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Yeni asgari ücret net 5 bin
500 TL oldu. Asgari ücret

zam oranı yüzde 30 seviyesinde
gerçekleşti. Yeni asgari ücret basın
toplantısında konuşan Cumhur-
başkanı Erdoğan, “Türkiye maruz
kaldığı ekonomik tuzaklara karşı
kendi kurduğu programı yürüt-
mektedir. Yeni durumun en somut
olumsuz durumunu kurdaki ve
enflasyondaki olumsuzlukla yaşa-
dık. Esasen enflasyon tüm dünya-

nın öncelikli sorunudur” dedi.
Kamu çalışanları ve emeklilerin
maaşlarına yüzde 40’ın üzerinde
enflasyon farkı ekleneceğini belir-
ten Erdoğan, “Asgari ücretlilerin
kayıplarını telafi etmeyi uygun
gördük. Yeni bir asgari ücret ra-
kamı belirledik. Yeni asgari ücret
temmuz ayından itibaren yüzde
30 oranında ara artış yapıyoruz.
Yeni asgari ücret net 5500 lira ola-
caktır” açıklamasını yaptı. 

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 30 
ORANINDA ZAM YAPILDI

ç

Fikriye Yeğit (56) ile torunu
Zeynep Mira Güler (6) 26

Haziran günü, 2 günlüğüne İstan-
bul'dan Bursa'ya tatile gitmişti. Yol-
dan karşıya geçmeye çalışırken
alkollü sürücünün çarpması so-
nucu Fikriye Yeğit ve torunu haya-
tını kaybetti. Minik Zeynep Mira
Güler'in annesi Gamze Güler, "Ola-
yın sorumlusu kimse
en ağır cezayı alma-
sını istiyorum. Yavaş
gitmiş olsaydı belki
de bunlar olmaya-
caktı. Benim annem
her şeyimdi. Yavrum
daha 6 yaşındaydı”
diye isyan etti. 
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6 bin 500 kadına
elimizi uzattık

İşçi başına devletin işveren-
lere 100 lira destek verece-

ğini ifade eden Erdoğan, “Yeni
asgari ücretin tüm çalışanlarımıza
hayırlı olmasını diliyorum. Asıl as-
gari ücret artışı yılbaşında gerçek-
leşecek. Yılbaşında devreye
aldığımız asgari ücret kadar gelirin
vergi dışında kalması nedeniyle
kamu çalışanlarına bu artış orta-
lama 300 lira olarak yansıyacaktır.
Türkiye büyüdükçe, geliştikçe elin-

deki imkanları milletin her bir fer-
diyle paylaşmayı sürdürecektir”
dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Vedat Bilgin ise “Türk dev-
leti, sosyal bir devlettir” diye ko-
nuştu. TİSK Başkanı Özgür
Burak Akkol da “Ülkemiz için fay-
dalı her kararın arkasında durduk.
Aralıkta güzel bir rakam belirlendi
fakat gelinen konjonktürde yıl 
sonunu beklemeden toplandık”
ifadelerini kullandı. 

DEVLET İŞVERENE 100 LİRA 
DESTEK VERECEK
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CHP Kadın Kolları Genel
Başkanı Aylin Nazlıaka, şiddet

mağduru kadın ve çocuklara ilişkin
yaptıkları çalışmalar kapsamında,
bugüne kadar 6 bin 500 kadının ha-
yatına dokunduklarını söyledi. Naz-

lıaka, “Gerektiğinde
kolluk kuvvetlerini
harekete geçirdik.
Toplu taşımada,
sokak lambasının
yeterli olmadığı bir
yerde ya da yalnız
yürürken ürken tüm
kadınlara sesleniyo-
rum; yalnız değilsin,
biz varız” dedi. 
I SAYFA 7
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Büyükçekmece'de 2017 yılında 7 kişinin hayatını kaybetmesi
ile sonuçlanan helikopter kazasına ilişkin hazırlanan fezle-
kede, TV kulesinin standartlar doğrultusunda işaretlenme-
diği belirtilerek 3 yetkili hakkında hapis cezası istendi

Eczacıbaşı’na ait Sikorsky S-
76C++ tipi helikopter 10 Mart

2017'de, 08.16'da kalkmasının ardından
08.20'de Büyükçekmece TÜYAP Fuar
Alanı'nda bulunan TV kulesine çarpa-
rak düşmüştü. Kazada 7 kişi hayatını
kaybetti. Büyükçekmece Cumhuriyet
Başsavcılığı kazayla ilgili fezlekesini ha-
zırladı. Fezlekede, kazadan 22 saniye

önce pilotun “Kule mule şurdaydı ya”
dediği belirtildi. Herhangi bir plotaj ha-
tasının tespit edilmediği belirtildi.
Endem İnşaat A.Ş.'ye ait TV kulesinin
uluslararası havacılık standartlarına
uygun şekilde işaretlenip ışıklandırılma-
masının kazanın oluşumunda illiyet
bağı taşıyan bir unsur olarak görüldüğü
fezlekede yer aldı. I SAYFA 5
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Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret zam oranını açıkladı. Buna göre, 2022'nin ikinci yarısında ödenecek
aylık net asgari ücret yüzde 30 artışla 5 bin 500 lira oldu. Böylece 4 bin 253 liralık asgari ücrete 1247 lira ara
zam yapıldı. Türk-İş verilerine göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı haziranda 6 bin 391 TL’ye, yoksulluk
sınırı ise 20 bin 818 TL’ye yükselmişti. Açıklanan yeni asgari ücret bile açlık sınırının altında kaldı

Oyuncu Hande Doğandemir,
yeni film projesi için sniper eği-

timleri almaya başladı. Ünlü oyuncu-
nun bu yaz döneminde dinlenmek
yerine 49 isimli yeni bir sinema filmi
için sete çıkacağı öğ-
renildi. İsmail Ha-
cıoğlu ile birlikte
başrolde yer
alacak olan
oyuncu, Tür-
kiye tarihine
geçen bir ola-
yın anlatı-
mıyla izleyici
karşısına çı-
kacak. Film,
IŞID terör
örgütünün
Irak’taki
Türkiye
Musul Baş-
konsoloslu-
ğu’nu kuşatması
ve buradaki 
49 kişiyi rehin 
almasının 
hikayesini 
anlatıyor.
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HANDE, HEDEFİ
12’DEN VURDU!

www.gazetedamga.com.tr
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180 MİLYAR DOLAR GELİR

20 senede 68
liman yaptık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Adil Karaismailoğlu, "Denizci-

lik sektörümüze 2053 yılına kadar
21.6 milyar dolar yatırım gerçekleşti-
receğiz. Bu sayede 180 milyar dolar
milli gelirimize katkı sunacağız.

Kanal İstanbul ile
Türkiye'nin deniz-
yolu taşımacılığın-
daki rolü
güçlenecektir" dedi.
Bakan Karaismai-
loğlu, "2002 yılında
149 olan liman sayı-
mız 217'ye, 37 olan
tersane sayımızı 84'e
çıkardık" açıklama-
sını yaptı. I SAYFA 5
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İNCİLERDEN BİR TANESİ

Belediyecilikte
bir markayız

AK Parti İstanbul İl Başkanı
Osman Nuri Kabaktepe, Ka-

ğıthane'de 22 branşta düzenlenecek
olan yaz spor okullarının açılışında
yaptığı konuşmada, “AK Parti bele-
diyecilikte bir markadır. Kağıthane

de bu markanın en
güzel incilerinden
bir tanesi” dedi. Ka-
baktepe, “Kağıthane
Belediyesi'nin öncü-
lüğünde açılışını ya-
parak görüyoruz. 10
binlerce çocuk bu
yaz, spor okulla-
rında hizmet alacak-
lar” açıklamasında
bulundu. I SAYFA 8
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İstanbul'da işten çıkarılınca,
şirket yöneticilerinin ve ço-

cuklarının fotoğraflarını eskort 
sitelerinde paylaştığı iddiasıyla yar-
gılanan Havva Gülşen (40) hak-
kında, son çalıştığı iş yerinin sahibi
Mücahit Gözel tarafından da suç
duyurusunda bulu-
nuldu. Gözel dilekçe-
sinde "Bir kişi 170
tane aynı suçu işleye-
rek hala elini kolunu
sallayarak gezebili-
yorsa daha ne yap-
ması gerekiyor,
cinayet mi işlemesi ge-
rekiyor?" diye sordu. 
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Denizcilik ve Kabotaj Bayramı
nedeniyle Deniz Temiz Der-

neği, Üsküdar Salacak Sahili'nde
deniz dibi temizliği yaptı. Temizlik
yapan dalgıçlar, ütü, nazar boncuğu,
içki şişeleri ve araba lastiği çıkardı.
Dalgıçlar, farkındalık oluşturmak
amacıyla 'Deniz varsa, hayat var'
pankartı da açtı. Denizden çıkarılan
atıklar arasında ütü, nazar boncuğu,
içki şişeleri, araç lastiği dikkat çekti.
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KULE MULE ŞURDAYDI YA!
Çatalca Kaleiçi
Mahallesi'nde yapı-

lacak olan Kültür ve Sanat
Merkezi hakkında açık-
lama yapan Belediye Baş-
kanı Mesut Üner, “Hayata
geçirdiğimiz her proje va-
tandaşlarımıza verdiğimiz
sözleri tutmanın mutlulu-
ğunu yaşatıyor. Aslında
kültür ve sanat merkezinden çok
daha öte bir merkez yapıyoruz. İçi-
mizde Çatalca’mızı bir an önce daha
yaşanabilir bir hale getirmenin sabır-
sızlığı var” diye konuştu. I SAYFA 9
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Maltepe Belediyesi’nin düzenlediği ve 10
bin kişinin katıldığı geleneksel tekne turları

sona erdi. Yalı ve Büyükbakkalköy mahalleleri-
nin katılımıyla gerçekleştirilen turda kadınlar
açtıkları pankartla “kadına şiddete hayır” dedi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü personel-
leri de kadınlara şiddete karşı mücadele için ha-
zırlanmış en önemli uygulamalardan biri olan
“Kadın Acil Destek Uygulaması – KADES”
hakkında bilgi verdi. I SAYFA 9
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KADINA EL KALKMAZ!

İstan-
bul’da

resmi tarife
olmaksızın
ekmeğe yapı-
lan zamlardan
sonra simite de
zam geldi. İstan-
bul Un İş Esnaf Sa-
natkarlar Odası’nın verdiği bilgiye
göre, 4 liradan satılan 100 gram-
lık simit, 5 liraya çıktı. Kararın
artan maliyetler nedeniyle birkaç
gün önce alındığı belirtildi.

ç
1 SİMİT 5 LİRA!

ASGARI UCRET
5 BIN 500 LIRA!

AÇLIK SINIRI 6 BİN 391 TL, YOKSULLUK SINIRI 20 BİN 818 TL

Beylikdüzü Belediye Baş-
kanı Mehmet Murat

Çalık, Cahit Zarifoğlu Anadolu
Lisesi Okuma Kulübü’ndeki öğ-
rencilerle kitap söyleşisinde bu-
luştu. Nobel Edebiyat Ödüllü
Albert Camus’un “Veba” adlı
romanı üzerine gerçekleştirilen
söyleşide Çalık, “Gençlerin ha-
yata farklı bir şekilde baktığını
düşünüyorum” dedi. I SAYFA 9
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SÖZÜMÜZÜ 
TUTUYORUZ

SUCLU KULE!

Türk Klinik Mikrobiyolji ve Enfeksiyon
Hastalıkları Derneği Başkanı ve Sağlık

Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof.
Dr. Serap Şimşek Yavuz, koronavirüs vakala-
rında artışa dikkat çekerek, "İstanbul'da ciddi 
bir patlama var. Şu an test pozitifliği benim
bildiğim birçok kurumda yüzde 30'un üzerine
çıkmış durumda" diye konuştu. I SAYFA 4

İstanbul Vakfı’nın, Dilek
İmamoğlu’nun kız çocukla-

rının eşit şartlarda yaşaması ve 
eğitimlerine katkı sağlama fikriyle
öncülüğünü yaptığı “Büyüt Hayal-
lerini” projesi kapsamında burs
sağladığı 300 öğrenciden 30’u
okullarından mezun oldu. I SAYFA 13
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Beylikdüzüspor
hedef büyüttü SAYFA 15



Yaz aylarıyla birlikte çocukların 
açık havada daha fazla zaman 
geçirmesi, özellikle aşırı sıcak 

havalarda bazı hastalıklarla daha 
fazla karşılaşmalarına neden 
olabiliyor. Acıbadem Üniversi-
tesi Atakent Hastanesi Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı 
Prof. Dr. Aziz Polat yaz sıcak-
larında yolculuk, güneşin al-
tında uzun süre kalma, mekan 
ve iklim değişikliği, beslenme 
değişikliği gibi etkenlerin 
çocukların sağlığını olumsuz 
etkilediğini belirterek “Yaz 
aylarında çocuklarda güneş 
yanığı ve sıcak çarpması, bulantı, kus-
ma, ishal, kulak ve göz enfeksiyonları, 
idrar yolu enfeksiyonu, yaz gribi ve 
klima çarpması gibi sorunlarla çok sık 
karşılaşıyoruz. Ancak çocukların ve 
ailelerinin yaz keyfinin kabusa dönüş-
memesi, hastalıklardan uzak bir tatil 
geçirmeleri alınacak bazı önlemlerle 
mümkün olabilir” diyor. Prof. Dr. 
Aziz Polat, yaz hastalıklardan korun-
mak için alınabilecek 10 etkili önlemi 
anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde 
bulundu. 

Bol su içirin
Sıcak ve nemden dolayı vücudun su 

kaybı ve su ihtiyacı artar. Bu nedenle 
bebeğinizi daha sık emzirin, çocukla-
rın da yaşına ve kilosuna göre her gün 
1,3-2 litre su içmelerine özen gösterin.

İlaç çantası yapın
Tatilde ihtiyaç duyabileceğiniz 

çocuk ilaçlarını mutlaka yanınıza alın. 
Ağrı kesici ve ateş düşürücü şuruplar, 
güneş kremleri, sinek kovucular, cilde 
sürülen pişik, yanık ve alerji kremleri, 
ateş ölçer, yara bandı, buz torbası 

mutlaka yanınızda olmalı.

Güneşten koruyun
Yazın çocuklarda güneş çarpmasına 

çok sık rastlandığından çocuklarınızın 
güneşte kalma süresi ve saatlerine 

dikkat edin. Güneşteki zararlı 
ultraviyole ışınları da kısa 
dönemde ciltte yanıklara, 
uzun dönemde cilt kanserine 
yol açabiliyor. Bu nedenle 
güneşe çıkmadan yarım saat 
önce güneş kremini mutlaka 
sürün. Güneş gözlüğü, şapka 
ve giysilerle güneşin zararlı 
ışınlarından korunması için 
önlem alın.

Temizliğe özen gösterin
Sebze ve meyveleri iyice yıkama-

dan yememesine dikkat edin. Suyun 
temizliğinden emin olun. Tesislerde 
özellikle tuvalet hijyeni çok önemli. 
Yeterince klorlanmış ve kalabalık 
olmayan havuzları kullanın, temiz de-
nizde yüzdürün. El, ayak, cilt ve vücut 
temizliğine dikkat edin. Çocuklara 
sık sık duş aldırın. Bunlar sayesinde 
birçok mikrobik hastalık önlenmiş 
olacaktır.

Sağlıklı beslenin
Çocuk beslenmesinde 

kahvaltı vazgeçilmez 
olmalı. Süt, 
yumurta, 
peynir, 
bal, 
tere-

yağ, domates, salatalık, yeşillik, 
kepekli veya tam buğday ekmek, taze 
meyve suyu tercih edin. Çay içecekse 
açık olmalı. Yağlı, kızartılmış ağır 
yemekler veya fastfood yerine, sebze 
ağırlıklı, zeytinyağlı, sindirimi kolay 
yemekler yedirin. Yemekler günlük 
olmalı ve uzun süre dışarıda bekletil-
memeli. Özellikle tavuk, sütlü ve kre-
malı pastalar sıcakta kolayca bozulup 
besin zehirlenmesine yol açabilir. Ara 
öğünlerde yoğurt, cacık, meyve tü-
ketilebilir. Dondurma günde 1-2 top 
yenebilir. Şeker, çikolata, cips, abur 
cubur gıdalar sağlığa zararlı olduğu 
gibi, özellikle yaz aylarında ishale de 

yol açabileceğinden uzak tutun.

Klimaya dikkat edin
Prof. Dr. Aziz Polat “Çocuklar 

ani ısı değişikliklerine uyum sağla-
yamazlar. Oda çok serin olmamalı, 
sıcaklık 18-21 dereceye ayarlanmalı. 
Çocuklar odada iken uzun süre klima 
çalıştırılmamalı. Klimanın karşısında 
durulmamalı. Klima etkisiyle nezle 
benzeri semptomlar, burun akıntısı, 
burun tıkanıklığı, boğazda kuruluk, 
ağrı, öksürük olabilir. Temizliği iyi ya-
pılmamış klimalardan bazı mikroplar 
bulaşıp akciğer enfeksiyonu yapabilir” 
diyor.

Mayo ya da bikinisini değiştirin
Özellikle kız 

çocukları idrar 
yolu enfek-

siyonuna 
daha 

yat-

kın olduklarından; havuz ve deni-
zin temiz olması, suda uzun süre 
kalmaması, ıslak kıyafetlerin hemen 
değiştirilmesi, sık sık duş alınması, 
tuvalet temizliğinin iyi yapılması, id-
rarını uzun süre tutmaması, kabızlık 
varsa tedavi edilmesi çok önemli. İd-
rar yaparken ağrı, sık idrara gitme, 
idrardan kan gelmesi, ateş, karın 
ağrısı, kusma durumunda hastaneye 
başvurun.

Haşerelere karşı tedbir alın
Sivrisinek ısırmasına karşı oda için-

de kullanılan sinek kovucu aparatlar 
veya cibinlik kullanılabilir. Arı, böcek, 
akrep gibi haşeratın çocuklara yaklaş-
maması için tedbir alın.

Uyku düzenini sağlayın
Çocukların tatilde uyku düzenleri 

değişiyor. Ancak çocukların büyüme-
leri ve dinlenmeleri için yeterli süre 
(10-12 saat) uyumaları gerekiyor. 
Düzenli uyku için oda sıcaklığı çok 
soğuk veya çok sıcak olmamalı, akşam 
yemekleri geciktirilmemeli ve ağır 
olmamalı, oda sessiz ve loş olmalı, 
yatmaya yakın hiçbir şey yenmemeli. 
Telefon ve tabletin de yatmadan iki 
saat önce kapatılmasına dikkat edin.

Prof. Dr.  
Aziz Polat

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

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

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

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

Protein kaçağına dikkat

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

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

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

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

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

İdrar sıkıntısı belirti

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

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

Son teknolojik tedaviler 

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

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

SERTLEŞME
PROBLEMİ 

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

60-80 yaş aralığındaki 247
katılımcıyı gözlemleyen yeni
bir çalışma, yürüme gibi fizik-
sel aktivitelere katılmanın,
beyni olumlu bir şekilde
etkileyebileceğini buldu.
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Prof. Dr. Aziz Polat, yaz hastalıklardan korunmak için alınabilecek 
10 etkili önlemi anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu

COCUKLARI GUNESCOCUKLARI GUNES  
CARPMASIN!CARPMASIN!

SEMANUR POLAT

YAKINDAN 
TAKiP EDiN
KAZA ve boğulmalara karşı çocukları 
yakından izleyin ve acil müdahale için 
yakınlarında bulunun. Küçük çocukları tek 
başına kesinlikle bırakmayın. Acil yardım 
için hemen 112’yi arayın.

Yüzünü gerdir 
GENCLES
Memorial Sağlık Grubu Medstar Topçular Hastanesi Estetik, Plastik 
ve Rekonstrüktif Cerrahi Bölümü’nden Op. Dr. Mustafa Keleş, iple 
yüz germe işlemi hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı

Memorial Hastanesi Ağız ve 
Diş Sağlığı Bölümü’nden Dr. 
Dt. Berna Turgut,  diş implantı 
tedavisi hakkında bilgi verdi

İLERLEYEN yaş,  ge-
netik ve çevresel fak-
törler, yanlış beslenme 

alışkanlıkları, sigara kullanımı, 
az su tüketimi gibi etkenler cilt 
yaşlanmasına ve yüzde sarkma-
lara neden olabiliyor. Ameli-
yatsız yüz gençleştirme işlem-
leri arasında son dönemlerde 
gençlik ipi de olarak bilinen iple 
yüz germe uygulaması başarılı 
sonuçları ile öne çıkıyor. Me-
morial Sağlık Grubu Medstar 
Topçular Hastanesi Estetik, 
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi 
Bölümü’nden Op. Dr. 
Mustafa Keleş, iple yüz 
germe işlemi hakkında 
bilinmesi gereken-
leri anlattı. İple yüz 
germe, özel dikişlerle 
yüzde gerdirme ve 
yumuşak dokuda 
sıkılaştırmayı hedef-
lemektedir. Bu işlem 
sarkık yüz hatları olan 
veya kaş, orta yüz, çene 
ve boyunda yaşlanma 
belirtileri olan kişilere 
uygulanabilmekte-
dir. Geçici bir yüz 
germe etkisi isteyen 
hastalarda bu 
yöntem ile 
istenilen 
estetik 
sonuçlar 

alınabilmektedir. İple yüz 
germede kişisel ihtiyaca 
uygun olarak tek böl-
geye uygulama yapmak 
mümkündür. Kullanılan 
materyal kısa, çift yönlü, 
uzun çift yönlü, dikenli 
sütür veya uzun tek yönlü 
gibi farklı çeşitlerde olabi-
lir. Farklı özellikleri bulu-
nan bu ipler yüzde çeşitli 
etkiler elde etmek için 
kullanılır. Bu işlem klasik yüz 
germe ameliyatları ile kombine 
edilerek de uygulanabilir.

Günlük yaşantıya engel değil
İple ameliyatsız yüz 

gençleştirme işlemi 
30 dakika ila 1 

saat arasında ya-
pılabilmek-
tedir. Bu 

işlemlerin 
uygu-
landığı 

hastalar 1-2 
saat gibi kısa 

sürede günlük 
yaşantılarına 

devem edebilir. 
İple yüz germe 

gibi işlemler ge-
çici bir yüz 

germe 

etkisi elde etmek için 
uygun tekniklerdir. 
Sonuçları korumak veya 
geliştirmek için yeni 
ipliklerin eklenmesi 
gerekebilir. Bu süre 
hastalara göre farklılık 
göstermekle birlikte, 
ortalama 1-2 yıl olabilir. 

Diğer tekniklerle 
kombine edilebilir

İple yüz germe işlemi botoks 
veya geçici dermal dolgu 
uygulamaları gibi görülmelidir. 
Çünkü belirli bir süre sonra 
işlemin etkisi geçer ve bu 
durumun başarısızlık olarak 
değerlendirilmemesi gerekir. 
İple yüz germe, diğer cerrahi 
olmayan tekniklerle birlikte 
kombine edilebilir ve daha 
hedeflenen genç görünüm sağ-
lanabilir. İple yüz germe işle-
minden sonra şakaklarda veya 
kulak arkasında geçici rahatsız-
lık ve ağrı hissi olabilir. Şişlik 
ve morluk minimal düzeydedir. 
Bazı hastalar ağızlarını genişçe 
açmakta zorluk çekebilirler ve 
ancak bu durum günlük yaşamı 
etkilemeyecektir. İşlem yapılan 
alandaki katlanma görüntüsü 
iki ila üç hafta içinde kaybolur. 
İşlemin bu konuda tecrübeli 
uzmanlara, uygun koşullarda 
yaptırılması işlem başarısı ile 
genel sağlığın korunması açı-
sından çok önemlidir. 

ESTETİK görünüm 
ve sağlık açısından 
kötü sonuçlar doğu-

ran diş eksikliği sorunu gün-
cel bir tedavi yöntemi olan 
diş implantı ile çö-
zümlenebiliyor. Kron 
ya da köprü protezi 
uygulaması yerine 
alternatif olabilen 
implant sayesinde 
diğer dişlerin zarar 
görmesinin de önüne 
geçiliyor.  Yara 
iyileşmesini olum-
suz yönde etkileyen 
sigara kullanımı ve 
kötü ağız hijyeni tedavinin 
başarı oranını düşürerek, 
implantın kullanım süresini 
kısaltıyor. 

İmplantlar diş kökünü  
taklit eder

Günümüzde diş eksiklik-
lerinde sıklıkla kullanılan ve 
güncel bir tedavi yöntemi 
olan diş implantı, ağızda 
eksik olan dişlerin yerine 
çene kemiği içerisine yerleş-
tirilen ve diş kökünü taklit 
eden titanyum vidalardır. Bu 
vidaların üzerine, hastaya 
uygun olarak planlanan diş 
protezleri ile eksik dişlerin 
yeri hem fonksiyonel hem 

de estetik olarak tamamlan-
maktadır.

Komşu dişlerin  
küçültülmesi gerekmez

İmplant tedavisi kron ya da 
köprü protezi uygulaması ye-

rine alternatif olabile-
cek bir tedavi şeklidir. 
Bu sayede köprü 
protezlerinin yapımı 
için boşluğa komşu 
dişlerin küçültülme-
sine gerek kalmadan 
ağız içinde bulunan 
eksik diş tamamlana-
bilmektedir. Ayrıca 
yeterli sayıda destek 
dişi bulunmadığı için 

hareketli protez kullanmak 
zorunda kalan hastalara da bu 
tedavi sayesinde sabit protez-
ler uygulanmış olur. Hareketli 
protez kullanan ama kemik 
yetersizliğinden dolayı pro-
tezi tutmayan hastalarda da 
implant yerleştirilip proteze 
bağlanarak protezin tutuculu-
ğunun artması sağlanabilir.

İmplant için kemik  
uygunluğuna bakılır

İmplant tedavisi yapılacak 
hastanın öncelikle genel sağ-
lık durumu değerlendirilmek-
te ve ağız içi muayenesi yapıl-
maktadır. Hastanın tedaviden 
beklentilerine ve üç boyutlu 

radyografik görüntüler ile 
mevcut kemiğin implant için 
uygunluğuna bakıldıktan son-
ra hangi uzunluk ve çapta, kaç 
adet implant uygulanacağına 
karar verilmektedir.  Estetik 
değerlendirmeler de yapıla-
rak hastaya en uygun üst yapı 
seçimi gerçekleştirilir.

İşlem süresi implant  
sayısına göre değişir

Operasyon öncesinde varsa 
reçete edilen ilaçların alınma-
sı gerekmektedir. Cerrahi bir 
işlem olan implant operas-
yonundan önce sadece işlem 
yapılacak bölge lokal anestezi 
ile uyuşturulur ve ardından 
çene kemiğinde yuvalar açı-
larak bu yuvalara implantlar 
yerleştirilir. İşlemin sonunda 
açılan bu yuvalar dikişlerle 
kapatılarak operasyon son-
landırılır. Bu işlemin süresi 
uygulanacak implant sayısına 
göre farklılık gösterirken, 
her bir implantın kemik içine 
yerleştirilmesi yaklaşık 10 
dakika sürmektedir. Operas-
yondan ortalama bir hafta 
sonra dikişler alınarak kontrol 
muayenesi gerçekleştirilir. 
İşlem sonrasında antiseptik 
gargaraların kullanımı ve iyi 
bir ağız bakımı iyileşme süre-
cinin hızlanmasına yardımcı 
olmaktadır. 

AYNUR CİHAN
HACER KÖSE

Op. Dr.  
Mustafa Keleş

DIŞ IMPLANTI 
hakkında bilgi

Dr. Dt.  
Berna Turgut



İstanbul’da yabancı uyruklu kişiler için sahte eğitim ve çalışma belge-
leri düzenleyen şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Sahtecilik, 
evraklardaki cumhuriyet anlamına gelen ‘republic’ kelimesini, ‘p’ harfiy-
le, ‘pepublic’ şeklinde yazınca ortaya çıktı. Operasyonda 6 şebeke üyesi 
gözaltına alınırken, çok sayıda sahte belge ve para ele geçirildi

ESKI SEVGILISINI
KACIRMAK ISTEDI
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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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Gaziosmanpaşa’da bir elektrikçiye giren 5 hırsız, yaklaşık 100 bin TL’lik 
ürünü çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlar kendilerine uyaran vatandaşları 
satırla tehdit ederken, o anlar saniye saniye kameraya yansıdı

Kadıköy’de eski sevgilisinin kaldığı evden zorla dışarı çıkaran şüpheli, geldiği taksiyle kaçırmaya çalıştı.Taksiye binmek 
istemeyen kadının çığlıklılarını duyan çevredekiler yardıma koştu. O anlar çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

İstanbul’da yabancı uyruklu kişiler için sah-
te eğitim ve çalışma belgeleri düzenleyen 
şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. 
Sahtecilik, evraklardaki cumhuriyet anlamı-
na gelen ‘republic’ kelimesini, ‘p’ harfiyle, 
‘pepublic’ şeklinde yazınca ortaya çıktı. Ope-
rasyonda 6 şebeke üyesi gözaltına alınırken, 
çok sayıda sahte belge ve para ele geçirildi

HEM SUÇLU HEM GÜÇLÜ!

İSTANBUL Emniyet Müdür-
lüğü Mali Suçlarla Mücadele 
Şube ekipleri, bazı yabancı 

uyruklu kişilerin Türkiye’de ikamet 
etmek, eğitim ve öğretim almak ve 
çalışabilmek için başvurularda kul-
landığı evrakların sahte olduğu ihbarı 
üzerine inceleme başlattı. Ekipler, 
resmi kurumlara başvuran yabancı 
uyruklu kişilerin evraklarını tek tek 
kontrol etti. Çok sayıda evrak üze-
rinde, ‘cumhuriyet’ anlamına gelen 
‘republic’ kelimesinin ‘p’ harfiyle, ‘pe-

buplic’ şeklinde yazıldığı belirlendi. 
Bu tespit üzerine kapsamlı çalışma-
lar yapan mali polis, evrakların bir 
şebeke tarafından organize olarak 
düzenlendiğini ortaya çıkardı.

Sahte belge düzenlemişler
Şebeke üyelerini takibe alan ekipler, 
şüphelilerin sahte evrak düzenlemek 
için kullandığı Fatih’teki bir adrese 
operasyon düzenlendi. Operasyonda 
6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan 
aramalarda çok sayıda sahte evrak ele 

geçirildi. Ele geçirilen sahte evraklar 
arasında cezaevi görüş belgesi, göç 
idaresi ikamet izni, vekaletname, kim-
lik, pasaport, taahhütname, adli sicil 
belgesi, ehliyet, nüfus ve vatandaşlık 
müdürlükleri adına düzenlenmiş 
protokol belgesi, farklı konsolosluk, 
kamu kurum ve kuruluşlar adına 
düzenlenmiş kaşe ile sahte 16 bin 450 
dolar ve 17 bin lira para da olduğu 
görüldü. Adreste aynı zamanda bu 
evrakları hazırlamak için kullanı-
lan fotokopi makinesi, yazıcı, sahte 

kimlik yapımında kullanılan grafik 
çizimlerin yer aldığı bellek, dizüstü 
bilgisayar, kimlik kartı aparatları gibi 
malzemelerde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri sürüyor
Gözaltına alınan şüphelilerden 3’ü 
emniyetteki işlemlerinin ardından 
adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 
2’si tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol 
şartıyla serbest kaldı. Diğer 3 şüp-
helinin emniyetteki işlemleri devam 
ediyor. DHA

OLAY, saat 05.00 sıraların-
da Gaziosmanpaşa Akdeniz 
Caddesi üzerinde meydana 

geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah 
saatlerinde bir minibüs ile elekt-
rikçinin önüne yanaşan 5 hırsız 
işyerinin kepenklerini keserek 
içeriye girdi. İçeriye giren hırsız-
lar dükkanda bulunan yaklaşık 
100 bin TL’lik ürünleri minibüse 
yükleme başladı. Dükkanın alarmı 
çalınca, mahalledeki vatandaşlar 
hırsızlara müdahale etti. Hırsızlar 
ise kendilerine engel olmaya çalışan 
vatandaşlara satır sallayarak dükkanı 
soymaya devam etti. Soygun anı ve hır-
sızların kaçış anı saniye saniye güvenlik 
kamerası ve cep telefonu kameralar 
tarafından görüntülendi. Polis konu ile 
ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

Vatandaşa silah doğrulttular
İşletme sahibi Saim Karakaya, “Sabah 
05.17 sıralarında buraya bir çete 
şeklinde 5 kişi geliyorlar. O esnada 

insanlar falan da geçiyor tabi ama 
aldırmadan kepengi kırıp içeriye 
giriyorlar. Alarm çalıyor ama umur-
samıyorlar tepki veren insanlara da 
silah doğrultuyorlar. Alarm şirketi 
beni aradı ben çıkıp geldim hemen. 
Durum bu haldeydi. Biz hırsızlar 
yakalansın istiyoruz mal güvenliği-
miz geçtik can güvenliği çok önemli. 
Tepki veren insanlara silah doğrultu-
yorlar. Hayatımız çok riskli gerçekten 
canımız yandı. Başkasının canı yansın 
istemiyoruz gerçekten. Burası gerçek-
ten işlek bir cadde ama umurlarında 
değil gerçekten” dedi.

Kadıköy’de eski sevgilisinden ayrılan 
Ç.G. isimli kadın arkadaşı B.B.K. 
evine taşındı. İddiaya göre, ge-

çen pazartesi günü 22.00 sıralarında eski 
sevgilisinin kaldığı eve gelen M.T tehdit ve 
hakaretler savurarak eve zarar verdi. Bir 
süre sonra evden ayrılan M.T salı günü sa-
bah saatlerinde tekrar Ç.G.’nin kaldığı eve 
geldi. Zorla eve giren saldırgan Ç.G.’yi darp 
ederek  dışarı çıkardı. Saldırgan ,kolundan 
tuttuğu kadını yol boyunca sürükleyerek 
sokağın başında bekleyen taksiye zorla 
bindirmeye çalıştı. Ç.G.’nin yardım çığlık-
larını duyan çevredeki esnaf yardıma koştu. 
Çevredekiler kadının taksiye bindirilmesine 
engel olarak polise haber verdi. Olay yerine 
gelen polis ekipleri şüpheli M.T.’yi  gözaltı-
na aldı. Olay yerinde yapılan incelemede ise 
şüpheliye ait olduğu öğrenilen bir bıçak ele 
geçirildi.

Biz de babayız
Esnaf Ali Osman Filiz “Sabah saatlerinde 
dışarıdan yardım çığlıkları duydum. Genç 
bir kadının evinden zorla çıkartılarak,taksiye 
bindirilmek istenmesine şahit olduk. Diğer 
esnaf arkadaşlarla olaya müdahil olduk. 
Bende 4 kız babasıyım,kendi evladımız gibi 
saldırganın elinden aldık.Polisler gelerek 
gözaltına aldı”dedi. DHA

ESNAF Yalçın Yıldırım ise 
“Kadının kolundan çekilerek 
zorla taksiye bindirilmek istendi.
Çevredeki esnaflarda kadına 
yardımcı oldu. Adamın birkaç 
kez kadını darp etmeye çalışmış.

Kadını kaçırmaya çalışmış,taksici 
de gitmemiş. Bütün esnaf kadına 
yardım etti” diye konuştu. Em-
niyetteki işlemlerinin ardından 
adliyeye sevk edilen M.T tutukla-
narak cezaevine gönderildi. 

Bütün 
esnaf kadına 
yardım etti

AVANAK SEBEKE!AVANAK SEBEKE!

Az daha 
öleceklerdi!

SANCAKTEPE’DE ters yönde 
ilerleyen  İETT otobüsü, yolun 
karşısına geçmeye çalışan 

anne ve çocuğuna çarptı. Çarpmanın 
etkisiyle metrelerce savrulan çocuk ya-
ralanırken, anne kazayı hafif sıyrıklarla 
atlattı. O anlar güvenlik kamerasına 
yansıdı.  Kaza, Sancaktepe Emek Ma-
hallesi Namık Kemal Caddesinde dün 
14.45 sıraların-
da meydana 
geldi. İddiaya 
göre, ters yönde 
ilerleyen İETT 
otobüsü has-
taneye gitmek 
için yolun karşısına geçmeye çalışan 
anne ve  çocuğuna çarptı. Çarpmanın 
etkisiyle çocuk metrelerce savrularak 
yaralandı. Anne ise kazayı hafif sıyrık-
larla atlattı. Kazayı gören çevredekiler 
çocuğu kucaklayarak Prof. Dr. İlhan 
Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştır-
ma Hastanesi’ne götürdü.  Kaza anı ise 
güvenlik kamerasına yansıdı. DHA

Tuzla’da korkutan 
GEMi YANGINI

TUZLA’DA tersanede Shoyo maru 
isimli kuru yük gemisinin makine 
dairesinde çıkan yangın itfaiye 

ekiplerince söndürüldü. Yangında ölen 
ya da yaralanan olmazken, gemide hasar 
oluştu. Tuzla’daki bir tersanede bakı-
ma alınan Saint Kitts ve Nevis bayraklı 
Shoyo maru isimli kuru yük gemisinin 
makina dairesinde saat 09.00 sıralarında 
yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine 
itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 
İtfaiye ekipleri bakıma alınan geminin 
makine dairesindeki yangını kısa sürede 
söndürdü. Yangında ölen ya da yarala-
nan olmazken gemide hasar oluştu. DHA

Ayak üstü 
dolandırıcılık

OLAY, saat 08.30 sıralarında Şiş-
li’de meydana geldi. Şişli’de farklı 
yol kenarlarında bekleyen ve yol-

dan geçen araçları motorumun parçası 
bozuldu diyerek durdurup, insanları 
kandıran ve onlardan para isteyen do-
landırıcı bir araçtan daha para isterken 
görüntülendi. Ardından dolandırıcıyı 
takip etmeye başlayan basın mensup-
ları, onu yine bir aracı durdurup para 
isterken görüntüledi. Kendisini görün-
tüleyen basın mensuplarını fark eden 
dolandırıcı basın mensuplarının üzerine 
gelerek tehditler savurdu. “O kaydı 
silin daha kötü olacak”, “Bana bakın o 
kayıt bir yerde çıksın ikinizin simasını 
aldım, sizinle görüşeceğim” diyerek 
gazetecilerin üzerine yürüdü. Dolan-
dırıcı, basın mensuplarının olay yerine 
polis çağırması üzerine bozuk olduğu-
nu iddia ettiği motoruna binerek olay 
yerinden uzaklaştı. Öte yandan cebinde 
ise tornavida olduğu görüldü.

Zorla eve giren saldırgan Ç.G.’yi 
darp ederek  dışarı çıkar-
dı. Saldırgan ,kolundan tuttu-
ğu kadını yol boyunca sürükle-
yerek sokağın başında bekleyen 
taksiye zorla bindirmeye çalıştı. 
Ç.G.’nin yardım çığlıklarını duyan 
çevredeki esnaf yardıma koştu.
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KÜçÜKçeKmecelilerin
Kurban Bayramı’nda ibadet-
lerini gönül rahatlığıyla yapa-

bilmeleri için çalışmaların devam
ettiğini belirten Küçükçekmece Bele-
diye Başkanı Kemal Çebi, “Temizlik
imandandır. Hem maddi, hem manevi
temizlik yaparak, aklımızı, gönlümüzü
temiz tutmamız gerekir. Küçükçekme-
celilerin bayram heyecanını daha
temiz, rahat ve hijyenik ortamlarda hep
birlikte yaşaması için özveriyle görevini
yerine getiren çalışma arkadaşlarıma
teşekkür ederim. Tüm Küçükçekmece-
lilerin Kurban Bayramı’nı kutluyor,
huzur içinde yaşanacak nice bayramlar
diliyorum” diye konuştu.

Ring sefer yapılacak

Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı

ekipler, cami ve cemevlerinde halılar-
dan, kapı kollarına, ayakkabılıklardan,
dolaplara her noktayı tek tek temizliyor.
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
ekipleri ise ibadethanelerin şadırvanları
ve avlularında temizlik çalışmasına
devam ediyor. Çalışmalar kapsamında,
cami içindeki halıları profesyonel maki-
nelerle süpüren ekipler, kapı, cam ve
duvarları silerek, dezenfeksiyonlarını
gerçekleştiriyor. Kent genelindeki me-
zarlıklar da bayram ziyaretine hazırla-
nıyor. Tepeüstü, Şenlikköy, Sefaköy,
Kanarya, Altınşehir ve Halkalı olmak
üzere ilçedeki 6 mezarlıkta ekipler, te-
mizlik ve çevre düzenleme çalışmalarını
sürdürüyor. Küçükçekmece Belediyesi,
Arife günü de kent genelindeki mezar-
lıklara belirlenen noktalardan ring se-
ferleri düzenleyecek.

T ürk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfek-
siyon Hastalıkları Derneği (KLİ-
MİK) Başkanı ve Sağlık Bakanlığı

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr.
Serap Şimşek Yavuz, maymun çiçeği ve ko-
ronovirüs ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Maymun çiçeğinde ilk vakanın açıklanma-
sını değerlendiren Yavuz, "Ciddiye alarak
hastalık takibi yapmamız gerekiyor. Örne-
ğin bu vaka Türkiye kaynaklıysa, kimlerle
temas etmiş, hastalığı ilk nereden kapmış,
ciddi bir filyasyon çalışması yapılmalı ki,
yakın çevresi hemen aşılanarak salgının
önüne geçilebilsin" dedi.

Yakın temas önemli

Prof. Dr. Yavuz, hastalığın bulaşması için
oldukça yakın temas gerektiğini belirterek,
"Hastalık solunum yoluyla Kovid gibi çok
kolay bulaşan bir hastalık değil. Koviddeki
gibi büyük bir patlama beklemediğimizi
söyleyebilirim ama, önemsiz diyebileceği-
miz bir durumda da değiliz. Özellikle bu
vaka Türkiye kaynaklı ise, bir grup içinde
yayılma olasılığı yüksek anlamına gelir. Şu
ana kadar dünyada genellikle yaş grubu
olarak, sanırım bu hasta da o şekilde, 20-
40 yaş arası, çok da sağlık problemi olma-
yan kişiler arasında gelişiyor. Genellikle de
cinsel ilişki sırasındaki yakın temastan kay-
naklanıyor. Ama cinsel yolla bulaşan bir
hastalık etkeni değil. Cinsel salgılardan bu-
laşmıyor. Deriden, yakın temasla bulaşabi-
liyor. Yani derideki yaralara dokunmayla ya
da o lezyonları olan kişinin yatak çarşafları
ile temasla bulaşabiliyor. Yakın temas ger-
çekten çok önemli bu hastalıkta" dedi.

Tanımlama yapılmalı

Hastanın yurt dışı kaynaklı bir vaka olma-
ması durumunda ise, daha derin bir filyas-
yon çalışması yapılmasının şart olduğuna
değinen Prof. Dr. Yavuz, "Bizde hala vaka
tanımlaması yok. Bir kere bir aksiyon ala-
bilmeniz için sürveyans takibi çok kritik. Bir
hastalık var mı, hastalık dediğimiz şey
nedir, semptomlar nasıl tanımlanır, sürve-
yans bu anlama gelir. Kime maymun çiçeği
vakası diyeceğimizi, standart ölçütlerle ta-
nımlamalı ve bunu her yere, bütün sağlık
kuruluşlarına duyurmalıyız. Biz KLİMİK
Derneği olarak bunu yaptık, DSÖ ve diğer
kuruluşların önerileriyle değerlendirerek.
Ama bunu Sağlık Bakanlığı'nın yapması 

neden kritik? Biz dernek olarak atıyorum
hastanelerin en fazla yüzde 50'sine ulaşabi-
lirken, Bakanlık tüm hastanelere ulaştırabi-
lir bu bilgiyi. Böylece hekimler de hangi
daldan olursa olsun bu tarz kliniklerde
böyle şüpheli bir vaka görürsen örnek al
mesajının verilmesi gerekiyor" şeklinde ko-
nuştu.

10 bin kişi öldü

Kovid salgını bitmiş gibi davranıldığına da
işaret eden Prof. Dr. Yavuz, sözlerini şöyle
sürdürdü: "Şu aşamada maalesef Kovid
travmamız hala devam ediyor. Şu an İstan-
bul'da ciddi bir patlama yaşıyoruz. Test po-
zitifliği, benim bildiğim birçok kurumda
yüzde 30'un üzerine çıkmış durumda. Se-

vindirici tek haber, en azından yani tam aşı-
lılarda hafif seyrediyor. Ama aşısız ya da
eksik aşılı bir sürü insan var. Zaten Kovid
için şu an toplu taşımada maske kullanma-
nız lazım. Geçen yılki Omicron dalgasını
hatırlayın, hafif geçecek dedik ama 10 bin
kişi öldü. Maymun çiçeğine gelirsek basit,
çok yakın olmayan temaslarla bulaşması
çok çok zor. Aynı evde yaşamak, hasta ki-
şiyle aynı yatağı paylaşmak, cinsel ilişki ya
da mesela aynı ev içinde çok yakın sosyal
ilişki olabilir, bulaşma yolu bu. İngiltere,
Portekiz, İspanya, Amerika'da vaka sayıları
çok arttı. en son dünyadaki vaka sayısı 5
bini aşmış durumdaydı. Dolayısıyla bun-
dan da korkarak ülkeler aşı ve antiviral ilaç
stoğu da yapmaya başladılar." DHA

Atatürk 
hedef koydu
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nede-
niyle bir mesaj yayımlayan Volkan
Yılmaz, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk,
‘Denizciliği Türk’ün büyük ulusal 
ülküsü olarak düşünmeli ve onu az
zamanda başarmalıyız.’ diyerek de-
nizlere hâkimiyetin önemini ortaya
koymuş ve bizlere ulusal bir hedef
olarak göstermiştir” dedi

Silivri Belediye
Başkanı Volkan
Yılmaz, 1 Tem-

muz Denizcilik ve Kabotaj
Bayramı münasebetiyle bir
mesaj yayımladı. Başkan
Yılmaz, mesajında şu ifade-
lere yer verdi; “Üç tarafı de-
nizlerle çevrili ülkemizde,
1926 yılında yürürlüğe giren
Kabotaj Kanunu ile kendi
karasularımızda egemenliğimiz ilan edilmiş
ve bu tarihten sonra denizcilik sektörümüz
hızlı bir gelişme dönemi içerisine girmiştir. 96
yıl önce kabul edilen Kabotaj Kanunu, vatan
topraklarımızın ve karasularımızın korun-
ması adına oldukça önemlidir. Kabotaj Ka-
nunu, etrafımızdaki ülkelerde yaşanan
savaşlar, uluslararası stratejik hamleler ve ti-
caret güzergâhları açısından da ülkemizin
elini güçlendirmiştir. Cumhuriyetimizin ba-
nisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, “Denizci-
liği Türk’ün büyük ulusal ülküsü olarak
düşünmeli ve onu az zamanda başarmalı-
yız.” diyerek denizlere hâkimiyetin önemini
ortaya koymuş ve bizlere ulusal bir hedef
olarak göstermiştir. Siyasi, ekonomik, coğra-
fik ve sosyal açından hayati öneme sahip
olan denizlerimizi korumak, bizden sonraki
nesillere sağlıklı ve temiz bir şekilde bırak-
mak hepimizin ortak görevi ve sorumluluğu-
dur. Marmara Denizi’ne 42 kilometre kıyısı
bulunan ve tarihiyle, kültürüyle, doğasıyla
eşsiz bir güzelliğe sahip olan Silivri’de, şehri-
mizi ve denizimizi temiz tutmak, korumak ve
gözetmek, geleceğimizin teminatı olan ço-
cuklarımıza bırakacağımız en güzel mirastır.”

ÜnlÜ bağ-
lama sanat-
çısı Cengiz

Özkan’ın, Ataşehir Be-
lediyesi’nin düzenlediği
“Memleket Havaları”
programı kapsamında verdiği konsere Ataşe-
hirliler yoğun ilgi gösterdi. Ataşehir Belediyesi,
müzik dünyasının önde gelen isimlerini Ataşe-
hirlilerle buluşturmaya devam ediyor. Sanatçı
Yavuz Değirmenci’nin sunumuyla gerçekleşen
“Memleket Havaları” konser serisinde bu ay
Türk Halk Müziği’nin usta ismi Cengiz Özkan
ağırlandı. En sevilen türkülerini Ataşehirliler
için seslendiren Cengiz Özkan, Mustafa Saffet
Kültür Merkezi'nde, salonunu dolduran seven-
lerine Türk Halk Müziği ziyafeti sundu. Etkin-
liğe; Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi,
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul
Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Belediye
Başkan Yardımcısı Sadık Semih Kayhan, bele-
diye birim müdürleri ile yurttaşlar katıldı. Ata-
şehirlilerle birlikte konseri dinleyen Ataşehir
Belediye Başkanı Battal İlgezdi konser sonra-
sında şunları söyledi: “Değerli sanatçılarımız
Cengiz Özkan ve Yavuz Değirmenci’yi Ataşe-
hir’de ağırladığımızdan dolayı mutluyuz. Kıy-
metli sanatçımız Cengiz Özkan’ın gönül
dilinden; tarihimizi, kültürümüzü oluşturan
türküleri dinlemek bizler için de bir şanstır.
Kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

B enim için çok büyük önemi olan
Sevgi konusunu yaşadığım toplum-
larda sık sık dile getiririm. Etiler

Lions’tan eski dostlarla konuyu konuştuk.
Çok güzel bir konu tekrar dile getirelim. Yıl-
lar önce Çevre Koruma Derneği toplantısına
konuk konuşmacı olarak TEMA’ dan Abdur-
rahman Aydın arkadaşımı konuk konuşmacı
olarak çağırmıştım. Sunumun adı SEVGİ
ÜZERİNE idi. Hepimiz keyifle dinledik. Bir-
birimize duyduğumuz sevginin çeşidini tartı-
şır olduk. Geçtiğimiz yıl bana makalelerini
gönderen yazar Nurullah Aydın bu konuyu
göndermiş. Ben Hayatımı 3 kelime üzerine
kurdum. SEVGİ-İLGİ-BİLGİ bu kelimeler
çok sevdiğim kelimeler. Dünyada sevmek ve
sevilmek istemeyen kişi yok gibidir. Sevgi
nedir, nerede bulunur, biliyor muyuz?
Bakın Sevgi üç türlüdür. 

Birinci tür sevgi;

“EĞER” türü sevgi! Belli beklentileri
karşılarsak bize verilecek sevgiye bu adı ve-
ririz. Örnek; Eğer uslu olursan, eğer dersle-

rini çalışırsan, iyi olursan baban, annen seni
sever. En çok rastlanan sevgi türü budur.
Yani; bir şarta bağlı sevgi. Karşılık bekleyen
sevgi. Sevenin, istediği bir şeyin sağlanması
karşılığı olarak vaat edilen bir sevgi türüdür
bu. Nedeni ve şekli bakımından bencildir.
Amacı sevgi karşılığı bir şey kazanmaktır. 

İkinci tür sevgi:

“ÇÜNKÜ” türü sevgi. “Bu tür sevgide
kişi, bir şey olduğu, bir şeye sahip olduğu
ya da bir şey yaptığı için sevilir. Başka biri-
nin onu sevmesi, sahip olduğu bir niteliğe
ya da koşula bağlıdır”. Örnek: Seni seviyo-
rum. Çünkü çok güzelsin (Yakışıklısın).
Seni seviyorum. Çünkü o kadar popüler, o
kadar zengin, o kadar ünlüsün ki. Seni se-
viyorum. Çünkü bana o kadar güven veri-
yorsun ki. Seni seviyorum. Çünkü beni üstü
açık arabanla, o kadar romantik yerler gö-
türüyorsun ki. “Çünkü” türü sevgi, “Eğer”
türü sevgiye tercih edilebilir. “Eğer” türü
sevgi, bir beklenti koşuluna bağlı olduğun-
dan büyük ve ağır bir yük haline gelebilir.
Oysa zaten sahip olduğumuz bir nitelik 
yüzünden sevilmemiz, hoş bir şeydir, ego-
muzu okşar. Bu tür, olduğumuz gibi sevil-
mektir. İnsanlar oldukları gibi sevilmeyi
tercih ederler. Bu tür sevgi onlara yük 

getirmediği için rahatlatıcıdır. Ama derin
düşünürseniz, bu türün, “Eğer” türünden
temelde pek farklı olmadığını görürsünüz.
Kaldı ki, bu tür sevgi de, yükler getirir 
insana. İnsanlar, hep daha çok insan tara-
fından sevilmek isterler. Hayranlarına yeni-
lerini eklemek için çabalarlar. Sevilecek
niteliklere onlardan biraz daha fazla sahip
biri ortaya çıktığı zaman, sevenlerinin,
artık ötekileri sevmeye başlayacağından
korkarlar. Böylece yaşama sonsuz sevgi
kazanma gayretkeşliği ve rekabet girer. O
zaman bu tür sevgide güven duygusu bulu-
nabilir mi? Çünkü türü sevgi de, gerçek ve
sağlam sevgi olamaz. Tüm insanların iki
yanı vardır. Biri dışa gösterdikleri. Öteki
yalnız kendilerinin bildiği; insanlar sandık-
ları kişi olmadığımızı anlar ve bizi terk
ederlerse, korkusu buradan doğar. Japon-
ya’da bir temizleyicide çalışan dünya güzeli
kızın yüzü patlayan kazanla parçalanmış.
Yüzü fena halde çirkinleşince, nişanlısı ni-

şanı bozup onu terk etmiş. Daha acısı…
Aynı kentte oturan anne ve babası, hasta-
neye ziyarete bile gelmemişler, artık çirkin
olan kızlarını. Sahip olduğu sevgi, sahip ol-
duğu güzellik temeli üstüne bina edilmiş ol-
duğundan bir günde yok olmuş. Güzellik
kalmayınca sevgi de kalmamış. Kız bir kaç
ay sonra kahrından ölmüş… Toplumdaki
sevgilerin çoğu “Çünkü” türündendir ve bu
tür sevgi, kalıcılığı konusunda insanı hep
kuşkuya düşürür. Peki, o zaman, gerçek
sevgi, güvenilecek sevgi ne? Ve işte 
sevgilerin en gerçeği!

Üçüncü türü: 

“RAĞMEN” diye adlandırılan türdür.
Bir koşula bağlı olmadığı için ve karşılı-
ğında bir şey beklenmediği için “Eğer”
türü sevgiden farklı bu. Sevilen kişinin çe-
kici bir niteliğine dayanıp, böyle bir şeyin
varlığını esas olarak almadığı için
“Çünkü” türü sevgi de değil. Bu üçüncü
tür sevgide, insan “Bir şey olduğu için”
değil, “Bir şey olmasına rağmen” sevilir.
Güzelliğe bakar mısınız? Rağmen sevgi…
Kişi dünyanın en çirkin, en zavallı, en sefil
insanı olabilir. Bunlara “rağmen” sevilebi-
lir. Tabii bu sevgiyle karşılaşması şartı ile.
Burada insanın, iyi, çekici, zengin konum

edinerek sevgiyi kazanması gerekmiyor.
Kusurlarına, cahilliğine, kötü huylarına ya
da kötü geçmişine “rağmen” olduğu gibi, o
haliyle sevilebiliyor. Yüreklerin en çok su-
sadığı sevgi budur. Farkında olsanız da, ol-
masanız da, bu tür sevgi sizin için yiyecek,
içecek, giysi, ev, aile, zenginlik, başarı ya
da ünden daha önemlidir. Kalbinizin derin-
liklerinde, dünyada kimsenin size aldırma-
dığını ve hiç kimsenin sizi sevmediğini
düşünseydiniz, yiyecek, elbise, ev, aile, zen-
ginlik, başarı ve üne olan ilginizi yitirmez
miydiniz? Şu anda en sevdiğiniz kişinin sizi
sadece kendi çıkarı için sevdiğini anladığı-
nızı bir düşünün. Dünya birdenbire başını-
zın üstüne çökmez miydi? Bu gün
yaşamınızı sürdürebilmenizin nedeni “rağ-
men” türü sevgiyi şu anda yaşıyor olmanız
ya da bir gün bu sevgiyi bulacağınıza olan
inancınızdır. Bugün yaşadığımız toplumda
herkesi doyuracak bu sevgiyi bulmak zor.
Dünyadaki en büyük kıtlık, “Rağmen” türü
sevginin yeterince olmayışıdır!..BAKINIZ
Masumi Toyotome’nin “Three Kinds Of
Love” adlı eseri.) Sevmekten yoksun 
kişiliğe sahip insandan her türlü kötülük
beklenebilir. Birbirimizi “HERŞEYE 

RAĞMEN SEVMEK VE SEVİLMEK”
dileklerimle.

Sevgi ve sevginin
çeşitleri

utkukiziltan@gmail.com 

ÇEVRE VE HUKUKİ HAKLARIMIZ

Utku KIZILTAN

ISTANBUL’DA
PATLAMA VAR

Dip köşe temizlik

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Temizlik imandandır. Hem maddi, hem
manevi temizlik yaparak, aklımızı, gönlümüzü temiz tutmamız gerekir. Küçükçekmeceli-
lerin bayram heyecanını daha temiz, rahat ve hijyenik ortamlarda hep birlikte yaşaması
için özveriyle görevini yerine getiren çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Cengiz Özkan
konser verdi
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T oplumsal tarih ve ekonomiyi birileri hep bir
yere bağlayarak açıklamada bulunur. Yine
birileri sorunu ve çözümü hep o kara kitap-

lara bağlamakta. İster kara kitaplar ister iktidar er-
kini elinde bulunduran egemen güçlerin belirlediği
dağlara taşlara yazdığı yasalar olsun hemen hepsi
kader ve boyun eğin demekte. Kim kime ne demekte,
kimler kime neden itaat edip boyun eğmekte? Yasa-
lar, ananeler, gelenekler ve saire ve saire. Kim bu yö-
neticiler kim bunlara yönetici vasfını verdi? Geçen
yazıda belirtmiştim, “sen olmadan sanat, tarih, 
politika ve ekonomi sen olmadan yaşam yani sen 
olmadan emek anlaşılır mı, Güzel İnsan”.

İnsan evladı yaşamak için yiyeceğini, içeceğini ve
barınacağı yeri arayıp bulur ve yaparken bir yandan
da diğer canlılarla yaşam savaşı verir. Bilgisini ve
tecrübesini kendisinden sonrakine aktarırken ilkin şe-
killerle sonra söz ve yazı ile yaptı. Doğanın yasası her
doğan yaşar büyür ve belli bir süre sonra çatışmalar-
dan sağ kalmış bile olsa yaşlanır ve ölür. Yaşlanmış
bile olsa bilgi ve tecrübelerini aktarır. Bu dönemde
yaşlılar ve ak saçlılara danışılır bilgi alınır. Kimsenin
birbirinden ayrıcalığı yoktur. Konumu ve durumuna
göre her birey topluluk içinde görev sahibiydi.

Bugünde insan evladı yaşamak için çalışması,
öğrenmesi, bilgi sahibi olması gerek. Dünden bu-
güne fark üretimin makinalı ve otomatikleşmesidir.
Üretim ve ona bağlı hizmetlerin yerine getirilmesi
gerekir ve bunu insan evladı yapar. İlkin ihtiyacı
sonra değişim için üretmeye devam etti. Üretim
güven ve huzurun olduğu yerde devam eder. Devlet
çalışanların ve yaşayanların güven ve huzurunu her
koşulda koruyup ve kollamak zorundadır. Yani 
toplum huzur içinde yaşayacak ki üretim ve eğitimi
devam etsin.

Üretici ve çalışan güven ve huzurun teminat al-
tında olmadığı yerde bulunmaz. Ülkede güven ve
huzur var mı?

Toplumun hangi kesimi olduğu pek önemli değil
önemli olan devletin istikrarı yurttaşların can ve
mal güvenliğidir. Devletin istikrarı üretici ve çalışa-
nın temel haklarının verilmesi, savunulması, ayrım-
cılık ve kayırmacılık olmaması temel koşuldur.
İnsan evladı çalışıp üretim ve hizmet faaliyetinde
bulunurken alın terinin hakkının verilmesi ve güven-
liğinin teminatı bildiğinden işine yoğunlaşır. Çalış-
tığı halde emeğinin hakkı verilmiyorsa, yaşam
koşulları ve gelecek beklentisi teminat altında de-
ğilse bu kişi devlete yöneticilere güveni olur mu?

Ülkemin bireyi hangi ekonomik ve sosyal ko-
numda olursa olsun emeğinin hakkını alamıyor, 
aldığı ile yaşamını idame ettiremiyorsa ülkede bir
kaos vardır. İçinde bulunduğumuz sistemin egemen
yöneticileri toplumun çıkarına değil belli bir azınlı-
ğın çıkarına hizmet eder. İster üçlü ister beşli is-
terse de kapitalist/emperyalizmin oligarşik yapısı
toplumu daha da açlığa ve yoksulluğa sürükleyip,
sansürü artırarak, adli ve güvenlik yasak ve 
baskıları gündeme gelir.

Toplumun çoğunluğu emeğinin ve ürettiğinin hak-
kını alamadığı gibi haklı talebini baskı ve şiddet nede-
niyle dile de getirememekte. Ne iktidar ne de
muhalefet sorunları çözme derdinde olmayıp dün ol-
duğu gibi sorunları halının altına süpürmekte. Hal
böyleyken ekonomik örgütleri sendika, meslek odası ve
dernek yöneticileri iktidar ve muhalefetten nasıl nema-
lanırım ve nasıl medyatik olurum derdine düşmüş.

Ülkenin temel sorunlarından emeğinin, üretti-
ğini, alın terinin hakkını alamayan, güvenliği hu-
zuru ve sağlığını teminat altında olmayan, ülke
parası gittikçe değersizleşen, NATO’nun hala ileri
karakolu olarak övünen bir yerde “ülkenin temel
sorunu yok mudur”?

Büyükçekmece'de 2017 yılında 7 kişinin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan Eczacıbaşı Havacılık A.Ş'ye ait helikopterin düşme-
sine ilişkin Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fezleke hazırlandı. Fezlekede TV kulesinin standartlar doğrultu-
sunda işaretlenmediği ve ışıklandırılmadığı belirtilerek 3 yetkili hakkında 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

Kartal Belediyesi, Alerji ile Yaşam Derneği ve
Alman Devlet Üniversitesi Duale Hochschule
Baden-Württemberg (DHBW) iş birliği çerçevesinde
hayata geçirilen proje ile Almanya’nın Stuttgart
şehrinden gelen öğrenciler, Kartal Belediyesi Mev-
hibe İnönü Çocuk Gelişim Merkezi’nde staj yapacak

Almanlar
staj yapacak

SUCLU TV KULESI!
E czacıbaşı’na ait Sikorsky S-

76C++ tipi helikopter 10 Mart
2017'de, LTBA-Bozüyük VFR

uçuşu için 08.16'da kalkmasının ardından
08.20'de Büyükçekmece TÜYAP Fuar
Alanı'nda bulunan TV kulesine çarparak
düşmüştü. Kazada Eczacıbaşı Yapı Ürün-
leri Grubu Rusya Ülke Direktörü Salim
Özen, Rusya’daki bölge satış yöneticisi
Aleksandr Vanin, şirketin konukları Igor
Kochergin, Ludmila Chuprova ve Elena
Badragan ile pilotlar Alaattin Nacar ve
Ahmet Bulut hayatını kaybetti. Büyükçek-
mece Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla il-
gili fezlekesini hazırlayarak dosyayı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gön-
derdi.

Kaza anlatıldı

Hazırlanan fezlekede yaşanan kaza anla-
tıldı. Eczacıbaşı Havacılık A.Ş'ye ait heli-
kopterin 08.16’da Atatürk
Havalimanından kalktığı, sonrasında
08.20’de TV kulesine çarparak düştüğü
belirtildi. Kazada, 220 metre yüksekliğin-
deki kulenin 199’uncu metresine helikop-
terin ana rotor palinin temas ettiği ve
temas sonrasında palin hasara uğradığı
kaydedildi. Hasar sonrasında helikopterin
anten ve ana rotor pallerinden kopan par-
çaların kulenin yakının bulunduğu anla-
tıldı. Antene çarpma sonrasında
helikopterin diğer rotorlarının kontrolsüz
şekilde flaplama ile beraber kuyruk rotoru
bölümüne çarpması neticesinde kuyruk
rotoru dişli kutusu ve pervanelerinin kop-
tuğu fezlekede yer aldı. 

Kule şuradaydı!

Kazanın yaşandığı günün hava koşulla-
rıda fezlekede değerlendirildi. Olay günü

İstanbul’un neredeyse tamamında alçak
bulutluluğu hakim olduğu belirtildi. Kaza
anı ve sonrasında çekilen görüntülerde ku-
lenin restoran kısmının dahi zor görün-
düğü kaydedildi. Ayrıca helikopterin ses
kayıt cihazında yapılan incelemede ise ka-
zadan 22 saniye önce pilotun “Kule mule
şurdaydı ya” dediği de belirtildi. Pilotların
görerek uçuş şartlarının muhafaza edeme-
melerine rağmen geri dönmeleri gerekir-
ken uçuşa devam etmeye ısrar ettikleri de
kaydedildi. Kokpit içi konuşmalardan da

kuleyi bildikleri ancak göremedikleri anla-
şılan şekilde, kuleye ana palin teması so-
nucunda kazanın meydana geldi belirtildi.

3 kişi suçlandı

Fezlekede pilotların belirlenmiş mevcut
usullere uygun olarak lisanslandırıldığı ve
sağlık kontrollerinin zamanında yapıldığı
da anlatıldı. Helikopterinde belirlenen
usullere uygun olduğu ve periyodik ba-
kımlarının zamanında yapıldığı da belir-
tildi. Hazırlanan fezlekede şüpheliler

Mehmet Enis Ö., Osman Naci E. ve
Tamer T.'nin yetkili ortakları olduğu
Endem İnşaat A.Ş.'ye ait TV kulesinin
uluslararası havacılık standartlarına
uygun şekilde işaretlenip ışıklandırılma-
masının kazanın oluşumunda illiyet bağı
taşıyan bir unsur olarak görüldüğü fezle-
kede yer aldı. Şüpheliler Mehmet Enis Ö.,
Osman Naci E. ve Tamer T.'nin “Taksirle
birden fazla kişinin ölümüne neden olma”
suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar cezalan-
dırılmaları istendi. DHA

180 milyar dolar gelir
UlaşTırma ve Altyapı
Bakanlığı tarafından
düzenlenen 2. Denizci-

lik Zirvesi Beyoğlu'ndaki Tersane
İstanbul'da başladı. Kabotaj
Bayramı'nda başlayan ve yarın
da devam edecek zirveye Ulaş-
tırma ve Altyapı Bakanı Adil Ka-
raismailoğlu'nun yanısıra,
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, De-
nizcilik Genel Müdürü Ünal
Baylan, Deniz Ticaret Odası Yö-
netim Kurulu Başkanı Tamer
Kıran ve çok sayıda sektör tem-
silcisi katıldı. Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan, prog-
rama mesaj gönderdi. Cumhur-
başkanı Erdoğan mesajında,
zirvenin sonuçlarının sektöre
yardımcı ve yol gösterici olaca-
ğına inandığını ifade etti. 

Yüzde 30 daralma

Geçtiğimiz yıl düzenlenen De-
nizcilik Zirvesi'ndeki konuların
takipçisi olduklarını ifade eden
Bakan Karaismailoğlu, bu yılda
hem Türkiye hem de dünya için
vazgeçilmez olan denizlerle ilgili
strateji, hedef ve çalışmaların
masaya yatırılacağını belirtti.
Deniz taşımacılığının dünya eko-
nomisinin merkezi, küresel tica-
retin de bel kemiği olduğunu dile
getiren Bakan Karaismailoğlu,
"İstatistikler, Dünyada Covid-19
nedeniyle yaşanan yaklaşık
yüzde 30'luk ticari daralmanın,
2008 finansal krizinden daha
derin olduğunu göstermektedir.
Pandemi döneminde, bu zorlu
süreçte, ülkemizin lojistik sek-
törü tüm diğer ülkelerdekiler gibi
önemli bir sınav vermiştir. Uk-
rayna ve Rusya arasındaki sava-
şın etkilerine de hep beraber
şahit olmaktayız. Tüm bu geliş-
melere rağmen ülkemiz bu dar-
boğazı, devlet aklıyla planlanan
yatırımlar ve aldığı önlemler ve
sektöre verdiği destekle güçlene-
rek çıkmıştır. Üç kıtayı birbirine

bağlayan önemli jeostratejik ve
jeopolitik konumuyla ülkemiz,
aslında sadece deniz taşımacılığı
sektörü açısından değil, ulaşımın
her modunda lojistik bir üs ol-
maya aday bir ülkedir. Türkiye, 4
saatlik bir uçuş süresiyle; 1,6
milyar insanın yaşadığı, 38 tril-
yon dolar Gayrisafi Milli Hasıla
ve 7 trilyon dolarlık ticaret hac-
minin olduğu bir pazarın tam
ortasındayız. Asya-Avrupa kıta-
ları arasında en kısa, güvenli ve
ekonomik uluslararası ulaşım
koridoru olan "Orta Koridor"un
anahtarı konumundaki ülkemi-
zin uluslararası ticaretteki redde-
dilemez önemi her geçen gün
artıyor" ifadelerini kullandı.
Bakan Karaismailoğlu, son 20
yılda ulaşım ve iletişim altyapı-
sına 183 milyar dolar yatırım
yaptıklarına da dikkat çekti. 

Liman sayısı 217 oldu

Denizcilik sektöründe son 20
yılda çok önemli ilerlemeler kay-
dedildiğini ifade eden Bakan Ka-
raismailoğlu, "Deniz ticaret
filomuz 31,2 milyon dedveyt
tonluk kapasitesi ile ülkemiz, kü-
resel deniz ticaret filosu bakı-

mından 15'inci sırada. 2002 yı-
lında 149 olan liman sayımız
217'ye, 37 olan tersane sayımızı
84'e çıkardık" dedi. Ulaştırma ve
Altyapı Bakanlığı olarak, gerekli
destekleri ve teşvikleri hayata
geçirdiklerini belirten Bakan
Karaismailoğlu, "Nisan 2021'de
yürürlüğe koyduğumuz "Hur-
daya Ayrılan Türk Bayraklı Ge-
milerin Yerlerine Yeni Gemi
İnşa Edilmesinin Teşvikine Dair
Yönetmelik" uyarınca önemli
bir teşvik mekanizmasını da
devreye aldık. Türkiye'mizin
2053 Vizyonu ışığında, ülkemizi
'dünyanın ilk 10 ekonomisi'
içinde hak ettiği yere kavuştura-
cak, 30 yılık ulaştırma ve haber-
leşme yatırım planımızı tüm
kamuoyu ile paylaştık. Bu plan
kapsamında 30 yılda 198 milyar
dolarlık yatırım öngördük. De-
nizcilik sektörümüze 2053 yılına
kadar 21.6 milyar dolar yatırım
gerçekleştireceğiz. Bu sayede
180 milyar dolar milli gelirimize
katkı sunacağız. Üretime etkisi
320 milyar doları aşacak. 30 yıl
boyunca istihdama katkısı ise 5
milyon kişi olacaktır" diye 
konuştu. DHA

ÖN-SÖZ

Ali İbrahim ÖNSOY

ali_ibrahimonsoy@mynet.com 

Ülkenin temel sorunu

ULUSLARARASI HAVACILIK STANDARTLARINA
UYGUN ŞEKİLDE İŞARETLENİP IŞIKLANDIRILMAMIŞ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Denizcilik sektörümüze 2053 yılına kadar
21.6 milyar dolar yatırım gerçekleştireceğiz. Bu sayede 180 milyar dolar milli gelirimize katkı
sunacağız. Kanal İstanbul ile Türkiye'nin denizyolu taşımacılığındaki rolü güçlenecektir" dedi. 

karTal Belediyesi tarafından staj alacak öğ-
rencilere çocukların zihinsel, dil, motor, sosyal,
duygusal gelişimlerini ve öz bakım becerilerini

değerlendirebilmeleri konularında destek olunacak. Öğ-
rencilerin ayrıca; tüm gelişim ve beceri alanlarını destek-
leme konusunda çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma
hizmet sunmalarına, çocuk gelişimi alanında gözlem ya-
parak tecrübe kazanmalarına olanak sağlanacak.

Yüksel'e ziyaret

Kartal Belediye Başkanlığı, Alman Devlet Üniversitesi
Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) ve
Alerji ile Yaşam Derneği iş birliği ile yürütülecek proje
kapsamında Alman sosyal hizmetler uzmanları, Kartal
Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i makamında ziyaret
etti. Ziyarette, Stuttgard merkezli Alman devlet üniversi-
tesi DHBW'den Sosyal Hizmetler Fakültesi Staj Program-
ları Yöneticisi Doris Kupferschmin, Araştırma Görevlisi
Dr. Cansu Atlay Hossain, Alerji ile Yaşam Derneği Baş-
kanı Özlem Ceyhan, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı
İmam Aydın, Kartal Belediyesi Kreş Müdürü Enif Yavuz
Dipşar ve Kartal Belediyesi Basın Yayın Müdürü Hüseyin
Güler de hazır bulundu.

Ziyaret için teşekkür

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yüksel,
"Değerli uzmanlarımıza nazik ziyaretleri için teşekkür edi-
yorum. Kartal Belediyesi olarak ilçemizde yaşayan çocuk-
ların, daha iyi koşullarda yetişmesi için her türlü çabayı
gösteriyoruz. Bu anlamda belediyemiz bünyesindeki
çocuk kreşleri, robotik kodlama sınıfları, sanat akademisi,
kütüphaneler, spor olanakları ve eğitim bursları ile çocuk-
larımızın yüzünü güldürüyoruz" ifadelerini kullandı. 

Cüneyt Arkın için 
Kuran okutuldu

Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni
düzenlenen Yeşilçam'ın önemli ismi
Cüneyt Arkın için Beşiktaş'ta bulu-

nan Sanatçılar Parkı'nda Kuran-ı Kerim oku-
tuldu, yemek veridli. Beşiktaş Belediyesi
tarafından düzenlenen mevlit programında Ar-
kın'ın eşi Betül Cüreklibatır, oğlu Murat Akın
ve Kaan Cüreklibatır taziyeleri kabul ederken,
programa Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Ak-
polat, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve
sevenleri katıldı. Okunan Kuran'ı Kerim ve edi-
len duaların ardından program son buldu. 
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Enflasyon her ülkede var ancak küresel
şirketler tarafından yapılan her karşılaş-
tırma, Türkiye'nin temel ürünlere gelen

zamda rakipsiz olduğunu ortaya koyuyor. Küresel
insan kaynakları danışmanlığı şirketi Mercer, her yıl
uluslararası çalışanlar için en ucuz şehirleri listeliyor.
Enflasyon artışlarının damga vurduğu bu yıl, belirli
ürünlerde fiyat artışları da şehirler bazında karşılaştı-
rıldı. Araştırma, Türkiye'deki fiyat artışlarının diğer ül-
kelerden ne kadar yüksek olduğunu çok çarpıcı bir
şekilde ortaya koydu. 95 oktan 1 litre benzin fiyatının
Eylül 2021 ile Mart 2022 arasındaki değişiminin dün-
yanın farklı metropolleri arasında karşılaştırıldığı ilk
tabloda İstanbul kendini çok net ortaya koyuyor.

Rakip tanımıyoruz

Yüzde 155'lik zamla İstanbul en yakın rakibi Los An-
geles'in çok ötesine geçerek, metropollerdeki benzin
zammına damgasını vuruyor. Yüzde 40 zamlı benzin
fiyatı ile Los Angeles'in ardında, yaklaşık yüzde 30'luk
zam oranı ile Barselona ve New York yer aldı. Metro-
pollerde 6 aylık ekmek zammı da araştırmada ele
alındı. 1 kilogram beyaz ekmek üzerinden hazırlanan
zam grafiğinde İstanbul'u bulmak hiç zor değil. Yüzde
70'lik ekmek zammı ile İstanbul araştırmanın kapsa-
dığı tüm metropolleri geride bıraktı. İstanbul'a en
yakın zam yüzde 45 ile Mexico City'de.

En ucuzu Ankara

Mercer'in 2022 araştırması dolarla kazanan ‘uluslar-
arası çalışanlar' için Türkiye'nin nasıl bir cennet oldu-
ğunu ortaya koyuyor. Araştırmanın kapsadığı 227
şehir içinde en son sırada yer alan şehir Ankara. İstan-
bul ise 222'nci sırada. En pahalı ilk 3 şehir Hong
Kong, Zürih ve Cenevre. İstanbul ve Ankara listede
Nairobi, Botswana gibi ülkelerde adını dahi duymadı-
ğımız şehirlerden bile daha alt sıralarda, yabancılar
için ucuzun da ucuzu kentler olarak yer alıyor.

boru Hatları ile Petrol Ta-
şıma AŞ’nin (BOTAŞ) inter-
net sitesinde, Temmuz ayına

ilişkin doğalgaz tarife tablosu yayım-
landı. Tarifelerde bu ay için bir değişik-
lik yapılmadı. Haziran ayında
konutlarda kullanılan doğalgazın

birim fiyatında yüzde 30, elektrik üre-
timi için kullanılan doğalgazın birim
fiyatında yüzde 16, elektrik üretimi dı-
şında kullanılan doğalgazın birim fiya-
tında ise yüzde 10 artış yapılmıştı.
Buna göre, konut tüketicileri için gaz
dağıtım şirketlerine Temmuz ayında

uygulanacak satış fiyatı, bin metreküp
doğalgaz için 3 bin 264 lira, sanayi
abonelerinin tarifesi de bin metreküp
doğalgaz için 10 bin 416 lira olmaya
devam edecek. Elektrik üretim amaçlı
tarifede bin metreküp doğalgazın fiyatı
ise 12 bin 500 lira olmayı sürdürecek.

istanbul Ticaret Odası
(İTO) verilerine göre, İs-
tanbul’da enflasyon son

24 yılın zirvesine çıktı.Buna göre, pe-
rakende fiyatları yansıtan ve 2022
Mayıs ayında yüzde 5,84 artış izle-
nen İstanbul Ücretliler Geçinme İn-
deksi, 2022 Haziran ayında da yüzde
4,03 oranında yükseldi. 2022 Hazi-
ran ayında bir önceki yılın aynı ayına
göre değişim oranı yüzde 94,19, yıllık
ortalama değişim oranı ise yüzde
48,44 olarak gerçekleşti. Hazirandaki
yıllık yüzde 94,19’luk artış, son 24
yılın en yüksek enflasyonu olarak ka-
yıtlara geçti.

En çok artış ulaştırmada

Haziran 2022'de perakende fiyat-
larda bir önceki aya göre; ulaştırma
ve haberleşme harcamalarında
yüzde 5,16, konut harcamalarında
yüzde 5,06, kültür eğitim ve eğlence
harcamalarında yüzde 4,55, gıda

harcamalarında yüzde 3,79 artış iz-
lendi. Sağlık ve kişisel bakım harca-
malarında yüzde 3,72, ev eşyası
harcamalarında yüzde 3,57, giyim
harcamalarında yüzde 2,12 ve diğer
harcamalar grubunda yüzde 0,52
artış gözlendi.

Fiyat artışı çoğaldı

Öte yandan, toptan fiyat hareketle-
rini yansıtan ve 2022 Mayıs ayında
yüzde 5,76 oranında artan Toptan
Eşya Fiyatları İndeksi ise, 2022 Ha-
ziran ayında yüzde 8,17 oranında
yükseldi. 2022 Haziran’da bir önceki
yılın aynı ayına göre değişim oranı
yüzde 87,98, yıllık ortalama değişim
oranı ise yüzde 52,45 oldu. 2022 Ha-
ziran ayında toptan fiyatlar ise aylık
bazda bir önceki aya göre; yakacak
ve enerji maddeleri grubunda yüzde
15,11, gıda maddeleri grubunda
yüzde 10,34, kimyevi maddeler gru-
bunda yüzde 8,06 artış gözlendi.

S on aylarda sağlık sektöründe
genel bir kriz hali var. Haklarında
yeterli iyileştirme sağlanamadığı

için greve çıkan hekimler ve sağlık çalı-
şanlarından sonra şimdi de eczacılar
eylem hazırlığında.Eczane kapatma da
dahil, kademeli eylem hazırlığında olan
eczacıları buna iten ana neden ise 13 yıl-
dır değiştirilmeyen ilaç fiyat kararnamesi.
Kira, elektrik, doğalgaz, personel gideri
gibi rutin ödemeleri dahi yapamayacak
noktaya geldiğini belirten eczacılar borç
sarmalına girdiklerini; en temel işletme
giderlerini dahi karşılayamaz duruma
geldiklerini ve iflasın eşiğine dayandıkla-
rını söylüyor. Bu kararnamenin hastalar
tarafında yarattığı sorun ise, ilaç yoklu-
ğunun daha da büyümesi.Sene başından
bu yana önce yüzde 25’lere çıkan, daha
sonra yapılan kur zamlarıyla yüzde
10’lara inen ilaç yokluğu, yeniden tırma-
nışa geçti.

5 ilaçtan 1'i yok

Sözcü'ye konuşan Ankara Eczacı Odası
Başkanı Taner Ercanlı, ilaçlardaki bulu-
nurluk sorununun yeniden yüzde 20’ye
dayandığını, yani neredeyse her 5 ilaçtan
biri bulunamaz hale geldiğini ve bunun
artık bir rutin haline geldiğini söyledi.
“Bunun yanı sıra hastaların cebinden
çıkan ilaç fiyat farkları da inanılmaz art-
mış durumda” diyen Ercanlı, “Reçete-
siyle gelen bir hasta 15 gün önce 30 TL
öderken, şimdi 45-50 TL ödüyor. Kamu-
nun ödediği rakamlarda değişiklikler
var” diye konuştu. Özellikle kanser, diya-
bet, tansiyon hastalarını ilgilendiren ilaç-
larda sorun yaşansa da bu sorunun tüm
ilaç gruplarını kapsadığı belirtiliyor.

Yeni nesil ilaçlar hiç yok

Hem eczacıları ekonomik darboğaza
sokan hem de hastayı tedavi sürecinde
ilaç bulamayarak mağdur eden temel ne-
denin mevcut ilaç fiyat kararnamesi ol-
duğu belirtiliyor. Bu fiyat kararnamesinin

artık değiştirilip, Türkiye’nin gerçekliğiyle
bağdaşan yeni sistemlerin oluşturulması
gerektiğini söyleyen Ercanlı, “Ülkedeki
eczacıların yaşamlarını devam ettirme-
sinde sıkıntı yaratan bu kararname, aynı
zamanda hastaların ilaca erişiminde de
büyük bir engel” dedi. Ercanlı, “Tür-
kiye’de uygulanan bu politikalar yalnızca
ilaç yokluğuna neden olmuyor dünyada
keşfedilen, tedaviye sunulan yeni mole-
küllerin yüzde 80’e yakınının da Tür-
kiye’ye gelememesine yol açıyor. Bu da
hastaların tedaviden yoksun kalmasına
neden oluyor” diye konuştu.

Fiyat farkı olmayan ilaç yok

İki gün önce, ülke genelindeki 54 bölge
eczacı odasının başkanı ortak bir açık-
lama yapmış ve Ercanlı’nın bahsettiği
sorunlara ilişkin şunları demişti: “Hasta-
larımızın yaşadıkları bu mağduriyetin
sorumlusu eczacılar değildir. Yaşanan bu
soruna kalıcı ve gerçekçi bir çözüm bu-
lunmazsa, vatandaşlarımızın ilaca eri-
şimi her geçen gün daha da
zorlaşacaktır. Bu durum ciddi sağlık so-
runları yaratacaktır. “Ayrıca, hastaları-
mıza fiyat farkı çıkarmayan ilaç
neredeyse kalmadı. Bazı ilaçlarda, Sos-
yal Güvenlik Kurumu’nun karşıladığı tu-
tarın daha fazlasını hastalarımız
cebinden ödemek zorunda kalıyor.”

Eczaneler iflasın eşiğinde

Mevcut fiyat kararnamesinin eczacılar
tarafında yarattığı olumsuzluklara dikkat
çeken İstanbul Eczacı Odası Başkanı
Pınar Özcan ise, sozcu.com.tr’ye yaptığı
açıklamada şöyle dedi: “Eczaneler tara-
fında 13 yıldır güncellenmeyen oranlar
var. Biz de bu enflasyon ortamında mas-
raflarımızı karşılayamamaya başladık.
Sistem bizim açımızdan çöküş anlamına
gelmeye başladı. Eczanelerin yarısı ka-
panma tehlikesiyle karşı karşıya.”

Ne yapılmalı?

Sorunun çözümüne ilişkin neler yapıl-
ması gerektiği ile ilgili Ankara Eczacı

Odası Başkanı Taner Ercanlı şunları söy-
lüyor: “Kura dayalı sistemin yürüme
şansı yok. Türkiye’nin gerçekliğiyle bağ-
daşan yeni sistemlerin oluşturulması
lazım. Fiyat kararnamesiyle yılda bir kez
şubat ayında yapılan kur güncellemesi,
yılda en az 2-3 kere yapılmalı. Bunun
yanı sıra depolardaki ilaçlar kritik seviye-

nin altına düştüğünde uyarı veren bir sis-
tem oluşturulmalı. Uzun vadede ise
çözüm net: Gerek ilaç gerek ham mad-
dede dışa bağımlılığımızı azaltmadığı-
mız, yeni ilaç molekülü geliştirmediğimiz
ve ARGE’ye yatırım yapmadığımız müd-
detçe ilaçlardaki yokluğu çözmemiz
mümkün değil.”

İstanbul enflasyonunda rekor 

HABER MERKEZİ

7 tepenin 
7’si de pahalı

Doğalgaza bu ay zam yok

VatandaS IlaC
bulamIyor
VatandaS IlaC
bulamIyor
VatandaS IlaC
bulamIyor
VatandaS IlaC
bulamIyor
VatandaS IlaC
bulamIyor
VatandaS IlaC
bulamIyor

Son aylarda sağlık sektöründe
genel bir kriz hali var. Haklarında
yeterli iyileştirme sağlanamadığı
için greve çıkan hekimler ve sağlık
çalışanlarından sonra şimdi de ec-
zacılar eylem hazırlığında. Eczane
kapatma da dahil, kademeli eylem
hazırlığında olan eczacıları buna
iten ana neden ise 13 yıldır değiş-
tirilmeyen ilaç fiyat kararnamesi. 

Eczacılar eylem hazırlığında
Öte yandan, Türk Eczacıları Birliği ve 54
bölge eczacı odası başkanlarının bir
araya geldiği toplantıda eylem kararı da
çıktı. Ancak henüz eylem planı oluştur-
madıklarını anlatan eczacılar, ilerleyen
günlerde eczane kapatma eylemleri yapa-
bileceklerini ifade etti. Ekonomik krizin

kendilerini tükettiğini belirten ve “Eczane
iflaslarının başlaması an meselesidir”
açıklamasında bulunan eczacılar, ortak
açıklamalarında “Meslek onurumuzu ko-
rumak için gerekirse eczane kapatma da
dâhil olmak üzere kademeli eylem planı-
mız acilen hayata geçirilecektir” dedi.

Eskişehir’de
ekmeğe zam

EskişEhir İç Anadolu Fırın İşlet-
mecileri Sendikası, artan maliyetleri
gerekçe göstererek 3 liradan satılan

210 gramlık ekmeğin, 200 grama düşürülerek
4 liraya çıkarılmasına ilişkin zam talebini, Ti-
caret Odası meclisine sundu. Meclis, gündeme
alınan zam talebini kabul ederken, ekmeğin fi-
yatı 4 liraya yükseldi. İç Anadolu Fırın İşlet-
mecileri Sendikası Başkanı Musa Kazım
Mülazımoğlu yaptığı yazılı açıklamada, 3 lira-
dan satılan 210 gramlık ekmeğin, 200 grama
düşürülerek 4 liraya çıkarıldığını, 250 gram 
ekmeğin ise 5 liradan satılacağını duyurdu.
Zamların Kurban Bayramı’nın ardından 
uygulanmaya başlanacağı belirtildi. DHA
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C HP Covid-19 Danışma
Kurulu, yaptığı yazılı açık-
lamada salgının gidişatının

değiştiğine dikkat çekti. Açıkla-
mada, “Dünya Sağlık Örgütü'nün
son verilerine göre 110 ülkede
Covid-19 vakaları artış gösteriyor,
haftalık yüzde 18'lik bir vaka artışı
açıklandı. Avrupa'da ise vaka sayı-
larındaki artış oranı yüzde 33. Bu
yeni durum ve artışla paralel olarak
ülkemizde de haftalık vaka sayıları
artışa geçti. Sağlık Bakanlığı tara-
fından açıklanan verilere göre 20-26
Haziran haftasında, önceki hafta-
lara göre hızlı bir artışla nisan ayı-
nın ortalarındaki vaka sayısına geri
dönüldü. Önlemlerin kaldırılması
ve aşırı serbestleşme, artan toplum-
sal hareketlilik, aşılamaya verilen
önemin ve ilginin düşmesi, önlem-
sizliği adeta teşvik eden açıklama-
larla başladığımız yaz, kolay
geçmeyecek gibi görünüyor” de-
nildi. 

Kamuoyu bilmiyor

“Haziran 2022 tarihi itibariyle, Tür-
kiye’de salgına ait ulusal veriler epi-
demiyoloji biliminin gereklerine
uygun olmayacak biçimde, oldukça
gecikmeli ve çok kısıtlı biçimde ka-

muoyuna duyurulmaktadır” deni-
len açıklamada, “Dünyanın pek
çok ülkesinin aksine ülkemizde
hızlı tanı testleri uygulamaya geçi-
rilmemiş, sağlık çalışanlarının
büyük özverisiyle sürdürülen PCR
testine ise ücretsiz erişim oldukça
güçleştirilmiştir. PCR test pozitif-
liği sonucunda izolasyona alınan
hastalar ücretli idari izinli sayılma-
maları nedeniyle özlük hak kayıp-
larına uğramakta ve bu nedenle
yakınması olan kişiler PCR testi
yaptırmak istememektedir. Sağlık
Bakanı’nın pandemiyi önemsizleş-
tiren talihsiz açıklamaları nede-
niyle maske, fiziksel mesafe ve
hijyen gibi bireysel önleyici uygula-
malar hemen tümüyle ortadan
kalkmıştır. Hatırlatma doz aşı
oranı toplumsal koruma sağlaya-
cak düzeyde değildir. Öte yandan
Turkovac aşısının etkinliğine yöne-
lik yapılan bilimsel çalışmanın so-
nucu halen açıklanmamıştır. 12
yaş altı çocuklara aşı hakkı tanın-
mamıştır. Ayrıca pandeminin ba-
şından beri ülkemizde kullanılan
aşıların etkililiğine yönelik hiçbir
veri açıklanmamıştır. Molnupiravir
dışındaki etkili antiviral tedavi se-
çeneklerinin hiçbirisi ülkemizde

erişilebilir değildir” ifadelerine 
yer verildi. 

Yaz dalgasına dikkat

Açııklamanın sonunda, “Herkesi
halen içerisinde bulunduğumuz
'yaz dalgası' nedeniyle kapalı or-
tamlarda yüksek koruyucu maske
kullanmaya ve solunumsal yakın-
ması olan kişileri de hızlı test ya da
PCR testi yaptırmaya davet ediyo-
ruz. Avrupa kaynaklı veriler ve ül-
kemizdeki gözlemlerimiz son
haftalarda COVID-19 vakalarında
büyük bir artışa işaret etmektedir.
Söz konusu vaka artışları henüz
vefat sayılarına yansımamıştır.
Ancak bilinmelidir ki; pandemi
halen öldürücüdür ve ayrıca hasta-
lık değişen oranlarda 'Uzun-Covid'
tablosuna da yol açmaktadır. Bu
nedenle Sağlık Bakanlığı’nı Covid-
19 pandemisini bilime uygun bi-
çimde izlemeye ve birey-toplum
sağlığını koruyacak biçimde pan-
deminin ciddiyetini toplumla pay-
laşmaya davet ediyoruz. Aksi
halde her bir kişinin hastalanması
ya da kaybının sorumluluğunun
Sağlık Bakanlığı’na ve Sağlık Ba-
kanı’na ait olacağını vurgulamayı
görev sayıyoruz” denildi. 

GENEL merkezde basın
açıklaması yapan CHP'li
Aylin Nazlıaka, 'Yaşam

Hak' projesinin tanıtımını yaptı.
Nazlıaka, 5 Aralık 2020 tarihinde
'Alo şiddet' hattını kurduklarını
söyleyerek, "Yaşama hakkının en
temel hak olduğundan yola çıka-
rak projemize 'Yaşam Hak' adını
verdik. 444 82 85 numaralı hattı-
mızı arayan tüm şiddet mağduru
kadın ve çocuklara, 7/24 ücretsiz
destek hizmetleri sunuyoruz. Şid-
det gören kadınların karakollarda,
savcılıklarda, hastanelerde, adliye-
lerde yanlarında oluyoruz. Kadına
ve çocuğa yönelik şiddet davala-
rını, mağdurlar ve aileleri ile daya-
nışma içinde takip ediyoruz.
Şiddet mağduru çocuklara eğitim
ve burs desteği verilmesine katkı
sağlıyoruz. Projemiz kapsamında

sivil toplum örgütleri, meslek oda-
ları, barolar ve yerel yönetimlerle
100'ü aşkın protokol imzaladık.
Bugüne kadar en az 6 bin 500 ka-
dının hayatına bire bir dokunduk.
Kadınların şiddet sarmalından
kurtulmasına, ailelerin duruşma
salonlarında yalnız kalmamasına
ve çocukların eğitim hakkına ulaş-
masına vesile olduk" dedi.

Harekete geçiyoruz

'Yaşam Hak' mobil uygulamasını 5
Aralık 2021'de hayata geçirdikle-
rini kaydeden Nazlıaka, "Uygu-
lama sayesinde, en yakın
mesafedeki kadın kolları yönetici-
lerimizle bağlantı kurmalarını,
hakları konusunda bilgi almalarını
sağladık. Gerektiğinde kolluk kuv-
vetlerini harekete geçirdik. Şimdi
yeni bir uygulama ile projemizi

daha da güçlendiriyoruz. Kendini
güvende hissetmeyen tüm kadınlar
için harekete geçiyoruz. Biliyoruz
ki bu memlekette sokakta yalnız
yürürken arkasında ayak sesleri
duyduğunda tedirgin olmayan tek
bir kadın bile yoktur. Otobüste,
dolmuşta son yolcu olarak kaldı-
ğında ürkmeyen bir kadından bile
söz edemeyiz. Ne acı değil mi?
Her kadın kendini Özgecan As-
lan'ın veya Başak Cengiz'in yerine
koymuştur. Yaşam Hak projemiz
kapsamında, artık şiddet mağduru
kadınların yanı sıra kendini gü-
vende hissetmeyen kadınlara da
çare olacağız. Toplu taşımada,
sokak lambasının yeterli olmadığı
bir yerde ya da yalnız yürürken
ürken tüm kadınlara sesleniyorum;
yalnız değilsin, biz varız" diye 
konuştu. DHA

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, şiddet mağduru kadın ve çocuklara ilişkin
yaptıkları çalışmalar kapsamında, bugüne kadar 6 bin 500 kadının hayatına dokunduklarını
söyledi. Nazlıaka, “Tüm kadınlara sesleniyorum; yalnız değilsin, biz varız” diye konuştu.

CHP Covid-19 Danışma Kurulu, salgının gidişatına dikkat çekti: Sağlık
Bakanlığı'na çağrı yaptı. Kurul, “Pandemi halen öldürücüdür. Bu ne-
denle Sağlık Bakanlığı’nı Covid-19 pandemisini bilime uygun biçimde
izlemeye ve birey-toplum sağlığını koruyacak biçimde pandeminin 
ciddiyetini toplumla paylaşmaya davet ediyoruz” uyarısında bulundu

PANDEMI HALEN 
oLDuRucuDuR

GELECEK Partisi Genel Başkan Yardımcısı
Selçuk Özdağ, Kırıkkale’de basın mensupla-
rıyla bir araya geldi. Özdağ, merak edilen 6'lı

masanın adayını ne zaman açıklayacağı konusuyla ilgili
konuştu. Özdağ, "Cumhurbaşkanı adayımızı da seçim
kararı alındıktan 1 hafta sonra açıklayacağız. 6 parti
olarak yolculuk yaparken çok tecrübeli insanlara sahi-
biz" dedi. Özdağ, “Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi

Türkiye'nin bir sorunudur. Diğer bir problem ise ekono-
mik krizdir. Bunun nedeni de yönetememe krizidir. Ge-
lecek Partisi ve Millet İttifakı olarak iktidara geldiğimiz
zaman parlamenter sisteme geçişi başlatacağız. 6'lı ma-
sanın yapacağı ilk iş, cumhurbaşkanlığını kazanmak.
Cumhurbaşkanı adayımızı da seçim kararı alındıktan 1
hafta sonra açıklayacağız. 6 parti olarak yolculuk ya-
parken çok tecrübeli insanlara sahibiz” diye konuştu. 

Önce karar sonra aday!

Yalnız
değilsin
BİZ VARIZ!

Yalnız
değilsin
BİZ VARIZ!

Yalnız
değilsin
BİZ VARIZ!

Yalnız
değilsin
BİZ VARIZ!

Yalnız
değilsin
BİZ VARIZ!

Yalnız
değilsin
BİZ VARIZ!

Yalnız
değilsin
BİZ VARIZ!

Yalnız
değilsin
BİZ VARIZ!

Yalnız
değilsin
BİZ VARIZ!

Yalnız
değilsin
BİZ VARIZ!

Yalnız
değilsin
BİZ VARIZ!

Yalnız
değilsin
BİZ VARIZ!

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, "6'lı masanın yapacağı ilk iş, cumhurbaşkanlığını
kazanmak. Cumhurbaşkanı adayımızı, seçim kararı alındıktan 1 hafta sonra açıklayacağız” dedi.
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Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1653964)

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.
1) Encümen Kayıt No: 3415
2) Taşınmaza Dair Bilgiler:
a) İli: İstanbul b) İlçesi: Başakşehir c) Mahallesi: İkitelli-2
d) Pafta No: - e) Ada No: 802 f) Parsel No: 3
g) Yüzölçümü: 1.000 m²             h) Satılacak Hisse Oranı: 1084/2400 ı) Halihazır: Boş
j) Vakfiyesi Olup Olmadığı: Yok k) İmar Durumu: E:1,25 H: Serbest Konut Alanı l) Cinsi: Arsa
3) Muhammen Bedeli :10.840.080.-TL
4) Geçici Teminatı : 325.202,40 TL
5) İhale Tarihi ve Saati : 27 Temmuz 2022 - 11:05     

Son teklif verme tarih ve saati: 27 Temmuz 2022 Saat:11:00
6) İhalenin Yapılacağı Yer : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul
7) İhale Usulü : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü
8) İhale şartnamesi : Emlak Şube Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir.

Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Bakırköy/İSTANBUL
Tel: 0212 455 33 88   Fax: 0212 449 51 33

9) Şartname Bedeli 2.000.-TL
10) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde
İhale Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.
a) Teklif mektubunu havi iç zarf
b) Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti ( İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C
Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı” , “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz ko-
nusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)
c) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat
için adres beyanı.
d) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Der-
nekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan)
ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
e) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü.
f) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın
noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.
g) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat,
h) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname
i) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin
her biri için (b), (c), (d), (e), (f) ve (h) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)
11) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolos-
luklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.
12) İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.
13) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale şartnamesinde belirtildiği 
şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç 27 Temmuz 2022 saat
11:00’a kadar Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Şube Müdürlüğü 
Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir.
Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
14) Nüfus Cüzdanı sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi
için ihale saatinden önce Encümen Şube Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa
Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 34134 Fatih/İSTANBUL ) başvurmaları gerekmektedir.
15) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve 
belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.
16) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini 
şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
İLAN OLUNUR

İHALE İLANI
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

Başakşehir Akşemset-
tin Ortaokulu'nda gelenek
bozulmadı, LGS'de bu yıl

da Türkiye şampiyonu çıkarmayı ba-
şardı. Uyguladıkları özel uygulama-
larla her yıl birinci çıkarmayı
başardıklarını belirten okul müdürü
Suat Çelik, “Dört yıldır üst üste
LGS birincisi çıkarmak bizi mutlu
ettiği gibi, bize sorumluluk da yüklü-
yor. Bir sonraki yıla daha fazla ça-
lışma gayreti içine giriyoruz” dedi.
LGS'de planlı çalışmanın başarıyı
getirdiğine işarete eden Çelik, “Öğ-
rencilerimizi yakından takip ediyo-
ruz. Gelecek yıl LGS Sınavı için
çalışmalarımıza şimdiden başladık,
kurslar açtık. Öğrencilerimizin aka-
demik başarılarını artırmak için
kurslarımıza önem veriyoruz” şek-
linde konuştu.

Kendisiyle gurur duyuyoruz

LGS birincisi Ahmet Nusret Tu-
ran'ın başarıyla daima mutlu olduk-
ları söyleyen sınıf öğretmeni Hülya
Saraç, “Öğrencimiz tam puan alarak

Türkiye birincisi oldu. Öğrenci takip
kitabı oluşturarak onun her aşama-
sını takip ettik. Kendisiyle gurur du-
yuyoruz” dedi. LGS birincileri
arasında yer almayı başaran Ahmet
Nusret Turan da sınav sonuçlarını ilk
duyduğunda çok mutlu olduğunu
söyledi. 90 sorunun tamamını doğru
cevaplan Turan, “Annem, babam ve
büyüklerim gözyaşlarını tutamadı.

Kendimi ilk başta çok yormadım.
Yılın başında denemelere başladım.
Son zamanlarda biraz stres yaptım.
Stresi yönetmemde ailem ve öğret-
menlerim yardımcı oldu. Birçok et-
kinlik yaptırarak benim stresten
kurtardılar. İlk olarak kendimi ya-
bancı dilde geliştirmek ve iyi bir nok-
taya gelmek istiyorum” ifadelerini
kullandı. YAKUP TEZCAN

Başakşehir
geleneği
bozmuyor

K ağıthane Belediyesi tarafından
2022 Yaz Spor Okullarının açı-
lışı düzenlenen törenle yapıldı.

Hasbahçe Mesire Alanı'nda gerçekleşti-
rilen açılış törenine AK Parti İstanbul İl
Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Ka-
ğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Özte-
kin katıldı. Çocuklar, gençler ve
yetişkinler olmak üzere 10 binin üze-
rinde vatandaşın yaz tatilinde sağlıklı ve
güçlü kalmaları, spor ahlakıyla yetişme-
leri, yeni arkadaşlar edinmeleri için
Yahya Kemal ve Hamidiye Mahallele-
rinde bulunan spor tesislerinde 22 farklı
branşta sportif eğitimler hazırlanıldı.
Yüzme, tenis, badminton, modern ve
geleneksel okçuluk, satranç, voleybol,
buz pateni, basketbol, futbol, hentbol,
taekwondo, karate, güreş, masa tenisi,
jimnastik, futsal, atletizm, boks, dart,
engelli basketbol ve engelli yüzme gibi

alanlarda eğitimler verilerek bireylerin
ulusal ve uluslararası alanda başarılar
elde etmesi amaçlanıyor.

On binlerce çocuk faydalanacak

AK Parti belediyelerinin yaz spor okul-
larında önemli rol aldıklarını söyleyen
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman
Nuri Kabaktepe, “AK Parti belediyeci-
likte bir markadır. Kağıthane de bu mar-
kanın en güzel incilerinden bir tanesi.
Okullar tatile girdi. Yazın çocukların
hem sporla olan ilgilerini güçlendirmek
hem yaz tatillerini en verimli şekilde ge-
liştirmek hem bedensel hem ruhsal hem
fiziksel hem de zihnen gelişimlerine kat-
kıda bulunmak için yaz spor okullarında
belediyeler öncülük ediyorlar. Bunun en
güzel örneklerinden birini de Kağıthane
Belediyesi'nin öncülüğünde açılışını ya-
parak görüyoruz. 10 binlerce çocuk bu
yaz, spor okullarında hizmet alacaklar”
açıklamasında bulundu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Kağıthane'de 22 branşta düzenlenecek olan yaz spor okullarının açılışında
yaptığı konuşmada, “AK Parti belediyecilikte bir markadır. Kağıthane de bu markanın en güzel incilerinden bir tanesi” dedi

Başakşehir Akşemsettin
Ortaokulu'nda, Liselere
Geçiş Sistemi (LGS)'de

dört yıldır üst üste Türkiye
şampiyonu çıkarmanın

mutluluğu yaşanıyor. 90
sorunun tamamını doğru
cevaplayan Ahmet Nusret
Turan, ailesinin ve öğret-

menlerinin gururu oldu

BELEDIYECILIKTE
BIR MARKAYIZ

AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI OSMAN NURİ KABAKTEPE İDDİALI KONUŞTU:

ARİF ELMAS

AK Parti belediyelerinin
yaz spor okullarında
önemli rol aldıklarını
söyleyen AK Parti İstan-
bul İl Başkanı Osman
Nuri Kabaktepe, “Ka-
ğıthane Belediyesi'nin
öncülüğünde açılışını
yaparak görüyoruz. 10
binlerce çocuk bu yaz,
spor okullarında hizmet
alacaklar” açıklama-
sında bulundu.

2 ay çocuklarla olacağız
Yaz okullarına kayıt yapanların fazla olduğunu
belirten Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Özte-
kin, “Okullar kapanır kapanmaz çocukların kayıt-
larını aldık ve Kağıthaneli hemşehrilerimiz yoğun
bir şekilde teveccüh gösterdiler. 6 yaşından başla-
yarak 18 yaşına kadar olan çocuklarımız 22 ayrı
branşta eğitim alacaklar. Buz pateninden yüz-
meye, masa tenisinden futbola, basketbola, hent-
bola, voleybola kadar olan branşlarda eğitim
alacaklar. Yazı da güzel bir şekilde geçirecekler.
Hem çocuklarımızın salgın döneminden sonraki
yaz spor okullarına olan sevgisini görmüş olduk
hem ailelerimizle beraberiz. 2 ay boyunca çocuk-
larımızla beraber olacağız” şeklinde konuştu.

KAĞITHANE
ÖRNEKTİR

Beykoz’dan
kulüplere
destek
Beykoz Belediyesi’nin ilçedeki 17
amatör spor kulübü için hazırladığı
malzemeler törenle teslim edildi

Beykoz Belediyesi, profesyonel liglere
sporcu yetiştiren ve gençlerin sporu sev-
melerinde önemli rol üstlenen amatör

spor kulüplerinin başarılarına katkıda bulunmak
amacıyla malzeme desteğinde bulundu.   Soğuksu
Yücel Çelikbilek Gençlik Merkezi’nde düzenlenen
törenle kulüp başkanlarına dağıtımı yapılan ayak-
kabıdan formaya, eşofman takımından yağmur-
luğa tüm malzemeler sporcular tarafından sevinçle
karşılandı. Törende kulüp yöneticileri sporcularla
buluşan ve malzemelerini teslim eden Beykoz Bele-
diye Başkanı Murat Aydın salondaki tüm çocuk ve
gençlere spora vakit ayırdıkları için teşekkür ederek
futbolda başarılı olmaları için çok çalışmaları ve
okullarına önem vermeleri gerektiğini söyledi. Baş-
kan Murat Aydın, gençlere sahilde ücretsiz verilen
kano, kürek ve yelken eğitimlerinden yararlanmala-
rını da tavsiye etti. Malzemeleri teslim alan kulüp
yöneticiler de spora verdiği destek için Beykoz
Belediyesi’ne teşekkür etti.  

Çekmeköy Belediye-
si’nin Avrupa Birliği tara-
fından desteklenen,

geleceği yakalamak isteyen girişim-
cilere büyük fırsatlar sunan  vizyon
projesi Crea Centers emin adım-
larla ilerliyorAvrupa Birliği Karade-
niz Sınır Ötesi İşbirliği Programı
Merkezi Otoritesi Romanya Kal-

kınma Bakanlığı Temsilcileri ile T.C.
Dış İşleri Bakanlığı temsilcileri Çek-
meköy Belediyesi’ni ziyaret ettiler.
Çekmeköy’de gerçekleşen teknik in-
celeme toplantısına Çekmeköy Be-
lediye Başkanı Ahmet Poyraz adına
Başkan Yardımcısı ve Proje Yasal
Temsilcisi Latif Coşar ile Crea Cen-
ters Proje ekibi katıldı.   Teknik top-

lantıda, projenin tüm faaliyetleri ve
Crea Center Çekmeköy Merkez in-
şaatının son durumunu anlatan bir
sunum gerçekleşti. Sunumun ar-
dından heyet, inşaat sahasını ye-
rinde inceledi. Proje kapsamında
yapılan işler, faaliyetler heyetle pay-
laşılarak doğrulandı.

Çekmeköy projeye sadık 
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SERİ A 792901- 794900 arası faturalarımız,
seri A 539001- 541000 arası sevk irsaliyeleri-
miz, seri A 9201- 9700 arası Taşıma irsaliyele-

rimiz, Seri A 16301- 16550 arası 17551-
17800 arası Gider pusulalarımız, Seri A

110901- 111150 arası müstahsil makbuzları-
mız, Seri G 409101- 411100 arası faturalarımız

kaybolmuştur. Hükümsüzdür.Tasfiye Halinde
Arlez Gıda.Pazarlama AŞ VD:Antalya Kurumlar

VN: 0790341903

SERİ A 170251- 180250 arası, 405751-
406250 arası, 512201- 514700 arası,

344251- 346750 arası, faturalarımız, Seri A
35001- 45000 arası, 422951-433100 arası
sevk irsaliyelerimiz, Seri A 175251- 176750
arası irsaliyeli faturalarımız, Seri B 306351-

308950 arası faturalarımız, Seri A 8701- 9200
arası taşıma irsaliyelerimiz, Seri A 20101-

20600 arası gider pusulalarımız, Seri A 66601-
66850 arası Perakende Satış Fişlerimiz, Seri D

266101- 268100 arası faturalarımız, Seri D
368851- 371350 arası sevk irsaliyelerimiz,
Seri G 411101- 413100 arası faturalarımız,

Seri B 342451- 343450 arası sevk irsaliyeleri-
miz kaybolmuştur. Hükümsüzdür. Tasfiye Ha-

linde Güney Gıda Taşımacılık Sanayi Ve Ticaret
AŞ VD: Antalya Kurumlar   VN: 2910238684

SERİ Z 111951- 113950 arası sevk irsaliyele-
rimiz, Seri A 70251- 70750 arası, 98251-

99750 arası, 6001- 6500 arası, 12501- 13000
arası, 38751-39250 arası, 71501- 72500
arası,74501- 75500 arası, 2501- 3000

arası,18001- 19000 arası, 52251- 54250
arası, 59751- 60750 arası sevk irsaliyelerimiz.
Seri A 18751- 19750 arası, 116251- 116750
arası, 26001- 26250 arası, 108751- 109250

arası faturalarımız kaybolmuştur.Hükümsüzdür.
Tasfiye Halinde Evtaş Tekstil Ticaret Ve Sanayi

AŞ VD: Avcılar VN: 3830023803

SERİ A 41601- 41800 arası faturalarımız, seri
A 10651- 10850 arası sevk irsaliyelerimiz, seri
A 2251- 2300 arası gider pusulası kaybolmuş-
tur. Hükümsüzdür. Tasfiye  Halinde Dilara Köse

Lojistik Ve Dış Tic. AŞ VD: Büyükçekmece 
VN: 2960412756

Geçiçi koruma kimlik belgemi 
kaybettim. Hükümsüzdür. Amro Naanaa. 

Sözleşme imzalandı
Avcılar Belediyesi ve KESK’e bağlı Tüm-Bel-Sen arasında, toplam 462 memuru ilgilendiren
Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. Belediye Başkanı Hançerli, “Emek, hangi oranda karşılığını
alırsa; o ölçüde insan hakları, demokrasi, hukuk üstünlüğü, mutluluk oluyor” dedi

BElEdiyE Başkanlık Bi-
nası’nda gerçekleşen
imza törenine; Avcılar

Belediye Başkanı Turan Hançerli,
Tüm-Bel-Sen İstanbul 1’nolu Şube
Başkanı İbrahim Sönmez ve emekçi
belediye personelleri katıldı. Sözleş-
meye göre; Avcılar Belediyesi'nde
çalışan kamu emekçileri sosyal hak-
larında gerçekleşen artışın yanı sıra
yılda 4 ikramiyeye hak kazandı. En-
gelli personellerin 3 Aralık Dünya
Engelliler Günü’nde idari izinli sa-
yıldığı sözleşmede, kadına şiddet
uygulayan personelin ücretinin
eşine verilmesiyle ilgili bir madde de
yer aldı. Bu maddeye göre, eşine
şiddet uyguladığı tespit edilen per-
sonelin sözleşme gereği hak kazan-
dığı ek ücretler kendisinin değil,
eşinin hesabına yatırılacak.

Hayırlı olsun
Belediye binasında gerçekleşen tö-
renle Toplu İş Sözleşmesi’ni imzala-
yan Belediye Başkanı Turan
Hançerli, sendika başkanına ve yö-
neticilerine çabalarından ötürü te-
şekkür ederek, “Tüm Belediye ve
Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri
Sendikası (Tüm Bel-Sen) ile görüş-
melerimizi tamamladık ve toplu iş 

sözleşmemizi imzaladık. Emek,
hangi oranda karşılığını alırsa; o öl-
çüde insan hakları, demokrasi,
hukuk üstünlüğü, mutluluk oluyor.
Çalışanın, emeğin yanında olmaya
devam edeceğiz. Avcılarımıza gece
gündüz hep birlikte emek verdiğimiz
çalışma arkadaşlarıma teşekkür edi-
yorum. Hayırlı olsun” dedi. 
YAKUP TEZCAN

MaltEpEBelediyesi Kadın ve Aile
Hizmetleri Müdürlüğü’nce düzenle-
nen ve bu yıl altıncısı gerçekleştirilen

10 bin kişinin katıldığı geleneksel tekne turları
sona erdi. Yalı, Büyükbakkalköy, sivil toplum ku-
ruluşları ve parti temsilcileriyle üyelerinin katılı-
mıyla gerçekleştirilen final turunda kadınlar
açtıkları pankartla “kadına şiddete hayır” dediler.
90’lar konsepti eşliğinde verilen müzik ziyafetiyle
başlayan turda kadınlar halaylar çekip türküler
söylediler. 7’den 77’ye genci, yaşlısı her kesim-
den kadının katıldığı etkinlikte katılımcılara,
günün anısına, çiçekten yapılmış taç dağıtıldı.

Kadınlara KADES eğitimi

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü personel-
leri, katılan tüm kadınlara şiddete karşı müca-
dele için hazırlanmış en önemli uygulamalardan
biri olan “Kadın Acil Destek Uygulaması –
KADES” hakkında hem teorik, hem de uygula-
malı bilgi verdi. Eğitimde uygulama cep telefon-
larında indirildi ve nasıl kullanılacağı öğretildi.
Tekneye Büyükbakkalköy mahallesinden katılan
kadınlardan Zeynep Güven’e arkadaşları sürpriz
doğum günü kutlaması yaptı. Bu sürpriz üzerine
şaşkınlığını gizleyemeyen Güven, düzenlenen bu
turlar için teşekkür etti ve asla unutamayacağı
bir güne tanıklık ettiğini söyledi. Etkinliğe bir
süre önce vefat eden belediye personeli Kenan
Yıldız’ın annesi Hünkar Yıldız da katıldı. Beledi-
yeden gördüğü destek için teşekkür eden Yıldız,
oğlunun da bu hizmetler için belediyeye girdiğini
ifade ederek, “bunlar oldukça oğlum unutulma-
yacak” dedi.

Güzel bir etkinlikti

1928 yılında Atatürk’ün talimat ve destekleriyle
kurulan Türkiye Yardım Sevenler Derneği Sarı-
yer Şubesi İkinci Başkanı, 22 yıllık Maltepeli, 75
yaşındaki Nevin Aksoy ise tekne turlarını pan-

HEr fırsatta gençlerle bir
araya gelmeye özen gösteren
Beylikdüzü Belediye Başkanı

Mehmet Murat Çalık, bu kez öğrenci-
lerle kitap söyleşisinde buluştu.
BAKSM Gençlik Kütüphanesi’nde dü-
zenlenen söyleşiye Cahit Zarifoğlu
Anadolu Lisesi Okuma Kulübü’nde
yer alan 18 öğrenci katıldı. Nobel Ede-
biyat Ödüllü Albert Camus’un “Veba”
adlı romanı üzerine gerçekleştirilen
söyleşide Başkan Çalık, kitap okuma-
nın önemine değinerek, kitabın gençle-
rin geleceği açısından vazgeçilemez
olduğunu vurguladı. Sohbet orta-
mında gerçekleşen söyleşide Başkan
Çalık öğrencilerden soruları da içten-
likle yanıtladı. 

Keyif alıyorum

Söyleşide ayrıca Marmara Mahalle-

si’nde açılacak olan Nesiller Arası Pay-
laşım Merkezi’ne de değinen Çalık,
“Gelişime, akla, bilime ve ileriye gidişe
dair insanların fikirlerini ortaya koy-
duğu ve tartıştığı ortamları oluşturmak
zorundayız. Beylikdüzü’ne kazandıra-
cağımız Nesiller Arası Paylaşım Mer-
kezi’nde hem gençlerin hem de
yetişkinlerin kullanacağı ve ortak masa
etrafında oturup deneyimlerin paylaşı-
lacağı bir ortam oluşturmak istiyoruz.
Kitap söyleşilerini de proje kapma-
sında ilişkilendirip kulübün yaptığı faa-
liyetlerin bir kısmını orada da
yapabiliriz. Öğrencilerle olmak benim
açımdan mutluluk verici, muazzam bir
iş yapıyorsunuz. Gençlerin hayata
farklı bir şekilde baktığını düşünüyo-
rum ve her zaman onlarla bir arada ol-
maktan keyif alıyorum” ifadelerini
kullandı. BARIŞ KIŞ

80 KİŞİ DAHA 
istihdam edildi

Esenyurt’ta işsizlik sorununa çözüm bulmak
amacıyla kurulan ve bugüne kadar binlerce va-
tandaşın iş sahibi olmasını sağlayan Esenyurt

Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), işveren ve iş ara-
yanları buluşturarak 80 vatandaşa daha istihdam sağladı.
Türkiye’nin kanayan yarası işsizliğe çözüm bulmak ama-
cıyla iş arayan ve işverenlerle görüşmeler yapan ESBİM,
Esenyurt’ta faaliyet gösteren sektörün öncü iki tekstil fir-
masının talebi üzerine işe alım mülakatı gerçekleştirdi.
Esenyurt Belediyesi Kültür Merkezi’nde yapılan mülakat-
lara katılan adaylar içerisinden belirlenen şartları taşıyan
80 kişi işe yerleştirildi. Son bir ayda gerçekleşen 214 müla-
katın içinden 1841 vatandaşın iş sahibi olduğunu vurgula-
yan Yerel Hizmetler Müdürü Orhan Ayyıldız, “ESBİM
olarak iş arayanlara umut olmaya devam ediyoruz. Son
üç yılda bize başvuran vatandaş sayısı 112 bin. Bu başvu-
ranların içinden 40 bin 617 kişiyi is-
tihdam ettik. Bizim amacımız,
işveren ve iş arayanı aynı noktada
buluşturmak. Vatandaşlarımız
karda, kışta ve soğukta, mahalle
mahalle, sokak sokak iş aramak ye-
rine bize gelip çok rahat bir şekilde
sektörlerin firmaları ile buluşuyor.
Son bir ayda 214 mülakat gerçek-
leştirdik ve bunların içinden 1841
kişinin istihdamını sağladık” dedi. 

Ç atalca Belediye Başkanı Mesut
Üner’in “En önem verdiğim prestij
projelerimizden biri” olarak yo-

rumladığı Kültür ve Sanat Merkezi çok
yakın zamanda Çatalca halkına kapılarını
açacak. Projesi tamamlanarak onaylanan
merkezin yapımına eylül ayı itibariyle başla-
nacak. Kaleiçi Mahallesi'nde bulunan ve va-
tandaşlar tarafından Dilek Düğün Salonu
olarak bilinen alana yapılacak olan Kültür
ve Sanat Merkezi mimarisi ve kültür- sanat
adına kapsamlı çalışmaların yapılabileceği
alanlarıyla İstanbul’a örnek bir merkez ola-
cak. 4 bin 900 metrekarelik alanda, 400 kişi-
lik konferans salonu, 400 kişilik düğün
salonu, 250 kişilik çok amaçlı salon ve 150
kişilik nikah salonunu içinde bulunduracak
olan Kültür ve Sanat Merkezi aynı za-
manda bilişim atölyeleri, Workshop Oda-
ları, Engelli Merkezleri, Etkinlik Odaları ve

Öğrenci Etüt Odaları ile yine eğitimin mer-
kezi olacak.

İdealimize yaklaşıyoruz

“ Kültür ve Sanat Merkezimiz kültüre, sa-
nata ve eğitimle yarınlara umut olacak”
diyen Belediye Başkanı Mesut Üner, çok
kapsamlı bir merkez hayata geçirmenin he-
yecanını ve mutluluğunu yaşadığını belirtti.
Üner, “Çatalca’mıza; eğitimi, kültürü, sa-
natı, çocukları, gençleri, kadınları yani top-
lumu içine dahil eden bir yönetim
anlayışımızla hizmet veriyoruz. İlçemizin ih-
tiyaçları olan çalışmaları, vatandaşlarımızın
taleplerini hızla yerine getirmek için gece
gündüz durmadan çalışıyoruz. İçimizde
Çatalca’mızı bir an önce daha yaşanabilir
bir hale getirmenin sabırsızlığı var. İlçemiz
eğitimde, sanatta, sporda ileri gitsin, vatan-
daşlarımız başka ilçelerde var bizde yok de-
dikleri sosyal alanlara, hizmetlere bir an
önce kavuşsun istiyoruz. Hayata geçirdiği-

miz her proje bizlere bu idealimize biraz
daha yaklaşmanın ve vatandaşlarımıza ver-
diğimiz sözleri tutmanın mutluluğunu yaşa-
tıyor” ifadelerini kullandı. 

Destek için çalışıyoruz

Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, “Bu
merkezi projelendirirken ilçemizin kültür
sanat belleğinde iz bırakacak bir merkez ol-
masını istedik. Aslında kültür ve sanat mer-
kezinden çok daha öte bir merkez yapıyoruz.
Çünkü içerisinde hem vatandaşlarımızı kül-
tür sanat etkinlikleriyle buluşturacağımız
alanlar, hem sosyal donatı alanları hem de
geleceğimiz olan çocuklarımıza eğitim yu-
vası olacak atölyelerimiz yer alacak. Çünkü
bizlerin öncelikleri arasında çocuklarımız,
gençlerimiz ve onların eğitimi var. İlçemizde
eğitime dair birçok çalışma yapıyoruz, 
kurslar açarak öğrencilerimizi sınavlara ha-
zırlıyor, deneme sınavları yapıyoruz. Çatal-
ca’mızda hiç bir öğrencimiz eğitimden geri

kalmasın istiyoruz ve çocuklarımıza fırsat
eşitliği yaratmak için eğitimlerine destek
olmak için çalışıyoruz” bilgisini verdi. 

İstanbul'a örnek olacak

“Kültür ve Sanat Merkezimizde bir yandan
sanatın güzelliğini keşfederek kültürel değer-
lerimizi yarınlara taşırken aynı zamanda sa-
natı tüm vatandaşlarımız için erişilebilir hale
getirecek, merkezimizde yer alan atölyelerle
de gençlerimizin eğitici vakitler geçirmesini
sağlayacağız” diyen Üner, “Özel birey kar-
deşlerimiz içinde merkezimizde alanlar ha-
zırlıyoruz. Çatalca’mıza gurur duyacağı bir
merkez yaparken İstanbul’a da örnek teşkil
edecek bir kültür sanat merkezi yapmış ola-
cağız. Kültür Sanat Merkezimiz ve alanda
ofis katlarının yer alacağı merkezle de ma-
hallemizin adeta çehresi değişecek. Ben
şimdiden Kültür ve Sanat Merkezimizin il-
çemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum”
açıklamasında bulundu. 

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi Okuma Kulübü’ndeki
öğrencilerle kitap söyleşisinde buluştu. Nobel Edebiyat Ödüllü Albert Camus’un “Veba” adlı romanı üzerine
gerçekleştirilen söyleşide Çalık, “Gençlerin hayata farklı bir şekilde baktığını düşünüyorum” dedi

Maltepe Belediyesi’nin düzenlediği ve
10 bin kişinin katıldığı geleneksel
tekne turları sona erdi. Yalı ve Büyük-
bakkalköy mahallelerinin katılımıyla
gerçekleştirilen turda kadınlar açtıkları
pankartla “kadına şiddete hayır” dedi

Gençler hayata farklı bakıyor

ZAYİLER
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BAHADIR SÜGÜR

EYLÜL AYINDA BAŞLANACAK
Kültür ve Sanat Merkezi'nin yapımına eylül ayı itibariyle başlanacak. 4 bin 900 met-
rekarelik alanda, 400 kişilik konferans salonu, 400 kişilik düğün salonu, 250 kişilik
çok amaçlı salon ve 150 kişilik nikah salonunu içinde bulunduracak olan Kültür ve
Sanat Merkezi aynı zamanda bilişim atölyeleri, Workshop Odaları, Engelli Merkez-
leri, Etkinlik Odaları ve Öğrenci Etüt Odaları ile yine eğitimin merkezi olacak.

Kadına el
kalkmaz!
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T ürkiye genelinde 5 Haziran’da ya-
pılan ve 30 Haziran’da açıklana-
cağı duyurulan LGS sonuçları için

öğrencilerin heyecanlı bekleyişi sürüyor.
Üniversite sınavına giren öğrencilere her
yıl danışmanlık hizmeti sunan İstanbul
Büyükşehir Belediyesi (İBB) liselere kay-
dolacak öğrenciler için de bu yıl ilk kez Ter-
cih Danışma ve Rehberlik hizmeti verecek. 

Merkezler Bakırköy ve Kadıköy

LGS’ye giren öğrenciler, merkezi yerleş-
tirme ile tercih yapacaksa 10 okul yazabili-
yor. Buna yerel yerleştirme ve pansiyonlu
okul tercihleri de eklenince liseye girişte
öğrencilerin toplamda 20 okulu yazma
hakları bulunuyor. Bu sıralamanın belir-
lenmesi için öğrencilerin başarı puanlarına
göre hangi okulları tercih edebileceklerini
bilmesi; merkezi yerleştirme, yerel yerleş-
tirme, mesleki eğitim merkezleri ve açık öğ-
retim kurumları hakkında bilgi sahibi
olmaları gerekiyor. Gençlerin kendilerine

en uygun okulu ve alanı seçmeleri için
Bakırköy Meydanı’nda ve Kadıköy Mey-
danı’nda tercih platformları kurulacak.
İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafın-
dan hizmet verilecek olan LGS Tercih 
Danışma ve Rehberlik Merkezleri’nde gö-
revlendirilen uzmanlar, tercih sıralamaları-
nın yapılmasına destek olacak. İBB LGS
Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezleri, 8
Temmuz’a kadar 10:00 ve 19:00 saatleri
arasında açık olacak.   

SUNULACAK HİZMETLER

•      Tercih işlemlerinin nereden 
yapılabileceği
•      Nakil tercih süreci
•      Okul seçiminde dikkat edilmesi 
gerekenler 
•      Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri,
Anadolu liseleri, özel program ve proje 
uygulayan Anadolu imam hatip liseleri ve
proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu
liseleri hakkında bilgilendirme
•      Pansiyonlu okullara yerleştirme 
süreci

İBB, LGS sonuçlarının açıklanmasının hemen
ardından öğrenciler için ücretsiz tercih danışmanlığı
hizmeti verecek. Gençlerin kendilerine en uygun okulu
ve alanı seçebilmesi amacıyla, Kadıköy ve Bakırköy
meydanlarında platformlar kurulacak. Öğrenciler ve
veliler, uzman danışmanlardan destek alabilecek

www.gazetedamga.com.tr
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İstanbul’un 39 ilçesine
ilişkin en özel ve en güzel
haberleri bulabileceğiniz

gazetedamga.com.tr
Türkiye’nin siyaset,

ekonomi, kültür sanat ve
spor gündemine ilişkin

birçok içeriği bünyesinde
barındırıyor. Zengin haber

seçenekleri ve tarafsız
habercilik anlayışıyla

hizmet veren web sitemize
ulaşarak gerçeklerden 
haberdar olabilirsiniz.
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ÖMER FARUK ARPACIK

Çocuklar tatilde ne yapmalı?
TaTile çıkmadan önce bir program hazırla-
manın hem dinlenmeye katkı sağlayacağını
hem de konuları tekrar etmek için fırsatlar
yaratacağını vurgulayan uzmanlar, üniver-
site hazırlığında akademik çalışmaların yanı
sıra psikolojik ve duygusal süreçlerin ne
kadar iyi yönetildiğinin de oldukça önemli
olduğunu vurguluyor. Yaz tatilinin bir döne-
mini konu tekrarına ayırmak birçok öğrenci
için zor görünse de, yapılan küçük hazırlık-
ların yeni eğitim yılını rahat geçirmelerini
sağlayacağını; gelecek yılın konularının öğre-
nilmesini destekleyeceğini ve geriye dönük
tekrarların sayısını azaltacağını unutmamak
gerekiyor. Haftalık programı oluştururken
konuların dağılımını bir sayısal bir sözel ders
olarak seçmek bu sürecin daha verimli geç-
mesine katkı sağlayabilir. Ayrıca  11:00-
13:00 arasını çalışma saati olarak
belirlemek, sabah saatlerinde çalışmayı ta-

mamlayarak gün içinde öğrencilerin kendile-
rine vakit ayırmasına da yardımcı olur.

Herkesin hedefi birbirinden farklı

Uzmanlara göre üniversiteye hazırlık süre-
cinde hatırlanması gereken en önemli nokta
herkesin hedefinin birbirinden farklı olduğu.
Bu sebeple sınava hazırlanmaya başlama-
dan önce öğrencilerin ne istediğini kendile-
rine sorması şart. Bu soruya net bir cevap
verememek ise oldukça doğal. Hazırlık süre-
cinde gerçekleştirilen üniversite ziyaretlerini
yaz döneminde yapmak, tercih ve tanıtım
günlerinde kampüslere giderek bilgi almak
yol haritasını netleştirmek için faydalı olabi-
lir. Bunun yanında üniversitelerin yaz okulla-
rına katılmak, sosyal medyada ve online
platformlarda ilgi duyulan meslekleri araştır-
mak ve uzmanlarla iletişime geçmek de öğ-
rencilere yardımcı olabilir. ARİF ELMAS



 
 

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

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

yüzde 7,4 artş gerçekleşti 

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

Sevgi 
Emanet

 
 

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

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil

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

ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

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

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

yüzde 7,4 artş gerçekleşti 

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

Sevgi 
Emanet
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya’da NATO Zirvesi sonrasında basın mensuplarıy-
la söyleşi yaptı, gelen soruları yanıtladı. İsveç ve Finlandiya ile yapılan mutabakat hakkında 
konuşan Erdoğan, “Her iki ülke tarafından verilen sözleri çok yakından takip edeceğiz” dedi

VERVERiiLEN SÖZLERLEN SÖZLERii  
TAKTAKiiP EDECEGP EDECEGiiZ!Z!

Yılan Adası 
artık özgür

C umhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, NATO 
Zirvesi sonrasında gaze-

tecilerle söyleşi yaptı. Gazeteci-
lerden gelen sorularını yanıtlayan 
Erdoğan, gündeme dair önemli 
mesajlar verdi. İsveç ve Finlandi-
ya ile yapılan mutabakata ilişkin 
konuşan Erdoğan, ““NATO Devlet 
ve Hükümet Başkanları Zirvesi 
münasebetiyle Madrid’e gerçek-
leştirdiğimiz ziyareti tamamlamış 
bulunuyoruz. Ukrayna’daki savaşla 
birlikte düşünüldüğünde NATO 
tarihindeki en önemli zirvelerden 
birisini başarıyla gerçekleştirdik. 
NATO’nun Avrupa-Atlantik 
coğrafyasının güvenliği bakımından 
oynadığı asli rolü bu vesileyle bir 
kez daha teyit ettik. Madrid Zirvesi 
bu kritik dönemde birlik ve daya-
nışma mesajı verilmesi bakımından 
önemli bir fırsat teşkil etti. Zirvede 
NATO’nun hedeflerini ortaya 
koyan ve önümüzdeki dönemde 
yapılması gereken çalışmalara yön 
verecek olan yeni Stratejik Kon-
septi kabul ettik. İsveç ve Finlandi-
ya’nın NATO’ya üyelik başvuruları, 
tabiatıyla zirve bağlamında öne 
çıkan konulardan birisi oldu. Biz 
bu noktada en başından beri ortaya 
koyduğumuz ilkeli ve dirayetli tu-
tumu Madrid’de de sürdürdük. Bu 
ülkelerin bilhassa terörle mücadele 
alanında meşru taleplerimize yöne-
lik bağlayıcı taahhütlerde bulunma-
ları, somut ve net adımlar atmaları 
gerektiğini kendilerine ifade ettik. 
Genel Sekreterin kolaylaştırıcılığın-
da gerçekleştirdiğimiz dörtlü zirve 
akabinde imzalanan muhtırayla 
tüm bu hususları kayıt altına aldık. 
Ülkemizin bu muhtırayla elde ettiği 
kazanımlar yanında Türkiye özel-
likle terörle mücadele alanında pek 
çok ilke imza atmıştır” dedi.

Terör örgütlerinin  
işi zor olacak
Yapılan mutabakatla birlikte 
Türkiye’nin terörle mücadelede 
güç kazandığını anlatan Erdoğan, 
“Kuzey Atlantik Konseyinde 
ilk kez talebimizle “Terörizm 
ve Güney” konulu özel oturum 
düzenlendi. Terörizmin bütün tür 
ve tezahürleriyle temel iki tehditten 
biri olduğu, İttifak’ın en üst rehber 
belgesine girdi. Sınırlarımız ve 
ulusal güvenliğimiz temelinde 360 
derece yaklaşıma her belgede atıf 
yaptırdık. Stratejik Konsept’te ilk 
kez, terör örgütlerinin “halkları-
mızın ve topraklarımızın” yanı sıra 
“güvenlik kuvvetlerimizi” tehdit 
ettiğini kayıt altına aldırdık. Ayrıca 
Finlandiya ve İsveç’le imzaladığı-
mız üçlü muhtıradaki terörizm ve 
dayanışma hususları tüm mütte-
fikler için yol gösterici olacaktır. 
Bundan sonra PKK ve FETÖ 
mensupları için terör propagandası 
yapmak, ülkemize ve vatandaşla-
rımıza saldırmak, insanları tehdit 
etmek, ortalığı yakıp yıkmak çok 
daha zorlaşacaktır. Her ne kadar 
muhalefet gölgelemeye çalışsa da 
NATO Zirvesi Türkiye için büyük 

bir diplomatik zafer olmuştur. Bu 
gerçeği sadece muhataplarımız 
değil akıl, vicdan ve asgari düzeyde 
diplomasi bilgisi olan herkes tasdik 
ediyor. Terör örgütüne sırtını 
dayayanların Türkiye’nin kazanım-
ları karşısında yaşadıkları hayal 
kırıklığını hepimiz görüyoruz. El-
bette verilen sözler önemlidir ama 
bizim için asıl olan uygulamalardır. 
Terörle mücadelesinde defalarca 
arkasından hançerlenmiş bir ülke 
olarak ihtiyatlı davranıyoruz. 
Bundan sonraki süreçte 
ülkemize verilen 
sözlerin yerine 
getirilip getirilme-
diğini yakından 
takip edeceğiz. 
NATO bağ-
lamında ele 
aldığımız ko-
nuların yanı sıra 
zirve sırasında pek 
çok ikili görüşme de 
gerçekleştirdik. Fransa, 
Romanya ve Güney Kore 
cumhurbaşkanları, Birleşik Krallık 
ve Hollanda başbakanları, İspanya 
hükümet başkanı, Almanya ve 
Avusturya Şansölyelerinin yanı sıra 
Avrupa Birliği Konseyi Başkanı ile 
ikili görüşmelerimiz oldu. Ameri-
kan Başkanı Sayın Biden’la da ikili 
meselelerimizi ve bölgesel konuları 
ele aldık. Bu düşüncelerle ziyare-
timiz ve temaslarımızın hayırlara 
vesile olmasını Rabbimden niyaz 
ediyorum” dedi.

Kırmızı çizgilerimiz var
“İsveç ve Finlandiya ile yaptığınız 
mutabakat ve NATO’nun aldığı 
kararlarla, Türkiye’nin NATO’yu 
terörle mücadele konusunda 
‘istediği yönde hareket etmeye’ en 
azından kağıt üzerinde yönlendir-
diğini anlıyoruz. İkili görüşmele-
rinizde muhataplarınızın terörle 
mücadele konusunda samimiyet-
lerini nasıl değerlendiriyorsunuz?” 
sorusuna da yanıt veren Erdoğan, 
“İzleyip göreceğiz” yorumunda bu-
lundu. Erdoğan, “Madrid Zirvesin-
de alınan ve kayda geçen bütün bu 
kararlar uygulamada ne getirecek 
ne götürecek bunu tabii zaman 
içerisinde görme fırsatımız olacak. 
Kaldı ki şunu bilmemiz gerekiyor; 
bu atılan imzalar bu işin bitmesi 
anlamına gelmiyor. Bazıları zan-

nediyorum biraz da bunun telaşı 
içindeler. İş bitmiyor. Bu daha bir 
davettir. Bu davetle bir süreç başlı-
yor. Bunun ne kadar süreceği belli 
değil. Şu anda bu tabii kayıtlara 
giriyor. Bu kayıtlarla birlikte nere-
ye varacak onu da göreceğiz. Ama 
görünen bir gerçek var ki bunlar şu 
anda bizim ne kadar doğru yolda 
olduğumuzun en güzel ispatıdır. 
Yaptığımız görüşmelerle PKK/
PYD/YPG, FETÖ, tüm bu terör 

örgütleri NATO’nun artık 
yazılı kayıtlarına giriyor. 

Bu işin yazılı kayda 
girmesi ilk defa 

oluyor. Yani 
PKK Avrupa 
Birliği’nin me-
tinlerinde vardı 
ama YPG/PYD 
ve FETÖ yok-

tu. Peki sorun 
bakalım, bunları 

bu metinlere koy-
durana kadar nasıl bir 

mücadele verildi? Biz sinya-
li verdik, onlar da hemen yaptı gibi 
bir şey olmadı. Onlar bu metinlere 
girmemesi için mücadele verirken, 
biz de “Bu metinlere girecek. Gir-
mediği takdirde, kusura bakmayın. 
Bu bizim kırmızı çizgimizdir” 
dedik. Ekiplerimiz görüştüler, 
konuştular, en sonunda metinlere 
bunlar da girdi. İş o şekilde davet 
mektubu haline geldi. Ama daha 
süreç bitmedi.  Bundan sonra daha 
bu işin uzun bir yolculuğu var, sü-
reci var. Biz sabırla bu mücadeleyi 
sürdürdük. İnşallah sonu da hayır 
olur diyoruz. Buradaki toplantımız-
da da gerek İsveç gerek Finlandi-
ya’daki terör örgütü faaliyetlerine 
dair bütün bilgi, belge, görüntüleri 
tekrar ortaya koyduk. Hem bunları 
hem de kitapçıkları flashbellekler 
içinde kendilerine verdik. “Terör 
örgütünün ve iltisaklı grupların 
resimlerini görmeniz, ne yaptıkla-
rını ne ettiklerini bilmeniz lazım” 
dedik. Türkiye 40 yıldır bu müca-
deleyi sürdürüyor ve bizim 40 bin 
insanımızı, vatandaşımızı bunlar 
şehit ettiler. Şimdi bütün bu sü-
reçten sonra biz kalkıp da bu terör 
örgütlerinin faaliyetlerine müsaade 

edenlere el bebek gül bebek buyu-
run yürüyün mü diyeceğiz. Burada 
ayrıca terörizm oturumunda İle-
tişim Başkanlığımızın hazırladığı, 
terörün gerçek yüzünü ve ülkemi-
zin terörle mücadelesini anlatan bir 
video yayınladık. O video da tabii 
bunları çok etkiledi” dedi.

Yanlış yaparlarsa  
gereğini yaparız
“Gördüğüm kadarıyla İsveç ve 
Finlandiya’nın kendi kamuoyların-
dan da bazı baskılar var. Eğer böyle 
bir şey olur da geri adım atarlarsa, 
buradaki taahhütlerini yerine getir-
mezlerse, Türkiye’nin beklentileri-
ne yanıt vermemeye devam eder-
lerse, üyeliklerinin bloke edilmesi, 
askıya alınması, üyelik süreçlerinin 
dondurulması mümkün olabilir 
mi? Acaba böyle bir şey taahhüt 
edildi mi?” sorusuna da yanıt veren 
Erdoğan şöyle konuştu;“Zaten 
buraya giriş, davet veya kabul böyle 
bir anda olan işler değil. Make-
donya ile ilgili süreç uzun yıllar 
sürdü. Bunlar böyle hemen olan 
işler değil. Bu süreç içerisinde ne 
yapacaklar, nasıl bir yol izleyecek-
ler? Bunlar gerçekleştikten sonra, 
bu süreçte takip edeceğiz. Ki onay 
merciimiz parlamentomuzdur. 
Parlamentomuzun onayı olmadan 
zaten bu iş yürürlük kazanmıyor. 
Onun için bu konuda bir telaşa 
gerek yok. Bundan sonraki şey 
onların kucağındadır. Şu anda 
İsveç ve Finlandiya NATO üyesi 
olmuş değildir. Bunun bir defa bu 
şekilde bilinmesi lazım. Ama bu 
işten cehli olanlar zannediyorlar ki 
bu iki ülke artık NATO üyesi oldu. 
Hayır, böyle bir şey yok. Onun için 
telaşa da gerek yok. Bu işin idraki 
içinde olanlar bu sürecin nasıl takip 
edildiğini veya edileceğini gayet 
iyi bilirler. Bu bakımdan bizler bu 
müzakereleri arkadaşlarımızla nasıl 
kararlı bir şekilde yürüttüysek, 
bundan sonra da aynı kararlılıkla 
takibini yaparız. Bundan sonraki 
süreç özellikle İsveç ve Finlandi-
ya’ya aittir. Herhangi bir yanlışları 
vesaire olduğu zaman zaten kapı 
gibi belgeler elde, oradan 
gereğini yaparız” dedi.

HABER MERKEZİ

TÜRKIYE’NIN Rusya ile ilişkisini devam etti-
receğinin de altını çizen Erdoğan, “Biliyor-
sunuz, bu süreçle ilgili olarak bizim baştan 
itibaren bir yaklaşım tarzımız var. Bu da 
nedir? Burada bir denge politikası güderek 
süreci işletmekten yanayız. Bu denge politi-
kası anlayışımızı, bundan sonraki süreçte de 
yine devam ettireceğiz. Zira bizim şu anda 
Rusya ile belli bağlantılarımız var. Bugün bi-
zim kullandığımız doğalgazın yaklaşık yüzde 
40’ını oradan alıyoruz. 
Öbür tarafta şu anda 
nükleer enerjiyle ilgili 
Akkuyu Santrali çalış-
mamız var. Dördüncü 
bölümünün temeli de 
birkaç ay içerisinde, 
belki de temmuz ayı 
içerisinde atılacak. 
Dördüncü bölümün temelinin atılmasıyla 
birlikte bu santralin inşallah süratlenip 
2023-2024 gibi devreye alınması söz konusu 
olacak. Bunu da Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanım yakın şekilde takip ediyor. Bunun 
dışında bizim savunma sanayiine yönelik de 
ilişkilerimiz, irtibatlarımız var. Bütün bunlar 
şu anda bizi birbirimize ilişkili hale getiren 
konular. Dolayısıyla da biz hem Rusya ile 
hem Ukrayna ile bu ilişkileri devam ettirece-
ğiz ve denge politikasıyla da bu işi sürdü-
receğiz. Istiyoruz ki diplomasi trafiğimiz 
buradan kesinlikle zarar görmesin” dedi.

Rusya ile ilişkimiz devam edecek

Yunanistan’a gözdağı
YUNANİSTAN’LA yaşanan gerilimlere de deği-
nen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yunanistan’ın 
başındaki zatın tavrı zaten belli oldu. Bu tavır 
karşısında da bazı aracıları devreye sokuyorlar. 
Yaptığım görüşmelerde hemen hemen bütün 
cumhurbaşkanları, başbakanlar “Biz aracı olalım, 
bir araya getirelim, görüşmeniz olmayacak mı, en 
azından bu yıl sonuna kadar görüşme yapsanız” 
gibi bir yaklaşım ortaya koydular. Biz de kendile-
rine şunu söyledik; “Kusura bakmayın, bizim şim-
dilik bu görüşmeye ayıracak vaktimiz yok.” Çünkü 
adaları şu anda nasıl silahlandırdıkları ortada. 
Diğer taraftan hava sahamızı sürekli ihlal ediyor-

lar. Şimdi bizimle uyumlu bir hale gelecek olan 
kalkıp da hava sahalarımızı ihlal etmek suretiyle 
bizi tahrik eder mi? Bir de adalara gidiyor; ora-
larda beton barınaklar yapmak, çukurlar kazmak 
suretiyle oralardan da sinyal vermeye kalkıyor. 
İyi niyeti yok. İyi niyeti olsa bu adımları atmaz. 
Bunları yaptığına göre, kusura bakmasın, biz 
bu yıl bir defa Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 
Toplantısını yapamayız, yapmayacağız. Ve o artık 
Türkiye’deki gelişmeleri beklesin. Kendisine de 
çeki düzen versin. Kendisine çeki düzen verme-
dikten sonra bizim bir araya gelmemiz mümkün 
değil” ifadelerini kullandı.

UKRAYNA Devlet 
Başkanı Volo-
dimir Zelenski, 

gece saatlerinde yaptığı 
ulusa sesleniş konuşma-
sında Yılan (Zmiinyi) 
Adası’nın özgür oldu-
ğunu belirterek, “Zmi-
inyi Adası stratejik bir 
nokta ve Karadeniz’deki 
durumu önemli ölçüde 
değiştiriyor. Bu henüz 
güvenliği garanti etmiyor, 
henüz düşmanın geri 
dönmeyeceğini garanti 
etmiyor ancak işgalcilerin 
eylemlerini önemli ölçü-
de sınırlandırıyor” dedi. 
Zelenski, Yılan (Zmiinyi) 
Adası’nın özgür oldu-
ğunu belirterek, “Zmi-
inyi Adası stratejik bir 
nokta ve Karadeniz’deki 
durumu önemli ölçüde 
değiştiriyor. Bu henüz gü-
venliği garanti 
etmiyor, henüz 
düşmanın geri 
dönmeyece-
ğini garanti 
etmiyor ancak 
işgalcilerin 
eylemlerini 
önemli ölçüde 
sınırlandı-
rıyor. Adım 
adım onları 
denizimizden, 
toprağımızdan, gökleri-
mizden çıkaracağız” dedi. 
Donbas’taki durumun 
son derece zor olmaya 
devam ettiğini ve Rus-
ya’nın ateş üstünlüğü ol-
duğunu belirten Zelenski, 
bu koşullarda Ukrayna’yı 
savunan herkese min-
nettar olduğunu söyledi. 
Ukrayna ile AB yakınlaş-
masında önemli bir adım 
daha atıldığını ifade eden 
Zelenski, “Ukrayna, AB 
topraklarına, Roman-
ya’ya önemli bir elektrik 
ihracatı başlattı. Bu 

sadece ilk aşama, tedariki 
artırmaya hazırlanıyo-
ruz. Ukrayna elektriği 
nedeniyle, Avrupalılar 
tarafından tüketilen Rus 
gazının önemli bir kısmı 
değiştirilebilir. Yani bu 
bizim için sadece bir 
ihracat geliri meselesi 
değil, bütün Avrupa için 
bir güvenlik meselesidir. 
Ülkemizin daha savaş 
başladıktan sonra AB’nin 
ortak enerji sistemine 
katıldığını hatırlatmak is-
terim. Ukrayna imkansız 
görünen şeyler yapıyor” 
şeklinde konuştu.

Avrupa güçlendi
Fransa’nın AB Konseyi 
Dönem Başkanlığı’nın 
bugün sona erdiği-
ni belirten Zelenski, 
“(AB) Adaylık aldığımız 

tarihi dönem, 
Avrupa bu 
süreçte daha 
da güçlendi. 
Çek Cumhu-
riyeti Başkan-
lığı başlıyor ve 
Ukrayna’nın 
yeniden 
inşasını baş-
kanlıklarının 
önceliklerin-
den biri olarak 

belirledikleri için Çek 
ortaklarımıza minnetta-
rım. Halihazırda kurta-
rılmış olan topraklarda 
mümkün olan en kısa 
sürede yeniden yapılan-
maya başlamak gerçekten 
önemlidir” dedi. Ayrıca 
Zelenski, ABD’nin başta 
savunma olmak üzere 
Ukrayna’ya yeni bir des-
tek paketi açıkladığını ve 
Almanya Federal Cum-
hurbaşkanı Frank-Walter 
Steinmeier ile savunma 
desteği hakkında konuş-
tuklarını belirtti.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Paris’te MEB 
yurt dışı burslusu olarak Fransa’da öğrenim 
gören lisansüstü öğrencilerle bir araya geldi. 
Özer, “Sizler bizim için çok özelsiniz” dedi

Türkiye için 
çok özelsiniz

BAKAN Özer, te-
masları kapsamın-
da Türkiye’nin 

Paris Büyükelçiliğini 
ziyaret ederek ülkedeki 
Yurt Dışı Lisansüstü Öğ-
renim Amacıyla Gönderi-
lecek Öğrencileri Seçme 
ve Yerleştirme (YLSY) 
programı kapsamındaki 
burslu öğrencilerle bu-
luştu. Fransa’da yüksek 
lisans ve doktora eğitimi 
alan öğrencileri tek tek 
dinleyen Bakan Özer, 
yurt dışındaki öğrencile-
rin önerilerini de alarak 
yurt dışı eğitiminde iyi-
leştirme mekanizmalarını 
harekete geçirmek iste-
diklerini belirtti, öğren-
cilerin sanat ve kültürel 
alanda da faaliyetlerini 
artırmalarını istedi. Cum-
huriyetin ilk yıllarından 
bugüne kadar binlerce 
kişinin yurt dışında eğitim 
almasına imkân veren 
YLSY burs programını 
tamamlayan kişilerin, 
bugün ülkenin en kritik 
çalışmalarında yer aldı-

ğına vurgu yapan Özer, 
Atatürk’ün yurt dışına 
gönderilen her öğrenciye 
özel mektup gönderdiğini 
anımsattı. Cumhurbaşka-
nı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın da YLSY burs 
programına özel önem 
verdiğinin altını çizen 
Özer, “Özellikle Son 20 
yılda bursiyer sayısı çok 
fazla arttı. Siz, ülkemiz 
için çok önemlisiniz. Sizin 
buradaki varlığınız bizim 
ülke olarak daha da iyi 
noktalara gelmemize 
önemli bir katkı sağlaya-
cak. Çok kritik alanlarda 
eğitimlerinizi tamamlayıp 
ülkemize farklı yetkinlik-
lerle dönmenizi istiyoruz. 
Bir insan tüm toplumu 
değiştirebilir. Her bir fert 
Türkiye için çok kritik. 
Her birinizin derdi benim 
için çok önemli, bunları 
iyileştirmek bizim görevi-
miz. Koşullarınızı sürekli 
iyileştiren bir mekaniz-
mayı hayata geçireceğiz” 
değerlendirmesinde 
bulundu.
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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-

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

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

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

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

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

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

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

Pekiştirmek istiyoruz 

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

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

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

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30 saatte açıklanıyor

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

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

Çok daha ekonomik

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

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

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

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

Okuryazarlık artacak 

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

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak 

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

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

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

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

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

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

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

Pekiştirmek istiyoruz 

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

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

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

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30 saatte açıklanıyor

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

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

Çok daha ekonomik

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

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

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

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

Okuryazarlık artacak 

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

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak 

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

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

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

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

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

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

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

Pekiştirmek istiyoruz 

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

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

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

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

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

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

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

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

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

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

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

‘Da Vinci Kids’ Tiktok YazFest’de 
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İBB İstanbul Vakfı, Dilek İma-
moğlu’nun, kız çocuklarının eşit 
şartlarda yaşaması ve eğitimle-

rine katkı sağlama fikriyle öncülü-
ğünü yaptığı “Büyüt Hayallerini” 
projesini, 2021 yılının Mart ayında 
başlattı. Proje kapsamında ortaya 
çıkan ilk eser; 40 farklı yazarın 
kaleminden 40 kadının hikayesinin 
yer aldığı, “İlham Veren Adımlar” 
kitabı oldu. Vakıf ve Dilek İma-
moğlu, 11 Ekim 2021’de, kitabın 
satışından elde edilecek gelirle, 300 
kız öğrenciye burs sağlama kararı 
aldı. 11 Ekim-21 Ekim 2021 tarih-
leri arasında ‘İstanbul Vakfı’ web 
sitesi üzerinden başlatılan projeye, 
İstanbul’da ikamet eden 4 bin 543 
kız öğrenci başvurdu. Titizlikle in-
cele3nen başvurular sonunda, 200’ü 
üniversitede öğrenim gören, toplam 
300 öğrenci İstanbul Vakfı’nın 
sağladığı bursu almaya hak kazan-
dı. İstanbul Vakfı, kurumdan burs 
alan ve bu yıl okullarını bitiren 30 
üniversite öğrencisi onuruna mezu-
niyet töreni düzenledi. Beşiktaş’taki 
Malta Köşkü’nde yapılan etkinlik, 
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi 
Dilek İmamoğlu ve İstanbul Vakfı 
Genel Müdürü Perihan Yücel’in ka-
tılımlarıyla gerçekleştirildi. Yaklaşık 
80 bursiyerin de hazır bulunduğu 
etkinlik, konuşmalarla başladı. 

Siz bu ülkenin aydınlık yüzüsünüz
Bursiyerlere ve yeni mezun 

gençlere, “Sizler bu ülkenin aydın-
lık yüzü, geleceğisiniz” sözleriyle 
seslenen Dilek İmamoğlu, “İyi bir 
eğitim alıp başarılı bir kariyere 
ulaşmanız sadece sizin için değil 
ülkemiz için de çok önemli. Çünkü 
Türkiye’nin çağdaş, yetkin, bilgili 
ve ülkesine hizmet etme arzusuy-
la dolu gençlere çok ihtiyacı var. 
Üniversite mezunu kadınlar olarak, 
bizlerin ayrı bir sorumluluğumuz 
olduğunu da düşünüyorum. Çünkü 
bu ülkede ne yazık ki hala okutul-
mayan, sosyal hayata katılmasına 
izin verilmeyen, çalıştırılmayan 
kız kardeşlerimiz var. Bizim bu 
zihniyeti kırmamız, kadınların her 
işi başarıyla yerine getirebileceğini 
başta bu kız kardeşlerimiz olmak 
üzere tüm topluma göstermemiz 
çok önemli. Kadın doktorlar, 
avukatlar, öğretmenler, yöneticiler, 
sanatçılar, mimarlar, mühendisler 
olarak sizlerin başarısı toplumda 
bir zihniyet değişikliği yaşanmasına 
katkıda bulunacak. Kız çocuklarına 
hayallerine ulaşma yolculuklarında 
güç verecek” ifadelerini kulandı. 

Kardeşlik bağı hep sürsün
Kız çocuklarının hayallerine 

ulaşmasına destek olmak için yola 
çıktıklarını vurgulayan Dilek İma-
moğlu, şunları söyledi:  “Benim de 
bir hayalim var. ‘Büyüt Hayallerini’ 
projesiyle hayatına dokunduğumuz 
bursiyerlerimizin ileride çok güzel 
yerlere geldiklerini ve onların da 
kız çocuklarının okuması, toplum-
sal cinsiyet eşitliğinin sağlanması 
adına değerli katkılar sunduklarını 

görmek istiyorum. Bu 
kardeşlik bağının nesillerce 
sürmesini tüm kalbimle di-
liyorum. Büyük Atatürk’ün 
söylediği şu sözü hiç unut-
mayalım: ‘Türk milletinin 
yürümekte olduğu terakki 
ve medeniyet yolunda, 
elinde ve kafasında tuttuğu 
meşale, müspet ilimdir.’ 
Bu meşalenin tutuşturduğu 
milyonlarca Cumhuriyet 
Ðevladı, yıllardır Ata’sının 
izinde yürümekten asla 
yorulmadı, yorulmayacak. 
Bizler de hep birlikte 
bilimin yolundan ilerleye-
rek karanlıkları aydınlatan 
meşaleyi bizden sonraki 
nesillere aktaracağız. Bu ateş hiç 
sönmeyecek.”

Vazgeçtiğin zaman yenilirsin
Ülkenin içinde bulunduğu ekono-

mik zorlukların gençlerde büyük bir 
umutsuzluğa yol açtığını bildiğini 
kaydeden Dilek İmamoğlu, “Ama 
bildiğim bir şey daha var: ‘Kaybetti-
ğin zaman değil vazgeçtiğin zaman 
yenilirsin.’ Biz, çağdaş Türkiye 
hedefinden, hayallerimizden asla 
vazgeçmeyeceğiz. Sizlerin güzel 
yüzlerinize, ışıltılı gözlerinize 
baktığımda hedeflerimize ulaşa-
cağımızdan hiç şüphe duymuyo-
rum. Hepinize teşekkür ediyor, 
hayallerinizi gerçekleştirdiğiniz bir 
ömrü yaşamanızı diliyorum. Bunu 
başaracak güç hepinizde var. Sizleri 
çok seviyorum” şeklinde konuştu. 

Konuşmalarımız hep eğitim üstüne
Eşiyle hayat boyu yaptıkları ko-

nuşmaların ‘ilk 10’unda, birinci sırayı 
eğitimin aldığını belirten Ekrem 
İmamoğlu ise, “Bu konuda eşim, 
eğitime dair çok daha fazla vakit 
ayıran, çok daha fazla düşünen ve bu 
konuda çok da fazla kaygı duyarak 
sorumluluk almaya dönük böyle 
bir refleksi olan bir insan. Bu tabii 
toplumun geneliyle ilgili bir bek-
lenti. Ama burada özel bir bölümü 
de kızlara, kızlarımıza ayırıyoruz ve 
konuşuyoruz” dedi. Ülkenin farklı 
noktalarında kız çocuklarının eğitim 
konusunda dezavantajlı bir durumda 
olduğunun altını çizen İmamoğlu, 
“Günün sonunda ilk kurban edilen, 
kızlarımız. Bu acı bir şey. Eşitlik sa-
vunuculuğu yapmayı, ben, bir insan 

hakları görevi olarak görüyorum. 
Yani adına ‘cinsiyet eşitliği’ demek-
sizin, bir insan hakları meselesi ola-
rak görüyorum. Her türlü eşitsizlik 
toplumda yaralar açar, zararlar verir. 
Ama her türlü eşitliğin sağlanması, 
ama bu gelirde ama yaşam kalite-
sinde ama cinsiyetle ilgili süreçlerde 
topluma iyi gelir. Bunun acilen sağ-
lanması lazım. Çünkü, bizim umuda 
inanılmaz derecede ihtiyacımız var” 
diye konuştu. 

Güzel işler güzel heyecanlar
“Büyüt Hayallerini” projesini bu 

kapsamda değerlendirdiğini kayde-
den İmamoğlu, şunları söyledi: 

“Bize de daha güzel işler yapmak 
adına bir heyecan kattığını ifade 
etmek isterim. Bazen engellerle 
karşılaşıyoruz. Engellerle uğraşmak 
ya da onları aşmak konusunda bi-
zim de en büyük motivasyonumuz, 
açıkçası sizlerden aldığımız o enerji. 
Bu manada buna büyük katkı sunan 
ve de bunu eğitimle sağladığı için, 
bu güzel fikri oluşturan, taşıyan 
hem eşim Dilek’e hem de İstanbul 
Vakfı’nın bütün emeği geçenleri-
ne yürekten teşekkür ediyorum. 
Çünkü, tüm bu güzellikleri onlar 
düşündüler ve hayata geçirdiler. Biz 
de İBB olarak, elbette yanlarında 
olduk ve destekledik. Zira İstanbul 
Vakfı, aslında İstanbulluların vakfı. 
Faydalı işler için çaba gösteren ve 
ona yoğunlaşan bir vakıf.” 

Eşitsiz ortam sorgulanmalı
Yaşanan eşitsiz ortamın sorgu-

lanması gerektiğinin altını çizen 
İmamoğlu, “Bugün yaşadığımız 
birçok sorun, gerçekten bu eşitsiz-

likten doğuyor ve ortaya çıkıyor. 
Bugün ekonomideki sıkıntıları 
konuşuyorsak, altında yine bu 
eşitsizlik ana kaynağı. Örneğin; 
kadını ikinci plana atarsanız, 
çocuklarımızın, kız çocuklarımı-
zın eğitimine bir takım engeller 
oluşursa, kadınların iş yaşamında 
yükselmeleriyle ilgili sorunlar, 
problemler, ama zihniyet ama fi-
ziksel ama idari sorunlar yaratır-
sanız, taş koyarsanız, kadınların 
sosyal hayata katılmasını istemez-
seniz ne ekonomik ne toplumsal 
ne de kültürel anlamda ilerleye-
mezsiniz. Bu kadar açık ve net 
aslında. Ama tabii umutsuzluğa 
düşecek değiliz. Hep birlikte bu 
zihniyeti değiştirmek ve dönüş-

türmek durumundayız. Birlikte 
başarabiliriz. Bunun başka bir yolu 
yok” ifadelerini kullandı. 

Ortak Mektup okundu
İmamoğlu çiftinin konuşmalarının 

ardından, bursiyerler adına, Mimar 
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 
Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge 
Planlama Bölümü mezunu Bilge 
Nisa Yılmaz, arkadaşlarıyla hazırla-
dıkları ortak mektubu okudu. Dilek 
İmamoğlu ve İstanbul Vakfı’na 
ithafen kaleme alınan mektupta, şu 
ifadeler yer aldı:  “Ülkemizin zor 
günlerinde, biz kız öğrencilere böy-
lesine destek verdiğiniz için teşekkür 
etmek istiyoruz. ‘Büyüt Hayallerini’ 
projesiyle, 2021-22 mezunlarına ve 
300’ü aşkın kız çocuğuna verdiğiniz 
destek için, size ve sizin vesilenizle 
tüm İstanbul Vakfı ailesine teşekkür 
ediyoruz. Dünyada ve ülkemizde, 
kadınlar ve kız çocukları için zor 
şartlar olsa da bugünün kız çocuk-
larını, yarının geleceğidir. Hayatın 
farklı alanlarında kadının rolün 
güçlendirilmesi ve artırılmasının 
önemini biliyoruz. Toplumsal cinsi-
yet eşitliği için, bizler de çalışıyoruz. 
Eğitimli, yetkin biz kadınların, sosyal 
hayata katkısının erkeklerle eşit 
seviyeye gelebilmesi adına gidecek 
çok yolumuz var. Bizler, ‘Büyüt 
Hayallerini’ projesi kapsamındaki 
kitabı, bazen pes edeceğimiz anlarda 
gerçek birer ışık olarak görüyoruz: 
‘Biz yaparız.’ Biz, 2021-22 mezun kız 
öğrencileri olarak, üniversite yolcu-
luğumuzu tamamlıyoruz ve iyi bir 
kariyer yapma hedefiyle yolumuza 
devam edeceğiz.”

ON iki yıl aradan sonra tekrar müzik 
dünyasına dönen Yasemin Yürük, son 
yıllarda kariyerine personal coach ve 

markaların aranılan yüzü olarak devam ediyor. 
Hepsi Grubu’nun dağılmasının ardından müzik 
kariyerine ara veren Yasemin Yürük, uzun bir 
aradan sonra “Düştüm Gülüşüne” şarkısıyla 
Selami Bilgiç’in projesinde yer 
aldı. Pop-Dans ritimleriyle har-
manlanan şarkı, yeni nesil 
pop olarak günümüz pop 
içeriğine yeni bir soluk 
katacak. “Düştüm Gülüşü-
ne” şarkısının sözleri Atilla 
Cem Ürkmez’e, müziği 
ise Selami Bilgiç ve Atilla 
Cem Ürkmez ikilisine ait. 
Düzenlemesini ise 
Selami Bilgiç 
gerçekleştirdi. 
Süpervizörlü-
ğünü Yasemin 
Şefik’in üstlen-
diği proje Sony 
Music Türkiye 
etiketiyle 5 
Temmuz’da 
tüm dijital 
platformlarda 
yayında ola-
cak. “Düştüm 
Gülüşüne” 
şarkısının 
video klibi 
5 Temmuz 
Salı saat 
15.00’da 
müzikseverler ile 
buluşacak.

HABERTÜRK’TEN Atakan Makar’ın ha-
berine göre; Dünyaca ünlü Amerikalı ak-
tör Robert De Niro (78), İstanbul seyaha-

tinin ikinci ve son gününü geziye ayırdı. Ortağı 
olduğu restoran için Baran Süzer’in davetlisi 
olarak İstanbul’a gelen De Niro, sabahın erken 
saatlerinde soluğu ilk olarak Ayasofya Cami-
i’nde aldı. Ardından Galataport’tan tekneyle 
Boğaz turuna çıkan Robert De Niro’ya Süzer’in 
yanı sıra yapımcı Gianni Nunnari de eşlik etti. 
İlk gün ortağı olduğu mekanından dolayı Uzak 
Doğu mutfağını tercih eden Robert De Niro, 
bu kez tekne turuna özel olarak alinazik yeme-
ğini sipariş ettirdi. Baran Süzer, bununla kısıtlı 
kalmayan De Niro için usta şeflerin ellerinden 
birçok özel Türk yemeğini tekneye getirtti.

Fantastik bir gezi
Tur öncesi kendisine ikram edilen Türk 

kahvesini tadmayı da ihmal etmeyen usta aktör, 
kahveyi, “Fantastik!” diyerek, özetledi. İstanbul 
Boğazı ve tarihi yapılar karşısında şaşkınlı-
ğını gizleyemeyen Robert De Niro, tekneyle 
Tarihi Yarımadayı da gezdi. Ayrıca Robert 
De Niro’nun uçağa binmeden önce pastaneye 
giderek, çok sayıda hediyelik Türk lokumu da 
aldığı öğrenildi.

İ
rine katkı sağlama fikriyle öncülü-
ğünü yaptığı “Büyüt Hayallerini” 
projesini, 2021 yılının Mart ayında 
başlattı. Proje kapsamında ortaya 
çıkan ilk eser; 40 farklı yazarın 
kaleminden 40 kadının hikayesinin 
yer aldığı, “İlham Veren Adımlar” 
kitabı oldu. Vakıf ve Dilek İma-
moğlu, 11 Ekim 2021’de, kitabın 
satışından elde edilecek gelirle, 300 
kız öğrenciye burs sağlama kararı 

aldı. Pop-Dans ritimleriyle har-
manlanan şarkı, yeni nesil 
pop olarak günümüz pop 
içeriğine yeni bir soluk 
katacak. “Düştüm Gülüşü-
ne” şarkısının sözleri Atilla 
Cem Ürkmez’e, müziği 
ise Selami Bilgiç ve Atilla 
Cem Ürkmez ikilisine ait. 
Düzenlemesini ise 
Selami Bilgiç 
gerçekleştirdi. 
Süpervizörlü-
ğünü Yasemin 
Şefik’in üstlen-
diği proje Sony 
Music Türkiye 
etiketiyle 5 
Temmuz’da 
tüm dijital 
platformlarda 
yayında ola-
cak. “Düştüm 
Gülüşüne” 
şarkısının 
video klibi 
5 Temmuz 
Salı saat 
15.00’da 
müzikseverler ile 
buluşacak.

HAYALLERiNi 
BUYUTTULER!BUYUTTULER!
İstanbul Vakfı’nın, Dilek İmamoğlu’nun kız çocuklarının eşit şartlarda yaşaması ve 
eğitimlerine katkı sağlama fikriyle öncülüğünü yaptığı “Büyüt Hayallerini” projesi 
kapsamında burs sağladığı 300 öğrenciden 30’u okullarından mezun oldu

Mezun bursiyerlerle bir araya gelen Dilek İmamoğlu, duygularını, 
“‘Büyüt Hayallerini’ projesiyle hayatına dokunduğumuz bursiyerleri-
mizin ileride çok güzel yerlere geldiklerini ve onların da kız çocukla-
rının okuması, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması adına değerli 

katkılar sunduklarını görmek istiyorum. Bu kardeşlik bağının nesillerce 
sürmesini tüm kalbimle diliyorum” sözleriyle dile getirdi.

SELVİ SARITAÇ

Desteklerini unutmayacağız
“EKONOMİK ve sosyal olarak zor 
günler geçirdiğimiz bu yılda, sizlerle 
tanıştık. 4 yıldır farklı mülakatlarda, 
şeffaf ve adil olmayan süreçlerle karşı-
laştık hepimiz. Şimdi dönüp baktığımız-
da, en çok da adil ve şeffaf süreç için 
sizlere teşekkür ederiz. İstanbul Vakfı’nın kapısından 
girdiğim ilk andan itibaren, samimiyetle karşılanı-
şımızı hiçbirimizi unutamıyoruz. Sanki birbirimizi 
hemen anlamışçasına, içtenlikle sahiplenişimiz bizler 
için çok kıymetli. Mülakat sonrası, ‘Büyüt Hayalleri-
ni’ projesi kapsamında burs kazandığımızı öğrendiği-
mizde, o zaman farkında olmasak da hayatınızın bir 

anda değiştiği apaçık ortadaydı. Hem 
bu yıl boyunca ailemize maddi bağım-
lılığımız azalmıştı hem de yanı başı-
mızda bir ailemiz daha olmuştu. Şimdi 
geriye dönüp baktığımızda, koskoca 
4 yıl geçirmiş olduğumuzu görüyoruz. 

İdeallerimiz var. Bir gün hepimiz; ülkemizi, şehri-
mizi ve kendimizi gururlandıracağız. Hayatımızın 
hangi aşamasında, hangi konumunda olursak olalım, 
hayatımıza dokunan İstanbul Vakfı ailesi ve siz Dilek 
İmamoğlu’nu asla unutmayacağız. Her şey çok güzel 
olacak. Adil, şeffaf, demokratik günlerde yeniden 
karşılaşmak üzere. Sevgilerimizle.”

Yasemin 
sahnelere 
dönüyor

Robert De Niro
KAHVEMiZi
ÇOK SEVDi

DJ performansı, producer ve reklam jingle’la-
rıyla başarılı işlere imza atan Selami Bilgiç, 
Hepsi Grubu’ndan tanınan Yasemin Yürük’ün 
yorumladığı “Düştüm Gülüşüne” şarkısıyla 
müzik severlerle buluşmaya hazırlanıyor

Robert De Niro, İstanbul seyahatinin son gününde Aya-
sofya Camisi’ni gezip, Boğaz’da tekne turu yaptı. Özel 
olarak alinazik yemeği ve Türk kahvesi siparişi veren 
De Niro’nun uçağa binmeden önce pastaneye giderek, 
çok sayıda hediyelik Türk lokumu da aldığı öğrenildi

ON
dünyasına dönen Yasemin Yürük, son 
yıllarda kariyerine personal coach ve 

HABERTÜRK’TEN 
berine göre; Dünyaca ünlü Amerikalı ak-
tör Robert De Niro (78), İstanbul seyaha-



HDI Sigorta Tekerlekli 
Sandalye Basketbol Sü-

per Ligi play-off final 
serisi üçüncü ve son 

maçında Fenerbahçe, 
Gazişehir Gazian-

tep’i uzatmada 
73-72 yenerek 

seride 2-1 
öne geçti ve 

şampiyonluğa 
ulaştı

YALOVA 90’ıncı Yıl Spor Sa-
lonu’nda oynanan müsabaka-
nın ilk periyodunda oyuna iyi 

başlayan Gazişehir Gaziantep, 17-12 
önde bitirdi. İkinci periyotta oyunda 
dengeyi sağlayan Fenerbahçe skoru 
29-29’a getirdi. Çekişmeli geçen 
maçın üçüncü periyotta tekrar skor 
üstünlüğünü eline alan Gazişehir Ga-
ziantep, final periyoduna 44-43’lük 
avantajla girdi. Bitiş düdüğüne kadar 
çekişmeli geçen maçın normal süresi 
61-61 beraberlikle tamamlanınca maç 
uzatmaya gitti. Uzatma bölümünde 
rakibine 73-72 üstünlük sağlayan Fe-
nerbahçe, seriyi 2-1’e getirerek Süper 
Lig’deki ikinci şampiyonluğunu elde 
etti. Play-off finali sonunda şam-
piyonluğu kazanan Fenerbahçe’ye 

kupasını Yalova Valisi Muammer 
Erol, Türkiye Bedensel Engelli-

ler Spor Federasyonu Başkanı 
Muaz Ergezen, Yalova 

Belediye Başkan Vekili 
Mustafa Tutuk, İl Genel 
Meclisi Başkanı Hasan 

Soygüzel, Karaderili Şirket-
ler Grubu Üst Yöneticisi Tevfik 

Talas birlikte takdim etti. Gazişehir 
Gaziantep’e de törende ikincilik 
kupası verildi.

BEŞIKTAŞ’A bir süredir transfer 
görüşmelerinde bulunduğu Jackson 
Muleka’dan kötü haber geldi. Yak-

laşık 3 hafta süren temaslarda Beşiktaş’ın 
satın alma opsiyonlu kiralık veya bon-
servisli tekliflerini yeterli bulmadığı için 
reddeden Standart Liege, Muleka için bo-
nuslarla 5 Milyon Euro’ya ulaşan bir raka-
ma  Burnley ile anlaştı Şu anda Belçika’da 
sağlık kontrollerinden geçen Kongolu 
santrforun, izinlerin alınmasından sonra 

önümüzdeki günlerde İngiltere’ye giderek 
resmi imzayı atacağı öğrenildi. Geç-
tiğimiz sezonun ikinci devresini 
Kasımpaşa’da geçiren ve attığı 
12 golle yıldızı parlayan Jack-
son Muleka, 
Beşiktaş’ın 
transfer 
planlarında 
önemli bir 
yere sahipti.

Geçtiğimiz sezon Altay formasını 
terleten 2003 doğumlu genç oyuncu 
Kazımcan Karataş, Galatasaray’a 

transfer oldu. Transfere ilişkin açıklama 
yapan Altay Kulübü, “16 Ocak 2003’te 
İzmir’de dünyaya gelen profesyonel fut-
bolcumuz, evladınnız Kazımcan Karataş’ın 
transferi konusunda Galatasaray Spor 
Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.  Futbola 
Altay’ımızda başlayan, Altay Spor Okul-
ları’nda yetişen, ardından altyapımızda 
her yaş grubundaki takımlarımızda forma 
giyen, U17- U19 ve U21 Milli Takımı’mızın 
oyuncusu olan evladınnız Kazımcan Ka-
rataş’a kulübümüze verdiği tüm hizmetler 
için çok teşekkür ederiz.  Yolun açık olsun 
bizim çocuk...  Camiamıza ve kamuoyuna 
duyurulur” ifadelerine yer verdi.

Genç futbolcu Kazımcan da, sosyal med-
ya hesabından yaptığı paylaşımla Altay’a 
veda etti. Kazımcan’ın açıklamaları şöyle; 
“Sevgili Büyük Altay Ailem; Ailem diyorum 
çünkü tanıştığımız da henüz 10 yaşındaydım. 
Spor okulu öğrencisi olarak başlayan bu 
birlikteliğimiz, tüm alt yaş kategorilerinde 
ve en sonunda da A takım seviyesine kadar 
sürdü. Bu forma altında, bu camia içerisinde 
o kadar güzel anlar yaşadım, o kadar kıy-
metli insanlar tanıdım, kendimi o kadar özel 
hissettim ki bu duygular sadece birbirine 
sıkıca bağlı aile üyeleri arasında hissedilen 
duygulardır. Bu nedenle Altay sadece bir 
spor kulübü değil, büyük bir ailedir benim 
için.  Beni öyle bağrınıza bastınız ki bunun 
saha içinde ve dışında kısaca tüm yaşantım-
da hissettim. Gelişim yolculuğuma sizler 

de eşlik ettiniz ve 
hep yanımda oldunuz 
Bir futbolcu için bu çok özel 
bir duygu.  Benim için bu satırları 
yazmak oldukça zor. Ama yeni bir 
hikaye yazmak için şimdi ayrılık vak-
ti geldi. Tanıştığırn, tanışamadığım, 
bu yolculukta yanımda olan herkese 
çok teşekkür ediyorum. Armasında İzmir 
yazan Büyük Altay benim için her zaman 
özel olacak ve hayatım boyunca bu onuru 
yaşayıp yaşatacağımdan şüpheniz olmasın.  
Son iç saha maçında verdiğim röportajda da 
söylediğim gibi; “Büyük Altay her zaman en 
üst ligleri hak eder ve kısa zamanda oraya 
gelecektir.” Buna tüm kalbimle inanıyorum.  
‘ Hepiniz hakkınızı helal edin. Sizleri çok 
seven, evladınız, kardeşiniz..” DHA

İzmir ekibi Altay, Kazımcan Karataş’ın Galatasaray’a transfer 
olduğunu açıkladı. Altay Kulübü’nden yapılan açıklamada, 
“Yolun açık olsun bizim çocuk” ifadesi kullanıldı

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, “Mevcut kadro ile birinci ya 
da ikinci olmamız, hatta play-off’lara kalmamız bile imkansız. Transferler şart. 
3-4 değil, alternatifleri ile bayağı bir transfer yapmamız gerekir” dedi

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

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

Geçen sezonu sollad 

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

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

Onyekuru moral buldu 

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

GALATASARAY 
KRİZDEN ÇIKTI

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

13 madalya kazandlar 

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

ÖZEL SPORCULARDAN 
ÇOK BÜYÜK BAŞARI

Şampiyonaya hazrlanyorlar

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

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

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

Gasly çok hzl 

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

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

Gasly: çok objektifiz 

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

Arac daha çok sevdim 

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

KARTAL HER  
ALANDA LIDER

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

MUHTEŞEM İSTATİSTİK 

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

İKİNCİ DEVREDE  
BEŞİKTAŞ

Beşiktaş - Trabzonspor  1-2 M

Antalyaspor - Beşiktaş 1-1 B

Beşiktaş - Konyaspor 1-0 G

Beşiktaş - Denizlispor 3-0 G

Beşiktaş - Gaziantep FK 2-1 G

Gençlerbirliği - Beşiktaş 0-3 G

Yeni Malatya - Beşiktaş 0-1 G

Başakşehir - Beşiktaş 2-3 G

SAĞLIK EKİBİNE  
ÇİÇEK

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

MKE Ankaragücü ile Demir Grup 
Sivasspor karşsndaki puan kayp-

larnn ardndan Belhanda'nn 
gönderilişinin şokunu yaşayan  

Galatasaray, deplasmandaki Hes 
Kablo Kayserispor galibiyetiyle kriz 

ortamndan çkmay başard 

Türkiye Özel Sporcular Kadn Milli 
Takm, VIRTUS Avrupa Salon  

Atletizm Şampiyonas'nda Avrupa 
şampiyonluğuna ulaşt 

2 TEMMUZ 2022 CUMARTESİ

Jackson Muleka’dan
KÖTÜ HABER GELDi

MEVCUT KADRO iLE iŞLER ZOR!
SPOR Toto 1’inci 
Lig ekiplerin-
den Çaykur 

Rizespor, yeni sezon 
hazırlıklarına devam 
ediyor. Mehmet 
Cengiz Sosyal Tesis-
leri’nde gerçekleşen 
antrenman öncesi teknik 
direktör Bülent Korkmaz 
açıklamalarda bulundu. Korkmaz, 
bir haftadır tesislerde çalıştık-
larını belirterek, “Başlarken 13 
kişiydik. 4-5 tane genç oyuncu-
muz vardı. Bu bir haftalık süreçte 
oyuncularımız gerçekten çok iyi 
çalıştı. Fiziksel olarak iyi antren-
man yaptılar. Son birkaç gündür 
fiziksel ve taktik antrenmanına 
geçtik. Mevcut oyuncu grubu ile 
çalışıyoruz, ellerinden gelenin 
en iyisini yapıyorlar. Biz, 28’inde 
Erzurum’a gitmeyi düşünüyor-
duk ama transferler olmayınca 1 
Temmuz’a erteledik. O da olma-

yınca burada antrenmanlar 
istediğimiz gibi gittiği 
için, hava da müsait 
olduğu için, 6 Tem-
muz’da Erzurum’a 
gideceğiz. 7 Tem-

muz’da bir hazırlık 
maçı yapacağız. 8’inde 

ise antrenman yapıp 3 
günlük izin vereceğiz” 
ifadelerini kullandı.

Transferler 
şart

Mevcut 
kadro-
nun 
çok 
iyi 
çalış-
tığını 
söyleyen 
teknik direktör 
Korkmaz “Tabii 
ki transferler 

önemli. Mevcut kadro ile 
birinci ya da ikinci 
olmamız, hatta 
play-off’lara kalma-
mız bile imkansız. 
Transferler şart. 
3-4 değil, alterna-
tifleri ile bayağı bir 

transfer yapmamız 
gerekir. Dolayısıyla 
bekliyoruz açıkça-

sı. Süreç yavaş 
işliyor. Gerçi 
yöneticilerimiz 
de transferler 
için yoğun bir 
şekilde çalışı-
yor. Hemen 
hemen her 
gün iletişim 

kuruyo-
ruz. 

Ama süreç geciktikçe takıma 
yeni gelen oyuncular için fiziksel, 
taktiksel ve adaptasyon anla-
mında sıkıntı olacak. Yani süreç 
geciktikçe lige hazırlanmamız 
da gecikecek. Ben her zaman 
söylüyordum. Transferlerin 
yüzde 80’i hazır olsun. Bizim için 
önemli diye. Sezon başı kampı 
çok önemli. Çünkü temeli atıyor-
sunuz. O temeli doğru atarsanız 
katları da daha doğru çıkarsınız. 
Bundan dolayı transferlerin bir an 
önce bitmesi gerektiğini söyle-
dim. Ama şu anki süreçte bir tek 
oyuncu getirebildik. İnşallah kısa 
süre içerisinde diğer oyuncular da 
gelir diye düşünüyorum. Çünkü 
nihayetinde sahanın içerisinde 
patron benim. İsteklerim olacak. 
O istekler yerine geldiği zaman 
o sorumluluğu da almak gerekir. 

Ama şu ana kadar bir 
tek oyuncu transfer 

edildi” diye konuştu.

KAZIMCAN 
GALATASARAY’DA

ADA-
NA De-
mirspor’da 

kariyer sezonu-
nu geçiren Yu-

nus Akgün, Galatasaray ‘a geri 
dönmüştü. Avrupa ekiplerinin 
kıskacında olan genç futbolcu, 
geleceğiyle ilgili kararını da ver-
di. Yunus Akgün kararını bizzat 
açıkladı. Özellikle İtalyan ekiple-
rinin radarında olan Yunus Ak-
gün, kesin olarak Galatasaray’da 
kalma kararı aldı. Başarılı futbol-
cunun kararıyla Galatasaraylılar 
derin bir oh çekti. Yunus Akgün 

söz konusu kararla ilgili yaptığı 
açıklamada, “Hemen gitmeyi 
kendime yakıştıramam. Önce 
Galatasaray’da oynayıp sonra 
Avrupa’ya gidebilirim” ifadeleri-
ni kullandı. Hedefinin Avrupa’da 
top koşturmak olduğunu belirten 
Yunus Akgün, önce Galatasa-
ray’da başarılı olmak istediğini 
dile getirdi. Yunus Akgün’ün bu 
kararı sonrası Galatasaray yöne-
timi de harekete geçti.

10 katı zam
Galatasaraylı idareciler, 

aylık 80 bin TL kazanan Yunus 

Akgün’ün maaşında iyileştirme 
yapmak için harekete geçti. 2 yıl 
sözleşmesi kalan 21 yaşındaki 
oyuncuyla uzun soluklu bir kont-
rat yapmayı hedefleyen  
Sarı-Kırmızılılar, Yunus Ak-
gün’ün ücretini de 10 katına 
çıkaracak. Öte yandan Gala-
tasaray, Yunus Akgün’ün yeni 
sözleşmesine oldukça yüksek 
bedelli bir serbest kalma  
maddesi de koyacak. Yunus 
Akgün geçtiğimiz sezon ligde ve 
kupada çıktığı 38 maçta 9 gol, 
17 asistlik müthiş bir istatistik 
yakalamıştı.

Yunus Akgün kararını verdiYunus Akgün kararını verdi
Galatasaray’da Yunus Akgün geleceğiyle ilgili nihai kararı verdi. Galatasaray’da Yunus Akgün geleceğiyle ilgili nihai kararı verdi. 
Avrupa’dan birçok teklif alan başarılı futbolcu kariyer planını yaptıAvrupa’dan birçok teklif alan başarılı futbolcu kariyer planını yaptı

ŞAMPiYON 
Fenerbahçe!

Eyüpspor’da imza şov

Başakşehir’de transfer
YENI sezon hazırlıklarına devam 
eden Başakşehir’de transfer çalış-
maları da devam ediyor. Turun-

cu-lacivertli ekip, ismi Beşiktaş ve Fener-
bahçe ile de anılan 18 yaşındaki stoper 
Eren Karaağaç’ı kadrosuna kattı. Fransa 
Ligue 1 ekiplerinden Lorient’in alt yaş 
kategorilerinde forma giyen Eren Karaa-
ğaç, kendisini 3 yıllığına turuncu-lacivertli 
renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. 
Genç futbolcunun imza töreninde Başakşe-
hir Asbaşkanı Mustafa Eröğüt yer aldı.

EYÜPSPOR bu sezon Süper 
Lig’e yükselmek için tüm 
imkanlarını seferber etti. 

Eflatun sarılılar, 9 önemli trans-
fer hamlesine imza atarken bu 
futbolcular arasında Süper Lig’de 
forma giyen önemli oyuncular da 
bulunuyor. Bu sezon TFF 1. Lig’de 
şampiyonluğa oynayacak ve Süper 
Lig’e yakselecek bir kadro oluş-
turmak isteyen Eyüpspor, savun-
masını Galatasaray’dan Alpaslan 
Öztürk ve yine bir başka tecrübeli 
stoper Uğur Demirok ile sağlam-
laştırdı.  İstanbul ekibi son olarak 
Kayserispor forması giyen İbrahim 
Akdağ’ı da kadrosuna katarak orta 
sahasını güçlendirdi.



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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Süper Amatör Lig’ten, BAL’a (Bölgesel Amatör Ligi) yükselen Beylikdüzüspor Kulübü’nün Başkanı Metin 
Aydın, Damga’ya konuştu. “Yeni sezonda hedefimiz 3’üncü Lig” diyen Aydın, transfer konusunda ise “Şu 
an için iç transferde anlaştığımız isimler var, bayramdan sonra dış transferlere başlayacağız” dedi

Beşiktaş’ın 2022-23 futbol sezonu formalarının lansmanı TFF Riva Tesisleri’nde gerçekleştirildi

Beşiktaş formaları görücüye çıktı
LANSMANA; Beşiktaş 
İkinci Başkanı Engin 
Baltacı, Asbaşkan Ser-

han Çetinsaya, Genel Sekre-
ter, Sponsorluk ve Pazarlama, 
İnsan Kaynakları ve İdari 
İşlerden Sorumlu Yönetim 
Kurulu Üyesi Mehtap Mut-
luşan Ferah, Sayman Üye, 
Mali İşler Finans ve IT’den 
Sorumlu Yönetim Kurulu 
Üyesi Murat Kılıç, Dernekler 
ve Sosyal Tesislerden Sorum-
lu Yönetim Kurulu Üyesi Ali 
Bayrak, Amatör Şubeler ve 
Süleyman Seba Tesisleri’nden 
Sorumlu Yönetim Kurulu 
Üyesi Seyit Ateş, Pazarlama 
ve Sponsorluklardan Sorum-
lu Genel Müdür Yardımcsı 
Cenk Sümer, teknik direktör 
Valerien Ismael ve futbol-
cular ile forma göğüs spon-

soru Rain’in Türkiye Genel 
Müdürü Mehmet Çamır 
katıldı. Lansmanda, teknik 
direktör Valerien Ismael ile 
futbolcular Josef de Souza, 
Gedson Fernandes, Necip 
Uysal, Kenan Karaman ve 
Umut Meraş, 2022-23 sezonu 
formalarını basın mensupları-
na tanıttılar.

Çok rağbet göreceğini 
düşünüyoruz
Beşiktaş İkinci Başkanı Engin 
Baltacı, lansmanda yaptığı 
konuşmada şunları söyledi: 
“Rain’e başarılar diliyorum. 
Umarım formalarımızı be-
ğenmişsinizdir. Formalarımız 
gerçekten güzel. Bu anlamda 
bütün Beşiktaş camiasını bu 
formalardan almaya davet 
ediyoruz. Özellikle üçüncü 

formamız dışarıda da her 
zaman herhangi bir etkinlikte 
de giyilebilecek bir forma. Bir 
diğer çubuklu formamız özle-
nen ve çıkarılması için yöneti-
mimize talepte bulunulan bir 
formaydı. O yüzden o forma-
nın da çok rağbet göreceğini 
düşünüyoruz. Bu anlamda 
başta söylemem gerekeni şimdi 
söyleyeyim. Başkanımız Ahmet 
Nur Çebi işleri nedeniyle bu 
lansmana katılamadı. Bütün 
basın mensubu arkadaşları-
mıza, sponsorumuz Rain’e 
selamlarını ve teşekkürlerini 
iletti. Bütün sponsorlarımıza 
Beşiktaş’a katkı verdiği için 
çok teşekkür ediyoruz. Rain 
sponsorluğunun gerçekleşme-
sinde emeği olan Futbol A.Ş. 
Yönetim Kurulu Üyemiz Enis 
Ulusoy’a teşekkür ediyorum.”

BEYLIKDUZUSPOR
HEDEF BUYUTTU

Beylikdüzüspor’u daha ileri taşımak için çalışacaklarını söyleyen 
Metin Aydın, “Ben ve yönetimdeki arkadaşlar takımımız için her 
şeyin en iyisini yapacak. Bundan emin olabilirsiniz” diye konuştu.

Olağanüstü kongreye 
giden Beylikdüzüspor 
Kulübü’nün yöneti-

minde ayrılıklar yaşanırken 
yeni sezona yönetimde yeni 
ve dinamik isimlerle giren 
Metin Aydın, “Futbolu seven 
ve futbol bilgisi yüksek olan, 
dinamik isimleri yönetimi-
mize kattık” dedi.  Transfer 
konusunda ise şu an için iç 
transferlerle uğraştıklarını 
ifade eden başkan Aydın, 
“İç transferde anlaştığımız 
oyuncularımız var. Dış trans-
fer girişimlerimiz bayramdan 
sonra belli olur” ifadelerini 
kullandı.

Yeni isimler kazandırıyoruz
Genç oyuncuları yetiştirerek 
Türkiye’nin en prestijli ligi 
olan Süper Lig’deki takımlara 
gönderdiklerini ifade eden 
başkan Aydın “Gençlerimizi 

en iyi şekilde yetiştirerek Sü-
per Lig takımlarının dikkat-
lerini çekebiliyoruz. Beşiktaş 
ve Galatasray başta olmak 
üzere Aytemiz Alanyaspor’a 
da gençlerimizi kazandırdık, 
böyle oldukça motive oluyor 
ve Türk futboluna yeni isimler 
kazanma çalışmalarımız anlam 
kazanıyor” dedi.

Taraftarlarımız örnek bir kitle
Yeni sezon öncesi taraftar-
lara seslenen Metin Aydın, 

“Taraftarlarımız sağ olsunlar 
takımımızla çok ilgililer, zaten 
çok da iyi bir yapıya sahibiz. 
Yeni sezonda bizi böyle des-
tekleyeceklerinden eminim” 
diyen Aydın ayrıca trübünde 
şiddet ve küfürün olmadığının 
altını çizerek “Trübinlerimiz 
örnek taraftlar topluluğuna 
sahip. Küfürden ve şiddetten 
uzak tamamen takımımıza 
gönülden bağlılar, onlara te-
şekkür ediyorum” ifadelerini 
kullandı. 

İmamoğlu’na teşekkür etti
BEYLIKDÜZÜ Spor Kulübü’nün tesisleri hakkında da ko-
nuşan Aydın, İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 
Beylikdüzüspor’a gösterdiği maddi ve manevi yardımlarıyla 
bu imkanlara sahip olduklarını aktaran Metin Aydın, mev-
cut belediye başkanı Mehmet Murat Çalık’a da göstermiş 
oldukları ilgi için de teşekkür etti.

SPOR Toto Süper Lig’in 
2022-23 sezonuna İstan-
bul’da başlayan Fener-

bahçe, bu dönemde 3 hazırlık 
maçı yaptı. Kuzey Makedonya 
ekibi Shkupi ile mücadele eden 
sarı-lacivertliler sahadan 2-2’lik 
sonuçla ayrıldı. Sarı-lacivert-
liler, ikinci hazırlık maçında 
Arnavutluk ekibi Tirana’yı 4-0, 
üçüncü hazırlık maçında ise 
Katar temsilcisi AL Shamal’i 4-2 
mağlup etti.  Fenerbahçe Teknik 
Direktörü Jorge Jesus, İstan-
bul’da oynanan 3 hazırlık ma-
çında da bütün oyunculara yer 
verdi. Avusturya kampında ise 

rotasyona az bir şekilde gitmesi 
beklenen Jesus’un, Şampiyonlar 
Ligi 2’nci Ön Eleme Turu’nda 
karşılaşacağı Dinamo Kiev mü-
cadelesinin kadrosunu şekillen-
dirmeye başlayacak. Jesus’un, 
milli takımlardan dönen ve 
sakatlıkları sona eren futbolcula-
ra da Avusturya kampında daha 
fazla süre vermesi bekleniyor.

Son kararı Jesus verecek
Deneyimli teknik adam, hücum 
hattı ile ilgili son kararları da 
Avusturya kampında verecek. 
Orta saha ve defansı kafasında 
büyük ölçüde netleştiren Jesus, 

hücum hattını da kamp süresince 
oturtacak. Fenerbahçe, Avustur-
ya kampında 2, Sakarya’da ise 1 
hazırlık maçı yapacak. 2 Tem-
muz’da Sırbistan’ın Partizan, 6 
Temmuz’da Macaristan’ın Mol 
Fehervar takımıyla mücadele 
edecek Sarı-lacivertli ekip, 1-7 
Temmuz’daki 2’nci etap kamp 
çalışmalarının ardından İstan-
bul’a dönecek. Sarı-lacivertliler, 
10 Temmuz’da ise Hull City ile 
Sakarya’da karşılaşacak. 

Rakip Partizan
Fenerbahçe, Avusturya kampı-
nın ilk hazırlık maçında 2 Tem-

muz’da Sırbistan ekibi Partizan 
ile mücadele edecek. Graz’da 
yer alan Merkür Arena’da 
oynanacak maç saat 19.30’da 
başlayacak. Fenerbahçe’nin 
transfer görüşmelerine başlan-
dığını açıkladığı Emre Mor, 
Avusturya kampında yer alacak. 
Sarı-lacivertlilerin Katar ekibi 

AL Shamal’i 4-2 yendiği maç 
öncesinde Samandıra Can Bartu 
Tesisleri’nde takımdan ayrı çalış-
ma yapan Emre Mor, sonrasında 
kondisyon salonu balkonundan 
yeni takımının hazırlık maçını 
takip etmişti. Emre Mor, sarı-la-
civertlilerin Avusturya’nın Graz 
kentindeki kampa da katılacak. 

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’nin Avusturya kampı başlıyor. Sarı-
lacivertli ekip dün saat 11.00’de kalkacak uçakla Avusturya’nın Graz kentine gitti

Fenerbahçe’de kamp zamanıFenerbahçe’de kamp zamanı

KIRKPINAR’A 
REKOR KATILIM
Edirne’de bu yıl 661’incisi düzenlenen Tarihi Kırkpı-
nar Yağlı Güreşleri, minik pehlivanların Er Meyda-
nı’na çıkıp güreşmesiyle başladı. Bu yıl Kırkpınar’a 
2 bin 475 güreşçi kayıt yaptırırken, rekor kırıldı

UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan 
Kültürel Mirası Listesi’nde yer alan, 
dünyanın en eski organizasyonlarından 

biri olan 661’inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 
Sarayiçi Er Meydanı’nda minik pehlivanların 
çıkmasıyla başladı. Er meydanında güreşen 
minik pehlivanlar, uzayan çimlerin arasında 
kaybolurken, saha hakemlerinin müsabakalar-
da zaman zaman karar vermekte zorlandıkları 
görüldü. Miniklerin kıyasıya mücadelesi ilk 
günden ilgiyle izlendi.  661’inci Tarihi Kırkpı-
nar Yağlı Güreşleri’ne bu yıl pehlivanlar yo-
ğun ilgi gösterdi. Kırkpınar’da güreş yapmak 
için 14 boyda 2 bin 475 pehlivan kayıt yaptırdı. 
Bu yıl yapılan kayıtla  658’inci Kırkpınar Yağlı 
Güreşleri’nde ulaşılan 2 bin 380 pehlivan sa-
yısı geçerek rekor katılım olarak tarihe geçti. 
Kırkpınar’da bu yıl başpehlivanlık güreşlerin-
de 54  başpehlivan çayıra çıkacak. 

Vedat altın madalya aldı
MILLI judocu 
Vedat Albayrak, 
Akdeniz Oyunları 

erkekler 81 kiloda altın 
madalya kazandı. Ce-
zayir’in Oran kentinde 
düzenlenen 19’uncu 
Akdeniz Oyunları’nın 
5’inci gününde Albay-
rak, 81 kilo finalinde 
İtalyan Kenny Komi 
Bedel ile karşılaştı. 
Rakibini mağlup eden 
milli judocu, altın ma-
dalyanın sahibi oldu.

Samsunspor
sıkı çalışıyor

SPOR Toto 1’inci 
Llig ekibi Yılport 
Samsunspor, yeni 

sezon hazırlıklarını Erci-
yes Yüksek İrtifa Kamp 
Merkezi’nde sürdürüyor. 
Yeni sezon hazırlıkları 
için Kayseri’deki Erci-
yes Yüksek İrtifa Kamp 
Merkezi’nde bulunan 
Yılport Samsunspor, 
çalışmalarına devam 
etti. Antrenman öncesi 
futbolcular, kulübün 
57’nci kuruluş yıl dö-
nümü nedeniyle pasta 
kesti. Ardından teknik 
direktör Bayram Bek-
taş yönetiminde çalışan 
futbolcular, antrenmana 
ısınma çalışması ile baş-
ladı. Futbolcular ardın-
dan kondisyon çalışması 
ve yarı alanda maç yaptı. 
Antrenmana yeni trans-
fer kaleci Jakub Szumski 
de katıldı. Antrenman 
yaklaşık 1.5 saat sürdü.
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BASAKSEHBASAKSEHiiRLRLii  
KEYKEYiiF YAPTIF YAPTI

2 021-2022 eğitim öğretim yılında BES-
MEK’te eğitim alan kursiyerlerin hüner-
lerini sergilediği “2.BESMEK Genel

Sergi ve Festivali” başladı. Beyoğlu Belediyesi
Hasköy Gösteri ve Kültür Merkezi’nde düzenle-
nen programa, Beyoğlu Belediye Başkanı Hay-
dar Ali Yıldız, TBMM Başkanı Mustafa
Şentop’un eşi Sabriye Şentop, AK Parti millet-
vekilleri Canan Kalsın ve Hasan Turan, İstanbul
Valisi Ali Yerlikaya’nın eşi Hatice Nur Yerlikaya
ve AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı
Rabia İlhan’ın  yanı sıra çok sayıda vatandaş ka-
tıldı. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen etkinlikte, kur-
siyerlerin el emeği göz nuru eserlerinin yanı sıra;
tiyatro gösterisi, sahne programları ve Ulusla-
rası Halk Oyunları gösterileriyle de katılımcılara
unutulmaz bir festival yaşattı. Geçen yıl 7 bin
kursiyerin bulunduğu BESMEK eğitim kur-
sunda bu yıl 12 bin kursiyere ulaşıldı. Kursiyer-
ler sertifikalarını Beyoğlu Belediye Başkanı
Haydar Ali Yıldız’dan teslim aldı.

Sergimiz 1 hafta açık kalacak

Serginin 1 hafta boyunca halka açık kalacağını
belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali
Yıldız, “Aslında bir yıl boyunca saygıdeğer ha-
nımefendilerin alın teriyle yoğun emekleriyle
meydana getirdikleri eserleri zaman akışına bı-
rakmak istemiyoruz. Bütün Beyoğlu, İstanbul,
Türkiye duysun. Sergimiz 1 haftaya yakındır

açık vatandaşlarımız gelip burada ziyarette bu-
lunabilirler. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın
tohumlarını atmış olduğu İSMEK kaybol-
madı. Kaybolmasına müsaade edemezdik. O
emaneti aldık ve BESMEK olarak Beyoğlu
olarak devam ettiriyoruz. Geçen yıl 7 bin olan

kursiyer sayımız bugün 12 bine ulaşmış du-
rumda. 210 hocamızla burada İlçe Milli Eğitim
Müdürümüz Halk Eğitim Müdürlüğümüz or-
taklaşa organize ettiğimiz çalışma ve bu çalış-
mada Beyoğlu’nun kalbi semt konaklarında
gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

ZEYNEP VURAL

30 HAZİRAN 2022 PERŞEMBEGÜNLÜK SİYASİ GAZETE
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EN GUZEL FESTIVAL

Başakşehir Küçükçekmece’de
RADYOBaşakşehir, İstanbul’un dört bir
yanındaki taksi duraklarına konuk olmaya
devam ediyor. Geçen hafta başlayan ve İs-
tanbullu taksicilerin beğenisini kazanan
Onur Sakar ile Duraklar Yarı-
şıyor, bu hafta Küçükçekme-
ce’deydi. Sefaköy Merkez
Taksi Durağı Başkanı Alpay
Demirkol, sevilen radyocu
Sakar ile sıcak bir sohbet eşli-
ğinde yarıştı. Sakar, konu-
ğuna Mimar Sinan’ın ustalık

dönemi eserinden Ankara’daki uluslararası
havalimanının adına, tramvay kullanan ki-
şiden “Dertleri karıyorum günleri saya
saya” sözlerinin geçtiği Çanakkale türkü-

süne kadar 10 soru yöneltti.
Soruların 6’sını doğru cevap-
layan Demirkol, “Taksi du-
raklarına gösterdiği ilgi için
Başakşehir Belediye Başkanı
Yasin Kartoğlu’na teşekkür
ederiz. Keyifli bir akşam ge-
çirdik.” ifadelerini kullandı.

BEYOGLU’NDA
Beyoğlu Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursu’nda (BESMEK) eğitim alan kursiyerlerin hünerlerini
sergilediği “2.BESMEK Genel Sergi ve Festivali” başladı. Etkinliğe ilişkin konuşan Belediye Başkanı Haydar
Ali Yıldız, “En güzel festival bugün Beyoğlu'nda. Beyoğlu'na yakışan işler yapmayı sürdüreceğiz” dedi

Festival kapsamında sergiye eserler kazandıran isimlerle de bir araya
gelen Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Sizlerin güzel çalışmalarıyla

birlikte Beyoğlu'muz çok daha güzel oluyor” ifadelerini kullandı. 

İşimizi 
severek

yapıyoruz

Yaptıkları el işini iğneyle kuyu kazmaya benzeten Eğitmen Neslihan 
Bayran, “Sergimizin açılışı var bugün. Burada öğrencilerimizin çalışmaları
var. Kısacası el emeği göz nuru hanımlarımızın yaptıkları çalışmalarımız
var. İğneyle kuyu kazmak gibi bir şey. İğneyle kuyu kazıyoruz ama çok
zevk alıyoruz. Terapi gibi geliyor bize. Yani biz o kadar çok uğraşmamıza
rağmen yorulmuyoruz. Çok severek yapıyoruz bu işi” diye konuştu.

Sıla’dan
fiziki 
bir
albüm!
Sıla’nın altı yıl aradan sonra
yayınlanan ‘şarkıcı’ albümü
dinleyicilerden gelen istek 
nedeniyle CD’ye basılıp, fiziki
albüm olarak temmuzdan
itibaren raflarda yerini alacak

Sıla Gençoğlu'nun 15 yeni şarkıdan oluşan
‘şarkıcı’ albümü mayıs ayında yayınlanmış,
özlenen albüm gördüğü ilgi nedeniyle tüm
dijital platformlarda kapak olarak yer al-
mıştı. Dijital müzik platformlarının kullanı-
mının yayılmasıyla fiziki albüm basımı
durma noktasına gelmişken Sıla’nın hay-
ranlarının ilgisine Sony Müzik Türkiye ka-
yıtsız kalmadı. 'Şarkıcı’ CD olarak da
basılıp temmuz ayından itibaren tüm satış
noktalarına dağıtılacak. Haziran ayında
kadın şarkıcıların yer aldığı Spotify Equal
çalma listesinin elçisi olan Sıla, New York
Times Meydanı’nda yer almıştı.

İlk konser 1 Temmuz'da

Sıla’nın köprücük kemiğindeki sakatlığı
nedeniyle haziran ayında ertelenen kon-
serleri ise 1 Temmuz’da Bodrum Antik Ti-
yatro’da başlıyor. Kerki Solfej’in
düzenlediği yaz konserleri 9 Temmuz Altı-
noluk Amfi Tiyatro, 11 Temmuz Çeşme Açık-
hava Tiyatrosu, 12 Temmuz Bodrum Antik
Tiyatro 20 Temmuz İstanbul Cityfest Parkor-
man, 6 Ağustos Marmaris Amfitiyatro, 10-
11-12 Ağustos Harbiye Cemil Topuzlu
Açıkhava Tiyatrosu ile devam edecek.

Genç çiftin Genç çiftin 
mutlu günümutlu günü

Gazetemizin yazarlarından 
ünlü Psikolog Melda Yakupoğlu, 
Özgün Çiftçi ile dünyaevine girdi

B aşakşehir Belediyesi, ilçedeki 
engelli bireyler ve aileleri 
için Şamlar Tabiat Parkı’n-

da piknik düzenledi. İlçenin farklı 
noktalarından servislerle 5. Kapı’ya 
gelen ilçe sakinleri, birbirinden renk-
li etkinliklerde doyasıya eğlendi. İlçe 
sakinlerinin İstanbul’un en zengin 

florasına sahip Şamlar Tabiat Par-
kı’ndaki keyifli pikniğine Başakşehir 
Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da 
katıldı. Başkan Kartoğlu, Başakşe-
hir’in en özel sakinleriyle yakından 
ilgilendi, uzun uzun sohbet etti. 
Çocuklarla oyunlar oynayarak hatıra 
fotoğrafı çektiren Başkan Kartoğlu, 
sahneye çıkarak Engelsiz Müzik 
Grubu ile şarkılar söyledi. Çocuklar, 

piknikte animatör eşliğinde oyunlar 
oynadı ve şişme oyun alanlarında 
gönüllerince eğlendi. Çocuklara pat-
lamış mısır ve pamuk şeker ikramları 
da yapıldı. Başakşehirli kadınlar, 
BAKMER’in diyetisyen, saç ve cilt 
analizi ile kendilerine vakit ayırdı. 
Pikniğe katılan ilçe sakinleri, doğay-
la baş başa keyifli gün için Başkan 
Yasin Kartoğlu’na teşekkür etti.

YAKUP TEZCAN

MARKETING Türkiye ve BoomSonar 
iş birliğiyle gerçekleştirilen ve Dijital 
Pazarlama İletişimi Platformu’nun 
(DPİP) destek verdiği BrandverseAwar-
ds’un kazananları 30 Haziran Perşembe 
günü Hilton İstanbul Bomonti Hotel & 
Conference Center’da gerçekleştirilen 
ödül töreni ile açıklandı. Bahçeşehir 
Koleji, BrandverseAwards’ta sosyal 
medya performansı en iyi olan marka-
ların ödüllendirildiği SocialBrands Veri 
Analitiği Bölümü’nde “Özel İlk Orta 
Eğitim Kurumları” kategorisinde altın 

ödüle layık görüldü. Dört yıl üst üste aynı 
kategoride altın ödül almanın gururunu 
yaşadıklarını söyleyenBahçeşehir Koleji 
Yeni Medya Direktörü Pelin Babakıray, 
“Sosyal platformları etkin bir şekilde 
kullanıyor, öğrencilerimize, aday öğren-
cilerimize ve ebeveynlerine bu platform-
lar üzerinden ulaşıp sürekli iletişimde 
kalıyoruz. Bu başarıda emeği bulunan 
Genel Müdürümüz Özlem Dağ’a ve di-
jital ajansımız Krombera ekibine, Genel 
Müdürlük İletişim ekibimize ve Türkiye 
genelindeki tüm iletişim yöneticilerimize 
çok teşekkür ediyorum” dedi.

BURAK ZİHNİ

Bahçeşehir ödül aldı

Örnek bir çift

GAZETEMIZIN yazarı, ünlü Psi-
kolog Melda Yakupoğlu ile Stel-
lantis Tofaş Arge Yöneticisi Özgün 

Çiftçi geçtiğimiz akşam Bursa Almira 
Hotel’de muhteşem bir düğün ile 
evlendi. Sağlık ve otomotiv camiasını 
bir araya getiren bu güzel davete 
İstanbul ve Bursa’nın iş dünyasından 
birçok önemli isim katıldı. “Bugün en 

mutlu günümüz” diyen genç çift, dü-
ğünlerine katılan isimlere de teşekkür 

etti. Çiçeği burnunda evli çift, “Buraya 
kadar gelen, mutlu günümüzde bizleri 
yalnız bırakmayan, güzel dileklerini esir-
gemeyen herkese çok teşekkür ediyoruz. 
İyi ki varsınız” ifadelerini kullandı. 

MUTLU birliktelikleri süren oyuncu 
Erdal Özyağcılar ile Güzin Özyağcı-
lar, evlilik yıl dönümlerini duygusal 
bir mesajla kutladı. Eşiyle birlikte 
çekilen bu karesini sosyal medya 
hesabından yayınlayan Güzin Özyağ-
cılar, gönderisinde “Erdal’ım 
evliliğimizin 51. yılını geride 
bıraktık. Sen Üsküp’te sette-
sin, ben Küçükkuyu’dayım... 
İlk defa ayrı kutluyoruz. Saat 
tam 21.00’da kadehimi sağ-
lığımıza kaldıracağım sen de 
kaldır. Nice yıllara... Sağlıkla 

öpüyorum.” ifadelerine yer verdi. 
Usta oyuncu da eşinin paylaşımına 
“29 Haziran 2022-29 Haziran 1971... 
51 sene dile kolay! ‘41 kere maşallah’ 
derler ya... Hadi bakalım hep bera-
ber 51 kere maşallah. Güzin’im seni 

çok seviyorum. Saat 21.00’da 
yüreğimde sen, kadehimde öpü-
cüğün olacak. Bekliyorum.” söz-
leriyle karşılık verdi. Ünlü çiftin 
oyuncu kızı Zeynep Özyağcılar 
da anne ve babasının paylaşımı-
na “Oo pek de romantiksiniz.” 
yorumunu yaptı.

Başakşehir’in Şam-Başakşehir’in Şam-
lar Tabiat Parkı’nda lar Tabiat Parkı’nda 
engelliler için piknik engelliler için piknik 
düzenlendi. Pikniğe düzenlendi. Pikniğe 
katılan Başakşehir katılan Başakşehir 
Belediye Başkanı Belediye Başkanı 
Yasin Kartoğlu, Engel-Yasin Kartoğlu, Engel-
siz Müzik Grubu ile siz Müzik Grubu ile 
şarkılar söyledişarkılar söyledi

Türkiye’nin lider eğitim kurumlarından Bahçeşehir Koleji, sosyal medya ve dijital medyadaki 
çalışmalarıyla BrandverseAwards çatısı altında sosyal medya dijitaldeki en başarılı marka ve 
projelerin ödüllendirildiği SocialBrands Veri Analitiği Bölümü’nde altın ödülün sahibi oldu

Usta oyuncu Erdal Özyağcılar ve eşi Güzin 
Özyağcılar, evliliklerinde 51 yılı geride 
bıraktı. 29 Haziran 1971’de nikah ma-
sasına oturan ünlü çift, birbirlerine olan 
aşklarını bir kez daha dile getirdi

ATAKAN Çelik, Türk pop müziğinin 
başarılı yorumcusu İzel ile duygu-
sal bir düete imza attı. Yeni single 
“Tek Hece” 1 Temmuz’da müzik-
severlerinin beğenisine sunuluyor. 
Sözü ve müziği Atakan Çelik, dü-
zenlemesi Kerem Keskin’e ait olan 
“Tek Hece”nin kapak fotoğrafları 

Erkan Kemal Nas objektifinden çık-
tı. “Organize İşler Sazan Sarmalı” 
filmindeki performansıyla tanınan 
“Çok Güzel 
Hareketler 2”nin 
başarılı oyuncu-
su Atakan Çelik 
müzik sahne-
sinde dördüncü 
kez yerini alıyor. 

2 kişiden ‘Tek Hece’


