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Manavgat merkezine 30 kilometre
uzaklıktaki ormanlık alanda 28

Temmuz Çarşamba günü saat 12.05'te 4
farklı noktada başlayan yangın, rüzgarın da
etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bölgede çok 
sayıda zeytinlik, bahçenin yanı sıra orman-
lık alanda etkili olan yangına, havadan ve
karadan müdahale edildi. Manavgat'ta 42
mahallenin etkilendiği yangında 27 mahalle
tahliye edildi. 18 bin aboneye elektrik ve su
verilemeyen Manavgat'ta yangına evlerinde
yakalanan Hasan Ali Yüksel ile Osman ve
Şehri Kardaş çifti yaşamını yitirdi. Yangın-
dan etkilenen 279 vatandaş hastanelerde
tedavi edildi. 
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MANAVGAT 
5 GÜNDÜR YANIYOR

Marmaris'teki orman yangının
4'üncü gününde söndürme çalışma-

ları Orhaniye ve Hisarönü mahallerinde yo-
ğunlaştı. Kızkumu mevkiindeki evleri tehdit
eden alevlerin önünü kesmek için ekiplerin
yanı sıra Marmarisli gönüllüler de müda-
hale etti. Birçok genç, ellerine kazma ve
kürek alarak kuru otları kazırken, bazıları da
yorulan orman işçileri ile itfaiye erlerinin el-
lerindeki hortumları alarak, onların direktif-
leri doğrultusunda alevlere su boşalttı.
Gönüllüler arasındaki bir kadının eldivensiz
olarak alevlerin ilerlemesini durdurmak için
çalılıkları sökmeye çalışması çevredekileri
duygulandırdı. 

ç

MARMARİS'TE HALK
SEFERBER OLDU

Manavgat, Marmaris, Bodrum, Milas, Hozat ve Hatay olmak üzere Türkiye'nin ormanlarından 
ardarda yangın haberleri geliyor. Manavgat ile başlayan ve Ege kıyıları ile Tunceli, Hatay
kırsallarında devam eden yangın; ocağımıza adeta ateş düşürdü. 28 Temmuz'da başlayan ve
bugüne değin süren yangınlara vatandaşların büyük bir bölümü müdahale ediyor. Birçok 
noktada yangına havadan müdahale edilmesi için yetkililere çağrı yapılıyor

YANGINLARDA 

ŞU ANA KADAR 

8 KİŞİ HAYATINI

KAYBETTİ

Muğla'nın Milas ilçesi Bey-
ciler mahallesinde Cumar-
tesi gecesi başlayan yangın
etkisini arttırarak, Bod-
rum’un Mazı mahallesine
sıçradı. Gece boyunca etki-
sini sürdüren yangın,
Mazı’da yerleşim yerlerini
tehdit etti. Yangının iyice
şiddetlenmesi ve etrafı
saran dumanlar nedeniyle
mahalle sakinlerinin deniz
yoluyla tahliyesine baş-
landı. Tam bir seferberlik

ilan edilen bölgede lüks
yatların botları, günübirlik
gezi ve balıkçı tekneleriyle
İnce Yalı mevkiinden va-
tandaşların güvenli bölge-
lere tahliyesine devam
ediliyor. Mazı Mahallesi
ormanlık alanında etkili
olan yangın ise, rüzgarın
yön değiştirmesi ile bölge-
deki evlere sıçradı. Yanan
bazı evleri mahalle sakinleri
kendi çabalarıyla söndür-
meye çalışıyor.

İnsanoğlu yangınlara çözüm 
bulabilecek mi?
Yaşamımızın vazgeçilmez en önemli 
değerlerinden ormanlarımızın yangını
hepimizin içini acıttı.
Adana, Osmaniye, Mersin, Kayseri, 

Antalya, Aydın, Muğla, Kilis...
Manavgat, Marmaris, Didim, Bodrum,
Alanya başta olmak üzere 18 ilçede ve
8 ilde orman yangını çıktı.
Hayatını kaybedenlerin sayısı az ama
yaralanan, evini, bahçesini, hayvanlarını

kaybeden birçok insan var.
Ege ve Akdeniz'de cennet koylar ve 
ormanlar kül oldu, birçok hayvan 
dostumuz hayatını kaybetti.
Peki dünyayı ateşe boğan orman 
yangınları neden oluyor?
Hep olacak mı?
İnsanoğlu bu yangınlara çözüm 

bulamayacak mı?
Aslında yapılması gereken en doğru
şey özellikle yaz aylarında hava 
sıcaklığında ormandan uzak 
durmak.
Bilim insanları senelerdir küre-
sel ısınma geliyor diye...

MİLAS-BODRUM
ALEVLER İÇİNDE

ORMANLAR NEDEN YANIYOR…

Mehmet Mert’in köşe yazısı sayfa 9’da

Muğla'nın Milas ilçesinde
ormanlık alanda çıkan yan-

gında alevler Bodrum ilçesinin
Gökpınar, Yukarı Mazı mahalle-
leri ile Armutçuk mevkisinde etki-
sini sürdürüyor. Marmaris'in
Turunç bölgesine tahliye için iki
gemi gönderildi. Bölgedeki rüzga-
rın şiddetini artırmasıyla alevler
evlere sıçradı. Ekiplerin yoğun şe-
kilde müdahalesi sürerken, çok sa-
yıda ambulans da bölgeye sevk
edildi. Dört mahallede bazı evler
tahliye edildi. Tekne sahipleri tah-

liye çalışmasına denizden destek
verdi. Ancak tüm çabalara rağ-
men alevler Aşağı Mazı Mahalle-
si'ne ulaştı.
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Turunç tahliye ediliyor 

AFAD'a ait Afet Koordinas-
yon Merkezi ve Manavgat

Belediyesi Kültür Merkezi'nde oluş-
turulan yardım toplama merkezle-
rine Anadolu'nun dört bir yanından
ayni yardım yağıyor. Manavgat Be-
lediyesi'nin toplama merkezinde su
başta olmak üzere yiyecek ve içecek
yardımlarının yanı sıra, çocuk be-
zinden mamaya, biberondan oyun-
cağa, çeşitli ev eşyalarından kitap
deftere kadar çok sayıda ürün top-
landı. Türkiye'nin birçok ilinden
gelen gönüllü gençler toplama

merkezine gelen kolileri ürün grup-
larına göre düzenliyor. Koordinas-
yon kararları doğrultusunda hem
yiyecek içecek hem de diğer ürünler
yangın bölgesindeki ilgili alanlara
yine gönüllü gençler tarafından
ulaştırılıyor.
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AFAD yardım için bölgede

Orman yangınından dolayı Ba-
lıkesir'den Manavgat'a yardım

etmek için gönüllü geldiğini söyleyen
İbrahim Tombul, "Biz kardeşlerimize
yalnız olmadıklarını göstermek için
geldik. Buralar bir yanarsa biz bin,
söndürebileceğimizi gösterelim diye
geldik. Buraya her yerden destek gel-
miş. Biz 2 gündür buradayız ve Balıke-
sir'den geldik. Yanımızda getirdiğimiz
gıda ürünlerini dağıtalım dedik ama
buraya o kadar çok destek gelmiş ki
elimizdeki ürünlerin ancak 3'te birini
dağıtabildik" dedi.
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1 yanarsa bin söndürürüz

YANIYORUZ
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Evi yanarken sinir krizi 
geçiren vatandaşlardan biri
Aşağı Mazı köyünde yaşayan 

3 yıllık evli Merve Kuş, oldu.
Yanan gelinliği için çığlık atıp

ağlayan Kuş, “Bütün 
emeklerimiz kül oldu. Sabah

akşam çalıştık. Dişimizle 
tırnağımızla evimizi yaptık.
Daha dün evim için klima
sipariş etmiştim. Kış için

vişne kurutmuştum. 
Anılarım gitti. Her 

şeyim gitti” dedi.



KÜRESEL olarak, kalp hastalık-
ları bir numaralı ölüm nedeni 
olarak yerini koruyor ve dün-

yada her yıl yaklaşık 18 milyon insanın 
hayatını kaybetmesinden sorumlu 
oluyor. Amerika Birleşik Devletle-
ri’nde her 36 saniyede bir kişi kardi-
yovasküler hastalık nedeniyle hayatını 
kaybediyor ve yine ABD’de de her 4 
ölümden biri bu sebeple görülüyor. 
Ülkemizde de ölüm nedenlerinin 
yüzde 42’sini koroner kalp hastalık-
ları oluşturuyor. Günümüzde oluşum 
nedenlerinden tedavisine kadar kalp 
hastalıkları hakkında bilgilendirme 
ile farkındalık çalışmaları tüm hızıyla 
devam ediyor. Ancak kalp sağlığı hak-
kında toplumda yayılan bilimsellikten 
uzak söylemler kalp sağlığını riske 
atıyor, hastaların yaşamlarını kaybet-
melerine bile neden olabiliyor! Üstelik 
günümüzde spekülasyonlara inanmak 
özellikle sosyal medyada çok kolay 
oluyor. Acıbadem Taksim Hastanesi 
Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat 
Turfan, kalp sağlığı hakkında top-
lumda doğru sanılan 10 yanlış bilgiyi 
anlattı; önemli uyarılarda bulundu!
YANLIŞ! Kalp hastalığı konusunda 

endişelenmek için çok gencim
Doğrusu: Şimdi nasıl yaşadığınız, 

hayatınızın ilerleyen dönemlerin-
de kalp hastalığının gelişme riskini 
etkiliyor. Henüz erken çocukluk ve 
ergenlik döneminde atardamarlarda 
plak oluşumunun öncüleri gelişmeye 
başlıyor. Ayrıca genç ve orta yaşlı 
insanlarda kalp problemleri günümüz-
de daha sık görülüyor. Bunun sebebi 
ise hatalı beslenme ve hareketsizlik 
nedeniyle obezite, tip 2 diyabet ile di-
ğer risk faktörlerinin daha genç yaşta 
görülmesi.
YANLIŞ! Kalp durması ve kalp krizi 

aynı şeydir
Doğrusu:Damarlardaki tıkanma 

nedeniyle kalp kası hayati önem 
taşıyan oksijen ve besinleri alamıyor. 
Eğer tedavi edilmezse kalp kası zarar 
görmeye ve ölmeye başlıyor. Koroner 
arterlerden biri tıkandığında da bu 
sebeplerle kalp krizi oluşuyor. Kalp 
durması ise hastanın kalbinin vücu-

duna kan pompalamayı bırakması 
ve bunun sonucunda hastanın nefes 
alamaması, bilincin kaybolması olarak 
tanımlanıyor. Doç. Dr. Murat Turfan 
kalp durmasında hastanın hayati fonk-
siyonlarını yitirdiğini belirterek, “Bu 
durumda hemen 112 aranmalı ve bu 
konuda eğitim almış bir kişi tarafın-
dan kalp masajına başlanmalı” uyarı-
sında bulunuyor. “Yetişkinlerde kalp 
durmasının en önemli sebebi, kalp 
krizidir. Bunun nedeni ise kalp krizi 
geçiren kişide, kalp durmasına neden 
olabilecek ölümcül bir kalp ritmi orta-
ya çıkmasıdır” bilgisini veren Doç. Dr. 
Murat Turfan, şöyle devam ediyor: 
“Ancak bu ritim problemi sadece kalp 
kriziyle ortaya çıkmaz. Ayrıca ritim 
problemi oluşmadan da kalp durması 
gelişebiliyor. Kalbin durması ve bunun 
sonucunda oluşan ani ölüm her zaman 
kalp krizi demek değildir”
YANLIŞ! Yüksek iyi kolesterole 

sahip olmak kötü kolesterolü denge-
leyebilir
Doğrusu: Eskiden iyi kolesterolün 

yüksek kötü kolesterol seviyelerinin 
etkisini telafi edeceği düşünülüyordu. 
Ancak son araştırmalar durumun böy-
le olmadığını gösterdi. Önemli olan 
LDL kolesterol denen kötü koleste-
rolü kontrol altında tutmak. Yüksek 
bir HDL, yani iyi kolesterol seviyesi 
iyi bir durum olsa da bu, vücudunuzun 
atardamarlarında kolesterol birikimini 
kesin olarak önlemiyor.
YANLIŞ! Kalp hastalığı bir erkek 

hastalığıdır
Doğrusu: Kardiyovasküler hastalık-

lar, kadınların erkeklerle aynı oranda 
hayatını kaybetmelerine yol açıyor. 
Aslında koroner kalp hastalığından 
yaşamını yitiren kadınların sayısı, 
meme kanseri nedeniyle hayatını 
kaybedenlerden 2 kat daha fazla. “Bu 
rakamlar göz önüne alındığında, kalp 
hastalığının kadınları etkilemeyeceği-
ne ve bu hastalıkların sadece orta yaşlı 
erkeklerde ortaya çıktığına inanmak 
endişe vericidir” uyarısında bulunan 
Doç. Dr. Murat Turfan, “Bu, kadın 
hastaların risk faktörlerinden veya 
kalp krizi semptomlarından daha az 
haberdar oldukları ve kalp krizi geçir-
diklerinde 112’yi daha geç aramaları 

anlamına gelebilir ki bu durum ha-
yatta kalma şanslarını önemli ölçüde 
azaltabiliyor” diyor.
YANLIŞ! Yüksek tansiyonum olup 

olmadığını bilirdim, çünkü belirtileri 
olurdu
Doğrusu: Yüksek tansiyona, “sessiz 

katil” deniyor, çünkü genellikle kişi 
hastalığının farkında olmuyor. Bunun 
nedeni ise hiç bir zaman belirtiler 
vermeyebilmesi. Yüksek tansiyon te-
davi edilmezse kalp krizi, felç, böbrek 
hasarı ve diğer ciddi sağlık sorunlarına 
neden olabiliyor. Dolayısıyla erken 
dönemde tedavisi çok önem taşıyor.
YANLIŞ! Vitaminler ve besin 

takviyeleriyle kalp hastalığı riskimi 
azaltabilirim
Doğrusu: Antioksidan olan 

vitaminler E, C ve beta karoten kalp 
hastalığı riskini düşürüyor. Bunun-
la birlikte, bu vitaminlerle yapılan 
çalışmalarda; dışardan takviye olarak 
bunları almanın kalp hastalıklarından 
korunmada hiç bir faydası gösterile-
memiş. Henüz anlaşılmayan neden-
lerden dolayı vücut, vitaminleri ve mi-
neralleri en iyi şekilde besinlerle elde 
edildiklerinde emiyor ve kullanıyor. 
Bu nedenle ihtiyacınız olan vitamin ve 
mineralleri takviyelerle değil, dengeli 
bir şekilde sebze ve meyve tüketerek 
almaya özen gösterin.
YANLIŞ! Kalp krizi sırasında öksür-

mek hayatınızı kurtarabilir
Doğrusu: Kalp krizinde şiddetli 

bir şekilde öksürmenin kalp durma-
sını önleyeceğine, dolayısıyla hayatın 
kurtulabileceğine dair tıbbi bir kanıt 
yok. Kalp krizinde kalp durursa bilinç 
kayboluyor, kalp masajı yapılmazsa 
hasta hayatını kaybediyor. Eğer bilinç 
açıksa, o zaman kalp durmamış oluyor 
ve bu nedenle kalp masajına da gerek 
kalmıyor. Bu süreçte eforun öksürmek 
yerine, 112’yi aramak için harcanması 
gerekiyor.
YANLIŞ! Kalp hastalığı olanlar 

egzersiz yapmaktan kaçınmalı
Doğrusu: Egzersiz, kalp kasını 

güçlendirmeye ve vücuttaki kan akı-
şını iyileştirmeye katkı sağlıyor. Kalp 
krizini veya kalp durmasını tetikleyen 
egzersiz riski son derece düşüktür. 
Ancak tamamen hareketsiz yaşam 

sürüyorsanız ve ileri derecede kalp 
hastalığınız varsa, spor yapmadan 
önce mutlaka doktorunuza danışın.
YANLIŞ! Kolesterol ilaçları karaci-

ğere zarar veriyormuş. İlacı bırakma-
lıyım
Doğrusu: Kandaki kolesterol 

düzeyinin yüksekliği, atardamarlarda 
darlık gelişmesi için en önemli risk 
faktörlerinden birini oluşturuyor. Bu 
darlık yerine bağlı olarak kalp krizi, 
felç ve ölüme yol açabiliyor. Sağlıklı 
bir diyet, egzersiz ve kilo vermek bu 
riskleri azaltsa da, çoğu zaman yeterli 
olmuyor. Bu nedenle seçilmiş hasta-
larda kolesterol ilaçlarını kullanımı 
mecburi olduğunu söyleyen Doç. Dr. 
Murat Turfan, “Yapılan bilimsel çalış-
malarda bu ilaçların kalp krizi, felç ve 
ölüm riskini azalttıkları görülmüştür. 
Diğer tüm ilaçlar gibi ki buna çok 
sık kullanılan ağrı kesiciler de dahil, 
bu ilaçların yan etki ihtimali vardır. 
Ancak yan etki düşük bir olasılıkla 
gelişiyor ve ilaç kesilir kesilmez orta-
dan kalkıyor. Doktorunuz bu düşük 
ihtimal için dahi sizi zaten kontrole 
çağırıyor. Kolesterol ilaçlarından elde 
edilen faydanın yanında bu risk çok 
önemsiz duruyor. Bu yüzden doktor 
kontrolü altında bu ilaçları kullanma-
nız hem ölüm riskini azaltır hem de 
güvenlidir” diyor.
YANLIŞ! Kırklı yaşlara geldikten 

sonra herkes aspirin kullanmalı
Doğrusu: “Kan sulandırıcılar, 

kalp krizi geçiren veya stent ya da 
by-pass yapılan hastalarda ömür boyu 
kullanılması gereken ve yeniden kalp 
krizi riskini düşüren bir ilaçtır” diyen 
Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat 
Turfan, şöyle devam ediyor: “Ancak 
hiç kalp krizi geçirmeyenlerin aspirin 
kullanarak kalp krizi ve ölüm riskini 
azaltmaları tartışmalı bir durumdur. 
Bazı kan sulandırıcıların mide üzerine 
zararlı etkileri mevcut ve kanama 
riskini artırıyor. O yüzden ‘primer 
koruma’ dediğimiz hiç kalp krizi ge-
çirmemiş hastalarda aspirin kullanımı 
ancak kalp hastalığı açısından çok 
yüksek riskli bireylerde faydalı oluyor. 
Düşük riskli insanların aspirin kullan-
masının bırakın faydasını, zararı dahi 
olabiliyor”

iNTERNETTEN
hastalık aramayın!

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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işaret eden Çelik, “Vücudumuzun yapı
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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.

Makyaj koltuğuna ilk oturduğu andan itibaren güzellik dünyasına bes-
lediği tutkuyla bilinen Gomez, bu aşkı Rare Beauty ile hayata geçiriyor

Psikiyatri Uzmanı Dr. Büşra Sübay, internet kul-
lanımının yaygınlığı nedeniyle özellikle gençlerde 

daha sık görülen Siberkondria’ya karşı dikkat 
edilmesi gereken 6 nokta hakkında bilgi verdi

NEŞE MERT

ZEYNEP VURAL

Alzheimer son bulabilir

COVİD-19 nedeniyle yaşadığımız kaygı 
düzeyi yükseldikçe hastalık hakkında bilgi 
almak için yaptığımız internet aramaları da 

artıyor. Ancak sağlığımız konusunda internette 
yaptığımız uzun araştırmalar başka sorunlara 
da yol açabiliyor; örneğin ‘siberkondria’ artık 
daha fazla kişinin kapısını çalıyor. Sanal ger-
çeklik anlamında kullanılan ‘siber’ ile ‘hastalık 
hastası’ diye özetlenebilecek ‘hipokondriyazis’ 
kelimelerinin birleştirilmesiyle türetilen bu tanım, 
genellikle kişinin sağlığına ilişkin kaygıyla besle-
nen ve endişeyi güçlendiren, internette sağlıkla 
ilgili bilgi arayışı olarak açıklanıyor. Acıbadem 
Fulya Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Büşra 
Sübay, koronavirüs pandemisi nedeniyle yaşanan 
belirsizliğin ve kaygının siberkondria davranışını 
tetikleyebildiğini belirterek “Özellikle Covid-19 
nedeniyle yaşanan endişeleri bastırmak, kaygıyı 
gidermek ve hastalık hakkında daha fazla bilgi 
öğrenmek isteğiyle internet aramaları yapılıyor. 
Ancak doğru olmayan pek çok bilginin internette 
kolayca yayıldığını unutmamak gerekiyor. Henüz 
bir ruhsal hastalık olarak tanımlanmış olmasa da 
siberkondria da kaygı düzeyini yükseltiyor. Ayrıca 
internette sağlıkla ilgili tarama yaptıktan sonra 
hem bedensel hem ruhsal sağlıkla ilgili şikayetle-
rin arttığı da biliniyor. Hatta bu internet aramaları 
gündelik hayatın aksamasına da neden olabiliyor” 
diyor. Siberkondria davranışının bağımlılık haline 
gelebileceğine dikkat çeken Psikiyatri Uzmanı 
Dr. Büşra Sübay, internet kullanımının yaygınlığı 
nedeniyle özellikle gençlerde daha sık görülen 
Siberkondria’ya karşı dikkat edilmesi gereken 6 
nokta hakkında bilgi verdi.

Bilgi kaynağına dikkat edin
İnternet ortamındaki teknik dil, ulaşılan bilgi-

nin kaliteli olup olmadığı, olumsuz bilgi bolluğu 
ve bilgilerin teknik bir süzgeçten geçirilmeden ele 
alınması, kişilerde sağlık kaygısını artırabiliyor. 
Her kaynağa doğruca güvenmemek gerektiğini 
vurgulayan Dr. Büşra Sübay, “İnternet ortamın-
daki güvenilir ve güvenilir olmayan bilgi kaynak-
larını ayırt etmek gerçek dünyaya göre daha zor 
olabiliyor. Bu nedenle internetteki bilgi kaynakla-
rının doğruluğundan emin olunmalı” diyor.
İnternet tanı yeri değildir

İnternetteki edinilen bilgilerin her kişi için her 
zaman doğru ve uygun olmayabileceğine vurgu 
yapan Dr. Büşra Sübay, “Bu bilgileri nasıl değer-
lendirmek gerektiğini öğrenin. İnternet, kişinin 
kendi kendine tanı koyabileceği bir yer değildir. 
Her soruya cevap bulmak mümkün olmuyor” 
hatırlatmasında bulunuyor.
Kesinlik içermediğini unutmayın

Sağlıkla ilgili kaygıyı hafifletmek için yapılan 
tekrarlayıcı aramalar, kaygının daha da şiddetlen-
mesine neden oluyor. Dolayısıyla kaygı ve araştır-
ma arasında kısır döngüye girilmesinin kaçınılmaz 
olduğunu anlatan Psikiyatri Uzmanı Dr. Büşra 
Sübay, “Araştırmalarınızda elde ettiklerinizin 
sadece bir bilgi olduğunu ve bu bilgilerin kesinlik 
içermediğini unutmayın” diyor.
Bilgiyi doktorunuzdan alın

İnternet, arama konusuyla ilgili çelişkili, belirsiz 
veya yanlış bilgi sağlayabiliyor. Yapılan araştırma-
lar da kişilerin sağlık problemleriyle ilgili inter-
netten edindikleri bilgiler doğrultusunda hareket 
ettiklerini, mevcut tedavilerini bıraktıklarını ya 
da değiştirdiklerini gösteriyor. Bunun da tedaviyi 
aksatarak iyileşmeyi uzattığına dikkat çeken Dr. 
Büşra Sübay, “Alanında uzman doktorların sun-
dukları bilimsel bilgileri ve önerileri dikkate alın” 
uyarısında bulunuyor.
Ara ara dijital detoks yapın

 Vaktinin  çoğunu internet kullanımına ayır-
mak, gerçek yaşamdaki zaman ve yer algısını 
değiştireceği için günlük hayata odaklanmayı 
bozabileceğini ifade eden Dr. Büşra Sübay, edi-
nilen bilgileri gerçekçi ve güvenilir bir süzgeçten 
geçirerek değerlendirmek için belirli aralıklarla, 
kişiye göre düzenlenmiş (örneğin haftanın 1 
gününü tamamen ekransız geçirme ya da haftanın 
3-4 günü 2-3 saat kesintisiz ekran molası verme 
şeklinde) dijital detoks yapılmasını öneriyor.

Acıbadem Taksim Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Turfan, kalp sağlığı hakkında 
toplumda doğru sanılan 10 yanlış bilgiyi anlattı; önemli uyarılarda bulundu 

KALP HAKKINDA DOGRUKALP HAKKINDA DOGRU
BBiiLLiiNEN 10 YANLIS!NEN 10 YANLIS!

SELENA GOMEZ FARKI
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SELENA Gomez’in imzasını 
taşıyan Rare Beauty, güzellik 
kalıplarının önüne geçerek, 

mükemmeliyeti savunan ‘’güzellik 
efsaneleri’ olgusunu sorguluyor. 
Rare Beauty, insanların farklı karak-
terlerini, kendilerini sevmelerini ve 
kabullenmelerini bir bütün olarak 
görüyor, bu bakış açısını ürünlerine 
yansıtıyor. Rare Beauty’nin kuru-
cusu ve yaratıcısı Selena Gomez 
güzellik markasıyla ilgili olarak ‘’ 
Sadece muhteşem hissetiren değil 
aynı zamanda her birimizi benzer-
siz ve eşsiz kılanı kutlayan güzellik 
markamı güzellik tutkunlarıyla bir 
araya getirmekten  heyecan duyu-

yorum’’ dedi. Rare Beauty ürünleri 
her gün kendinizi ifade etmeniz için 
tasarlanarak, benzersiz bir duyusal 
hikayeyi anlatıyor. Selena Gomez 
tüm ürünlerin geliştirme sürecinde 
bizzat yer alarak, kendi duygularını 
her bir ürüne kusursuzca yansıtı-
yor. Markanın heyecanla beklenen 
Blot&Glow Touch-Up Kit’inin yanı 
sıra bir hat sanatı ustasından ilham 
alan bin farklı kıldan oluşan Perfect 
Strokes Matte Liquid Liner ile ez-
berleri bozuyor. Bütün cilt tonlarını 
kapsayıcılıkla kutlayan Rare Beaut-
y’in vazgeçilmezi the Liquid Touch 
Weightless Foundation her cilt tonu-
na uygun farklı tonlarıyla güzelliğe 

övgüden 
yola çıkıyor. 
Selena Go-
mez’in ışığı-
nı yansıtan; 
Always An 
Optimist 
Aydınlatıcı 
Makyaj 
Bazı, 
Always an 
Optimist 4-in-1 Mist ve Likit Aydın-
latıcı Göz Altı Kapatıcısı güzellik 
tutkunlarının olmazsa olmazı oluyor.   
Marka aynı zamanda 8 farklı tonda 
With Gratitude Dewy Dudak Balmı, 
12 özgün renk koduyla Lip Souffle 

Krem Mat Ruju, 8 orijinal yansıma-
sıyla Positive Light Likit Aydınlatıcı 
ile yaza renk getiriyor. Çok beklenen 
ve merak edilen Soft Pinch Likit 
Allık ile no make make up trendini 
ortaya koyuyor.

ÜSKÜDAR Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bö-
lümü Başkanı, Rektör Danışmanı, 
NPFUAM Müdürü Prof. Dr. 
Tayfun Uzbay, Alzheimer’ın ilerle-
mesini önlemek üzere geliştirilen 
Aducanumab isimli ilaç hakkında 
değerlendirmelerde bulundu. Alz-
heimer hastalığının çözüm bekle-
yen en önemli sağlık sorunlarından 
biri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. 
Tayfun Uzbay, “Özellikle 65 yaş 

sonrasında yaş ilerledikçe hastalığa 
yakalanma riski katlanarak artıyor. 
80 yaşın üzerindeki her 5 kişiden 
birinin Alzheimer hastası olduğu-
nu söyleyebiliriz. Dünyada yakla-
şık 45 milyon Alzheimer hastası 
bulunuyor ve her yıl 7 milyondan 
fazla kişi Alzheimer hastalığına ya-
kalanıyor. 2040 yılında 81 milyon, 
2050 yılında ise 135 milyon kişinin 
Alzheimer hastası olacağı öngörü-
lüyor. İnsanın ortalama 100 yaşına 

kadar yaşaması halinde nüfusun 
yüzde 75’inin Alzheimer hastası 
olacağı tahmin ediliyor.” dedi. Al-
zheimer hastalığına yol açan kesin 
nedenin bilinmediğini ifade eden 
Prof. Dr. Tayfun Uzbay, “Has-
talıkta beyindeki bellekle ilişkili 
bazı bölgelerde nöron ve nöronal 
bağlantı kayıpları ve asetilolin 
isimli nörokimyasalın aktivitesinde 
belirgin bir azalma söz konusu.” 
diye konuştu.

Siberkondria ile birlikte artan kaygıyı ve 
internet kullanımı bağımlılığını azalt-
manın bir yolu da, keyif veren uğraşlar 
edinmek. Hobilere zaman ayırmanın 
sağlık kaygılarını azaltmada etkili olduğu-
nu söyleyen Psikiyatri Uzmanı Dr. Büşra 
Sübay “Sizi iyi gelen, keyif veren aktivite-
lerin neler olduğunu keşfederek bunları 
uygulayamaya çalışın” diyor.

Siberkondria ile birlikte artan kaygıyı ve 

Hobilerinize
zaman ayırın



Ümraniye’de seyir halindeki özel halk otobüsü ile 
kamyon çarpıştı. Kazada yaralanan 1 yolcu ambu-

lansla hastaneye kaldırıldı

Taksim Meydanı’nda kadınlar arasında ‘laf atma’ tartışması saç saça baş başa kavgaya dönüştü. 
Uzun süre yaşanan kavgayı kimse ayıramadı. Birbirlerini yere yatırarak saçlarından çeken kadınlar 

dakikalarca kavga etti. Bir çok kişi kadınların etrafına toplanarak kadınların kavgasını seyretti

Sultangazi’de asker uğurlamak için bir araya gelen vatandaşlar, Eski Edirne Asfaltı 
Caddesi’ni otomobilleri ile kapatarak oyun oynadı. Bir başka asker uğurlamasında ise 

konvoya katılan araç sürücülerin, seyir halindeyken zikzak çizerek trafiği tehlikeye düşürdü

TAKSIM Meydanı’nda sabah 
saatlerinde kadınlar arasında ‘laf 
atma’ nedeniyle kavga çıktı. Ka-

dınlar birbirlerinin saçlarından tutarak 
yerlerde sürükledi. Kadınları ayırmak 
için araya erkek arkadaşları girdi. Ka-
dınlar uzun süre birbirlerini bırakmadı. 

Ayırmaya çalışanlara rağmen kavga 
devam etti. Taksim Meydanı’nda görev 
yapan trafik polisleri kavgaya müdaha-
le etti. Polislerin de ayırmakta güçlük 
çektiği kadınlar, arkadaşları tarafından 
olay yerinden uzaklaştırıldı. Bir kadın 
meydanda yatarak fenalık geçirdi. 

Kendine gelen kadın, arkadaşları tara-
fından götürüldü. Yaşanan o anlar cep 
telefonu kameralarına yansıdı. Görün-
tülerde kadınların birbirlerini saçla-
rından çekmesi ve yerde sürüklemesi 
görülüyor. Bazıları kavgayı ayırmaya 
çalışırken bazıları da kavgayı seyretti.

KADINLAR BKADINLAR BiiRBRBiiRRiiNE GNE GiiRDRDii

At arabasıyla 
hırsızlık yaptı

iiYYii K Kii K KiiMSE MSE 
OLMEDOLMEDii!!
KAZA, saat 10.30 sıralarında Üm-

raniye Şerifali Mahallesi Tavuk-
çuyolu Caddesi’nde meydana 

geldi. Ferhatpaşa ile Ümraniye arasında 
sefer yapan 34 TU 271 plakalı özel halk 
otobüsüyle, caddeden sokağa çıkmak 
isteyen 34 FF 9074 plakalı kamyonet çar-
pıştı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık 
ekibi sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 
otobüste bulunan 1 yolcu ambulansla 
hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan otobü-

sün kaldırılmasıyla trafik normale döndü. 
Kazayı gören Semih Görmek isimli bir 
vatandaş, ”Kamyon buraya dönmeye 
çalışıyordu. Otobüsle düz gitmeye çalışı-
yordu. Kamyon dönerken arkası dışarıya 
çıkınca otobüsün camına çarptı. Burada 
tabi ilk kaza değil daha önce de oldu, 
motor kazası oldu. Işık talep etmiştim 
geride var diye işte iki yüz metre geride 
var diye buraya koymadılar ışıkları. Ama 
burada çok kaza oluyor. Üç ayda yaklaşık 

5 kaza oldu. Bir tane de yaralı var galiba. 
Onu da ambulansla hastaneye kaldırdı-
lar. Durumu acil değil ama bacağı falan 
kanıyordu” dedi. Öte yandan, kaza anı 
güvenlik kameralarına yansıdı.

OLAY, dün sabah 
06.00 sıralarında 
Cebeci ve İsmetpaşa 

mahallelerinde meydana 
geldi. İsmetpaşa Mahalle-
si’nde at arabalı üç kadın, 
yapımı devam eden inşaat 
alanına geldi. İnşaata giren 
üç kadın, inşaat çalışmasın-
da kullanılan tahtaları at 
arabasına yükledi. O anlar 
ise bir vatandaş tarafından 
cep telefonu kamerası ile 
görüntülendi. Görüntülerde, 
çaldıkları inşaat malzemesi-
ni at arabasına yükleyen üç 

kadının, topladıkları karton-
larla çaldıkları malzemelerin 
üzerini örttüğü ve daha son-
ra at arabasına binerek olay 
yerinden uzaklaştığı görü-
lüyor. Aynı kadınlar bu kez 
Cebeci Mahallesi’nde inşaat 
çalışması devam eden soka-
ğa gelerek, bir süre etrafta 
dolandı. Kimsenin olmadığı-
nı anlayan kadınlar, inşaata 
gireceği sırada kendilerini 
görüntüleyen mahalle sakini 
tepki gösterdi. Dört kadın 
daha sonra at arabasıyla olay 
yerinden uzaklaştı.

KAZA, Şile yolu Ömerli mev-
kiinde saat 12.00 sıralarında 
meydana geldi. İddiaya göre, 

Şile istikametine doğru seyir halinde 
olan 34 Z 6370 plakalı Dacia Duster 
marka araç, sürücüsü Emine Yüce’nin 
direksiyon hakimiyetini kaybetmesi 
sonucu refüjü aştıktan sonra ormanlık 
alana uçtu. Kazayı gören çevredeki 
vatandaşlar hemen yardıma koştu. 
Durumun bildirilmesi üzerine olay ye-
rine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk 

edildi. Otomobil içinde sıkışan sürücü, 
itfaiye ekipleri tarafından kurtarıl-
dı. Kazada yaralanan sürücü, sağlık 
ekiplerinin olay yerindeki müdahale-
sinin ardından ambulansla hastaneye 
kaldırıldı. Kazaya tanıklık eden Ali 
Gündoğdu isimli bir vatandaş, “Şile 
istikametine gidiyormuş. Muhtemelen 
tekeri patladığı için araç aşağı yuvarla-
nıyor. Emniyet kemeri takılıydı. Bilin-
ci yerinde. Başının arkasında kanama 
vardı” şeklinde konuştu.

SULTANGAZI’DE 
asker uğurlamasında 
istenmeyen görüntüler 

ortaya çıktı. Akşam saatle-
rinde asker uğurlaması için 
bir araya gelen vatandaşlar, 
oluşturdukları konvoy ile 
trafiğin yoğun olduğu nokta-
lardan biri olan Eski Edirne 
Asfaltı Caddesi’ni kapatıp 
oyun oynadı. Caddede uzun 
kuyruklar oluşurken diğer 
sürücüler ise korna basarak 
tepki gösterdi. Bir başka 
asker uğurlamasında ise 
bir araya gelen vatandaşlar 
araçlarıyla konvoy yaptı. Sul-
tangazi Arnavutköy yolunun 
Habibler mevkiinde konvoy-
dakiler zikzak çizerek trafiği 
tehlikeye düşürdü. O anlar 
seyir halindeki bir başka araç 
sürücüsü tarafından cep tele-
fonu kamerası ile kaydedildi.

Asker konvoyu yolu kapattıAsker konvoyu yolu kapattı

ASIRI HIZDANASIRI HIZDAN  
ORMANA UCTU!ORMANA UCTU!

Şişli’de trafik ışıklarında bekleyen kadının 
etrafını saran üç yankesici kadın, Tunus 
uyruklu kadının çantasından cüzdanı alıp 
kaçmaya çalıştı. Tunuslu kadının, olayı fark 
ederek kadının peşinden gitmesi ve polis 
ekiplerinin kadın şahsı yakaladığı o anlar 
güvenlik kamerasına yansıdı. Olay 29 Tem-
muz’da Şişli Halaskargazi Caddesi üzerinde 
meydana geldi. Şişli’de trafik ışıklarında 
bebek arabasıyla bekleyen Tunus uyruklu 
M.H. isimli kadının etrafını saran üç yanke-
sici kadından ikisi kadını oyalamaya çalıştı. 
G.D isimli kadın şahıs ise karşıya geçmek 
için bebek arabasıyla bekleyen kadının 
çantasından cüzdanını aldı. Kadın durumu 
fark edince şahıs kaçmaya başladı. Tunuslu 
kadın, şahsı yakalamak için yönelirken Şişli 
İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis 
Timleri kadını yakaladı, o anlar güvenlik 
kamerasına yansıdı. 

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

Hastaneye beni almadılar

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

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

Eve girmek istemiyorum

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

Gel desem gelemez!
Eyüpsultan'da geçen hafta karşıdan karşıya geçerken minibüsün çarpmasıyla metrelerce savrulan ve hayatını kaybeden
Buse Pervin Saltıkalp'ın babası Cem Saltıkalp, "Evimde her yerde hayali var kızımın. Eve girmek istemiyorum. Gel
desem gelemez, kalk mezarından gel desem gelemez. Sadece adalet istiyorum" açıklamalarında bulundu
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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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BAHÇELIEVLER D-100 Karayolu Edir-
ne istikametinde bariyerlere çarpan 
panelvan minibüs takla attı. Kaza 
sonrasında trafik durma noktasına 
geldi. Kaza, saat 18.30 sıralarında 
D-100 Karayolu, Bahçelievler mevkii 
Edirne istikametinde meydana 
geldi. Görkem Örnek idaresindeki 34 
TH 8044 plakalı panelvan minibüs, 
sürücüsünün direksiyon hakimiye-
tini kaybetmesi sonucu bariyerlere 

çarpıp takla attı. İhbar üzerine olay 
yerine gelen sağlık ekipleri, kazada 
yaralanan sürücü Görkem Örnek’i 
ambulansla hastaneye kaldırdı. 
Kazanın yaşandığı yolda trafik adeta 
durma noktasına gelirken kaza 
yapan minibüsün yoldan kaldırıl-
masıyla trafik normale döndü. 

Feci bir kaza!

ATAŞEHIR’DE 2 katlı mobilya fabrikasında çıkan 
yangın, diğer işyerlerine sıçramadan söndürüldü. Fer-
hatpaşa Mahallesi 22. Sokakta bulunan 2 katlı mobilya 
fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle saat 18.00 
sıralarında yangın çıktı. Yangın ihbarı ile olay yerine 
çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın sırasında 
işyerinde fazla işçinin bulunmaması ise olası bir tehlikeyi 
önledi. İhbardan kısa bir süre sonra olay yerine gelen 
Ataşehir, Dudullu ve Ümraniye itfaiye ekipleri, alevleri 
diğer binalara sıçramadan kontrol altına aldı. Hasarın 
oluştuğu yangınla ilgili polis soruşturma başlattı. 

AVCILAR’DA kentsel dönüşüm 
kapsamında boşaltılan binada 
erkek cesedi bulundu. Ceset, otopsi 
işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na 
kaldırıldı. Merkez Mahallesi Berat 
Sokak’ta bulunan 4 katlı bina kent-
sel dönüşüm kapsamında 5 ay önce 
boşaltıldı. Bugün bir kalorifer pe-
teğini sökmek üzere binaya giden 
işçi Doğancan Gıdık, kimsenin içeri 
girmemesi için daha önce kapısına 
kaynak yaptıkları binanın ikinci 

kattaki evden çok ağır koku gel-
diğini fark etti. Kapıyı açan Gıdık 
içeride bir erkek cesedi ile karşılaş-
tı. İhbar üzerine binaya polis ve 112 
sağlık ekibi sevk edildi. Çevrede 
oturanlar binaya son dönemde 
kimliği belirsiz kişilerin ve atık 
toplayıcıların girdiğini belirtirken, 
polis binayı gören kamera olup 
olmadığını kontrol etmeye başladı. 
Bu kişinin ölüm nedeni yapılacak 
otopsi sonucu tespit edilecek.

Fabrikada yangın çıktı Boş binadan ceset çıktı

Çekmeköy Şile yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden 
otomobil sürücüsü, refüjü aşarak ormanlık alana uçtu



S ilivri Belediyesi, 31 Temmuz 2021 tari-
hinde gerçekleştirmeyi planladığı Selim-
paşa Topatan Kavunu ve Bamya

Festivali’nin konser ve eğlence programlarını, ül-
kemizin birçok ilinde meydana gelen orman yan-
gınları nedeniyle ileri bir tarihe erteledi. Yaşanan
can kayıpları ve acılara ortak olan Silivri Beledi-
yesi, festivalin yarışmalar bölümünü ise gerçek-
leştirdi. Üretimi teşvik etmek, bölgenin tarım
ürünlerini tanıtmak ve üreticileri desteklemek
amacıyla düzenlenen yarışmalara vatandaşlar
yoğun ilgi gösterdi. Trakya Yayla Orkestrası, per-
formansıyla festival alanını dolduran misafirlere
müzik dinletisi sundu. Ayrıca festivale gelen tüm
katılımcılara bölgede yetiştirilen doğal kavunlar-
dan ikram edildi. Gün boyu alanda bulunan Nas-
reddin Hoca ve Mickey Mouse maskotları ise
çocukların yoğun ilgisi ile karşılaştı.

En iyiler belirlendi

Topatan Kavunu ve Bamya Festivali’nde, Selim-
paşalı hanımların birbirinden lezzetli bamya ye-
mekleri ve çiftçilerin sezon boyunca gözü gibi
baktığı mahsulleri jüri karşısına çıktı. Jürinin de-
ğerlendirmesine göre; En İyi Bamya Yemeği Ya-
rışması’nda Zehra Gümüşay birinci, Sadiye
Kanlı ikinci, Emel Pınarlı ise üçüncü oldu. Birinci
olan Zehra Gümüşay ödülünü alırken gözyaşla-
rına hakim olamadı. Yarışmanın birincisi çeyrek
altın, ikincisi gram altın, üçüncüsü ise yarım gram
altın ile ödüllendirildi. En İyi Bamya Yarışma-
sı’nda Silivri Kent Konseyi Kadınlar Platformu
birinci, Nevin Bekar ikinci, Sebahattin Demirel ise
üçüncü oldu. En İyi Topatan Kavunu Yarış-
ması’nda ise Asım Erkan birinci, Serdar Demirel
ikinci, Atalay Atasoy üçüncü oldu. En iyi kavun
ve bamya yarışmasında birincilere tam altın, ikin-
cilere yarım altın, üçüncülere ise çeyrek altın ödül
olarak verildi. Ayrıca dereceye giren tüm yarışma-
cılar Anadolu Hastanesinden check-up kazandı.
Silivri Ziraat Odası Başkanı Sabri Özer ve İstan-
bul Bölgesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri
Birliği Başkanı Aygören Atınç ise ilk üçe girmeyi
başaran yarışmacılara zarf içerisinde para ödülü
takdim etti. Yarışmacılara ödüllerini Silivri Bele-
diye Başkanı Volkan Yılmaz, MHP Silivri İlçe
Başkanı Zafer Yalçın, AK Parti Silivri İlçe Başkanı
Mutlu Bozoğlu, İstanbul Bölgesi Tarımsal Kal-

kınma Kooperatifleri Birliği Başkanı Aygören
Atınç, Silivri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı
Nuray Koçer, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf
Odası Başkanı Recep Akıncı, Selimpaşa Mahalle
Muhtarı Hasip Önal, Silivri Belediyesi Meclis
Üyeleri Sefer Ölçer, Gökhan Dirik, Ömer Tekin
ve Celalettin Yazıcı takdim etti.

Tarihi eskilere dayanıyor

Yarışmaların ödül töreninin ardından konuşan ve
Silivri Belediyesinin tarımsal üretim faaliyetleri
hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Yıl-
maz, “Tarihi çok eskilere dayanan, ilki 1974 yı-
lında yapılan Geleneksel Selimpaşa Kavun ve
Bamya Festivali’ne hoş geldiniz. Öncelikle Selim-
paşa’nın kurucu Belediye Başkanı İzzet Gür-
çay’a, Eşref Balaban’a, Ahmet Yağcıoğlu’na ve
ilk muhtarımızdan bugünkü muhtarımıza kadar
Selimpaşa’ya hizmet eden herkese şükranlarımı
sunmak istiyorum. Selimpaşa’da tarım temalı bir
festivalin olması asla tesadüf değil. Bizler de
Marka Kent Silivri, Mutlu Silivri sloganıyla çıktı-
ğımız yolda en önemli parametrenin bu tarım
toprakları olduğunu vurgulamıştık. Göreve geldi-
ğimiz ilk günlerde Silivri Belediyesinin hiç ekilme-
yen, atıl durumdaki 350 dönüm arazisini
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz ile ektik.
Daha sonra hasat ettiğimiz yerli, milli, sertifikalı
arpa tohumunu eli nasırlı, gönlünü bu topraklar-
dan hiçbir zaman ayırmamış çiftçi kardeşlerimizle
paylaştık. Bu yıl çıtayı ve hedefi biraz daha yukarı
taşıyarak 2 bin 500 dönüm arazide tarım faaliyet-
leri yürütüyoruz. Bu arazilerin bin 500 dönümü
de Selimpaşa’da bulunuyor. 500 dönüm arazi-
mize ayçiçeği ektik. Buradan elde edeceğimiz 50
bin litre ayçiçek yağını 5’er kiloluk tenekeler ha-
linde 10 bin ailemizin, garibin gurebanın, yetimin
düşkünün hanesine sokacağız. Hayvancılarımızın
kaba yem ihtiyacına destek olmak amacıyla 75
dönüm araziye mısır ektik. Bu mısırları silaj ha-
line getirerek 500’er kiloluk paketler halinde dar
gelirli çiftçilerimize hibe edeceğiz.  Belediyemize
ait arazilerden elde ettiğimiz ürünlerle bu yıl çift-
çilerimize direkt olarak 7 milyon TL katkıda bulu-
nacağız. Buradan bir müjdeyi de vermek
istiyorum: ‘Ekmesi Bizden Dikmesi Sizden’ slo-
ganıyla bu yıl ekim yapacağınız kavun karpuz tar-
lalarının tüm sürümünü, tüm hazırlığını Silivri
Belediyesi olarak biz yapacağız. Biz tarım kenti
Silivri demeye, tarımıyla, turizmiyle, kültürüyle,
sanatıyla bütün ilçelere örnek olan, herkesin gıpta
ile seyrettiği ve bir gün yaşamayı arzuladığı Silivri
için çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Kaçak yapıları yıkacağız

Tarım, orman ve hazine arazilerine yapılan kaçak
yapılarla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan
Volkan Yılmaz, “Silivri’de bağ evi, çiftlik evi adı
altında tarım arazilerine, hazine ve orman arazi-
lerine ciddi bir kaçak yapılaşma var. Bu topraklar
bize miras değil emanet! Bu topraklar bizim na-

musumuz! Silivri’nin sınırlarına, tarım toprakla-
rına, hazine ve orman arazilerine bu kaçak yapı-
ları yapanların kartvizitinde ne yazarsa yazsın,
amcası, dayısı, abisi kim olursa olsun bu yapıların
tamamını yıkacağız.” ifadelerini kullandı.

Selimpaşa'yı canlandıracağız

Selimpaşa’da son iki yılda yürütülen projeler hak-
kında açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz,
“Biz, hükümetimiz ve İBB ile hem ilçemize hem
de Selimpaşa’ya birçok hizmette bulunduk. Hü-
kümetimiz ile iş birliği yaparak, kötü şartlarda
olan Şehit Emin İpşir Polis Merkezini yıkıp kısa
bir zamanda yepyeni bir polis merkezini hizmete
sunduk. Selimpaşa’daki belediyemize ait konak-
lardan bir tanesini YEDAM’a tahsis ettik. Burada
psikologlarımız, sosyologlarımız nezaretince ço-
cuklarımıza ve gençlerimize hem eğitim ve öğre-
nim veriliyor, hem de kötü alışkanlıklardan
kurtulmaları adına çalışmalar yürütülüyor. Ma-
halle evimizin, Epivates Tarih ve Tanıtma Derne-
ğimizin içinde bulunduğu Silivri Belediyesine ait
üç konağımızı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlı-
ğımıza tahsis ettik. Burada, Silivri’de yaşayan de-
zavantajlı grupların hizmet aldığı bir merkez inşa
edeceğiz. Spor Bakanlığımız ile yaptığımız görüş-
meler neticesinde Mehmet Karasu Tesislerimizin
iyileştirme çalışmalarına çok yakın zamanda baş-
layacağız. Selimpaşa’daki en kıymetli arazileri-
mizden birini kreş yapılması için İstanbul

Büyükşehir Belediyesine (İBB) tahsis ettik ve bu-
rada yapılan kreş şu anda çocuklarımıza hizmet
ediyor. Geçtiğimiz yıl Yoğurthane bölgesindeki
yollarımıza 13 bin ton asfalt serdik. İnşallah önü-
müzdeki yıl Yoğurthane’de asfaltsız sokağımız
kalmayacak. Yol çalışmalarımız için ise İSKİ’yi
bekliyoruz. İnşallah İSKİ çalışmalarını bitirdi-
ğinde Selimpaşa’da bordürü, kaldırımı, asfaltı,
aydınlatılması yapılmamış tek bir sokak bırakma-
yacağız. Yine Yoğurthane bölgesinde yedi gün
açık olan köylülerimizin ürünlerini sattığı bir
köylü pazarı kurduk. Kapalı Pazar Yeri sözü-
müzü de en kısa zamanda yerine getireceğiz. Se-
limpaşa’nın kanayan yarası olan Kadir Has
Üniversitesi ile iş birliği yaparak bölgeye bir tek-
nopark kazandıracağız. Bir devlet üniversitesinin
bölümünü buraya getirebilmek adına çalışmaları-
mızı sürdürüyoruz. Selimpaşa’daki çiftçiye to-
humluk yerli, milli, sertifikalı arpa tohumunu hibe
ettik. Saman dağıttık. 500 dönüm belediye arazi-
mizi ücretsiz olarak çiftçilerimizle paylaştık. Se-
limpaşa İstanbul’un en müstesna, en güzide
bölgelerinden biri. Sokaklarına çıkıp gezdiğiniz
zaman tarih, kültür, doğa hepsi bir bütün olarak
sizi kucaklar. Ancak maalesef Selimpaşa’nın bu
özellikleri yeterince farkına varılamamış. Biz Si-
livri Belediyesi olarak, Selimpaşa’nın tarihi doku-
sunu, kültürel mirasını koruyup, kollayıp tekrar
canlandırmak için çalışmalarımıza devam edece-
ğiz.” diye konuştu.

Manavgat'a nefes olacağız

Manavgat’ta orman yangınlarının yaşandığı böl-
geye SAK ekiplerinin gittiğini açıklayan Başkan
Volkan Yılmaz, PKK elebaşı Murat Karayılan’ın
tehditkâr söylemlerine ise şöyle yanıt verdi: “Pan-
demi döneminde yaşadığımız sıkıntılar nedeniyle
bugün festivalimizi eğlenceli bir şekilde gerçekleş-
tirmeyi planlıyorduk fakat yurdumuzun dört bir
yanında yaşanan orman yangınları nedeniyle
konser ve eğlence programımızı ertelemek duru-
munda kaldık. Bir sulama tankeri, iki tane arama
kurtarma aracı ve 13 kişilik arama kurtarma ekibi
ile şu anda Silivri Belediyesinden mesai arkadaş-
larım Manavgat yolunda. Silivri Belediyesi
Arama Kurtarma Ekibimiz (SAK) Manavgat’a
bir soluk, bir nefes olmaya gidiyor. İnşallah
Cenab-ı Allah görevlerini tamamlayıp sağ salim
aramıza dönmeyi nasip eder. Ormanlarımız, ci-
ğerlerimiz cayır cayır yanarken, beş şehidimiz var-
ken bugünlerde bir ve beraber olmaya ihtiyacımız
var. Daha yangınlarla mücadele devam ederken
acımasız şekilde eleştiri yaparsak hükümetimize
ve Cumhurbaşkanımıza haksızlık etmiş oluruz.
Yapılan eleştirilerin bizi birleştirmekten çok ayrış-
tığı da aşikâr. Bu nedenle yapılan eleştirileri doğru
bulmuyorum. Bölücü terör örgütü PKK’nın şu
anki sözde elebaşı Karayılan geçtiğimiz günlerde
şunu söylüyor: ‘Silahlarımız tükenir, askerlerimiz
azalırsa Bodrum’a iner yatlarınızı yakarız, Antal-
ya’ya gelir seralarınızı yakarız, İstanbul’a gelir
araçlarınızı, İzmir’e iner ormanlarınızı yakarız.’
Şimdi ben Selimpaşa’dan o sözleri söyleyen zata
seslenmek istiyorum: Bizim ormanlarımızı, bizim
ağaçlarımızı yaksanız da yeni fidanlar, yeni or-
manlar yapacak kutsal vatanımız var. Kutsal va-
tanımızın toprakları susuz kalsa da, bu ağaçlar,
bu ormanlar susuz kalsa da bizim onları sulaya-
cak asil kanlarımız var.”

Silivri hepimizin

Silivri’de yapılan geleneksel festivallere katılım
göstermeyen siyasi parti temsilcilerini eleştiren
Başkan Volkan Yılmaz, “İlçemizdeki bazı siyasi
partilerin ilçe başkanları, meclis üyeleri ve yöneti-
cileri belediyemizin vatandaşlarımızla yaptığı fes-
tivallere katılmamayı adet edindiler. Bu festivaller
Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) ya da şahsı-
mın toplantıları değil. Dolayısıyla bu festivallere
katılmamak onlara bir şey kazandırmaz. Silivri
hepimizin! Biz eğer, farklılıklarımızı sivriltip ortak
paydalarımızı azaltırsak, kutuplaşırsak Silivri ya-
şanmaz bir hal alır. Ben bütün kollarımı sonuna
kadar açmaya, herkesi ama herkesi kucaklamaya,
etnik yapısı ne olursa olsun, memleketi, dini
inancı, siyasi görüşü ne olursa olsun bütün Siliv-
rili vatandaşlarımı kucaklamaya devam edece-
ğim.” dedi.

MÜGE CESUR ÖZMEN
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İ stemek başarmanın yarısıdır, sözüne
inanır mısınız? Kulağa hoş gelen, yola
çıkmak için insanı bir anlık da olsa

ayağa kaldıran bir söz olduğuna şüphem yok.
Doğrusu, yolun yarısı mı değil mi bunu kim-
senin merak ettiğini de pek sanmıyorum.
Ancak şunu söylemeliyim ki istemek başar-
mak demek değildir.

Birçok kimse içindeki ilk kıpırtının, iste-
ğin, heyecanın, başarmanın kendisi olduğunu
sanıyor ve bundan dolayı genellikle hızlı baş-
lamakla doğru başlamayı birbirine 
karıştırıyor. 

Her zaman hatırlamalıyız ki hayat denge
üzerine kuruludur. Bir başkası için geçerli
olan hız ve doğrular bizim için aynı derece
geçerli olmayabilir. 

Dolayısıyla burada yaşamın; zamanın, olu-
şun akışını iyi okumamız gerekir. Böylece
kendimiz için uygun olan hızın, doğrunun de-
recesini kontrol edebilir aynı zamanda geçerli
ve verimli hamleleri yapabiliriz.

“Dünyanın gördüğü en büyük başarı, 
önce bir hayaldi. 

En büyük çınar bir tohumdu,
en büyük kuş bir yumurtada gizliydi.”
Allen
İstemek, o ilk heyecanı içimizde hissetmek

başarı yolculuğunun sadece bir kıvılcımıdır.
Bu kıvılcım bir konuyla temasımız sonucu or-
taya çıkar. Meselemiz o kıvılcımı ateşe dön-
üştürebilmek ve yanmasını sürekli
kılabilmektir. Bunun için yazar Gurdjieff’in
“sürtüşme olmadan ateş olmaz” sözünden
hareketle kendimize şu soruları sormalıyız:

Hangi alanda, hangi konularla iç içe ol-

malı ve etkileşimimi nasıl 
yoğunlaştırmalıyım?

* * *
Sürtüşme sözcüğünün ihtilaf, tartışma ma-

nalarını da kendi içinde taşıdığını hatırlaya-
lım. Şüphe, pozitif bir duygudur. Bilmek için
kullanırız. Tartışma da pozitif bir eylemdir.
Konuları, kişileri, olayları akıl yoluyla tart-
mak için kullanırız. Bu iki anlam/duygu da
bir konuyla etkileşim içinde olduğumuzu gös-
terir ki bu da söz konusu söylemde ‘sürtüşme’
olarak değerlendirilebilir. 

Ve sürtüşme ateşi, ateşlenmeyi var eder. 
Her ne kadar ateş sözcüğünü mecazi ma-

nada kullansam da gerçek anlamına da de-
ğinmeden geçemeyeceğim. Zira bir milyon
yıllık bir geçmişe sahip olduğu söylenen ate-
şin, insanlarca evcilleştirilmesi bize çağ 
atlatmıştır. 

Ateşin olduğu yerde yaşam da var olmuş-
tur. Bugün kimilerince “Ocağın sönmesin”
temennisi aslında yaşamın sürsün niyetiyle
kullanılmaktadır. 

“Hayatını yüksek değerlerin yolunda yaşa-
yanlar hiçbir zaman ölmezler.”

G.HippleÖyle ise soru şu; gündelik hayatı-
mızda, başarı yolculuğumuzda çağ atlayaca-
ğımız kendi ateşlenmemizi nasıl var
edebiliriz?

Hedefimize ulaşabilmek için neler yapmak
istediğimizi bilmek tek başına yeterli değildir.
Bildiklerimizi hayata dönüştürmek için gere-
ken sabrı, sebatı, sorumluluğu da taşımanız
gerekir. Çoğu insan başarıyı peşin istiyor.
Oysa gerçek başarılar zamanla meydana
gelir. 

Bugün internet üzerinde birkaç saniye
içinde erişebildiğimiz bilgiler, eserler sizin de
bildiğiniz gibi derin, köklü hikâyelere sahip
oldukları gibi arkasında durmaksızın disip-
linle çalışan kimselerce ortaya çıkarılmıştır.

Edebiyata muazzam katkı sağlayan usta
yazar Alexander Dumas, bunca eserini bir
günde değil, kırk yıl boyunca, günde on altı
saat çalışarak verdi.

Leonardo da Vinci “Son Yemek” adlı tab-
losunu bir günde değil, on yıl boyunca üze-
rinde titizlikle çalışarak tamamladı.

Çünkü “başarı yolculuğu her an yapım
aşamasındadır”.

* * * 
Yaşamın denge üzerine kurulu olduğunu

dile getirmiştim. Evet, ateş varsa su da olma-
lıdır. Su varsa hava da, toprak da olmalıdır.
Kendimizi gerçekleştirme yolculuğumuzda
ateşlenmeye gereksinim duyduğumuz kadar
onun kısık da olsa yanmasını sürdürmeliyiz. 

Kimi insanlar hırs duygusunu bir fırtına
gibi kullanmakta ve içlerindeki ateş sadece
kendi hayatlarını değil, yakınlarını da 
yakmaktadır.

Oysa bizim hırsa değil azme, fırtınaya
değil rüzgâra, yanmaya değil aydınlığa ihti-
yacımız vardır. 

Peki, bunun dengesi nasıl kurulmalıdır?
Bunu da size Güneş ve Rüzgârın masalı

üzerinden anlatayım.
Hangisinin daha güçlü, daha etkili oldu-

ğuna dair Güneş ve Rüzgâr kendi aralarında
hararetle tartışıyorlarmış. Rüzgâr, fırtınayı
da andırır bir enerjiyle kendisinin daha güçlü
olduğunu Güneş’e kanıtlayacağını söylemiş ve
üzerinde paltosuyla yürüyen bir adamı işaret
ederek, “O paltoyu adamın üstünden senden
önce çıkarabilirim!” demiş. Güneş de bu
meydan okumayı kabullenerek bir bulutun ar-
kasına gizlenmiş. 

Rüzgâr, büyük bir hışımla esmeye başla-
mış fakat şiddetini ne denli arttırırsa arttırsın
adam da paltosuna o denli sarılmaktaymış.

Hiç hesaba katmadığı bu direnç karşı-
sında, adama galip gelemeyeceğini anlayan
Rüzgâr, yavaş yavaş dinginleşmiş ve bir ke-
nara çekilmiş. Sıranın kendisine geldiğini
bilen Güneş, kendinden emin ve güler yüzüyle
gizlendiği bulutun arkasında yavaşça yeniden
doğmuş ve sıcaklığını adamın damarlarına
kadar hissettirmiş. Güneşle birlikte içi ısınan
adam paltosunu eline alarak yürümeyi sür-
dürmüş. Böylece paltoyu kimin önce çıkara-
cağı yarışma da sona ermiş. 

Düelloyu kazanan Güneş, Rüzgâr’a “Sev-
giyle yapılan her iş tüm olumsuzlukların üste-
sinden gelir” demiş.

* * *
Evet, sevgili okur, verdiğim örnekte her ne

kadar rüzgârın arkasından konuşmuş olsak
da bunun bir masal olduğunu ve masallarda
ağacın, toprağın, hayvanların konuşması as-
lında bizim kendimizi daha iyi anlayabilme-
miz, hayatımızı daha iyi okuyabilmemiz için
birer araç olduklarını anımsayalım.

Size hırsı değil azmi, fırtınayı değil rüz-
gârı, yangınları değil ateşi tavsiye ederken;
tüm bunların ve dahasının dengesinin sevgiyle
kurulduğunu hatırlayın.

Öyle ise soru şu, kendi ateşimizi nasıl var

edeceğiz?
1) Değişime hazır olun.
2) Daha iyi bir siz için ne yapmak istedi-

ğine karar verin?
3) Hedefinize ulaşamamanın hayatınıza

olacak negatif etkilerini ve ulaşmanın pozitif
etkilerini listeleyin.

4) Kendinizi gerçekleştirmek için çıkacağı-
nız bu yolun haritası belirleyin.

5) Kendinize bu yolda hiç durmadan yürü-
yeceğinize söz verin.

6) Yolculuk için gereksiz tüm fazlalıkları-
nızla vedalaşın, yeniliği sevgiyle kucaklayın.

7) Neden değişmeniz gerektiğine, neden
kendinizi gerçekleştirmek istediğinize dair
güçlü nedenlerinizi tek tek yazın.  

8) Ve yola çıkın.
Amaçları doğrultusunda çabuk yorulanla-

rın, erken pes edenlerin, ayağını sürterek yü-
rüyenlerin ortak özellikleri güçlü nedenlerinin
olmamasıdır. 

Güçlü nedenlerimiz bizim, bu hayatta ko-
ruma kalkanlarımızdır. Yağmur, sel, rüzgâr,
fırtına, deprem… Tüm doğal ve psikolojik
afetlerin içinde dik ve sağlam durmamızı sağ-
layacak gerçekliktir. Dünyayı değiştiren tüm
başarı hikâyelerin temelinde bunu görürüz. 

Hatırlayın, hangi konuyla temas edersek,
hangi konularla derinlemesine sürtüşürsek kı-
vılcımı başlatırız. Kıvılcımımızı ateşe dönüş-
türmek ve onu sürekli kılmak güçlü
nedenlerimizle mümkündür. 

Karar verdiyseniz, yol haritanızı çizdiyse-
niz, güçlü nedenlerinizi belirlediyseniz eğer
kendinizi bir füze olarak hayal edebilir ve
kendi ufkunuza fırlamak için geriye sayımı
başlatabilirsiniz…

5, 4, 3, 2, 1.
Ateş! 

“Sürtüşme olmadan ateş olmaz”
Ziya Şakir yılmaZ

HAYATTAN NOTLAR

ziya@ziyayilmaz.com
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Silivri Belediyesi, Selimpaşa Topatan Kavunu ve Bamya Festivali’nin yarışmalar bölümünü gerçekleştirdi.
Selimpaşalı kadınların hazırladığı bamya yemekleri ile bölgede yetiştirilen kavun ve bamyaların mücadelesine
sahne olan yarışmada dereceye giren yarışmacılar altın, para ödülü ve check-up ile ödüllendirildi. Belediye
Başkanı Volkan Yılmaz, tarımı her zaman destekleyeceklerini belirterek; “Ekmesi bizden dikmesi sizden” dedi

9.’su düzenlenen selimpaşa Topatan Kavunu
ve Bamya Festivali’nde sergi alanları ve
doğal ürünler pazarı da kuruldu. Birbirinden
lezzetli ürünlerin tezgâhlardaki yerini aldığı
doğal pazar ve ilçede yetişen organik ürünle-
rin satıldığı stantlar katılımcıların yoğun ilgi-
sini gördü. silivri Belediyesi Kültür Merkezi
ve Mahalle Evi kursiyerlerinin yaptığı el işi
ürünlerin yer aldığı stantlar ise festivale ayrı
bir renk kattı. selimpaşa Topatan Kavunu ve
Bamya Festivali’ne; silivri Belediye Başkanı

Volkan Yılmaz, eşi Ezgi Yılmaz, MHP silivri
İlçe Başkanı Zafer Yalçın, AK Parti silivri İlçe
Başkanı Mutlu Bozoğlu, Belediye Meclis Üye-
leri, silivri Ziraat Odası Başkanı sabri Özer,
silivri Esnaf ve sanatkarlar Odası Başkanı
Nuray Koçer, silivri Şoförler Odası Başkanı
Recep Akıncı, sTK temsilcileri, muhtarlar ve
vatandaşlar katıldı. Festivalin sonunda doğal
Pazar ve sergi alanlarını ziyaret eden Başkan
Yılmaz ve eşi Ezgi Yılmaz da tek tek gezdik-
leri tezgâhlardan ürünler satın aldı.

DOĞAL PAZAR YOĞUN İLGİ GÖRDÜ
Silivri Belediye Başkanı 

Volkan Yılmaz



D ünya Festivaller Birliği tarafından
7 kez “Dünya’nın en iyi kültür
sanat festivali” ödülüne layık gö-

rülen Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve
Sanat Festivali bu yıl pandemi ve yangınlar
nedeniyle kısıtlı etkinliklerle gerçekleşti. 65
ülkeden 367 kültür ve sanat elçisinin katılı-
mıyla yapılan 22. İstanbul Büyükçekmece
Kültür ve Sanat Festivali son günlerde
meydana gelen yangın felaketleri nedeniyle
buruk geçti. Müzik dinletileri, konser ve eğ-
lence etkinliklerinin iptal edildiği festivalin
final gecesinde yılın başarılı sanatçı ödülleri
Erdal Özyağcılar ve Binnur Kaya’ya verildi.
Daha önce Dünya Festivaller Birliği’nce 7
kez “Dünya’nın en iyi kültür ve sanat festi-
vali” ödülüne layık görülen Uluslararası İs-
tanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat
Festivali’ne bu kez 86 ülkenin oybirliğiyle
“Onur Festivali” ödülü verildi.

Dans yarışması sonuçlandı

22. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece
Kültür ve Sanat Festivali kapsamında bu yıl
pandemi nedeniyle online gerçekleştirilen
Uluslararası Altınköprü Halk Dansları Ya-
rışması ve Uluslararası Çağdaş Dans Ya-
rışması’nda dereceye giren ülke ve
sanatçılar da belli oldu. 22 ülkenin katıldığı
Uluslararası Altınköprü Halk Dansları Ya-
rışması’nda bu yıl birinciliği Portekiz ve
Rusya kazanırken halk jürisi ödülü Bulga-
ristan’a verildi. Uluslararası Çağdaş Dans
Yarışması’nda ise birincilik ödülüne Türki-
ye’den İlayda İpekçi ile Güney Kore’den
Park Jin Ho layık görüldü.

Memleketimiz yanıyor

22. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece
Kültür ve Sanat Festivali’nde bu yıl kültür
ve sanat alanında “Yılın başarılı sanatçısı”
ödülleri Erdal Özyağcılar ve Binnur Ka-
ya’ya verildi. Ödül töreni öncesinde bir
açıklama yapan Binnur Kaya, son günlerde
yaşanan yangın felaketlerinin kendisini çok
üzdüğünü belirterek; “22. Uluslararası Bü-
yükçekmece Kültür ve Sanat Festivali için
buradayım. Çok önemli bir ödülü layık
görmüşler onu almaya geldim. 7 kez Dün-
ya’nın en iyi festivallerinden biri seçildi Bü-
yükçekmece Uluslararası Kültür ve Sanat
Festivali. O kadar kıymetli bir festival ki ve
Büyükçekmece Belediyesi’nin bu festivalde
çok büyük bir emeği var. O yüzden çok te-
şekkür ederim. Çok fazla şey söylemek isti-
yorum bu festivalle ilgili fakat çok da iyi
hissetmediğimiz zamanlar.  Memleketimiz
yanıyor ve biz sadece uzaktan destek olabi-
liyoruz ve dua edebiliyoruz. Söyleyecek hiç-
bir şeyim yok. Sadece yangın olan her yere

bol yağmur diliyorum. Ve bunun için çok
üzgünüm. Sadece bunu söyleyebilirim.”

Yangınlar olmasın

Sevilen sanatçı Erdal Özyağcılar, halk oyla-

masıyla verilen bir ödülün mutluluk verici
olduğuna vurgu yaparak şöyle konuştu;
“Çok mutluyum ama ben biraz size bu fes-
tivalden bahsedeceğim. Bu festival 22 yıldır
yapılıyor. Ve Dünya Festivaller Birliği’nce
de 7 kez dünyanın en iyi festivali seçilmiş.
Bu festivalde çağdaş dans var, çocuk el sa-
natları var, uluslararası heykel sempoz-
yumu var, kukla ve el sanatları, halk
dansları ve yılın en başarılı erkek ve kadın
oyuncusunu halk oyu ile seçiyorlar. İşte bu
güzel yerde Büyükçekmece’de bu organi-
zasyonun içinde ben de varım. Bundan çok
mutluyum. Bu arada en iyi kadın oyuncu-
nun da Binnur Kaya’ya verilmesi de beni
çok mutlu etti. Çünkü o benim sevdiğim bir
sanatçı arkadaşım. Türkiye’nin yetiştirdiği
nadir kadın sanatçılardan biri. Onu da ya-
nımda görmekten çok mutluyum. Güzel bir
Büyükçekmece gecesi. İnşallah seneye pan-
demisiz, yangınsız, biliyorsunuz içimizi
yakan yangınlar var. Ama hayat devam 
ediyor.”

Ülkemizin ciğerleri 
yanmaya başladı

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.

Hasan Akgün, 22 yıllık festival tarihinin en
zor festivalini gerçekleştirdiklerini ifade ede-
rek şöyle konuştu: “Ama festival çok güzel
giderken ülkemizin ciğerleri yanmaya baş-
ladı. Festivalin eğlendiren dinlendiren coş-
kulu dakikalar yaşatan bölümlerini iptal
etmek durumunda kaldık. İptal etmek zo-
rundaydık çünkü bizim hepimizin morali
bozuldu. İşte bu durum festivali tamamıyla
gölgeledi. 
Hepimizin ciğeri yandı. Ülkemizin çok
büyük varlıkları gitti, canlar kayboldu. Hep-
sine rahmet diliyorum yaralananlara acil şi-
falar diliyorum. Evet dünya kültürüne
sanatına önemli bir hizmet yapan festival-
dir. 22 yıldır aralıksız olarak devam etmiş
olması Dünya Festivaller Biriliği tarafından
takdire şayan görülmüş ve 2020 yılında
yapmış olduğumuz 21. Uluslararası İstan-
bul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festi-
vali “Festival Onur Ödülü” verilmiştir. Bu
akşam bize bu ödülü takdim ettiler. Benim
için halkımız adına, ülkemiz adına, festivale
emeği geçenler adına bizi biraz rahatlatan,
acımızı biraz dindiren bir hareket olarak
görüyoruz almış olduğumuz festival onur
ödülünü.”

ARİF ELMAS

Halit Çelikbudak
damgaweb@gmail.com
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En acil gündemimiz 
iklim değişikliğidir

İ nsanlık için önemli bir dönemden geçiyoruz…
Dünya değişiyor, bir nevi yeniden şekilleniyor…
Yeşil ve dijital dönüşüm süreci içindeyiz… Acil

gündem iklim değişikliği… Dünün hatalarını devam
ettirmek artık mümkün değil… Dünya gün geçtikçe
ısınıyor… Hava sıcaklığı sanayi öncesi dönemden bu
yana 1 derece yükselmiş… Dünyanın en fazla 0,5 de-
rece daha ısınmayı kaldırabileceği söyleniyor… Böyle
giderse yaşanamaz bir yer olacak…Her türlü her faa-
liyet, doğrudan veya dolaylı olarak atmosfere sera
gazı salınmasına yol açıyor… Bu da geleceği tehdit
eden küresel ısınma ve çevre sorunlarını getiriyor…

* * * *
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen,

11 Aralık 2019’da ‘Yeşil Mutabakat’ı açıklamıştı…
Daha virüsle tanışmamıştık… Bu AB’nin 2030-2050
arası yeni büyüme stratejisi… Bir yol haritası… AB
ekonomisinde bir dönüşüm yaşanacak… AB, ekono-
minin iklim ve çevreyle ilgili taahhütlerini yeniden dü-
zenliyor… 11 maddelik bir program… İlk hedef
2030’a kadar karbon emisyonunu 1990 seviyesine kı-
yasla yüzde 55 azaltma, 2050’de de net emisyon de-
ğerini sıfırlamak… Yani ‘Karbon Nötr’ olmak…

* * * *
Bu mutabakat, sadece AB üye ülkeleri için değil,

AB ile siyasal, ekonomik ve coğrafi ilişkisi bulunan
tüm ülkeler için önemli… Çünkü çevreye zararlı
ürünlerin AB pazarına girmesini de önleyen tedbirler
içeriyor… Bunlardan biri ‘Karbon kaçağı’ veya bir
başka deyişle ‘Sınırda Karbon Düzenlemesi’… Çevre
koruma hassasiyeti olmayan ülkelerde üretilen ürün-
lerin AB’ne ithal edilmesi mümkün olmayacak…

* * * *
Bu ‘mutabakat’, 2020 itibariyle dış ticaretinin

yüzde 41‘ini AB ülkeleriyle yapan Türkiye için de çok
önemli… Türkiye’nin ithalatının yüzde 33,4’ü de AB
ülkelerinden… Toplam ticaret hacmi 143 milyar
Dolar civarında… Türk şirketleri AB'ye ihracat ya-
parken yakın gelecekte karbon salım kriterlerini kar-
şılamaları gerekecek… Yeşil dönüşümü
gerçekleştiremeyan Türk şirketleri karbon vergisi
ödediği zaman maliyetleri artıracak, rekabet gücü
düşecek… Türkiye’deki şirketler yeşil mutabakata
hazır mı… Görüşler muhtelif… İlginenler biliyor…
Türkiye’de ‘Yeşil Mutabakat’ koordinasyon için ba-
kanlıklar arası bir ‘Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu’
kuruldu… Cumhurbaşkanlığı genelgesi, 16 Tem-
muz‘da Resmi Gazete‘de yayımlandı.

* * * *
Avrupa Komisyonu, bu çerçevede bir iki hafta önce

‘Fit for 55’ adı altında bir program başlattı… Bu
program ile AB şirketlerine yol gösteriliyor… Geçiş
sürecine uyum sağlamak için neler yapmaları gerek-
tiği, devlet destekleri anlatılıyor… Türkiye’de kurulan
çalışma grubunun görevinin de ‘Yeşil Mutabakat uy-
gulanmalarını takip etmek, çalışmaları yönlendirmek
ve gerekli koordinasyonu sağlamak’ olduğu söyleni-
yor… Bana göre bu adım için geç bile kalındı ama
yine de doğru bir adım… 

hcelikbudak@gmail.com

22'inci Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali ödül töreni öncesinde konuşan sevilen sanatçı Binnur Kaya,
Türkiye’de devam eden yangınların kendisini çok üzdüğünü belirterek; “Memleketimiz yanıyor ve biz sadece uzaktan destek
olabiliyoruz ve dua edebiliyoruz. Söyleyecek hiçbir şeyim yok. Sadece yangın olan her yere bol yağmur diliyorum” dedi

Yangın olan her Yere
Yağmurlar dılıYorum

Dünya Festivaller Birliği Federasyonu 2. Baş-
kanı ve Uluslararası İstanbul Büyükçekmece
Festivali Eş Başkanı Gürhan Ozanoğlu, festi-
vale verilen “Onur Ödülü” hakkında şunları
söyledi: “Gerçekten 7 kez üst üste Dünya’nın
en iyi festivali seçilen bu büyük festivalde son
yapılan toplantıda artık bu festivale bir kez
daha en iyi festival ödülünü vermek istemedi-
ler. Çünkü hep aynısının tekrarı oluyordu. Se-
ul’da yapılan son toplantıda 86 ülkenin
oybirliğiyle Dünya’daki bütün festivallere
örnek olacak “Onur Festivali” ödülü ile ödül-
lendirildik. Ödül havaalanından yollandı ve
oradan teslim aldık. Şartlardan dolayı ve bu
akşam da sayın başkanımıza teslim ettik ödü-
lümüzü. Çok mutluyuz, çok keyifliyiz tabi ki
çok buruk bir festival yaşadık maalesef. Her
şeyden önce ülkemizdeki yangınlarda hayatını
kaybeden tüm canlılar için sonsuz üzüntüleri-
mizi belirtmek istiyoruz. İnşallah önümüzdeki
sene bu pandemiden kurtulmuş oluruz ve ül-
kemiz refaha kavuşur.”

Ödül 86 ülkenin
oybirliğiyle verildi

İBB çocukları
kampa çağırıyor
İBB tarafından 9-15 yaş arası çocuklar için düzenlenen Doğa Kampı heyecanlı, eğlenceli ve
eğitici birçok etkinlikle devam ediyor. Beşinci hafta faaliyetleri için kayıtların alındığı kamp,
30 Ağustos Zafer Bayramı’nda düzenlenecek özel programla sona erecek

ÇocuklArın birbirleriyle
kaynaşmaları, sosyalleşmeleri;
erken yaşta sorumluluk duy-

gusu,  takım ruhu ve sportif bilinç kazan-
maları amacıyla düzenlenen İBB Doğa
Kampı’nda dört hafta geride kaldı. Kam-
pın yeni dönem kayıtları da event.spor.is-
tanbul adresinde devam ediyor. İBB
Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile SPOR
İSTANBUL iş birliğinde, Çekmeköy Ni-
şantepe Orman Park’ta düzenlenen kamp
renkli görüntülere sahne oluyor. Çocuklar
kamp boyunca tırmanma, oryantiring, bi-
siklete binme, atletizm ve okçuluk gibi
sportif etkinliklere katılıyor. Sporun yanı
sıra sağlıklı beslenme; bitkilerle ilgili ekim,
dikim ve bakım bilgilerinin verildiği ekolo-
jik atölye; sanat atölyesi, acil durumlarda
hayati önem taşıyan ilk yardım ve müda-
hale eğitimi; deprem başta olmak üzere
sel ve heyelan gibi doğal afetlere karşı
alınması gereken önlemlerin, afet sıra-
sında ve sonrasında yapılması gerekenle-
rin anlatıldığı afetten korunma eğitimleri
de kamp boyunca gerçekleştirilen eğitici
ve öğretici etkinlikler arasında yer alıyor. 

Kamp yapmanın püf noktaları

Etkinlikler arasında çocuklara doğada ya-

şamla ilgili bilgiler de veriliyor. Kampta
kaldıkları süre içinde çocuklar temel izci-
lik, çadır kurma ve toplama, ateş yakma,
ip ve halat bağlama gibi konularda do-
ğada kamp yapmanın inceliklerini öğreni-
yor.  Kampın en keyifli bölümü ise ipli
macera parkı ve survivor pakuru. Güven-
lik önlemlerinin eksiksiz olarak uygulan-
dığı ipli macera parkında çocuklar zorlu
parkuru geçerken hem heyecanlanıyor
hem de oldukça keyifli anlar yaşıyor. Sur-

vivor parkurunda ise önlerindeki engelleri
aşan çocuklar birbirleriyle yarışıyor. 

Bin 700 kişi katıldı

Pazartesiden cumaya, konaklamasız ola-
rak günü birlik gerçekleştirilen İBB Doğa
Kampı için çocuklar istedikleri gün kadar
kayıt olabiliyor. İlk dört haftada yaklaşık
bin 700 çocuğun katıldığı kampa, 5 – 17
yaş arası özel çocuklar da kayıt olabiliyor. 
ÖMER FARUK ARPACIK

Ödülü ağaç
OLACAK

Sevilen sanatçı Aydilge, bu sene
üçüncüsü düzenlenen Altın Kalite
Ödülleri kapsamında, Yılın En İyi

Kadın Sanatçısı ödülünün sahibi oldu. Ülke-
mizin dört bir yanını saran orman yangınlarına
karşı, fidan bağışını teşvik etmek amacıyla Ay-
dilge, bu özel ödülünü ve bir adet sahne kostü-
münü en çok bağışı yapan dinleyicisine
armağan edeceğini duyurdu. Fidan bağışı ya-
panların Aydilge'nin mail adresine sertifikala-
rını atmalarının ardından, en çok bağışı yapan
kişiye hediye gönderecek olan sanatçı, ''Bu
ödül, sadece bir ödül olmakla kalmayıp, ağaç-
lara dönüşecek!'' diyerek sevenlerini fidan bağı-
şına destek olmaya çağırdı.   

Bağcılar seferber oldu
Bağcılar Belediyesi, Manavgat’ta can ve mal kaybına yol
açan yangına müdahale etmek ve yaraları sarmak için
birimlerini seferber etti. “Gün birlik günü” diyen
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın bölgeye
sevk ettiği 16 personel, 5 su tankeriyle birlikte yangını
söndürmek için var güçleriyle mücadele ediyorlar

AntAlyA’nınManavgat ilçesinde başlayan
ve herkesin ciğerini yakan orman yangını
Bağcılar Belediyesi’ni de harekete geçirdi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine destek vermek
için 1 koordinatör, 1 şef, 5 şoför ve 9 işçiden oluşan 16
kişilik özel ekip oluşturuldu. Çevre Koruma Müdürlüğü
ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde yer alan 5
su tankeri de hazırlandı. Hızlı bir şekilde yola çıkan yar-
dım ekibi kısa süre sonra yangın alanlarına ulaştı.
Zaman geçirmeyen ekipler, hemen işe koyulup yangını
söndürmek için 24 saat esasıyla ara vermeden bütün
güçleriyle çalışmaya başladı.

Yaralara merhem olacağız

Bu memleketin hepimizin olduğunu ve yaşanan bu acı
durum karşısında sessiz kalamadıklarını söyleyen Bağ-
cılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Yangınlar içi-
mizi çok acıttı. Her bir canlı için, yanan ağaçlarımız için
evsiz kalan yaşam tehlikesi altında gözyaşı döken her bir
canımız için ilk günden beri ciğerimiz yanıyor. Gün bir-
lik olma günü ve biz öylece sessiz kalamazdık. Oradaki
yaralara merhem olmak ve vatandaşlarımıza omuz ver-
mek için yanlarındayız. 5 su tankerimiz ve 16 personeli-
miz ile birlikte Manavgat’ta yangın söndürme
çalışmalarına destek oluyoruz. Yangınla mücadele eden
tüm ekiplere ve bölgedeki mesai arkadaşlarımıza kolay-
lıklar diliyorum. Yangın nedeniyle hayatını kaybeden va-
tandaşlarımıza da Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.
Bağcılar Belediyesi, Türkiye’nin birçok şehrinde çıkan
orman yangınlarına yönelik başlatılan fidan bağışı kam-
panyasına 20 bin fidan bağışlamıştı.
SEMANUR POLAT



Türkiye Elektrik İletim AŞ
verilerinden derlediği bil-
gilere göre, Kurban Bay-

ramı tatili dolayısıyla iş yerlerinin
büyük bölümünün kapalı olması ve
konutlardaki düşük kullanım nede-
niyle azalış eğilimine giren elektrik tü-
ketimi, bayramın ilk gününde 753 bin
343 megavatsaatle ayın en düşük se-
viyesini gördü. Tüketim, bayramın
ikinci gününde 778 bin 72 megavat-

saat, üçüncü gününde 799 bin 416
megavatsaat, son gününde ise 813
bin 957 megavatsaat seviyelerinde
seyretti.Tatilin sona ermesiyle yeni-
den artışa geçen elektrik tüketimi, 9
günlük Kurban Bayramı tatilinden
sonraki ilk iş günü olan 26 Tem-
muz'da 1 milyon 12 bin 231 mega-
vatsaat seviyesine ulaştı. Bir sonraki
gün yükselişini 1 milyon 60 bin 32
megavatsaate taşıyan elektrik tüketi-

minde 28 Temmuz Çarşamba günü
1 milyon 70 bin 13 megavatsaatle 13
Temmuz'da kaydedilen 1 milyon 61
bin 741 megavatsaatlik rekor seviye
aşıldı. Bayram tatili sonrası yükseliş
eğilimini sürdüren elektrik tüketimi,
29 Temmuz'da 1 milyon 80 bin 37
megavatsaate kadar tırmanırken 30
Temmuz Cuma günü ise 1 milyon 88
bin 929 megavatsaatle tüm zamanla-
rın en yüksek seviyesine ulaştı.
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Elektrik tüketimi rekor seviyede
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NALBUR, HIRDAVAT VE BAHÇE MALZEMELERİ ALIMI
BEYKOZ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Nalbur, Hırdavat ve Bahçe Malzemeleri Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu madde-
sine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2021/431427
1-İdarenin
a) Adresi : Gümüşsuyu Mah. Kelle İbrahim Cad. 43 34820 

BEYKOZ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2165388417 - 2163313302
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@beykoz.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 81 kalemden oluşan çeşitli inşaat, nalbur, hırdavat ve bahçe 

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

b) Teslim yeri : Gümüşsuyu Mahallesi Şehit Bülent Kocabıyık Caddesi Beykoz / 
İstanbul ( Beykoz Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü Deposu)

c) Teslim tarihi : Sözleşmeye müteakip (izleyen) 5 gün içinde işe başlanır. İşe 
başlama tarihinden itibaren 40 (kırk) takvim günü içerisinde 
yüklenici firma, ürünleri peyder pey Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü deposuna yetkili personel gözetiminde 
teslim edecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Gümüşsuyu Mahallesi Kelle İbrahim Cad. No:43 Beykoz 

Belediyesi İhale Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 19.08.2021 - 11:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve 
Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını teklifleri ekinde 
vereceklerdir.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tama-
mında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Beykoz Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden 
teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı
için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.

Ambalaj hilesine
GEÇiT YOK

TicareT Bakanlığından edinilen bilgilere göre,
gerek Bakanlığa ulaşan tüketici başvuruları ge-
rekse resen yürütülen incelemeler neticesinde,

ürünlerin gramaj, adet ve ağırlık gibi ölçülerinin azaltılma-
sına karşın ambalaj ve satış fiyatlarının değiştirilmediği tes-
pit edildi. Ambalaj ve satış fiyatının değişmemesi nedeniyle
tüketicilerin ürünlerdeki bu değişikliği fark edemediği, böy-
lelikle ürünlerin birim fiyatlarında zımni olarak artış yapıl-
dığı belirlendi. Firmalarca gerçekleştirilen yanıltıcı
ambalajlama uygulamaları Reklam Kurulu tarafından hak-
sız ticari uygulama olarak ele alınıyor. Ticari Reklam ve
Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği hükümlerine aykırı
davrananlar hakkında gerekli idari yaptırımlar uygulanıyor.
Özellikle temel ihtiyaç maddeleri ve gıda ürünlerinin üreti-
cisi konumunda olan firmaların, yasal düzenlemelere
uygun şekilde faaliyet göstermelerinin basiretli tacir olma-
nın gereği olduğunu değerlendiren Bakanlık, bu konuda
adım attı.

81 ile talimat verildi

Tüketicilerin haksız ticari uygulamalara karşı korunması
amacıyla ülke çapında denetimlerin etkin bir şekilde gerçek-
leştirilmesi için 81 ticaret il müdürlüğüne talimat verildi.
Ayrıca temel ihtiyaç maddeleri ve gıda ürünlerini piyasaya
arz eden firmaların üyesi olduğu sivil toplum ve meslek ku-
ruluşlarına, üyelerinin yasal düzenlemelere uygun davran-
maları aksi takdirde haklarında idari yaptırım
uygulanabileceği konusunda yazılı uyarı gönderildi. Mağ-
duriyetlerin önlenmesi adına tüketicilerin, satın alacakları
ürünlerin ambalajlarının ve etiketlerinin dikkatle incelen-
mesi konusunda farkındalığa sahip olmaları önem taşıyor.
Vatandaşların, herhangi bir yanıltıcı ambalaj uygulaması ile
karşılaşmaları halinde Reklam Kuruluna veya ticaret il mü-
dürlüklerine başvurmaları gerekiyor. DHA

Ticaret Bakanlığı, gramaj ve adedi azaltılmasına
rağmen satış fiyatı değişmeyerek gizli zam
yapılan ürünlere karşı denetimlerini sıkılaştırdı

En çok ev 
İstanbul'da satıldı

Yılın ilk yarısında Türkiye genelinde satılan
553 bin konutun yüzde 20'si (108 bin 51 adet)
İstanbul'da el değiştirdi. Türkiye İstatistik Ku-

rumu (TÜİK) verilerinden derlediği verilere göre, yılın ilk
ayrısında ülke genelindeki konut satışları 2020'nin aynı dö-
nemine göre yüzde 11,5 azalışla 552 bin 810 olarak gerçek-
leşti. Söz konusu dönemde en yüksek satış rakamına 108
bin 51 adetle İstanbul'da ulaşıldı. Ülke genelinde 5 konut-
tan birisi megakentte satıldı. İstanbul'u 53 bin 575 adetle
Ankara, 31 bin 683 ile
İzmir, 24 bin 446 ile An-
talya, 20 bin 537 ile Bursa,
16 bin 643 ile Mersin, 13
bin 587 ile Konya, 13 bin
314 ile Gaziantep, 13 bin
172 ile Kocaeli, 13 bin 159
ile Tekirdağ izledi.

Ocak-haziran döneminde İstanbul'da 108 bin
51 adet konut satılırken, onu 53 bin 575 adetle
Ankara, 31 bin 683 ile İzmir takip etti

N üfusunun yüzde 45'inin geçimini sağla-
dığı tarım ve hayvancılık sektöründe
Türkiye'nin önemli kentlerinden olan Er-

zurum'da, tarımsal üretim alanında yem bitkileri
ve buğdayın yanı sıra en yaygın ekimi yapılan
İspir ve Hınıs fasulyesi ile patates, en önemli gelir
kaynaklarının başında geliyor. Ürün çeşitliliğinin
artırılması, üreticinin desteklenerek yeni gelir kay-
naklarının sağlanması amacıyla Tarım ve Orman
Bakanlığının ülke genelindeki hibe destekleri çer-
çevesinde Erzurum'da ekimi yapılan nohut, yük-
sek ürün beklentisi ile üreticiyi mutlu etti. Kentte
yaklaşık 100 çiftçinin yüzde 75'i hibe olarak veri-
len tohumları ilkbaharda toprakla buluşturma-
sıyla ekilen nohudun, ülke genelinde etkili
kuraklığa rağmen su ihtiyacı diğer bitkilere oranla
daha az olduğu için gelecek yıllarda daha geniş
alanlarda üretilmesi planlanıyor. Bunun için ge-
rekli hazırlıklarını sürdüren yetkililer, Erzu-
rum'daki nohut üretiminin yaygınlaştırılarak
patates ve kuru fasulyeden sonra üreticiye alter-
natif gelir kazandırılmasını amaçlıyor. Palandö-
ken Tarım ve Orman İlçe Müdürü Metin Yiğit,
tarım ve gıda arzının giderek önem kazandığını ve
yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döne-
minde bunun çok daha derinden hissedildiğini
belirtti. Bakanlık tarafından kentteki çiftçilere
bahar döneminde buğday, yonca, korunga, fiğ
gibi yem bitkileri ile Kastamonu sarımsağı, coğ-
rafi işarete sahip olan Hınıs ve İspir fasulyeleri, si-
lajlık mısır ve nohut tohumları ile sebze ve meyve
fidesi dağıtımının yapıldığını dile getiren Yiğit,
bunun yanında tüm ekipleriyle çiftçilerin yanında
olduklarını ve toprak hazırlığını yaparak ekimlerin
birlikte gerçekleştirildiğini söyledi.

Üreticiye her türlü destek verildi

Yiğit, tohumları tamamen sertifikalı ve çiftçinin
daha verimli ürün alabilmesi amacıyla yüzde 75'i
hibe destekli dağıttıklarını bildirerek, "Bakanlığı-
mızın çiftçilerimize vermiş olduğu bu desteğin ya-
nında tohum yatağının hazırlanması, ekim,
sulama, gübreleme ve ilaçlama desteğimizle ya-
pıldı. Hancığaz Mahalle'mizdeki 60 dönümlük
alanda da nohut ekimi gerçekleştirdik. Kuraklığın
söz konusu olduğu bir yıl ve nohut bitkisi de su
ihtiyacı biraz daha az olduğu için şu anda gayet
iyi durumda. Sadece buradan 7-8 ton nohut al-
mayı planlıyoruz." dedi. Tarım ve Orman Bakanı
Bekir Pakdemirli'nin uygulamaya koyduğu "Diji-
tal Tarım Pazarı" çalışmasıyla üreticilerin ürünle-
rini dijital ortamda satabileceğini anımsatan
Yiğit, dolayısıyla üreticilerin verdikleri emeğin
karşılığında kazanç sağlamasını beklediklerini
anlattı.

Lokal nohut ekimleri

Yiğit, bölgede İspir ve Hınıs fasulyesi ekiminin
fazla olduğunu, nohut ekiminin yaygınlaşması
için de sertifikalı tohumla desteklemeye çalıştıkla-
rını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı: "Çiftçileri-
miz önceki yıllarda küçük alanlarda nohut ekimi
denemesi yapmışlar ama hasatta bazı zorluklar
olduğu için bıkkınlık gelmiş ve bırakmışlar. 2021
yılında artık makineli tarım uygulaması var ve bu
ürünün biçerdöver ile hasadı yapılacak. Dolayı-
sıyla çiftçimiz hem kolay hasat etmiş olacak hem
de diğer ürünlere göre daha fazla kar etmiş ola-
cak. Çiftçilerimiz genelde ata ve dededen kalma
yöntemlerle hasat ediyor. Kuraklığa karşı farklı
ürün modelleri sahaya getirmek ve kuraklığa karşı
farklı bir mukavemet göstermek amacıyla toprağa
gübre bırakan gübregillerin ürün desenini geliştir-
menin faydalı olduğunu düşünüyoruz."

Devlet baba sağ olsun

Palandöken ilçesi Hancığaz Mahallesi'ndeki 60
dönümlük arazisine nohut eken çiftçi Vecihi Han-
cağız da kuraklığa rağmen verimin güzel olmasını
beklediğini kaydederek, "Devlet baba sağ olsun
bize yardım etti, hibe desteğiyle nohut ektik ve
oldu. Bundan sonra inşallah üretimimiz devam
edecek. Artık biçerdöverler olduğu için nohut ha-
sadını geçmişe göre kolay yapacağız. Ektiğimiz
ürünün görünüşü çok güzel ve kaliteli, taneleri de
büyük. Kuraklığın söz konusu olduğu bu dö-
nemde bu ürün çok iyi oldu." diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığının
yüzde 75'i hibe tohum desteğiyle
Erzurum'da 100 çiftçi tarafından
toprakla buluşturulan nohut,
patates ve fasulyenin yaygın
ekildiği kentte üreticiye alternatif
gelir kaynağı olacak

Kurban Bayramı'nın ilk gününde 753 bin 343 megavatsaatle ayın en düşük seviyesini
gören elektrik tüketimi, 30 Temmuz'da 1 milyon 88 bin 929 megavatsaatle rekor kırdı

NOHUT GELIR 
KAPISI OLDU
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M uharrem İnce, partisinin Ankara
İl Başkanlığı kongresinde ko-
nuştu. Türkiye'nin farklı noktala-

rında çıkan orman yangınlarına değinen
İnce, "57 yaşındayım. Manavgat’ta haya-
tımda hiç bu kadar felaket görmedim. 1999
depreminin içindeydim. Yangında onlarca
köy yok olmuş, haritadan silinmiş. Bağlı
köpekler cayır cayır yanmış. Atlar yanmış.
Bir yeşil dal yok, bırak hayvanı. Kurt, kuş

ölmüş. Güvercinler ölmüş. Bir arazöz olsa
bir TOMA olsa kurtarır. Vatandaş 'buzağı-
larım cayır cayır yandı' diyor. Evi yanmış.
Bir dal yok. Yeşil bir dal yok" dedi.

Orman koruyacak uçak yok

İnce, kamuoyunda tartışılan Türk Hava
Kurumu uçakları ile ilgili de "3 tane kiralık
uçak var. 98 yerde yangın çıkmış. Türk
Hava Kurumu’nun modern o işe müda-

hale edebilecek uçağı yokmuş. Niye yok?
19 senedir iktidardasın, niye yok? 13 tane
uçağın var, dünyanın en büyük uçağı
sende. Ormanlarımız yanıyor. Ülkenin
yüzde 29'u orman, onları koruyacak uçağı-
mız yok" diye konuştu.

Sabotaj mı doğal bir olay mı!

İnce, orman yangınlarının çıkış nedeninin
doğal bir olay olduğuna inanmadığını da

vurgulayarak, "Bu bir sabotaj mıdır yoksa
doğal bir olay mıdır? Bana kimse doğal bir
olay olduğunu anlatamaz. Bana inandırıcı
gelmiyor. Ama yine de devletin görevlileri-
nin açıklamalarını bekleyeceğiz elbette.
Eğer sabotajsa, eğer terör örgütleri bunu
yapmışsa yazıklar olsun size, sizin istihba-
ratınıza da. Ne sınırlarımızı ne de ormanla-
rımızı koruyabildiniz" ifadelerini kullandı.
DHA

BAŞSAĞLIĞI
Basın İlan Kurumu (BİK) 

Kontrol Hizmetleri Müdürü İbrahim Delibaş’ın 
kıymetli babası

İsmail Delibaş’ın

vefatını öğrenmenin derin üzüntüsü içindeyiz.
Merhuma Allah’tan rahmet, 

kederli ailesine başsağlığı diliyoruz.

DAMGA 
Çalışanları

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce orman yangınlarıyla
ilgili, "Bu bir sabotaj mıdır yoksa doğal bir olay mıdır? Bana kimse
doğal bir olay olduğunu anlatamaz. Bana inandırıcı gelmiyor. Ama
yine de devletin açıklamalarını bekleyeceğiz" dedi

Bu doğal
Bir olay
olamaz!

Aşılamada zorlama olmaz!
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Aşı olmak istemeyenlere herhangi bir
zorlama yapılması, hem anayasamıza hem de insan haklarına aykırı bir uygulamadır" dedi

Yeniden Refah Par-
tisi Genel Başkanı
Erbakan, Ankara'da

otelde düzenlenen 'Güçlü Lider,
Güçlü Kadro ile İktidara Yürü-
yüş' programında konuştu. Er-
bakan, son günlerde çıkan
orman yangınları ile ilgili, "Ger-
çekten de canımızı acıtan, içimizi
yakan yangınlarda vefat eden va-
tandaşlarımıza Allah'tan rahmet
diliyoruz. Yakınlarına ve tüm
milletimize başsağlığı diliyoruz.
Bütün bu yangınların söndürül-
mesinde emek veren, cansipa-
rane mücadele eden görevliler,
yetkililer, itfaiye erleri ve aynı za-
manda gönüllü vatandaşları-
mıza millet olarak, Yeniden
Refah Partisi olarak şükranları-
mızı sunuyoruz. Cenab-ı Allah
bize bir daha böyle felaketler ya-
şatmasın" dedi.

Herkes aşı olsun

Koronavirüsle mücadele kapsa-
mında aşı uygulamasına da de-

ğinen Erbakan, "Aşı olmak iste-
yenler elbette ki aşılarını olsunlar,
kimsenin karşı çıkmaya hakkı
yoktur. Ancak aşı olmak isteme-
yenlere de herhangi bir zorlama
yapılması, hem anayasamıza
hem de insan haklarına aykırı bir
uygulamadır. 
Bunun da altını çizerek söylemek
istiyoruz. Basında sürekli ısıtılıp
ortaya atılan, 'Aşı olmayanlar;
alışveriş merkezlerine, kamu ku-
rumlarına, toplu taşıma alanla-
rına, kurumsal alanlara, devlet
dairelerine, okullara, üniversite-
lere alınmasın' gibi açıklamalar,
uygulanması halinde büyük bir
kaos ve toplumsal karmaşaya
yol açacaktır, toplumsal çatış-
maya yol açacaktır. Son derece
tehlikeli bir durumdur. Biraz
evvel söylediğim gibi böyle bir
uygulama anayasa ve insan hak-
larına aykırıdır" diye konuştu.
Program, Erbakan'ın konuşması
sonrası basına kapalı olarak
devam etti. 

Cumhur İttifakı
yerli ve millidir!
Çanakkale Yenice'de MHP İlçe Başkanlığı'nı
ziyaret eden AK Parti Grup Başkan Vekili
Bülent Turan, "'Cumhur İttifakı', yerli ve
milli bir mutabakat; millet ve ülke için bir
araya gelinmiş birlikteliktir" dedi

AK PArti Grup Başkan Vekili ve Çanak-
kale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti
Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu

ile Yenice'de MHP İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bu-
rada partililer ile görüşen AK Parti'li Turan, 'Cumhur
İttifakı'nın önemli paydaşı olduğunu belirttiği MHP
ile yürümeye devam ettiklerini vurgulayarak, "Önce-
den dediğimiz gibi altını bir daha çiziyorum. MHP
bizim rakibimiz değil, refikimiz. Tüm Türkiye’de ol-
duğu gibi Çanakkale’mizde de uyumlu bir şekilde ça-
lışmalarımıza devam ediyoruz. 'Cumhur İttifakı', yerli
ve milli bir mutabakat; millet ve ülke için bir araya ge-
linmiş bir birlikteliktir. 'Cumhur İttifakı' bu toprakların
adeta çimentosudur. Bu amaçla yol arkadaşımız, refi-
kimiz MHP Yenice ilçe teşkilatını ziyaret ettik. Başta
MHP İlçe Başkanı Başkanı Yener Korkmaz olmak
üzere tüm MHP teşkilat üyelerine bize gösterdikleri
ilgi ve alakadan dolayı canı gönülden teşekkür ediyo-
ruz. 'Cumhur İttifakı' olarak bu topraklara hizmet et-
meye, hemşehrilerimiz için değer üretmeye devam
edeceğiz" diye konuştu. Ziyarette AK Parti Çanakkale
İl Başkanı Naim Makas, MHP Çanakkale İl Başkanı
Ali Tuğrul Yıldırım, İl Genel Meclisi Başkanı Nejat
Önder, MHP İlçe Başkanı Yener Korkmaz, Yenice
Belediye Başkanı Veysel Acar, AK Parti Kadın Kolları
Başkanı Özlem Karadayı, AK Parti İl Gençlik Kolları
Başkanı Alperen Uysal, AK Parti Yenice İlçe Başkanı
Faruk Günay, AK Parti Bayramiç İlçe Başkanı Sadet-
tin Arslan ve partililer de yer aldı. DHA

Bu günleri atlatacağız
Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank, afet bölgele-
rindeki vatandaşlara destek

verileceğini belirterek, “Milletimiz müste-
rih olsun. Şimdiye kadar ol-
duğu gibi bundan sonra da
Türkiye Cumhuriyeti olarak,
devlet-millet el ele verecek
bu zor günleri tez zamanda,
hep birlikte atlatacağız”
dedi. Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Mustafa Varank, bir
dizi temaslarda bulunmak
üzere Yalova’ya geldi.
Bakan Varank, ilk olarak Al-
tınova Doğal Ürünler Üre-
tim Çarşısı Temel Atma
Töreni’ne katıldı. Bakan Va-
rank'a AK Parti Yalova mil-
letvekilleri Ahmet

Büyükmüş, Meliha Akyol, Yalova Valisi
Muammer Erol, Yalova Belediye Başkan
Vekili Mustafa Tutuk, Atlınova Belediye
Başkanı Metin Oral, Tavşanlı Belediye Baş-

kanı Mücahit Kaçar, Yalova İl
Emniyet Müdürü Göksel To-
paloğlu, Yalova İl Jandarma
Komutanı Mustafa Bakçepı-
nar eşlik etti. Başta Manav-
gat ve Marmaris olmak üzere
Türkiye’nin çeşitli noktala-
rında meydana gelen yangın-
larda adeta ciğerlerinin
yandığını beliren Bakan Va-
rank, cansiperane mücadele
esnasında hayatını kaybeden
yangın emekçilerine, orman-
cılara ve vatandaşlara Al-
lah’tan rahmet, yaralılara ise
şifa diledi. 

Fatih 
Erbakan

Mustafa 
Varank

Memleket 
Partisi Genel

Başkanı 
Muharrem İnce



S okaktan topladığı atık ahşap
parçalarını çocuklar için birbi-
rinden farklı oyuncaklara

dönüştüren emekli öğretmen Muzaf-
fer Sağır, Ümraniye'de evinin altındaki
atölyesinde oyuncaklar üretmeye
devam ediyor. 38 yıllık öğretmenlik mes-
leğinin yanı sıra ahşap sanatçılığına gönül
veren Muzaffer öğretmen, “Her şeyden bir
şey yapılır, hiçbir şey atık değildir.” diyerek geri
dönüşüme dikkat çekiyor. Atölyesini adeta bir sergi
haline getiren Muzaffer öğretmen, eserlerinin daha
fazla çocuğa ulaşabilmesi için sesinin duyulmasını bek-
liyor. Meslek hayatına öğretmenlikle başlayan ve çeşitli
şehirlerde 38 yıl boyunca öğretmenlik mesleğini icra
eden emekli öğretmen Muzaffer Sağır, mesleğinin ya-
nında ahşap sanatçılığına da gönül verdi. Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı onaylı ahşap oyuncak yapımı sertifikası
da bulunan Muzaffer öğretmen, çocuklar için çeşitli
oyuncaklar tasarlıyor. Muzaffer Sağır, kendisi için bir
tutku halini alan ahşap sanatçılığına etraftan topladığı
atık durumundaki ahşapları öğrencileri için çeşitli oyun-
caklara dönüştürerek başladı. ‘Her şeyden bir şey yapı-
lır, hiçbir şey atık değildir' görüşü ile topladığı atık
ahşapları oyuncaklara dönüştüren Muzaffer Sağır, çev-
resi ve öğrencileri tarafından ‘ahşabın gözyaşlarını sile-
rek oyuncağa dönüştüren Muzaffer öğretmen' olarak
tanınıyor. Çevresinin ve öğrencilerinin de getirdiği
ahşap malzemelerle desteğini alan Muzaffer öğretmen,
Ümraniye'deki evinin alt katında bulunan atölyesinde

ahşap oyuncak-
lar üretmeye
devam ediyor.
Birbirinden
farklı ve eğitici

oyuncaklar ta-
sarlayan Muzaf-

fer Sağır, ortaya
koyduğu eserlerin

kaybolup gideceğinden
endişe duyuyor. Adeta bir

oyuncak sergisini andıran atöl-
yesine ahşaba ilgisi olan herkesi davet

eden Muzaffer öğretmen, ürettiği oyuncakların daha
fazla çocukla buluşması için sesinin daha fazla insan
tarafından duyulmasını bekliyor.

Ahşabın gözyaşları

Öğretmenlik mesleğinin yanı sıra atık ahşap malzeme-
lerle icra ettiği ahşap sanatçılığına gönül veren Muzaf-
fer Sağır, ahşaba olan ilgisini anlatırken, “Ahşabın
gözyaşlarını silip oyuncağa dönüştüren ahşap dostu
Muzaffer öğretmen olarak şu anda yaşamıma devam
ediyorum. Neden ahşabın gözyaşları? Çünkü şu anda
görmüş, izlemiş olduğunuz bütün ahşap oyuncaklar
atık malzemelerden oluşmakta. Eskiden benim bir oku-
lum vardı, öğrencilerim ve tebeşirim vardı. Emekli
oldum. Emekli olduktan sonra okulum İstanbul'un so-
kakları, öğrencilerim toplamış olduğum artık ahşaplar,
kalemim matkap ucu, tebeşir tozum ise ahşaptan çıkan
talaş oldu. Anadolu köylerinde çalışırken Muzaffer Öğ-

retmen çocukları ile birlikte harman zamanı harman-
dan saman toplar, tarlalara gider, killi toprakları eleyip
çuvallara koyar, sınıfın bir köşesine yerleştirip kışın on-
lardan ders araç ve gereci üretirdi. Şimdi bu düşünceler
zaman içerisinde emeklilik yaklaştıktan sonra da atöl-
yede görmüş olduğunuz bu oyuncaklara dönüştü.”
dedi.

Oyuncaklar yapacağım

Sokaktan topladığı ahşap parçaları için kimi zaman
tepki aldığını belirten Muzaffer öğretmen, bir öğrenci-
siyle yaşadığı anısını anlatırken, “Kırılan dolapları, ma-
saların, sandalyelerin ayaklarını alırken bile hep
yadırgarlardı. Onlara tek sözüm vardı, ‘Ben ahşap dos-
tuyum. Çocuklarıma bunlardan oyuncak yapacağım.'
Çünkü öğretmen söylediğini yapmalı. Sınıfta israfı ön-
leyelim derken dışarıda israf eden bir öğretmen çocuk-
larına ne kadar inandırıcı olabilir? 4. Sınıfta Merve diye
bir öğrencim vardı. Biz derse başladık, Merve geç kaldı.
5-6 dakika sonra kapı çalındı, içeri Merve girdi, elinde
bir poşet vardı. Merve'ye sordum, ‘Merve neden geç
geldin?' ‘Öğretmenim özür dilerim, sana hediye getir-
dim' dedi. Poşeti getirdik, masaya koyduk. Bütün öğ-
renciler dikkatle bakıyor, Merve nasıl bir hediye getirmiş
diye. Poşetin içinden bu tahta parçası çıktı. Görüyor
musunuz tükenmez kalemle ne kadar uğraşmış bu
çocuk, bu çizgiler epey bir zaman almıştır. Arkasında
aynı şekilde resmini yapmış. Öğretmenim ben bu tahta
parçasını yolda buldum aldım ve şöyle dedim Muzaffer
öğretmenime bunu götürürsem o bundan bir şeyler
yapar” diye konuştu. HABER MERKEZİ
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ŞAHBAZLAR MARKET CUMHURİYET MH. GELİNCİK CD. IMAMOĞLU 1 SITESI E 20 B.DÜZÜ

PENDİK BÖLGESİ

AGES TURİZMAGES TURİZMAGES TURİZM BAĞLARBAŞI ATATÜRK CAD. 46 MALTEPE
AKÇAY GIDAAKÇAY GIDAAKÇAY GIDA CEVİZLİ SELANİK CAD. 24/1 KARTAL
AKKUŞLAR GIDA 622.AKKUŞLAR GIDA 
622.AKKUŞLAR GIDA 622. HÜRRİYET mah AYAZMA CAD. 25 kartal
ALİ DURAN PARLAKALİ DURAN PARLAKALİ DURAN PARLAK BAŞKAN SK. BAŞKOMUTAN CD.NO:1/A kartal
BARAN MARKETBARAN MARKETBARAN MARKET KARLIKTEPE mah İTFAİYE SK. 16 kartal
BEKTAŞ GIDABEKTAŞ GIDABEKTAŞ GIDA YALI MAH MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD. 67 KARTAL
BİNBİR GIDABİNBİR GIDABİNBİR GIDA CEVİZLİ MAH ORHAN GAZİ CAD. 2 KARTAL
BİZİM MARKETBİZİM MARKETBİZİM MARKET FEVZİ ÇAKMAK MALAZGİRT CAD. 1/1 PENDİK
CANDAN GIDA VE ŞA.CANDAN GIDA VE ŞA.CANDAN GIDA VE ŞA. KUMLAR CAD. 43/A KARTAL
CANSU YAMANCANSU YAMANCANSU YAMAN ÇINARDERE97 56 450 KONUTLAR CAD. NO 15/A PENDİK
DALKILIÇLAR MARKE.DALKILIÇLAR MARKE.DALKILIÇLAR MARKE. PETROLİŞ mah PETROL İŞ CAD. 25 kartal
DAMLA GIDADAMLA GIDADAMLA GIDA ORHANTEPE BANKALAR CAD. TOKİ EVLERİ A BLOK NO:28 KARTAL
EREN TEKEL 3010EREN TEKEL 3010EREN TEKEL 3010 ATALAR MAH BEYAZ KÖŞK CAD. 2/B KARTAL
FİKRİ BOĞAZFİKRİ BOĞAZFİKRİ BOĞAZ BAYINDIR SK. 6 KARTAL
HAS YAREN GIDAHAS YAREN GIDAHAS YAREN GIDA ESENTEPE mah YILDIZ CAD. 17/A kartal
İKİZLER GIDAİKİZLER GIDAİKİZLER GIDA PETROLİŞ MAH BAHÇELER SK. 18/A KARTAL
İSMAİL KIVRAKİSMAİL KIVRAK FEVZİ ÇAKMAK ANİBAL SK. 9/E PENDİK
KOPUZ TEKEL SHOPKOPUZ TEKEL SHOP KARLIKTEPE mah İNÖNÜ CAD.kartal
LİDER GIDALİDER GIDA YALI MAH TİMURHAN SK. 7 KARTAL
MEHMET RESUL VURALMEHMET RESUL VURAL CEVİZLİ KARABÜK CAD. 25/2 KARTAL
METİN BİKİMMETİN BİKİM KORDONBOYU MAH TEKEL CAD. 42 KARTAL
METİN YURTMETİN YURT ÇAVUŞOĞLU mah NEŞELİ SK. 11 kartal
OKY GIDA İNŞ.TUR.OKY GIDA İNŞ.TUR. ORHANTEPE ENGİN SK. 6/B KARTAL
OLİMPİYAT ET GID.OLİMPİYAT ET GID. YENİ mah.ORKİDE SK.kartal
OSMAN OKUROSMAN OKUR GÜLLÜ BAĞLAR TANDOĞAN CAD. 6 PENDİK
OYPAŞ MARKETOYPAŞ MARKET ÇAVUŞOĞLU mah PORTAKAL SK. 12 kartal
PINAR MARKET CEVİZLİ GİRESUN SK. 31/D KARTAL
SEYHAN ÖZTÜRKSEYHAN ÖZTÜRK SARAYLAR CAD. 71/A KARTAL
SUNA KULSUNA KUL KARLIKTEPE mah.FAHRİ KORUTÜRK CAD. 22/1A kartal
ŞENEL DURSUNŞENEL DURSUN VELİBABA YAKACIK CAD. NO:82 A PENDİK
TEMELLER GIDA İHT.TEMELLER GIDA İHT. ÇINARDERE AYAZMA CAD. 22 PENDİK
ÜNVER KURUYEMİŞÜNVER KURUYEMİŞ YUKARI MAH KIZILAY BULVARI NO:18 KARTAL
YAŞAR BAYRAKTAR 6. DENİZ CAD. 14 pendik

ATAŞEHİR BÖLGESİ

SS.KODU  MEKAN KODU MEKAN ADI ADRES
161922 70215 AVŞAR TEKEL BÜFE KAYIŞDAĞI AKYAZI CAD. NO:25/D ATAŞEHİR
161857 57 AYDIN GIDA 104 KÜÇÜKBAKKALKÖY ŞERİFALİ CAD. 27 ATAŞEHİR
161863 91 BERK MARKET ATATÜRK MAH. MERİÇ CAD. NO 15 BOTANİK ÇARŞISI ATAŞEHİR   
161858 63498 BERRA GIDA KÜÇÜKBAKKALKÖY YENİDOťAN CAD. NO:6/A ATAŞEHİR
161859 60 CEBİROĞLU GIDA 105 İÇERENKÖY MEZARLIK YOLU SK. 22 ATAŞEHİR
161880 223 ÇAYLAN GIDA İÇERENKÖY MAH. KARAMAN ÇİFTLİĞİ YOLU NO:45/N ATAŞEHİR
161867 160 DOĞU MARKET 121 YENİŞEHİR BARAJ YOLU CAD. 2 ATAŞEHİR
161932 75709 DOSTLAR BÜFE KAYIŞDAĞI KAYIŞDAĞI CAD. 255 ATAŞEHİR
161873 69082 ECESER KÜÇÜKBAKKALKÖY BAĞLIK SK. NO:6/A   ATAŞEHİR
161926 57649 ELİF TEKSTİL MEVLANA MAH. ALBAYRAK CD. NO:6 ATAŞEHİR
161853 280 FERİDUN KILIÇ ( KARDEŞLER BÜFE ) KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. KOCACEVİZ CAD. NO:1A ATAŞEHİR
161869 131 GENÇ BÜFE 118 ATATÜRK MAH. TURGUT ÖZAL BULVARI GARDENYA ATAŞEHİR
161921 319 GÜNAY GIDA 153 KAYIŞDAĞI KAYIŞDAĞI CAD. 47 ATAŞEHİR
161865 100230 GÜNGÖR MARKET ATAÜRK MAH. KAMELYA 1 BLOKLARI KAPI NO 9T D:2 ATAŞEHİR
161868 167 HİLAL GIDA (PİYAM) YENİŞEHİR BARAJ YOLU NO:10 ATAŞEHİR
190023 111652 İBRAHİM GÜNCÜ MEVLANA MAH. ANADOLU SK. NO:33 İÇ KAPI NO :7 ATAŞEHİR
161896 136 KERVAN GIDA 310 YENİSAHRA YAVUZLAR  CAD   NO:32/F ATAŞEHİR
161931 58663 KÖŞEM MARKET KAYIŞDAĞI AŞIK VEYSEL SK. NO:60 
161906 354 NURCAN MARKET 249 İÇERENKÖY MAH. MESKENLER GİRİŞİ NO:201/A ATAŞEHİR
189334 111215 OYA BİLGİR BARBAROS MAH.AÇELYA SK. D2 1 BLOK NO: 2 A İÇ KAPI NO : 1 ATAŞEHİR
161933 315 ÖZTEM-AKTAŞ GIDA 152 KAYIŞDAĞI KAYIŞDAĞI CAD. 73 ATAŞEHİR
161866 147 PİYA UNLU MAMULLERİ İNŞ.

GIDA SAN TİC.LTD ŞTİ YENİŞEHİR BARAJ YOLU CAD. 2 BLOK ATAŞEHİR
161878 106 UMUT GIDA İÇERENKÖY MAH. ESKİ ÜSKÜDAR YOLU CD. NO:20/3 ATAŞEHİR
161899 100235 YILDIZ AKKUŞ ( GÜVEN GIDA ) BARBAROS MAH. MİMAR SİNAN CD. NO:104/B ATAŞEHİR
161877 217 YILMAZ GIDA  PAZ.201 İÇERENKÖY MAH. SUCULLU SK. KÜÇÜKBAKKALKÖY YOLU ATAŞEHİR

KÜÇÜKÇEKMECE BÖLGESİ

189043 1848 ABDUL MALEK HAROUN 235
189132 1759 ADALI ÖZŞAHİN 415
189242 1691 ALİ GÜNEŞ 138
189228 2932 ALİ MARKET 618
189080 2135 ALKOÇLAR MARKET 226
189233 65301 BAHADIR GIDA 621
189223 2955 BIZIM BUFE 678
188993 1773 ECEM BUFE  506
189042 1838 EDA ERYILMAZ 236
189214 2797 EKO MİNİ BAKKAL 624
189126 68810 EKONOMİ MARKET 445
189090 1568 ELFİDE TOPÇU 399
189073 1614 EMRE ŞARKÜTERİ 156
189217 2723 ERDAL ÜNVERDİ GIDA 635
189011 82297 GÖKDELENLER ATAKÖY
189201 2947 GÖNEN MARKET 551
189202 62509 GÖNEN-2 MARKET 503
189129 1904 GÖZDE GIDA 408
189040 1796 GÜLTEN USUL 238
189216 2779 GÜVEN GIDA 631
189208 3028 HALK MARKET 542
189041 1805 HANİFE  ERDÖNMEZ 237

189243 1697 HASAN ÖZSOY 137
189189 2713 İMREN GIDA 504
189232 59543 KARDES KURUYEMIS 665
189120 2310 KARDESLER MARKET 331
189127 68731 KÖŞEM BÜFE   444
189220 2988 KUMRU GIDA 636
189194 2804 MAGİİ MARKET  2
188999 1790 MELIKE BUFE  508
189062 2516 ONUR GAZETE 462
189013 55490 ÖRNEK MARKET 710
189121 2449 RIZAOĞULLARI 435
189231 2877 SEÇKİN AGDEMİR 688
189171 2809 SEDAT ERDEM 747
188994 1763 SEVIMLI GIDA  505
189016 3092 STAR GAZETE TEKEL BAYİİ 753
189192 2701 ŞAHİN KURUYEMİŞ 511
189179 2168 ŞENCAN GIDA 315
189227 2936 ŞEREF MİNİ MARKET 666
189119 2322 VİLLA MARKET 213
189207 65117 YUNUS MARKET  508
189193 2736 YÜKSEL GIDA 547

MEKAN ADI  01.07.2021-
04.07.2021 NET ŞATŞ/NET İADE

MEKAN
KODU

SS.
KODU

MEKAN ADI  01.07.2021-
04.07.2021 NET ŞATŞ/NET İADE

MEKAN
KODU

SS.
KODU

DaMGa’YI istanbul’Da
bulabilECEĞiniZ 
baYilERin listEsi

AhSAp doStu
oGretmen
AhSAp doStu
oGretmen
AhSAp doStu
oGretmen
AhSAp doStu
oGretmen
AhSAp doStu
oGretmen
AhSAp doStu
oGretmen
AhSAp doStu
oGretmen
AhSAp doStu
oGretmen
AhSAp doStu
oGretmen
AhSAp doStu
oGretmen

Konuşmalarında geri dönüşüme dikkat çeken ve
atık ahşap parçalarından üretmeye devam ettiği oyun-
cakların daha fazla çocukla buluşabilmesi için çağrıda

bulunan Muzaffer Sağır, “Değerli çocuklar dünyada hiçbir
şey çöp değildir, her şeyden mutlaka bir şeyler yapılır.
Atıklar toplansın, atılmasın. Çöpe gitmeyip doğal oyun-
caklar olsun, çocuklara yetiştirilsin. Ahşaptan oyuncak-

lar yapıp burayı dolduruyorum. Belki bir gün bir
yerden ışık olur, Muzaffer öğretmeni bu bodrum-

dan çıkarır, gün ışığına koyarlarsa, bu oyun-
caklar da çocuklarla buluşursa mutlaka

güzellikler olur diye düşünüyo-
rum” dedi.

Mutlulukla
buluşsun

Sokaktan topladığı atık ahşap parçalarını 
çocuklar için birbirinden farklı oyuncaklara
dönüştüren emekli öğretmen 
Muzaffer Sağır, Ümraniye’de evinin 
altındaki atölyesinde oyuncaklar 
üretmeye devam ediyor

AhSAp doStu
oGretmen

Başakşehir’e yeni park
Başakşehir Belediyesi, vizyon projelerine bir yenisini daha ekleyerek, Bahçeşehir'de bulunan
Defne Parkı'nı yepyeni bir görünüme kavuşturdu. Başakşehirlilerlin yeni buluşma
noktalarından biri olacak parkta, sevimli dostlar için eğitim ve aktivite alanı da hazırlandı

başakşehİr Belediye
Başkanı Yasin Kar-
toğlu, bir süredir yeni-

leme çalışmalarının devam ettiği
Defne Parkı'nı ziyaret etti. Başak-
şehirlilerin talebi doğrultusunda
kısa süre önce çalışmalara başla-
dıklarını belirten Başkan Kartoğlu,
“Yeşilin şehri Başakşehir'de tek bir
ağaca zarar vermeden Defne Par-
kı'mızın yenileme çalışmasını ta-
mamladık.” dedi. Defne Parkı'nda
çocuk oyun alanı içerisinde kuleli
oyun grubu, salıncak, ebeveyn sa-

lıncak, tahterevalli ve zıpzıp bulu-
nuyor. Engelsiz çocuk oyun ala-
nında ise engelsiz bulut oyun
grubu ve engelsiz salıncak yer alı-
yor. Oyun alanlarının zemini ço-
cukların düşüp yaralanmasını
önlemek için ise EPDM kaplandı.
Tek bir ağaca dahi zarar verilme-
den yenileme çalışmaları tamam-
lanan parkta, yürüyüş yolu da
yapıldı.

Sevimli dostlar
için özel alan

Yenileme çalışmalarında sevimli
dostlar için özel bir alan oluştur-
duklarını söyleyen Başkan Kar-
toğlu, “Sevimli dostlarımızın her
zaman yanındayız. Defne Parkı'nın
içerisinde can dostlarımıza özel
harika bir alan oluşturduk. Eğitim,
gezinme ve aktivite noktasının bu-
lunduğu alanda komşularımız se-
vimli dostlarımızla keyifli bir vakit
geçirebilecek” diye konuştu.
AYNUR CİHAN

Vatandaşlar didik didik arandı
İstanbul Valili-
ği'nce orman yangın-
larıyla mücadele

kapsamında verilen ormanlara
girişlerin 1 ay boyunca yasaklan-
ması kararının ardından Ada-
lar'da polis ekipleri, yoğun
güvenlik önlemleri aldı. Adalara
gelen vatandaşların çantalarını
tek tek kontrol eden polisler, va-
tandaşları ormana girişlerin ya-
saklandığı konusunda uyardı.
Orman yangınlarıyla mücadele
kapsamında artan sıcaklar ve
kuvvetli rüzgar nedeniyle 30

Temmuz-31 Ağustos tarihleri
arasında, ormanlara girmek,
orman çevresinde ve içinde mola
vermek, orman alanlarında pik-
nik yapmak Adalar Kaymakam-
lığı'nın talebiyle İstanbul Valiliği
tarafından yasaklanmıştı. Polis
ekipleri de sabah saatlerinden iti-
baren orman yangınlarına karşı
adalarda yoğun önlemler aldı.
Adalara gelen vatandaşların,
çantaları tek tek kontrol edildi.
Öte yandan, ormana girişlerin
yasaklanmasına ilişkin sık sık
anons yapıldı.



Y aşamımızın vazgeçilmez en önemli 
değerlerinden ormanlarımızın yangını
hepimizin içini acıttı.

Adana, Osmaniye, Mersin, Kayseri, 
Antalya, Aydın, Muğla, Kilis...

Manavgat, Marmaris, Didim, Bodrum,
Alanya başta olmak üzere 18 ilçede ve 8 ilde
orman yangını çıktı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı az ama yara-
lanan, evini, bahçesini, hayvanlarını kaybeden
birçok insan var.

Ege ve Akdeniz'de cennet koylar ve orman-
lar kül oldu, birçok hayvan dostumuz hayatını
kaybetti.

*
Çıkan yangın sayısı her geçen yıl artmakta.
Geçen yıl da yine Kurban Bayramı’nda

önemli yangınlar oldu ülkemizde.
Sadece ülkemizde değil, dünya genelinde de

bu böyle.
Peki dünyayı ateşe boğan orman yangınları

neden oluyor?
Hep olacak mı?
İnsanoğlu bu yangınlara çözüm bulamaya-

cak mı?
Yıldırım düşer.
Volkan patlar.
Lav patlaması olur.
İklim değişikliği.
İnsan etkisi.
İhmal, kasıt gibi şeyler.
Ortalama hava sıcaklığının artması.
Havadaki nem ormanlarının düşmesi.
Ormanca yanmaya müsait olan maddeler.

Oksijen var.
Tetikleyici olarak kıvılcım var.
Oksfort’ta yapılan bir toplantıda iklim deği-

şikliğinin sıcak hava dalgasını 150 kat artırdı-
ğını ve iklim değişikliği olmasa yangınların
olması imkânsız açıklaması yapıldı.

*
Aslında yapılması gereken en doğru şey

özellikle yaz aylarında hava sıcaklığında or-
mandan uzak durmak.

Orman yangınlarını kontrol altına almak
öyle kolay değildir.

Tedbirlerimizi almamız lazım.
Aşırı sıcakların olduğu günlerde ormana gi-

rişin yasaklanması lazım.
Bu aylarda pikniğin mangalın hatta yürüyü-

şün bile yasaklanması lazım. Dünyada böyle-
dir bu zamanlarda ormana girişler yasaklanır.

Tamam belki her ormana giren kötü niyetli
değil ama farkında olmadan, kontrolsüz bir
şekilde hareket ettiğimizden yangınlara sebep
olabiliriz.

Yangına ilk aşamada müdahale edilmez ise,
yangın biraz yayılmışsa bu yangını söndürmek
çok kolay değil.

3 tane önemli bölge var dünyada.
Birisi California’dır.
İkincisi Rusya’daki Sibirya bölgesindeki

yangınlardır.
Üçüncüsü de Avustralya’daki yangınlardır. 

*
Bilim insanları senelerdir küresel ısınma

geliyor diye feryat ediyorlar.
Yangınlardan sonra da açıklamalarda bulu-

nan bilim insanları:
Küresel ısınmanın yangınlara etkisi var.

Yangının başlamasında ve genişlemesinde et-
kisi var. 3 meteorolojik faktör var; nem, sıcak-
lık ve rüzgar.

Yangınların ne kadar arttığının en güzel ce-
vabı dünyada, küresel ısınma. Parametrelerde
artış söz konusu.

Küresel ısınmanın artışı, doğal afetleri
yüzde 60 oranında artırıyor.

Bunların yanında orman yangınları da

doğal afet sayılıyor ve birebir il-
gili gösteriliyor.

Yaz aylarında orman yangınları meydana
geliyor genelde.

Komplo teorilerinin kimseye faydası yok…

Ormanlarımız gözümüzün önünde yanıyor.
Yangını söndüremiyoruz.
Yangın uçağımız yok.
Organize olamıyoruz.
Tedbir alamıyoruz.
İşimiz gücümüz komplo teorisi üretmek.
Acaba terör mü yaktı?
Sabotaj mı var.
İhmal olduğu kesin ama sabotaj ve terör

var demek için elimizde delil olması gerekiyor.
Hadi ülkemizde terör var.
PKK geçmişte birçok orman yangınını 

kabullendi ve anladık ki terör orman da 
yakıyormuş.

Ancak son yıllarda terörün böyle bir 
eylemine rastlamadık.

The Economist’in yangın 
teorisi de gerçekleşti!

Daha önce köşe yazımda da yorumladığım
The Economist dergisi 2021 yılı için yayınla-
dığı kapakta dünyayı orman yangınlarının
beklediğini öngörmüştü.

Peki neden böyle bir öngörüde bulundu
dergi?

Bu kapağı yapanlar müneccim mi?
Hayır.
Madem o kadar her şeyi önceden biliyorlar,

bu yıl gerçekleşecek dünya kupasında şampi-
yonun kim olacağını da bilsinler.

ABD seçimlerinde Biden’in kazanacağını
da bilselerdi.

Bu yıl hangi ünlü ölecek onu da bilselerdi.
Sonuçta bu dergiyi hazırlayanlar 

gazeteciler.
Ellerindeki verilere dayanarak bir 

öngörüde, yorumda bulunuyorlar.
Bu öngörü gerçekleşince de bilmiş 

oluyorlar.
Nedir o veriler, belgeler?
Küresel ısınmanın artmasıdır.
İnsan nüfusunun çoğalmasıdır.
Havadaki nem oranının düşmesidir.
İnsanların ormanları, çevreyi, doğayı kont-

rolsüz bir şekilde kullanmasıdır.
Bu derginin geçmişte de birçok kapak yo-

rumu gerçekleşti.

Gerçekleşmeyen de var.
Ve yarın yine kapak hazırlayacaklar.
Orada yazan her şeyin gerçekleşme ihtimali

kadar hiçbirisinin gerçekleşmeme ihtimali de
söz konusu.

Neden?
Sonuçta bu bir öngörü ve yorum.

Eğer kazanırsak kaybedeceğiz.

Ezcümle olarak şunu söyleyelim.
Üzerinde yaşadığımız yer küre artık insa-

noğlunun ve insanoğlunun bu dünyaya yaptığı
yükü taşıyamıyor.

Bu dünyanın her şeyi normal sadece insa-
noğlunun yaptıkları fuzuli.

Gereksiz.
Aşırı yük.
Çirkin.
Katliam.
Cinayet.
Bunları bilerek yaşamımıza devam

etmeliyiz.
Hani ünlü bir düşünürün sözü geldi aklıma.
Hubert Reeves: Doğa ile savaş halindeyiz.

Eğer kazanırsak kaybedeceğiz.
Doğa kazanırsa biz yok olacağız.
Biz kazanırsak ikimizde yok olacağız.
Bu gerçeği bilerek yaşamaktan başka 

çaremiz yok…

Ormanlar neden yanıyor…
İnsanoğlu yangınlara

çözüm bulabilecek mi?
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Manavgat, Marmaris, Bodrum, Milas, Hozat ve Hatay olmak üzere Türkiye'nin ormanlarından 
ardarda yangın haberleri geliyor. Manavgat ile başlayan ve Ege kıyıları ile Tunceli, Hatay
kırsallarında devam eden yangın; ocağımıza adeta ateş düşürdü. 28 Temmuz'da başlayan ve
bugüne değin süren yangınlara vatandaşların büyük bir bölümü müdahale ediyor. Birçok 
noktada yangına havadan müdahale edilmesi için yetkililere çağrı yapılıyor

M anavgat merkezine 30 kilometre
uzaklıktaki ormanlık alanda 28
Temmuz Çarşamba günü saat

12.05'te 4 farklı noktada başlayan yangın,
rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Böl-
gede çok sayıda zeytinlik, bahçenin yanı sıra
ormanlık alanda etkili olan yangına, hava-
dan ve karadan müdahale edildi. Yangın,
bölgedeki yerleşim yerleri ve tarım alanları-
nın yanı sıra hayvanların barındığı noktalara
da yayıldı. Yangın söndürme uçakları ve he-
likopterlerin yanı sıra orman işçileri ile itfaiye
ekipleri söndürme çalışmalarına katıldı. Yan-
gının büyük bir alanda etkili olması nede-
niyle birçok ev kullanılmaz hale geldi.
Vatandaşlar eşyalarını alamadan evlerini terk
etti. Bazı evlerde ise yangının hala devam et-
tiği görüldü. Mahallede otomobiller, iş ma-
kineleri ve bir itfaiye aracı yanarak metal
yığını haline geldi. Manavgat'ta 42 mahalle-
nin etkilendiği yangında 27 mahalle tahliye
edildi. 18 bin aboneye elektrik ve su verile-
meyen Manavgat'ta yangına evlerinde yaka-
lanan Hasan Ali Yüksel ile Osman ve Şehri
Kardaş çifti yaşamını yitirdi. Yangından etki-
lenen 279 vatandaş hastanelerde tedavi
edildi. 

2 ORMAN İŞÇİSİ 
HAYATINI KAYBETTİ

Manavgat'ın Gebece Mahallesi Güğlen dağı
Beloluk mevkiinde cuma günü öğleden
sonra kuvvetlenen yangına müdahalede bu-
lunan arazözün devrilmesiyle alevler ara-
sında kalan arazöz sürücüsü Niyazi Iskarça
ve yangın işçisi Ali Hüseyin Karakaya, yaralı
olarak araçtan çıktı. Arazözden çıkamayan

orman işçileri Erdal Tolka ve Yaşar Cinbaş
ise yaşamını yitirdi. Yaralı işçiler bölgeye
gelen 112 sağlık ekibi tarafından yapılan
müdahalenin ardından ambulansla Manav-
gat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Orman
işçileri Erdal Tolka ve Yaşar Cinbaş'ın Belo-
luk mevkiinde yanan arazözün içindeki can-
sız bedenlerine ancak dün sabah saatlerinde
ulaşıldı. İki işçinin cenazesi, Antalya Adli Tıp
Kurumu morguna götürüldü.

YARDIM GÖTÜRMEK 
İSTERKEN ÖLDÜ

Manavgat merkezinde reklam ve tabelacı-
lıkla uğraşan Yusuf Demirli, orman yangını
dolayısıyla afet bölgesi ilan edilen noktalara
kendi imkanlarıyla yardım götürmek ama-
cıyla harekete geçti. Bölgede yangından etki-
lenenlere gönderilen yardımların
dağıtılmasına destek veren Yusuf Demirli,
dün akşam saatlerinde yine bir afet bölge-
sine yardım götürmek isterken, fenalaştı.
Hastaneye götürülen Yusuf Demirli'nin kalp
krizi geçirdiği belirlendi. Yusuf Demirli tüm
müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yusuf
Demirli'nin cenazesinin bugün Boztepe me-
zarlığında toprağa verildiği öğrenildi.

HER ŞEYİMİZİ KAYBETTİK

Yangın evlerine gelmeden yoğun duman ne-
deniyle zor anlar yaşadıklarını söyleyen Gül-
nur Kaya, "Bu ev her şeyimizdi, bütün
hayatımızdı. Eşimle tüm hayalimiz bir
köyde, doğal yaşam sürmekti. Yıllarca bütün
biriktirdiğimiz antikalarımız, sanat eserleri-
miz, annemin verdiği çeyizlerim hepsi bu ev-
deydi. Bu ev yaklaşık 100 yıl önce taştan,

özenerek yapılmış. Gece yarısı karşı tepe-
lerde başladı yangın. Saat 02.00 gibi yangın
tehlikesinin geçtiğini düşünerek uyudum
ama eşim etrafı ıslatarak soğutmaya çalıştı.
Bir süre sonra elektrik ve suyumuz kesildi.
Arkadaşımız arayıp 'Yangın hızla size geli-
yor. Evi terk edin' dedi" diye konuştu. 

MARMARİS'TE HALK
SEFERBER OLDU

Marmaris'teki orman yangının 4'üncü gü-
nünde söndürme çalışmaları Orhaniye ve
Hisarönü mahallerinde yoğunlaştı. Kız-
kumu mevkiindeki evleri tehdit eden alevle-
rin önünü kesmek için ekiplerin yanı sıra
Marmarisli gönüllüler de müdahale etti. Bir-
çok genç, ellerine kazma ve kürek alarak
kuru otları kazırken, bazıları da yorulan
orman işçileri ile itfaiye erlerinin ellerindeki
hortumları alarak, onların direktifleri doğrul-
tusunda alevlere su boşalttı. Gönüllüler ara-
sındaki bir kadının eldivensiz olarak alevlerin
ilerlemesini durdurmak için çalılıkları sök-
meye çalışması çevredekileri duygulandırdı.
Ayrıca Orhaniye mevkiindeki kaz, tavuk gibi
kümes hayvanlarının yanı sıra birçok kap-
lumbağa, keçi ve koyun gönüllüler tarafın-
dan yangın alanından kurtarıldı. Bölgede
alevlerin söndürülmesi için çalışmalar
devam ediyor. 

YOLLAR ARAÇ TRAFİĞİNE 
KAPATILDI

Marmaris’teki orman yangınının 4'üncü gü-
nünde alevler henüz kontrol altına alına-
madı. Ekipler havadan ve karadan yangına
müdahaleyi sürdürürken, alevlerin yoğunlaş-
tığı Orhaniye ve Hisarönü mahallelerinde
bazı yollar bir süreliğine araç trafiğine kapa-
tıldı. Alevlerin söndürülmesinin ardından ge-
çişe kontrollü olarak izin verildi. Yetkililer, bu
yolları kullanmak zorunda olan vatandaşları
tehlikelere karşı uyardı. Dünya yangınla

mücadele içinde
NASA’nın “FIRMS” adını verdiği Yangın Bilgilendirme ve Kaynak
Yönetimi Sistemi’nin uydu haritasına göre, kırmızı noktalarla 
gösterilen yangınlar dünyanın birçok yerine yayılmış durumda

ABD’DEN Rusya’ya, Güney
Amerika’dan Afrika’nın kuzey,
orta ve güney bölgesine ve

Arap Körfezi’ne pek çok bölgeyi kırmı-
zıya boyayan yangınlar İtalya, İspanya,
Yunanistan ve Romanya gibi birçok AB

ülkesi yangınla mücadele ediyor.
* Rusya’nın Yakutistan bölgesinde çıkan
orman yangınında 1,3 milyon hektar or-
manlık alanın küle döndü
* ABD’de meydana gelen 82 büyük yan-
gında 13 eyalette 1,7 milyon dönümlük

alan yandı.
* Kanada’da da sadece
2021 içerisinde 4 bin
500’den fazla yangın
çıktı.
* İtalya’da bu sene 53 bin
797 hektar alan yandı.
* Romanya’da 18 bin 620
hektar alan yandı.
* Bosna Hersek’te 25 bin
583 hektar alan yandı.
* Tunus’ta 17 bin 599
hektar arazi yandı.

Yangın küresel bir sorun haline geldi
Dünyanın birçok yerinde devam eden yangınlar ABD, Avrupa ve Rusya gibi bölgelerde on binlerce hektarlık
alanı küle çevirdi. 2021 içerisinde çıkan yangınların sayısı, pek çok ülkede önceki yılların ortalamasını aştı

NASA’NIN "FIRMS" adını verdiği Yan-
gın Bilgilendirme ve Kaynak Yönetimi
Sistemi’nin uydu haritasına göre, kır-

mızı noktalarla gösterilen yangınlar dünyanın bir-
çok yerine yayılmış durumda. Haritada ABD’den
Rusya’ya, Güney Amerika’dan Afrika’nın kuzey,
orta ve güney bölgesine ve Arap Körfezi’ne pek çok
bölgeyi kırmızıya boyayan yangınlar İtalya, İs-
panya, Yunanistan ve Romanya gibi birçok AB ül-
kesini de mücadeleye sevk etti. AB Komisyonu’nun
orman yangınlarını gösteren acil durum haritasına
göre de kıtanın tamamındaki irili ufaklı yangınlar
neredeyse Rusya’nın kuzeyine kadar ulaşıyor. Uydu
haritasında AB ülkelerinde farklı boyutlardaki yan-
gınların en az 1 haftadır sürdüğü görülüyor.

İtalya yangınlarla boğuşuyor

İtalya’nın özellikle güney bölgeleri irili ufaklı çok sa-
yıda orman yangınına teslim oldu. Yerel basında

çıkan haberlerde de Sicilya ve Sardinya adaları ile
Kalabriya bölgesinin farklı noktalarında çıkan yan-
gınlar neticesinde binlerce hektar arazinin kül ol-
duğu açıklandı.

20 bin hektar arazi yandı

Sardinya adasının batısındaki Oristano vilayeti kır-
salında 24 Temmuz’da çıkan yangında 20 bin hek-
tar arazi yandı, 1500 kişi tahliye edildi. Bölgede
soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangınla mü-
cadele için İtalya kendi uçaklarına ek olarak AB ül-
kelerinden de yangın söndürme uçağı istemişti.
Sardinya Özerk Yönetim Başkanı Christian Soli-
nas da yangında oluşan zararı şu an için hesapla-
manın mümkün olmadığını söyleyerek zararlarının
telafisi için merkezi hükümetten acil ekonomik des-
tek talep etmişti. AB üyesi ülkelerden Romanya’nın
başkenti Bükreş’in de bulunduğu güney bölgesi ve
özellikle Bulgaristan sınırı da kırmızı noktalarla

gösteriliyor. Romanya’nın komşuları Moldova ve
Ukrayna’da da orman yangınları sürüyor.

Yunanistan’da yangın yerleşim 
yerlerine sıçradı

Yunanistan’da başkent Atina yakınlarındaki Dioni-
sos Belediyesine bağlı Stamata'daki ormanlık
alanda 27 Temmuz’da çıkan yangın yerleşim yerle-
rine sıçradı. Dionisos Belediyesi yetkilileri, bölgede
durumun çok zor olduğunu, ekiplerin müdahalele-
rine rağmen alevlerin yerleşim birimlerine yaklaştı-
ğını kaydetmişti. Yangının kontrol altına alındığı
açıklanmıştı. Rusya’nın Yakutistan bölgesinde tem-
muz ayında başlayan yangınları söndürme çalış-
maları devam ediyor. Bugüne kadar yaklaşık 1,3
milyon hektar ormanlık alanın küle döndüğü böl-
gede yetkililer acil durum ilan etmişti. Rusya da
dün yaptığı açıklamada, devam eden 144 ayrı böl-
gedeki yangınları söndürdüğünü belirtmişti.

5 gündür devam eden yangınlar
sonucu 8 vatandaşımız
hayatını kaybetti.

CIGERLERIMIZ
YANIYOR
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Ö lçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi
(ÖSYM) Başkanlığı'nca yapılan 2021
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)

Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı, 10.15'te baş-
ladı. Zeytinburnu'da bulunan Haluk Ündeğer
Anadolu Lisesi'nde adaylar, sınava girmek için
erken saatlerde okul binasına geldi. Nüfus cüz-
danı ve sınav giriş belgesini yanında bulunduran
adaylar, görevliler tarafından sınav merkezlerine
alındı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi
(ÖSYM) Başkanlığı'nca belirlenen yasak araç ve
gereçlerle adayların sınava girilmesine izin veril-
medi. Sınava girecek olan adayların saat
10.00'dan sonra sınav binalarına girişlerine de
izin verilmedi. Sınava yalnız gelen ve kişisel eş-
yalarını geçici olarak bırakmak isteyen adaylar,
sınav merkezinde bulunan emanet noktasında
uzun kuyruklar oluşturdu.

Herkes istediğini alsın

Zeytinburnu'nda sınava giren kızı Çiğdem Ka-
radavut'u bekleyen Yusuf Karadavut, "Kızımı
bekliyorum. Herkesin amaçları, hedefleri var. İn-
şallah herkes istediğini alır" dedi. İsmail Ünal ise
kızı Yasemin Ünal'ı sınava getirdiğini söyleyerek,
"Kızımızı sınava getirdik. Umutla bekliyoruz. Sı-
nava giren tüm çocuklar, inşallah devletine ve
milletine hayırlı olur. Bütün emekleri 2 saatlik sı-
nava bakıyor. Rabbimizden hayırlısını diliyoruz"
diye konuştu. Avcılar'da da saat 10.15'te başla-
yan sınav için kapılar saat 10.00'da kapandı. Av-
cılar Sabancı 50'nci Yıl İnsa Anadolu Lisesi ile
Abdulkadir Uzturk Ortaokulu'ndaki sınava takı,
cep telefonu, anahtarlıkla gelenler bunları ema-
nete bıraktı. Kapıların kapanmasına birkaç  da-
kika kala adaylar salona yetişmek için koştu.

KPSS MARATONU
BASLADI

Kamu Personeli 
Seçme Sınavı (KPSS) ve
öğretmenlik sınavı 
başladı. Avcılar'da sınava
dakikalar kala adaylar
koşarak sınav 
merkezlerine yetişti

sas Holding önünde 15 Ha-
ziran günü şirket yöneticilerin-
den Sibel Koçan silahla

vurulup öldürülmüş ve içinde 3 milyon
300 bin lira bulunan çantası gasp edil-
mişti. Yaşanan olayın ardından Koçan'ın
eski eşi ve aynı zamanda şirket yöneticisi
Süleyman Aydın intihar etmişti. Yaşanan
bu olayların ardından holding ile ilgili saa-
det zinciri iddiaları gündeme gelmişti. Şir-
kete para verdiklerini ve paralarını
alamadıklarını ileri süren mağdurlar
zaman zaman holding önünde eylem
yapmıştı. Bugün de şirket binası önüne
gelen yaklaşık 100 kişilik bir grup  eylem
yaparak, yetkililerden yardım istedi.

Bu kadar insan ordu demektir

3 yıldır şirkette olduğunu ve kendisinin de
mağdur olduğunu iddia eden Mehmet
İldem, "Söylendiği gibi şirketin yöneti-
minde değilim. Pandemi nedeniyle saha

ekibi olarak belirli görevler üstlendik evet.
Buradaki kişiler için üstlendik. Bir kom-
ploya kurban gittik. 13 bin 105 mağdur
var şuan. Toplam meblağ 639 milyon lira
bize söylenen. Bize yetkililer "Siz verdikle-
rinizi almışsınız zaten, hiç bir hakkınız
yok" diyor. Bu şirketin kalbini ve beynini
bir günde aldılar. Biz diyoruz ki ivedi bir
şekilde şirketin her şeyi araştırılsın. 13 bin
105 kişi bir ordu demektir. Herkes hakkı
olanı istiyor. Ben ailem olarak 15 milyona
yakın para koydum. 2 oğlumda burada
ben şahsım olarak 4 milyona yakın para
koydum" dedi. İlknur Çakır isimli bir kişi
de mağdur olduğunu anlatarak, " Eki-
bimle birlikte 180 bin lira zarara uğradık
şuan. Bir muhatap bulamıyoruz. Bu za-
mana kadar paramızı günü gününe tıkır
tıkır alıyorduk. Ölümler olduğundan beri
muhatap bulamıyoruz" diye
konuştu.  Grup eylemin ardından şirket
önünden ayrıldı. 

Ataşehir'de bulunan SAS Holding önünde toplanan bir grup, paralarını
alamadıkları ve mağdur olduklarını ileri sürerek eylem yaptı

Vatandaş eylemde!

Sıcaktan bunalan
sahile koştu

İstanbul'da sıcak havadan bunalan va-
tandaşlar, Caddebostan Sahili'nde bulu-
nan halk plajına akın etti. İstanbul'da hava

sıcaklığının artmasıyla birlikte serinlemek isteyen va-
tandaşlar, Kadıköy Caddebostan Sahili'ndeki halk
plajına gelmeyi tercih etti. Kimileri aileleriyle kimileri
ise yakınlarıyla denizde gönlünce eğlendi. Denizden
çıkanlar ise buldukları gölge alanlardaki çimlere
oturdu. Sahilde yoğunluk oluşturan vatandaşların
zaman zaman sosyal mesafe ve maske kuralını unut-
tuğu görüldü. Çimlerde oturup yemek yiyen bir kişi,
"Sabah erken geldik buraya. Görüyorsunuz kalaba-
lık. Adım atacak gölge bulamıyoruz. En sonunda
burayı bulduk. Şu anda rahatız. Bir tarafta denizimiz
bir tarafta dürümümüz." dedi.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     Basın: (1424525)

Gögüs Cerrahi Servisine 2 Kalem Malzeme Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu 
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2021/429762
1-İdarenin
a) Adresi : DR. ERKİN CADDESİ GÖZTEPE 

KADIKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2166065200 - 2165664073
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@sbgoztepehastanesi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Gögüs Cerrahi Servisine 2 Kalem Malzeme Alımı

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

b) Teslim yeri : Hastanemiz Taşınır Mal Birimi ilgili Deposuna 
Teslim Edilecektir.

c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen 
sipariş tarihinden itibaren 10 (on) gün içerisinde 
peyder pey alınacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Dr. Erkin Cad. Göztepe - Kadıköy / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 18.08.2021 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması 
zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekliler, 15.05.2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Tıbbi
Cihaz, Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" kapsamında istenilen satış merkezi yetki belgesini
ihale dosyasında sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve 
Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya 
belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest
bölge faaliyet belgesi.İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri
sunması yeterli kabul edilir. 
İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen
Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen
İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş
ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

d) Tıbbi cihaz üreticisi, OEM (Original Equipment Manafacturer – Orijinal Malzeme Üreticisi) tarzı
ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliğini kazanmış ise bu üretime 
4.3.2.
4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
A) Tıbbi Cihaz Yönetmeliği , Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında 
Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği  kapsamındaki  tüm malzemelerin
TİTUBB/ÜTS Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Tüm 
isteklilerin (tedarikçi ya da bayii) TİTUBB/ÜTS sisteminde kayıtlı olması zorunludur. İstekliler 
yukarıda bahsedilen kayıt işlemi tamamlanmış UBB numaralarına ait çıktılar veya bu bilgileri içeren
dokümanları (Ürünlere ve İsteklilere ait ) ihale dosyasında sunacaktır.
Sağlık Bakanlığı ve/veya SGK onaylı/kayıtlı olmayan ya da hatalı/farklı ürün beyanı/içeriği/numarası
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Mevzuatı gereği UBB kaydı 
gerektirmeyen ürün/ürünler için ise istekliler bu durumu belirteceklerdir.
1- Ürüne ait teknik şartnamede farklı  boy seçenekleri belirtiliyorsa bunlara ait UBB  kaydı 
verilmelidir.
2- Alımı yapılacak malzeme ile birlikte verilecek aplikatör, cihaz vb. ürünlerin  UBB kaydı verilmelidir.
3-Ürün set olarak isteniyorsa sete ait  UBB kaydı olmalıdır.  Teknik şartnamede setin parçalarının da
UBB kaydı isteniyorsa, set ile birlikte belirtilen parçaların UBB kaydı sunulmalıdır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları
ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilen her bir kaleme ait numune teklif ile birlikte tutanakla idareye teslim edilecektir 
( Numunelerin her biri malzeme adı, ihale sıra numarası ve firma adı etiketlenmiş olarak bir liste ile
imza karşılığı idareye teslim edilecektir). Sağlık Bakanlığı 4211 sayılı 2008/42 numaralı "Döner 
sermaye kaynaklarından yapılacak olan ihalelerde uyulması gereken usul ve esaslar" genelgesine
göre numuneler ihale komisyonu uzman üyeleri tarafından teknik şartname hususlarına göre 
incelenecek ve gerek görüldüğü takdirde denenerek değerlendirilecek olup değerlendirme sonuçları
tutanakla ihale komisyonuna sunulacaktır. Bu tutanaklar ihale komisyonu üyeleri tarafından 
değerlendirilerek karar verilecektir. Uhdesinde ihale kalmayan isteklilerin teslim edilebilir 
durumdaki numuneleri ihale süreci bittikten sonra  iade edilecektir. Uhdesinde ihale kalan 
isteklilerin numuneleri sözleşme süresi sonuna kadar şahit numune olarak idarede tutulacaktır.
Sarf karşılığı kullanıma sunulacak adaptör, aplikatör, tabanca vb. malzemelerin numuneleri teklif ile
birlikte idareye teslim edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tama-
mında %15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi 
Satınalma Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.

GÖGÜS CERRAHİ SERVİSİNE 2 KALEM MALZEME ALIMI
T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE PROF.DR.SÜLEYMAN YALÇIN ŞEHİR HASTANESİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI



 
 

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

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

yüzde 7,4 artş gerçekleşti 

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

Sevgi 
Emanet

 
 

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

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

Sevgi 
Emanet

DIŞ HABERLER 11

 
 

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

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

yüzde 7,4 artş gerçekleşti 

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

Sevgi 
Emanet
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Tam aşılı kişilerin oranının yüzde 70’i geçtiği Belçika’da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini biraz daha hafifletti

MAĞAZA ve alışveriş mer-
kezlerindeki maksimum 
müşteri sayısı kısıtlaması 

tamamen kaldırıldı. Ayrıca kültür, 
performans veya spor müsabakaları 
gibi etkinlikler için de önlemler gev-
şetildi. 3 bine kadar kişinin girebilece-
ği kapalı mekanların tam kapasiteyle 
çalışmasına karar verildi. Ancak 
bunun yine maske ve mesafe kural-
larına uyularak yapılması gerektiği 
belirtildi. Açık mekanlarda ise 5 bin 
kişiye kadar düzenlenecek etkinlikle-
re serbestlik getirildi. 13 Ağustos’tan 

itibaren aşılarının tam olduğunu, 
48 saat içinde PCR testi yaptırarak 
negatif sonuç elde ettiklerini ya da 
yakın zamanda hastalığı atlattıklarını 
kanıtlayan “bileti” (Covid Safe Ticket) 
gösteren ziyaretçiler, açık havada dü-
zenlenecek etkinliklere katılabilecek. 
Ticaret fuarları, düğünler, partiler 
ve resepsiyonların da 250 kişiye 
kadar kapasiteyle düzenlenebileceği 
bildirildi. Kamp gibi gençlik faali-
yetlerinin de maksimum 200 kişi ile 
gerçekleştirilebileceği kararlaştırıldı. 
Belçika’da yetişkinlerin yüzde 70’in-

den fazlasının aşılandığı kampanya 
sonrası ölüm sayılarının çok azaldığı 
görülüyor. Kampanyanın yeni başla-
dığı şubat ayının ilk günlerinde vaka 
sayısı günlük 2 bine, mart ayında 5 
bine çıkmışken şubat ortasında her 
gün yaklaşık 30, mart ayında 25 kişi 
hayatını kaybediyordu. Halihazırda 
günlük vakalar 1500’e yaklaşsa da 
Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybe-
denlerin sayısı, günde 2’ye düştü. 
Belçika hükümeti haziran başında 
kısıtlamaları gevşetmiş, kapalı me-
kanların çoğu açılmıştı.

IRAK siyasetinin en etkili isimlerinden ve 
mevcut parlamentodaki en güçlü grup olan 
Sairun Listesi’nin lideri Şii siyasetçi Mukteda 

es-Sadr 15 Temmuz’daki açıklamasında Ekim 
2021’de yapılması planlanan erken genel seçim-
lere katılmama kararı aldığını belirtti. Kararın 
ardından hareket içerisindeki önemli isimler 
seçim yarışından çekildiklerini ilan ederken, 
Sadr’ı destekleyen hükümet yetkililerine rehber-
lik eden, parlamento blokunun günlük işlerini 
yöneten ve parlamentodaki süreçlerden doğru-
dan sorumlu olan Siyasi Komisyon da dağıtıldı. 
Batılılarca Irak siyasetinin “kingmaker”ı (iktidar 
belirleyen) şeklinde tarif edilen ve kısa bir süre 
önce seçimlerde başbakanlığa talip olduklarını 
vurgulayan Sadr’ın ansızın aldığı seçime katılma-
ma kararı, Şii liderin Irak siyasetinde alışılagel-
dik öngörülemezliğinin işareti olduğu gibi farklı 
siyasi ve toplumsal dinamikleri de ihtiva ediyor.
Elektrik krizi ve hastane yangınları

Kararın, 13 Temmuz’da Nasıriye’deki bir 
hastanenin Kovid-19 hastalarının bulunduğu 
koğuşunda çıkan yangında 92 kişinin hayatını 
kaybetmesinin ardından ve kavurucu sıcakların 
devam ettiği ülkede yaygın elektrik kesintilerinin 
yaşandığı bir sırada gelmesi tesadüf değil. Nisan 
ayında Bağdat’ta bir hastanede çıkan benzer bir 
yangında da 82 kişi ölmüştü. Sadr hareketi gerek 
elektrik kesintileri gerekse hastane yangınları 
nedeniyle Irak kamuoyu ve sosyal medyasında 
eleştirilerin odağına oturdu. Sağlık ve Elektrik 
bakanlarının Sadr hareketine yakın isimler oldu-
ğu göz önüne alındığında son hadiseler hareke-
tin yeteneklerini tartışmaya açtı. Bu bağlamda 
Sadr’ın kararı, toplumda giderek belirginleşen 
öfkenin teskin edilmesini ve yönlendirilmesini 
hedefleyen bir manevra. Her ne kadar yangından 
sonra Sadr hareketi üyesi olduğu bilinen Sağlık 
Bakanı Hasan et-Temimi istifa etse de Sadr’ın 
oluşan toplumsal kaostan en az hasarla çıkmaya 
ve tabanını mevcut öfkeye karşı korumaya ve 
konsolide etmeye çalıştığı anlaşılıyor.
Seçimlerin ertelenme ihtimali

Seçimlerin 10 Ekim’de yapılıp yapılamayaca-
ğına dair tartışmalar devam ederken, protesto 
hareketleri sonucunda ortaya çıkan bazı partiler, 
Sadr’ın ittifak ortağı Komünist Parti ve seküler 
Şii lider İyad Allavi gibi isimler de seçim güven-
liği endişesiyle seçime katılmama kararı aldılar. 
Hükümetin seçimlerin zamanında yapılacağını 
vurgulamasına rağmen Sadr, hükümetin geri 
adım atıp atmayacağını test etmeye çalışıyor 
olabilir. Fakat hükümetin henüz bu konuda geri 
adım atmadığı görülüyor. Hatta Irak Bağımsız 
Yüksek Seçim Komiserliği (IHEC) tarafından 
yapılan açıklamada, listelerdeki isimlerin ilan 
edilmesinin ardından seçimlerden vazgeçmenin 
mümkün olmadığına işaret edilerek bir anlamda 
Sadr’a meydan okunmuş oldu. Öte yandan, Sad-
r’ın ani kararının arkasında protesto hareketleri 
sonucunda ortaya çıkan partilerin bazılarının se-
çime katılımı boykot etmesi de olabilir. Protesto 
hareketiyle ilişkileri son dönemlerde sorunlu bir 
zeminde ilerlese de Sadr, sokağın taleplerine 
elektrik ve sağlık krizlerinin yol açtığı öfkenin de 
eklenmesiyle yıpranan imajını seçime katılmama 
kararıyla telafi etmek istiyor. Siyasi geçmişinde 
sıkça yaptığı üzere mevcut boykot dalgasını da 
kaldıraç olarak kullanan Sadr, seçim yarışına 
dönmeden önce kartlarını yeniden düzenlemek 
için “geçici” bir geri çekilme yapmış da olabilir.
Seçim ittifakları

Sadr’ın seçim sonrası hükümet kurma süre-
cinde aradığı ittifakları bulamamış olma ihtimali 
boykot hamlesinde belirleyici olabilir. Nitekim 
başta Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) olmak 
üzere siyasi müttefik arayışında Sadr grubunun 
seçim sonrası için net bir ittifak ortaya çıkarama-
mış olabileceği düşünüldüğünde, Sadr’ın seçime 
katılmama kararı bir zaman kazanma hamlesi 
gibi görünüyor.

Ülkedeki Şii siyasi arena, Sadr taraftarları 

dışında İran yanlısı Hadi el-Amiri liderliğindeki 
Fetih İttifakı, Ammar el-Hekim liderliğindeki 
Hikmet Akımı, Haydar el-İbadi liderliğindeki 
Nasr Bloku ve Ekim 2019’da başlayan protesto-
larla ortaya çıkan güçler arasında şu anda dört 
ana eksene bölünmüş durumda. Bu noktada 
Sadr’ın Şii gruplar arasındaki rakiplerinin güçlü 
bir pozisyona sahip olduğu görülüyor. Özellik-
le Sadr ile karşı karşıya gelen İran yanlısı Şii 
hareketlerin güçlü bir pozisyona sahip olduğunu 
söylemek yanlış olmaz. ABD’nin muharip güç-
lerini çekme kararı aldığı bir sırada İran Dev-
rim Muhafızları Ordusu (DMO) Kudüs Gücü 
Komutanı İsmail Kaani ve Devrim Muhafızları 
İstihbarat Şefi Hüseyin Taib’in Irak’ı peş peşe 
ziyaretleri İran yanlısı milislere açık bir destek 
anlamına geldiği kadar seçimlerle de ilişkili 
adımlar. Nitekim boykot kararıyla Sadr’ın İran’ın 
etkinliğine karşı kart atmış olabileceği söylenebi-
lir. Bu bakımdan Şii gruplar arasındaki rekabetin 
önümüzdeki süreçte daha da kızışabileceğini 
söylemek mümkün.
Sadr siyasi manevralarda maharetli

Sadr ülkedeki siyasi süreçleri yönetme/yönlen-
dirmede ve kendi yöntemlerini dayatma konu-
sunda oldukça mahir. Sadr hareketi, 2010’da 
ikinci Nuri el-Maliki dönemi, ardından 2014’te 
Haydar el-İbadi’nin seçilmesi ve 2018’de İran 
yanlısı Fetih İttifakı ile yaptığı koalisyonla baş-
layan Adil Abdulmehdi hükümeti ve ardından 
Mayıs 2020’de Mustafa al-Kazımi’nin başbakan 
olduğu son dört hükümetin oluşumunda belir-
leyici oldu. Bu nedenle Sadr’ın hem iktidar hem 
de muhalefette etkili olması aşina olunan bir 
vakıa. Zira Sadr siyasi krizlerde zaman zaman 
geri çekilme hamlesine başvuruyor ve sonrasında 
geri dönüyor. Nitekim 2005 ve 2014 seçimleri 
öncesinde çekilme kararları alan Sadr kısa bir 
süre sonra bu kararlarından geri dönmüştü. Yine 
Sadr 2007’de ABD birliklerinin geri çekilme-
si konusundaki belirsizlik nedeniyle Maliki 
hükümetinden desteğini çekmiş, Maliki de 2008 
yılında Sadr’ın Mehdi Ordusundan yüzlerce 
savaşçının öldürüldüğü bir baskına öncülük 
etmişti. Sadr, 2014’te Maliki’nin devrilmesinde 
de etkili olarak Haydar el-İbadi’nin iktidara gel-
mesinde belirleyici olmuştu. Sadr 2014’te siyaseti 
bıraktığını açıklayarak kısa bir şok etkisi yaratsa 
da bir yıl sonra bakanlarını İbadi hükümetinden 
geri çekerek korunaklı Yeşil Bölge’yi basmaya 
ve parlamento binasını işgal etmeye yönelik 
bir muhalefet kampanyası başlattı. Hükümette 
Sadr yanlılarına dört önemli bakanlık tahsis 
edilmesine rağmen, 2019’da başlayan protesto 
hareketlerine destek vererek Abdulmehdi’nin 
devrilmesinde önemli rol oynayan Sadr, protesto 
eylemelerine verdiği desteği de ani bir kararla 
geri çekmişti. Hatta “mavi şapkalılar” adı verilen 
Sadr taraftarları protestoculara şiddet uygu-
lamıştı. Yine Sadr, Abdulmehdi’nin ardından 
Kazımi’yi desteklese de hükümetten desteğini 
çekme kartını kullanmaktan geri durmadı. Bu 
bağlamda, aldığı son kararla Sadr, Irak siyase-

tindeki belirleyici güç imajını taraflara tekrar 
göstermek istiyor.
Mobilizasyon gücü

Sadr’ın babası Büyük Ayetullah Muhammed 
Sadık es-Sadr, Sünni lider Saddam Hüseyin’e 
karşı Irak’ın ezilen Şii çoğunluğunun muhalefeti-
ne önderlik etti ve 1999’da rejim tarafından öldü-
rüldü. Babasının mirasını siyasi hayatı için temel 
alan Sadr, 2003’te milis gücü Mehdi Ordusunu 
kurarak, ABD işgaline karşı büyük bir direniş 
sergiledi. Bu süreçte pek çok lider ülkeden ka-
çarken Sadr’ın Amerikan işgaline karşı direnmesi 
popülaritesini pekiştirdi. Normal şartlarda siyasi 
manevraları bu denli ölçülemez olan bir liderin 
uzun ömürlü bir siyasi hayatı olması beklenemez. 
Buna rağmen Sadr, babasının şehir varoşlarında 
1990’lı yılların başında geniş sosyal ağını kullana-
rak başlattığı sosyal hizmet faaliyetleriyle oluştur-
duğu zemini bugün de mobilize etme konusunda 
epey başarılı. Nitekim 2018 seçimlerinde bu 
mobilizasyonun neticesinde en güçlü grup olarak 
parlamentoya girmeyi başardı. İstediği an yüzbin-
lerce taraftarını sokağa dökebilme gücüne sahip 
olan Sadr, toplumsal desteğini ve mobilizasyon 
gücünü rakiplerine karşı etkili kullanıyor. Nite-
kim bu mobilizasyon yeteneğiyle Sadr hareketi 
2018’den bu yana Irak devlet aygıtının neredeyse 
her alanında hegemonya kurdu. Hareketin üye-
leri İçişleri, Savunma ve İletişim Bakanlıklarının 
yanı sıra petrol, elektrik ve ulaştırma kurumla-
rına, devlet bankalarına ve hatta Irak Merkez 
Bankasındaki pek çok pozisyona yerleştirildi. 
Öyle ki son üç yılda bakanlıklardaki yaklaşık 
200 pozisyona Sadr taraftarlarının yerleştirildiği 
iddia ediliyor. Bununla birlikte Sadr’ın stratejik 
bir tavırla daha çok hizmet bakanlıklarını alarak, 
hizmet üzerinden bir taban kazanmaya çalıştığı 
da görülüyor. Bu nüfuz, hareketin ekonomik kay-
naklara erişiminin önünü açtığı gibi bürokratik 
olarak da karar verici rolünü pekiştiriyor. Yani 
Sadr hareketi bugün devlet mekanizmasındaki 
derin devlet gibi. Nitekim bunu Sadr’ın üst düzey 
siyasi temsilcisi Nassar er-Rebii, “Bugün her 
devlet kurumunda görev yapan Sadrcılar var” ifa-
deleriyle özetliyor. Bu halk desteği, tarihsel miras 
ve siyasetteki etkinlik Sadr’ı diğer Iraklı liderler-
den ayırdığı gibi kararlarında cesur davranmasını 
da sağlıyor. Nitekim Irak’a müdahaleleri nede-
niyle İran, ABD, İngiltere ve Körfez ülkelerine 
sert tepki gösterebilen Sadr, aynı zamanda Suudi 
Arabistan’ı ziyaret eden birkaç üst düzey Şii 
liderden biri olabiliyor veya gergin ilişkilerine 
rağmen İran’da uzun zaman geçirebiliyor. Ayrıca, 
beklenmedik tavırlarına rağmen, Irak milliyetçi-
liği nedeniyle de ciddi beğeni topluyor. Özellikle 
ABD veya İran tarafından desteklenen Irak 
hükümetlerinden ayrı bir pozisyon alarak kendi 
çizgisinde ısrarı da popülerliğine katkı sunuyor. 
Nitekim Sadr hem ülkedeki reformları hayata 
geçirebilme hem de İran destekli milislere karşı 
koyabilecek bir lider olabilme yeteneğinin farkın-
da. Bu nedenle seçimlere katılmama kararıyla da 
“bensiz seçim olmaz” mesajı vermeye çalışıyor.

Irak siyasetinin etkili isimlerinden ve mevcut parlamentodaki en güçlü grup olan Sairun Liste-
si’nin lideri Sadr’ın Ekim 2021’de yapılması planlanan erken genel seçimlere katılmama kararı 

alması, ülkedeki siyasi dengeleri birçok yönden etkileyebilir

IRAK SIRAK SiiYASETYASETii
NEREYE GNEREYE GiiDDiiYORYOR??

Belçika’da kovid önlemleri gevşedi

Seçimleri ne bekliyor?
MEVCUT tabloda ülkenin en etkin siyasi figürle-
rinden Sadr’ın seçimlere katılmama kararı alması, 
Şii temsiliyetinin zayıflayacağı anlamına geliyor. 
Bu durum, seçime katılımın ve dolayısıyla halk 
desteğinin düşük kalması nedeniyle seçimlerin 
meşruiyetine gölge düşürecektir. Nitekim 2018 
seçimlerinde katılımın yüzde 45’te kalması meş-
ruiyet tartışmalarına yol açmıştı. Yani seçimlerin 
akabinde oluşacak herhangi bir hükümet kompo-
zisyonu halkın önemli bir kesimini temsil etme-
yecek. Nitekim Başbakan Kazımi’nin Şii bloklarla 
yaptığı görüşmede Sadr hareketinin katılımı 
olmadan seçimlerin olamayacağını belirttiği iddia 
edildi. Bu yüzden seçimlerin ertelenmesi, şimdilik 
zor görünüyor olsa da, muhtemel. Öte yandan, 
parlamentoda Sadr blokunun yokluğu önümüzde-
ki siyasi sürecin felci anlamına gelmese de siyaset 
sahnesini daha karmaşık hale getirecek. Çoğu 
aktör seçimlerin ertelenme görüşünü benimseme-
se de Sadr hareketinin katılmadığı bir seçim siyasi 
alanda büyük bir boşluk yaratacak. Bu bağlamda 
Sadr’ın kararından en fazla İran yanlısı grupların 
yararlanacağı ortada. Zira İran yanlısı Fetih İttifakı 
2018 seçimlerinde en fazla oyu alan ikinci grup 
olmuştu. Sadr hareketinin seçime katılmaması ve 
seçim sonrası mezkûr aktörlerin belirleyici konum 
elde etmeleri Sadrcı kitlelerin muhalefet olarak 
sokağa dönmesini beraberinde getirebilir. Özellikle 
2019’dan itibaren devam eden protestoları temsil 
eden bazı partilerin seçim boykotu da dikkate 
alındığında Irak sokaklarında tansiyonun daha da 
yükselmesi kuvvetle muhtemel.

İsrail’in Kanal 12 televizyonunda yer alan ha-
berde, Tel Aviv yönetiminin elindeki 80 bin doz 
Kovid-19 aşısının son kullanma tarihinin bu gece 
dolacağı belirtildi. Son kullanma tarihi dolacağı için 
imha edilecek aşıların, BioNTech-Pfizer firmalarınca 
ortaklaşa üretilen türden olduğu ifade edildi. İsrail, 
bu ay başında varılan takas anlaşma kapsamında 
stoklarındaki son kullanma tarihi yaklaşan 700 bin 
doz BioNTech-Pfizer aşısını Güney Kore’ye vermişti. 
Anlaşma kapsamında, Güney Kore, BioNTech-Pfi-
zer’dan eylül ve ekimde alacağı 700 bin doz aşıyı 
İsrail’e verecek. Son kullanım tarihi yaklaşan aşıları 
Filistin ile takas etmek istemişti İsrail, 18 Haziran’da 
son kullanım tarihi yaklaşan Kovid-19 aşılarını 
Filistin ile takas etme konusunda anlaşmıştı. Anlaş-
ma kapsamında İsrail, elindeki 1 milyondan fazla 
BioNTech-Pfizer aşısını Filistin’e teslim edecekti. Kar-
şılığında ise Filistin’in BioNTech-Pfizer’dan eylül ve 
ekimde alacağı aşılar İsrail’e gönderilecekti. Filistin 
yönetimi, 18 Haziran’da İsrail’in vereceği aşıların son 
kullanım tarihinin kısa sürede dolacağı gerekçesiyle 
anlaşmayı iptal etmişti.

İsrail yönetiminin son kullanma tarihi 
dolacak 80 bin doz yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) aşısını imha edeceği bildirildi

İsrail aşı imha edecekİsrail aşı imha edecek
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Ural, “Çocukların belli yaş aralıklarında algıladıkları sözcükler 
vardır. Özellikle masallar, soyuta geçişte çok önemli bir un-
surdur ama soyut sözcükler çocuğun algısına giremez. Ço-

cukta sözcük seçimi çok önemlidir” dedi

FRIG Vadisi’nin çeşitli nok-
talarındaki tarihi mekanlar-
da, zaman içerisinde sprey 

boyalarla bilinçsizce görsel kirlilik 
oluşturulması, bölgeye gelen yerli ve 
yabancı turistlerin tepkisini çekiyor. 
Frigya’da son dönemlerde yapılan 
yatırımlar sayesinde turizm potan-
siyelinin artmasıyla birlikte tepkiler 
de dikkate alınarak Afyonkarahisar 
Valiliği tarafından, tarihi dokunun 
görsel kirliliğini temizlemek için 
harekete geçildi. Vadideki tarihi 
yapılarda 3 etap şeklinde başlatılan 
restorasyon ve konservasyon çalış-
malarının ilki, İscehisar ile Bolvadin 
ilçelerinde tamamlandı. İkinci etap 
çalışmaları ise Frigya’nın İhsaniye 
ilçesindeki Ayazini köyündeki eski 
yerleşim yerleri, oyma kaya mezarla-
rı, tarihi kiliseler ve şapellere verilen 
görsel kirliliğin temizlenmesiyle 
sürüyor. Afyonkarahisar Valisi Gök-

men Çiçek, sosyal medya hesabından 
yaptığı açıklamada, “Bölgeye kur-
duğumuz yeni kamera sistemleriyle 
sürekli kontrol edeceğiz. Sorumlula-
ra gereken cezaları vereceğiz. Ancak 
insanın içi acıyor. Bunları silmek o 
kadar zahmetli, ayrıca maliyeti var. 
Değerlerimizi birlikte korumalıyız.” 
ifadesini kullandı.

Kumlama tekniğiyle temizleniyor

İl Kültür ve Turizm Müdürü 
Mehmet Tanır, Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı 
Restorasyon ve Konservasyon 
Bölge Müdürlüğündeki uzman-
ların, tarihi yapıtların üzerindeki 
görseller için temizleme çalışması 
yaptığını söyledi. İscehisar ve Bol-
vadin ilçelerinde projenin birinci 
etabının gerçekleştirildiğini dile 
getiren Tanır, şöyle devam etti: 

“Bu çalışmalar öncesinde bölgede 
güvenlik kameraları ve fotoka-
panlar kuruldu. Ayrıca burada 
bekçilerimiz ile atlı jandarma 
ekibimiz de sürekli görev yapacak. 
Şu anda ikinci aşamadaki Aya-
zini köyündeki 3 bin yıllık tarihi 
yapıtlardaki yazılar kumlama 
tekniğiyle temizleniyor.” Tanır, 
insanlığın ortak mirası Ayazini 
köyündeki tarihi yapılara zarar 
verilmemesi gerektiğini vurgula-
dı. Toplumun bu konuda duyarlı 
olması gerektiğini dile getiren 
Tanır, “Biz buralara yazı yazan 
insanları cezalandırıyoruz. Ben 
tekrar gençlerimize bunu hatır-
latıyorum. Gençlerimiz, aşklarını 
tarihi yapılara değil, gönüllerine 
yazsınlar.” diye konuştu.
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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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TÜRKIYE’DE çocuk edebiyatının 
duayen isimlerinden, gazete-
ci yazar Yalvaç Ural, “Çocuk 

edebiyatı, bir kuyumcunun, bir yüzüğün 
üzerine minik inciler kakması gibidir. 
Taş kakmacılığıdır çocuk edebiyatı. 
Her milimetreyi, her inceliği bulup, 
ona göre, o taş düşmeyecek şekilde 
yerleştirmen ve bütün güzelliğiyle ona 
sunman gerekir. O da okurken hiçbir 
şeye takılmadan, su gibi okuyup, bitirip 
içselleştirmelidir.” dedi. Kariyeri bo-
yunca aralarında Miço’nun da olduğu 
çok sayıda dergiyi minik okurlarla bu-
luşturan, İngilizceye çevrilen “Gölcüğü 
Küçük Avcılar” öyküsü 1996’da Oxford 
University Press tarafından ortaöğretim 
çocukları için hazırlanan “Dört Türk 
Öykücüsü” kitabına giren, mini kitap 
olarak basılan “Sihirli Pabuçlar” eseri 
Hollanda televizyonunda 27 bölümlük 
animasyon çizgi film olarak yayınlanan, 
eserleri “Çingenece” dahil çok sayıda 
dile çevrilen 76 yaşındaki yazar, çocuk 
edebiyatını, çocuk edebiyatıyla geçen 
yaşam serüvenini ve “Gülendam Ne-
nem, Rumi, Annem ve Ben” adlı yeni 
kitabını anlattı. Ural, edebiyat dergi-
lerine yetişkin şiirleri yazarak mesleğe 
başladığını söyleyerek, “1978’de dün-
yada UNESCO tarafından ‘Çocuk Yılı’ 
ilan edildi. Bütün dünyada çocuklarla 
ilgili çalışmaların az yapıldığı, bizde de 
çocuklar için sayısal olarak neredeyse 
yok denecek kadar az yazar kadrosu 
olduğu zamandı. O zaman bütün büyük 
yazarlar, Aziz Nesin, Yaşar Kemal, 
Orhan Kemal, Nazım (Hikmet Ran), o 
kadar çok ki, saymakla bitmez, İbrahim 
Örs, Mümtaz Zeki Taşkın, Tarık Dur-
sun K., Kemalettin Tuğcu ve hatta bazı 
büyük yazarların çocuklar için yazdığı 
öyküler vardı. Bu edebiyat yürüdü.” 
diye konuştu.

Eskiden “folklör derlemecileri” 
olduğunu dile getiren usta yazar, şun-
ları kaydetti: “Mesela Hans Christian 
Andersen de bana göre bir derleme-
ciydi. Hatta İstanbul’a kadar gelip, 
küçük bir çocuğun elinde küçük bir 
testi, sapında da bir kuş görür. Aklında 
hemen bir masal beliriverir. Bu çocuğa 
Türkçe bilip de masalı anlatamadığı 

için çok üzüldüğünü yazar anılarında. 
Yani buralara gelmiş, masal toplamış-
tır batılılar. Batı çocuk edebiyatında, 
doğudan alınmış inanılmaz masallar 
vardır. Hatta bir Fransız oyun yaza-
rının, Mevlana’dan aldığı ama Binbir 
Gece Masalları’ndan seçtim dediği, ne 
Mevlana’nın adını yazdığı ne de kay-
nağını gösterdiği bir tiyatro oyunu bir 
de öykü kitabı vardır. Doğu, batıyı çok 
beslemiştir.”
Anneannem edebiyatı severdi

Yalvaç Ural, anneannesi Gülen-
dam’ın yaşamındaki etkisine de 
değinerek, “Çocuk edebiyatına olan 
yakınlığımı geliştiren, bu konuda beni 
besleyen, bana kendi kültürümüzle ilgili 
inanılmaz tekerlemeler, bilmeceler, 
bulmacalar, masallar, destanlar hatta 
fabl diyebileceğimiz hayvan masalları 
ve fıkralar anlatan, benimle beraber 
pek çok kuşağı besleyen bir anneanne-
ye sahibim ben.” ifadelerini kullandı. 
Annesinin 1920 doğumlu ve cumhuriye-
tin ilk öğretmenlerinden biri olduğunu 
söyleyen yazar Ural, şu bilgileri verdi: 
“Çapa Öğretmen Okulu mezunu. Ba-
bamla ikisi bizi kitaplarla besledi. İkisi 
de memurdu, biri öğretmen biri ofis 
müdürü. Bütün hayatımız bir yerden bir 
yere tayin olarak geçti. Benim bildiğim 
Tokat Artova, Bedirli’den başladı. 
Karı koca Sarıkamış’a gider, oradan 
Konya Ereğlisi’ne, Karapınar’a, Uzun 
Köprü’ye, oradan da İstanbul’a gelmiş. 
Sonunda İstanbul’a gelişimiz, benim 
Kabataş Lisesi’ne ilk sene yatılı olarak 
girmemle başladı. Sonra annemle ba-
bam geldi. Kars’tan Edirne’ye uzanan 
bir yolculuk. Bu yolculukta tabii siz 
anneannenizle doyduğunuz gibi, ayrı 
lehçeler, kültürler, söyleyiş biçimleri, 
atasözleri, deyişler, masallar, efsane-
ler ve ayrı öykülerle besleniyorsunuz. 
Sözcük dağarcığınız inanılmaz doluyor. 
Dolunca da siz bu zenginlikle dilinize 
sarılıyorsunuz. Karapınar’da okurken, 
iki öğretmen çocuğu ve iki de kasaba-
nın ileri gelenlerinin çocuklarından 
oluşan dörtlü bir arkadaş grubu vardı. 
Mehmet, Peker, Hikmet ve Yalvaç. Bir 
de arada Hüseyin diye bir arkadaşımız 

vardı. Biz sınıfın az kitap okuyanların-
dandık, öğretmen çocukları olmamıza 
rağmen. 1953, Konya Karapınar... Çok 
ilginç bir yerdir orası, Acıgöl’ü ile meş-
hur. Efsane Meke Gölü, şimdi hepsi 
kurudu. Karapınar’ın deresi vardır. 
Hatta ben o derede geçen bir öykü 
yazmıştım. O öykü, Oxford Üniversite-
sinin ilk ve ortaokullar için hazırladığı 
kitapta yer aldı. Sait Faik (Abasıyanık) 
ile ikimiz yer aldık.” Tarık Dursun 
K., Aziz Nesin, Yaşar Kemal ve Ülkü 
Tamer gibi Türk edebiyatının önemli 
isimlerinin kendisini çocuk edebiyatına 
yönelttiğini söyleyen Ural, “Bir öykü 
kitabım Kültür ve Turizm Bakanlığınca 
basıldı. Ben onu, bir yazarın çocukluk 
dönemini anlatan öyküler kitabı olarak 
göndermiştim. Bir yazar, ben bunu 
çocuk edebiyatı içinde basacağım dedi 
ve öylece basıldı o kitap. Sonra iki par-
mağını kaybeden bir müzisyen çocuğun 
hikayesini yazdığım, Uzun Köprü’den 
okul arkadaşımızın öyküsü, 1979’da 
uluslararası yarışmada şiir birincilik 
ödülü aldı. Şiir öyküydü o. Sonra Make-
donca, Arnavutça, Sırpça ve Hırvatçaya 
çevrildi, oralarda yayınlandı.” bilgisini 
paylaştı.

Ural, son dönemde Türkiye’ye özgü 
yeni bir çocuk edebiyatı ortaya çıktığı-
na işaret ederek, “Bu, ithal kitaplarla 
modaya döndü. Her önüne gelenin 
hiçbir yazarı tanımadığı halde çocuk 
kitapları yazmaya eğilim gösterdiği bir 
kaosa döndü ortam. Dile bakılmadan, 
çocukların yaş gruplarına göre seçim-
ler yapılmadan, bir sele döndü ve aldı 
başını gitti.” dedi.
Batılılar çok cahildi

Anadolu’nun her karışında etkili 
olan farklı medeniyetlerin edebiyatı 
beslediğinin altını çizen Ural, Anadolu 
topraklarında Persler, Troyalılar, Luvi-
ler, Galyalılar, Türkler, Kürtler, Frigler 
ve Hititler gibi birçok farklı kültürle ve 
halkla karşılaşıldığını söyledi. Yalvaç 
Ural, Afyonkarahisar’daki Emirdağ’ın 
Friglerin başkenti Amorium olduğuna 
vurgu yaparak, şöyle devam etti: “Biraz 
ileri gidince dünyaya öyküleri, efsane-
leri yayılmış, herkesin bildiği Midas. 

Ankara’ya yakın bir yerde höyüğü var 
ve mezarı bulundu. Orada bir müzemiz 
var. ‘Uzun kulaklı Midas, eşek kulaklı 
Midas’ diye öyküleri dünyanın her ye-
rinde yaygınlaşmış. Batılı o kadar cahil 
ki, bu topraklardaki kültürü Yunanlılara 
bağlamış, Yunan kültürü olarak bunlar 
dünyaya tanıtılmış. Oysa ne Hititler Yu-
nanlıdır, ne Frigyalılar. Hatta alfa, beta 
dediğimiz, a, b, c gibi harf dizilimini ilk 
kullananlar Friglerdir. Friglerin bu dille 
yazılı metin üretmesinden 400 yıl sonra 
Yunanlıların bu dili öğrendikleri ve alfa, 
betaya sahip oldukları söyleniyor.” Tari-
hin iki önemli yazarı Heredot ile Home-
ros’un Anadolu topraklarından çıktığına 
da dikkati çeken Ural, “Biri Bodrumlu, 
biri İzmirlidir yani bu toprakların insan-
ları ama o zamanlar pasaport olmadığı 
için insanlar kuşlar gibi, pasaportsuz her 
tarafa gidip gelebiliyordu. O kültür-
lere, şurada Amorium’daki kültüre 
sahip çıkmadığımız için, bu toprakların 
masalları yıllarca bütün dünyaya, Ezop 
masalları, Yunan masalları olarak 
anlatılmış. 1870’lerde ya bir Danimar-
kalı ya da Finli bir yazar, hazırladığı 
bir Ezop kitabının başına şöyle yazmış: 
‘Frigyalı Ezop’un masallarıdır.’ Yani o 
masallar, dünyada çocukların en sevdiği 
halk masalları, şuradaki topraklarda 
yaşamış insanlardan çıkmıştır. Burası 
böyle. Karatepe’ye gidiyorsun, başka bir 
kültür. Bodrum tarafları, Homeros ve 
İlyada destanı, Troya efsanesi. Yuna-
nistan, Troya efsanesini de kendisine 
mal etmiş.” dedi. Ural, Fatih Sultan 
Mehmed’in Yunanlıları yendiği zaman, 
“Hektor’un intikamını aldım” dedi-
ğini sözlerine ekleyerek, şunları dile 
getirdi: “Atatürk, Yunanlıları İzmir’den 
kovduğu zaman haritayı çadıra getirip 
göstermişler. ‘Buralardan çekildiler 
efendim.’ dediklerinde, Sabahattin 
Eyüboğlu’nun açıkladığı bir şeydir bu, 
Atatürk, ‘Nihayet Hektor’un intikamını 
aldık.’ diyor. Yani o da kültürümüzden 
sayıyor. Fatih gibi değerli bir padişah 
ki hiç biriyle kıyaslanamaz. Hiçbiri, 
Fatih’in yarısı olamaz benim için. Çok 
değerli olanlar var ama Fatih bir başka. 
6-7 dil bilen bir adam, Fatih, Troya’ya 
gidiyor, ‘Buranın halkı nasıl yenildi? 

Bu topraklar benimdi ve halkım nasıl 
yenildi?’ diyor ve araştırıyor. ‘Deniz ne 
kadar çekilmiş?’ diyor. Kritovulos diye 
bir tarihçisi var yanında gezdirdiği, onun 
tarihini yazan insan. İlyada ve Odysseia 
ya Latincedir ya da eski Yunancadır. 
Fatih’in analığı Yunanlıydı ve Fatih Yu-
nanca biliyordu. İlyada ve Odysseia’yı 
buldurup okuyor el yazmasını. Sonra 
kendi kütüphanesine koyuyor. Midilli’yi 
aldığı zaman çok iyi bir hattata yeniden 
yazdırıyor ve onu da alıp kütüphanesine 
koyuyor. Ekrem Akurgal hoca, ‘1461’de 
Fatih’in kütüphanesine koydurduğu 
kitapları 1912’ye kadar hiçbir padişah 
okumadı ve 1912’de de bunu yine Rum 
asıllı bir İzmir milletvekilimiz Türkçe-
ye çevirdi ve biz böyle okuduk.’ diyor. 
Böyle değerli, bilgili, akıllı, aydın insan-
lar... 1453’ten bu yana neredeyse 600 
sene geçti, bu kadar yılda okumamış, 
ilgilenmemiş ve bu kültürü anlamamış 
olmamız o kadar ayıp ki.”
Mesnevi’yi uzun yıllar okudum

Türk edebiyatında Mevlana’nın öne-
mine de vurgulayan Ural, “Mevlana’nın 
türbesi var Konya’da. Onun öldüğü gün 
Şeb-i Arus olarak kutlanılır. Mesnevisi, 
din kitabı, şiirleri falan var ama bu iş 
böyle değil. Mevlana, doğu bilimcile-
rinin, ‘dünyanın en büyük şairlerinden 
biri’ dediği, çok önemli bir şair. Mev-
lana’nın, yanlış söylemek istemiyorum, 
Mesnevi’sini bırak, zaten 800 sayfadan 
fazladır, sadece rubailerinin ve gazel-
lerinin yer aldığı kitaplarının içinde 45 
binin üstünde mısra var. Ayrıca ‘Fihi 
Ma Fih’, ‘Mektubat’, ‘Divan-ı Kebir’ ve 
‘Mesnevi’ ile bir kitabı daha var. Bunlar 
için 10 yılını harcamıştır. Bu kültürler 
bizim diyorum ya, şurada Bergama’da 
bir yer var. 200 bin esere yakın bir kü-
tüphanesi ve hastanesi olan bir yerde, 
burada, Mevlana’nın Galenos, dünya-
nın Galen dediği bir doktor yaşamıştır, 
Lokman Hekim... İnsan anatomisini 
ezbere bilen, çok iyi çözümlemiş ve 
bugün hala dünya tıbbına örnek gösteri-
len, 350’ye yakın doğal ilacı bulmuş çok 
önemli bir adam. Hatta o ölmeden önce 
oradaki hastanenin kapısında, ‘Buraya 
ölüm giremez’ yazarmış.” diye konuştu.

Çocuklar için sözcükler
ÇOCUKLARA yönelik kitap yazmanın incelik-
lerine de değinen Ural, şunları söyledi: “Çocuk 
kitabı yazanlar şunları bilmeli; 3-6, 6-8, 8-12 yaş 
grubu ya da başkalarına göre 3-6, 6-9, 9-12, 12-
15 yaş grubuna göre sıralanır çocuk kitapları. 
Bu sıralamalar aslında şunun içindir; çocukla-
rın belli yaş aralıklarında algıladıkları sözcükler 
vardır. Bazı sözcükleri algılayamazlar. Özel-
likle masallar, soyuta geçişte çok önemli bir 
unsurdur ama soyut sözcükler çocuğun algısına 
giremez. Yani ‘kavram’ sözcüğünü algılaya-
mayacak bir çocuğa kavramı anlatamazsın. Bir 
öyküde ‘soyut’ sözcüğünü geçirdiğinizde, soyut 
bir olayı, deyişi ya da anlatı biçimini çocuğa 
aktardığınızda, çocuk anlamadığı zaman masalı 
bırakır. Bilmediği bir sözcükle karşılaştığında, 
o sözcük oyunsal bir özellik ya da kişi adıyla 
bağdaşmıyorsa, çocuk o kitabı elinden bırakır. 
Çocukta sözcük seçimi çok önemlidir.” Yalvaç 
Ural, çocuk edebiyatıyla uğraşan kişilerin ken-
dilerini düzeltmesi gerektiğinin altını çizerek, 
“Çocuk edebiyatı, bir kuyumcunun yüzüğün 
üzerine minik inciler kakması gibidir. Taş kak-
macılığıdır çocuk edebiyatı. Her milimetreyi, 

her inceliği bulup, ona göre, o taş düşmeyecek 
şekilde yerleştirmen ve bütün güzelliğiyle ona 
sunman gerekir. O da okurken hiçbir şeye 
takılmadan, su gibi okuyup, bitirip, içselleş-
tirmelidir. Yetişkin yazarlığı, bilezik yapmaya 
benzer. Çocuk edebiyatımızın ayaklarının yere 
basması için gerçekten bir çaba içine girip, 
kendi geçmişimizi, kültürümüzü, edebiyatımızı 
da bilip, pek çok şeyi bunun üzerine koymak 
gerekir. Günümüzde küçük bir hikaye yazan, 
hemen onu okul öncesi kitaba çeviriyor.” şek-
linde konuştu. Bugüne kadar henüz basılmamış 
olanlarla birlikte 100 kitabı kaleme aldığını 
kaydeden Ural, bazı eserlerinin 26 dile çevrildi-
ğini dile getirdi.

COCUK EDEBCOCUK EDEBiiYATIYATI
GGiiBBiiSSii YOK YOK



FENERBAHÇE Teknik Direktörü Vitor 
Pereira, Zwolle ile oynanan hazırlık maçı-
nın 11’ine göre değişikliğe gitmedi. Pereira, 

“Altay, Szalai, Tisserand, Novak, Osayi-Samuel, 
Gustavo, Zajc, Ferdi, Pelkas, Mesut, Serdar” 11’i 
ile sahaya çıktı. Greuther Fürth Teknik Direktö-
rü Stefan Leitl ise “Burhert, Bauer, Fen, Hirigo-
ta, Ambiama, Sarpre, Yung, İtter, Barry, Seguin, 
Green” ilk 11’i ile mücadeleye başladı. Fener-
bahçe’nin gollerini 4’üncü dakikada Zajc, 8’inci 
ve 30’uncu dakikada Serdar Dursun attarken 
Greuther Fürth’ün gollerini ise 34’üncü dakikada 
Barry ve 76’ncı dakikada Leweling kaydetti. 

9 değişiklik birden
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, 

mücadelenin ikinci yarısında 9 oyuncu değiştirdi. 
Portekizli teknik adam; Serdar, Mesut, Novak, 
Gustavo, Ferdi, Pelkas, Zajc, Osayi-Samuel, 
Szalai’nin yerlerine Valencia, İrfan Can, Dirar, 
Serdar, Caner, Ozan, Mert Hakan, Samatta, 
Zanka’yı oyunda dahil etti.

Altay 90 dakika 
oynadı

Fenerbahçe’nin 
Greuther Fürth ile 
oynadığı hazırlık ma-
çında teknik direktör 
Vitor Pereira, 9 deği-
şiklik yaparken 2 ismi 
değiştirmedi. Sarı-la-
civertlilerde, Altay ile 
Tisserand, 90 dakika 
mücadele etti.

8 futbolcu yoktu
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, 8 

futbolcuya kadroda yer vermedi. Pereira’nın ter-
cihi nedeniyle; Nazım Sangare, Lemos, Caulker, 
Sosa, Muhammed Gümüşkaya ve Sinan Gü-
müş’ün yanı sıra altyapıdan kadroya dahil edilen 
kaleci Osman Ertuğrul Çetin ve Arda Güler, 
Greuther Fürth maçının kadrosuna dahil etmedi.

Olimpiyatta ilginç olaylar!

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

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

Geçen sezonu sollad

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

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

Onyekuru moral buldu

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

GALATASARAY
KRİZDEN ÇIKTI

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

13 madalya kazandlar

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

ÖZEL SPORCULARDAN
ÇOK BÜYÜK BAŞARI

Şampiyonaya hazrlanyorlar

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

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

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

Gasly çok hzl

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

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

Gasly: çok objektifiz

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

Arac daha çok sevdim

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

KARTAL HER 
ALANDA LIDER

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

MUHTEŞEM İSTATİSTİK

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

İKİNCİ DEVREDE 
BEŞİKTAŞ

Beşiktaş - Trabzonspor 1-2 M

Antalyaspor - Beşiktaş 1-1 B

Beşiktaş - Konyaspor 1-0 G

Beşiktaş - Denizlispor 3-0 G

Beşiktaş - Gaziantep FK 2-1 G

Gençlerbirliği - Beşiktaş 0-3 G

Yeni Malatya - Beşiktaş 0-1 G

Başakşehir - Beşiktaş 2-3 G

SAĞLIK EKİBİNE 
ÇİÇEK

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

MKE Ankaragücü ile Demir Grup
Sivasspor karşsndaki puan kayp-

larnn ardndan Belhanda'nn
gönderilişinin şokunu yaşayan 

Galatasaray, deplasmandaki Hes
Kablo Kayserispor galibiyetiyle kriz

ortamndan çkmay başard

Türkiye Özel Sporcular Kadn Milli
Takm, VIRTUS Avrupa Salon 

Atletizm Şampiyonas'nda Avrupa
şampiyonluğuna ulaşt
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Fenerbahçe, hazırlık maçında karşılaştığı Greuther Fürth’ü 3-2 mağ-
lup etti. Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bundesliga 
ekibi Greuther Fürth ile karşılaştı. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda saat 

19.00’da başlayan maçta hakem Can Cengiz düdük çaldı. Cengiz’in 
yardımcılıklarını ise Göktuğ Hazar Erel ile Sabri Üstünel üstlendi

HAZIRLIK maçında Medipol 
Başakşehir, Kasımpaşa’yı 2-1 
yendi. Mücadeleye Başakşe-
hir, Mert, Caiçara, Epureanu, 
Ponck, Emre Kaplan, Mahmut, 
Tolga, Visça, Berkay, Alek-
sic ve Muhammet ilk 11’iyle 
başladı. Kasımpaşa’nın ilk 11’i 
ise Harun, Tarkan, Brecka, 
Feyzi, Eren, Doğucan, Travnik, 
Hajradinovic, Ahmet, Yusuf ve 

Umut’tan oluştu. Başakşehir, 
mücadelenin ilk yarısını 36’ncı 
dakikada Aleksic’in attığı golle 
1-0 önde kapattı. Kasımpaşa, 
48’inci dakikada Tarkan’ın 
golüyle skoru 1-1’e getirdi. 
53’üncü dakikada Başakşehir, 
Deniz Türüç’ün golüyle 2-1 
öne geçti. Kalan dakikalarda 
başka gol olmayınca Başakşe-
hir, mücadeleyi 2-1 kazandı.

Beşiktaş 
için ağır

Başakşehir, Kasımpaşa’yı mağlup etti

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, 2’nci 
hazırlık maçında Yukatel Kayserispor ile karşılaştı. 
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde oynanan mü-
cadele Kayserispor’un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi

Süper Lig ekiplerinden Göztepe’nin golcü futbolcusu Adis Jahovic, bütün takımların iyi transferler 
yaptığını belirterek, yeni sezonda Türkiye’nin en golcü yabancı oyuncusu olmayı hedeflediğini söyledi

Gürcistan’ın iki sporcusu madalya aldıktan sonra yasağa rağmen 
şehir turu yaptıkları için ülkelerine gönderildi. Fransız boksör 

Mourad Aliev ise rakibine diskalifiyeyle yenilme kararını veren 
hakeme tepki gösterdi, 30 dakika ringden ayrılmadı

SİYAH beyazlılar karşılaşmaya Ersin- 
Necip, Welinton, Mehmet, N’Sakala, 
Josef, Atiba, Salih, Gökhan, N’Kou-

dou ve Kenan ilk 11’iyle çıktı. Konuk ekip 
Kayserispor’un ilk 11’i ise Doğan- Kolovet-
sios, Hosseini, Fernandes, Onur, Luckas-
sen, Kvrzic, Carole, Avramovski, İlhan ve 
İbrahim’den oluştu. Beşiktaş karşılaşmaya 
üstün başlasa da pozisyonları değerlendi-
ren Kayserispor oldu. Sarı kırmızılılar 23 
ve 29’uncu dakikalarda Luckassen’in attığı 
gollerle devreyi 2-0 önde kapattı. 35’inci 
dakikada sakatlanan Welinton, yerini genç 
stoper Serdar’a bıraktı. 2’nci devreye değişik-
liklerle başlayan Sergen Yalçın, Utku, Vida, 
Rıdvan, Kartal Kayra, Oğuzhan ve Güven 
Yalçın’ın sahaya sürdü. Pozisyon bulmakta 
zorlanan siyah beyazlılara karşı, defans arka-
sına atılan toplarla etkili olan Kayserispor, 
76’ncı dakikada oyuna yeni giren Gökhan’ın 
attığı golle skoru 3-0’a getirdi. Karşılaşma bu 
skorla sona erdi. Beşiktaş ile Kayserispor’un 
oynadığı hazırlık maçını Ümit Milli Takım 
Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, A Milli 
Takım Yardımcı Antrenörü Bayram Bektaş 
ve siyah beyazlılarla sözleşmesi sona eren 
Cenk Tosun da izledi.

Buse Naz Çakıroğlu olimpiyat
madalyasını garantiledi
TOKYO 2020 Olimpiyat 

Oyunları’nda 51 kiloada ringe 
çıkan Buse Naz Çakıroğlu, 

Tayland’dan Jutamas Jitpong’u 5-0 
mağlup ederek adını yarı finale yaz-
dırdı. Buse Naz bu sonuçla olimpiyat 
madalyasını garantiledi. Kokugikan 
Arena’da ringe çıkan Milli boksör, 
karşılaşmanın başında üstünlüğü-
nü kurdu. İlk raundu 4-1 kazanan 
Buse Naz, ikinci raundu ise rakibine 
sayı  vermeden 5-0 kazanmayı bildi. 

İyi oyununu son raundda da sürdü-
ren Çakıroğlu, 5-0 kazanarak yarı 
finale yükseldi. Olimpiyat Oyunla-
rı’nda madalyayı garantileyen Buse 
Naz Çakıroğlu’nun 51 kilo yarı 
finalindeki rakibi ise 4 numarılı se-
ribaşı Çin Taipeisi’nden Hsiao-Wen 
Huang oldu. Milli 
boksör, yarı 
final maçına 
4 Ağustos’ta 
çıkacak.

Buse Naz Çakıroğlu olimpiyat
madalyasını garantiledi

İyi oyununu son raundda da sürdü-
ren Çakıroğlu, 5-0 kazanarak yarı 
finale yükseldi. Olimpiyat Oyunla-
rı’nda madalyayı garantileyen Buse 
Naz Çakıroğlu’nun 51 kilo yarı 
finalindeki rakibi ise 4 numarılı se-
ribaşı Çin Taipeisi’nden Hsiao-Wen 
Huang oldu. Milli 
boksör, yarı 
final maçına 
4 Ağustos’ta 
çıkacak.

Sarı-lacivertli ekipte 
sakatlığı sebebiyle 
Zwolle maçında forma 
giyemeyen Samat-
ta, Greuther Fürth 
mücadelesine yedek 
soyundu. Tanzanyalı 
futbolcu mücadelenin 
64’üncü dakikasında 
oyunda dahil oldu. 
Euro 2020’de Da-
nimarka Milli Takı-
mı’nda yer aldığı için 
kampa geç katılan 
Zanka, Greuther 
Fürth maçında yedek-
ler arasında yer aldı. 
Danimarkalı futbolcu 
mücadelenin 72’nci 
Szala’inin yerine 
oyuna girdi. Zanka, bu 
sezon ilk kez sarı-laci-
vertli formayı giydi.

Samatta 
ikinci yarı 

oynadı
Sarı-lacivertli ekipte 

Samatta 
ikinci yarı 

oynadı

FENERBAHCE
UMUTLU

2020 Tokyo Olimpiyatları’nda 
gümüş madalya kazanan Gürcis-
tan’dan Vazha Margvelashvili ile 

Lasha Shavdatuashvili, yasak olmasına 
rağmen şehir turu yaptıkları için ülke-
lerine gönderildiler. Tokyo Olimpiyat 
Komitesinden yapılan açıklamaya göre, 
judoda gümüş madalya kazanan Gürcü 
sporcular, karşılaşmalar bittikten sonra 
şehir merkezine gitti. Kovid-19 tedbir-
leri kapsamında şehre çıkması yasak 
olan sporcular kuralları çiğnedikleri için 
ülkelerine geri gönderildi. Gürcistan 
Büyükelçiliği de konuyla ilgili yaptığı 
açıklamada, sporcuların davranışından 
dolayı özür diledi.

Fransız boksör tepki gösterdi
Fransız boksör Mourad Aliev, Büyük 

Britanyalı Frazer Clarke’a diskalifiyeyle 
elendiği maçta hakeme tepki göstermek 
için yaklaşık 30 dakika ringden çıkmadı. 
+91 kiloda ilk raundu kazanan Aliev, 
ikinci raundun sonuna doğru hakem 
tarafından diskalifiye edildi. Bu karara 
uzun süre tepki gösteren Fransız boksör, 
ringden yaklaşık yarım saat boyunca ay-
rılmayarak karara tepkisini ortaya koydu.

Gana’dan 29 yıl sonra madalya
Gana, 29 yıl sonra ilk olimpiyat ma-

dalyasını garantiledi. Boksta erkekler 57 
kiloda yarı finale çıkan Ganalı Samuel 
Takyi, olimpiyat madalyasını garanti-
leyerek ülkesinin tarihine geçti. Gana, 
2020 Tokyo’dan önce son olimpiyat 
madalyasını 1992 Barselona’da elde 
etmişti.

YENİ sezon hazırlıkları kap-
samında Erzurum’un Palan-
döken Dağı eteklerindeki 

Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ndeki 
kamp dönemini tamamlayan Gözte-
pe’nin 34 yaşındaki forvet oyuncusu 
Adis Jahovic, yeni sezon hazırlıkla-
rı, Süper Lig ve kariyeri hakkında 
açıklamalarda bulundu. Yeni sezona 
sıkı şekilde hazırlandıklarını belir-
ten Kuzey Makedonyalı golcü, “28 
Haziran’da hazırlıklarımıza başladık 
ve o Günden beri çok sıkı bir şekilde 
çalışıyoruz. Yeni transferlerle çok iyi 
şekilde çalışıyoruz. Umarım kamp 

sonuna kadar böyle çalışmaya devam 
ederiz.” dedi. Jahovic, Süper Lig’in 
ilk haftasında Fraport TAV Antal-
yaspor ile karşılaşacaklarını anlata-
rak, iyi çalışarak Akdeniz ekibinin 
karşısına iyi şekilde çıkmak istedikle-
rini anlattı.

Kaliteli isimler geliyor
Birçok ülkede futbol oynadığı ha-

tırlatılınca Türkiye’deki Süper Lig’e 
değinen Jahovic, “İsviçre, Rusya, 
Ukrayna ve Hırvatistan’da oynadım. 
Aslında seviye aynı gibi. Türkiye’deki 
her takım çok iyi ve her sene takım-

lara çok kaliteli oyuncular geliyor. 
İsviçre’de biraz daha kalite ve 
teknik öne çıkıyordu ama aynı kalite 
Türkiye’de de var. Türkiye’de daha 
agresif oyun oynanıyor. Şu anda her 
takım iyi oyuncular transfer ediyor. 
Süper Lig’de her takım çok iyi ve 
her takım her takımı yenebilecek 
seviyede. Daha önce bir takım diğer 
takımları rahat şekilde yenebiliyordu 
fakat artık şu anda öyle bir güç farkı 
kalmadı. Zaten bunu maçlarda da 
görüyorsunuz. Her takım maça iddia-
lı çıkıyor ve birbirlerine diş geçirebi-
liyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Jahovic’in hedefl eri büyük



Kasımpaşa ile ilgili olarak Türkiye 
Futbol Federasyonu’na (TFF) yaptığı 
Futbol Disiplin Talimatı’nın 48’inci 
maddesinde yer alan ‘sahtecilik ve 

yanıltma’ başlıklı başvurusu ile ilgili 
olarak Erzurumspor’un isteği üzerine 
hafta içerisinde duruşmalı toplantı yapan 
Tahkim Kurulu, mavi beyazlı ekibin avu-
katı M. Emin Özkurt’un hem 59 sayfadan 
oluşan yazılı hem de yaklaşık 1 saat süren 

sözlü savunmasını dinledi. Avukat Öz-
kurt’un Kasımpaşa’nın yaptığı “Şenol Can 
hocamız değil, yöneticimizdi” savunma-
sına, Kasımpaşa’nın resmi hesaplarından 

yapılan, “Kulübümüz teknik direktör 

Şenol Can ile sezon sonuna kadar anlaşma 
sağlamıştır” açıklamasını, yine bu yön-

deki twitter paylaşımlarını, Şenol Can’ın 
takımını maçlarda sevk ve idare ettiğini 

gösteren yayıncı kuruluştan alınan maç gö-
rüntülerini de delil olarak sunduğu Tahkim 
Kurulu, başvuruyu inceleme kararı aldığını 
duyurdu. Birkaç gündür dosyayı inceleyen 
ve önümüzdeki hafta içerisinde kararını 

açıklaması bekleniyor.

STATLARA girişler ile ilgili ya aşı ya 
da PCR testi uygulamasının getirilmesi 

gerektiğini söyleyen Ali Koç, “Aşıya teşvik 
açısından son derece etkili olmuş tebrik 
etmek lazım. Umarım alınan bu kararlar 

stattan stada, maçtan maça değişmez uma-
rım her yerde aynı şekilde uygulanır. Biz 
seyirci yasağına uymaya çalıştık ama gitti-
ğimiz statlarda farklı uygulamalar gördük. 

Yüzde 50’den yüzde 100’e 
artıralım bir öneri yapalım ve 

sadece aşı olanları alalım. Kombinemi maç 
başı bilet mi çıkalım diyoruz. 34 bin kişi 

var kombine sahibi son seyircili sezondan. 
24 bin kapasitede 35 bin nasıl yapacağız 

bunları düşündük. Bu sezon nasıl yaparsak 
yapalım siz kombine sahipleri hiçbir zaman 

hakkınızı kaybetmeyeceksiniz” dedi.

ALİ KOÇ, transfer haberlerine ilişkin ise 
“Boupendza bir örnek bir kere görüşmedik ama 
zannedersiniz yarın gelecek. Vedat Muric tatile 
geliyor transfere geldi diyorlar. Vedat’ı severiz 
ama o devam ediyor. Hiçbir imza atılmadan 
bugüne kadar transfer duyurmadık. O yüzden 
bizden bir şey gelene kadar çıkan hiçbir şeye 
inanmayın. Bu senenin odağı futbol. Evet spor 
kulübüyüz ama bu senenin odağı futboldur. 
Hocamızla koordineli çalışmalar ortak akılla 

yol haritamız var. En önemlisi de Samandıra. 
Bu iklimi oluşturduğumuza inanıyorum hoca 
ve ekibi sağlıklı bir ortamda çalışacak. Saman-
dıra’yı büyüttük. 11 tane yeni daha rahat büyük 

odalar yaptık. Futbolcularımız açısından 
rahatlatıcı unsur bu da. Samandıra’da-

ki değişim devam edecek. 
Futbolu, şampi-

yon olmayı, 
sevinmeyi 
çok özledik. 

Bu sene o futbol takımında 
formayı taşıyan isimler başta 
olmak üzere bu bilinci bilen 
her birey istisnasız bu ciddiyetle görevlerini 
yapacaktır. Fenerbahçe gibi milyonların sevgisini 
bağlılığını taşıyan bir takımın 7 yıl şampiyonluk-
tan uzak kalması bizlerin daha önemlisi takımın 
üzerinde baskı unsuru oluşturuyor. Takım da 
bundan etkileniyor. Biz bu baskıyı bu sene si-
nerjiye çevirmek durumundayız. Türkiye’de fut-
bolun rengini sarı-laciverte boyamak durumun-
dayız. Zaman zaman düşeceğiz sıkıntılarımız 
olacak kötü geçse de o hafta bir sonraki amaca 
kadar bazı kesimler dünyanın sonu gelmiş gibi 
bir ortam yaratıyorlar. Taraftarımıza sesleniyo-
rum; en düşük anlarımızda size ihtiyacımız var. 
Kazanırken desteklemek kolaydır. Pusuda bek-
leyen bir kadro var. Dolayısıyla ricamız bu sene 
şampiyon olmak. İnşallah hak ettiğimiz noktaya 
varacağız. Sizlerden ricam lütfen o paniğe katıl-
mayın, endişeye mahal vermeyin” diye konuştu. 
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TFF Başkanı hayret edici

Hiçbir imza atılmadı

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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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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Azubuike Demir Grup Sivasspor’daDadaşlar için 
ZOR GÜNLER

HERKESiN iCi
RAHAT OLSUN!

YENİ sezon öncesi 
transfer çalışmalarını 
sürdüren Demir Grup 

Sivasspor, ön libero olarak 
görev yapan Azubuike Okec-
hukwu’nun 2021-2022 sezonu-
nun sonuna kadar kiralanması 
konusunda Medipol Başakşe-
hir Futbol Kulübü ile anlaşma-
ya vardı. Bugün Sivas’a gelen 
Azubuike Okechukwu, Kulüp 
Başkan Vekili Erdal Sarılar’ın 
da katıldığı imza töreninde 
kendisini Demir Grup Si-

vasspor’a bağlayan sözleşmeye 
imza attı. 19 Nisan 1994’te 
Nijerya’nın Katsina şehrinde 
dünyaya gelen Okechukwu 
Godson Azubuike, futbola 
ülkesinde Niger Tornadoes 
takımında başladı. Ardından 
Bayelsa United, Yeni Ma-
latyaspor, Pyramids, Çaykur 
Rizespor ve İstanbul Başak-
şehir FK formasını terletti. 24 
yaşındaki oyuncu kariyerinde 
çıktığı 153 maçta 1 kez gol 
sevinci yaşadı ve 4 asist yaptı.

Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir forması giyen Azubuike Okechukwu’yu renklerine bağladı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, “Göreceksiniz düşünemeye-
ceğiniz bazı oyuncular maaşının bir kısmı ödenme suretiyle ayrı-
lacaklar. Bilinçli bir beklemedeyiz, içiniz rahat olsun” dedi

FENERBAHÇE Kulübü temmuz 
ayı olağan yüksek divan kurulu 
toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisle-

ri’nde gerçekleştirildi. Koronavirüs 
salgını nedeniyle uzun bir süredir 
online olarak gerçekleştirilen toplantı, 
bu sürenin ardından ilk kez yüz yüze 
yapıldı. Başkan Ali Koç, yönetim 
kurulu üyeleri, YDK Başkanı Vefa 
Küçük ve üyelerin katıldığı toplantıda 
yönetim ve denetim kurulu raporları 
okundu. 70-60-50 ve 40 yılını doldu-
ran üyelerin plaketlerinin verildiği 
toplantıda kulüp şube sorumluları ve 
üyeler açıklamalarda bulundu. Son 
olarak söz alan Fenerbahçe Kulübü 
Başkanı Ali Koç, birçok konuya de-
ğindi. Ali Koç, ülke genelinde yaşanan 
orman yangınlarından dolayı canının 
sıkkın olduğunu ifade ederek başladı-
ğı konuşmasında şunları dile getirdi: 
“Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir 
yangın olayıyla karşı karşıyayız. Çıkış 
zamanı pek çok noktadan aynı anda 
çıkıyor olması adeta içimizi dağlıyor. 
Hem can kaybı var yüzlerce yılda 
yetişen bitki örtüsü kaybı var tüm 
canlıların hayatlarını olumsuz etki-
leyen bir durumla karşı karşıyayız ve 
kahrolmuş vaziyetteyiz. Bizler izlerken 
zorlanırken orada yaşayanların neler 
yaşadıklarını düşünmek dahi istemiyo-
rum. Vatanımız bu yangınlarla görmüş 

olduğu zarar tarif edilemez ve 
bütün bunu onarmak büyük 

uğraş ve sabır gerektire-
cektir zaman alacaktır. 

Fenerbahçe olarak 
bizler 19 bin 70 fidan 
açıkladık ama 
bu sembolik bir 
rakam. Fenerbahçe 
Kulübü’nü temsi-
len şunu taahhüt 
etmek istiyorum. 
Hep beraber omuz 

omuza verip bundan 
çok daha büyük bir 

seferberlik yapmamız 
lazım. Biz yönetim kurulu 

olarak tüm Fenerbahçe 
paydaşlarının tüm çabalarını 

bir araya getirip aradaki farkı yönetim 
olarak tamamlayarak 250 bin ağaç dik-
me sözünü sizlerin huzurunda vermek 
istiyorum.” 

Sorumluluğumuzu bilelim
Koronavirüs salgınında dünyadaki 

en iyi performansları gösteren ülkenin 

Türkiye olduğunu vurgulayan Ali Koç, 
“Tabii hatalar oldu beklentinin aksi 
gelişmeler oldu ama modern çağın ilk 
defa tecrübe ettiği böyle bir olayda bü-
yük resme bakmak önemli ülke olarak 
iyi bir iş çıkarttık aşılama konusunda 
da en iyi ülkelerden biriyiz. Bu yüzden 
hep beraber olabiliyoruz bu yüzden 
sezon seyirciyle başlayacağız. Sağlık 
Bakanlığı’na, tüm sağlık personeline 
ve arka plandaki destek sektörlerinin 
hepsinin önlerinde saygıyla eğiliyo-
rum ve Fenerbahçe camiası olarak 
hepsini alkışlamanızı rica ediyorum. 
Yeni dalgalardan bahsediliyor bu da 
bir gerçek tüm ilgili sektörlere kadar 
sorumluluk bize düşüyor. Rehavete 
katılmadan bizlere düşen sorumluluğu 
yerine getirmeliyiz, aşı olmalıyız” diye 
konuştu. 

Art niyet söz konusu değil
25-26 haziranda olağan seçimli ge-

nel kurulun yapıldığını hatırlatan Ali 
Koç, “Yüksek Divan Kurulu seçim-
lerinin ertelenmesiyle ilgili görüşler 
var. Ama şunu da bilmenizi istiyorum 
sanki biz keyifli bir karar alıyormuşuz 
nisan ayına atmışız gibi hava yaratıl-
masına hassasiyet göstermenizi istiyo-
rum. Nisan ayı başlarında önümüzdeki 
seneyi bırakın ayları bile bilmemekle 
beraber seçimli bir ortamın sağlana-
mayacağını gördük. Haziran ayında 
neler olacağını da bilmeden önü-
müzdeki seneye attık. Vefa bey yol 
haritasını çizdi. Tüzüğümüzde böyle 
olağanüstü şartlarda nasıl hareket edi-
leceği yazmıyor. Vefa başkanın çizdiği 
yol haritasında devam etmenin uygun 
olduğunu düşünüyorum. Burada keyfi, 
art niyet veya başka bir düşünce yok. 
Futbolda önümüzdeki sezonda içeri-
den dışarıdan bahsettiğimiz durumlar 
devam edecektir. Yep yeni bir sezona 
hep beraber merhaba diyeceğiz. 
Heyecanımızın, inancımızın, pozitif 
duygularımızın çok yoğun olduğu bu 
süreçte 3 yılın bize kattığı tecrübe ve 
deneyimlerle olimpiyatlarda heyecanla 
takıp ettiğimiz sporcularımız sezon ha-
zırlıklarını ciddi anlamda tamamlama 
olan basketbol ve voleybol ile dinamik 
bir süreçteyiz” dedi.

Hocamıza güveniyoruz
Teknik direktör Vitor Pereira hak-

kında konuşan Ali Koç, “Tanıdık bir 
ismi görev başına getirdik bu karardan 
içim son derece ferah. Biz ne yapsak 

bir kesik, devamlı eleştiriliyor. Bielsa 
dedin onu getirseydin diyorlar. O’nu 
getirseydik inanın bu hayatında kupa 
kazanmamış diyeceklerdi. Merkez 
Hakem Kurulu başkanı siyah-beyaz 
kravatla şampiyonluk kutlamasına 
gidiyor. Pereria seçiminde içimiz 
son derece rahat. Buranın kültürü-
nü, futbol sektörünü, medya, hakem 
dinamiklerini tanıyan biri. Olgunlaş-
mış şekilde geri dönmüş. Son derece 
arzulu, istekli ve dinamik bir arkadaşı 
buraya getirdik. Bu konuda içimiz 
rahat. Hocamızla ilgili çalışıyoruz ne 
yapmaya çalışıyoruz. Öncelikle hoca-
mız elimizdeki kadroyu derinlemesine 
incelemek ve kimlerin gitmesine karar 
vermek istedik. Çok fazla oyuncumuz 
vardı. Biz şunu yapmaya çalışıyoruz 
sahada her şeyini veren bu arma için 
terinin son damlasına kadar savaşan 
sorumluluklarını bilen ve yaşamını 
bu sorumluluklarla sürdüren bir 
takım olmak durumundayız. Hocamız 
bize verdiği raporlar da aşağı yukarı 
oyuncuları belirledi. Bunların bir 
kısmı paylaşıldı, paylaşılmayan isimler 
de var. İçinde bulunduğumuz trans-
fer sessizliği sizi ürkütmesin bunlar 
bilinçli yapılan adımlar. Önemlisi 
takım olmak bu ruhu geliştirmek bunu 
yapmamız engelleyecek futbolcularla 
yolumuz ayırmak yaşatacaklarla yolu-
muza devam etmek. Hocamız nerelere 
ihtiyacı olduğunu belirledi 3 kesin 4 
olabilir direkt 11’e katkı sağlayacak 
oyuncu istiyor. Finansal Fair Play’e 
uymamız lazım, sattığımız kadar oyun-
cu alabiliriz. Harcama limitlerine de 
uymak durumundayız. Manevra alanı-
mız kısıtlama olmakla birlikte alanı-
mız var. Ağustos ayı transfer penceresi 
geçmiş yıllara nazaran farklı olacak. 
Pandeminin olumsuz etkileri geçen 
sezondan çok daha fazla yaşanıyor. 
Biz geçen sene ligi tamamlarken yeni 
sezonda seyircisiz olacağımızı tahmin 
etmiyorduk. Ağustos ayı ilk hafta-
dan sonra yüzlerce oyuncu piyasaya 
gelecek. Çünkü pek çok kulüp ciddi 
finansal sıkıntılar içinde. İlk 5 lig için 
söylüyorum. O kadroları boşaltmak 
zorundalar. Göreceksiniz düşüneme-
yeceğiniz bazı oyuncular maaşının bir 
kısmı ödenme suretiyle ayrılacaklar. 
Bilinçli bir beklemedeyiz, içiniz rahat 
olsun” dedi. 

Fenerbahçe olarak iyi ki diyecekleri 
yeniden doğuşun hikayesini yaza-
cakları bir sezon olmasını dileyen 

Ali Koç, “Bu noktada Türkiye Futbol 
Federasyonu’na değinelim. Son mali 
genel toplantısı için gidelim gitmeyelim 
düşüncesi içerisinde kulüpler birliğiyle 
ortak hareket ederek katılmaya karar 
verdik. Fenerbahçe olarak üstüne basa 
basa vurguladığımız 4 büyükler olarak 
sahiplendiğimiz çekincelerimizi TFF 
ile yaşadığımız sorunları güvensizlik 
ortamını adil rekabetten uzak olmasını 
finansal açıdan çökmüş konuları burada 
tek tek sıralamayacağım. Fenerbahçe 
olarak bunları çok uzun zamandır dile 
getiriyoruz. İlk gün ne diyorsak bugün 
de aynı şeyi söylediğimizi kamuoyu 
gördü. Yayıncı, yabancı kuralı, finansal 
adımlar. Biz bu konuları sen ben benim 
senin forma rengi gözetmeksizin kişisel 
tavır algılamadan ortak akılla çözüme 
kavuşsun diye en önemli paydaş TFF 
ve başkanının duruşu ve söylemleri şaş-
kınlık ve endişe verici. Nihat Özdemir 
size sesleniyorum konu Ali Koç değildir. 
Daha önce bize ve şahsıma karşı pek 
çok kez yaptığınız gibi odağı bu noktaya 
çekmeyin. Gerçekleri büyük remi görün. 
Ali Koç’un kuyruğuna takılmışsınız 
falan çok çirkin. Tekerleği yeniden icada 
gerek yok. Kulüplerle hareket edin aynı 
gemidesiniz sizin ana noktanız Türki-
ye’deki liglerdir. Başka bir şey değil. 
Fenerbahçe olarak bu sorun aşılmasında 
sizlerle iş birliği yapmaya hazırız ama 
bu garip tutumununuz değiştirmediğiniz 
sürece her yerde kapışamaya da hazırız. 
Bu gerginlik polemik sürtüşme taraf-
tarlarımız gündeminde ciddi anlamda 
endişeyle karşılanır ve niye endişeyle 
karşılıyorlar. Başkanımız doğru söylüyor 
aynı çizgide gidiyor ama onların endişesi 
bu duruşumuzun yol, su, elektrik olarak 

bize dönememesinden 
endişe duyuyorlar. Biz 
ağzımızla kuş tutsak 
federasyon ve ekibi 
tutumunun değiştirmeye-
cektir. Federasyonla iyi 
geçinenlerin ödüllendiril-
diğini görüyoruz. Bizim 
kimseye yaranma gibi 
bir duruşumuz olmaz. 
Bir noktada işler bizim 
dediğimiz noktaya gele-
cek Bankalar Birliği’nde 
olduğu gibi. Fenerbah-
çe’nin hakkının sahada 
ya da saha dışında yenmesini tertemiz 
mücadelemizin sekteye uğratılmaması 
için elimizde ne gücümüz varsa hepsini 
sergileyeceğimizi buradan ifade etmek 
isteriz. Ona göre hareket edin bize 
kulak verin. Bizim artık tahammülümüz 
yok. Sadece şuna bakmanızı istiyorum. 
Bizim şikayet ettiğimiz pozisyonların 
hepsi direkt skora etki eden pozisyon-
lar. Her biri direkt sonu etkileyen. Bir 
tanesi hariç hepsi aleyhimize. Antep’i 
yendiğimiz maçta Szalai’nin golü veril-
medi diğer tüm pozisyonlar aleyhimize 
cereyan etti. Taraftarları özlemişler 3-4 
bin kişi olimpiyata geldi görüp 
hissediyorsunuz Allah’ın 
izniyle inşallah bu sene 
yüzde 50 kapasiteyle 
başlayacağız. Ama 
artı taraftarları-
mızın o birikmiş 
coşkusuna 
ihtiyacımız 
var. Sıkıştığı-
mız maçları 
taraftar desteği 
ile alacağımız 
inanıyoruz” şek-
linde konuştu. 

ALİ Koç, olağan seçimli genel 
kurulda alınan 500 TL’lik aidat 

kararına yönelik gelen tepkilere de 
cevap vererek, “500 TL neden doğru 

anlatırım. Bu aidatın bu seviyeye çıkma-
sında Vefa beyin sorumluluğu ya da hatası 
yoktur. Ferruh Manav bey hayatımda bir 
kez iyi bir şey söylediğinizi duymadım. İyi 
niyetinizden şüphem yok. 6 sene yöneti-

ciyken de başkanken de kızgın, kırgın 
ve öfkelisiniz. Ben artık sizin soru-

larınıza cevap vermeyeceğim” 
şeklinde konuştu. 

AidatAidat
konusuna değindikonusuna değindi

Önemli teklifl er geldi
GEÇTİĞİMİZ sene erkek 
basketbol takımının başına Igor 
Kokoskov’u getirdiklerini hatır-
latan Başkan Koç, “O geldiğin-
de takım nispeten kurulmuştu. 
Bu sene geçmiş yıların aksine 
mart nisan ayında yapmamız 

gerekenin 
yüzde 80’inin 
haziran 
ayında da 
gönderme-
miz gereken-
leri gönder-
dik. ABD’de 
hazır bir 
şekilde sezo-
nu beklerken 
Dallas’tan 
Igor Ko-
koskov’a 
teklif geldi. 

Normal şartlarda Avrupa’da ol-
duğu zaman oradaki kurallara 
göre iki kulüp arasına mutaba-
kat gerekiyor ancak NBA’de 
bir hoca gidince bu mutabakat 
gerekmiyor. Hocanızı yolladı-
ğınızda tazminat gerekiyor ama 
hoca giderse tazminat yok. Ha-
yırlı oldu bence yeni hocamızla 
imzalanmış. Kokoskov tam 
Avrupa’ya alışamadı. Yıllar-
ca orada oynayıp Avrupa’ya 
alışmak kolay değil usulen de 
olsa teşekkür etmek istiyorum. 
11-12 eylülde hazırlık turnuva-
mız var. O turnuvaya Obroda-
vic ve takımı gelecek. Partızan, 
Monaco, Unıcs Kazan ile oyna-
yacağız. İyi bir hazırlık kampı 
olacak. Gerçekleşmesinin de 
emeği geçen tüm derneklere 
teşekkür ediyorum” dedi.

Ya aşı olacaksın ya aşı



K ızılay’ın şubeleri, afet uzmanları ve
gönüllülerinden oluşan ekipleri,
orman yangınları sonucu mağdur

olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak
için farklı şehirler ve noktalarda yardım ça-
lışmalarını sürdürüyor. Yangınların ilk anın-
dan bu yana söndürme çalışması yürüten
ekiplere ve mağdur olan vatandaşlara ku-
manya, sıcak yemek, gıda malzemeleri ile
beslenme ihtiyacını karşılarken yatak, batta-
niye ve giyim gibi ihtiyaç malzemelerini de
ulaştırıyor. Günlük su ihtiyacının gideril-
mesi için su tankı yardımı ve yangını sön-
dürmeye çalışırken küçük yaralanmalar
yaşayan görevlilere ilk yardım müdahalesi
de yapan Kızılay ekipleri, afetin psikolojik
etkilerinin azaltılması noktasında da çalışa-
rak psikososyal destek faaliyetlerinde de 
bulunuyor.

Bağışlar bölgelere ulaşıyor

Su, kumanya ve paketli gıda gibi acil bes-
lenme kitleriyle gün boyunca gıda desteği
veren Kızılay, yangın bölgelerindeki 9 mobil
beslenme aracı, 1 sahra mutfağı ve bölge-
lerde bulunan aşevleriyle birlikte Belediye,

Sivil Toplum Kuruluşları, bölgedeki oteller
ve özel kuruluşların kapasitelerini de 
koordine ederek beslenme hizmeti sağlıyor.
Afetzedelere yardım etmek isteyen hayırse-
verlerin Kızılay’a yaptığı bağışlarda yapılan
ihtiyaç tespitleriyle birlikte yangınzedelerin
bulunduğu bölgelere ulaştırılıyor.  

Türkiye için çalışacaklar

Gonulluol.org’a kayıt olarak afet bölgesinde
çalışan Kızılay’ın güçlü gönüllü teşkilatı,
orman yangınlarından etkilenen alanların
yeniden yeşertilmesi için de hazırlıklarına
başladı. Kızılay gönüllüleri, Tarım ve
Orman Bakanlığı koordinesinde ormanlık
alanların yeniden yeşertilmesi ve çoğaltıl-
ması için de seferber olacak. Yerleşim yerle-
rine uzak olan yurdun diğer bölgelerindeki
orman yangınlarına karşın da hazır olan
Kızılay gelişmeleri yakından takip ediyor.
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Genç yaşında bir pop ikonu haline gelmeyi başaran,
şimdi de yurt dışına açılan Aleyna Tilki, Turkcell
Vadi Açıkhava’da eşsiz sesi ve enerji dolu sahne
performansıyla seyirciyi büyüledi.
Seyirciyi selamlayan Aleyna Tilki, “Sahnede ol-
mayı, size şarkı söylemeyi çok özledim, müzik hiç
susmasın ve müzik hayırlara vesile olsun” dedi.
“Biliyorsunuz bu konserin anlamı büyük” diye söz-
lerine devam eden sanatçı, konser gelirini yangına
müdahale eden ekiplere su taşırken alevler ara-
sında hayatını kaybeden 25 yaşındaki Şahin Akde-
mir adına ‘Hatıra Ormanı’ kurmak için bağışladığını
açıkladı. “Buna vesile olduğunuz için size teşekkür
ediyorum” diyen genç şarkıcı,
“Hep beraber bu gece insanlığı iyileştirelim hatta
her şeye rağmen dimdik ayakta kaldığımızı tüm
dünyaya gösterelim” diyerek sözlerini noktaladı.
Ardından hepimizin aşina olduğu Yalan, Sen Olsan
Bari, Yalnız Çiçek gibi dillere pelesenk olan şarkıla-
rının yanı sıra Duman’dan cover parçalar söyledi.
Konserin ikinci bölümünde ise son teklisi Retrog-
rate ile birlikte hem Türkçe hem de İngilizce
parçalar seslendirdi. MÜGE YÜCETÜRK

Aleyna Tilki
vadiyi salladı

Ülkenin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarının
başından bu yana afetzedelere yardım ulaştıran Kızılay, sıcak
yemek, hijyen ve gıda malzemesi, yatak, battaniye, su tankı,
giyim yardımları yaparken uzman ekipleriyle psikososyal destek
çalışmaları da yürütüyor. Kızılay, evlerinden ayrılmayan 
afetzedelerin ise ihtiyaçlarını mobil ekipleriyle karşılıyor

Türkiye’nin en önemli sanatçılarının sahne aldığı
Turkcell Yıldızlı Geceler konserleri Türkiye’nin en
yeni, en genç etkinlik mekanı Turkcell Vadi
Açıkhava’da 31 Temmuz akşamı gençlerin bir
numaralı yıldızı Aleyna Tilki’yi ağırladı

KIZILAY YANGINZEDELERIN
YANINDA

iBB 1 milyon fidan dikecek
Başkan Ekrem İmamoğlu, İBB ve iştirakler adına yangın bölgelerine 1 milyon 85 bin fidan 
dikeceklerini açıkladı. Dikilecek fidanların türü, zamanı ve yerleri ile ilgili çalışma başlatan İBB Park
Bahçeler Daire Başkanlığı, dikimleri ekolojik sürece uygun olarak yapacak. İBB’nin Manavgat ve
Marmaris’e gönderdiği itfaiye ve İSKİ ekipleri ise yangın söndürme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Tür-
kiye’yi üzüntüye boğan Ege ve Akdeniz bölgele-
rindeki yangın bölgelerine 1 milyon 85 bin fidan
dikme kararı aldı. Sosyal medyadan kararı duyu-
ran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İBB ve işti-
raklerimiz adına yangın bölgelerine 1 milyon 85
bin fidan dikeceğiz. Hiçbir şeyin, tüm yaşayan
canlılarıyla yok olan ormanları birden geri getir-
meyeceğini biliyoruz ancak hızlıca dikeceğimiz fi-
danlar doğanın canlanmasına katkı
sağlayacaktır” dedi. İBB Park Bahçeler Daire
Başkanlığı bünyesinde Türkiye’de ilk kez kurulan
Kentsel Ekolojik Sistemler Müdürlüğü, dikilecek
fidanların türü, zamanı ve yerleri ile ilgili çalış-
malara başladı. Tüm fidanların ekolojik sürece
uygun olarak yapılacağı çalışmada, tüm fidanlar
Türkiye’den temin edilecek. Özellikle yangına
dayanıklı ve bölgenin ekolojik yapısına uygun
ağaçlar tercih edilecek.

Ekipler afet bölgesinde

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki yangın sön-
dürme çalışmalarına destek olmak için ekiplerini
bölgeye sevk eden İBB, Muğla’nın Marmaris il-
çesinde devam eden yangın için de ekipler görev-
lendirdi. 101 personel ve 14 araçtan oluşan ekip,

bölgede çalışan diğer ekiplerle koordine olarak
Gazipaşa ilçesindeki farklı noktalarda yangın
söndürme çalışmalarını aralıksız
sürdürüyor. Antalya İtfaiyesi ile koordine olarak
Gazipaşa ilçesine geçen İBB ekipleri, bu bölge-
deki farklı noktalarda yangın söndürme çalışma-
larına devam ediyor. Muğla Marmaris ekibi

Muğla İtfaiyesi ile koordine olarak İçmeler ve
Hisarönü bölgelerine geçmiş ve bu noktalarda
yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor. İS-
Kİ’nin 8 personel ve 4 araçtan oluşan destek
ekibi de bölgeye ulaştı, Antalya Su ve Atıksu İda-
resi ile koordineli şekilde çalışmalara başladı.
YAKUP TEZCAN

BAKUT yara sarmaya gidecek
Büyükçekmece Belediyesi bünyesinde kurulan arama kurtarma timi
(BAKUT) Antalya’nın Manavgat ilçesinde can ve mal kaybına yol açan
yangına müdahale etmek ve arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor
büyükçekmece Belediyesi’nin BAKUT ekip-
leri; 2 adet tam teşekküllü arama kurtarma
aracı, 2 adet tanker, 1 adet kurtarma arazi aracı,
1 adet kurtarma personeli taşıyıcısı ve 26 kur-
tarma personeli ile Antalya Manavgat'a çalış-
malarını sürdürüyor. Büyükçekmece Belediye
Başkan Yardımcısı Dr. Rıza Evren Kılcı nezare-
tinde görev yapan BAKUT ekibi ilk olarak An-
talya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin
Böcek ile bir araya gelerek bölgedeki son durum
hakkında bilgi aldı. Daha sonra yangın bölgele-
rinde incelemelerde bulunan BAKUT, bölgede
sürdürülen çalışmalara koordineli bir şekilde

destek veriyor. BAKUT’un Manavgat ve bölge-
sinde sürdürdüğü çalışmaları yakından takip
eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün, Türkiye’de aynı anda meydana
gelen büyük yangın felaketlerinin son derece
üzücü olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı;
“Maalesef ciğerlerimiz yandı ve hala yanıyor.
Canlarımızı, canlılarımızı, ormanlarımızı kay-
bettik. Öncelikle canını kaybeden vatandaşları-
mıza Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar
diliyorum. Manavgat yangınında hemen sonra
bölgeye BAKUT ekiplerimizi yönlendirdik ve
sürdürülen çalışmalara destek veriyoruz.

Serinlemek isteyen Boğaz’a daldı
İstanbul'da aşırı sıcak ve nem se-
rinlemek isteyen vatandaşları boğa-
zın serin sularına akın ettirdi.
Aileleriyle, köpeğiyle, kırk yıllık dost-
larıyla birlikte gelenlerin dışında
özellikle çocukların ve gençlerin vaz-
geçilmezi haline gelen İstanbul Bo-
ğazı'nın mavi suları oyun alanına
döndü. Denizi çok sevdiğini ve akın-
tılı yerde yüzmeyi sevdiğini söyleyen
Hayati Balçın, “Burasının denizini
seviyorum. Akıntıyı, boğazı seviyo-
rum. Her hafta sonu gelmeye çalışı-
yorum. Burası yakın ve daha temiz
olduğu için burayı tercih ediyorum
yüzmek ve güneşlenmek için” dedi.
Doğduğundan beri Beşiktaş Arna-

vutköy sahilinde denize girdiğini
söyleyen spor tesisi işletmecisi Vedat
Köse, “Çocukluk arkadaşımla rast-
laştık, şükrettik. İyi ki burada doğ-
muşuz. Sabah çıkarız geliriz,
yüzeriz. Çoğu Arnavutköy'ün ço-
cuğu. Üşütmüşüm, kulunç var sır-
tımda, taş sıcak faydalanalım dedik.
Tatile gitmek isterdik tabii de gitti-
ğim yerler de buradan iyi değil” diye
konuştu. Boğaza atlamaktan çok
hoşlandığını dile getiren 10 yaşın-
daki Mert Talha Gültekin, “Bildi-
ğime göre 6-7 metre var. Dalmaya
çalışıyorum, nefes alıştırması falan
yapıyorum. Havadan atlarken çok
güzel oluyor” dedi.

İstanbul’da son günlerde artan hava sıcaklıkları nedeniyle vatandaşlar kendilerini boğazın serin sularına bıraktı


