
gidebilirse anlam kazanır. Sınırlar kalkmalı.

Alınan kararlarları değerlendirecek bu
vasıflara fazlası ile sahip bağımsız senatör-
ler olmalı; bunları halk seçmeli ve bu kişiler
hiçbir ücret almamalı.

Siyasetçilere tam teslimiyet olmamalı.
Bir ülke savaş araçlarına ihtiyaç duyu-

yorsa, sonunda savaşa girecektir, eğer eği-
time yatırım yapıyorsa ilimde ve bilimde
yükselecektir.

Savaş sanayisine yatırımdan ziyade, 
eğitime daha çok önem verilerek sorgulayan
bir insan topluluğu yetiştirilmeli. Tam tersi
yapılarak cahil insan topluluğu yetiştirilerek
yönetilebilen topluluklar yaratılmamalı.  Bu
sistem böyle devam ederse, bütün dünyada
ciddi ayaklanmalar olabilir. Güney Amerika
da ve yoksul ülkelerde yükselen bir slogan
benim bu yazımı da onaylıyor gibi: “Fakir
yatağa aç girerse zengine huzur yok.”

Ülkelerin gelirlerini eşit ve adil dağıtma
zamanı çok yaklaştı bu süreçte güzellikle 
olmazsa, gürültülü olacağını öngörüyorum.
Bir yerde kötülük ve adaletsizlik varsa
orada yaşayan herkes biraz bundan 
sorumludur.

YENİ BİR DÜZEN

İ stanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruş-
maya tutuksuz sanıklar Davut İliğ ve Melahat İliğ
katılırken, şikayetçi Tatyana Toleva ise katılmadı.

Duruşmada savunma yapan sanık Davut İliğ suçlama-
ları kabul etmediğini söyleyerek "25 yıldır kuaförüm. 20
tane sigortalı çalışanım var. Daha önce benzer bir sıkıntı
hiç yaşamadık. Şikayetçi neden böyle bir suçlama yaptı
bilmiyorum. Sanırım ablasının bizim tarafta bir dükkanı
var, o yüzden böyle bir suçlama yaptığını düşünüyorum.
Şikayetçinin bizim kuaföre gelip gelmediğini bilmem.
Çünkü bizim çok fazla yabancı müşterimiz vardır.
Ancak şunu söyleyebilirim, bizim iş yerimizde kesinlikle
'örümcek ağı' denilen işlem yapılmaz. Bizim işimiz saçla
ilgilidir ve diğer kuaförlük işleriyle ilgilidir. Bu şahıs önce
cilt bakımı yapmış sonra solaryuma girmiş. Olay da
benim iş yerimde değil, üst katta olmuştur" dedi.

Şikayetçi iftira atıyor

Sanık Melahat İliğ ise savunmasında emekli hemşire ol-

duğunu belirterek "Milli Eğitim Bakanlığı’ndan daha
önce almış olduğum cilt bakımına ilişkin sertifikam
vardı. Kardeşimin iş yerinin üçüncü katında cilt bakımı
ve solaryum hizmeti vermeye başladım. Cilt bakımının
dışında hiçbir şey yapmadım. Şikayetçinin bahsettiği
'örümcek ağı' işlemini hiç yapmadım. Ayrıca şikayetçiyi
de hatırlamıyorum. Şikayetçinin iftira attığını düşünüyo-
rum. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. 30 yıllık
hemşireyim insanlara yardım etmek için yemin ettim"
diye konuştu.

Ünlü ve medyatik birisi

Sanık Davut İliğ’in avukatı, "Şikayetçi ünlü ve medyatik
birisidir. Bu işlemlerin daha önce yapılmış olması muh-
temeldir. Böyle bir işlemin kuaförde yapılmayacağını da
bilecek biridir. İftira attığını düşünüyoruz. Bu nedenle şi-
kayetçinin dinlenmesini talep ediyoruz dedi. Mahkeme,
sanık avukatlarının tüm delillerini mahkemeye bildirme-
leri için süre vererek duruşmayı erteledi. DHA

Fatih'te 2017 yılında Bulgaristan uyruklu model Tatyana Toleva’nın, gittiği kuaför salonunda "örümcek ağı" estetiği sonrası
yüzünde hasar oluştuğu ve iz kaldığı iddiasıyla şikayetçi olduğu işletme sahipleri Davut İliğ ve ablası Melahat İliğ mahkemede
savunma yaptı. Kuaför kardeşler, kendi salonlarında örümcek ağı işlemi yapılmadığını ve kendilerine iftira atıldığını savundu
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IICEC Konferans Organizasyonu Hizmeti Alımı Açık İhalesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası : 2022 / 788777-2
1- Üniversitenin
a. Adresi : Sabancı Üniversitesi, Orta Mahalle Üniversite

Caddesi No: 27 Orhanlı-Tuzla- İstanbul 
b. Telefon : 0 216 483  94 12
c. Elektronik e-posta adresi : sanem.genc@sabanciuniv.edu   
2- İhale konusu hizmetin 
a. Niteliği, türü ve miktarı : IICEC Konferans Organizasyonu Hizmeti Alımı                                              
b. Teslim yeri : Sabancı Center – 4 Levent/İSTANBUL (Yer değişebilir)
3- İhalenin 
a. Yapılacağı yer : Sabancı Üniversitesi Tuzla Kampüsü
b. Tarih ve saati : 08/02/2022 Saat: 15:00
c. Son teklif verme tarihi : 08/02/2022 Saat: 14:30
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler 
İdari Şartname 
-Teknik Şartname ve Ekleri 
-Sözleşme Taslağı 
-Birim Fiyat Teklif Cetveli, Teklif Mektubu ve Fiyatlandırma Ekleri / İç zarf olarak yer almalıdır 
-Tebligat Taahhüt Formu 

-Vergi Levhası Fotokopisi
-Faaliyet Belgesi 
-Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi 
-İmza Sirküleri
-SGK Prim Borcu Olmadığını Gösterir Belge
•  Son 3 yıl içinde firmanızın gerçekleştirmiş olduğunu VIP Konferanslara (Devlet Erkanının, Bakanların,
Cumhurbaşkanı ve Uluslararası ölçekli şirket CEO'larınında bulunduğu) dair referanslarınızı görselleri ile
gösteren belge/sunum dosyası
-Vergi Borcu Olmadığını Gösterir Belge
-Ticaret Odasından ihalelere katılmaya yasaklı olmadığını gösteren belge 
-Teklif ve birlikte verilecek olan İhale Dökümanları ile istenen tüm evrakların, şirket imza sirkülerinde tam yet-
kili olarak tanımlanan kişi/kişiler tarafından imza edilmesi 
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti,
maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. 
6- İhale dokümanı, Satınalma Biriminden veya web sitesinden tedarik edilebilir. İhaleye katılım için Sabancı Üniversitesi
Akbank Şubesi nezdinde bulunan TR86 0004 6007 1388 8000 1208 58 nolu hesabına İhale No:2022/788777-2 İhale
Dokümanı Bedeli açıklaması ile 250 TL ( İkiyüzelliTürkLirası ) yatırıldığına dair dekont ihale zarfının içinde bulunmalı-
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TIR’ların 
kar bekleyişi

Ağaç dalları yakacak oluyor

Hadımköy'de kar nedeniyle yolda
kalan TIR'ların yol kenarındaki
bekleyişleri günlerdir sürüyor. TIR
şoförleri, yolların açılmasına rağmen,
kar nedeniyle yük depoları ile TIR
parklarına giremediklerini belirtti.

İstanbul'da pazartesi günü bastıran
kar yağışı nedeniyle yollar trafiğe kapan-
mış ve sürücüler mahsur kalmıştı. Kara

nedeniyle kapanan yollar yapılan çalışmaların ar-
dından açıldı. Ancak Hadımköy'de TIR'ların yol
kenarlarındaki bekleyişleri sürüyor. Hadımköy Gi-
şeler'e yakın noktalarda yol kenarları ile ara sokak-
lara TIR'larını park ederek bekleyen şoförler,
yolların açılmasına rağmen, kar nedeniyle yük de-
poları ile TIR parklarına giremediklerini belirtti. Bi-
riken TIR'lar nedeniyle bölgede trafikte aksaklıklar
yaşanırken TIR şoförleri, yetkililerden soruna
çözüm bulunmasını istiyor.

Parklar karla kaplı

TIR şoförü Serhat Ökten "Esenyurt'a yük getirdik
boşaltmak amacıyla. Boşaltabildik zar zor. 1 kilo-
metreyi 4 saatte, arabayı kaydıra kaydıra ancak de-
poya yanaştık. Dönerken 2 kilometrelik yolu 4
saatte gelebildik. Hadımköy Gişeler'deyiz şu an,
TIR parkında yer yok. Giren yok çıkan yok, kapalı.
Hadımköy'deki TIR parkı da aynı. Ne yapacağı-
mızı şaşırdık. Kimse bizimle ilgilenmiyor, ne tuz-
lama var ne bir şey. Hiçbir şey yaptıkları yok. TIR
parklarına kardan dolayı giremiyoruz. İçeri girilmi-
yor, kardan dolayı tıkalı girişleri yani. Pazar günü
yüklemem var. Pazara kadar ne yapacağımı şaşır-
dım. TIR parkı açıldığı takdirde hemen gireceğiz"
dedi.

Ara sokaklar kapalı

TIR şoförü Harun Muslu ise "Cuma günü buraya
geldim yük boşaltmaya Fakat pazartesi kar yağdı
daha da çıkamadık. O Gece 1 kilometre geride kal-
dım, kepçe yardımıyla çektiler buraya kadar. Kar
yok diye arabayı buraya park ettim. Şu anda ben
yükleme yerini bekliyorum. Yükleme yerinin önü
kapalı kardan araç girmiyor. Bütün ara sokaklar
kapalı. Yükleme yerinin yolu açıldığında çağırır-
larsa gideceğim. Tahminimce burada pazartesiye
kadar beklerim. Açılma imkanı yok çünkü çalışma
yok. Ana yollar açık ama ara yollar tamamen ka-
palı" diye konuştu. DHA

Kartal Belediyesi, soğuk ve zorlu hava koşullarının
etkisini devam ettirmesiyle birlikte örnek bir sosyal so-
rumluluk çalışması gerçekleştiriyor. Park ve Bahçeler

Müdürlüğü ekipleri,  ilçede ağaç budama çalışmalarından dön-
üştürdüğü dalları yakacak olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.
Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe ge-
nelinde ağaçların ömrünün uzatılması, hastalıklara karşı diren-
cinin artırılması ve estetik görüntüsü nedeniyle budama
çalışmaları yaparken, budanan dallarında değerlendirilmesini
sağlıyor. Birçok noktada ağaç budama çalışması gerçekleştiren
ekipler, budama çalışmasından dönüştürdükleri dalları yakacak
olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Kartal Belediyesi’nin yaka-

cak yardımı sayesinde, ihtiyaç sahiplerinin ısınma sorununa da
bir nebze olsun yardım eli uzatılıyor.

Dalları israf etmiyoruz

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi’nin sos-
yal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarına devam ettiğini vurgulaya-
rak; “Kartal Belediyesi olarak budama çalışmalarımızdan
dönüştürdüğümüz dalları israf etmeyerek, yakacak olarak ihtiyaç
sahipleri ile paylaşıyoruz. Özellikle, soğuk havanın etkisini artırdığı
bu günlerde ihtiyaç sahibi komşularımızın ısınma sorunuyla karşı
karşıya olduklarını biliyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğü persone-
limize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.
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2 YILDAN 6 YILA KADAR HAPİS
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırla-
nan iddianamede, Bulgaristan vatandaşı şi-
kayetçi Tatyana Toleva'nın, Şubat 2017'de
hiçbir tıbbi eğitimi ve diploması olmayan sa-
nıklar Davut İliğ ve Melahat İliğ'nin işletmeci-
liğini yaptığı Fatih'teki kuaföre gittiği anlatıldı.
Sanık Davut İliğ'nin bilgisi ve iştiraki dahi-
linde, diğer sanık Melahat İliğ'nin, tıbbi mü-
dahaleyle müşteki Toleva'nın yüzüne 6 bin
lira karşılığında örümcek ağı operasyonu
yaptığı, ancak işlemin başarılı olmadığı belir-

tilen iddianamede, Toleva'nın yüzündeki sabit
iz ve hasarı gidermek için bir dizi ameliyat ol-
duğu ifade edildi. Toleva'nın yabancı ülke va-
tandaşı olması sebebiyle tarafların uzlaşma
görüşmelerinin gerçekleştiremediği anlatılan
iddianamede, her iki sanığın "Taksirle yara-
lama" ve Tababet ve Şuabatı Sanatlarının
Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 25. maddesin-
deki "Diploması olmadığı halde hasta tedavi
etmek" suçundan 2 yıl 3'er aydan 6'şar yıla
kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.
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P ara ve iktidara sahip olma hırsı dünden bu-
güne değişmeden artarak gelmekte.
Paraya, maddiyata ve mülke sahip olan ken-

dini diğer insanlardan hep farklı görmekte. Farklı gö-
rülen üstünlük, ayrıcalık, dokunulmazlık, hâkimiyet
ve bunlara sahip olmak için dalavere yapılmakta,
yalan söylemekte ve insanlık onurundan taviz 
verilmekte.

Paraya, birden fazla mal ve mülke sahip olan daha
fazlasına sahip olmak için elindekinin kıymetini 
bilmeden hırslanmakta.

Gözünü hırs bürümüşe yapamayacağı şey aşama-
yacağı engel yoktur.

Bataklıkta, kaygan zeminde çok katlı binalar 
yaparak allayarak pullayarak satmak;

Yasal engelleri bağış, hediye ve benzerleriyle
aşmak;

Büyümesi için önündeki yasal engelleri aşmak için
yeni yasa ve kararname çıkarması gerekir bunun için
basın, medya ve özel(vakıf)okul açmakta;

Buralarda çalışanlar/beslenenler sahiplerinin sesi
olmakta;

İktidarda kimin olması önemli değil kendisinin 
istekleri ve büyümesi önemli;

Onun inancı “bir yatırıp on almak” ve bunun 
için herşeyi göze almakta.

Bugün dünden farklı inanca, giyime, yaşam şekline
ve duyguya sahip ise onu değişime zorlayan nedir?

Örneğin, bir annenin aynı karında büyütüp, aynı
memesinden beslediği çocukları arasında ayrımcılık
yaratması, kardeş kavgasını başlatması, yaşam hak-
kını kıskanması, sevgisini göstermemesi nefret et-
mesi, hakkı olanı vermemesinin nedeni aslında para,
mal ve mülk zenginliğinin gözünü kör etmesidir.

Mal ve mülk zenginliği iktidar ile birleştiğinde bir-
kaç istisna dışında önünde engel kalmamakta.

İktidar, devleti yöneten ile para, mal ve mülk zen-
ginliği çıkarları birleştiğinde değiştiremeyecekleri
yasa, aşamayacakları engel kalmıyor.

Para ve iktidar birleştiğinde devlet gücünü kul-
lanma yetkisi belli kesimlerin elinde oluyor.

Tek, tek fertlerin yani vatandaşların oluşturduğu
“devlet” dil, inanç ve gelenek birliği değil çıkarların
birleştiği bir devlet olur ki burada iktidarın ve para-
nın yani haramilerin hâkimiyeti var vatandaşların
değil.

Para ve iktidar birçok kişinin başını döndürmeye
devam etmekte.

Yalan söyleyecek, çıkarlarını bencilce savunacak,
karşı duran kim ve ne varsa “fil gibi ezip geçecek”,
çamur atıp yalan söyleyip çirkinleşecek, dün yaptıkla-
rını inkâr edecek dahası çıkarları için yaptığı her şey
onun için doğru olacak.

Ona kim karşı çıkıyorsa o düşman, münafık, hain,
satılmış olmakta.

Bizler kaybettiklerimizin yasını tutarken ve onları
anarken yanımızda olmayan, ağzına almayan, sakla-
nacak yer arayan kuytuluklarda ve gölgelerde gezi-
nenler utanmadan bize çamur atıp saldırmakta
hakkımız olanı elimizden almaya çalışmakta. Onların
dünü ve geçmişi yok, günü kurtarayım derken insan-
lık onurunu ayaklara altına almakta.

Evet, para ve iktidar hırsı sevgiyi saygıyı yok sayar,
kendisinden olmayana “lekeli” der. 

Hele birde kırkından sonra buna önem veriyorsa
geriye dönüşü olmayan yola girmiştir ondan her türlü
kötülük ve hainlik beklenir.

PARA ve İKTİDAR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
'Dedikodunun değil iyiliğin

zamanı' diyen İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi.

"Ne diyorsun sen Allah aşkına ya?"
diyen İmamoğlu, "MOBESE’de 

kestirilen kayıt ve bu süreci 
yönetmek için mi İstanbul’a 
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İ stanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu,
katıldığı bir TV kanalında önemli

açıklamalarda bulundu. İstanbul’da 24
Ocak Pazartesi yaşanan yoğun kar ya-
ğışı, çalışmalar ve İBB’ye yönelik eleştiri-
lere ilişkin konuşan İmamoğlu,
Sarıyer’de bir balıkçı restoranında
yemek yerken çekilen görüntüleriyle il-
gili, “Yemeği iptal etmeyi düşündüm,
ancak büyükelçinin geldiğini öğrenince
gittim” ifadelerini kullandı. "İBB başkanı
olmak bir kere dünyanın ilgisini çeker.
İstanbul demek zaten Türkiye demek.
Hatta siyasi espriyi burada dile getire-
lim" diyen İmamoğlu, "Az önce birçok
beyanatını dinlediğimiz cumhurbaşka-
nımızın da bir beyanatı var ‘İstanbul’u
kaybeden Türkiye’yi kaybeder. İstanbul
tarihinde bu kadar yabancı ülke misyon
şefleriyle bu kadar kısa sürede görüşme
yapmış başka başkan yoktur diye düşü-
nüyorum" ifadelerini kullandı. 

Foptoğraf çekilmesi çirkin

Görüşmediğiklerşi dünya ülkesi kalma-
dığını dile getiren İmamoğlu, "Böyle bir
ortamda İngiltere Türkiye’nin en yoğun
ticari ilişkileri olan ülkelerin başında ge-
liyor. İngiltere büyükelçisi bizim maka-
mımızda ziyarete geldi. Aralık başında.
Orada böyle bir hafif de bir iyi ilişki te-
ması üzerinden böyle bir görüşmeyi o
gün konuştuk. Şöyle konusu geçti bir
yemek yiyelim. İstanbul’da hatta balık-
çıyı bile belirleyerek, bir Karadeniz ve-
saire üzerinden balıkçıyı bile belirleyerek
böyle bir yemek konuştuk. Ve 25 gün
öncesinden restoranda rezervasyon ya-
pıldı. Ve biz rezervasyon yaptığımız res-
toranlara gidenler bilir camları açıktır,
en açık yerinde, bunun girildiği yoktur
ki. Kaldı ki yan masamızda oturan bir
aile var. Çirkin olan şey oradan bir fo-
toğraf çekilmesi. Oradaki bir vatandaş
çekmiş, siyasi girintileriyle ilgili başka
detaylar da var şimdi o konuya 
girmeyeceğim.
İşlerimizi AKOM’da yola koyduktan
sonra gidişi normal karşıladım. 8 civarı
yemekten kalktık yolda karın daha da
yoğunlaştığını gördük eşimle AKOM’a
geçtik. Bizim trafiğimiz bu yani burada
bunu bir kusur yerine koymak. Ha şu
tartışıldı, bir fotoğraf çekildi, işin içeri-
sinde başka kumpaslar var ama bu ko-
nuya girmiyorum. Siyasi tarafına da
girmiyorum. Bir siyasetle ilintisi olan kişi
tarafından çekilmesi kime gönderildiği
her detayı biliyorum. Ya ben umursa-
madım. İkincisi sayın büyükelçisi ma-
sada. Bir de karın arasına bu açıklamayı
yapacağım! Ben AKOM’dan ayrılıp
geçtim zaten yemeğe" açıklamasını
yaptı. 

Bakan Soylu’ya tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun,
"Dedikoduyu bırak iyiliğin zamanı" söz-
lerini eleştiren İmamoğlu, "Ben eşimle
bir temsiliyet yemeğine gidiyorum.
Bugün de başka yerlere gideceğim bir
sürü işim var. Güvencemiz devletimiz.
Ne diyorsun sen Allah aşkına ya? Çok
ciddi ve hayati bir meseledir. Birileri fo-
toğrafımızı masanın altından çekmiş
falan bunların hiçbir önemi yok. Bu
benim memleketimin, şahsımın, ailemin
herkesin güvenliği meselesidir. İçişleri
Bakanı “İyiliğin zamanı…” Gırgır yapa-
cak zamanı değil. Bu tarzı bu ülkede çok
ağır şeylere sebep oluyor. 55 gün önce
557 terörist dedin, 20 gün önce ben vali-
liğe dilekçe yazdım. Yollayın bana gere-
ğini yapayım diyorum. Her dediği lafın
altı boş çıkıyor. İşin gücün başka. MO-
BESE görüntüleriyle ilgili kendi şahsi
başvurumu yaptım, kurumsal başvu-
rumu yaptım. İstanbul Başsavcılığı’nı da
göreve davet ediyorum. Ben bu olayı

yaşadığım akşam valimizi aradım. Ken-
disine mesaj attım bunu dilekçe kabul
edebilirsiniz dedim. Valiye mesajımı
attım. Söz uçar yazı kalır. Yetinmedim
ertesi gün bir daha attım. Sayın Bakan
sen MOBESE kamerası için mi İstan-
bul’a geldin? İstanbul’a gelip MOBE-
SE’de kestirilen kayıt ve bu süreci
yönetmek için mi İstanbul’a geldin? Bu
nasıl bir İmamoğlu korkusu, bu nasıl İs-
tanbul sevdası? Öyle kabadayılık. Kaba-
dayılık saygın bir kavramdır, o da
yakışmıyor sana, devletin sana verdiği
görevi yap. Bütün bunları ben de bura-
dan mesaj yolluyorum ayın Cumhur-
başkanımı bütün bunların sorgulanması
sorumlularından da hesap sorulması
lazım. Hakkımı sonuna kadar savuna-
cağım" tepkisini gösterdi. 

Gülümseten bir cevap

Cumhurbaşkanı'nın NTV canlı yayı-
nında “Türkiye'nin İran'a borcu olduğu
için mi kısıtlama mı var” sorusuna “Biz
İBB değiliz, bizim İran'a borcumuz ke-
sinlikle söz konusu değil” şeklindeki ce-
vabı ile ilgili İmamoğlu, "Gülümseten
bir cevap. Ben tersine bir şey söyleye-
yim. Sayın Cumhurbaşkanı, siz de İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesisiniz. İBB
de sizin. Siz bu ülkenin cumhurbaşkanı
biz de bu ülkenin bir vatandaşıysak hep
beraberiz. Doğalgaz ile İran sorununun
İBB ile ilişkisi ne? Bu nasıl bir duygu?
İstanbul odaklı düşünmek, İmamoğlu
ne yaptı? İmamoğlu oturdu, kalktı,
coştu… Bu nedir?" diye sordu. 

NE DIYORSUNNE DIYORSUNNE DIYORSUNNE DIYORSUNNE DIYORSUNNE DIYORSUNNE DIYORSUNNE DIYORSUN
ALLAH ASKINA!
NE DIYORSUN

TELEFONUMUZA BİLE DÖNEMEZLER
Ulaştırma ve İçişleri bakanlarının 
Cumhurbaşkanı'nın talimatı ile İstanbul'a 
geldiğinde karla mücadelenin ana merkezi olan
İBB ile görüşmediklerini de belirten İmamoğlu
“Çekiniyorlar bizimle biraya gelmeye. Telefonu-
muza bile dönemezler. Döndüklerinde fırça mı 
yiyorlar? İstanbul lehine bir şey yaptıklarında fırça
mı yiyorlar?” diye tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanını'nın aynı prog-
ramdaki İBB başkanı olduğu dö-
nemde kar yağdığında AKOM'da
karargah kurdukları yönündeki
açıklamasına da İmamoğlu “Cum-
hurbaşkanı İBB başkanı iken
AKOM yoktu. Ali Müfit Gürtuna dö-
neminde kuruldu. Yanlış bir ifade
var ortada” karşılığını verdi.
Cumhurbaşkanının İBB'ye yönelik
bir engelleme olmadığı, bunun
mazeret olarak kullandığı yönün-
deki açıklamasına da İmamoğlu
şöyle karşılık verdi: "Biz mazeret
üretmiyoruz. Sorunları ifade edi-
yoruz ama gümbür gümbür de iş
yapıyoruz. 10 metro hattını yapa-
mayan kendi belediye başkanları.
2016-2017'de ihalesi yapılıp pro-
jesi, finansmanı olmayan metro
hatları vardı. 2'sini çalışır haldey-
ken aldık 8'i durdurulmuştu. Şimdi
gümbür gümbür yapıyoruz. Maze-
ret üretmiyoruz ama engelleniyo-
ruz. 300 otobüsün alınması neden
engellenir? Mazeret üretme yap
diyor ya, biz kendi imkanlarımızla
160 otobüs aldık. Ama bu şehrin
10 yıldır ihmal edilmiş otobüs fi-
losu var. Metrobüs hattında 1 mil-
yon 200 bin km'ye ulaşmış
otobüsler var, zorlanıyorlar. Zama-
nında yatırım yapmamış ihmal et-
mişsiniz. Geldik 2020 yılında bir
karar aldık oybirliği ile. Borçlanma
ile otobüs sorunu hızlıca çözeriz
dedik. Karar aldık Ankara'ya yolla-
dık. 2 yıldır bize onay verilmiyor.
Hazine onayında kaldı. Kredisi
hazır, ihalesi hazır. 300 otobüs şu
an metrobüste çalışıyor olurdu.
2001'de onaylı Beylikdüzü met-
rosu var. Sefeköy-Beylikdüzü hattı
için ön proje ile EBRD ile protokol
imzaladık. 400 milyon avroya
yakın finans için imza attık. Onay
almamız gerekiyor ki ihaleye çıka-
lım. Avan proje ile başvuru yapılır.
Fizibilite raporlarını da sunma-
mıza rağmen onay verilmedi.
Taksi meselesi var. UKOME'nin ya-
pısını değiştirdiler. İBB birimiydi
UKOME. Göreve geldik 3 ay içinde
uydurma genelge ile hükümet
temsilcileri çoğunluk haline geldi.
Yeni taksiye karşı çıkıyorlar.”

BiZ MAZERET 
ÜRETMiYORUZ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
'Dedikodunun değil iyiliğin

zamanı' diyen İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi.

"Ne diyorsun sen Allah aşkına ya?"
diyen İmamoğlu, "MOBESE’de 

kestirilen kayıt ve bu süreci 
yönetmek için mi İstanbul’a 

geldin? Bu nasıl bir İmamoğlu 
korkusu, bu nasıl İstanbul 

sevdası?" ifadelerini kullandı

Aile meclisinin öldürme kararı!
Kartal'da kayınpederi tarafından başına iki el ateş edilerek öldürülen 38 yaşındaki Safura Gülistan'ın töre cinayetine
kurban gittiği ortaya çıktı. Olayın faili kayınpeder Galip Gülistan (70) ile öldürmeye karar veren aile meclisinde olduğu
iddia edilen eşi, kaynanası, kayınbiraderleri ve amca çocuklarının aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı

Kartal, Gümüşpınar Mahal-
lesi, Kocayemiş sokak üzerinde
26 Ocak 2022 tarihinde saat

10.00 sıralarında meydana gelen olayda po-
lisi telefonla arayan Galip Gülistan, gelinini
öldürdüğünü söyleyerek ihbarda bulun-
muştu. Olay yerine giden polis ekipleri Sa-
fura Gülistan'ın cesedi ile karşılaşırken,
şüpheli Galip Gülistan'ı gözaltına almış-
lardı. Cinayet Büro Amirliği tarafından
olayla ilgili başlatılan çalışmada olayın töre
cinayeti olduğu tespit edildi. Olayda haya-
tını kaybeden Safura Gülistan'ın iki çocuğu-
nun psikolog eşliğinde alınan ifadelerinde
"Hep birlikte toplanmışlardı. Annemden

bahsediyorlardı. Bu sırada babam ağlı-
yordu. Sonra bizi dışarı çıkardılar" şeklinde
konuşmaları üzerine polisin soruşturmayı
derinleştirdiği öğrenildi.

Önce ailesine göndermişler

Cinayet Büro Amirliği ekipleri Gülistan aile-
sinin Safura Gülistan'ın eşini aldattığını
iddia ederek cinayetten bir hafta önce top-
landıkları ve cinayet kararı aldıklarını belir-
ledi. Yapılan çalışmalarda Safura
Gülistan'ın eşinin olay günü çocukları anne-
sinin yanına bıraktığı, kendisinin de bir ba-
haneyle evden ayrıldığı tespit edildi.
Hazırlanan plan gereği evde yalnız bırakılan

Safura Gülistan'ın, kayınpederi Galip Gülis-
tan tarafından başına iki el edilerek öldürül-
düğü belirlendi.
Polis soruşturmasında aldatma dedikodu-
ları yüzünden Safura Gülistan'ın gerekli ce-
zayı vermeleri için önce kendi ailesine
gönderildiğini ancak ceza verilmeyince tek-
rar geri alınıp aile meclisi kararıyla öldürül-
düğü tespit edildi.

Şüpheliler gözaltına alındı

Polis bu gelişme üzerine Safura Gülistan'ın
eşi Abdurrahman Gülistan (40), kaynanası
Medine Gülistan(68), kayınbirader ve amca
çocukları Ferhat Gülistan (23), Mehmet
Gülistan (34), Necdet Gülistan(39), ve
Mehmet Zekeriya Gülistan'ı (18) da gözal-
tına aldı. Şüphelilerin sorguları Cinayet
Büro Amirliğinde yapıldı. Olayın faili Galip
Gülistan, gelinini oğlunu aldattığı için öl-
dürdüğünü söylerken, diğer şüpheliler az-
mettirici oldukları yönündeki iddiaları kabul
etmediler. Poliste işlemleri tamamlanan
şüpheliler adliyeye sevk edildi. DHA

Kaçak trollere
sıkı denetim
Yenikapı'da trol ile avcılık yapanlara denetim
yapıldı. Denetimlerde 6 trol kapısı, 7 trol ağı,
2 jeneratör, 4 kompresör, dalgıç kıyafeti ve
250 metre dalgıç hortumu ele geçirilirken, bir
kişiye idari para cezası uygulandı

Fatih Yenikapı Mendirek alanında
sabah saatlerinde kaçak trol avcılığına
yönelik geniş çaplı denetim yapıldı. İs-

tanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve
Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda
yapılan denetime, Sahil Güvenlik Marmara ve Bo-
ğazlar Bölge Komutanlığı, İBB Deniz Zabıta Amir-
liği, İBB Deniz Hizmetleri
Şube Müdürlüğü, İl Emni-
yet Müdürlüğü Deniz Li-
manı Şube Müdürlüğü, İl
Emniyet Müdürlüğü Tra-
fik Denetleme Şube Mü-
dürlüğü, Fatih İlçe
Emniyet Müdürlüğü, Fatih
İlçe Belediye Başkanlığı,
Fatih İlçe Tarım ve Orman
Müdürlüğü personelleri
katıldı. Denetimde 6 trol
kapısı, 7 trol ağı, 2 jenera-
tör, 4 kompresör, dalgıç kı-
yafeti, 250 metre dalgıç
hortumu ele geçirildi. Ele geçirilen ve Marmara
Denizinde kullanılması yasak olan malzemelerin
mülkiyetinin kamuya geçirilmesi kararı alınması
için yediemin limanına teslim edildiği belirtildi. 
Denetimde bir kişi hakkında idari para cezası 
uygulandı.

Neyzen Tevfik
Kartal’da anıldı

ÜnlÜ şair ve ney ustası Neyzen Tevfik’in
(Tevfik Kolaylı) Kartal Merkez Mezarlı-
ğı’ndaki kabri başında düzenlenen

anma törenine; Cumhuriyet Halk Partisi Kartal
İlçe Başkanı Efendi Argunşah, Kartal Belediye
Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen; Kartal Beledi-
yesi Başkan Yardımcıları Adem Uçar, İmam Aydın
ve Ali Apaydın, Samsun Sivil Toplum Kuruluşları
Federasyonu Genel Başkanı (SAMDEF) Metin
Şenel, Kartallı muhtarlar, belediye birim müdürleri,
belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı. Anma tö-
reninde konuşan Kartal Belediyesi Başkan Yardım-
cısı Adem Uçar, “Bugün, burada büyük hiciv ve
ney ustası Neyzen Tevfik’i anmak için tekrar bir
aradayız. Kartal Belediyesi olarak sanat ve sanatçı-
nın her zaman yanındayız. Bu anlamda, yaşadığı
dönemdeki olumsuzluklar karşısında kalemini eğip
bükmeden hiciv yazan büyük ustanın gelecek nesil-
lere aktarılması için mezarı başında anmaları çok
değerli buluyoruz. Kendisini tekrar saygıyla anıyo-
rum. Mekânı cennet olsun.” ifadelerini kullandı.
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BAKAN Varank, yaptığı açıklamada, Türk
Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPA-
TENT) yapılan sınai mülkiyet başvuru sa-

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

İlk 50'de 19 üniversite yer aldı

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

Coğrafi işaret sayısı 990'a yükseldi

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

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

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

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

Bir yılda 90 gün sigortalı
olmak şart

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

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

HABER MERKEZİ

Pozitif yönde
ayrışma oldu

SGK geçen yıl 8,2 milyar lira ödedi

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

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

Tarla satışı 722 bin adede ulaştı

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

Düşük fiyatlar etkili oldu

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

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

Uzun vadede getirisi çok yüksek

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

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

Savunma sanayi yüksek uçuyor

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

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

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

sürdürülebilir olması kritik öneme haiz bir
konudur."

Odak ihracat, hedef ilk 10

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

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

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

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

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

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

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

ArsA sAtıslArı 
rekor kırdı
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KüçüKçeKmece'de ormanlık alanda
ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu.
Üzerinden kimlik çıkmayan 25 yaşların-

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

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

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

Hastaneye beni almadılar

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

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

Eve girmek istemiyorum

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

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

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

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

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

arası anma sürüşü yapıldı.

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

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

Umut'la hiç tanışamadı

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

Mücadele edeceğiz

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

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

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

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

BISIKLETLI
PROTESTO

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

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

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

Kendimi kenara attım

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

Maganda dehşeti

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

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

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

polise teslim oldu. Şüpheli Mehmet C.Ç. adliyeye
sevk edildi.  Öte yandan olay günü yaşananlar gü-
venlik kamerasına yansıdı. Olay 26 Haziran'da
Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana
geldi. Şüpheli Mehmet C.Ç ve eşi A.Ç.'nin, H. is-
mindeki kız arkadaşlarıyla, H.'nin babasına ait me-
kana gelip gitme konusunda aralarında
küfürleşmeye varan tartışma yaşandı. Bu olay üze-
rine H.'nin erkek arkadaşı Abdulkadir U.(21) Meh-
met C.Ç.'yi telefonla arayarak tehdit etti. Daha
sonra Mehmet C.Ç. ile olay yerinde buluşmak için
sözleşen Abdulkadir U. yanına arkadaşı Sinan K.'yı
da alarak gitti. Olay yerinde çıkan kavgada Sinan
K., Mehmet C.Ç. tarafından silahla ateş edilmesi
sonucu yaralandı. Mehmet C.Ç. olay yerinden
otomobille kaçarken, yaralanan Sinan K. kaldırıl-
dığı hastanede hayatını kaybetti. DHA
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KOBILERE SOSYAL MEDYA TAVSIYESI
ANKARA Ticaret Odası 
verilerine göre Türkiye’de 
şirketlerin yüzde 95’ini ve 

halka açık şirketlerin yüzde 75’ini 
aile şirketleri teşkil ediyor. Aile 
şirketleri, milli gelirin yaklaşık yüzde 
90’ını üretirken, istihdam, vergi, 
üretim ve dış ticaret alanları başta 
olmak üzere, Türkiye’nin kalkınması-
na katkı sağlıyor. Türkiye’de kurul-
muş olan aile şirketlerinin yüzde 
30’unun ikinci, yüzde 12’sinin üçüncü 
ve sadece yüzde 3’ünün dördüncü 

nesle ulaşabildiği görülüyor. Konuyla 
ilgili değerlendirmelerde bulunan 
Markateji Marka Danışmanlığı ve 
İtibar Yönetimi Sahibi ve girişimci 
Yusuf Ziya Pirim, “Türkiye’de aile 
şirketlerinin yaklaşık ömrünün 25-30 
yıl olduğu göz önüne alındığında, bu 
şirketlerin karşı karşıya oldukları en 
önemli zorlukların başında, kuşaktan 
kuşağa geçişi başarmak, kurumsal 
yönetişim, aile-şirket ilişkilerinin çağ-
daş bir düzene oturtulması gereği ko-
nuşuluyor” dedi.  Ağırlıklı olarak aile 

şirketleri ile çalışan Pirim, kurumsal-
laşma basamaklarını tamamlamamış 
KOBİ’lerin sonraki nesile aktarımı 
ve marka değerinin büyümesinin 
mümkün olmadığına dikkat çekerek, 
“Dijital kimliğini oluşturmamış ve 
kendini ifade edemeyen KOBİ’le-
rin Türkiye ve dünya pazarında yer 
bulması oldukça zor. Bu noktada 
KOBİ’lerin atacağı ilk adımın, marka 
bilinirliğine katkı sağlayacak ve kül-
tür oluşumunu destekleyecek sosyal 
medya kullanımı” diye konuştu.

Ankara Ticaret Odası verilerine göre Türkiye’de şirketlerin yüzde 95’ini ve halka açık şirketlerin yüzde 75’ini ise aile şirketlerinin teşkil ettiğini 
söyleyen girişimci Yusuf Ziya Pirim, Türkiye’de KOBİ’lerde aile şirketlerinin ikinci nesle gelmeden yok olduğunu hatırlatarak, “KOBİ’lerin atacağı 

ilk adım, marka bilinirliğine katkı sağlayacak ve kültür oluşumunu destekleyecek sosyal medya kullanımı” değerlendirmesinde bulundu

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

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

İlk 50'de 19 üniversite yer aldı

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

Coğrafi işaret sayısı 990'a yükseldi

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

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

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

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

Bir yılda 90 gün sigortalı
olmak şart

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

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

HABER MERKEZİ

Pozitif yönde
ayrışma oldu

SGK geçen yıl 8,2 milyar lira ödedi

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

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

Tarla satışı 722 bin adede ulaştı

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

Düşük fiyatlar etkili oldu

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

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

Uzun vadede getirisi çok yüksek

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

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

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

Savunma sanayi yüksek uçuyor

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

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

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

sürdürülebilir olması kritik öneme haiz bir
konudur."

Odak ihracat, hedef ilk 10

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

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

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

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

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

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

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

ArsA sAtıslArı 
rekor kırdı
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BANKACILIK Düzenleme ve Denet-
leme Kurumu (BDDK) tarafından 
yayımlanan haftalık bültene göre, sek-

törün kredi hacmi 21 Ocak itibarıyla 21 milyar 
921 milyon lira azaldı. Söz konusu dönemde 
toplam kredi hacmi 4 trilyon 960 milyar 253 
milyon liradan 4 trilyon 938 milyar 332 milyon 
liraya geriledi. Bankacılık sektöründeki toplam 
mevduat da (bankalararası dahil) geçen hafta 
26 milyar 72 milyon lira düştü. Söz konusu 
haftada yüzde 0,5 azalan bankacılık sektörü 
toplam mevduatı, 5 trilyon 414 milyar 934 
milyon lira oldu.

Tüketici kredileri tutarı 
774,3 milyar liraya indi
Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 21 Ocak 
itibarıyla 3 milyar 508 milyon lira azalarak 774 
milyar 335 milyon liraya geriledi. Söz konusu 
kredilerin 300 milyar 63 milyon lirası konut, 12 
milyar 774 milyon lirası taşıt ve 461 milyar 499 
milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.
Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin 
tutarı 4 milyar 292 milyon lira azalarak 699 
milyar 317 milyon liraya düştü. Bankaların 
bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,8 
gerileyerek 205 milyar 865 milyon lira oldu. 
Bireysel kredi kartı alacaklarının 86 milyar 82 
milyon lirası taksitli, 119 milyar 784 milyon 
lirası taksitsiz oldu.

Yasal öz kaynaklar arttı
BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sek-
töründe takipteki alacaklar, 21 Ocak itibarıyla 
bir önceki haftaya göre 59 milyon lira azalarak 
160 milyar 485 milyon liraya indi. Söz konusu 
takipteki alacakların 126 milyar 963 milyon 
lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde 
bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 17 
milyar 107 milyon lira artarak 952 milyar 691 
milyon lira oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve 
banka istatistikleri yayımlandı.
Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam 
mevduat (bankalar arası dahil) 21 Ocak ile 
biten haftada 25 milyar 808 milyon 915 bin lira 
azalarak 5 trilyon 590 milyar 362 milyon 214 
bin liraya indi. Aynı dönemde bankalardaki 
TL cinsi mevduat yüzde 1,56 artışla 2 trilyon 
1 milyar 797 milyon 760 bin lira, yabancı para 
(YP) cinsinden mevduat da yüzde 1,54 azalışla 
3 trilyon 375 milyar 830 milyon 828 bin lira 
oldu. Bankalarda bulunan toplam YP mevdua-
tı, geçen hafta 259 milyar 534 milyon dolar dü-
zeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 232 milyar 
277 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin 
hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin 
toplam YP mevduatındaki değişime bakıldı-
ğında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 
21 Ocak itibarıyla 1 milyar 510 milyon dolarlık 
azalış görüldü.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen 
hafta 21 milyar 921 milyon lira azalarak 4 
trilyon 938 milyar 332 milyon liraya düştü

Savunma sanayisinde 13 Ar-Ge projesi için imzalar atıldı Cumhurbaşkanlığı Savunma Sana-
yii Başkanı İsmail Demir, “Başkanlık olarak Ar-Ge alanında 4,1 milyar lira değerinde proje 
çalışmasını başlattık ve son 5 yılda 1,2 milyar lira değerinde proje gerçekleştirdik.” dedi

Cumhurbaşkanlığı Savunma 
Sanayii Başkanlığı (SSB) ko-
ordinasyonunda, Türk Silahlı 

Kuvvetleri (TSK) ve güvenlik güçle-
rinin ihtiyaçlarının karşılanmasında 
yurt dışına bağımlılığın azaltılmasına, 
özgün, yerli, ileri teknoloji ve milli çö-
zümlerin hayata geçirilmesine, Ar-Ge 
ile teknoloji yetkinliğinin artırılmasına 
katkı sağlayacak 13 proje için imzalar 
atıldı. Cumhurbaşkanlığı Savunma 
Sanayii Başkanı İsmail Demir, 2021’de 
başlatılan Ar-Ge projeleri için SSB’de 
düzenlenen imza töreninde yaptığı 
konuşmada, Başkanlık olarak Ar-Ge 
projelerine destek vermenin temel 
gayeleri arasında olduğunu söyledi. 
Ar-Ge çalışmaları olmadan tekno-
lojiyi yakalamanın hayal olduğunu 
belirten Demir, Türkiye’ye uygulanan 
gizli ve açık ambargolar neticesinde 
verilmeyen ürünleri ikame etmek gibi 
konularda Ar-Ge’nin önemine işaret 
etti. Demir, Türkiye’nin artık belirli 
alanlarda en iyi olması gerektiğini dile 
getirerek, “Bilim dünyasında çalışılan 
bazı konuların geleceğe yönelik nelere 
yol açacağını şimdiden görüp orada en 
önde olmak için kolları sıvamamızın 
zamanıdır.” dedi.

Demir, Türkiye’de genelde ürünü 
geliştirme ve çeşitlendirme çalışması 
olarak görülen Ar-Ge’nin, temel bi-
limsel konuların araştırıldığı ve onların 
teknolojiye dönüşme yolculuğunun 
yapıldığı bir süreç olduğunu ifade etti.

Teknolojik katkı çok değerli
Ülkede Ar-Ge’ye verilen önemin 

ve ayrılan kaynağın giderek arttığına 
dikkati çeken Demir, şunları kaydetti: 
“Savunma ve Havacılık Sanayii İma-
latçılar Derneği tarafından yayımlanan 
Savunma ve Havacılık Sanayii Perfor-
mans Raporu’nda yer alan Ar-Ge ve-
rilerine baktığımızda, savunma sanayii 
sektöründe, 2020’de 325 milyon doları 
öz kaynaklardan olmak üzere Ar-Ge 
alanında toplam 1 milyar 240 milyon 
dolar harcandığını görüyoruz. Bu ra-
kam, toplam sektör cirosunun yaklaşık 
yüzde 14’üne tekabül etmektedir. Bu 
oran, sektörümüzün özgün ürün ve 
teknoloji geliştirmeye verdiği katkının 
bir göstergesi niteliğindedir. Başkanlık 

olarak Ar-Ge alanında 4,1 milyar lira 
değerinde proje çalışmasını başlattık 
ve son 5 yılda 1,2 milyar lira değerinde 
proje gerçekleştirdik.” Demir, yürütü-
len çalışmaları Türkiye’nin ortak aklını 
kullanarak yapmak istediklerini de 
sözlerine ekledi.

Törene, TÜBİTAK Başkanı Hasan 
Mandal, HAVELSAN Genel Müdürü 
Mehmet Akif Nacar, ROKETSAN Ge-
nel Müdürü Murat İkinci ve projelerde 
yer alan firmaların temsilcileri katıldı.

İmzalanan projeler
Sürü Sistemleri İçin Tasarsız Ağ 

Geliştirilmesi Projesi ile insansız plat-
formlar arasında ilave bir haberleşme 
altyapısı (uydu, LTE vs.) ihtiyacı duy-
maksızın sürü halinde göreve olanak 
sağlayan güvenli hareketli tasarsız ağ 
yapısı kurulması amaçlanıyor. Milli 
imkanlarla geliştirilecek sistem, bütün 
insansız platformlar üzerinde entegre 
edilebilecek, düşük maliyet, boyut, 
ağırlık ve güç tüketimine sahip olacak. 
Sürü-Sürü Hava Angajmanları İçin 
Yapay Zeka Teknolojileri Geliştiril-
mesi Projesi ile çok sayıda birimden 
oluşan sürü sistemlerinin merkezcil 
bir sistemden bağımsız şekilde komu-
ta edilmesini ve karşı taraftaki sürü 
elemanlarını etkisiz hale getirmesini 
sağlayan güdüm algoritmaları geliş-
tirilecek. Bu algoritmalar, makine 
öğrenmesi, pekiştirmeli öğrenme, oyun 
teorisi ve müfredat öğrenimi gibi yeni-
likçi bilimsel konseptler doğrultusunda 
geliştirilecek.

6G Teknolojileri Geliştirilmesi 
Projesi kapsamında yapılacak Ar-
Ge çalışmalarıyla bir sonraki önemli 
teknoloji olarak yer edinmesi beklenen 
6G alanında ülkenin standartlara girdi 
yapan ve patent geliştiren bir konuma 
kavuşması amaçlanıyor. Sürü Sistemle-
ri İçin Dağıtık Karar Verme Altyapısı 
Geliştirilmesi Projesi ile sürü unsur-
ları arası iletişim dili tanımlanması 
ve gerçekleştirilmesi ile dağıtık karar 
verme mekanizmasına yönelik kütüp-
haneler ve algoritmalar gerçekleştiril-
mesi amaçlanıyor. Stratejik, operatif 
ve taktik seviyede pek çok uygulamada 
TSK’nın karar verme yeteneğinin artı-
rılması hedefleniyor.

Siber savunma güçlenecek
Siber Savunma Simülasyon Platfor-

mu Projesi kapsamında dünya üzerinde 
farklı lokasyonlarda yer alacak bal 
küpü sistemleri üzerinden yakalanacak 
saldırıların tespiti ve analizi yapılarak 
zararlı yazılımların etkinliklerinin 
ölçülmesine yönelik bir simülasyon 
platformunun geliştirilmesi amaç-
lanıyor. Şifre Atakları İçin Dağıtık 
ve Yüksek Performanslı Hesaplama 
Sistemi Geliştirilmesi Projesi kapsa-
mında kurumsal iş yüklerinin yönetimi 
için ihtiyaç duyulan araç ve özelliklere 
sahip, ölçeklenebilir, yüksek perfor-
manslı ve dağıtık hesaplama mimari-
siyle çalışan şifre çözümleme sistemleri 
geliştirilmesi sağlanacak. Enerji Kritik 
Alt Yapılara Yönelik Siber Güvenlik 
Yeteneklerin Geliştirilmesi Projesi ile 
kritik enerji altyapıları için siber atak 
ve savunma platformlarının birbirin-
den bağımsız olarak geliştirilmesi, 
bu platformların birbirlerine karşı 
farklı senaryolarda yarıştırılarak, bu 
alandaki savunma kabiliyetlerinin 
güçlendirilmesi amaçlanıyor. Sınır 
Güvenliği İhlallerinin Yapay Zeka 
Tabanlı İHA’lar ile Tespiti Projesi ile 
Derin Pekiştirmeli Öğrenme tekniğiyle 
eğitilmiş, dağıtık görev paylaşımı yapan 
otonom mini-İHA sürüsü ile optimum 
zamanda ve rotada sınır hattı boyunca 
arazi taraması yaparak, askeri timin 
etrafındaki illegal unsurların tespitini 
gerçekleştiren bir gözetleme sistemi 
geliştirilecek. Reçine Ön Emdirilmiş 
Elyaf Geliştirilmesi Projesi kapsamın-
da geliştirilecek reçine ön emdirilmiş 
elyaf malzemelerin havacılık ve uzay 
endüstrisinde kompozit basınçlı tanklar 
ile yapısal gövdelerin üretimlerinde 
kullanılması hedefleniyor. Yönlendiril-
miş Enerji Biriktirme Eklemeli İmalat 
Teknolojisi ile Fonksiyonel Geçişli 
Malzeme Proseslerinin Geliştirilmesi 
Projesi ile yönlendirilmiş enerji biriktir-
me yöntemiyle eklemeli imalat prosesi 
için toz püskürtme ve lazer besleme 
ünitelerinden oluşan robotik sistem 
geliştirilecek ve bu sistemle prototip 
olarak geçişli malzeme yapısından 
oluşan sıvı yakıtlı roket motoru lüle 
uzantısı üretilecek. DHA

SAVUNMA SANAYSAVUNMA SANAYii  iiCCiiN N 
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HAVACILIK Motor 
Malzemeleri Geliştiril-
mesi Programı FAZ-2 
(KÜLÇE) Projesi ile 
Türkiye’nin yurt dışı 
bağımlılığını büyük 
oranda gidermek 
amacıyla 2020’de 
başlatılan FAZ-1 
(CEVHER) Proje-
si’nin devamı olarak 
mevcut durumda yurt 
dışından temin edilen 
havacılık gaz türbin 
motor malzemeleri-
nin geliştirilmesi ve 
toz metalürjisi ile 
türbin diski üretimi 
proseslerinin gelişti-
rilmesi sağlanacak. 
Lazer Detonatör 
Geliştirilmesi Projesi 
kapsamında mühim-
matlarda ve uzay 
çalışmalarına yönelik 
fırlatma sistemlerinin 
ateşleme zincirlerinde 
detonasyon amacıyla 
kullanılan, yüksek 
emniyet ve güvenilir-
lik seviyelerine sahip, 
etkenlere karşı duyar-
sız, çoklu ve uzaktan 
ateşleme imkanı 
sağlayan yeni nesil 
detonatör milli im-
kanlarla geliştirilecek. 
Kimyasal ve Biyolojik 
Savaş Ajanlarına Karşı 
Yeni Nesil Dekonta-
minasyon Maddesi 
Teknolojisi Geliştirme 
Projesi kapsamında 
kimyasal/biyolojik 
savaş ajanlarına ve 
zehirli endüstriyel 
kimyasallara karşı 
reaktif dekontaminas-
yon malzemelerinin 
geliştirilmesi ve bu 
malzemelerin toz, 
sıvı, ped/mendil ve 
krem/losyon olmak 
üzere 4 farklı formü-
lasyonunun milli im-
kanlarla geliştirilmesi 
sağlanacak.

Her şey 
milli olacak

SARP Mülki İdare Amirliğinden 
aldığı verilere göre, Türkiye’nin 
Kafkaslar ve Orta Asya’ya açılan 
Sarp Sınır Kapısı’nda 2021’deki 
yolcu geçişleri önceki yıla göre 
yüzde 27,9 azaldı. Sarp Sınır 

Kapısı’ndan geçen 456 bin 426 
kişi Türkiye’ye girerken, 501 bin 
912 yolcu da yurt dışına çıkış 
yaptı. Yolcu geçişlerinin büyük 
bölümünü Türkiye ve Gürcistan 
vatandaşları oluşturdu. Sarp Sınır 

Kapısı’ndan geçen sene 205 bin 
407 giriş, 242 bin 738 çıkış olmak 
üzere toplam 448 bin 145 araç 
geçti. Bu araçların 365 bin 340’ını 
ticaret amaçlı giriş çıkış yapan tır 
ve kamyonlar oluşturdu.

SINIR KAPISINDA iHRACAT ARTTITürkiye’nin Gürcis-
tan sınırındaki Sarp 
Sınır Kapısı üzerinden 
ihracat geçen yıl ön-
ceki yıla göre yaklaşık 
yüzde 69 arttı
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Özel hayat
vurgusu!
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 4. Yargı
Paketi'yle iddianamelerde mahrem hu-
suslarla ilgili özel hayat konularına gi-
rilmesinin yasaklandığını söyledi

AdAlet Bakanı Gül, Ankara Üniversi-
tesi ile Kişisel Verileri Koruma Kuru-
mu'nun 28 Ocak Veri Koruma Günü

münasebetiyle düzenlediği programa katıldı. Bu-
rada bir konuşma gerçekleştiren Bakan Gül, “Ön-
celiğimiz vatandaşımızın memnuniyeti
insanımızın hakkını korumaktır. Tüm çalışmaları-
mızdaki politikalarımızdaki yol haritamız da in-
sanı merkeze alan, insanı önceleyen bu
yaklaşımlardır” diye konuştu. Her bir vatandaşın
görüşü, düşüncesi ne olursa
olsun yaklaşımlarının değerli
olduğunu vurgulayan Bakan
Gül, “Devletin görevi de bu
hakları, değerleri korumak ve
geliştirmektir. Bu çerçevede
özellikle insanımızın onurunu,
mahrem alanını ve kişisel veri-
lerini teminat altına almak da
en temel görevlerden biridir”
açıklamasında bulundu.

Hep beraber yaşadık

Bakan Gül, bilginin artık silaha dönüştüğü, tekno-
lojinin sürekli geliştiği bir çağda yaşandığına dik-
kati çekerek, “Bu noktada internet özel hayata dair
ifşaatın, mahremiyet ihlallerinin ve itibar suikast-
larının faaliyet alanına dönüşmemelidir. Geçmişte
FETÖ'nün istihbarat ve veri madenciliğine verdiği
özel önemi hepimiz veriyoruz. Bu çerçevede delil
üreterek tezgahlarla oluşturulan kumpaslarla nasıl
insanların kişisel haklarını ihlal ettikleri, nasıl
mahremiyet haklarını ihlal ettiklerini hepimiz gör-
dük, yaşadık. Usulsüz dinlemeler, kişilerin mah-
rem görüntüleri, özel bilgilerin ifşa edilmesi,
verilerin hukuk dışı yollarla ele geçirilmesi gibi
tüm hukuk dışı fiilleri hep beraber yaşadık” dedi.
“Hukuk devletinde esas itibarıyla haysiyet cellat-
lığı olmaz” diyen Bakan Gül, “Bu anlamda dijital
kumpaslarla insanların hayatlarını tarumar eden,
insanlara kumpas kuran bu FETÖ'cü zihniyetin
de asla ama asla unutulmaması gereken müca-
dele alanı olduğunu bir kez daha hatırlatmak iste-
riz. Bu anlayışı uygulamanın da hiçbir zaman,
hiçbir kimse tarafından gerçekleşmemesi yönün-
den de teyakkuzu ve hukukun gerekli tedbirleri al-
ması da en esaslı görevlerden biridir” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayının siyasetçi olması ve Türkiye siyasi
yapısını iyi bilmesi gerektiğini belirterek, popüler bir isim getirme düşüncelerinin olmadığını söyledi

S eçimlerde Cumhurbaşkanlı-
ğı’na nasıl bir profili aday gös-
tereceklerine dair açıklama

yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kı-
lıçdaroğlu, “Biz çok popüler bir ismi
getirip cumhurbaşkanı seçelim diye bir
düşüncemiz yok. Cumhurbaşkanı ada-
yının nitelikleri çok önemli. Adayın si-
yasetçi olması lazım. Çünkü devlet
siyasal bir organ. Siyasal organı iyi ta-
nıyan bir siyasetçi olması lazım” diye
konuştu. BirGün’de yer alan söyleşide
Kılıçdaroğlu, “Bozulan hukuk düzenini
yeniden inşa etmek, devletin yaşadığı
çürümeyi sonlandırmak istiyorsak, dev-
leti bilen, sağduyulu, ittifakın bileşenle-
rine güven veren ve ortak hareket
etmeyi temel ilke olarak kabul etmiş bi-
risini Cumhurbaşkanı adayı olarak be-
lirleriz” dedi. Haberde, Kılıçdaroğlu
ayrıca Millet İttifakı’na yeni katılımların
olabileceğini ve isminin de değişebile-
ceğini söyledi. Kılıçdaroğlu yeni parti-
lerle yeni bir ittifak kurulması ya da
Millet İttifakı’nın isminin değişmesi ko-
nusunda, “İttifakı oluşturan bileşenle-
rin tamamı karar verir. ‘Benim
düşüncem şudur’ demem doğru
olmaz” diye konuştu. 

Demokrasi askıya alınıyor

Kar yağışından dolayı ertelenen Diyar-
bakır ziyaretine dair de konuşan Kılıç-

daroğlu, “Diyarbakır ziyaretime ilişkin
demokrasi vurgusu yaptım ama bu
oraya özgü bir vurgu değildi. Örneğin
Rize’ye de diğer illere de gitsem demok-
rasi vurgusu yapardım” dedi. “Bölgede
geçmişte büyük acılar yaşandı. Şehitle-
rimiz var, insanlar büyük acılar yaşadı-
lar. Terörün bölgede çok etkin
olduğunu biliyoruz. Bugün için çok mi-
nimize edilmesi, hepimizin de mutlak
arzusu” diyen Kılıçdaroğlu, "Terörün
insanlık suçu olduğunu biliyoruz ama
terörle mücadele ediyoruz derken de-
mokrasi askıya alınıyor. Demokrasi as-
kıya alınırsa da en çok terör örgütlerine
prim verirsiniz. Toplum üzerindeki ku-
rulan baskı, bu baskının yoğunlaşması,
belli kesimlerin terör örgütlerine sem-
pati duyulmasını sağlar" ifadelerini kul-
landı. 

6 partinin çalışması

Güçlendirilmiş parlamenter sistem için
çalışan altı siyasi parti genel başkanının
büyük sorumluluk içinde hareket etti-
ğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “İttifakı
oluşturacak siyasi partiler oturacak, ko-
nuşacak, kamuoyuna taahhütlerde bu-
lunacaklar. Güçlendirilmiş parlamenter
sisteme geçerken hangi adımların atıl-
ması gerekiyor, bu konuda çalışmak,
çaba göstermek gerekiyor. Toplumun
karamsar olmasına hiç gerek yok.

Bütün bu sorunlar akılcı yöntemlerle uy-
garca konuşarak tartışarak çözülür”
açıklamasını yaptı. 

Namuslu insanlar gelecek

Ekonomi programının DEVA Partisi
Genel Başkanı Ali Babacan’a bırakıldı-
ğına dair iddiaları da yanıtlayan Kılıçda-
roğlu şunları söyledi: “Hiçbir konu hiçbir
siyasi partinin tekeline verilemez. Çünkü
sorun ekonomi, insan hakları, adaletsiz-
lik, liyakat sisteminin çökmesi, devletteki
çürüme, liyakat sisteminin çürümüş ol-
ması. Hangi görüşten olursak olalım
önce devleti doğru saat gibi çalışan bir
organa dönüştürmek zorundayız. Mer-
kez Bankası’ndan tutun Kamu İhale Ku-
rumu’na kadar en nitelikli insanlar
buralarda görev yapacaklar, yasaların
gereğini yapacaklar, yasadışı iş yapan bü-
rokratlar bürokrasiden ayıklanacak, düz-
gün, namuslu insanlar gelecek. Bunun A
Partisi, B Partisi olmaz. Siz devletteki ya-
pıya parti gözlüğü ile bakarsanız devletin
yapılanmasında uyumsuzluk çıkar. Biz
altı ay içinde Türkiye’de bütün çark-
ların rahatlıkla dönebileceğine
inanıyoruz. Bütün bunların hepsi
yapılabilir. Kamuda hala çalışan
çok nitelikli insanlar var. Bunlar
biraz köşeye atılmış insanlar,
yetki ve görev verildiğinde çok
iyi çalışırlar.” 

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de            Basın:(1543280)

KURŞUN LEVHA TEMİNİ alımı 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 :2022/17833
1-İdarenin
a) Adresi :GÜVEN MAHALLESİ MARMARA 

CADDESİ NO:38 34160 GÜNGÖREN/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2124495500 - -
c) Elektronik Posta Adresi :sbaltaci@gungoren.bel.tr
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet 
adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :1 Adet İş Kaleminden oluşan Kurşun

Levha Alımı İşi (Nakliye Dahil)Ayrıntılı 
bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı 
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri :Güngören İlçesi Dahilinde idarenin belirteceği yer
c) Teslim tarihi :Sözleşmeye müteakip (izleyen) 60 Gün.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :GÜVEN MAH. MARMARA CAD. NO:38 

GÜNGÖREN/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati :23.02.2022 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza 
beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, 
ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına
ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından 
ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale 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 GÜNGÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE KOMİSYON 
ODASI (-1 KAT) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı
için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci 
maddesine göre açıklama istenecektir.

KURŞUN LEVHA TEMİNİ
GÜNGÖREN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

MHP'li Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kı-
lıçdaroğlu'nun politika kulvarındaki her davranışının problemli, her sözünün gaf
ve bilgisizlik numunesi olduğunu ifade etti. Yalçın, "Kılıçdaroğlu, son alarak 'Bu

ülkeye demokrasi gelecekse bunun yolu Diyarbakır'dan geçer' diye bir herze yumurtlamış-
tır. Bu açıklamayı yapan kimse, Cumhuriyet'in kurucu partisi CHP'nin başkanı olamaz.
Olsa olsa HDP eş başkanı olur. Bu sözü nereden tutsanız sapır sapır dökülmekte, nereden
bakarsanız havsalaya sığmamaktadır. CHP'nin başı Kılıçdaroğlu'nun bu akla ziyan sözü,
öncelikle Türkiye'de demokrasiden başka bir rejim olduğu intibaını vermek üzere kurgu-
lanmıştır. Oysa demokrasinin bulunmadığı, totaliter ve otoriter rejimlerin egemen olduğu
bir ülkede; Kılıçdaroğlu'nun özgürce bu sözleri sarf etmesi mümkün değildir" dedi.

Diyarbakır neyse Edirne odur!

Abdulhamit Gül

CHP Lideri Kemal
Kılıçdaroğlu, 

cumhurbaşkanı
adayının kim olacağı

yönündeki
tartışmalara ilişkin

önemli açıklamalarda
bulundu.

Semih Yalçın
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EÜAŞ İSTANBUL DOĞALGAZ SANTRALLARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL TAŞIMA İŞİ
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(EÜAŞ) İSTANBUL DOĞALGAZ SANTRALLERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü Personel Taşıma İşi hizmet alımı 4734 
sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler
sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır:
İKN : 2022/9857
1-İdarenin
a) Adı : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(EÜAŞ) 

İSTANBUL DOĞALGAZ SANTRALLERİ İŞLETME 
MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi : AMBARLI MAH DOLUM TESISLERI YOLU MEVKII 34315 
AMBARLI AVCILAR/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası : 2128759100 - 2128759113
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü 

Personel Taşıma İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : İşletme Müdürlüğü çalışan personelin ikameti ile işyere 

arasında gidiş dönüşlerini sağlamak amacıyla :2016 veya 
üzeri modelde toplam 14 adet araç ile 2 yıl süreli personel 
taşınması hizmeti alımı işi.Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan 
ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 731(YediYüzOtuzBir) gündür
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde 

işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

: 02.03.2022 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

: İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü 
Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık 
oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli 
mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra 
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu
gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilanço bilgileri:
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olduğunu,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olduğunu,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olduğunu ve belirtilen üç kri-

terin birlikte sağlandığını göstermek üzere yıl sonu bilanço belgelerine ilişkin bilgileri belirtebilirler.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerine ilişkin bilgileri 
sunabilirler. 
Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 
sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilanço-
suna ilişkin bilgileri belirtmeyenler, iki önceki yıla ait belgelerdeki bilgileri sunabilirler. Bu belgelerde
yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgelerine ilişkin bilgileri ile üç önceki yıla ilişkin 
belgelerindeki bilgileri sunabilirler.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.Toplam cironun teklif edilen bedelin %20’sinden, hizmet 
işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %12'sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden her-
hangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde 
son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına
bakılır.
Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın
gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki
yılın ve  üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal
tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen 
bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki
maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi teklif ekinde sunulacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu kurum ve kuruluşları veya özel sektörde yapılan her türlü personel, yolcu veya öğrenci 
taşıma işleri veya sürücülü, sürücüsüz araç veya iş makinesi kiralama işleri.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale 
sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Araç Kiralama/0,84
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 
38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Sosyal medyada gençler arasında oldukça tehlikeli bir akım başladı. Kimi dudaklarını plastik şişe ve benzeri ürünlerle 
vakumlayarak sanki botoks yaptırmış gibi büyütüyor kimi ise yapıştırı ile üst dudağını yapıştırarak 'Fransız dudağı' diye tabir
edilen işlemi yapmaya çalışıyor. Dr. Perçin Caşkan, "Hasarı kesinlikle kalıcı olur. Ödem 24-72 saat içerisinde geriler" dedi

COK TEHLIKELI 
ESTETIK AKIMI
S osyal medyada yeni bir akım başladı kimisi

bu akıma 'Kylie Jenner'ın dudakları' akımı
diyor kimisiyse kamera karşısına geçip

gençlere 'Evde Estetik' tavsiyelerinde bulunuyor.
Akım için çekilen videoların sayısı da gün geçtikçe
artıyor. Gençler şişe gibi materyaller ile dudakla-
rına vakum etkisi yaratarak, dudaklarına 'Botox'
yaptırmış gibi videolar paylaşıyor. Buna benzer
estetik uygulamalarını nasıl yaptıklarını da video-
larında gösteriyorlar. Bazısı ise kamera karşısına
geçip burnunu evde nasıl kaşıklar ile sıkıştırarak
küçülttüğünü anlattığı videolar paylaşıyor. Bunun
gibi örnekler her geçen gün artıyor.  Uzmanlara
göreyse bu tarz işlemler kalıcı hasar bırakabilir.
Sosyal medyada yayınlanan videolardaki işlemler
nekroza yani dokuların ölümüne sebep olabilir.

Kan dolaşımını bozar

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana-
bilim Dalı Eğitim Sorumlusu Öğretim Üyesi Dr.
Perçin Caşkan, "Ben sosyal medyada bir iki kez
izledim açıkçası. Komiklik olsun diye yapılıyorsa
ben komik bile bulmadım. Bu videolardaki işlem-
leri doku açısından düşündüğümde o yapılanlar
tümüyle dokuya zarar vermek. Dudağın o şekilde
vakumla çekilmesi bir kere dudak çevresi dolaşı-
mını bozar dolaşımını bozduğu gibi ödem oluştu-
rulması dudakla burun arasındaki mesafeyi
uzatıp yaşlanma sürecini hızlandırır. Uhu gibi ya-

bancı cisimlerle yapıştırma, yabancı cisim zaten.
Deriden de emilen şeyler bunlar" dedi

Kalıcı hasar oluşur

Dr. Perçin Caşkan, "Hasarı kesinlikle kalıcı olur.

Ödem 24-72 saat içerisinde geriler. 72 saat içe-
risinde o ödemi geçiren herhangi bir şey yap-
madığı zaman damarların tümünün ağzı
kapanır ve özellikle dudak çevresinin dolaşımı
tek damara bağlı olduğu için tümüyle bozulur.
Kalıcı hasarlar oluşur dokular beslenmez. Du-
dakta böyle bir şey uzun süre tutularsa dudak
nekrozları oluşur. Nekroz doku ölümüdür. Ka-
şıkla burnu sıkarak burun incelmesi olamaz
burun çünkü sadece kıkırdak değil aynı za-
manda kemik tabanı olan bir organ. Dokuya
zarar verecek her türlü uygulama zararlı" diye
konuştu.

İnanılmaz bir akım var

Estetisyen Şebnem Demir ise "Şu andaki akım
çok tehlikeli. Neler yapıyor gençler, yapışkan-
larla Fransız dudak için dudaklarını yapıştırı-
yorlar. İnanılmaz bir akım var. Bu akımın içinde
en çok dikkat çeken olumsuz yönde dikkat çek-
mekten bahsediyorum. Kalın dudaklara sahip
olmak için şişeyle, bardakla vakumlayanlar var
dudaklarını. Dudaklarını bu vakum etkisiyle bü-
yütüp sonuçlarını paylaşıyorlar. Nekroza kadar
giden bir durum olabilir çünkü oraya kan gitmi-
yor. Çatallarla kaşıklarla bıçaklarla her gün dü-
zenli olarak çene altını deforme edip sivriltmeye
çalışan gençler var ve bu bir akım haline geldi.
Diğer gençler de bunlara özenip bunları evle-
rinde deneyimliyor" dedi.  DHA

Estetisyen Şebnem Demir, "Kendi klinikle-
rimden yola çıkarak söyleyebilirim ki, kovid
döneminde çok daha fazla danışan bize gel-
meye başladı çünkü kendinden mutlu de-
ğildi. Zoom uygulamasında kendilerini
gördükleri için danışanlar kendilerini beğen-
memeye başladı. Kovid döneminde her şeyi
evde yapmaya o kadar alıştık ki alanında
uzman olmayan bir çok kişi evde şunu yapa-
bilirsiniz bunu yapabilirsiniz gibi tavsiyeler

vermeye başladı. O kadar çok kişi uzman ke-
sildi ki herkes de bu işin kolayına alıştığı için
bunları evde deneyimlemeye başladı. Kısaca
siz evde botox yapamazsınız mümkün değil
bunun bedelini canınızla ödersiniz. Burnu-
nuzu sivriltemezsiniz. Evde Fransız dudağı
yapıştırıcılarla yapamazsınız. Bu gibi işlem-
leri yapmak istiyorsanız geçeceğiniz yol kli-
niklerin veya uzman doktorların eli olabilir"
şeklinde konuştu.

EVDE BU iŞLEMLERi YAPAMAZSINIZ

Mağdur çocuklara
istanbul turu
Nusaybin'den gelen terör mağduru 30 öğrenci ve 2 öğretmen,
yarı yıl tatilinde Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın
misafiri oldu. Bir hafta burada kalacak olan çocuklar,
Bağcılar’dan sonra İstanbul’un tarihi ve turistik yerlerini gezecek. 

Bağcılar Belediye
Başkanı Lokman Ça-
ğırıcı, sosyal sorumlu-

luk projesi kapsamında
farkındalık oluşturmak ama-
cıyla Mardin Nusaybinli terör
mağduru çocukları İstanbul’a
davet etti. Karnelerini alan 30
öğrenci, iki öğretmenleriyle bir-
likte Çağırıcı’nın daveti üzerine
Bağcılar’a geldi. Bağcılar Bele-
diyesi’nin ev sahipliğinde ağırla-
nan öğrencilere önce Bağcılar
gezdirildi. Başkan Çağırıcı, AK
Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüy-
süz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü
Mustafa Yılmaz, çocuklarla
Fuat Sezgin Bilim Merkezi’nde
buluştu.

Çok memnun kaldık

Girdap tünelinden jiroskopa,
Arşimet deney istasyonundan
fısıltı çanaklarına kadar çok sa-
yıda teknolojik alette deneyimde
bulunan çocuklar hem eğlendi
hem bilgi sahibi oldu. Çağırıcı
ve misafirleri daha sonra birlikte
8D Sinema salonunda film izle-
yerek keyifli bir gün geçirdi. Özel
misafirleri ağırlamaktan mutlu-
luk duyduklarını söyleyen Çağı-
rıcı, “Nusaybinli kardeşlerimizle
bir arada olmaktan çok mem-
nun olduk. Onları bir hafta sü-
reyle burada misafir ediyoruz.
Karne hediyesi olarak güzel bir
tatil yapacaklar. İleride bu tür
programlarımız devam edecek”
dedi. Çocuklar, Ayasofya’dan
İstanbul Boğazı’na ve Adalar’a
kadar İstanbul'un turistik ve ta-
rihi mekanlarını da gezecekler.

Son anda 
kurtuldu!
Sultangazi'de, kaldırımda yürüyen
kişi, binanın çatısından park halindeki
aracın üzerine düşen kar kütlesinin
altında kalmaktan son anda kurtuldu. 
O anlar kameraya yansıdı

İstanbul'da etkili olan kar yağışının
ardından Sultangazi Cebeci Ma-
hallesi P Caddesi'nde bir kişi kal-

dırımda yürürken beş katlı binanın
çatısından kar kütlesi düştü. Kar kütlesi park
halindeki bir aracın üzerine düşerken, kaldı-
rımda yürüyen kişi altında kalmaktan son
anda kurtuldu ve büyük bir korku yaşadı.
Neye uğradığını şaşıran kişi, koşarak bölge-
den uzaklaşırken o anlar binanın güvenlik
kamerasına yansıdı. Öte yandan, Sultanga-
zi'de buz pistine dönen cadde ve sokaklarda
vatandaşların yaşadığı zor anlar da güvenlik
kameralarına yansıdı. Uğur Mumcu Mahal-
lesi Orhangazi Caddesi'nde vatandaşlar
yerde oluşan buzlu alanda yürürken zor
anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar düşmekten
kurtulamadı. Esentepe Mahallesi'nde de
cadde üzerindeki markete alışveriş yapmak
için gelen bir kişi, kayarak kaldırım boşlu-
ğuna düştü. 



B ilim Üniversitesi yapıl-
mak üzere tapu devri ya-
pılan arazi içerisinde

üniversitenin tüm bölüm, birim
ve fakültelerinin Çatalca'ya taşı-
nacağını ifade eden Grup Flo-
rence Nıghtıngale Mali İşler
Müdürü Cengiz Tekin, Damga'ya

konuştu. "Rektörlüğümüzü, kampüsümüzü
burada kuracağız" diyen Tekin, "Yönetim
binası burada olacak, tıp fakültesi eğitimi
burada olacak, hemşirelik fakültemiz var,
sağlık bilimleri fakültemiz var,  buna bağlı
fizyoterapi, beslenme, diyetetik, ebelik bö-
lümleri, ayrıca sağlık hizmetleri meslek yük-
sek okulumuz var. Onun da altlığında, ilk
acil yardım, radyoloji, biyokimya gibi tek-
nik bölümler var. Tüm bu birimlerimizi bu-
raya taşıyacağız. Bu coğrafyaya uygun
olarak da ziraat fakültesi ve veterinerlik fa-
kültelerimizi kurmayı planlıyoruz" sözleri
ile çok kapsamlı bir üniversiteyi Çatalca'ya
kazandıracaklarını ifade etti. 

Koordineli çalışacağız

Grup Florence Nıghtıngale Genel Müdür
Yardımcısı Mustafa Kahraman ise "Sayın
Belediye Başkanımız Mesut Üner'e bu sü-
reçte çok teşekkür ediyoruz. Çabaları ve
bizlere şu ana kadar ki yardımlarından do-
layı çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra
da Çatalca Belediyesi ile sayın başkanımız
ile koordineli bir şekilde çalışmalarımızı
sürdüreceğiz. En kısa sürede, Bilim Üniver-
sitesi yapım çalışmalarımıza başlayacağız.
Bizlere de Çatalca halkına da hayırlı ve
uğurlu olsun" dedi. 

Üniversite hayalimiz var

Tapu devri sonrasında Damga'ya konuşan
Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, "En
büyük amacımız ilçemize bir üniversite ka-
zandırmak. Seçim vaatlerimiz arasında yer

alan 30 yıldır Çatalca'nın da hayalini kur-
duğu bir üniversite hayalimiz var. 1990'lı
yıllarda Alman Üniversitesi serüveni ile
başlayan ve her göreve gelenin yapmak is-
tediği ama bir türlü hayata geçiremediği bu
hayal, bugün bizlere nasip oldu. Bugün
bizlerle birlikte görev yapan, meclis üyeleri-
mize, değerli muhtarımıza nasip oldu. En
önemlisi de bugün yaşayan tüm Çatalcalı-
larımıza nasip oldu. Bizim başlıca amaçla-
rımızdan birisi de Çatalca'yı bir eğitim kenti
haline getirmek. Bunu da çabasını fazlası
ile veriyoruz" açıklamasını yaptı. 

Hiçbir alt yapısı yoktu

90'lı yıllardan beri bütün siyasilerin bir vaat
olarak "Bu dönem Çatalca'ya üniversite ge-
tireceğiz" dediğini dile getiren Üner, "Bizim
de vaatlerimizden bir tanesi üniversite idi.
38 tane vaadimiz vardı. Hemen hemen
hepsini hayata geçirdik ve geçirmeye
devam ediyoruz. Eksik olan bir üniversite
idi. Göreve geldiğimizde gördük ki üniver-
site için hiçbir alt zemin yok. Biz 2 buçuk
yıl önce ilk olarak "Üniversite Lejantı" işle-
yerek bunu planlar noktasında ilk nefes alı-
şını sağladık proje anlamında. Lejant

demek bu alanın "Üniversite yapılabilir" an-
lamına geliyordu. Bunu yaptık. Sonrasında
ise bize gelen giden çok farklı özel üniversi-
teler vardı. Bizi en fazla ikna edecek nok-
tada Bilim Üniversitesi vardı. Bizim
ilçemizin yapısına, coğrafi ve sosyoekono-
mik yapısına uygun Bilim Üniversitesi idi"
diye konuştu. 

Üner ve ekibine teşekkür

İzzettin Mahallesi Muhtarı Seyit Ali Aksoy
ise "Mahallem adına çok mutluyum. Çatal-
ca'mız adına çok mutluyum. Çatalca ve İz-
zettin halkının özlemle beklediği
üniversiteye kavuşacağız. Üniversite hasta-
nesi olması tüm halkımız için ayrıca bir
mutluluk kaynağı. Belediye Başkanımız
Mesut Üner ve ekibine bir defa daha teşek-
kür ediyorum" açıklamasında bulundu. 

BAHADIR
SÜGÜR

ÖZEL
HABER
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Ç atalca 25-30 yıldır üniversitenin hayali
ile yaşamıyor mu? Yaşıyor...
Çatalca'nın şimdisini çok iyi bilen nesil

ne yazık ki geçmişini çok iyi bilmiyor. Gelin
biraz ise önce geçmişi bir anlatayım ve sonra-
sında Çatalca'ya yapılacak olan Bilim Üniversi-
tesinin ayrıntılarını sizlere aktarayım.

1980'li yıllarda Çatalca esnafının bir çoğu-
nun askerlerden geçindiğini ve Çatalca'nın so-
kaklarında tankların yada askeri araçların
yoğunlukta olduğunu bilen çok az sayıda insan
vardır. Tabi o zamanlar Çatalca Merkezinin nü-
fusu 7988'lerde. 8 bin diyelim. Bunun nere-
deyse 500 ila 600'ü rütbeli asker ve ailesi...

Esnafın neredeyse yüzde 50'si askeriyenin
mensupları ve askerlerin sayesinde iş yapıyor.
Her iş yerinden en fazla 3 yada 4 tane var. Bu-
günün zenginleri o esnafların torunları diyebili-
rim mesela. Nereye geleceğim. Askeriyesi,
yada Üniversitesi olan şehirler yada kentler
ekonomik anlamda bir hayli gelişen ilçeler ha-
line geliyor. Üniversitesi olan Kırklareli,
Edirne, Tekirdağ mesela bunlardan bir kaçı.
Beykent'i bilenleriniz çok değil bundan 10-12
sene öncesine gitsin. Beykent Üniversitesi Özel
bir Üniversite ve bu Üniversite oraya geldikten
sonra gelişmeye başlayan bir bölge. Şimdilerde
tanıyamazsınız bile eskiyi hatırlayanlar olarak.

Kısacası Üniversite aslında bir ilçenin geliş-
mesinde çok önem arz eden bir faktör. Yıllardır
da zaten bunun hayalini kurar dururuz.

1980'lerden 1991-1992'lere gelecek olur
isek, Çatalca'da tam bir bayram havası yaşanı-
yordu. Üniversite geliyor. Allah Allah... Davul-
lar, Klarnetler bile çalınmıştı. Hatta ve hatta
Alman Üniversitesi için zemin sayılacak, Süper
Lise uygulamasına bile geçmiştik Çatalca'da.
Almanca Sınıfları açılmış ve Süper Lise adı al-
tında bordo ceketliler sarmıştı liseyi. Herkes
Alman Üniversite yapılacak diyerek çocuklarını
bu sınıflara yerleştirmek için torpiller bie arı-
yordu. Havuzun ( Mareşal Fevzi Çakmak Me-
sire Alanı) altında bir alana yapılacaktı. Orman
arazisi idi ama bir şekilde çözülecekti. Olmadı
bir türlü. Başaramadık. Aradan geçen milen-
yum yıllarında da, geçen 30 küsür yıl boyunca
da her siyasi, belediye başkan adayı, belediye
başkanı, başbakanlar, bakanlar, milletvekilleri "
Üniversite Getireceğiz" dedi, dedi, dedi, dedi...
Hep dedi yani. Ama kimse de " Yahu sizin Üni-
versite Lejantlı Arsanız Yok" demedi. Bir kaç
sefer ben yazdım, bir kaç sefer yine o dönem-
lerde Çatalca Radyosunda Haber Müdürü iken
bu konuyu dile getirdim ama ne yazık ki bu le-
jant işi bundan 2.5 yıl önce Mesut Üner'in dö-
nemine denk geldi. Plansız hiç bir şey
yapılamaz! Adam bunu biliyor demek ki!

Neyse o günlerde de Çatalca'nın her bir ye-
rine afişler donatıldı! "Çatalca'mıza Üniversite
Hayırlı Olsun" diye. Çatalca Belediyesi Basın
Birimi de sosyal paylaşım ağlarında iki cümle
ile bunu böyle paylaştı. O zamanlarda da ben "
Üniversite Hayırlı Olsun" demedim. Çünkü
planlara Üniversite Alanı Lejantı işletmek Üni-
versite yapmak değildi. O günden bugüne kadar
bir çok Özel yani Vakıf Üniversitesi bu lejant iş-
lenmiş parseller ile ilgileniyorlar idi. 

Mesut Üner Başkanın da dediği gibi Çatalca
için en uygunu ve hatta Üniversiteler bakımın-
dan bugün Türkiye'de en uygun olanların bulun-
ması gerekiyordu. Seçilmeli idi yani.
Doktorluk, Hemşirelik , Ziraat Mühendisliği,
Veterinerlik gibi bölümler her daim geçerli olan
mesleklere yönelik olmalı idi. Hatta ilçe hal-
kına da fayda sağlayabilecek bir şey daha ol-
malı! Üniversite Hastanesi... 

Yine Beykent'ten açacağım ama en yakın
örnek... Beykent Üniversitesi de Tıp üzerine
eğitim verince, Beykent Üniversite Hastanesi
kurmuş. Bu arada orada bulunan tüm doktor-
lara, acil bölümüne, Kardiyoloji Bölümüne bu-
radan bir teşekkür etmek istiyorum. Bilindiği
üzere annem kalp krizi geçirdiğinde müdaha-
leyi yapan ve stent bağlayan yine bu hastane

oldu. Acil olarak gitmiştik. Ve böl-
gede en yakın kardiyoloji nöbetçi doktoru olan
orası idi. İyi ki de oraya kurulmuş. 

Şimdi düşünün Çatalca'mızda böyle bir has-
tane olsa! Fena mı olur? Özel diye korkanları-
nız olabilir ama, bu kısmı iyi okuyun!

Devlet acil olarak yapılan, anjiyo, stent de
dahil olmak üzere hiç bir ücret aldırmıyor. 
Kendisi karşılıyor.

Bir Üniversite Hastanesi düşünün Çatal-
ca'da! Hemen şurada... Yanı başınızda. Hoş
çevre ilçelerde bulunan özel hastaneleri bir
gezin. O kadar çok Çatalcalı ile karşılaşıyorsu-
nuz ki! Söylememe gerek yok sanırım. Bir
taşla kaç kuş vurulduğunu nasıl anlatsam
bilemedim. 

Ve bir başka konuda da bilgilendirme yapa-
yım. Çatalcalı en çok ne istiyordu? Üniversite!
Sonra? Özel Hastane...

Böylelikle Özel Hastaneye de bir nei kavuş-
muş olacağız. Özel hastanelerin varlığı da unu-
tulmasın ki Devlet Hastanelerinin rekabet
isteğini ve çabasını arttırır.

Bugün Mesut Üner değil de bir başkası bele-
diye başkanı olsa ve böyle bir proje ile karşı-
mıza gelse, ben yine sonuna kadar destek
olurum. Kaldı ki geçmişte, rahmetli Cem Kara
Başkanın "Bİlim Enstitüsü" projesine de destek
idim. Olmadı. Uğraştı mı? Uğraştı ama ol-
madı. Çünkü bir daha yineliyorum. Lejant,
lejant, lejant...

Gelelim 30 küsür dönüm "Üniversite Lejantlı
Arsa" nın satışı meselesine. Çatalca Belediye
Başkanı burada çok doğru bir karar vermiştir.
Bu kararı da Çatalca Belediye Meclisinde
CHP'li, İYİ Partili, MHP'li ve AK Partili tüm
meclis üyelerinin el kaldırması sonrası oy bir-
liği ile almıştır. 31.2 Milyon gibi bir rakam ile
bu yer bugün "BİLİM ÜNİVERSİTESİ" yap-
mak için şimdi hazırız diyen "GRUP FLO-
RENCE NIGHTINGALE" ihaleye çıkartılarak
ve satılmıştı. Ve 31.2 milyonu Çatalca Beledi-
yesi hesaplarına ödeyen ihale bedelini yatırmış-
lar. Bugün (dün) de tapularını aldılar.

Şöyle düşünelim. Adam buraya içerisinde bir
dünya fakülte ve bölümlerini yapacak, hem de
yerin parasını tıkır tıkır ödeyecek. Ödediği para
da Çatalca Halkının hizmetine sunulacak ay-
rıca projelere harcanacak.

Gazetemizin manşetindeki haberi çok iyi
okuyun. İçeriğindeki tem bir cümleyi, kelimeyi
kaçırmayın. İçeriğinde neler olduğunu rahat-
lıkla anlayacaksınız.

İşin özü şu, benim ve benim gibi on binlerce
insanın hayalini kurduğu üniversite artık Çatal-
ca'da yapılabilecek noktaya geldi ki, Üniversite
Lejantlı yeri alan adamlar "Biz bunu buraya
yapacağız" diyorlar. Buna sevinmeli miyiz?
Yoksa "Ne gerek var ki" diyerek aykırı mı 
düşünmeliyiz?

Elbet ki istemeyenler olacaktır. Ama hayatın
gerçeği şu ki çoğunluğun istediğine bakar 
yöneticiler. 

Açıkçası ben bu "Bilim Üniversitesi" işine bir
hayli çok sevindim. Yıllardır da bunun hayli ile
yanıp tutuşanlar içerisindeydim.

İsteyen sevinir isteyen sevinmez. İsteyen mu-
halefet eder, isteyen etmez...

Lakin bu işte büyük emek var. Bu üniversite
lejantının planlara işlenmesinde başta en büyük
emek Çatalca Belediye Başkanı Mesut
Üner'in... Ve diğer tüm meclis üyelerinin. Hiç-
bir parti ayrımı yapmaksızın tüm siyasi partile-
rin grup başkanı olan ilçe başkanlarına ve
meclis üyelerine, Büyükşehir Belediyesi Meclis
Üyelerine ve bu anlamda emeği geçen kim
varsa hepsine bir Çatalca vatandaşı olarak ben
teşekkür ediyorum.

Allah ömür versin de, hem "Bİlim Üniversi-
tesi"nin, hem de Üniversite Hastanesinin açılış
kurdelesinin kesildiğini de görelim.

Gözün Ayın Çatalca'm! diyelim bitirelim.

Çeyrek asırın 
hayali...
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GENEL KURUL
Değerli Üyemiz Atatürkçü Düşünce Derneği Kağıt-
hane Şubesi, Yönetim Kurulu kararıyla, 5. Olağan
Genel Kurulumuz 20 Şubat Pazar günü saat 14.00
de Dernek Lokalimizde yapılacaktır. Çoğunluk sağ-
lanamadığı takdirde, aynı gündemle aynı adreste 27
Şubat Pazar günü saat 14.00 de gerçekleştirilecektir.

Gündem
1- Açılış 
2- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
3- Divan başkanı ve Heyetinin seçimi
4- Başkanın açılış konuşmasını
5- Yönetim Kurulu ile faaliyet raporlarının ibrası
6- Gerekli organların asil ve yedeklerinin seçimi
7- Dilek ve temenniler
8- Kapanış.

Yönetim Kurulu Başkanı
Birsen KONAK

ÇATALCA HAYALİNE

Grup Florence Nıghtingale, İzzettin Mahallesi'nde planlara üniversite lejantı olarak işlenen alana Bilim 
Üniversitesi yapacak. Arazinin tapu devri, Belediye Başkanı Mesut Üner tarafından, Grup Florence Nıghtıngale Mali

İşler Müdürü Cengiz Tekin ve Grup Florence Nıghtıngale Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kahraman'a yapıldı. 

TAPU DEVRİ YAPILDI

Çatalca'nın 30 yıldır özlemle beklediği üniversiteye kavuşuyor. Belediye Başkanı Mesut Üner'in göreve
geldiğinde alt yapısını oluşturması ve planlara "Üniversite Lejantı" işletmesi sonrasında İzzettin Mahallesi'nde
bulunan arazinin tapu devri Grup Florence Nıghtıngale'e yapıldı. Damga'ya konuşan Belediye Başkanı Mesut
Üner, "Seçim vaatlerimiz arasında da yer alan üniversite hayalimiz gerçek oluyor" dedi

"Bilim Üniversitesi'nin köklü bir geçmişinin
olması, Çatalca'mıza kuracağı fakülteler
noktasında da artı katacağını gördüğümüz-
den dolayı Bilim Üniversitesi ile yol yürü-
dük" diyen Üner, "Yol yürüdük derken zaten
ihale ile alınan bir yer. Çok şükür bu konuda
da hiçbir sorun yaşanmadı. Çatalca'nın şu
saatten sonra eğitim ilçesi olma açısından
önü açılmıştır. İlçemizin gençleri için de
Bilim Üniversitesi bir şans olacaktır. Böyle

bir üniversite, bulunduğu yer açısından ön-
celikle İzzettin Mahallesi'ne, Çatalca'mıza
ve çevresinde bulunan diğer mahallelere
ekonomik anlamda çok büyük değer kata-
caktır. Çok uzun bir süreçten bahsetmiyo-
ruz. Kısa süre içerisinde Bilim
Üniversitesi'nin hayata geçmesi için biz Ça-
talca Belediyesi olarak da gereğini yapaca-
ğız. Tüm desteğimizi vereceğiz" ifadelerini
kullandı. 

ÇaTalCa EĞİTİm üssü olaCak

5 bin yeni taksi yine reddedildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB) Ulaşım Koordinasyon
Merkezi (UKOME) ocak ayı top-

lantısı Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Top-
baş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde
gerçekleştirildi. İBB Genel Sekteri Can Akın
Çağar başkanlığında gerçekleştirilen toplan-
tıda, İBB yönetiminin İstanbul'a 5 bin yeni
taksi teklifi 12'inci kez oya sunuldu. Sunulan
teklifte 5 bin yeni taksi talebi revize edilerek
500 adedinin engelli erişimine uygun olması
önerisi getirildi.

1 milyon engelli var

Teklifte; İstanbul'da yaklaşık 1 milyon engelli
birey bulunduğuna dikkat çekilerek “İBB ve
çoğu ilçe belediyeleri engelli bireylere yönelik
sağlık hizmetlerine, eğitim, kültür ve sanat
etkinliklerine ulaşımında destek sağlamak
için engelli ulaşım araçlarını hizmete almış-
tır. Ancak bu araçlar, belirli saatler arası hiz-
met vermekte, belirli yerlere ulaşım
sağlamakta, araçların dış görünüşlerinin
farklı olması gibi sebepler nedeniyle engelli
kişiler ile engelli olmayan kişiler arasında ay-
rımcılık hissi yaratmaktadır” denildi. Mevcut
durumda taksilerin bireysel araç sahipliği ve
maliyet nedeni ile engelliye uyumlu hale ge-
tirilmesi mümkün olmadığı belirtilerek “Tak-
silerin erişilebilirliğinin sağlanması ile
hareket kabiliyeti kısıtlı bireyler, ulaşım ihti-
yaçlarının giderilmesine yönelik; kısıtlar ol-
maksızın ulaşım gereksinimlerinin
karşılanabileceği kendilerine özel alternatif
bir ulaşım aracına sahip olmaları amaçlan-
maktadır” denildi.

Siyasete alet ediyorlar

Teklifin sunulmasının ardından söz alan İs-
tanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp
Aksu “5 bin taksi teklifi 12 ya da 13'üncü kez
gündeme geliyor. Bu kez duygusallık ilave
edilip gündeme getiriliyor. Hepimiz engelli
adayıyız. Engellilere sahip çıkmak ve hizmet
etmek zorundayız tabi ki. Ulaştırma Bakan-
lığı ile yaptığımız bir çalışma ile 2 taksimizi
engelliye hizmet edecek şekle dönüştürdük.
Bugüne kadar bir engelli vatandaş taşıma-
dık, talep olmadı. İBB'ye ne kadar talep geldi
bilmiyoruz ama taksiciler odası olarak bize 

hiç talep gelmedi. Biz aplikasyonumuzu ta-
mamlamak üzereyiz. Engelliler için de bir
seçenek olacak. Bir siyasi partinin genel
başkanı engelliler gününde konuşma ya-
parken İstanbul'da engelli erişimine uygun
taksiyi hayata getireceğiz diyerek siyaset ya-
pıyor. Kendisi covid olmuş, geçmiş olsun.
Bizi siyasete alet ediyorlar. Bu şekilde duy-
gusallık oluyor, PR yapılacak belki” dedi.
Konu bir süre tartışıldı. Teklif geldiği şek-
liyle “500’ü engelliye uygun 5 bin yeni
taksi” olarak oylandı ve oy çokluğu ile
12'ince kez reddedildi. Aydın demİr

İBB yönetiminin 12’inci kez oya sunduğu 500’ü engelli erişimine uygun olacak şekilde 5 bin yeni taksi teklifi,
hükümet temsilcilerinin çoğunlukta olduğu UKOME’nin ocak ayı oturumunda tartışmalar arasında yine reddedildi

KadıKöy'de geçen Haziran ayında bir
pansiyonun üçüncü katından düşerek
hayatını kaybeden Şebnem Köker'in

(29) ölümüne ilişkin müebbet hapis cezası iste-
miyle yargılanan tutuksuz sanık Timuçin Bayhan,
suçlamayı kabul etmeyerek "Ben bir ara dalmışım.
Dışarıdan çöp kutusuna çöp atılır gibi bir ses geldi"
dedi. Mahkeme, Köker'in cesedinin yanında bulu-
nan gitar biblosu parçasını sanığa sorunca "Oraya 

nasıl düşmüş fikrim yok" şeklinde cevap verdi.
Müşteki avukatları gitarın geri kalan kısmının olay
yerinden çıkmadığını, üzerinde sanığın kanı olabi-
leceği ihtimalinin dikkate alınarak gitarın geri kalan
kısmının sorulmasını ve sanığın tutuklanmasını
talep etti. Mahkeme, sanığın tutuklanma talebini
reddederken gitarın akıbetinin sorulması için olayın
yaşandığı pansiyona yazı yazılmasına karar verdi.

Ciddi sorunları vardı

Bayhan, olay gecesi Köker'in kaldıkları pansiyonda
camın kenarında oturduğunu ve kendisinin
'Oturma düşersin' dediğini iddia etti. Bayhan, "Şeb-
nem Köker'in ciddi sorunları olduğunu biliyordum
ve dertleşiyorduk ama böyle bir şey yapacağını dü-

şünmedim. Hiç kimseye 'Atladı, tutamadım' deme-
dim. Ben 'Kızınızı kurtaramadım' dedim. 'Özür di-
lerim' dedim" diye konuştu. Sanık Bayhan, müşteki
baba Abdullah Köker'in soruşturma aşamasında
verdiği ifadeleri kabul etmeyerek 'Yalan söylüyor'
dedi. Bayhan, Köker hayatını kaybetmeden önce
aralarında tartışma çıktığını fakat bu tartışmanın fi-
ziksel temas olmadan yaşandığını iddia etti.

Nasıl düşmüş
fİkrİm yok!
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YOL koşullarının zorlaştığı 
karlı havada araba kulla-
nırken dikkat etmeniz ge-

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

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

Araç takip mesafesi 
önemli

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

Ani ve sert hareketlerden 
kaçının

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

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

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

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

Araba patinaj çekiyorsa 
ne yapmalı?

Karda patinaj çeken arabaların 

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

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

Tiptronik vitesli 
araçlarda

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hakan AYGÜN
ANALİZ

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

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

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

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

seçmeninden daha fazla geçişkenlik'' sağlayacak ''itti-

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

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

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

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

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

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

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

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

KILIÇDAROĞLU OYUNU ÇOK İYİ KURMUŞ!

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

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

Harekete geçtikten sonra 
aracınızı “D” moduna getirin.

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

Kar modunu 
devreye sokun

Karda yürürken 
DiKKAT EDiN

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

Kar yağarken ve sonrasında 
don olaylarının yaşandığı 
dönemlerde dışarıda yü-

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

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

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

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

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

Ayakkabıya çorap 
geçirmeyin

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

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

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

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

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

Araç takip mesafesi 
önemli

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

Ani ve sert hareketlerden 
kaçının

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

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

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

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

Araba patinaj çekiyorsa 
ne yapmalı?

Karda patinaj çeken arabaların 

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

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

Tiptronik vitesli 
araçlarda

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hakan AYGÜN
ANALİZ

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

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

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

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

seçmeninden daha fazla geçişkenlik'' sağlayacak ''itti-

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

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

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

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

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

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

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

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

KILIÇDAROĞLU OYUNU ÇOK İYİ KURMUŞ!

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

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

Harekete geçtikten sonra 
aracınızı “D” moduna getirin.

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

Kar modunu 
devreye sokun

Karda yürürken 
DiKKAT EDiN

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

Kar yağarken ve sonrasında 
don olaylarının yaşandığı 
dönemlerde dışarıda yü-

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

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

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

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

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

Ayakkabıya çorap 
geçirmeyin

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

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

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

D
oç

. D
r.

 H
.Ö

zs
oy

GÜNCEL

GÜNCEL

EYÜPSULTAN Belediyesi 
ekipleri, İstanbul genelinde 
etkili olan kar yağışı nedeniyle 

vatandaşların mağduriyet yaşa-
maması amacıyla kar temizleme 
çalışmalarını, yağışların başladığı ilk 
andan itibaren aralıksız olarak ger-
çekleştirdi. Ana arterlerden başlayan 
kar temizleme çalışmaları, ara so-
kaklar, merdivenler ve kaldırımlarla 
devam etti. Ayrıca çalışmalarla ilgili 
açıklama yapan Eyüpsultan Belediye 
Başkanı Deniz Köken, ara sokakların 
yüzde 99’unun açıldığını ve kaldırım-
ların da tamamının gün içerisinde 
temizleneceğini söyledi.

420 personel görev aldı
İstanbul genelinde etkili olan yoğun 
kar yağışı nedeniyle ilçede kapanan 
yolların açılması, buzlanmanın 
önüne geçilmesi amacıyla ekiplerin 

tuzlama ve kar küreme çalışmaların-
da 420 personel görev aldı. Eyüpsul-
tan’ın 28 mahallesinde bulunan 206 
cadde ve bin 985 sokakta sürdürülen 
kar küreme ve tuzlama çalışmaların-
da, 30 adet JCB kar küreme aracı, 5 
asfalt robotu, 3 kamyon, 35 kamyo-
net, 1 tır, 2 loader kar küreme aracı, 
1 greyder, 2 ekskavatör olmak üzere 
toplamda 79 araç kullanıldı. Bu ara-
da hava koşulları nedeniyle devrilen 
ağaçlar ekipler tarafından kaldırıldı.

Yolda kalan vatandaşa ikram
Kuzey Marmara Otoyolunda yolda 
kalanlara çorba, su, çay ve çeşitli 
ikramlar ulaştırıldı, Eyüpsultan 
Belediyesi’nin ambulans hizmeti de 
devam etti. Kar nedeniyle yolda kalan 
vatandaşların soğuk havadan korun-
ması ve konaklaması için Göktürk Ek 
Hizmet Binası da gece saatlerinde 

vatandaşların kullanımına açıldı.

Sokak hayvanları unutulmadı
Sokaklarda yaşayan hayvanlar için 
ekipler tarafından farklı noktalara 
mamalar konuldu, besleme yapıl-
dı, yaralı ya da tedaviye muhtaç 
hayvanlara Hayvan Ambulansı ile 
müdahale edildi.

Çağrı merkezi de 24 saat çalıştı
Eyüpsultan Belediyesi Beyaz Masa 
ve Çağrı Merkezi de 7/24 büyük bir 
özveri ile çalışarak kar yağışından 
kaynaklanan sorunları belediyenin 
ilgili birimlerine ulaştırdı. Kar yağışı-
nın başladığı andan itibaren talep ve 
şikayetleri toplamaya başlayan Çağrı 
Merkezi, talepleri aldıktan sonra 
işlem kaydı oluşturup ilgili birimlere 
ulaştırarak vatandaşlara yardımcı 
oldu.   ■ ARİF ELMAS

İSTANBULʼDA etkili 
olan kar yağışıyla birlikte 
İstanbul’un en yoğun ve 

en küçük ilçesi olan Gün-
gören’de vatandaşların kar 
yağışından olumsuz etki-
lenmemesi için hummalı bir 
çalışma yürüten Güngören 
Belediyesi, tüm birim ve 
ekipleri ile sahadaydı. Gece 
gündüz demeden kar temiz-
leme çalışmalarına aralıksız 
devam eden belediye ekip-
leri, Güngören’in 11 mahal-
lesinde başta ana arterler 
olmak üzere tüm cadde ve 
sokaklarında kar temizleme 
ve tuzlama çalışması yaptı. 
Ekipler kar yağışının ardın-
dan başlayan buzlanmayla 
birlikte, tuzlama çalışma-
larına yoğun bir şekilde 
devam ediyor.

425 ton tuzlama 
yapıldı

Güngören Belediyesi tara-
fından yürütülen karla mü-

cadele çalışmalarda yak-
laşık 170 personel görev 
aldı. Gece gündüz aralıksız 
devam eden çalışmalarda 
3 kar küreme aracı, 26 iş 
makinesi ile toplamda 425 
ton tuz kullanıldı. Gün-
gören’de olumsuz hava 
koşullarında bimekan 8 
kişi otellere yerleştirilerek 
bütün ihtiyaçları karşı-
landı. Ayrıca yolda kalan 

vatandaşlara bin 500 sıcak 
çorba ve ekmek dağıtımı 
yapılırken hem sahada 
çalışan hem de sosyal 
hizmetlerden faydalanan 
vatandaşlara 3 bin 500 
sıcak yemek dağıtımı yapıl-
dı. Belediyeye gelen 2 bin 
çağrı anında ilgili birimlere 
aktarılarak vatandaşların 
talepleri yerine getirildi.
■ ÖMER FARUK ARPACIK

BAYRAMPAŞA Belediyesi, kar ya-
ğışının etkili olduğu ilçede yayaların 
ve sürücülerin yollarda herhangi bir 
olumsuzlukla karşılaşmaması için ça-
lışmalarını aralıksız sürdürdü. Yüz-
lerce kişiden oluşan karla mücadele 
ekibi, 7/24 aralıksız çalıştı. Bayram-
paşa Belediye Başkanı Atila Aydıner 
de sahada çalışmaları yakından takip 
ederek ekiplerden bilgi aldı. Hazır-
lıklarını kar yağışı başlamadan önce 
tamamlayan Bayrampaşa Belediyesi, 
yüzlerce personel, 9 kamyon, 6 iş 

makinesi, 5 
kepçe, 4 tuz 
serpme apa-
ratlı araç, 3 
kamyonet, 
3 solüsyon aracı ve 1 greyder ile 
karla mücadele ve tuzlama çalışması 
yaptı. Araçların ve yayaların herhangi 
bir olumsuzlukla karşılaşmaması 
için gerçekleştirilen çalışmalar 7/24 
boyunca aralıksız devam etti. Başkan 
Atila Aydıner de sahada çalışmaları 
yakından takip ederek ekiplerden 

bilgi aldı. Karın ve soğuk havanın 
hâkim olduğu Bayrampaşa’da bir 
taraftan yollarda tuzlama çalışması 
yapan Bayrampaşa Belediyesi, yiye-
cek bulmakta zorlanan sokak hay-
vanlarını da unutmadı. İlçenin çeşitli 
noktalarına bırakılan yiyeceklerle 
onların beslenmeleri sağlandı.

BUTUN 
SOKAKLAR 

AÇILDI

Eyüpsultan Belediye Baş-
kanı Deniz Köken, ara 

sokakların yüzde 99’unun 
açıldığını ve kaldırımların 

da tamamının gün içerisinde 
temizleneceğini söyledi.

Güngören kar kış dinlemedi
Güngören Belediyesi, kentte etkili olan kar yağışına karşı gece gündüz demeden hummalı bir 
çalışma yürüttü. 170 personelin görev aldığı çalışmalarda 3 kar küreme aracı, 26 iş makinesi, 
425 ton tuz kullanılarak ilçede yaşanılabilecek herhangi bir olumsuzluğun önüne geçildi

BAYRAMPAŞA Belediyesi, kar ya- makinesi, 5 

Bayrampaşa 
SIKI ÇALIŞTI

AÇILDIAÇILDI
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, karla mücadelede başarılı bir örnek 

sergilediklerini söyledi. Köken, “Şu an bizim ilçemizdeki bütün sokaklarımız açıldı” dedi



 
 

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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İngiltere’de kısıtlamalar kaldırıldı
İngiltere’de bu-
günden itiba-
ren enfeksiyon 
durumunda 
izolasyon hariç 
tüm Kovid-19 
önlemleri 
kaldırıldı

Sağlık Bakanlığından yapı-
lan açıklamada, Omicron 
varyantıyla mücadele kap-

samında 8 Aralık’ta uygulamaya 
konulan “Plan B” önlemlerine “aşı-
lama programının büyük başarısı” 
sayesinde son verildiği belirtildi. 
Buna göre, aşı pasaportu olarak 
bilinen Kovid-19 durumunu gös-
teren belgelerin zorunlu kullanımı 
sona erdi. Ancak gece kulüpleri ve 
tiyatrolar gibi mekanlar, gönüllü 
olarak uygulamaya devam edebile-

cek. Maske takma zorunluluğu da 
kaldırıldı ancak kalabalık ve kapalı 
alanlarda maske takmaya devam 
edilmesi tavsiyesinde bulunuldu. 
Öte yandan enfeksiyon durumun-
da izolasyon uygulaması devam 
edecek. Sağlık Bakanı Sajid Javid, 
yaptığı açıklamada, “Kovid ile 
yaşamayı öğrenirken bu virüsün 
gitmeyeceğini açıkça görmemiz 
gerekiyor.” diyerek hala aşı olma-
yanlardan aşı yaptırmalarını istedi. 
Hükümet maske takma zorunluğu-

nu kaldırsa da süpermarketler ve 
toplu ulaşım şirketleri müşterileri 
veya yolcularından maske takmaya 
devam etmelerini istedi. Ülke-
de evden çalışma uygulaması da 
geçen hafta sona ermiş ve hükü-
met çalışanlardan ofislere dönüş 
için işverenleriyle görüşmelerini 
istemişti. İngiltere’de vaka sayısı 4 
Ocak’ta 218 bini geçmesinin ardın-
dan düşüşe geçmişti. Ülkede dün 
102 bin 292 vaka ve 346 can kaybı 
kaydedilmişti.

2020’de 44 gün süren Ka-
rabağ Savaşı’nın ardından 
2021 yılı, Azerbaycan 

tarihindeki en büyük girişim-
lerden “Büyük Dönüş” proje-
sine, Ermenistan ile sancılı da 
olsa normalleşme sürecine ve 
Kovid-19 salgınında normale 
dönüş adımlarına tanıklık etti. 
Azerbaycan-Ermenistan hat-
tında ise yıl içinde Kelbecer ve 
Laçın bölgelerinde can kayıpla-
rının olduğu çatışmalar yaşandı.

Ermenistan ile müzakereler
Mevcut aşamada Azerbaycan 
ve Ermenistan arasındaki 
ihtilafın ana nedeni sınır 
anlaşmazlıklarından kaynak-
lanıyor. Sovyetler Birliği’nden 
bağımsızlıklarını kazanmak 
için mücadele ettikleri sırada 
iki ülke, sınırların belirlenmesi 
sürecinde etkin bir sonuç elde 
edememişti. Ancak Erivan, 
Azerbaycan’ın sınırları belir-
leme konusundaki talebini, 
müdahaleci tutumlarının önüne 
geçeceği için kabul etmiyordu 
fakat kasım ayında yaşanan ça-
tışmaların ardından pes etmek 
zorunda kaldı. Ardından İlham 
Aliyev ve Nikol Paşinyan, 
Brüksel’de bir araya gelerek 
müzakereleri başlattı. Ba-
kü’nün bu kapsamdaki önemli 
kazanımı, Karabağ sorununun 
yanı sıra Dağlık Karabağ’ın 
statüsünün de sona erdiği fik-
rinin başarılı bir şekilde tesisi 
oldu. Azerbaycan ve Erme-
nistan arasındaki ihtilafın ana 
nedeni sınır anlaşmazlığıdır. 
Brüksel toplantısı Türkiye ile 
Ermenistan arasındaki nor-
malleşme sürecinin de önünü 
açtı. Taraflar, müzakereler 
için özel temsilciler atadılar 
ve diplomatik ilişkiler kurma 
nihai hedefini takip ettiklerini 
deklare ettiler. 2009’un aksine 
bu kez Bakü, Ermeni rövanşiz-
mine karşı önemli bir garanti 
olmasını umarak bu gelişmeyi 
açık şekilde destekliyor.

Aliyev’in kararlılığı
Cumhurbaşkanı Aliyev, Azer-
baycan’ın savaş sonrası karma-
şık dinamiklerdeki menfaatleri-
ni en üst düzeye çıkarmak için 
çeşitli güç merkezlerini ziyaret 
etme ve söylemlerini duruma 
göre değiştirme stratejisini 

başarıyla sürdürdü. Bu durum 
bilhassa Aliyev’in Rusya ile ilgi-
li ifadelerinde açıkça sezilmek-
teydi. Aliyev, Azerbaycan-Rus-
ya ilişkilerini ve Karabağ’daki 
Rus barış güçlerinin hizmetini 
genel olarak olumlu nitelerken, 
Bakü’nün kırmızı çizgilerini ve 
kaygılarını her zaman açıkça 
ortaya koydu. Örneğin, Şuşa 
yakınlarında bulunan İskender 
füzesinin ihracatı öngörülme-
yen modelinin Ermenistan’a 
satışını kamuoyuna açıklamak-
tan çekinmedi. Ayrıca Bakü, 
aksi yöndeki çok sayıda iddiaya 
ve Moskova’dan gelen net 
sinyallere rağmen Rusya lider-
liğindeki Avrasya Ekonomik 
Birliği veya Kolektif Güvenlik 
Antlaşması Örgütüne (KGAÖ) 
katılma konusunda ciddi tartış-
malardan kaçındı.

Ankara teması etkili oldu
Brüksel toplantısı, Türkiye ile 
Ermenistan arasındaki normal-
leşme sürecinin de önünü açtı.
Karabağ Savaşı’ndaki ortaklık 
ve Aralık 2020’de Türkiye 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın ziyaretiyle daha 
ileri seviyeye ulaşan Tür-
kiye-Azerbaycan ilişkileri, 
2021 boyunca karşılıklı lider 
ziyaretleri ve Şuşa’da kabul 
edilen bildiriyle yeni bir boyuta 
ulaştı. Diğer bir önemli dönüm 
noktası da Kasım 2021’de 
Türk Konseyinin Türk Dev-
letleri Örgütüne dönüştürül-
me kararıydı. Ankara-Bakü 
stratejik ortaklığının, Orta Asya 
devletlerinin bu entegrasyona 
sıcak bakmasında etkisi büyük. 
Enerji ve lojistik bağlamında 
kritik role sahip olma potansi-
yeli bulunan Türkmenistan’ın 
teşkilata gözlemci üye olarak 
kabul edilmesi, Azerbaycan için 
mühim. Bunun yanı sıra Türk 
dünyası entegrasyonu, Bakü’ye 
yumuşak gücünü daha geniş 
bölgelere yayması adına önemli 
fırsatlar sunuyor.

İran ile yaşanan gerilimler
Bakü ile Tahran arasında 
yaşanan gerilim 2021’e damga 
vuran gelişmelerden biri olarak 
kayda geçti. Ağustos-ekim dö-
neminde iki ülke yetkililerinin 
karşılıklı ithamları gündeme 
geldi. Medya savaşları ve üstü 

kapalı diplomatik zıtlaşmalar 
yaşandı. Dağlık Karabağ’a gi-
den İranlı tır şoförleriyle başla-
yan gerginlik kısa sürede ivme 
kazandı. Azerbaycanlı yetkililer 
ülke içindeki İran nüfuzuna 
meydan okurken, Tahran da 
Bakü’nün İsrail ile ilişkilerini 
“Siyonist rejimle tehditkar 
ortaklık” şeklinde lanse etti. 
Ancak tansiyon uzun sürmedi 
ve dostane söylemler galip 
geldi. Örneğin; İran’dan Azer-
baycan ve Gürcistan üzerinden 
geçen, Batı’ya doğru bir ulaşım 
koridoru inşası fikri gündeme 
geldi. Bu gelişme, Azerbay-
cansız bir bölgesel projenin 
hayata geçirilemeyeceği fikrini 
kanıtlaması nedeniyle Aliyev’in 
diplomatik bir zaferi şeklin-
de değerlendirilebilir. Türk 
dünyası entegrasyonu, Bakü’ye 
yumuşak gücünü daha geniş 
bölgelere yayması adına önemli 
fırsatlar sunuyor. Son olarak, 
2021’de Fuzuli Uluslararası 
Havalimanı’nın tamamlanması 
da kayda değer bir gelişme 
oldu. Zira bu gibi gelişmeler, 
Bakü vaatlerini yerine getirme 
ve “Büyük Dönüş”ün iddialı 
projelerinin hayata geçirildiğini 
gösteren adımlar.

2022’de Azerbaycan’ı 
neler bekliyor?
2022 yılı bölge ülkelerinden 
Kazakistan’dan gelen üzücü 
haberlerle başladı. KGAÖ’nün 
aktivasyonu, Ukrayna’daki 
durumun tam ölçekli devletle-
rarası savaşa dönüşmesi tehdi-
diyle Post-Sovyet coğrafyasında 
gerginliğin sürekli yükselmesi 
ve özellikle istikrar ve kalkın-
manın dayanak noktası olarak 
kabul edilen ülkelerin bir anda 
kaosa sürüklenebileceğinin 
farkına varılması endişe verici 
gelişmeler. Bu nedenle, 2022 
yılı faal diplomasi ve politik 
reformların ivme kazanacağı 
bir yıl olabilir. Cumhurbaşkanı 
Aliyev’in Ukrayna ziyareti Ba-
kü’nün bu sinyalleri algıladığını 
gösteriyor. Bağlantısızlar Ha-
rekatı’nın aktif bir üyesi olan 
ve hem Rusya hem de Ukrayna 
ile dostane ilişkileri koruyan 
Azerbaycan, arabulucu olmak 
ve Post-Sovyet coğrafyasında 
uzlaşmacı ortam oluştur-
ma çabası içinde. Nitekim, 

buradaki herhangi bir büyük 
çatışma Azerbaycan’ın siyasi ve 
ekonomik güvenliği üzerinde 
olumsuz etkilere neden olacak-
tır. Bu realite, Ermenistan ile 
müzakerelerde somut ilerleme 
kaydedilebilmesinin önemini 
de artırıyor. Bakü, bölgede bü-
yük bir istikrarsızlık meydana 
gelirse ve özellikle Azerbaycan 
Moskova ile birlikte çalışma 
ortamını koruyamazsa, Eri-
van’daki rövanşistlerin üstün-
lük sağlayabileceğinin farkında. 
Bu nedenle 2022’de sınır belir-
leme sürecinin hız kazanmasını 
ve liderler arasında toplantı-
ların daha sık gerçekleşmesini 
bekleyebiliriz. Aynı zamanda 
Zengezur koridorunun yapı-
landırılmasıyla ilgili ayrıntılar 
üzerinde anlaşmaya varılabilir. 
Öte yandan, Bakü, Karabağ’ın 
yeniden inşasını hızlandırarak 
zaferin sonuçlarını pekiştirmek 
için tüm olanaklarını seferber 
etmiş durumda ve Şuşa’da ve 
şu anda tamamlanmış olan 
birkaç “akıllı köyde” yeniden 
iskan sürecini başlatmayı 
umuyor. Her yeni yerleşim yeri, 
her yeni ekilmiş toprak parçası, 
yeni statükoyu bir santim daha 
meşrulaştıracak, destekleyecek 
ve aynı zamanda halkın gö-
zünde hükümetin meşruiyetini 
güçlendirecektir.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, birtakım öneriler geleceği-
ni belirterek, “Öneriye baktığımızda Maraş’ı iademiz, 
BM nezaretinde de Ercan Havalimanı’nın belki direkt 
uçuşlara açılabileceği söylenmektedir. Böyle bir şeyi 

kabul etmemiz mümkün değildir.” dedi
ÇEŞITLI ziyaretler 
kapsamında Kayseri’ye 
gelen Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti (KKTC) Cumhur-
başkanı Ersin Tatar’a, Kayseri 
Üniversitesi Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde düzenlenen tö-
rende, Rektör Prof. Dr. Kur-
tuluş Karamustafa tarafından, 
uluslararası ticaret ve lojistik 
alanında fahri doktora unvanı 
verildi. Burada “Mavi Vatan’da 
KKTC’nin rolü” konulu konfe-
ransa da katılan Tatar, Kıbrıs 
Türklerinin tarihi ve verilen 
mücadele ile Türkiye’nin destek 
ve yardımlarını anlattı.

Tatar, Türkiye’nin kendileri-
nin çağrısı üzerine 20 Temmuz 
1974 Kıbrıs Barış Harekatı 
ile Ada’ya asker gönderdiğini 
hatırlatarak, o tarihten itiba-
ren artık iki bölge olduklarını 
söyledi.

Bizim tavrımız net
1983’ten sonra kurulan Kuzey 

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile 
Kıbrıs’taki hak, hukuk, barış ve 
huzurun temellerinin atıldığını 
belirten Tatar, şöyle konuştu: 
“Bu coğrafyada, Doğu Akde-
niz’de 1571’den beri süren bu 
mücadelede, Türkiye ve bizim 
milletimizin ulusal çıkarları 
ve beklentileri de bir bakıma 
yerine getirilmiş oldu. Şimdi o 
günden bugüne Türkiye, güven-
liği için fevkalade önemli olan 
Kıbrıs’ta söz sahibidir. Orada 
askeri vardır, orada varlığı var-
dır. Kıbrıs Türk halkı da barış 
ve huzur içerisinde korkusuz, 
güvenlikle hayatına devam 
etmektedir. Aynı zamanda da 
Türkiye, İskenderun’dan Ege 
adalarına kadar 2 bin kilo-
metreden daha uzun bir sahil 
şeridine ve Kıbrıs adasından 
sadece 40 mil uzaklıkta bütün 
bu jeopolitik, jeostratejik ve 
Mavi Vatan’da, şu anda hem 
kıta sahanlığı hem deniz yetki 
alanları, hem ekonomik münha-
sır bölge hem göklerde ve hava 
sahasında hakimliği ve etkinliği, 
elbette büyük Türkiye için çok 
değerli, kıymetli kavramlar-
dır. Bunlara sahip çıkmak, 
Doğu Akdeniz’deki hakkımızı, 
hukukumuzu hem stratejik 
bakımdan hem askeri bakımdan 
hem söylenildiği gibi hidrokar-
bon zenginliklerinden payımızı 
alabilmek, hakkımızı koruyabil-
mek, ileride belki yıllarca gaz 
ve enerji ihtiyaçlarımızı karşı-
layacak o zenginliklere sahip 
çıkma adına, şu andaki politika, 
Doğu Akdeniz’deki duruşumuz, 
pozisyonumuz ve egemenlik 
haklarımız çok önemlidir.”

400 bin insan geldi
Türkiye’nin desteği ile 

varlıklarını sürdürdüklerini 
belirten Tatar, kendi başlarına 
bu haksızlık düzeninde aktör 
olamadıklarını söyledi. Tatar, 
“Çünkü insan yerine koymadı-
lar, koymamaya da devam edi-
yorlar. Fakat Türkiye Cumhuri-
yeti ile birlikte beraber hareket 
ettiğimizde işte o zaman aktör 
oluyoruz. Hakkımızı, hukuku-
muz var, anlatabiliyoruz.” dedi. 
Bugünlerde Kıbrıs’ta, güven ar-
tırıcı önlemler noktasında, Rum 
tarafından kendilerine birtakım 
öneriler geleceğini belirten Ta-
tar, şunları kaydetti: “Öneriye 
baktığımızda Maraş’ı iademiz, 
Birleşmiş Milletler nezaretinde 
de Ercan Havalimanı’nın belki 
direkt uçuşlara açılabileceği 
söylenmektedir. Bizim böyle bir 
şeyi kabul etmemiz mümkün 
değildir. Maraş açılımı, bu yeni 
siyasetimizin, iki devletli siyase-
tin çok önemli bir bacağıdır. 47 
yıldır kapalı olan Maraş’ın, biz-
lerin egemenliğinde açmamızla 
artık burada hayat başlamıştır. 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye-
ti’nin gerek ekonomisine, gerek 
turizmine Maraş büyük hizmet 
verdi. Şimdiye kadar, pande-
mi koşullarında 400 bin insan 
Maraş’ı ziyaret etmiştir. İnşallah 
pandemiden sonra çok daha 
yoğun bir hareket olacaktır. 
Orası milli değeri olan, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne 
çok şey katacak olan ve Doğu 
Akdeniz’deki bu mücadelemiz-
de bizler için çok önemli bir 
adım olan, fevkalade değerli bir 
siyaset ürünüdür. Ben meseleye 
böyle bakıyorum. Ne münase-
bet, Maraş kaybedilecek ve biz 
kendi havalimanımızı Birleşmiş 
Milletler nezaretinde direkt 
uçuşlara açacakmışız. Bu Rum 
Cumhuriyeti’ne egemenliği-
mizden ödün vermektir. Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 
statüsünü zayıflatan bir geliş-
me olur. Türkiye’nin de böyle 
bir şeye sıcak bakacağını hiç 
düşünmem.”

MARAS’I 
iade etmeyiz

ETKETKiiNLNLiiGGiiNNii ARTIRDI ARTIRDI
AZERBAYCAN AZERBAYCAN 

BÜYÜK bir bölgesel 
çatışma Bakü’yü önce-
liklerini değiştirmeye 
zorlamazsa, 2022 yılında 
Azerbaycan’daki gündeme 
siyasi ve ekonomik reform 
çalışmalarının yoğunlaştı-
rılması hakim olabilir. Zira 
kamuda devlete ait şirket-
lerin tekelci ve verimsiz 
uygulamalarını eleştiren 
sesler yükseliyor ve yakın 
zamanda oluşturulan Azer-
baycan Yatırım Holding, 
çoğunlukla şeffaf olmayan 
kodamanları modernize et-
mek ve kısmi bir özelleştir-
meyi hazırlamakla görevli. 
Bu kapsamda ülke ekono-
misinde de yeni reform-
lar oluşturma şansı elde 
edilebilir. Kazakistan’daki 
olaylar bu değişikliklerin 
aciliyetini gösteriyor.

Bakü doğru yolda

Bakü merkezli düşünce kuruluşu Topçubaşov Merkezinden Murad Mura-
dov, 2021 yılında Azerbaycan’nın dünyadaki etkinliğini artırdığını söyledi

TATAR, Kıbrıs meselesi-
nin özünün bir egemenlik 
mücadelesi olduğuna işaret 
ederek, “Mücadeleyi sürdür-
mememiz durumunda, orası 
çoktan elimizden alınarak, 
bir Yunan adası olacaktı.” 
dedi.

Kendilerine yakışanın, 
Kıbrıs’ın kuzeyini daha da 
güçlü kılmak, kalkındırmak, 

geliştirmek, halkın refahını 
artırmak suretiyle barış ve 
huzurunu korumak, anavatan 
Türkiye ile münasebetlerini 
en iyi şekilde geliştirmek ve 
Doğu Akdeniz’deki statüleri-
ni, ulusal çıkarlarını korumak 
olduğunu kaydeden Tatar, bu 
şekilde bir siyaseti savunma-
nın gururu içerisinde olduğu-
nu sözlerine ekledi.

Egemenlik mücadelesi veriyoruz
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Y urt dışında çalışma, yerleşim ve
aile vizesi başvurularında popü-
lerliği katlanarak artan ülkelerin

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

30 saatte açıklanıyor

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

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

Çok daha ekonomik

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

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

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

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

Okuryazarlık artacak 

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

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak 

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

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

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

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

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

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

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

Pekiştirmek istiyoruz 

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

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

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

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30 saatte açıklanıyor

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

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

Çok daha ekonomik

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

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

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

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

Okuryazarlık artacak 

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

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak 

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

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

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

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

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

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

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

Pekiştirmek istiyoruz 

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

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

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

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

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

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

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

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

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

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

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

‘Da Vinci Kids’ Tiktok YazFest’de 

29 OCAK 2022 CUMARTESİ

SiNEMAYI COK SEViYORDU

Gerçek ismi “Halit Özdemir 
Arun” olan usta kalem, An-
kara’da Mehmet Asaf Bey ile 

Hamdiye Hanım’ın ikiz çocuğundan 
biri olarak 11 Haziran 1923’te dünyaya 
geldi. Usta şair, 7 yaşındayken babasını 
kaybedince, ailesiyle İstanbul’a taşındı 
ve Galatasaray Lisesinin ilkokulunda 
eğitim hayatına adım attı. Acıba-
dem’deki köşkünde biçki dikiş kursu 
açarak, ailenin geçimini sağlayan Ham-
diye Hanım, soyadı kanunun çıkması-
nın ardından saf, arı, temiz anlamına 
gelen “Arun” soyadını seçti. Özdemir 
Asaf, 1941’de 11. sınıftayken ek sınavla 
alındığı Kabataş Erkek Lisesinden 
1942’de mezun oldu. İstanbul Üniver-
sitesi Hukuk Fakültesinin ardından 3. 
sınıfa kadar İktisat Fakültesine, 1 yıl da 
Gazetecilik Enstitüsüne devam eden 
usta edebiyatçı, okulda tanıştığı Saba-
hat Selma Tezakın ile 14 Eylül 1946’da 
evlendi. İki yıl sonra, çiftin kızı Seda 
Arun dünyaya geldi.

Şair Asaf, 1942’den itibaren sigorta 
prodüktörlüğü yapmaya başladı, 1945 
‘te Pitigrilli’nin “Hiçbir Kadın Bana 
Hayır Demedi” isimli öykü kitabını 
Türkçe’ye çevirdi.

2 yayınevi kurdu
Usta şair, 1948’de vatani görevini 
yapmak üzere askere gitti. “Zaman” 
ve “Tanin” gazetelerinde de çevirmen 
olarak çalışan Asaf’ın ilk şiiri, 1939’da 
“Servet-i Fünun-Uyanış” dergisinde 
yayımlandı. “Büyük Doğu”, “Varlık”, 
“Yenilik”, “Amaç”, “Kaynak”, “Edebi-
yat Dünyası”, “Şadırvan”, “Yeditepe”, 
“Seçilmiş Hikayeler”, “Yenilik”, “Va-
tan”, “Dost”, “Türkçe” ve “Türk Dili” 
adlı gazete ve dergilerde de şiirleri 
yayımlanan Asaf, çeviri şiirlere de imza 
attı. Özdemir Asaf, 1951’de Cağaloğlu 

Molla Fenari Sokak’ta Sanat Basıme-
vini kurdu. Yuvarlak Masa Yayınlarını 
1955’te kuran şair, aynı yıl ilk şiir kitabı 
“Dünya Kaçtı Gözüme”yi okuyucuyla 
buluşturdu. Asaf, kaleme aldığı eser-
leriyle Türk edebiyatının unutulmaz 
isimlerinden biri oldu. Taşlama ve ironi 
unsurlarını da kullandığı eserlerini 
genellikle dörtlük ve ikilik şeklinde ka-
leme alan başarılı şair, sonraki yıllarda 
dize sayılarını azaltarak kelime oyunla-
rına yer verdiği şiirler yazmaya başladı. 
Eserlerinde daha çok insan ve toplum 
ilişkilerine yönelik konuları işleyen 
Asaf, şiirlerinde ise alay ve taşlama 
ögelerine yer verdi.

Hayata şiirin gözlüğüyle baktı
Özdemir Asaf, şiirin ve yazarın işlevi 
konusundaki görüşlerini, 1961’de “Yu-
varlağın Köşeleri” adlı kitabında oku-
yucunun istifadesine sundu. TRT’de 
1979’da yayımlanan bir röportajında, 
yazdığı şiirlere ilişkin değerlendirmede 
bulunan Asaf, ne zaman bir şiir yazmak 
istese, “acaba daha kısası olabilir mi?” 
diye düşündüğünü belirterek, şu anısını 
paylaşmıştı: “Bir gazeteye, edebiyat 
sayfasına arkadaşlarımızla beraber 
yazıyorduk. 5-10 günde bir de gidip, şi-
irlerimizin küçük paralarını alıyorduk. 
Tatlı oluyordu. Bir gün muhasebeye 
gittiğim zaman, ‘Müdürü göreceksin.’ 
dediler. Müdüre gittim. 3-4 tane şiirim 
çıkmış. Biri bir satır, biri iki, biri üç 
satır falan. ‘Efendim, beni istemişsiniz.’ 
dedim. ‘Bak oğlum, arkadaşların koca 
koca şiirler yazıyor. Sen de en iyi, en 
yüksek parayı alanlardan birisin. Sen 
de biraz çok yaz da, aldığın parayı hak 
et.’ dedi. Gençtim, biraz alındım. ‘Öy-
leyse, bu şiirlerin bedeli gazeteye ar-
mağan olsun.’ dedim. Kapıdan çıkıyor-
dum, ‘Evladım üzülme.’ dedi. Bu sefer 

adam üzülmüştü. Parayı aldım, verdiler 
ama ondan sonra o gazeteye şiir yaz-
madım.” Türkiye’nin ilk kadın fotoğraf 
sanatçısı Yıldız Moran ile 1962’de ikin-
ci evliliğini yapan Asaf’ın Gün, Olgun 
ve Etkin adını verdiği çocukları dünya-
ya geldi. Asaf, 1962’de “Yumuşaklıklar 
Değil” isimli kitabını yayımladı. Moran 
tarafından İngilizceye çevrilen şiirleri, 
“To Go To” ismiyle 1963’te okurun 
beğenisine sunuldu. Türk Edebiyat-
çılar Birliği temsilcisi olarak 1959’da 
Belçika Milletlerarası Şiir Bienali’ne 
konuk olan Asaf, Makedonya Yazarlar 
Birliği’nin davetlisi olarak da 1966’da 
Yugoslavya’da gerçekleşen Şiir Kong-
resi’ne katıldı.
Özdemir Asaf, Yuvarlak Masa Yayın-
larını ve matbaasını 1970’te kapattı. 
Hastalığı nedeniyle 1979’da Vakıf 
Gureba Hastanesi’nde tedavi görmeye 
başlayan Asaf’a, Aralık 1980’de akciğer 
kanseri teşhisi konuldu. Usta edebi-
yatçı, İstanbul’da 28 Ocak 1981’de 
58 yaşındayken hayatını kaybetti ve 
Aşiyan Mezarlığı’na defnedildi. “Seni 
bir yaşam boyu bitirmek değil de/Sana 
hep, hep yeniden başlamak isterim”, 
“Sana gitme demeyeceğim/Ama gitme, 
Lavinia”, “Yaşamak değil/Beni bu telaş 
öldürecek” ve “Yalnızlık paylaşılmaz/
Paylaşılsa yalnızlık olmaz” gibi unutul-
maz dizeler kaleme alan ve çevresinde 
nazik ve duygusal biri olarak tanınan 
usta şairin, bazı eserleri vefatından 
sonra yayınlandı. “Sanat sanat içindir” 
anlayışını tercih eden Asaf, şiirlerinde 
gerek içerik gerekse biçim açısından 
ideoloji, teoloji ve felsefeden uzak 
kaldı. Şiiri hiçbir zümrenin veya hiç 
kimsenin etkisinde kalamayacak kadar 
özgür gören Asaf, bu bağlamda hiçbir 
akımın etkisinde kalmayarak, kendine 
has bir üslup oluşturdu.

“Lavinia”, “Çiçek 
Senfonisi”, “Benden 
Sonra Mutluluk” ve 
“Yalnızlık Paylaşıl-
maz” adlı kitapların 
da aralarında oldu-
ğu çok sayıda esere 
imza atan şair, ya-
zar Özdemir Asaf’ın 
vefatının üzerinden 
41 yıl geçti

BiR GUZEL SAiR
OZDEMiR    
        ASAF

OSMANLI kubbe mimarisi, 
geleneksel Japon mimarisi ile 
Odunpazarı sivil mimarisinden 
esinlenilerek ünlü Japon mi-
marlık ofisi “Kengo Kuma and 
Associates” tarafından tasar-
lanan OMM, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 7 Eylül 
2019’da ziyarete açmasından bu 
yana sanatseverlerden ve ziya-
retçilerden yoğun ilgi görmesinin 
yanı sıra birçok ödülün de sahibi 
oldu. Müze daha önce, Kültür 
ve Turizm Bakanlığınca Türki-
ye’nin kültür mirasına ve sanat 
dünyasına özgün eser, uygulama, 
yorum veya bilimsel araştırmala-
rıyla katkı sunanlara minnet ve 
teşekkür ifadesi olarak 1979’dan 
itibaren verilen ödüller kapsamın-
da Özel Ödül’ün, 2021 yılında ise 
İngiltere’de düzenlenen Avrupa 
Müze Forumu (EMF) tarafın-
dan düzenlenen “Avrupa Yılın 
Müzesi Ödülleri” kapsamında 
Özel Takdir Ödülü’nün sahibi 
oldu. Polimeks Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı ve koleksiyoner 
Erol Tabanca’nın kurucusu oldu-
ğu, 4 bin 500 metrekarelik alana 
sahip OMM, prestijli sanat yayını 
ARTnews tarafından son 100 yı-
lın en iyi 25 müze binası arasında 
gösterildi.

Ziyaretçilerin ilgisi güzel
OMM İletişim Direktörü Bengü 

Kırkız Ergüven, ABD’de 1902 yı-
lından beri yayınlanan prestijli bir 
dergi tarafından değerli bir yerde 
görünmekten duydukları memnu-
niyeti dile getirdi. Ergüven, şöyle 
konuştu: “Hem OMM adına 
hem de ülkemizin yurt dışında 
daha fazla anılması adına çok 
mutluluk verici bir haber. OMM, 
ünlü Japon mimarlık ofisi Kengo 
Kuma and Associates tarafından 
tasarlandı. Odunpazarı’nın tarihi 
değerlerinden referans alırken, 
çağdaş mimari öğeler barındırı-
yor. Dolayısıyla çok sıra dışı ve 
ilgi çekici bir bina. Bu mimari 
yapı, müzenin çok sayıda sanat 
sever tarafından ziyaret edilme-
sini sağlıyor. Yurt dışında da özel-
likle Kengo Kuma and Associates 
tarafından tasarlanması ve yerel 
ile çağdaşı buluşturması sebebiyle 
ilgi görüyor. Bugüne kadar 250 
bini aşkın ziyaretçiyi ağırladık. 
Sergilere olan ilginin yanı sıra 
ziyaretçilerimizin binaya olan 
ilgilisi de bizi mutlu ediyor.” 

Kars’a gelen Rus rehberlere, köylüler tarafından 
karla kaplı arazide atlı cirit gösterisi yapıldı

YÜZYILLARDIR 
Anadolu’da yaşatılan 
cirit, Selim ilçesinde 

son günlerde etkili olan kar ya-
ğışının ardından yöre halkının 
eğlencesi haline geldi. Kente 
gelen turistler de kar üzerinde 
oynanan ata sporunu izleme 
fırsatı buldu. Sarıkamış ilçesin-
deki Cıbıltepe Kayak Merke-
zi’nde tatil yapan bir grup Rus 
rehber için Selim ilçesine bağlı 
Kekeç köyünde kar üstünde 
atlı cirit gösterisi düzenlendi.

Köylülerin kar üstünde atları 
dörtnala koşturduğu gösteriyi 
heyecanla izleyen rehberler, 
Rusça tezahüratlarda bulundu. 
Rehberlerden Selvi Bayramo-
va, gazetecilere, 15 yıl önce 
Kars’a geldiğini söyledi. Tekrar 
kente geldiği için çok heyecanlı 
olduğunu ifade eden Bayra-
mova, “Cirit oyununu çok 
beğendik, çok mutlu oldum. 
Şu anda hava soğuk değil, çok 

güzel kuru soğuk var. Özellikle 
turistler kışın buraya gelsinler. 
Tandırda ekmek pişirilmesini 
izledik, tereyağlı patates yedik 
burası bizim için yeni başlıyor.” 
diye konuştu. Kars Turizm 
Birliği Başkanı Halit Özer ise 
Rus rehberlerin Kars’ı çok 
beğendiğini belirterek, “Rus-
ların Kars ve bölgesine yoğun 
bir ilgisi var, Rus rehberleri 
Kars’ta ağırlıyoruz, daha 
sonraki süreçte Rus turistlerin 
akışını buraya sağlayacağız.” 
bilgisini verdi.

Tur rehberi Çiğdem Zehra 
Düğer ise Rus rehberlerin 
Kekeç köyünde düzenlenen 
gösteriyi heyecanla izlediğini 
anlatarak, “Çok heyecanlı bek-
ledikleri andı, şu anda şahane 
bir görüntü bizlere eşlik ediyor. 
Herkesi buralara bekliyoruz.” 
ifadelerini kullandı. Rehberler, 
daha sonra tandırda ekmek 
pişirilmesini izledi.

İstanbul 
Devlet Ope-
ra ve Balesi, 
Wolfgang 
Amadeus 
Mozart’ın 

doğum günü ile Giuseppe Ver-
di’nin ölüm yıl dönümüne özel 
bir konser verecek. “Doğum ve 
Ölüm / Mozart ve Verdi” baş-
lıklı konser, 29 Ocak’ta Atatürk 
Kültür Merkezi’nde (AKM), 2 
Şubat’ta ise Kadıköy Belediyesi 
Süreyya Operası Sahnesi’nde 
gerçekleşecek. Doğumunun 
266. yılı kutlanan Mozart, 27 
Ocak 1756’da dünyaya geldi. 
Senfonik, oda müziği ve opera 

olmak üzere 600 esere imza 
atan sanatçı, klasik dönemin 
en etkili ve üretken besteci-
lerinden biri oldu. Konserde, 
sanatçının “Saraydan Kız 
Kaçırma”, “Bütün Kadınlar Böy-
ledir”, “Figaro’nun Düğünü” 
ve “Idomeneo” operalarından 
aryalar yorumlanacak. İtal-
yan opera bestecisi Giuseppe 
Verdi, 27 Ocak 1901’de yaşa-
ma veda etti. Kaleme aldığı 
eserleri, opera repertuvarının 
önemli bir bölümünü oluşturan 
Verdi’nin “Macbeth”, “Maskeli 
Balo”, “Rigoletto” ve “Aida” 
operalarından aryalar konserde 
seslendirilecek. 

Şiirler: “Dünya Kaçtı 
Gözüme” (1955), “Sen 

Sen Sen” (1956), “Bir Kapı Önünde” (1957), 
“Yumuşaklıklar Değil” (1962), “Na-
sılsın” (1970), “Çiçekleri Yemeyin” 
(1975), “Ben Değildim” (1978), “Bugün 
ve Bugün” (1984), “Benden Sonra Mut-
luluk”, “Çiçek Senfonisi” (2008), “Sen 
Bana Bakma, Ben Senin Baktığın Yön-
de Olurum” (2012), “Yalnızlığa Övgü”. 
Özdeyişler: “Yuvarlağın Köşeleri” 
(1961), “Yuvarlağın Köşeleri-2” (1988) , 
Öykü: “Dün Yağmur Yağacak” (1987), 
Deneme: “Özdemir Asafça” (1988)

ESERLERiRus rehberler için 
CiRiT GOSTERiSi

Usta oyuncu Fatma Girik, vefatından bir süre önce İzdiham dergisine verdiği son rö-
portajında, hayatını adadığı sinemada büyük güzellikler yaşadığını belirterek. “Bu 

sebeple çok iyi hissediyorum. Bir 78 yılım daha olsa yine sinemaya verirdim” demişti
YEŞILÇAM’IN 
unutulmaz isimleri 
arasında yer alan Gi-

rik, genel yayın yönetmenliğini 
Bülent Parlak’ın üstlendiği 
İzdiham dergisinin son sayısın-
da, sinema ve sanatla geçen 
yıllarını, Yeşilçam filmlerini 
ve oynadığı çok boyutlu kadın 
portrelerini anlattı. Yağız Yıl-
maz imzalı söyleşide, harika 
bir hayat geçirdiğini belirten 
usta oyuncu, gördüğü sevgiye 
ilişkin “Halk beni çok sevmiş, 
şükürler olsun hala seviyor 
da. Ne mutlu bana, yıllarımı 
verdiğim sinema sanatı, büyük 
güzellikler getirdi yaşamıma. 
Bu sebeple çok iyi hissediyo-
rum. Bir 78 yılım daha olsa 
yine sinemaya verirdim.” diye 
konuştu.

Girik, sanat yaşamında 
yorgunluk ve sitemin hiç yer 

almadığını dile getirerek, “Na-
sıl ki bir anne için çocuk hiçbir 
zaman pişmanlık, yorgunluk, 
harcanan yıllar değildir, benim 
de çocuğum sinema oldu. En 
güzel duyguları, heyecanları, 
sevinçleri, endişeleri sinema 
ile yaşadım. İyi ki de öyle yap-
mışım.” ifadelerini kullandı.

Çeşitli hayatları anlattık
Sinema sanatı ile Yeşilçam 

filmlerinin yapısına değinen 
sanatçı, şunları aktardı: “Sine-
ma, pek çok farklı disiplinin 
inceleme alanı içerisinde yer 
almış bir sanat ve iletişim 
aracıdır. Onun kendine has 
özelliğini ortaya koyan unsur, 
sinematografik imgelerden 
meydana gelmiş olmasıdır. 
Bildiğimiz gibi de imge, görsel 
kültürün temelidir. Görsel 
kültür pedagojik içerikli bir 

kavram 
olarak 20. 
yüzyılın ikinci 
yarısından 
itibaren ele 
alınmaya 
başlamış. 
Özellikle bu 
dönemde si-
nema alanın-
daki bilimsel 
ve sanatsal 
gelişmeler 

pedagojiyle sinemayı birbirine 
yakınlaştırmış, eğitimin yeni 
fonksiyonlar yüklenmesine 
neden olmuştur. Bizler de 
filmlerimizde bu olguları ele 
alarak bir iş yapmayı hedefle-
dik. Günümüzde alay konusu 
haline gelen melodramları bu 
bilinçle ve o zamanın etken 
unsurlarıyla harmanlayıp izle-
yiciye ilettik. Biz o filmlerde 
insanların asla yaşayamayacağı 
çeşitli hayatları tanıttık. Çün-
kü sinema, bir düş atmosferi-
nin bireydeki iz düşümüdür. 
Gölge ise rol kişisiyle izleyici 
kişisinin hem bilinç dünyasına 
hem de kalbine vuran naçiza-
ne bir bütünlük. Bu temel im-
gelerin sonucu ise yine sanatın 
özüne dayanır. Sanatın özü de 
yine bizlere çıkar, insanlığa.”

Gençler çok değerlisiniz
Fatma Girik, Yeşilçam film-

lerinin barındırdığı samimiyet 
ve içtenlik dolayı defalarca 
izlendiğini kaydederek, “Ne 
diyordu William Shakespea-
re? ‘İçtenlik bütün dehanın 
kaynağıdır.’ Bizler de bu 
filmlerde, gerek senaryo gerek 
küçük unsurlardan oyun-
culuklarımıza, öyle samimi 
dokunuşlar işlemişiz ki, sonuç 
devasa yapıtlarla birleşmiş. O 
hikayeler herkesin kendinden 

bir şeyler bulacağı hikayelerdi. 
Oradaki her şey çok gerçekti. 
Her şey tertemiz. Duygular, 
insanlar, aşklar... Başka bir an-
lamı vardı. Kötüler bile iyiydi. 
Mazlumlar hakiki mazlumdu. 
Öpüşürken perdeye gelen 
vazonun bile nahif bir hali 
vardı. O vazo, arzuya dayana-
mayan vücutların buluşması 
demekti.” değerlendirmesinde 
bulundu.

Güçlü bir isimdi
Rol aldığı yapımlarda güçlü, 

cesur ve savaşçı tarafının yanı 
sıra zarif olduğunu söyleyen 
Girik, şunları kaydetti: “Güçlü 
olunca illa ki erkek Fato 
olmuyor insan. Ben kendim 
gibi oldum. Güçlü olan zarif 
de olabilir aslında. Bunun 
milyonlarca kadın örneği var. 
Filmlerde bu tür karakterleri 
canlandırmak çok da hoşuma 
gidiyordu açıkçası. Çünkü bu 
tür kadınlarımız ne yazık ki 
aynı şeyleri yaşıyor bu hayat-
ta. Türkiyemizin en büyük 
sorunu haline geldi bu olaylar. 
Yahu baksanıza, ‘Böyle şeyler 
yalnızca filmlerde oluyor.’ 
derdik. Olmuyormuş kuzum. 
Filmlerde ve kitaplarda bile 
olmayan kötülüklerle boğuş-
mayı öğrenecek durumla karşı 
karşıya kaldık.”

EN iYi MUZELERDEN BiRi
Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde, tarihi evlerin arasında inşa edilen 

Odunpazarı Modern Müze (OMM), prestijli sanat yayınlarından 
ARTnews tarafından son asrın iyi 25 müze binası arasında gösterildi

Mozart için konser



Türkiye’nin lider bilgi ve ileti-
şim teknolojileri şirketi Türk 
Telekom, dijital TV platformu 

Tivibu ile spor dünyasına ilişkin gün-
dem ve içerikleri izleyiciyle buluş-
turmaya devam ediyor. Farklı spor 
dallarından zengin içerikler sunan 
Tivibu, moderatörlüğünü Çiğdem 
Günal ve duayen gazeteci Altan Tan-
rıkulu’nun üstlendiği Her Gün Spor 
programında Aykut Kocaman’ı ağır-
ladı. Programda; Spor Toto Süper 
Ligi’nde bu sezon mücadele eden 
takımların performansı, deneyimli 
teknik adamın Fenerbahçe Spor 
Kulübündeki tecrübeleri ve Türk 
futboluna dair önemli gelişmeler ele 
alındı.

Deneyimli Teknik Direktör Aykut 
Kocaman, ligde mücadele eden bü-
yük takımlarla ilgili olarak şu değer-
lendirmeyi yaptı: “Büyük takımlar 
ile Anadolu takımlarının şartları 
birbirine yakınlaştı. Ekonomik ma-
kas daralırken oyuncu kaliteleri ve 
yabancı oyuncu sayısındaki artışlarla 
ilgili de fark kapandı. Bu durum 
normal hale gelmeli.” 1996 yılında 
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının 
84. dakikasında attığı gol ile Fener-

bahçe’ye şampiyonluk getiren Aykut 
Kocaman, o anları değerlendirerek, 
“Trabzonspor daha az başarılı diye-
mezdik, sadece biz son hamleyi ya-
pabildiğimiz için şampiyon olabildik. 
Kazananla birlikte yolculuk yapan 
takımı da desteklemek gerekiyor. 
Bir anda çok şey değişebilir, var olan 
emekleri yıkmak sportif anlamda 
kültürsüzlük yaratır” dedi.

Alex çok başarılıydı
Fenerbahçe’nin son zamanlardaki 
durumunu da ele alan Aykut Koca-
man, takımın teknik direktörlüğünü 
yaptığı dönemde en değerli oyuncu-
lardan biri olan Alex De Souza’nın 
da şu anda antrenörlük yaptığını 
belirterek; “Şimdi beni daha iyi 
anlayacak” dedi. Kocaman sözle-
rine şöyle devam etti: “Ne Alex ne 
de başka bir oyuncu ile ilgili hiçbir 
zaman duygularımla hareket etme-
dim. Rakamlar ortada, ben art niyetli 
olsam, nasıl olacak böyle bir şey? Bu 
konuları gündeme getiren art niyetli 
gruplar var, Alex’in, bu organize 
durum tarafından biraz kullanıldı-
ğını düşünüyorum. Fenerbahçe’nin 
asıl sorunu Fenerbahçe’yi oluşturan 

dinamiklerin birbirine karşı olması.”

Önemli işler başardı
Fenerbahçe, Sakaryaspor ve İstan-
bulspor gibi büyük takım-
larda forma giyme şansı 
bulan Aykut Kocaman 
futbolculuk kariyerini 
toplamda 3 kere gol 
kralı olarak taçlandırdı. 
Jübilesinin ardından 
çeşitli takımlarda 
antrenörlük yapan 
Aykut Kocaman, 
2010-2011 sezo-
nunda Fener-
bahçe Teknik 
Direktörlüğüne 
getirildi ve aynı 
sezonda takımı-
nı şampiyonlu-
ğa ulaştırdı. En 
son Başakşehir 
Futbol Ku-
lübünü çalış-
tıran Aykut 
Kocaman 
Ekim 2021’de 
görevinden 
ayrıldı.

TRANSFER çalışmalarına hız 
veren Fenerbahçe ‘de hedef sol 
bek transferi. Sarı-Lacivertli 

ekip Fransa Ligue 1’de Stade Reims 
forması giyen Ghislain Konan’ı kad-
rosuna katmaya hazırlanıyor. RMC 
Sport’ta yer alan habere göre Fener-
bahçe, 26 yaşındaki Fildişi Sahilli sol 
bek Ghislain Konan için Stade Reims 
ile anlaşmaya vardı. Fildişi Sahili’nin 
Afrika Uluslar Kupası’nda elenmesiy-
le Konan’ın kısa süre içerisinde takı-
mından ayrılıp Sarı-Lacivertli kulübe 
imza atması bekleniyor.

1.5 milyon Euro
İddialara göre Fenerbahçe’nin kasa-
sından Ghislain Konan transferi için 
1.5 milyon Euro çıkacak.
2018 senesinden bu yana Reims for-
ması giyen Konan, bu sezon Fransız 
ekibiyle 17 maça çıktı ve 1 gol, 2 asist-
lik performans gösterdi.

BEŞIKTAŞ, milli maç 
takvimi nedeniyle lige ve-
rilen arada kamp çalışma-

ları için Antalya’da hazırlıklarını 
çift antrenmanla sürdürüyor. 
Siyah beyazlılar Belek turizm 
merkezinde teknik direktör Ön-
der Karaveli yönetiminde günün 
ikinci antrenmanını gerçekleştir-
di. Siyah beyazlıların basına ya-
rım saat açık antrenmanı koşuyla 
başlarken, ısınma hareketleriyle 
devam etti. 30 metrelik koşu öl-

çüm cihazının çalışmaması sonu-
cu oyuncular antrenmanı kaldığı 
yerden sürdürürken, çalışma 
minyatür kale maçıyla sona erdi. 
Teknik direktör Karaveli’nin 
takımla beraber Antalya kampı-
na götürülen genç oyuncularla 
yakından ilgilendiği görüldü. 
Siyah beyazlı ekipte çalışmaya 8 
oyuncu katılmadı. Medipol Ba-
şakşehir ile anlaştığı iddia edilen 
Salih Uçan ve Valentin Rosier 
salonda çalışırken, milli takım 

kamplarında bulunan Atiba ile 
Larin, sakatlıklarından dolayı 
İstanbul’da tedavi olan Josef de 
Souza, Umut Meraş, N’Koudou 
ve kaleci Mert Günok takımla 
çalışmada yer almadı. Domagoj 
Vida ve Rachid Ghezzal kampa 
dahil olurken, Vida takımla, 
Ghezzal ise salonda çalıştı. Siyah 
beyazlılar, çalışmalarını yarın 
Serik’e bağlı Belek turizm mer-
kezinde saat 11.30’da yapacağı 
antrenmanla sürdürecek.

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 

SPOR Toto Süper Lig Ahmet 
Çalık Sezonu 23. hafta maçında 
Galatasaray, sahasında lider 

Trabzonspor’a 2 - 1 yenildi. Üst üste 
4’üncü mağlubiyetini alan Sarı-kır-
mızılılar, 27 puanla 15’inci sırada yer 
alırken, düşme hattıyla arasında da 
sadece 3 puan kaldı. Fatih Terim’in 9 
maçta 1 galibiyetle devrettiği süreci 3 
maçta 3 mağlubiyetle devam ettiren 
Domenec Torrent, takımın düzelece-
ğini inanıyor. 14 günlük arada gelecek 
takviyelerle birlikte gerçekleşecek 

hazırlık sürecinden birçok konuyu 
iyileştireceğini düşünen İspanyol hoca, 
oyunculara güveniyor. Torrent’e çok 
büyük tepki olmasa da taraftar yöne-
time çok ciddi oranda tepki gösteri-
yor. Trabzonspor maçının sonunda 
da başkan Burak Elmas ve yönetimi 
istifaya davet edilirken, Galatasaraylı 
idareciler çıkış yolu arıyor.

Transferleri tamamlamak istiyorlar
Galatasaray, geçen sezon da Sarı-kır-
mızılı takımda kiralık olarak forma 

giyen Gedson Fernandes ile bir buçuk 
yıllığına anlaştı. Son prosedürlerin 
ardından Portekizli futbolcunun İstan-
bul’a gelmesi bekleniyor. Öte yandan 
sarı-kırmızılı yönetim bir defansif orta 
saha takviyesi daha hedefinde. Ga-
latasaray’ın listesinde Ross Barkley, 
Amadou Diwara, Nampalys Mendy, 
Orel Mangala gibi isimler bulunuyor. 
Kaleci konusunu da Alanyaspor maçı-
na kadar çözmek isteyen sarı-kırmızılı-
lar, Sinan Bolat, Okan Kocuk ve İnaki 
Pena arasında gidip geliyor.

MAKAS KAPANDI!MAKAS KAPANDI!
KONAN 
GELIYOR!
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Fenerbahçe transfer çalışmalarını 
tüm hızıyla sürdürüyor.. Vitor 
Pereira dönemi sonrası İsmail 

Kartal yönetiminde çalışmalarına 
devam eden Fenerbahçe’de hedef 
sol bek transferi. Sarı-Lacivertli 
ekip transfer gündeminde yer 

alan Ghislain Konan için Reims ile 
anlaşmaya vardı

GENÇ teknik adam, siyah-be-
yazlı kulüpte bu sezon Mustafa 
Denizli ve Mert Nobre’nin 

ardından göreve gelen üçüncü isim 
oldu. Siyah-beyazlı ekibin 1999-2000 
sezonundaki Süper Lig kadrosunda 
futbolcu olarak görev yapan genç 
teknik adam, sezon sonuna kadar 
sözleşme imzaladı. Keçiörengücü’nü 
2018-19, Manisa FK’yı 2020-21 sezon-
larında TFF 1’inci Lig’e çıkaran 
Serkan Özbalta, 2002’de fut-
bolcu olarak veda ettiği Altay’a 
20 sene aradan sonra “Teknik 
Direktör” olarak döndü. Serkan 
Özbalta ile siyah-beyazlı ekibin 
yolları 1999 yılında kesişti. O 
sezon Erzincanspor’dan transfer 
edilen Özbalta, Altay U21 Takı-
mı’nda forma giydi. Sonrasında 
Mersin İY, Keskinspor, Seyhan 
Belediyespor’a kiralanan Öz-
balta, 1999-2000’de ise Altay’ın 
Süper Lig’deki kadrosunda yer 
aldı.

Burası Büyük Altay
Keçiörengücü’nü evinde maç 
kaybetmeden, Manisa FK’yı ise 
namağlup unvanı ve gol rekor-
larıyla TFF 2’nci Lig şampiyonu 

yapan Özbalta, Altay ile sözleşme 
imzalayıp Antalya kampına katılmak 
için yola çıktı. Süper Lig’i siyah-beyaz-
lı kulübü ve takımı yakından tanıdığını 
vurgulayan Özbalta, “20 yıllık bir ara-
dan sonra Altay’a dönmek çok güzel 
bir duygu. Burası, Büyük Altay. Her 
zaman, her şartta, her zorluğu aşacak 
güce sahip. Lig, bugün bizim için yeni-
den başlıyor” vurgusu yaptı.

Trabzonspor; Batuhan Kör, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş transferlerinin detayları açıklandı

ALTAY’IN ÜÇÜNCÜ 
HOCASI ÖZBALTA
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay’da dün teknik direk-
tör Mert Nobre ile yolları ayıran yönetim, göreve son olarak 

Manisa FK’yı çalıştıran Serkan Özbalta’yı getirdi

BESiKTAS COK 
SIKI CALISIYOR

TRABZONSPOR GENÇLEŞIYORTRABZONSPOR GENÇLEŞIYOR

Beşiktaş, Antalya’da lig hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürüyor. 
Siyah beyazlı ekipte Domagoj Vida ve Rachid Ghezzal kampa dahil 

olurken, Vida takımla, Ghezzal ise salonda çalıştı

Aykut Kocaman, Türkiye’de 4 büyüklerle Anadolu takımları arasındaki 
makasın kapandığını söyledi. Kocaman, “Lig artık değişiyor” dedi

ORDU’DA düzenle-
nen Kickboks Türkiye 
Turnuvası’nda mücadele 

eden Gaziler Engelli Spor 
Kulübü sporcuları, 3 altın, 1 
gümüş ve 1 bronz madalya 
kazandı. Ordu’da düzenlenen 
Kickboks Türkiye Turnuvası 

tamamlandı. Turnuvaya Anka-
ra’dan katılan Gaziler Engelli 
Spor Kulübü sporcuları, şehit-
leri ve gazileri unutturmamak 
için mücadele etti. Turnuvada, 
Gaziler Engelli Spor Kulü-
bü’nden 3 sporcu altın madalya 
alarak Türkiye şampiyonu, 1 

sporcu gümüş madalya alarak 
Türkiye ikincisi ve 1 sporcu 
bronz madalya alarak Türki-
ye üçüncüsü oldu. Şampiyon 
sporcularla birlikte turnuvaya 
katılan 20 gazi sporcu, yarın 
saat 13.30’da Polis Müzesi’ni 
ziyaret edecek.

GAZiLER ENGEL TANIMADI



ULUSLARARASI Voleybol Federasyonu 
(FIVB) Kadınlar Dünya Kulüpler Şam-
piyonası’nda 4. kez adını zirveye yazdıran 

VakıfBank’ın şampiyonluk yolculuğu, bir belgesel 
olarak yayımlandı. Geçtiğimiz ay Türkiye’de ilk 
kez organize edilen ve Ankara’nın ev sahipliği 
yaptığı organizasyonun finalinde İtalya temsilcisi 
Imoco Volley’i 3-2 yenerek dünya şampiyonu 
olan sarı-siyahlı kulüp, bu başarının ayrıntı-
larıyla kayda geçirildiğini duyurdu. Yapılan 
açıklamada, “VakıfBank Kadın Voleybol 
Takımı’nın Ankara’daki zafer yolculuğunun 
günbegün takip edilebileceği ‘Beyond the 
goal” isimli belgeselde kamera, şampiyon-
luğun kahramanlarına dönüyor. Belgeselde 
daha önce sosyal medya ya da televizyon-
lara yansımamış çok özel görüntüler ve 
dünya şampiyonluğunun kahramanları 
ile şampiyonluk yolculuğu sırasında 
yapılmış özel röportajlar yer alıyor.” 
ifadeleri kullanıldı. Belgesele, VakıfBank 
Spor Kulübünün “YouTube” hesabından 
ulaşabileceği belirtildi.

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, son maçlardaki galibiyetlerle Spor Toto Süper Lig’de üst 
sıralara çıktıklarını belirterek, Türkiye Kupası’nda da yollarına devam etmeyi hedeflediklerini söyledi

ÇAVUŞOĞLU, bir 
restoranda gazetecilere, 
Aytemiz Alanyaspor’un 

hedefinin her zaman ligi en iyi 
sırada bitirmek olduğunu vur-
guladı. Ligde üst ve alt arasın-
da yakın puanların olduğunu 
dile getiren Çavuşoğlu, 23. 

hafta mücadelesinde GZT 
Giresunspor’u deplas-

manda 3-1 yenerek 
üçüncü sıraya yüksel-

diklerini ifade etti. 
İkinci devrenin 

ilk dört haftasını 
iyi sonuçlarla 
tamamlama-
larına dik-
kati çeken 
Çavuşoğlu, 
“Tabii 
futbolda 
inişli çıkışlı 

bir grafik olduğu için her hafta 
sıralamalar değişebiliyor. Ligin 
sonuna kadar da bu sıralama-
ların değişeceğini gözlemliyo-
ruz. Biz de Alanyaspor olarak 
gerekli çalışmalarımızı yapıyo-
ruz. Bizim de amacımız ligi en 
iyi sıralamada bitirmek. Ligde 
hem sıralamada hem de kupada 
olmak istiyoruz.” diye konuştu.
Çavuşoğlu, Avrupa kupaları-
na katılabilmeyi istediklerini, 
bunun için de çalışacaklarına 
işaret etti.

Devre arası transferi zor
Devre arasında başlayan ara 
transferde takımı güçlendirmek 
için çalışmalar yaptıklarını akta-
ran Çavuşoğlu, şöyle devam etti: 
“Devre arasında transfer yap-
mak kolay olmuyor. İlla trans-
fer yapmak amacıyla transfer 

yapmak da bizim mantalitemize 
uymuyor. Bilindiği gibi geçmiş-
te Vagner Love transferin son 
günün de almıştık. Hem teknik 
heyetimizle hem de transfer ko-
mitemiz ile değerlendiriyoruz. 
Duruma göre bakacağız. Ama 
onunla alakalı çok acil belirle-
diğimiz bir şeyimiz yok. Futbol-
cular var ama hem bonservis 
gerekiyor hem kira gerekiyor. 
Ama biz onun en iyisini yap-
mayı düşünüyoruz. Bekleyip 
göreceğiz.” Çavuşoğlu, teknik 
direktör değişikliğiyle futbolcu-
larının performansının arttığını, 
her futbolcunun gol atabilmesi 
gerektiğini savundu. Forvetsiz 
çıktıkları son üç maçta galip 
geldiklerini belirten Çavuşoğlu, 
Efecan Karaca için kendilerine 
Trabzonspor’dan resmi teklif 
gelmediğini bildirdi.

Transfer çalışmalarına 
hız veren Galatasaray , 
6 numara arayışında da 

mutlu sona çok yaklaştı. Orta 
sahadaki defansif problemi 
çözmek adına birçok menacer-
le temas kuran ve çok sayıda 
oyuncuyla aynı anda masaya 
oturan Sarı-Kırmızılılar, rotayı 
son olarak Amadou Diawa-
ra’ya çevirdi. Kadro dışı kaldığı 

Roma’dan ayrılmaya karar veren 
ve teklifleri değerlendirmeye 

alan 24 yaşındaki futbol-
cu, ilk temaslar sırasında 
Türkiye’ye gelme fikrine 
sıcak bakmasa da Do-
menec Torrent’in bizzat 
kendisini aramasıyla 
düşüncesini değiştirdi. 
Gelinen noktada Gineli 

futbolcuyla ilgili bir sorun bulun-
madığı, Galatasaray ile Roma’nın 
anlaşması halinde transferin 
gerçekleşeceği öğrenildi.

36 milyon Euro ödendi
Henüz 24 yaşında olmasına rağ-
men şu ana kadar 3 farklı kulüp, 
Diawara’nın bonservisine tam 36 
milyon Euro ödedi. İtalyan kulü-
bü San Marino’da yıldızını parla-
tan Gineli futbolcu, 2015’te 600 
bin Euro’ya Bologna’ya imza attı. 
Sadece 1 yıl sonra Napoli’nin 14.5 
milyon Euro ödeyerek renklerine 
bağladığı Diawara, Serie A’da 
kalitesini kanıtlamayı başardı. 
Napoli’deki 3 yıllık performansı, 
onu 21 milyon Euro’ya Roma’ya 
taşıdı. Ancak Jose Mourinho’nun 
imzası, Diawara’nın Roma’daki 

kaderini değiştirdi. Portekizli 
hocayla yıldızı barışmayan genç 
oyuncu, sezon içinde kadro dışı 
kalınca ayrılık kararı verdi.

2 Şubat gecesi son
Sarı-Kırmızılı kulübün Roma 
ile görüşmeleri devam ediyor. 
Diawara’yı da UEFA listesine 
yetiştirmek isteyen Galatasaray 
Yönetimi’nin, 2 Şubat’a kadar te-
masları sonlandırması gerekiyor. 
24 yaşındaki orta saha oyuncu-
sunun satın alma opsiyonuyla ki-
ralanması için çalışılıyor. Kiralık 
süresinin yarım sezon yerine 1.5 
sezon olma ihtimali de seçenekler 
arasında. Opsiyon bedeli, zorunlu 
olup olmayacağı, ödeme takvimi 
gibi detaylar ise önümüzdeki 
günlerde netleşecek.

BU sezon Süper 
Lig ’i mümkün 
olan en iyi nok-

tada bitirmenin yanı sıra 
Ziraat Türkiye Kupası’nı 
müzesine taşımanın 
hesaplarını yapan Beşik-
taş ’ta, yönetim kurulu 
gelecek sezonun transfer 
planlaması için düğmeye 
bastı. Bu konuda geç kal-
mak istemeyen siyah-be-
yazlılar, Domagoj Vida 
ve Cyle Larin’in durumu-
na göre bir strateji belir-
leyecek. İki oyuncunun 
durumunu sezon sonu 
gelmeden netleştirmek 
isteyen yönetim, ortaya 
çıkacak tabloya göre bir 
yol haritası çizecek.

Yaz transfer dönemi 
ne kadar erken biterse 
takımın lige o kadar iyi 
hazırlanacağını ve başa-
rılı bir sezon geçireceğini 
düşünen yönetim, bu 
nedenle Vida ve Larin ile 
önümüzdeki günlerde ye-
niden masaya oturacak. 
Bu görüşmelerden çıka-
cak neticeye göre hare-
ket edecek olan siyah-be-
yazlı idareciler olumsuz 
yanıt gelmesi durumunda 
Vida ve Larin’in yerlerini 
doldurmak için arayış-
lara başlayacak.Beşiktaş 
Yönetimi yaz transfer 
döneminde hem genç 
hem de tecrübeli isimler-
le kadroyu oluşturmaya 

çalışacak. Genç yete-
neklerin, tecrübeli bir 
takımın içerisinde daha 
hızlı gelişeceğini hesap 
eden siyah-beyazlılar bu 
nedenle Vida ve Larin 
gibi isimleri kaybetmek 
istemiyor.

Aradaki fark büyük
Yönetim yıllık garan-
ti ücreti yaklaşık 3.5 
milyon euro olan 32 
yaşındaki Vida’ya daha 
önce yapılan görüşme-
de bu paranın yarısını 
teklif ederken, Hırvat 
stoper düşünmek için 
süre istemişti. Yıllık 1.6 
milyon euro kazanan ve 
yeni sözleşme imzalamak 

için 2.5 milyon euro talep 
eden Larin ise 
yönetimin 
1.8 milyon 
euroluk 
önerisini geri 
çevirmişti. 
(Skorer)

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

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

13 maçlk seri bitti 

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi 

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

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

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

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

İlk yar 1-0 

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

Net skor 

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

Ankaragücü 
3’te 3 yaptı

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

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

Önemli bir golcü 

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

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

Hatayspor açklamşt 

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

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

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

2021 YILINDA  
TEK YENILGI 

TRABZONSPOR’DA 
her geçen sezon yükse-
len performansyla alkş 

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

Ugurcan Çakır’a 
Juventus talip  

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

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

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

çnda 3. galibiyeti elde etti.

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

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

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

YANAL’IN  
KARİYERİ

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

tasnda deplasmanda Aytemiz 
Alanyaspor'a 4-0 kaybeden Fraport 

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

13 maçlk seri bitti 

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi 

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

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

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

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

İlk yar 1-0 

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

Net skor 

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

Ankaragücü 
3’te 3 yaptı

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

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

Önemli bir golcü 

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

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

Hatayspor açklamşt 

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

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

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

2021 YILINDA  
TEK YENILGI 

TRABZONSPOR’DA 
her geçen sezon yükse-
len performansyla alkş 

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

Ugurcan Çakır’a 
Juventus talip  

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

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

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

çnda 3. galibiyeti elde etti.

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

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

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

YANAL’IN  
KARİYERİ

*
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DIAWARA’DA 
SONA DOGRU

FENERBAHÇE’NIN 
transfer etmek 
istediği Vedat Mu-

riç’e, Ispanyol ekiplerinden 
Mallorca teklif yaptı. Tecrü-
beli golcü daha önce CSKA 
Moskova, West Bromwich 
ve Saint Etienne’i geri 
çevirmişti. Kosovalı golcü 
Istanbul’a gelmek istiyor. 
West Bromwich ve CSKA 
Moskova transferi gerçek-
leşmedi, St.Etienne’i geri çevirdi... Vedat Muriç, 
Fenerbahçe ’ye dönmek için elinden geleni ya-
parken, her geçen gün kendisine yeni bir talip 
çıkıyor. Italya basınında yer alan habere göre 
Mallorca, Kosovalı forvet için Lazio’ya resmi 
teklif yaptı. Ancak Ispanyol ekibi de Fenerbahçe 
gibi Muriç’i satın alma opsiyonuyla kiralamak is-
tiyor. Lazio’nun önceliği oyuncusunu bonservi-
siyle satmak olsa da bu şekilde bir teklif almadı. 
Sarı- Lacivertliler, Muriç konusunda hâlâ diğer 
rakiplerine oranla avantajlı durumda.

MURIÇ 
ÇIKMAZI

GALATASARAY ‘da merakla beklenen 
transfer çalışmalarından biri de kale için 
yapılıyor. Fernando Muslera’nın sakat-

lığı sonrası bir kez daha ciddi bir kriz yaşayan 
Sarı-Kırmızılılar, İsmail Çipe ve Fatih Öztürk’ten 
beklediğini bulamayınca, transfer için kolları 
sıvadı. Muslera’nın Şubat ortasında takıma 
geri dönmesi bekleniyor. Ancak ligde düşme 
hattıyla arasında sadece 3 puan fark kalan 
Galatasaray’da, yönetim kaleyi daha fazla 
riske atmak istemiyor. Bu süreçte birçok 
oyuncu gündeme geldi, bunların bazıları da 
yabancıydı. Ancak yerli kuralı nedeniyle, 
kalenin Türk bir oyuncuya emanet edilme-
si düşüncesi ağır basıyor.

Favori Okan, plase Sinan
Ana plan olarak sezon başında Gire-
sunspor’a kiralık verilen Okan Kocuk’u geri 
getirmeyi düşünen Sarı-Kırmızılılar, transfer 
yasağı kalkan Karadeniz kulübüyle masaya otur-
du. Okan için küçük bir tazminat ödenmesi veya 
İsmail ya da Fatih’ten birinin bonservisiyle birlik-
te Giresun’a gönderilmesi seçenekler arasında. 
Burada yaşanması muhtemel bir pürüz nedeniyle 
de Sinan Bolat ismi sıcak tutuluyor. Gent’in 35 
yaşındaki 1. kalecisi için bonservis pazarlığı var. 
Galatasaray’ın gözden çıkardığı bedel ise 450 
bin Euro civarında. Kaleci krizinin de en geç 
birkaç gün içinde çözülmesi hedefleniyor.

ACIL KALECI 
ARANIYOR!

Sarı-Kırmızılılar, kısa süre içinde kaleyi yerli bir 
isme emanet etmek için girişimleri sürdürüyor. 
Okan Kocuk’u geri getirmek için Giresunspor’la 

masaya oturan Galatasaray Yönetimi, Sinan Bolat 
konusunda da Gent’le bonservis pazarlığında

Beşiktaş Yönetimi, Domagoj Vida ve Cyle Larin’le kısa süre içinde bir kez daha masaya oturacak. İki 
oyuncunun kulüpteki geleceği siyah-beyazlıların yeni sezon transfer planlamasına yön verecek

Ön libero transferi doğrultusunda birçok menajerle çalışan ve aynı anda çok sayıda görüşme 
gerçekleştiren Galatasaray’da, Amadou Diawara ismi bir adım öne çıkmış durumda... Roma’da 

ayrılmaya hazırlanan 24 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonuyla kiralanması bekleniyor

2 ISIMLE GÖRÜŞME BAŞLADI

Cyle Cyle 
LarinLarin

Domagoj Domagoj 
VidaVida

ALANYASPOR iDDALI

VakıfBank’ın başarısı film oldu
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ÜNLÜ oyuncu Aras Bulut İynemli, Türkiye
Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği’nin ortak-
laşa yürüttükleri “Yarını Kodlayanlar” projesi
kapsamında köy okullarında kurulan tekno-
loji sınıflarının açılış törenine katıldı. Aynı za-
manda Vodafone’un reklam yüzü olan
İynemli, Kocaeli Derince İshakcılar Ortaoku-
lu’nda düzenlenen açılışta çocuklarla bir
araya geldi. Açılışa İynemli’nin yanı sıra Tür-
kiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ve
Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Sezai Hazır da katıldı. Vodafone’un kadınlar
ve çocuklar için yaptığı çalışmaları gönülden

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

eğitiMde fırsat
eşitliği öneMli

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

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

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

Müteahhitler işini yapmıyor

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

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

Önce müteahhit dinlenmeli

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

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

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

bütün binalar karekod örneğin-
den sonra mutlaka daska

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

Halkı bilgilendiren
yok

Kentsel dönüşümün be-
lediyeyi ilgilendi-
ren bir durum

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

çözülmesi gereken
ne varsa hukuki
süreçlerden ge-

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

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

Kentsel Dönüşüm ve İnşaat Firması'nın sahibi iş insanı 

Burak Yüzbaşıoğlu, Avcılar'da sürdürdükleri çalışmalara ilişkin

konuştu. Kentsel dönüşümde en çok DASK nedeniyle sorunlar

yaşadıklarını anlatan Yüzbaşıoğlu, “Geçmişteki Silivri depremi

sonrası DASK'ı olanlara 70 ila 150 bin lira arasında 

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

alamıyor veya DASK yaptırmamış oluyor. Bu nedenle de 

perişan oluyorlar. Buna çözüm 

bulunmalı” dedi

BARIŞ 
KIŞ

ÖZEL
HABER

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

Komisyon kurulmalı

Güngören’e hoşgeldiniz

DASK YoKSA 
dönüsüM de yoK

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

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

Kadınların gözünden

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

İnsan bakışı ruh katıyor

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

Burak 
Yüzbaşıoğlu
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BAŞARI UZUN BİR YOLCULUK BİÇİMİDİR

RUMELİ kanaat önderleri, 
Rumeli Üniversitesi’nin ev 
sahipliğinde Haliç Kampüsü’n-

de bir araya geldi. Toplantıya Kültür 
ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar 
Çam, Eski Avrupa Birliği Bakan 
Yardımcısı ve İstanbul eski Millet-
vekili Dr. Alaattin Büyükkaya, Doç.
Dr. Kaan Gaytancıoğlu, Batı Trakya 
Türkleri Dayanışma Derneği eski 
Başkanı Avukat Burhanettin Akgüder, 
Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Tamer Dodurka, Eski Bakanlar-
dan Lütfullah Kayalar, Bursa eski 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, Kanaat Önderleri Topluluğu-
nun Kurucusu olan iş adamı ve Tek 
Rumeli TV sahibi Atilla Baykal, yazar 
Yıldırım Ağanoğlu ve akademisyenler 
katıldı. AB’nin Balkan politikasının 
görüşüldüğü toplantıda bir konuşma 
yapan Kültür ve Turizm Bakan Yar-
dımcısı Serdar Çam, 2021’in Nisan 
ayında Slovenya Başkanının Avrupa 
Birliği Konseyine yazdığı mektubun 
bir düğüm noktası olduğunu belirte-
rek, “Mektupla birlikte bir adım daha 

atarak, Batı Balkanlar başlığında 
AB’ye bir yazı yazıyor. Yeni bir harita 
ortaya çıkartıyor. Bosna’daki yerler 
Sırbistan Cumhuriyetine bağlansın 
Kosova’daki Sırp bölgesi Sırbistan’a 
geçsin. Kosova’daki Arnavut bölgeleri 
Arnavutluk’a bağlansın. Büyük Arna-
vutluk, Büyük Sırbistan, Karadağ, Ma-
kedonya ve geriye kalan bir avuç kadar 
da çok küçük yer Bosna’ya bırakılsın. 
‘Yeni bir Balkanlar düzeni kurulmalı’ 
diye bir öneriyi getiriyor. Daha Nisan 
2021’de. Herkesin ne kadar saçma 
sapan diye dillendirdiği bir zamanda, 
Cumhurbaşkanımızın huzurunda, 
Bosna Hersek başkanlık konseyi üye-
leri birbirleri ile atışmaya başlıyorlar. 
Maalesef bugün konuşulan, dillendir-
me noktasına gelen bir süreç oluyor. 
Siyasi tecrübeleri devlet tecrübesi olan 
büyüklerimizin, kanaat önderlerimizin 
ikili ilişkiler kurması ateşe yaklaşılma-
ması konusundaki çabalar, son derece 
kıymetli çalışmalardır. Rumeli Kanaat 
Önderleri grubunun çalışmaları bu 
bakımdan da önemlidir” diye konuştu.  
YAKUP TEZCAN

BEYLİKDÜZÜ Be-
lediyesi Kadın ve Aile 
Hizmetleri Müdürlüğü 
tarafından her gün 3 
çeşitten oluşan 2 bin por-
siyon sıcak yemek; sosyal 
inceleme ile tespit edilen 
ihtiyaç sahibi yaşlı, yemek 
yapabilecek fiziksel ye-
terlilikte olmayan ve özel 
gereksinimli aileler için 
hazırlanıyor. Beylikdüzü 
Afet Anı Koordinasyon ve 
Lojistik Merkezi içerisin-

de bulunan Beylikdüzü 
Mutfak’ta hazırlanan 
yemekler, el değmeden 
paketlenip, denetiminden 
geçirildikten sonra bele-
diye ekipleri tarafından 
vatandaşlara ulaştırılıyor. 
Müdürlük tarafından 
ayrıca olumsuz hava 
şartları nedeniyle mağdur 
olan vatandaşlar için de 
talepleri doğrultusun-
da sıcak yemek desteği 
sağlanıyor.

AVRUPA Birliği Güven-
lik Araştırmaları Ens-
titüsünün yayın organı 
Chaillot Paper’ın Ağus-
tos 2018 sayısında ya-
yımlanan “Balkanlar’ın 
Geleceği Adına 2025 Yılı 
İçin 3 Farklı Senaryo” 
isimli raporuyla ilgili bir 
sunum gerçekleştiren 
Doç. Dr. Kaan Gaytan-

cıoğlu, “Küresel siyase-
tin başta faktörlerinden 
biri olan Avrupa Birliği 
genişleme ve derinleşme 
hususunda hem kendi 
bölgesini incelerken iz-
lerken Balkan coğrafya-
sını da ihmal etmemekte 
bu bağlamda nitelikli 
çalışmalar üretmek için 
çeşitli enstitüler kur-

makta, ajanslar işlet-
mekte ve bu bağlamda 
da kaliteli çalışmalar 
ortaya koymaktadır. 
Balkanları 2025 geleceği 
için 3 senaryo ortaya 
konmuştur. Türkiye’nin 
AB nezdindeki konumu 
ise en etkili noktalardan 
birisidir” ifadelerini 
kullandı.

GÜNDEMi
DEĞERLENDiRDi!

RUMELi KANAAT ÖNDERLERi

ÖNEMLİÖNEMLİ

BULUŞMABULUŞMA

Rumeli kanaat önderleri, Rumeli Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Haliç Kampüsü’nde bir araya geldi. Çok 
sayıda ismin katıldığı toplantıda Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli değerlendirmeler yapıldı

Çok anlamlı bir buluş-
ma gerçekleştirdiklerini 
anlatan Rumeli Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. 
Tamer Dodurka, “Bu-

gün burada birbirinden 
değerli isimler bir arada. 
Hepimizin ortak gayreti 
ise ülkemize ve milleti-

mize hizmet. Bu anlamda 
burada yapılan tespitleri 
çok anlamlı buluyoruz” 

ifadelerini kullandı.

Eski AB Bakan Yardımcısı Alattin 
Büyükkaya ise yaptığı konuşmada, 
Balkanlar’a dönük politikalarda 
AB’nin iki baş gücü olan Fransa ve 
Almanya’nın ortak hareket ettikleri-
ne dikkat çekerek, AB’nin Rusya’ya 
karşı Balkanlar’da tek bir politika 
uyguladığını belirtti. Balkanlardaki 
Türk soydaşların 6 milyondan fazla 
olduğunu belirten Batı Trakya 
Türkleri Dayanışma Derneği 
eski Başkanı Avukat Burhanettin 
Akgüder ise, “Balkanlar’da tarım 
ile alakalı entegre tesisler kurup, 
bu soydaşlarımızın Almanya’ya 
göç etmesini engelleyebiliriz. Bizim 

Türk insanı olarak çok küçük 
yatırımlarla oradaki insanlarımızın 
topraklarından kopmasını engelle-
yebiliriz. Batı Trakya ve Bulgaris-
tan’ın birlikte değerlendirilmesi ha-
linde çok küçük yatırımlarla en az 
yüzde 50 sinin Almanya’ya gidişini 
engelleyip Türkiye’yi besleyebiliriz. 
AB bu bölgeyi bataklık oluşturmak 
için hiçbir yardımları da olmuyor. 
Türkiye’nin Balkanlar’a çok küçük 
yatırımlarla, insanlarımızı bölgele-
rinde yaşamalarını sağlayabiliriz. 
O bölgelerde barışın, huzurun 
daha güçlü olmasını sağlayabiliriz” 
ifadelerinin kullandı.

Kanaat Önderleri Topluluğunun 
Kurucusu olan İş Adamı ve Tek 
Rumeli TV sahibi Atilla Baykal 
yaptığı konuşmada ise, “Balkan-
lar’dan göç etmiş, Rus Harbi’nin 
dışında 1912 Balkan Savaşları’n-
dan Türkiye’ye gelmiş büyük bir 
Rumeli topluluğu var. Biz bunla-
ra bazı siyasetçilere sorduğumuz 
zaman maalesef sayılarımızı 
yeterli derecede söyleyemiyorlar 
çünkü bilmiyorlar. Ama bunu 
bilmemeleri onların hatası değil. 
Demek ki bizim hatamız ki onlara 

ne kadar bir Türkiye’de yaşayan 
Rumeli toplumu varsa bunlara 
anlatamamışız. İşte bizim konfe-
derasyon, vakıf ve derneklerimiz 
var. Onlar yine görevlerine devam 
edecek. Ama biz onların bölgesel 
yapmış oldukları çalışmaların 
dışında biz daha toplumsal, 
onları bir arada tutabilecek fikir, 
düşünce grubu oluşup bu yapıla-
cak hizmetlere onları yönlendire-
bilmek veya onlarla ortak çalış-
maları yapabilmek için bir araya 
geldik” diye konuştu.

Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Tamer Dodurka ise, “Avrupa 
Birliği bölgede istikrar mıdır yoksa 
menfaatleri doğrultusunda mı ça-
lışmaktadır bizi ne olarak görmek-
tedir. Türkiye’yi gerçekten orada 
bir istikrar unsuru muyuz ? Yoksa 
onların gözünde aynı Körfez ülke-
leri gibi Rusya gibi Çin gibi başka 
emelleri olan bir ülke miyiz bunu da 
merak ediyorum. Bize olan bölge-
nin sempatisi onları kaygılandırıyor 
mu ? Nasıl bakıyorlar meseleye 
merak ediyorum. Bununla ilgili ola-
rak Atilla bey birkaç sayfa tercüme 
eline geçmiş bana onu iletti. Bunu 
toplantıda görüşebilir miyiz dedi. 
Bir rapordu. 2018’de yazılmış. Ama 
2025 yılına kadar Avrupa Birliği’nin 
bölge senaryolarını içeren bir rapor 
özetiydi. Sayın hocamız Kaan 

Gaytancıoğlu bu raporun tamamını 
bizler için gözden geçirdi. Sayın 
Bakan Yardımcım da buradayken 
şimdi bu bölgedeki gelişmelerden 
biraz evvel özetlediğimiz kırılgan-
lıkla en çok etkilenecek ülkelerden 
biri oradaki köklü bağımız nede-
niyle malum biziz. Buna karşı da 
devletimiz çok akıllı bir politika 
karşıda olan bir politika bölgede 
zaten izliyor. Ülkemizde milyon-
larca Rumeli olduğunu söylüyo-
ruz. Ve bu Rumelilerin de sivil 
toplum kuruluşları var. Vakıfları, 
düşünce kuruluşları bu politika 
içerisinde bu kuruluşlar neredeler 
nerede olmalılar. Üniversiteler var. 
Bu politika içerisinde nerelerdeyiz. 
Nerelerde olmalıyız. Bu konuları 
da tartışma gündemi olarak sunu-
yorum” diye konuştu.

AB, Rusya’ya karşı ilerliyor

Ortak hizmet için bir aradayız

Balkan ülkeleriyle köklü bağ var

Eski Bursa Belediye Başka-
nı Recep Altepe ise, “Bizim 
sanayicilerimizin büyük bir 
kısmı zaten Rumeli kökenlidir. 
Zaten bazı tavsiye kararları 
alınır, hükümetimiz Balkan-
lar’a yatırımı desteklerse o 
bölgelerde sanayicilerimiz yatı-
rım yapabilirler. İlla devletin 
parasının harcanmasına gerek 
yok. Yatırımcılarımız hemen 
yakınımızdaki Balkanlar’a 
gidebilirler. Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanlığım döne-
minde Üsküp’teki Türk yatı-
rımlarını Şarık Tara yapıyor” 
ifadelerini kullandı.

Osmanlı’nın kurulduğu toprak-
ların Rumeli olduğunu belir-
ten yazar Yıldırım Ağanoğlu, 
“Belgelerde bu devletin ismine 
de kısaca Devleti Aliye. Bu yüce 
devlet demek. Türkler tarih-
te 120 devlet kurdu. Türkiye 
Cumhuriyeti bizim devletimiz 
olduğu gibi Osmanlı Devleti de 
bizim devletimiz. Bugün hani 
yeni bir mücadele yapıyoruz 
ya. Bize ‘Turkey’ demesinler 
diye. Turkey İngilizce de hin-
di demek. Ona direniyoruz. 
Uluslararası camida diyoruz ki 
Türkiye Cumhuriyeti. Teşekkür 
ediyorum” diye konuştu.

Türkler tarihte
120 devlet kurdu

Balkanlar
çok değerli

Beylikdüzü’nde 
kimse aç kalmıyor

Üsküdar’da balık
ekmek ziyafeti
ÜSKÜDAR Belediyesi, 
kar yağışının etkili olduğu 
süre boyunca gündelik 
hayatın ve ulaşımın sekte-
ye uğramaması için yap-
tığı çalışmalarla Üskü-
darlılardan tam not aldı. 
142 personel, 11 adet kar 
küreme, 37 adet tuzlama 
aracı ve 21 adet iş ma-
kinesi ile ilçe genelinde 
yüzde 85 oranında yol 
açıklığı sağlayan Üsküdar 
Belediyesi, don tehlike-
sine karşı 120 personel 
ile gece çalışmalarını da 
sürdürdü. Bin 789 nok-
tada kar küreme işlemi 
gerçekleştiren Üsküdar 
Belediyesi, yolda kalan 

vatandaşların evlerine 
ulaştırılması konusunda 
destek sağladı ve 43 evsiz 
vatandaşı Üsküdar ve 
çevre ilçelerdeki otellere 
yönlendirdi. Üsküdar 
Belediyesi, yoğun kar 
yağışında Üsküdar’da ya-
şayan her canlı için canla 
başla çalıştı. 732 personel 
ve 203 aracın görev aldığı 
çalışmalarda Veteriner 
İşleri Müdürlüğü’nden 17 
personel ve 5 araç saha-
daydı. Toplamda 375 kg 
mama dağıtımı yapan 
Üsküdar Belediyesi, 27 
kedi ve 13 köpeğe müda-
hale ederek yaşamlarını 
kurtardı.

2025 KRİTİK BİR TARİH


