
UYSAL'DAN ADAY TARİFİ

Türk televizyonlarının en popüler ya-
rışmalarından biri olan Survivor, geçti-

ğimiz gece bir sezonun daha sonuna geldi. Bu
yılın Survivor All Star yarışmasında Nisa Bö-
lükbaşı ve Adem Kılıçcı finale yükselirken, ya-
rışmanın kazanan ismi SMS oylamasıyla belli

oldu. İzleyicilerin oyları sonucunda kazanan
isim Nisa Bölükbaşı ipi göğüsledi. Gerçekle-
şen canlı yayındaki SMS oylaması, sosyal
medyada bazı tartışmalara da yol açtı. Bu 
tartışmalardan biriyse SMS oylaması yapan-
ların paylaştıkları telefon faturaları oldu.

TELEFON FATURALARINI PAYLAŞTILAR

ç

Çevre,
Şehircilik ve

İklim Değişikliği Ba-
kanı Murat Kurum
"2053 yılında oluşan
tüm atıklarını dön-
üştüren bir ülke ola-
cağız. 2030 yılına
kadar da tüm bina-
larımızı enerji verimli hale getirece-
ğiz ve ısıtma, soğutmada da yüzde
100 karbonsuzlaştırmayı sağlamış
olacağız" dedi. Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine
Erdoğan, “Bugüne kadar 138 bin
ton deniz çöpü toplandı. Üzülerek
söylüyorum ki bunun 103 bin tonu
plastik” diye konuştu. I SAYFA 9

ç

Sembolik bir
aday olmaz!

Öte yandan Sosyal medyada bir Survi-
vor fan hesabı, takipçilerine faturaları-

nın hepsini kendisinin ödeyeceğini söyleyerek
desteklediği adaya SMS göndermeleri konu-
sunda ikna etti. Çok sayıda kişi fan hesabına
güvenerek, faturaları 6 bin liraya çıkacak

kadar SMS gönderdi. Ancak faturaları öden-
meyen ve karşılarında herhangi bir muhattap
bulamayan çok sayıda kullanıcı dolandırıl-
dıklarını anladı. Faturalarının ekran görüntü-
lerini paylaşarak yardım isteyen mağdurlar da
eleştiri oklarının hedefi oldu.

KARŞILARINDA MUHATAP BULAMADILAR

ç

Demokrat Parti (DP) Genel
Başkanı Gültekin Uysal, 6'lı

masanın Cumhurbaşkanı adayıyla
ilgili olarak, 'sembolik aday, siyasetin
dışında bir aday, iddiasız bir aday'
şeklinde bir gündemlerinin olmadı-

ğını belirterek, “Bi-
rincil iddiası olan,
icracı olacak bir
aday profilidir.
Sayın Kılıçdaroğlu
da yakınlarda bunu
ifade etti. Ama bunu
söylerken de çok net
bir gerçeklik var ki, o
da başarıyı elde 
etmektir" dedi. 
I SAYFA 7

ç

Esenyurt’ta, kadınlar tuvaletine yerleştirdiği gizli kamerayla kay-
dettiği görüntüsüyle kadın çalışanına şantaj yaptığı iddia edilen
patron U.A. gözaltına alındı. U.A, "Bana kumpas kurdular" dedi

Olay, bir kargo firmasında yaşandı.
İddiaya göre, C.Ç.D. arkadaşları ile bir

kafede oturduğu sırada tanımadığı bir numara-
dan mesajlar almaya başladı. Önce tehditler
savuran kişi, daha sonra da kadının tuvalette
çekilmiş fotoğrafını atarak buluşmaya zorladı.
Neye uğradığını şaşıran kadın, polis merkezine
giderek şikayetçi oldu. Ç.Ç.D., mesajların, pat-

ronundan geldiğini iddia etti. Polis, iddia üze-
rine iş yeri sahibi U.A.’ya ait otomobilde arama
yaptı. Yapılan aramalarda U.A.’ya ait otomo-
bilde, C.Ç.D’ye mesaj atılan telefon ele geçi-
rildi. İfadesinde, "Bana kumpas kurdular"
diyerek iddiaları reddeden U.A., tutuklama 
talebi ile mahkemeye çıkarıldı. Adli kontrol 
şartı ile serbest bırakıldı. I SAYFA 3

Sosyal medyada bir Survivor fan hesabı, takipçilerine faturalarının hepsini
kendisinin ödeyeceğinin teminatını vererek desteklediği adaya SMS gönder-
melerini istedi. Çok sayıda kişi fan hesabına güvenerek, faturaları 6 bin liraya
çıkacak kadar SMS gönderdi. Ancak faturaları ödenmeyen ve karşılarında 
herhangi bir muhattap bulamayan çok sayıda kullanıcı dolandırıldı.

Henüz on dört 
yaşındayken, Arka

Sokaklar dizisindeki 
Zeliha karakteriyle
oyunculuk kariyerine
başlayan ve ekran-
larda büyüyen Yüsra
Geyik, "Hiçbir şey ka-
lıcı değildir ve her şey

o an görün-
düğünden
çok daha
farklıdır”
dedi. Geyik,
“Arka 
Sokakları

haya-
tımdan
çıkar-

sak,
uzuv eksik-

liği gibi bir 
hissiyatı olur
diye düşünü-
yorum” açık-
lamasında
bulundu. 
I SAYFA 13
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MOLOTOFLA SALDIRDILAR

Bu aleni bir 
terör eylemi!

Maltepe'de, 23. Dönem AK
Parti Milletvekili Mahmut

Dede'nin aracına molotofkokteylli
saldırı düzenlendi. Mahmut Dede,
"İtfaiye ve emniyet ekipleri, olay
yerine gelerek bütün incelemeleri

yaptılar, bütün de-
lilleri topladılar. İn-
şaallah en kısa
zamanda yapanlar
bulunacaktır.
Çünkü bu bir terör
eylemine benziyor.
Düzenli ve koordi-
neli yapılmış bir
terör eylemi" açık-
lamasını yaptı. 
I SAYFA 3

ç

BURUK, İDDİALI KONUŞTU

Tek hedefimiz
şampiyonluk

Galatasaray Teknik Direktörü
Okan Buruk, "Pozitif bir hava

var camiamızda. Yeni yönetimin,
yeni teknik heyetin büyük payı var.
Yeni gelecek oyuncularla birlikte de
bunun ikiye katlanacağını düşünü-
yorum. Geçen seneden eksiklerimizi

çok iyi biliyoruz. Bu
gizli bir şey değil,
hepimizin ortak 
kanısı. Bizim hedefi-
miz bu takımı şam-
piyon yapmak. 3
senedir kazanama-
dığımız bu kupayı
tekrar kazanmak 
hedefimiz" dedi. 
I SAYFA 14
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ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

8'inci kattan yere çakıldı!
Beyoğlu'nda kaldığı
otelin 8'inci katındaki

oda penceresinden park ha-
lindeki otomobilin üstüne
düşen Fransız turist hayatını
kaybetti. Odasında yalnız
kalan Salim Saidi bilinme-
yen bir nedenle pencereden
park halindeki otomobilin
üstüne düştü. Araştırma
başlatan polis ekipleri, düş-
menin nedenini belirlemeye
çalışıyor. I SAYFA 3

çEdirne'de 661'inci tarihi Kırkpı-
nar Yağlı Güreşleri'nde ikinci

gün güreşleri, kavurucu sıcak altında
başladı. Kıran kırana güreşlere ev sa-
hipliği yapan er meydanına çıkan baş-
pehlivanlardan son 2 yılın galibi Ali
Gürbüz ile Recep Kara, İsmail Bala-
ban, İsmail Koç ve Orhan Okulu gibi
pehlivanlar rakiplerini yenerek bir üst
tura çıktı. 2'nci tur müsabakalarında
ise 2 kez arka arkaya altın kemeri ala-
rak ebedi kemer sahibi olmak için
mücadele eden Ali Gürbüz, rakibine
yenilerek elendi. I SAYFA 15
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Sarıyer'in Gümüşdere
köyünde düzenlenen

hasat töreninde konuşan
İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu, “İstanbul bu an-
lamda, yıllardır üreten bir
yerken, ne yazık ki betona
dayalı bir rant ekonomisi,
bunun üstüne bindi ve ger-
çekten sorunlu bir hal aldı.

Bugün bu betonun saldırı-
larına rağmen, aslında kır-
sal özelliği ağır basan 170
mahallemiz var hala İstan-
bul'da; direniyor” dedi. Sa-
rıyer Belediye Başkanı
Genç ise “Sarıyer, Büyük-
şehir'le yeni tanıştı. Sizle
beraber tanıştı” açıklama-
sını yaptı. I SAYFA 8

ç
Frankfurt’ta Türk Sinema rüzgarı estiren 22.
Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivalinin

kapanış gecesinde 7 dalda en iyilere ödülleri takdim
edildi. En iyi kadın oyuncu dalında “Koridor” filmindeki
performanslarıyla  oyuncu Ayşe Demirel ve Emel Göksu,
En İyi Erkek Oyuncu dalında ise Ali Seçkiner Alıcı ve 
Halil Babür Altın Elma ödülünü kazandı. I SAYFA 13
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TUVALETTE 
GIZLI KAYIT!

Survivor fan hesabı, Nisa Bölükba-
şı'na oy göndermeleri karşılığında
insanların faturalarını ödeyeceğini
söyledi. Nisa'ya SMS gönderen bir-
çok kişi, sosyal medya hesapların-
dan telefon faturalarını paylaşarak
yardım talebinde bulundu. 

survıvor
VURGUNU!

170 MAHALLE
DIRENIYOR! ç

FRANKFURT’TA ALTIN ELMA!FRANKFURT’TA ALTIN ELMA!FRANKFURT’TA ALTIN ELMA!FRANKFURT’TA ALTIN ELMA!FRANKFURT’TA ALTIN ELMA!FRANKFURT’TA ALTIN ELMA!FRANKFURT’TA ALTIN ELMA!

HİÇBİR ŞEY 
KALICI DEĞİL!

KIRKPINAR’DA
BÜYÜK ŞOK!

Kurban bayra-
mına sayılı günler

kala 15 Temmuz De-
mokrasi Otogarı'nda da
hareketlilik başladı. Tür-
kiye Otobüsçüler Fede-
rasyonu (TOFED)
Başkanı Birol Özcan,
"Şu anda ana servis-
lerde yer kalmadı. İlave
seferler başladı. 1 Tem-
muz'dan 18 Temmuz'a
kadar ilave sefer yapabi-
liyoruz" dedi. I SAYFA 5
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TUVALETTE 
GIZLI KAYIT!

Aydos ormanı bölgesindeki
gölet karada ve suda gide-

bilme özelliğine sahip amfibik araç
ve havada etkili biodoren ile dezen-
fekte edildi. Sancaktepe Belediye
Başkanı Şeyma Döğücü'nün çalış-
maları yerinde takip etti. Döğücü,
"Vektörlerle mücadelemiz yıl bo-
yunca 10 araç ve 22 personelle
devam ediyor. Yine ilçemiz gene-
linde yaptığımız belirlemede sivrisi-
nek üreme alanları tespit edildi. Bu
tespit edilen alanlara müdahaleler
yapılmaya devam ediliyor” ifadele-
rini kullandı. I SAYFA 8
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NİSA’YA OY
İSTEMİŞLER!

ç

Polis, iddia üzerine iş yeri sahibi
U.A.’ya ait otomobilde arama

yaptı. Yapılan aramalarda U.A.’ya
ait otomobilde,C.Ç.D’ye  mesaj

atılan telefon ele geçirildi.



COLORADO Eyalet Üniversitesi’nden
(CSU) araştırmacılar, fiziksel aktivitenin
beyindeki hücreleri birbirine bağlayan

beyaz cevherini yenileme yeteneği üzerinde olumlu
bir etkisi olup olmadığını görmek için 60 yaşın
üzerindeki insanları inceledi. Haftada en az üç kez
40 dakikalık yürüyüşlere çıkmanın beynin beyaz
maddesini yenilediğini ve bilişsel olarak kişiyi
güçlü tutmaya yardımcı olabileceğini buldular.
Araştırmanın sonuçları, yaşlı insanlara beyinlerini
sağlıklı ve aktif bir şekilde tutmanın basit bir yo-
lunu sunuyor.

Hafızada iyileşme gözlendi  

Beyaz madde, beynin ve omuriliğin kısımlarını
sinir liflerine bağlayan beynin en geniş ve en derin
kısmındaki doku. Sağlıklı bir beyaz cevher daha iyi
hafızaya, daha iyi problem çözmeye ve artan biliş-
sel yetenekleri de beraberinde getirir. NeuroImage
dergisinde yayınlanan araştırma için ekip, 247 katı-
lımcıyı gözlemledi. Katılımcıların her biri 60-80
yaşları arasında olan ve günlük yaşamlarında çok
az şiddetli fiziksel aktivite gerçekleştiren kişilerdi.
Araştırmacılar, katılımcıların sınırlı aktivitelerine
rağmen hala yeterli düzeyde bilişsel yeteneğe sahip
olduklarından emin olmak istediler ve ardından
onları üç farklı gruba ayırdılar. İlk grup, katılımcı-
ların düzenli olarak esnedikleri ve az fiziksel efor
gerektiren rutinler uyguladıkları bir programa tabi
tutuldu. İkinci grupta, haftada üç kez 40 dakikalık
yürüyüşe çıktılar. Son gruba ise haftada üç kez, fi-
ziksel ve zihinsel olarak en zorlayıcı görevlerden
biri olarak görülen dans egzersizleri verildi.

Beyaz cevheri küçülttü

Katılımcılara çalışmalar başladığından ve çalışma-
lardan altı ay sonra beyaz cevherlerinin sağlığının
ve işlevinin incelendiği beyin taramaları yapıldı.
Son iki grupta yer alanlar, programa altı ay katıl-
dıktan sonra daha sağlıklı beyin ve beden işlevleri
gösterdiler. fiziksel olarak daha zinde hale geldiler.
Ayrıca araştırmacılar, beyinlerinin MRI taramala-
rında beyaz cevherlerinin de yenilenmiş gibi görün-
düğünü buldular. Yürüme grubunun parçası
olanlar en iyi sonuçları gösterenler oldu ve hafıza
sınavlarında da en iyi performansı sergilediler. Ak-
tivitesi oldukça durgun olan ilk gruptaki kişilerde
ise beyaz cevherlerinin küçüldüğü görüldü ve bazı
bilişsel testlerde de daha kötü performans göster-
diler.

Gençlerde henüz denenmedi

Çalışmanın ortak yazarı ve CSU’da nörobilim ve
insani gelişme profesörü olan Dr Agnieszka
Burzynska, The New York Times’a beyaz madde
üzerine çok fazla araştırma yapılmadığını söyledi:
“Bazı bilim insanları, sadece birkaç yıl öncesine
kadar beynin yapısının yaşam boyunca değişebile-
ceğine bile inanmıyorlardı.” Araştırmacılar, bu ça-
lışmanın sonuçlarının genç insanlar için de geçerli
olup olmadığından emin değiller, ancak insanlara
sağlıklı kalmak için aktif bir yaşam tarzı yaşamala-
rını tavsiye ediyorlar. Burzynska, The Times’a ver-
diği demeçte; bulguların beynin beyaz maddesini
korumak için kalkmak ve hareket etmek için güçlü
bir neden verdiğini söylüyor.
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Yürümek hafızaya
çok iyi geliyor

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

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

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

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

Protein kaçağına dikkat

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

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

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

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

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

İdrar sıkıntısı belirti

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

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

Son teknolojik tedaviler 

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

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

SERTLEŞME
PROBLEMİ 

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

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

COLORADO Eyalet Üniversitesi’nden
(CSU) araştırmacılar, fiziksel aktivitenin
beyindeki hücreleri birbirine bağlayan

beyaz cevherini yenileme yeteneği üzerinde olumlu
bir etkisi olup olmadığını görmek için 60 yaşın
üzerindeki insanları inceledi. Haftada en az üç kez
40 dakikalık yürüyüşlere çıkmanın beynin beyaz
maddesini yenilediğini ve bilişsel olarak kişiyi
güçlü tutmaya yardımcı olabileceğini buldular.
Araştırmanın sonuçları, yaşlı insanlara beyinlerini
sağlıklı ve aktif bir şekilde tutmanın basit bir yo-
lunu sunuyor.

Hafızada iyileşme gözlendi  

Beyaz madde, beynin ve omuriliğin kısımlarını
sinir liflerine bağlayan beynin en geniş ve en derin
kısmındaki doku. Sağlıklı bir beyaz cevher daha iyi
hafızaya, daha iyi problem çözmeye ve artan biliş-
sel yetenekleri de beraberinde getirir. NeuroImage
dergisinde yayınlanan araştırma için ekip, 247 katı-
lımcıyı gözlemledi. Katılımcıların her biri 60-80
yaşları arasında olan ve günlük yaşamlarında çok
az şiddetli fiziksel aktivite gerçekleştiren kişilerdi.
Araştırmacılar, katılımcıların sınırlı aktivitelerine
rağmen hala yeterli düzeyde bilişsel yeteneğe sahip
olduklarından emin olmak istediler ve ardından
onları üç farklı gruba ayırdılar. İlk grup, katılımcı-
ların düzenli olarak esnedikleri ve az fiziksel efor
gerektiren rutinler uyguladıkları bir programa tabi
tutuldu. İkinci grupta, haftada üç kez 40 dakikalık
yürüyüşe çıktılar. Son gruba ise haftada üç kez, fi-
ziksel ve zihinsel olarak en zorlayıcı görevlerden
biri olarak görülen dans egzersizleri verildi.

Beyaz cevheri küçülttü

Katılımcılara çalışmalar başladığından ve çalışma-
lardan altı ay sonra beyaz cevherlerinin sağlığının
ve işlevinin incelendiği beyin taramaları yapıldı.
Son iki grupta yer alanlar, programa altı ay katıl-
dıktan sonra daha sağlıklı beyin ve beden işlevleri
gösterdiler. fiziksel olarak daha zinde hale geldiler.
Ayrıca araştırmacılar, beyinlerinin MRI taramala-
rında beyaz cevherlerinin de yenilenmiş gibi görün-
düğünü buldular. Yürüme grubunun parçası
olanlar en iyi sonuçları gösterenler oldu ve hafıza
sınavlarında da en iyi performansı sergilediler. Ak-
tivitesi oldukça durgun olan ilk gruptaki kişilerde
ise beyaz cevherlerinin küçüldüğü görüldü ve bazı
bilişsel testlerde de daha kötü performans göster-
diler.

Gençlerde henüz denenmedi

Çalışmanın ortak yazarı ve CSU’da nörobilim ve
insani gelişme profesörü olan Dr Agnieszka
Burzynska, The New York Times’a beyaz madde
üzerine çok fazla araştırma yapılmadığını söyledi:
“Bazı bilim insanları, sadece birkaç yıl öncesine
kadar beynin yapısının yaşam boyunca değişebile-
ceğine bile inanmıyorlardı.” Araştırmacılar, bu ça-
lışmanın sonuçlarının genç insanlar için de geçerli
olup olmadığından emin değiller, ancak insanlara
sağlıklı kalmak için aktif bir yaşam tarzı yaşamala-
rını tavsiye ediyorlar. Burzynska, The Times’a ver-
diği demeçte; bulguların beynin beyaz maddesini
korumak için kalkmak ve hareket etmek için güçlü
bir neden verdiğini söylüyor.
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Yürümek hafızaya
çok iyi geliyor

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

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

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

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

Protein kaçağına dikkat

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

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

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

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

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

İdrar sıkıntısı belirti

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

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

Son teknolojik tedaviler 

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

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

SERTLEŞME
PROBLEMİ 

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

60-80 yaş aralığındaki 247
katılımcıyı gözlemleyen yeni
bir çalışma, yürüme gibi fizik-
sel aktivitelere katılmanın,
beyni olumlu bir şekilde
etkileyebileceğini buldu.
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BAREM’in WIN International ile 
birlikte Nisan ayında 24 ülkede 
gerçekleştirdiği araştırmanın so-

nuçları yayınlandı. Üç bölümden oluşan 
araştırmada insanların modları yani anlık 
ruh halleri ile ülkelerinde yaşamaktan 
ne kadar memnun oldukları ve gerekirse 
ülkeleri için savaşmaya gönüllü olup olma-
dıklarını soruldu. 

Çarpıcı sonuçlar
İşte araştırmadan çıkan çarpıcı sonuçlar: 
Tüm dünyada erkeklerin, Türkiye’de 
kadınların modu daha yüksek. Dünyada 
insanların yüzde 68’i modlarını olumlu, 
yüzde 30’u ise olumsuz olarak ifade edi-
yor. Erkeklerin (yüzde 70), yaşlıların (65+ 
yaş - yüzde 74), gelir durumu iyi olanların 
(yüzde 78), yüksek eğitimlilerin (yüzde 76) 
ve çalışanlarla (yüzde 73) emeklilerin (yüz-
de 72) ruh durumları ortalamadan daha 
iyi. Vatandaşlarının modları en iyi olan 
ülkeler Finlandiya (yüzde 86), Kolombiya 
(yüzde 84) ve Kanada (yüzde 82); en kötü 
olanlar ise Japonya ve Filistin (yüzde 53). 
Türkiye ise; yüzde 55 oranla modlarını 
olumlu olarak ifade edenlerin en düşük 
olduğu üçüncü ülke. Türkiye’de 24 ülke 
ortalamasının tersine kadınların modu er-
keklerden biraz daha yüksek (yüzde 57) ve 
emekliler iş durumu grupları arasında en 
düşük moda (yüzde 41) sahip olanlar ara-
sında yer alıyor. Gençlerin ruh hali (yüzde 
51) diğer yaş gruplarına göre daha düşük. 
Üst sosyo ekonomik statü (yüzde 66) ve 

eğitim (yüzde 61) gruplarının modları ise 
daha yüksek. 

Ülkesine aşırı bağlı
Araştırmada görüşülen kişilerin ülkelerine 
ne kadar bağlı oldukları, “Ülkem benim 
için yaşanacak en iyi yer” ifadesinden “Bir 
an önce ülkeyi terketmek istiyorum” ifade-
sine kadar beş farklı seçenek ile irdelendi. 
Global olarak ülkesine bağlı kişilerin oranı 
yüzde 63, nötr olanların yüzde 20, ülkesiy-
le ilgili olumsuz duygular taşıyanların ise 
yüzde 14. Bu konu özelinde kadın-erkek 
arasında fark yok. Yaş ve gelir arttıkça 
olumlu duygular artıyor. Ülkelerine en 
bağlı kesimler emekliler (yüzde 72) ve ev 
kadınları (yüzde 71). Ülkesiyle bağları en 
güçlü insanlar, Pakistan (yüzde 90), Fin-
landiya (yüzde 87) ve Kanada’da (yüzde 
82) yaşarken bağın en zayıf olduğu ülkeler 
Lübnan (yüzde 33), Nijerya (yüzde 40) ve 
Arjantin (yüzde 43). Türkiye’de ülkesine 
bağlı kişilerin oranı (yüzde 67) 24 ülke 
ortalamasının üstünde. Nötr olanlar yüzde 
13, olumsuz olanlar ise yüzde 17.  Bu da 
ortalamanın üstünde bir oranı gösteriyor. 
Kadınlar (yüzde 72) ülkesine erkeklerden 
daha çok bağlı. Yaş arttıkça ülkeye bağlılık 
artıyor. En bağlı kesimler ev kadınları 
(yüzde 79), 55 yaş ve üstü (yüzde 76), 
ilkokul mezunları (yüzde 76) ve C2 sosyo 
ekonomik statü grubu (yüzde 74). Diğer 
taraftan Türkiye dışında bir ülkede yaşa-
mayı tercih edeceğini ifade eden kişiler 
en çok 18-34 yaş grubu gençler (yüzde 

24), üst eğitimliler (yüzde 23) ve AB sosyo 
ekonomik statü grupları (yüzde 21).

Ülkem için savaşırım
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle, özellikle 
vicdani redcilerle, tekrar gündemde yer 
bulan “Katıldığı bir savaş olursa ülkeniz 
için savaşmaya istekli olur musunuz” soru-
suna verilen cevapların 24 ülke ortalaması 
yüzde 45 oranla “evet”, yüzde 36 oranla 
“hayır”. Erkekler arasında evet diyenlerin 
oranı yüzde 52. Savaşa gitme isteği yaş, 
gelir ve eğitim arttıkça azalıyor. Gerekirse 
savaşmaya en gönüllü ülkeler Pakistan 
(yüzde 96), Türkiye (yüzde 85) ve Peru 
(yüzde 74). Tam tersi savaşa gitmeyi en 
az isteyen ülkeler Hollanda (yüzde 16) ve 
Japonya’nın (yüzde 19) yanısıra Almanya 
ile İtalya (yüzde 22). Türkiye, gerekirse 
savaşa gitmeye istekli olma konusunda 24 
ülke arasında yüzde 85 oranla Pakistan’ın 
ardından ikinci sırada. Bu tercih toplumun 
tüm kesimlerine yayılmış durumda. Hayır 
diyenler arasında istatistiki olarak anlamlı 
fark yalnızca AB sosyo ekonomik statü 
grubu ve öğrencilerde (yüzde 16) var.   

KULAK Burun Boğaz Hastalıkları 
Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Selim, sı-
cak havalarda çok sık görülen bu-

run kanaması hakkında bilgi verdi. “Yaz 
aylarında sıcak havanın etkisi, klimaların 
yoğun kullanımı ile burun kanamaları 
artıyor, burun kan damarları açısından 
çok zengin bir yapıya sahiptir” diyen 
Selim, “Kuru sıcak hava Burun içerisin-
deki koruyucu tabakanın zayıflamasına 
neden olarak, kanamaya eğilimi artırıyor. 
Kanama problemi olanlar, kan sulandırı-
cı ilaç kullanan kişiler, tansiyon ve burun 
alerjisi olanlar burun kanaması ile daha 
sık karşılaşır” ifadelerini kullandı. 

Direkt bir etkisi yok
“Yaz aylarında burun ameliyatı olursak 
fazla kanar mı?” sorusuna da cevap 
veren Selim, “Mevsimin ameliyat üzerine 
direkt bir etkisi yok. Ancak Burun ameli-
yatını tatil ile birleştirmek isteyenler için 
tatilde güneşlenmek ve gözlük takmak 
sınırlandırılır. Özellikle yurtdışından 
gelip ülkemizde hem ameliyat olup hem 
de tatil yapmak isteyenler, ameliyat 
sonrası sıcak havalar nedeniyle hareket-
lerini biraz azaltmalı, bol sıvı almalı, aksi 
takdirde sıvı kaybına bağlı baş dönmesi, 
sersemlik ve bayılma yaşayabilirler. Sıcak 

havanın sıvı ve tuz kaybını artırması, 
damarların genişleyerek kan basıncının 
düşmesi, terleme ve buharlaşma nede-
niyle kaybedilen sıvıların yerine konması 
gerekir” dedi. 

Deniz suyu kullanın
“Burun tıkanıklığına çözüm olarak ilk 
olarak deniz suyu kullanın” tavsiye-
sinde bulunan Selim, 
“Açılmaz ise başka 
yapısal sorunlar ola-
bilir. Uzman doktora 
görünün. Başka sprey-
ler denemek problemi 
maskeleyerek çözümü 
zorlaştırır. Örneğin; 
bazı burun spreyleri 
bağımlılık yaparak sağ-
lığımızı olumsuz etkiler. 
Burun estetiği hastaları 
sadece biraz zamana 
ihtiyaç duyar. Cilt - cilt 
altı dokusunun ödem 
ve şişliklerinin geçmesi 
için sadece zamana 
ihtiyaç duyarlar. Burun 
tıkanıklığı sonucu gün 
içerisinde koşarken, 
merdiven çıkarken, 

spor yaparken yeterli nefes alamayız ve 
kalbimiz yorulur. Burnun tıkalı olması 
gece uykuda nefeste tıkanma yaparak 
uyku apnesine (uykuda nefes durması) 
neden olur. Uyku apnesi kan basıncının 
artmasına, kalp ritminin bozulmasına, 
uyku düzeninin bozulmasına neden ola-
rak vücudu olumsuz etkiler” ifadelerini 
kullandı. 

TÜRKIYE’DE 
artık bir gele-
nek haline gelen 

magazin, sanat ve müzik 
dünyasının önem-
li ödülleri arasında yer 
alan Öndeş Tekstil Altın 
Melek Ödülleri, Akat-
lar Kültür Merkezi’nde 
gerçekleşen görkemli 
gece ile sahiplerini 
buldu. Tayyar Işıksaçan 
ve Gözde Özceylan’ın 
sunumuyla gerçekleşen 
muhteşem gece de yıldız 
yağmuru yaşandı. Aydil-
ge, Mustafa Topaloğlu, 
Mehmet Ali Erbil, Mer-
ve Boluğur, Ece Mumay, 
Seda Sayan, Çağla Şikel, 
Zeynep Dizdar, Faruk 
K, Ferdi Akarnur, Tuğba 
Altıntop, Murat Serezli, 
Cansu Taşkın,  Gökçe 

Kırgız, Anıl Budak, 
Çiğdem Günal, Bülent 
Uslu, Hatice, Niran 
Ünsal, Aslı Hünel, Niran 
Ünsal, Özlem Savaş, 
Esra Sönmezer, Gece 
Işık Demirel, Ebrar 
Demirbilek gibi yıldız-
lar ödüllerine kavuştu. 
Tören de yıldız isimlerin 
verdiği mesajlar dik-
kat çekerken en büyük 
alkışı Murat Serezli aldı. 
Aldığı ödülü, geçtiğimiz 
gün kaybettiğimiz usta 
oyuncu Cüneyt Arkın 
için aldığını ifade eden 
Serezli, babası Metin Se-
rezli ve Cüneyt Arkın’ın 
oyunculuklarına hayran 
bir çocuk olarak büyüdü-
ğünü belirterek, ödülünü 
Arkın anısına aldığını 
söyledi. 

TURK KADINININ 
MODU YUKSEK!

RUHSAL HASTALIKLAR RUHSAL HASTALIKLAR 
KANSERI TETIKLIYOR!KANSERI TETIKLIYOR!

KANAMAYA DIKKAT!
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Selim, sıcak havalarda çok sık görülen burun kanaması hakkında bilgi verdi. “Yaz aylarında 
sıcak havanın etkisi, klimaların yoğun kullanımı ile burun kanamaları artıyor, burun kan damarları açısından çok zengin bir yapıya sahiptir” 
diyen Selim, “Kuru sıcak hava Burun içerisindeki koruyucu tabakanın zayıflamasına neden olarak, kanamaya eğilimi artırıyor. Kanama problemi 
olanlar, kan sulandırıcı ilaç kullanan kişiler, tansiyon ve burun alerjisi olanlar burun kanaması ile daha sık karşılaşır” ifadelerini kullandı

CÜNEYT ARKIN’A 
ARMAĞAN ETTi

“BEYNIMIZDE 
birtakım kimya-
sallar vardır ve bu 

kimyasallar duygularımızı 
oluşturur” diyen Yahşi, 
“Mutluluğumuzun, üzün-
tümüzün, öfkemizin ya da 
korkumuzun tüm yöne-
timi beyindedir. Ancak; 
duygularımızın dengesi 
bozulmaya başladığında, 
beynimizdeki kimyasal-
ların salınım dengesi de 
bozulmaya başlar. Bu 
da bizim düşünceleri-
mizi ve davranışlarımızı 
etkilemeye başlar. Yani 
tüm hayatımızı etkiler. 
Beynimizdeki bozulma 
ilk olarak, ruhu etkiler. 
Ruhu etkilenen kişi kendi 
ile çatışmalar yaşar ve 
başkaları ile sağlıklı ilişki 
kurmakta da zorlanır.
Ruhtaki bozulmaların 
yansımaları, kişiden kişi-
ye çok çeşitlilik gösterir. 
Bu çeşitliliklerden bir-
kaçı; kiminde aşırı kaygı, 
kiminde yoğun özgüven 
eksikliği, kiminde depre-

sif düşünceler, kiminde 
ise kimselere güveneme-
me gibidir” ifadelerini 
kullandı. 

Bozulmalar başlar
Müjde Yahşi, “Ruhunda-
ki bozulmaları fark ede-
meyen kişinin zamanla 
vücudunun diğer organ-
larında da bozulmalar 
başlar ve kişi hastalıklara 
yatkın hale gelir.Kalp ve 
damar hastalıkları, roma-
tizmal hastalıklar, mide 
ve bağırsak hastalıkları, 
migren, deri hastalıkları 
ve kanser en sık görülen 
‘’Ruhsal kaynaklı hasta-
lıklardır’’. Hatta özellikle 
beyin ile direkt bağlantılı 
organın bağırsaklarımız 
olduğu ile ilgili önemli 
çalışmalar bile vardır.
Yani; ruhumuza kaldı-
rabileceğimizden fazla 
yük yüklemeyelim. Şunu 
bilelim; yüklerin ağırlığı 
arttıkça insan hızlanıyor, 
ruh bu hıza yetişemiyor 
beden hastalanıyor” dedi. 

Barem ve WIN International’ın aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 24 ülkede gerçekleştirdiği araş-
tırma çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı. Araştırmada insanların anlık ruh halleri, ülkelerinde yaşamak-
tan ne kadar memnun oldukları ve gerekirse ülkeleri için savaşmaya gönüllü olup olmadıklarını so-
ruldu. Tüm dünyada erkeklerin modları yüksek iken Türkler’de tam tersine kadınların modu yüksek

Uzman Klinik Psikolog Müjde Yahşi, “Duygularımızı 
paylaşmazsak, içimizde biriktirirsek ya da vaktinden 
evvel tüketirsek beynimize zarar vermiş oluruz” dedi



Maltepe’de, 23. Dönem AK Parti Milletvekili Mahmut Dede’nin aracına 
molotofkokteylli saldırı düzenlendi. Mahmut Dede, “Bu bir terör eyle-
mine benziyor. Düzenli ve koordineli yapılmış bir terör eylemi” dedi

Kadıköy-Karaköy seferini yapan ŞH-DURUSU vapurunun Karaköy iskelesine çarpması sonu-
cu 7 kişi hafif yaralandı. Şehir Hatları’ndan yapılan açıklamada, “ŞH-DURUSU isimli gemimiz 
oluşan bir anlık teknik arıza nedeniyle Karaköy iskelesine sert yanaşma yapmıştır” denildi
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KüçüKçeKmece'de ormanlık alanda
ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu.
Üzerinden kimlik çıkmayan 25 yaşların-

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

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

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

Hastaneye beni almadılar

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

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

Eve girmek istemiyorum

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

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

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

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

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

arası anma sürüşü yapıldı.

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

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

Umut'la hiç tanışamadı

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

Mücadele edeceğiz

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

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

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

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

BISIKLETLI
PROTESTO

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

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

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

Kendimi kenara attım

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

Maganda dehşeti

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

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

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

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

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

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

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

Hastaneye beni almadılar

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

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

Eve girmek istemiyorum

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

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

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

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

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

arası anma sürüşü yapıldı.

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

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

Umut'la hiç tanışamadı

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

Mücadele edeceğiz

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

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

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

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

BISIKLETLI
PROTESTO

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

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

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

Kendimi kenara attım

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

Maganda dehşeti

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

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

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

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

3 TEMMUZ 2022 PAZAR

8’INCI KATTAN 
AŞAĞI DÜŞTÜ

OLAY, dün saat 13.45 sıralarında 
yaşandı. Turist olarak İstanbul’a 
gelen Fas asıllı Fransa vatandaşı 

Salim Saidi (34) Asmalı Mescit Mahalle-
si’nde bir otele yerleşti. 8’inci katta oda 
tutan ve odada yalnız kalan Salim Saidi 
bilinmeyen bir nedenle pencereden park 
halindeki otomobilin üstüne düştü. Düş-
tüğü otomobilin üstündeki yaralı turisti 
görenler polis ve sağlık ekiplerine haber 
verdi. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri 
ağır yaralı olan Salim Saidi’yi olay ye-
rinde yapılan ilk müdahalenin ardından 
hastaneye kaldırdı. Salim Saidi yapılan 
tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayıp 
hayatını kaybetti. Polis ekipleri emniyet 
şeridi çekerek Salim Saidi’nin odasında 
ve çevrede olay yeri incelemesi yaptı. Sa-

idi’nin üstüne düştüğü ve ön tarafından 
ağır hasar alan otel sahibinin otomobili 
polis ekiplerinin çalışmalarının ardından 
olay yerinden kaldırıldı. Araştırma baş-
latan polis ekipleri, düşmenin nedenini 
belirlemeye çalışıyor. DHA

Olay, bir kargo firmasında 
yaşandı. İddiaya göre, 
C.Ç.D. arkadaşları ile bir 

kafede oturduğu sırada tanı-
madığı bir numaradan mesajlar 
almaya başladı. Önce tehditler 
savuran kişi, daha sonra da kadı-
nın tuvalette çekilmiş fotoğrafını 
atarak buluşmaya zorladı. Neye 
uğradığını şaşıran kadın, mesajla-
rı ve kendisine ait izinsiz çekilen 
görüntülerle polis merkezine 
giderek şikayetçi oldu. Bunun 
üzerine polis ekipleri, kadına 
şantaj yapan kişiyi tespit etmek 
için çalışmalara başladı. Kadın ise 
mesajların, patronundan geldiğini 
iddia etti.

Patrondan çıktı
Kadının ifadesinin ardından 
çalışmalara başlayan polisler, 29 
Haziran Çarşamba günü iş yeri 
sahibi U.A.’ya ait otomobilde 
arama yaptı. Yapılan aramalarda 
U.A.’ya ait otomobilde, C.Ç.D’ye 

mesaj atılan telefon ele geçirildi. 
İş yerinde çalışan bir kişi ise gizli 
kamera, kayıt cihazları ve içinde 
görüntüler bulunan hafıza kartını 
polis ekiplerine teslim etti. İnce-
lemeye alınan cep telefonunda 
ise kadına ait görüntüler ve tehdit 
mesajları bulundu.

Serbest bırakıldı
Toplanan delillerin ardından 
U.A., polis ekipleri tarafından gö-
zaltına alınarak polis merkezine 
götürüldü. Karakoldaki ifade-
sinde, “Bana kumpas kurdular. 
Olaylarla alakam yok” diyerek 
iddiaları reddeden U.A., emniyet-
teki işlemlerinin tamamlanması-
nın ardından adliyeye sevk edildi. 
Tutuklama talebi ile mahkemeye 
çıkartılan U.A., adli kontrol şartı 
ile serbest bırakıldı.

Adalet yerini bulacak
Mağdur olduğunu iddia eden 
C.Ç.D.’nin ağabeyi U.Ç.D., “Ge-

çen hafta, kardeşimin telefonuna 
mesajlar gelmeye başladı. Tehdit 
ve bir takım görüntüler geldi. 
Bana iletti ve biz de ne olduğu-
nu öğrenmeye çalıştık. Mesajın 
atıldığı telefon, patronunun ara-
basında bulundu. Çekmecesinde 
gizli kamera bulundu. Kayıtlarda 
bütün çalışanların tuvalete girer-
ken görüntüleri vardı. Kardeşi-
min durumu çok kötü. Kendisi 
konuşmak istemedi. Polis arama 
emri çıkardı. Bütün cihazları aldı. 
Şu an cihazların hepsi polisler-
de. Savcı, tutuklama kararı ile 
mahkemeye sevk etti. Nasıl oldu 
bilmiyorum ama adli kontrol şartı 
ile serbest bırakıldı. Şu an elini 
kolunu sallayarak caddede gezi-
yor. Şu anda iftira da atıyor. Kar-
deşim artık geceleri uyuyamıyor. 
Zaten geçmişten gelen sorunları 
vardı. Şimdi bir de bu eklendi. 
Bu nasıl olabiliyor, anlamıyorum. 
Adalet er geç yerini bulacak” 
dedi. DHA

Esenyurt’ta, kadınlar tuvaletine yerleştirdiği gizli kamerayla kaydettiği görüntüsüyle kadın çalışa-
nına şantaj yaptığı iddia edilen patron U.A. gözaltına alındı. “Bana kumpas kurdular” diyerek iddi-
aları reddeden U.A., tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı

Beyoğlu’nda kaldığı otelin 8’inci katındaki oda penceresinden park 
halindeki otomobilin üstüne düşen Fransız turist hayatını kaybetti

TUVALETTE 
GIZLI KAYIT!

MAĞDUR olduğunu iddia eden 
U.Ç.D., “Mesajlarda buluşmak 
istediğini yazıyor. Bütün ak-
rabalarına seni ifşa edeceğim 
yazıyor. Tuvalete giriyor. Yani 
bu normal bir şey. Bu kişi, 
insanın mahremiyetine girerek 
bunu kayıt altına alabiliyor. Bu 
kayıtlarla tehdit ediyor, şantaj 
yapıyor. Kardeşim ilk etapta 
engelliyor. Mesajlar gelmiyor. 
Telefon bulunduktan sonra 
biz mesajların geldiğini 
gördük. Biz bu durumdan 
rahatsızız. Arkadaş elini 
kolunu sallayarak geziyor. 
‘Bana kumpas kurdular’ 
diyerek ortalıkta geziyor” 
ifadelerini kullandı.

Tehdit ediyor
şantaj yapıyor

OLAY, saat 03.25 sıralarında 
Zümrütevler Mahallesi’nde mey-
dana geldi.  23. Dönem AK Parti 

Nevşehir Milletvekili Mahmut Dede’nin, 
işyerinin önünde park halinde bulunan 
aracına molotofkokteylli saldırı düzenlen-
di. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfai-
ye ekipleri sevk edildi. Molotof nedeniyle 
çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından 
kısa sürede söndürülürken, araçta maddi 
hasar meydana geldi. Olay yeri inceleme 
ekiplerinin yaptığı incelemelerde, aracın 
arka camının taş yardımıyla kırıldığı ve 
kırılan yerden içeriye molotofkokteyli 
atıldığı tespit edildi. Çevrede uzun süre 
inceleme yapan ekipler, elde edilen de-
lilleri torbalara koyarak muhafaza altına 
aldı. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren 
kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma 
başlattı. 

Koordineli yapılmış
Mahmut Dede, “Saat 03.25 sıraların da iş 
yerimize programlı ve molotof kokteylli 
bir terör saldırısı yapıldı. Hemen akabinde 

haberimiz oldu. Yangına müdahale edip 
söndürdüğümüzde arabamızın kullanı-
lamaz hale geldiğini gördük. İtfaiye ve 
emniyet ekipleri, olay yerine gelerek 
bütün incelemeleri yaptılar, bütün delilleri 
topladılar. İnşaallah en kısa zamanda 
yapanlar bulunacaktır. Çünkü bu bir terör 
eylemine benziyor. Düzenli ve koordineli 
yapılmış bir terör eylemi” dedi. 

Önceden hazırlanmış
Bundan sonra sonucu bekleyeceklerini 
belirten Dede, “Güvenlik kameralarını 
izlediğimizde, biz zaten saat 01.30 gibi 
iş yerinden ayrılmıştık. Olayı yapmadan 
önce yan binanın merdivenine oturu-
yorlar. Birisi önceden hazırlanmış poşet 
içerisindeki taşı arabanın arkasından alı-
yor, diğeri ise molotof kokteyl şişesindeki 
ateşi yakıyor ve hızlıca arabaya geliyorlar. 
Güvenli yerde park halindeki aracımın 
camını biri taşla kırıyor, arkasından diğeri 
hızlı şekilde molotofu atıyor ve kaçıyorlar. 
Görüntüler bunlardan ibaret’’ şeklinde 
konuştu. DHA

Mahmut Dede, 
“İtfaiye ve emniyet 
ekipleri, olay yerine 
gelerek bütün incele-
meleri yaptılar, bütün 
delilleri topladılar. 
İnşaallah en kısa 
zamanda yapanlar 
bulunacaktır” dedi.

HATAY’DA, polis ekiplerince 
durdurulan araçtaki aramada, yakıt 
deposuna gizlenen 11 otomatik 

tabanca ele geçirildi, 2 kişi ise gözaltına 
alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 
silah ve mühimmat kaçakçılığının ön-
lenmesi amacıyla yapılan çalışmalarda, 
Antakya-İskenderun yolunda şüphe 

üzerine aracı durdurdu. Ekipler, araçtaki 
aramalarda; yakıt deposuna gizlenen 11 
otomatik tabanca, 39 
şarjör, 10 dipçik, 4 üst 
kapak ve 4 icra yayı 
takımı ele geçirdi. 
R.B. ve B.A., gözaltına 
alındı. 

Yakıt deposundan silah çıktı 

VAPUR ISKELEYE VAPUR ISKELEYE 
ÇARPTI: 7 YARALIÇARPTI: 7 YARALI

KAZA saat 13.00 sıralarında 
meydana geldi. Kadıköy-Karaköy 
seferini yapan ŞH-DURUSU 

vapuru iskeleye yanaşmak istedi. Ancak 
dümeni kilitlendiği öne sürülen vapur 
Karaköy iskelesine çarptı. Kazada sonra-
sı olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 
Kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılardan ba-
zılarının çay ocağında bulunan kazanın 
devrilmesi sonucu yaralandığı belirtildi.

Açıklama yapıldı
Kazayla ilgili Şehir Hatları’ndan yazılı 
açıklama yapıldı. Kazanın saat 12.48’de 
yaşandığı belirtilen açıklamada, “ 

Kadıköy-Karaköy- Eminönü seferini 
yapan ŞH-DURUSU isimli gemimiz 
oluşan bir anlık teknik arıza nedeniyle 
Karaköy iskelesine sert yanaşma yap-
mıştır. Yanaşma sırasında ayakta olan 
yolcularımızdan 5’inde düşmeye bağlı 
yaralanmalar oluşmuş, sağlık kontrolü 
gereken yolcularımız ve personelleri-
miz için ambulans çağrılmıştır. Hiçbir 
yolcu ve personelimizin hayati tehlikesi 
bulunmamaktadır. Tüm yolcularımızdan 
yaşanan bu talihsiz durum sebebiyle 
özür diler, sağlık durumlarını yakından 
takip ettiğimizi kamuoyunun bilgilerine 
sunarız” denildi. DHA

HALİÇ köprüsü üzerinde bir 
metrobüste yangın çıktı. Yol-
cular tahliye edilirken yangın 
itfaiye ekipleri tarafından sön-
dürüldü. Yangın, Haliç Köprüsü 
üzerinde saat 09.30 sıralarında 
Beylikdüzü -Zincirlikuyu sefe-
rini yapan metrobüsün motor 
kısmında çıktı. Metrobüsten 
dumanların yükseldiğini gören 
şoför, aracı durdurdu. Yolcular 
tahliye edilirken, metrobüs şofö-
rü de yangın söndürme tüpüyle 
müdahalede bulundu. Çevre-
dekilerin ihbarıyla olay yerine 

gelen itfaiye ekibi sevk edildi. 
Yangın nedeniyle metrobüs se-
ferleri tek şeritten kontrollü ola-
rak verildi. İtfaiye ekiplerinin bir 
saat süren söndürme çalışmala-
rının ardından metrobüs yoldan 
çekildi. 
Yangın 
nedeniyle 
haliç Köprü-
sü üzerinde 
çift yön-
lü trafik 
yoğunluğu 
oluştu.

BU BIR TERÖR EYLEMI!

Metrobüste yangın çıktı!
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M .E., 10 yıllık kiralama bedelini o
dönemin AVM yöneticisine
ödedi, karşılığında makbuz aldı.

Bir süre sonra AVM’de yeni göreve gelen
yönetici, otopark işletmecisi M.E ile yapılan
sözleşmenin geçersiz olduğunu bildirdi.
Bunun üzerine ödediği paranın peşine
düşen M.E., 5. Asliye Hukuk Mahkeme-
si’nin kapısını çaldı. Otopark işletmeciliği
yaptığı sürede faydalı masrafları olduğunu;
ayrıca ödediği kira bedeli nedeniyle de da-
valı alışveriş merkezinin sebepsiz zenginleş-
tiğini ileri sürdü. Ödediği paranın faiziyle
davalıdan tahsiline karar verilmesini talep
etti. Davalı AVM yönetimi ise davacının
işgal ettiği yerin müvekkili AVM’nin oto-
parkı olduğunu, otoparkın ancak tüm kat
maliklerinin oy birliği ile kiraya verilebilece-
ğini, böyle bir karar olmadan davacının ak-
dettiği kira sözleşmenin hukuka
uygunluğunun bulunmadığını öne sürdü.
Yönetici sıfatı ile B.K. tarafından yasal da-
yanağı olmaksızın ortak mahallin kiraya ve-
rildiğini ve kira bedelinin yetkisiz yönetici
tarafından tahsil edildiğini, yönetime bu
kira bedeline ilişkin hiç bir ödeme yapılma-
dığını belirterek davanın reddini savundu.

Karar bozuldu

Mahkeme; davacının site yönetimine kira
bedeli ödediğini ispat edemediği, ödemenin
daha sonra yönetimden uzaklaştırılan ve
haklarında ceza davaları da bulunan şahıs-
lara yapıldığına dikkat çekti. AVM’nin kasa-
sına girdiği sabit olmayan bu bedelin eski
yöneticilerin şahsından istenebileceği, taşın-
mazın tüm kat maliklerinin oy birliği ile
karar alınmaksızın kiraya verilmesinin ola-
naklı olmadığı, bu yönü ile davacının kira
bedeline ilişkin taleplerinin reddine hük-

metti. Davacı kararı temyiz edince devreye
giren Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, “Kiraya
veren temsilcisi tarafından tahsil edildiği
anlaşılan ve kira sözleşmesine eklenen mak-
buzlar dikkate alındığında temsilciye yapı-
lan ödemeler davalı yönetimi bağlar.
Mahkemece bu durumda davacı kiracının
taşınmazı tahliye ettiği tarihe kadar olan
kira borcu hesap edilerek kalan bedel üze-
rinden kira bedelinin iadesine karar veril-
mesi gerekirken yazılı şekilde davanın
reddine karar verilmesi doğru değildir.
Hükmün bozulmasına oy birliği ile karar
verilmiştir” ifadeleriyle mahkeme kararı bo-
zuldu.

Mahkeme direndi

Yeniden yapılan yargılamada mahkeme, ilk
kararında direndi. Davacı kararı temyiz
edince bu kez devreye Yargıtay Hukuk
Genel Kurulu girdi. Kararda; toplu konut-
ların sorunsuz tek elden ve profesyonelce
yönetilmesinin, kat maliklerinin huzur
içinde birlik hâlinde yaşaması noktasında
en büyük görevin yöneticiye düştüğü hatır-
latıldı. Yöneticinin kat maliklerinin vekili
olarak iş ve işlemlerde kendilerini temsil
etme yetkisine sahip olduğu hatırlatıldı.
Yöneticinin verilen yetkiyi kötüye kullan-
ması hâlinde, kat malikleri, yöneticinin
yaptığı sözleşmelerle bağlı sayılamayacağı
vurgulandı.

Onlarla gurur
duyuyoruz

Birlikte 
kazanacağız!

Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS)
Ataşehir Belediyesi Ataevlerinde
hazırlanan 320 öğrenciden 30
öğrenci İstanbul genelinde
yüzde 5’lik dilime girme başa-
rısı gösterdi. Belediye Başkanı
Battal İlgezdi, “Başarılı olan
öğrencilerimizin her birini tebrik
ediyor, başarılarının daim 
olmasını diliyorum. Onlar ile
gurur duyuyoruz” dedi

ataşehir Belediyesi çatısı altında
hizmet veren kurumlarda, her yıl
yüzlerce öğrenci hayalini kurduk-

ları lise ve üniversiteler için sınavlara hazırla-
nıyor. Ataevlerinde liselere giriş ders destek
programına katılan öğrenciler, 5 Haziran
2022 tarihinde yapılan LGS’de büyük başa-
rıya imza attılar. Sınav sonuçlarının açıklan-
masının ardından Ataevlerinde sınava
hazırlanan 320 öğrenciden 30 öğrenci, İstan-
bul genelinde yüzde 5’lik dilime girdi. Ders
destek programına katılarak LGS’de İstan-
bul genelinde yüzde 5’lik dilimde yer almayı
başaran öğrenciler arasında yer alan Müge
Oral, “Pandemi sürecinde sınavlara hazır-
lanmak benim için oldukça zorlu ve stres-
liydi. Ama hedeflerim olduğu için asla pes
etmedim. Ataşehir Belediyesi’ne ve yıl bo-
yunca bizi sınava hazırlayarak, desteklerini
eksik etmeyen öğretmenlerimize bir kez daha
teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

Çalışmanın meyvesi

Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması ve eği-
timin sürdürülebilir olması hedefiyle yola
çıktıklarını vurgulayan Ataşehir Belediye
Başkanı Battal İlgezdi, “Başarı; inançlı, ka-
rarlı ve disiplinli çalışmanın meyvesidir.
LGS’de başarı göstererek hayallerine ulaşan
gençleri görüyor olmak bütün bu çabalarımı-
zın ne kadar kıymetli olduğunu bizlere bir
kez daha hatırlatıyor. LGS’de başarılı olan
öğrencilerimizin her birini tebrik ediyor, ba-
şarılarının daim olmasını diliyorum. Bir te-
şekkür de tüm öğretmenlerimize ve her
koşulda çocuklarını yalnız bırakmayan ve
destekleyen ailelerimize elbette ki. Öğrencile-
rimizin yolları açık olsun. Onlarla gurur du-
yuyoruz” şeklinde konuştu.

Maltepe Belediye Başkanı Ali
Kılıç, değişik partilerden temsilci-
lerle birlikte Sivas’a ziyaretinde

bulundu. 2 Temmuz 1993’de meydana gelen
katliamda hayatını kaybeden 33 cana atfen
otelin önüne kırmızı karanfil bırakan Başkan
Kılıç, “Nereden gelirse gelsin terörün her tür-
lüsüne karşı çıkacağız” dedi. Sivas'ın ardın-
dan Erzincan Başbağlar’a geçen Kılıç
burada yaptığı konuşmasında her iki katli-
amda hayatını kaybedenleri andığını söyleye-
rek: “Acısını ilk günkü gibi yüreğimizde
hissettiğimiz Sivas ve Başbağlar katliamla-
rında yitirdiğimiz canlarımızı saygıyla anıyo-
rum. Tıpkı Kurtuluş Savaşında olduğu gibi,
teröre karşı verdiğimiz savaşı da kazanaca-
ğız. Maltepe’de bulunan siyasi parti temsilci-
leriyle geldiğimiz Sivas ve Başbağlar’da birlik
ve beraberliğimizi pekiştirdik. Maltepe’ye ya-
raşan bu tablo ile ayrıştırmayacak, kucakla-
şıp helalleşeceğiz” ifadelerini kullandı.

İŞTE O KARAR!
Kararda, şu ifadelere yer verildi:
“Hatta sözleşme ifa edilmiş bile
olsa sonuç değişmez. Buna karşılık
sonradan icazet verilmişse, vekâle-
tin kötüye kullanıldığı iddiası ileri
sürülemez. Ancak yöneticinin, yet-
kisini kötüye kullanarak bundan
habersiz olan iyi niyetli üçüncü ki-
şilerle yaptığı sözleşmeler geçerli
olup iyi niyetli üçüncü kişiler koru-
nacaktır. Böyle bir hâlde müvekkil,
vekilini iyi seçmemesinin sonuçla-
rına katlanmalıdır. Yapılan açıkla-
malar ışığında somut olay
değerlendirildiğinde; davacının,
davalı AVM’ye ait otoparkın kira-
lanması amacıyla eski yönetici ile
kira sözleşmesi imzaladığı ve on
yıllık kira bedelini anılan yöneticiye
ödediği hususunda taraflar ara-
sında çekişme bulunmamaktadır.
Buradan yetkisi olmayan yöneti-
min yaptığı hukukî muameleden
kat maliklerinin sorumlu tutulma-
dığı sonucu çıkmaktadır. Ne var ki,

davaya konu edilen husus eski
yönetime yapılan fazla ödemenin
iadesine ilişkin olduğuna göre,
burada önemli olan nokta eski
yönetimce tahsil edilen bedelden
kat maliklerinin dolayısıyla şimdiki
yönetimin sorumlu olup olmaya-
cağıdır. Davacı tarafından on yıllık
kira bedeli olarak ödenen bedelin
davalı AVM’ye ait yönetim kaşe-
siyle makbuz karşılığında tahsil
edildiği açıktır. O hâlde, yukarıda
yapılan açıklamalar da dikkate
alındığında, kat maliklerini temsi-
len tahsil edilen paranın davacıya
iadesinden eski yöneticinin şah-
sen sorumlu olduğundan bahse-
dilmesi, davalı yönetimin
kasasına girmediğinin dolayısıyla
kat maliklerinin sorumlu olmadığı
sonucuna ulaşılması yerinde ol-
mayacaktır. Temsilciye yapılan
ödemeler davalı yönetimi bağlar.
Mahkeme kararının bozulmasına
oy birliği ile karar verilmiştir.”

MALIKLERE 
ONEMLI
UYARI!

MALIKLERE 
ONEMLI
UYARI!

MALIKLERE 
ONEMLI
UYARI!

MALIKLERE 
ONEMLI
UYARI!

MALIKLERE 
ONEMLI
UYARI!

MALIKLERE 
ONEMLI
UYARI!

MarMara Üniversitesi, 2016 yı-
lında Halkalı, Nişantaşı ve Bahçeli-
evler Yerleşkeleri'ni TOKİ'ye

devretti, karşılığında da Maltepe’deki Kenan
Evren Kışlası arazisini aldı. TOKİ, aynı yıl
üç kampüsün arazisini 2 milyar 277 milyon
lira bedelle iştiraki Emlak Konut Gayrimen-
kul Yatırım Ortaklığı'na sattı. Şirket, 1 milyar
822 milyon liraya satın aldığı Halkalı’daki
toplam 959 bin 388 metrekare büyüklüğün-
deki arazide 6 etapta inşa edilecek “Bizim
Mahalle” adlı bir proje geliştirdi. Emlak
Konut GYO tarafından Ağustos 2017'de ta-
nıtımı yapılan ve 7 bin konutun hayata geçi-
rileceği projede Atasporları Merkezi de yer
alıyor. Halkalı Bizim Mahalle kapsamı içeri-

sinde 115 bin metrekare kapalı alana sahip
Atasporları projesi atçılık, okçuluk, güreş,
mangala, cirit gibi spor faaliyetlerine ev sa-
hipliği yapacak. Alanda 2 bin metrekare ok-
çuluk sahası, 8 bin 500 metrekare cirit
sahası, yaklaşık 900 araç kapasiteli otopark
ve 26 adet ofis bulunuyor. Ankara'daki Cum-
hurbaşkanlığı Külliyesi'nin de mimarı olan
Şefik Birkiye tarafından tasarlanan ve Gür-
yapı tarafından inşa edilen projenin yapımı
tamamlandı. Tesis, Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yö-
neticisi olduğu Okçular Vakfı tarafından ge-
leneksel oyunların yeniden canlanması ve
yaygınlaşması için uluslararası organizas-
yonlara ev sahipliği yapması bekleniyor.

Ok ve cirit sahası hazır
Maltepe Belediye Başkanı Ali
Kılıç, 29 yıl önce Madımak Oteli
katliamında hayatını kaybeden-
leri anmak için Sivas’a gitti. 
Buradan Erzincan Başbağlar’a
geçen Kılıç, yine 29 yıl önce kat-
ledilen 33 canı anarken terörü bir
kez daha kınadığını belirtti

SivaS’ta 2 Temmuz 1993’te hayatını kaybeden
33 aydın, Beşiktaş Cemevi ve Mustafa Kemal
Merkezi’nde düzenlenen programlarla anıldı. Be-

şiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat yayınladığı mesajda
“Yaraları birlikte saracak, aydınlık bir geleceği hep beraber
kuracağız” dedi. 2 Temmuz 1993’te Pir Sultan Abdal Kültür
Etkinlikleri’ne katılanların konakladığı Sivas Madımak Ote-
li'nin ateşe verilmesi sonucu 33 aydının hayatını kaybedişi-
nin 29’uncu yılında Beşiktaş’ta bir dizi etkinlik düzenlendi.
Etkinliklerin ilki Beşiktaş Mustafa Kemal Merkezi’ndeki
Unutmamak Müzesi’nde ikincisi Beşiktaş Cemevi’nde ger-
çekleştirildi. Törenlerde 33 aydın, yazar ve sanatçılar için
hazırlanan anma köşesine karanfiller bırakıldı.

Yaralarımız saracağız
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İBB, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı, 3 gün sürecek etkinliklerle kutlamaya başladı. ‘Denizcilik Şenlikleri’nin 
açılış konuşmasını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptı. Bazı çevreler tarafından eleştirilen Lozan ve Montrö antlaş-
malarının önemine dikkat çeken İmamoğlu, “Bu antlaşmalar olmasa, özgür olmazdık. Denizler bize ait olmazdı.
Bu antlaşma sonucu yapılan süreçle beraber denizlerimizin kayıtsız, şartsız limanlarımızın sahibi olduk” dedi. 

LOZAN OLMASA 
OZGUR OLMAZDIK

İ stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),
1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj (bir
ülkenin iskele veya limanları arasında

gemi işletme işi) Bayramı’nı, Kadıköy
Caddebostan sahilinde 3 gün sürecek ‘De-
nizcilik Şenlikleri’ ile kutlamaya başladı. 1-
2-3 Temmuz günleri arasında sürecek
şenlikler, İBB Başkanı Ekrem İmamoğ-
lu’nun katılımıyla başladı. Deniz üzerinde
yaptığı şovla izleyenlere keyifli anlar yaşa-
tan dünya backflip rekortmeni Kahraman
Aktaş’ın, Caddebostan Plajı açıklarına ku-
rulan platforma çıkan İmamoğlu’na Türk
bayrağı sunması, renkli görüntüler oluş-
turdu. Bayrak devir-tesliminin ardından
şenliklerin açılışının yapan İmamoğlu, ko-
nuşmasına, “Kabotaj Bayramı, bizim tari-
himiz açısından önemli bir gün. Ne yazık
ki son süreçte, biliyorsunuz en fazla
Lozan Antlaşması'na birçok mesnetsiz,
tabansız, bilgi yoksunu suçlama yapıldı.
Ama biz biliyoruz ki, bu toprakları hem
birçok yükten kurtarmış hem de geleceğe
dair çok özel adımlar atılmış önemli bir
antlaşmadır. Dünya tarihinde yapılmış
önemli antlaşmalardan birisidir. Aynen
Montrö'de olduğu gibi. Ki Montrö'nün
nasıl bir deniz barışı sağladığını hep bir-
likte Karadeniz'deki o süreçte hep birlikte
yaşadık” sözleriyle başladı. 

Korunması lazım

“Lozan'la beraber, özellikle kapitülasyon-
ların topraklarımıza yüklediği yük, liman-
ların bize ait olmaması, denizlerdeki
kısıtlılık, hepimizin çok canını sıkan bir şey
olurdu bugün olsaydı” diyen İmamoğlu,
“Aslında özgür olmazdık. Denizler bize ait
olmazdı. Ama işte bu antlaşma sonucu
yapılan süreçle beraber denizlerimizin ka-
yıtsız, şartsız limanlarımızın sahibi olduk.
Ve bugün aslında yaptığımız kutlama, bu
yönde bir kutlama. Emeği geçen güzel
Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mus-
tafa Kemal Atatürk başta olmak üzere
bütün silah arkadaşlarını rahmetle, min-
netle anıyoruz. Bütün milletimizin Kabo-
taj Bayramı kutlu olsun” ifadelerini
kullandı. Marmara Denizi’nin genç bir
deniz olduğuna vurgu yapan İmamoğlu,
“Tarihin çok yakın zamanlarında oluşmuş
olan bu iç denizin, ayrı bir hassasiyetle ko-
runması lazım. Tabii dünden bugüne, bu-
günden yarına bir süreçten
bahsetmiyoruz. Artık bundan sonra en az
20 yıl, 30 yıl bir planlamayla özellikle

Marmara'ya kıyısı bu-
lunan başta İstan-
bul olmak üzere,
bütün şehirlerin
tarım alanları-
nın, sanayi
alanlarının ye-
niden gözden
geçirilip, yani
tabiri caizse
kötü bir kulla-
nıma değil, düzenli
bir kullanıma kavuşan
bu dünya güzeli coğraf-
yanın artık geçen yıl yaşadığı-
mız müsilaj sorunu gibi, bu tür tehditlerle
bir daha karşı karşıya kalmaması için en
üst seviyede çabayı göstermemiz şart”
diye konuştu. 

Plajlarımız önemli

Marmara’nın yanı sıra, Haliç ve İstanbul
Boğazı’nın korunmasına ve temizlenme-

sine
dönük
çalışmaları
özenle yürütmeye devam
ettiklerini aktaran İmamoğlu, şunları
söyledi: “Tabii yanı sıra plajlarımız çok
önemli. Plajlarımız hem artırılıyor hem
düzenleniyor hem de kıyı alanlarının
daha fazla kullanılması için, en üst sevi-

yede tedbirlerimizi alıyoruz. Denizlerimiz
bu anlamda korunduğu sürece, bizlerin-
dir. Yaşatıldığı sürece, bizlerindir. Kaldı ki
yaşadığımız dönemde kullandığımız bu
alanların sahibi değil, aslında bir emanet-
çisi olduğumuzu da asla unutmamalıyız.
Bu bilinci hep beraber elde edindiğimiz
gibi, gelecek nesle de bu yönüyle aktar-
mamız şart. Bu coğrafyanın sahibi
olmak, bu coğrafyada yaşamak ayrıcalık.
Ama bir o kadar da sorumluluk. Bu an-
lamda bizler, yerel yönetimler olarak ve
bütün kamu kuruluşları ve tabii ki burada
yaşayan milyonlarca insanımız, işte de-
nizlerin koruyucusu, kollayıcısı, elbette ki
aynı zamanda kullanıcısı olacak.”

Tamir ediyoruz

İstanbul kıyılarının deniz sporlarına yö-
nelik düzenlenmesi çalışmalarının da
sürdüğünü belirten İmamoğlu, “Aynı za-
manda, İstanbul'un simgesi olan vapur-
larımızı koruyoruz, tamir ediyoruz. Hem

de kendi tersanemizde. Çürümeye
bırakılmış olanları hayata ge-

çiriyoruz, başta Paşa-
bahçe vapuru olmak

üzere. Kentimizin
simgelerini yine İs-

tanbul Boğa-
zı'nda bir tarihi
bir süsü, sim-
gesi gibi kul-
lanmaya ve
insanlarımı-
zın hizme-
tine
sunmaya
devam edi-
yoruz. Yeni
deniz taksi-

lerimizi yine
Boğaz’da ve

Marmara kıyı-
larında hizmeti-

nize sunarak, yine
İstanbul'un özenli

bir şekilde, özel bir bi-
çimde kullanıma sunul-

ması, denizleri daha çok
ulaşımda da kullanmaya dönük

attığımız kıymetli adımlar” bilgilerini
paylaştı. İmamoğlu ve kendisine eşlik
eden Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil
Dara Odabaşı ile Şişli Belediye Başkanı
Muammer Keskin, konuşmanın ardın-
dan düzenlenen yağlı direk yarışmasını
da ilgiyle izledi. 

KURBAN Bayramı'nı memleke-
tinde ya da tatil mekanlarında
geçirmek isteyenler şimdiden 15

Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk
oluşturmaya başladı. TOFED Başkanı
Birol Özcan, "1 Temmuz'dan 18 Temmuz'a
kadar ilave sefer yapabiliyoruz. En fazla
bin 400 otobüs çıkmış. Eskiden, buradan 2
bin 500 otobüs çıkıyordu. Sefer sayımız
öyleydi, sefer sayıları azaldı" dedi. Otobüs
şoförleri seferlerin dolu olduğunu söyler-
ken, yolcular da özel araçlarıyla gitmenin
maliyetinin otobüsten daha pahalı oldu-
ğunu vurguladı. Birol Özcan, Kurban Bay-
ramı'nda otogarda hareketlilik yaşandığına
dikkat çekerek, "Kurban Bayramı'nda şu
anda ana servislerde yer kalmadı. İlave se-

ferler başladı. 1 Temmuz'dan 18 Temmuz'a
kadar ilave sefer yapabiliyoruz. Ek seferler
açtık ancak giden otobüs boş geliyor. Biz
eskiden 300 liraya yolcu taşıdığımız zaman
o yolcudan para kazanıyorduk. Artık se-
nede 5-6 sefer giden aile bir sefer gitmeye
başladı. En fazla bin 400 otobüs çıkmış.
Eskiden, buradan 2 bin 500 otobüs çıkı-
yordu. Sefer sayımız öyleydi" dedi. Özcan,
"Bizde sefer sayıları azaldı. Yolcu maliyet-
leri yüksek olduğu için, mazot fiyatların-
dan dolayı fiyatı yükselttik. Yolcularımız
azaldı. Mazottaki KDV'yi indirmemiz
lazım. İstanbul'dan hızlı tren Ankara'ya,
Konya'ya kadar gidiyor. Eskiden Eskişehir
Ankara otobüsleri 15 dakikada bir çalışırdı
ama şimdi kalkmıyor. Bugün biz fiyatları

azaltmazsak, yolcunun maliyetini indir-
mezsek bu kapasiteyle çalışma şansımız
yok" ifadelerini kullandı.

Yoğunluk fazla

İstanbul-Malatya arası çalışan otobüs
şoför Bülent Kendirli, "Bayram öncesi şu
an hareketlilik fazla. Otobüslerde yer yok.
Biletler pahalı ama buna göre mazot da
pahalı. Ek seferler yapılıyor. Şu anda yo-
ğunluk fazla" dedi. Otobüs şoförü Meh-
met Bingöllü de, "Bayram öncesi durumlar
şu anda iyi. Tekirdağ üzeri, Çanakkale,
İzmir, Antalya, Kemer'e devam edeceğiz.
Yolcumuz var. Seferler genelde dolu olu-
yor. Bayram öncesi ek seferler de var" ifa-
delerini kullandı. DHA

Kurban bayramına sayılı günler kala 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda da hareketlilik başladı.
Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Başkanı Birol Özcan, "Şu anda ana servislerde yer 
kalmadı. İlave seferler başladı. 1 Temmuz'dan 18 Temmuz'a kadar ilave sefer yapabiliyoruz" dedi

85 bin liraya 
alıcı bekliyor

TOKAT’TA besicilik yapan Ayhan Ağ,
Kurban Bayramı dolayısıyla Sultan-
gazi’de kurulan hayvan pazarına 45

hayvan getirdi. Bunlardan 15’inin satıldığını
söyleyen Ağ, en çok ilgiyi 1 ton 30 kiloluk ‘Ba-
bayiğit’ ismini verdikleri boğanın gördüğünü
dile getirdi. Alıcıların fiyatı biraz ağır buldu-
ğunu belirten Ağ, “Baba gibi olduğu için adını
‘Babayiğit’ koyduk. Büyüklük bakımından pa-
zarın en yiğidi bizimkidir. 1 ton 30 kilo geliyor,
alıcısı var bakmak için geliyorlar. Fiyatını biraz
ağır buluyorlar. ‘Araba mı alıyoruz?’ diyorlar
ama ben değil kendisi kilosundan dolayı isti-
yor. Tabi ki pazarlık payımız var. Özel olarak
baktık, tek başına besledik ondan dolayı da
‘babayiğit’ oldu. Tahminimce 650-700 kilo et
çıkar. Kendime bakmadım ona baktım” diye
konuştu.

Birinci oldu

Kendilerindeki kurbanlık fiyatlarının 65 bin li-
radan başlayıp 85 bin liraya kadar çıktığını ak-
taran Ağ, “Genel olarak kurbanlıklarımızın
fiyatları vatandaşlara ağır geliyor ama her şey
ağır. Yem ve nakliye fiyatları kurbanlıklara yan-
sıdı. Günün 8-10 saatini hayvanlarla ilgilene-
rek geçiriyorum. Kendimden çok
hayvanlarıma balkıyorum” ifadelerini kullandı.
Babayiğit, Sultangazi Belediyesi’nin düzenle-
diği En Güzel Kurbanlık Yarışması’nda da bi-
rinci gelerek tam altının sahibi oldu. Tam altını
boğaya Sultangazi Belediye Başkanı Av. Ab-
durrahman Dursun, taktı, sahibine de hediye
takdim edildi. DHA

ANIL BODUÇ

ETKİNLİKLER 
3 GÜN SÜRECEK

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nda, halkın geniş katılımıyla, 1-2-3
Temmuz tarihlerinde, 35 farklı noktada, 34 konser, 26 söyleşi,

spor aktiviteleri, dans gösterileri atölyeler ve film gösterim-
leri gerçekleştirilecek. Tüm İstanbulluların davetli olduğu

etkinliklerde Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Beşiktaş, Bakır-
köy, Kartal, Büyükada, Küçükçekmece, Arnavutköy, Ça-

talca, Üsküdar, Tuzla, Beyoğlu, Beylikdüzü, Şile ve
Beykoz toplamda 135 etkinliğe ev sahipliği yapacak.
Farklı tarzda sanatçıların sahne alacağı şenliklerde,
şehrin farklı noktalarında 34 konser düzenlenecek.

İstanbul yepyeni bir açık hava mekanı Festival Park
Kadıköy, 1 Temmuz’da Ayhan Sicimoğlu Ve Latin All
Stars konserine ev sahipliği yapacak. Livaneli Or-
kestrası, İkilem, TNK Ve Rumeli Orhan Kemal’in

aralarında olduğu sanatçılar Haliç, Ortaköy, Sarı-
yer ve Bebek gibi şehrin sahil noktalarında din-

leyenleri keyifli bir yolculuğa çıkaracak.

PLAJLAR SPORLA HAREKETLENECEK
İstanbullular, plajlarda spora ve eğlenceye doyacak. Şehrin
kuzeyinden güneyine kadar en sevilen plajlarında renkli aktivi-
teler düzenlenecek. Caddebostan, Güneş, Menekşe, Karabu-
run, Yeniköy, Yalıköy ve Kısırkaya plajları, yağlı direk
yarışması, plaj futbolu, plaj voleybolu ve su topu yarışlarına ev
sahipliği yapacak. İBB iştiraki Spor İstanbul, ‘Denizcilik Şen-
likleri’ kapsamında Su Sporları Festivali düzenleyecek. Mal-
tepe Orhangazi Şehir Parkı, rekabet dolu müsabakalara sahne
olacak. Dev etkinlikte sporcular; yüzme, aquatlon, modern
pentatlon, su topu ve gece yüzme yarışlarında mücadele ede-
cek. Festival, Cuma günü 10.00-19.00 arası yapılacak su topu

karşılaşmalarıyla başlayacak. Üç gün boyunca 4 farklı branşta
gerçekleştirilecek spor etkinlikleriyle devam edecek. ‘Denizci-
lik Şenlikleri’nde eğlenceli aktivitelerin yanı sıra şehrin deniz-
cilik kültürü ve birikimi de söyleşi ve atölyelerde anlatılacak.
Söyleşilerde spor, edebiyat, iklim değişikliği konuları, İstan-
bul’un denizle ilişkisi bağlamında ele alınacak. Atölyelerde
halat yapımı, taş boyama ve ağ örme deneyimlenecek. Sergi,
dans gösterileri ve gezilerin mavilikle iç içe 3 gün yaşatacağı
‘Denizcilik Şenlikleri’ne dileyen İstanbullar ücretsiz olarak ka-
tılabilecek. Detaylı programa https://kultursanat.istanbul/deni-
zin-sehrinden-denizcilik-senlikleri/  adresinden ulaşılabilecek.

Otogarda hareketlilik

Sultangazi’deki kurban pazarına 
Tokat’tan getirilen 2 buçuk yaşındaki
‘Babayiğit’ isimli boğa 85 bin liraya
alıcısını bekliyor. 1 ton 30 kilo gelen
boğanın sahibi Ayhan Ağ, “Özel olarak
baktık, ondan ‘babayiğit’ oldu. Tahmi-
nimce 650-700 kilo et çıkar. Kendime
bakmadım ona baktım” dedi

Minikler de 
kep fırlattı

ESENYURT Belediyesi bünyesinde
eğitim alan Üçevler ve Turgut Özal
Kreşlerindeki öğrenciler ‘Kep Atma

Töreni’ ile mezun oldu. Patlatılan konfetiler eşli-
ğinde ilk defa kep atmanın sevincini yaşayan mi-
nikler, çalınan müzikler eşliğinde gönüllerince
oynadı. Törene katılan Kreş Hizmetlerinden So-
rumlu Başkan Yardımcısı Ufuk Özdemir, mezun
olan öğrencilere karnelerini vererek hepsini teb-
rik etti. Miniklerden Fahriye Benlioğlu ve Eymen
Aras Orhanlı, İstiklâl Marşı’nın on kıtasını ez-
bere okuyarak büyük alkış topladı.

Kurban Bayramı'nı memleketinde ya da tatil mekanlarında geçirmek isteyenler 
şimdiden 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturmaya başladı.
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B İR aydır konuşulan zamlar yavaş yavaş netleşti.
Asgari ücretten başlarsak ben başından beri
yüzde 30'u geçmez diyenlerdenim. Nitekim öyle

de oldu. Şimdi gelelim bu yapılan zammın yada"Zam-
cık" demek de olabilir. Etkisinin ne olacağını da uzat-
madan söyleyim Geçen asgari ücret zammı gibi hiçbir
işe yaramadığı görülecek.Acıdır. Gerçek budur. Memur,
emekli için enflasyon farkı yüzde 42, neden asgari üc-
retli için yüzde 30? Salla gitsin, nasılsa bir derde der-
man olacağı da yok. Enflasyon Pazartesi en az
yüzde77. Gıda enflasyonu Pazartesi yüzde 100. Ücret-
maaşı artırsan ne olur? Enflasyon yangını durmayacak,
Bu kafa iktidarda oldukça! Asgari ücret net 5 bin 500
lira yaptılar.Açlık sınırı 6 bin 391 lira. Asgari ücretlinin
aç olabilmesi için bile, 891 TL'ye daha ihtiyacı var! Bir
de böyle bakalım dilerseniz . Milletin vekiline yüzde 40,
net 56 bin lira maaş. Emekçiye yüzde 30, net 5 bin 500
lira. Zavallı ülkemin haline yanarım. 10 asil yurttaş bir
miletvekili etmiyor. Dört kişilik bir ailenin; Açlık sınırı 6
bin 391 TL'ye. Yoksulluk sınırı ise 20 bin 818 liraya
yükseldi. Bu durumda emeklilerin ve asgari ücretle çalı-
şanların tamama yakını açlık sınırının altında, memur
ve işçilerin ise tamamı yoksulluk sınırının altında. Teş-
hisi doğru koymazsanız, doğru tedavi uygulayamazsı-
nız. Türkiye'yi uçuracak denen AKP rejimiyle bu
noktaya geldik. Hayat pahalılığı ve yoksullaşma sonuç-
tur. Eski Amerikan başkanlarından Abraham Lincoln
’ün güzel sözüdür: “Bazı insanları, her zaman kandıra-
bilirsiniz. Herkesi, bazen kandırabilirsiniz. Ama her-
kesi, her zaman kandıramazsınız" şimdi o noktadayız. 

Zam komik kaldı

Ekonomist Özgür Demirteş'ın sözlerine kulak verelim
dilerseniz. Diyor ki;“Bundan aylar önce Asgari ücrete
yeni bir zam yapılacağını söylemiştim.Hem Sayın Cum-
hurbaşkanı, hem sayın Bakan hayır öyle bir artış günde-
mimizde yok diye açıklama yapmıştı. Ben de henüz
bilmiyor olsanız bile yapacaksınız demiştim yaptılar. Bu
zammın da hiçbir işe yaramadığı görülecek. Dünyanın
hiçbir yerinde yapılmayan ekonomi ve para politikası
hataları ile ülkenin ne büyük çıkmaza girdiği anlaşıla-
cak. Sayıca çok fazla olan Asgari ücretli arkadaşlarım
da bunu canları yanarak anlayacak. Üzgünüm.Yani
sabun köpüğü gibi kayıp gidecek belki de elimize bile
geçmeden. "

Soru şudur

Asgari ücret net 5500 TL olarak açıklandı. Bundan
7 ay önce yeni yılın asgari ücreti 4250 TL açıklandı-
ğında eşittir 4250 lira 400 Dolar yapıyordu.Şimdi
5500 lira net 328 Dolar  yapıyor. 6 ayda 72 dolar za-
rarı asgari ücretli milyonlar nereden karşılayacak. Bu
ülkede milyonlarca sığınmacı ve kaçak var.Milyonlar-
cası kaçak iş gücü yaratıyor. Asgari ücretlinin patrona
yükü giderek artacak Bu zam asgari ücretli için yapıl-
madı. Bence bu zam patronlar, sığınmacı çalıştırsın
diye yapıldı. Gerçekten Dostlar. Ülkede küfür etmek için
ne çok sebep var! Bakın ; Yıl 2003,asgari ücret 318
lira ve işçi ayda 14.4 çeyrek altın alabiliyordu. Yıl
2019, asgari ücret 2 bin 21 lira  işçi 4.4 çeyrek altın
alabiliyordu. Yıl 2022 asgari ücret 5500 TL, işçi 3.4
adet çeyrek altın alabiliyor.Şimdi gel de anlat bunlar
değil mi? Açlık sınırı 6 bin 390 lira olan bir ülkede 3
bin lirayla geçinemezsin. Bu yaz böyle böyle geçer,
ekmek karpuz geçiririz. Kış geçmez. Bu kışı emeklileri-
miz geçiremez. 6 bin 391 liranın altındaki bir zam zu-
lümdür. Adaletsizliktir, hak gaspıdır, emek gaspıdır,
emek hırsızlığıdır. Alın teri hırsızlığıdır.

Güleriz ağlanacak halimize

Asgari ücretin Net 5500 Lira olmasına sevinenlerin
ve bunu şakşaklayarak bir lütufmuş gibi Millete empoze
edenlerin maaşlarının asgari ücretin 10 katından fazla
olması ve bunu düşünmeyi reddeden bir kitlenin var ol-

ması. çok acıdır. Ne denir ki!. Ha bir de. AKP giderse
gelen nasıl düzeltecek bu ülkeyi" diyorlar. Net söyleye-
yim de yazın kafanıza!  Son padişah Vahdettin gidince
nasıl düzeldiyse öyle. Bunların  sizden çaldıkları en
büyük şey zaman. Çoğunuzun gençliğini, en değerli za-
manlarını çaldılar. Toplum ahlakını bozup, huzur bırak-
madılar. Onların planlı kötülük çetesi olduklarını sakın
unutmayın. Ücretlerinizi artırıp kısa süreli refah sağla-
yabilirler, ama bu günleri unutmayın..

Asgari ücret zulüm oldu

Açlık sınırı 6 bin 390 lira olan bir ülkede 3 bin li-
rayla geçinemezsin. Bu yaz öyle böyle geçer, ekmek
karpuz geçiririz. Kış geçmez. Bu kışı emeklerimiz
geçiremez. Çok net ve samimi olarak söylüyorum, 6
bin 391 liranın altındaki bir zam zulümdür. Adalet-
sizliktir, hak gaspıdır, emek gaspıdır, emek hırsızlığı-
dır, alın teri hırsızlığıdır.Erdoğan ve şürekâsı zengini
daha zengin ederken, çiftçimizi de fukaralaştırmıştır.
Bu, gayet bilinçli bir tercihtir. Şu yaz gününde pazar
tezgâhlarına, market raflarına yaklaşılamıyorsa, mil-
let evinde tencere kaynatamıyorsa, sebebi işte bu
ekonomik tercihlerde aranmalıdır.

Zengin daha zengin oldu

Ek bütçe bitti. Ek bütçede; asgari ücretli, memur,
köylü, Kredi Yurtlar Kurumu'na borçlu olan öğrenci,
emekli, esnaf, çiftçi yok. 1 trilyon 80 milyar parayı
Meclis’te geçirdiler, gelir gider dengeleyip, kimin için
geçirdiler? Kur korumalı mevduat sahibi zenginlere
gidecek bu para. Zengini daha zengin yapacak.
Kamu özel iş birliği müteahhitlerine gidecek. Şehir
hastaneleri, otoyollar, köprüler ve havaalanlarının
yapan yap-işlet-devret modeli ile yapan müteahhit-
lere gidecek. Aileden para kazananlara gidecek ve

bankalara gidecek. Banka patronlarını, müteahhit-
leri, kamu özel iş birliği, kur korumalı mevduat üze-
rinden zengin ettiklerini, 40 milyar sadece oraya
ayırdılar. Zengini daha çok zengin etmeyi hadefledi-
ler.

Banka karları 92 milyar!

Türkiye'deki bankalar geçen yıl, 12 ayda, 92 mil-
yar kar etmiş. Ocak-mayıs ayında, bu sene beş ayda,
132 milyar kar etmiş, daha 7 ay var. Bunun adına
ekonomi falan denmez. Soygun düzeni demek bile ye-
tersiz kalır. Böyle bir tablo var. Sen inim inim inli-
yorsun, Erdoğan yönetimi bankalara sadece mayıs
ayında geçen seneki mayıs ayına göre yüzde 742
daha çok kar ettirmiş. Memur çocuğuna pantolon
alamadı. Banka yüzde 742 kar ediyor. Çiftçi traktö-
rünü tarlaya süremiyor. Ev kadını, tencereyi ocağa
koyamıyor. Bu düzenin adı kepazeliktir

Eğitim çok vahim noktada

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da çok kullan-
dığı bir söz var. Doğru bir söz. ‘Eğitim alanındaki
zafiyetin mazereti olmaz.’ LGS sınavları açıklandı.
Tablo yine çok vahim. Esasen bu tablo sadece bu yıl
değil geriye dönük, yıllardır; eğitim sisteminde bir
şey ters gidiyor. İstenilen başarıyı ve niteliği bir türlü
yakalayamıyoruz. Hamaset bol, janjanlı açılışlar bol;
ama başarı yok, kalite yok, nitelik yok. Allah aşkına
şu tabloya bir bakalım. LGS tablosu.

Türkçe de yerledeyiz!

Türkçede 20 soruda doğru cevap ortalamamız sa-
dece 9. İnkılap tarihi 10 soru da ortalamamız 5. Din
Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10 soruda ortalamamız altı.
Yabancı dil 10 soruda ortalamamız 4. Matematik 20

soruda ortalamamız 4. 20 soruda, 1 soru yapan da çok
sayıda öğrencimiz var. Fen bilimlerinde ortalamamız
20 soruda 9. Bu nasıl bir tablo? Bunca çocuğumuzu ai-
leler türlü fedakarlıklarla, yemeyip içmeyip sırtına
ceket almayıp çocuklarını olabildiği kadar en iyi okulda
okutmaya çalışsın ama dökülüyoruz.

Her yıl daha geriye

Tablo 2018’den beri yani tek adam rejiminden beri
vahim bir şekilde olumsuz. Mesela 2018’de ortalama-
mız 12 iken 9’a düşmüş Türkçe’de. İnkılap tarihinde 7
olan ortalamamı 5’e düşmüş. Din Kültürü ve Ahlak bil-
gisinde 8 olan ortalamamı 6’ya düşmüş. Yabancı dilde
5 olan ortalamamız 4’e düşmüş. Bu tablo kabul edilebi-
lir bir tablo değil. Eğitime bilimsel yaklaşarak, pedago-
jik yaklaşarak yeniden el atmak için Türkiye çok da geç
kaldı. Yazık; çocuklara yazık, ailelere yazık. Lise giriş
sınavlarındaki tablo, milli eğitim sisteminin tıpkı ekono-
mimiz gibi, tıpkı demokrasimiz gibi, tıpkı insan hakları
gibi, iflas ettiğinin çok somut bir belgesidir. Bu başarı-
sızlıktır, başarısızlık öğrencilerin değildir, velilerin de
değildir. Başarısızlık; yönetimindir, ülkeyi idare edenle-
rindir. Çocuklarımıza günah. Çocuklarımızın harcıyo-
ruz. Çocuklarımızı olması gereken noktaya bir türlü
ulaştıramıyoruz. Hükümetin ayıp karnesinde, yeni bir
ayıpla da böylece karşı karşıyayız.

Sözler hep yalan oldu

Siyasetçi söz verir, milletten oy ister. Verdiği sözlerin
karşılığını sandıkta hemen alır. Vaatlerini ise sandıktan
sonra yerine getirmeye uğraşır. Yani siyasetçi peşin
değil, veresiye çalışır. Veresiye çalışan siyasetçinin en
büyük sermayesi ise itibarıdır. İtibar da, millete verilen
sözlerin tutulmasıyla kazanılır. 2011 seçimlerine gider-
ken Erdoğan milletimize, 2023 için pek çok söz verdi.
Yetmedi, bunları devletin Kalkınma Planına da yaz-
dırdı. Millete taahhüdünü resmileştirdi. Milletimiz, Er-
doğan'ın ağzından çıkan sözlerin, millete verdiği
taahhütlerin yalan olduğunu, yaşayarak görmüştür. Sa-
rayın yandaşları, beslemeleri, oligarkları, beşli çeteleri,
her gün biraz daha semirirken, milletimiz her gün biraz
daha fakirleşmiştir. Her gün bir başka sıkıntıyla, boğuş-
mak zorunda kalmıştır. Önce, “ Türkiye’yi, Dünyanın en
büyük 10 ekonomisinden biri yapacağım ” dedi. Sonuç
ne oldu? 1990’da girdiğimiz En büyük 20 ekonomi ara-
sında, artık yokuz. 2023’e bir kala, Erdoğan Türkiye’yi
23. sıraya düşürdü. Erdoğan 2023 için millete başka
taahhütler de verdi. “Milli gelirimizi, 2 trilyon dolara
çıkaracağım” dedi. Ama bunun yarısını bile gerçekleşti-
remedi. 2023’e bir yıl kaldı, milli gelirimiz 800 milyar
doların altına, 794 milyar dolara düştü. Fakir ülke Tür-
kiye Kişi başına düşen gelir, 2023 yılında 25 bin dolar
olacak” dedi. Ama kendi atadığı Sanayi ve Teknoloji
Bakan Yardımcısı, “Türkiye fert başına 8 bin 500 do-
larla, Fakir bir ülkedir” diyerek, saray ve şürekâsının
ülkeyi içine düşürdüğü durumu, TBMM’de itiraf etti.
Evet, Saray millete verdiği sözleri tutmadı. 20 yılın so-
nunda ülkeyi getirdiği yer fakirlik, fukaralık. Hep söylü-
yoruz: Gerçeklerin er ya da geç, ortaya çıkmak gibi
güzel bir huyu var. Artık hayatın gerçekleri karşında,
AK Partililer bile dayanamıyor. “Kral çıplak!” diye ba-
ğırıyor. Erdoğan bundan dört yıl önce 19 Haziran
2018’de, milletimizin huzuruna çıkıp başka sözler de
verdi: “24’ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin. Ha
ondan sonra bu faizle, şunla, bunla nasıl uğraşılır göre-
ceksiniz” dedi.Dört yıl önce aldı yetkiyi, millete gösterdi
etkiyi… Erdoğan bu sözleri söylediğinde, iki yıllık tahvil
faizi yüzde 19 idi. Şimdi yüzde 24. Bir yılda bütçeden
ödenen faiz, 62 milyar 419 milyon liraydı. Bugün son 12
ayda ödenen faiz, 221 milyar 280 milyon lira. Bütçedeki
faiz harcamaları, dört yılda dörde katlandı. “Faiz sebep,
enflasyon netice” safsatasıyla, millet pahalılığa ezdirilir-
ken; faiz lobilerini abat etti.

SON SÖZÜM; “Kölelere asla özgür olacakları kadar
ödeme yapmazlar. Hayatta kalmalarına yetecek kadarını
verirler ki çalışmaya devam etsinler.” Charles Bukowski 

Oktay APAYDIN
apaydinoktay@gmail.com

damgaweb@gmail.com

Zengine kepçe fakire kaşıkla

“Yabancılara ev satacağız, dolarları
alacağız” dediler. Üstüne bir de Türk
vatandaşlığını hediye ettiler, Ülkede
millete oturacak ev bırakmadılar. Şu
anda milletimiz çok ciddi bir konut
kriziyle boğuşuyor. Milletimiz bıraktık
ev sahibi olmayı, artık evinin kirasını
ödeyemiyor. Son bir yılda kiralar, İs-
tanbul’da yüzde 140, Ankara’da yüzde
134, Mersin’de yüzde 146, Antalya’da
yüzde 329 zam gördü. Kiracılar peri-
şan. Ev sahipleri ile kiracıları birbirle-
rine düşman ettiler. Sonra gelsin
pansuman, gelsin aspirin tedavisi. Ki-
ralara geçici narh koydular. Bu da el-
bette çare olmadı. Ama iş Suriyelilere,
İdlib’de 1 milyon ev yapmaya gelince,
başta atanmış İçişleri Bakanı olmak
üzere, tüm saray şürekâsı seferber olu-
yor. Yandaşa gelince de, çare hiç bir

zaman tükenmiyor. AKP pandemi,
ekonomik kriz, mücbir sebep dinleme-
den, dolarla Avroyla verdiği garanti-
leri, bütçeden kuruşu kuruşuna
yandaşlarına ödedi. Ödemeye de
devam ediyor. Ama İstanbul Havali-
manı’nı işleten yandaşların, 1 milyar
195 bin Avro kira bedelini, devlete
ödemesine sıra gelince, yandaşlara
ihsan, bir kez daha esirgenmedi. Dev-
lete ödenecek kirayı, milletin kesesin-
den 20 yıl sonraya faizsiz öteledi.Peki,
millet kendi ev sahibine çıkıp, kiramı
bir yıl ertele diyebiliyor mu? Ne
gezer… Dediği anda kapı önünde. Mil-
lete veriyorlar talkını, yandaşa veri-
yorlar salkımı. Saray ele ve
yandaşlarına hizmette sınır tanımıyor.
Ele ve yandaşlarına müşfik, ama mil-
letimize de bir o kadar nobran.

PROMOSYONLU
VATANDAŞLIK!

HANİ KASADAN TEK KURUŞ ÇIKMAYACAKTI
Geçtiğimiz Aralık ayında Ne-

bati Bakan çıktı: “Kur Korumalı
Mevduat nedeniyle, Hazine’den
tek kuruş çıkmayacak ” diye mil-
lete söz verdi. Bu yılın ilk beş
ayında, bütçeden bir avuç mevduat
sahibine ödenen, 21 milyar 100
milyon lira. Dahası da gelecek. Bir
de KKM nedeniyle, Merkez Ban-
kası kasasından çıkan paralar var.
Bunu da henüz kimse bilmiyor.
Yetmez tek kalemde tahsilinden
vazgeçtikleri, ama sözünü bile et-
medikleri, zengin mudilerin Hazi-
neye ödeyeceği, 10 milyar 200
milyonluk vergi var. Sözün kısası,
KKM’nin bütçeye maliyeti daha
yılın yarısına gelmeden, 31 milyar
lirayı aştı. Döviz kurları almış ba-
şını gidiyor. KKM’ın maliyeti her
gün katlanıyor. Ama Nebati bakan
şimdi çıkmış: “Spekülasyonların
aksine, KKM ’nin bütçeye maliyeti
sınırlı” diyerek, milletle alay edi-
yor. 31 milyar lira az bir para mı?
Peki, bu yılın ilk beş ayında, 2
milyon 300 bin çiftçi ailesine ne
kadar destek verdiler? 19 milyar
900 milyon lira. Bir avuç mevduat
sahibine 31 milyar lira, milyon-
larca çiftçi ailesine 19 milyar 900
milyon lira. Bunlarda ne izan, ne
de insaf kalmış. ekonomide alınan
her karar, yapılan her tercih, aynı
zamanda bir şeylerden vazgeçiştir.

Çiftçiler perişan
Çiftçilerimizin maliyetleri or-

tada. Son bir yılda mazota yapılan
zam yüzde 312. Yine son bir
yılda, üre gübresi yüzde 253, DAP

gübresi yüzde 167 zam gördü.
Aynı dönemde, besi yemi yüzde
128, süt yemi yüzde 132 zam-
landı. Çiftçi bu girdi maliyetleriyle
nasıl ayakta kalacak? TÜİK’in
makyajlı rakamlarıyla bile, tarım-
sal girdi maliyetleri son bir yılda
yüzde 117 artmış. Yine TÜİK’in
makyajlı rakamlarıyla, son bir
yılda tarımda üretici fiyatları
yüzde 155 artmış. Sebze, meyve,
tahıl ve pirinç gibi, tek yıllık bitki-
sel ürünlerdeki fiyat artışı ise
yüzde 190. Bunlar da ürün daha
tarladan çıkarken, ilk elde yaşa-
nan fiyat artışları. Buna bir de ta-
şıma maliyetlerini, pazara gelene
kadar aracılık maliyetlerini ekle-
yin. Durum gerçekten felaket.
Ucuza meyve, sebze yemek artık
hayal. Çok ciddi bir gıda ve açlık
kriziyle karşı karşıyayız.
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Yeniden Refah Partisi
Genel Başkanı Dr. Fatih
Erbakan, saat 13.30’da

Pendik Meydan’da bulunan Şehit
Orgeneral Eşref Bitlis Parkı’nda
halkla buluştu. Dr. Erbakan, “Par-
timiz Türkiye’de kurduğu teşkilat-
larla her yeri kuşattı, kuşatmaya
devam edecek. Geçen ay, Yargıta-
yın açıkladığı rakamlara göre par-
timiz Türkiye’de, en fazla üyeyi
kaydetti. Yani şampiyon oldu. Bu
ay da sadece gençlik kollarımız, 20
gün dolmadan 12 bin 700 üye
yaptı. Allah’ın izniyle bu ay, geçen

aya göre yüzde yüz fazlasını yapa-
rak 30 binden fazla üye kaydı ya-
pacağız” açıklamasını yaptı.

İcraatlarımız hazır

Dr. Erbakan, “Türkiye’de payla-
şım ve yönetimde adaleti sağlaya-
cağız. Bahane, mazeret
üretmeyeceğiz. Milli kaynak pa-
ketleri kitabımız, projelerimiz
hazır. Her bakanlıkta ilk 100
günde ne yapacağımıza dair icra-
atlarımız hazır. Halka hizmet
amacıyla çalışmak için hazırız. Bi-
zimle borçsuz, zamsız, vergisiz

150 milyar dolar kaynak buluna-
cak. Faize giden paralar kurtarıla-
cak tek bütçeyle kamudaki israf
önlenecek. 'Önce millet' diyerek
dar gelirli 85 milyona adil şekilde
bu kaynak aktarılacak. İşçiye, me-
mura, emekliye gelir gelmez en az
yüzde 100 maaş zammıyla işe
başlayacağız. 1976-77’de Milli
Görüş'ün ağır sanayi hamlesinde
yaptığı gibi 10 milyonluk işsizler
ordusu da 1 buçuk milyon üniver-
site diplomalı işsizlere, istihdam
imkanını oluşturacağız” diye
konuştu. DHA

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Pendik Meydanı’nda
halkla buluştu. Erbakan, “Türkiye’de paylaşım ve yönetimde adaleti sağlayacağız.
Bahane, mazeret üretmeyeceğiz. Milli kaynak paketleri kitabımız, projelerimiz
hazır. İşçiye, memura, emekliye yüzde 100 maaş zammı ile işe başlayacağız" dedi.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, 6'lı masanın Cum-
hurbaşkanı adayıyla ilgili olarak, 'sembolik aday, siyasetin dışında bir
aday, iddiasız bir aday' şeklinde bir gündemlerinin olmadığını belirterek,
“Birincil iddiası olan, icracı olacak bir aday profilidir. Ama bunu söylerken
de çok net bir gerçeklik var ki, o da başarıyı elde etmektir" dedi.

DEMOKRAT PARTİ GENEL BAŞKANI GÜLTEKİN UYSAL'DAN ADAY TARİFİ

SEMBOLIK BIR
ADAY OLMAZ!
SEMBOLIK BIR
ADAY OLMAZ!
SEMBOLIK BIR
ADAY OLMAZ!
SEMBOLIK BIR
ADAY OLMAZ!
SEMBOLIK BIR
ADAY OLMAZ!
SEMBOLIK BIR
ADAY OLMAZ!

D P Genel Başkanı Gültekin
Uysal, Antalya Dostlar
Meclisi'nin konuğu oldu.

Partisinin il kongresi için geldiği
Antalya'da DP Ordu Milletvekili
Cemal Enginyurt, parti üst düzey
yöneticileri ve Muratpaşa Belediye
Başkanı CHP'li Ümit Uysal'ın ka-
tıldığı Antalya Dostlar Meclisi'nin
toplantısında Gültekin Uysal, ülke
gündemi, 6'lı masa ve adaylık ko-
nularına ilişkin konuştu.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı
için, 'Aday olursa destekleriz' yö-
nündeki açıklamaları sorulan Gül-
tekin Uysal, “Bir temel prensibi,
hem Kemal Bey, hem Ali Bey, hem
diğer genel başkanlar ifade etti.
Heyetin içerisinde siyasetin farklı
sorumluluk sahalarında bulunmuş
çokça insanımız, dostumuz var siz-
lerin arasında, gayet iyi bilirler ki

birtakım kararların tabii, doğal bir
zamanlaması vardır.
Ne öncesi ne sonrası olmaz. O
doğal zamanlamayla son bir ayda,
bir haftada veya son bir günde ve-
receğimiz kararları bugünden vere-
mezsiniz. Aday belirleme süreçleri
de dahil. Bu noktada bir prensip
kararı ifade edildi. İsimleri tartış-
maya açtığınızda, çok kolay yöne-
tebileceğiniz süreçler değildir haklı
olarak ama her siyasi parti kendi
cephesinde bir değerlendirme yapı-
yor. Bu değerlendirmeyi yaparken
de ülkenin siyasi şartlarının önü-
müze koyduğu kısıtlar, parametre-
ler, ölçüler var. Onların
çerçevesinde değerlendirmek mec-
buriyetindeyiz” dedi. 

Kriz başlıklarımız var

İki düzlemde bir rekabet olduğunu

dile getiren Uysal, “Bir siyasal ka-
rakterin çok daha fazla ön plana
çıktığı, siyasal kimliğin, kişiliğin ön
plana çıktığı cumhurbaşkanlığı re-
kabeti. Aynı zamanda da partilerin
hem ittifak içi hem ittifak dışı bir
genel seçim rekabeti iç içe geçmiş
birbirini etkileyen süreçler bunlar
aynı zamanda. Bunları atbaşı, eş-
güdüm içerisinde, senkronize şe-
kilde yürütebilmek çok kolay değil
takdir ederseniz. Ama mesuliyeti-
miz bunları yürütmek. Bu açıdan
bakınca Türkiye'nin bir 'sembolik
aday, siyasetin dışında bir aday, 
iddiasız bir aday' böyle bir gün-
demi olamaz, ki yakınlarda Sayın
Kılıçdaroğlu da bunu ifade etti.
Çünkü önümüzde bir yanda dış
politikadan ekonomiye çok sıcak
kriz başlıklarımız var” diye 
konuştu. 

TBMM Yaşlıların Sorunlarını
Araştırma Komisyonu, AK
Parti İstanbul Milletvekili

Erol Kaya başkanlığında toplandı. Çalış-
malarına ilişkin sunum yapan Kaya,
Türkiye'de yaşlı meselesinin milli konu
olarak ele alınması gerektiğine dikkat
çekti. Yaşlılara yönelik sosyal politikalar

üzerine değerlendirmelerde bulunan
Kaya, yaşlanmanın neden olduğu sorun-
ların bireysel değil toplumsal bağlamda
ele alınması gerektiği, yaşlıların bilgilen-
dirilmesi, toplumsal hayattan kopma-
ması, morallerinin yüksek tutulması
noktasında özellikle basın yayın kurum-
larına ciddi görevler düştüğünü söyledi. 

İcracı
olacak
DP lideri Uysal, sadece bir iktidar de-
ğişimi değil, iktidar değişimiyle birlikte
bir kurucu akılla Türkiye Cumhuriyeti
devletini belki yeniden kuruyormuşçasına
kodlayacak bir siyasal süreci yönetecek bir
liderliğe Türkiye'nin ihtiyacı olduğunu kay-
detti. Gültekin Uysal, çıkartılacak adayla il-
gili şunları söyledi: “Özellikle de 20 yıllık bir
tek başına iktidar döneminin akabinde yol-
suzluklardan, yaşanan hukuksuzluklara, usul-
süzlüklere, Türkiye'nin yaşadığı pek çok
travmatik dönem var ki, bugünden seçim gü-
nüne kadar da Türkiye'nin bu manada hangi
olumsuzlukları yaşayabileceği hakkında hepimizin
bir öngörüsü ve değerlendirmesi var. Bunları da
üzerine koymakta fayda var. O açıdan biz de ifade
ediyoruz, birincil iddiası olan, icracı olacak bir aday
profilidir. Ama bunu söylerken de çok net bir gerçeklik
var ki, o da başarıyı elde etmektir. Hem seçim öncesi
hem seçim sonrası bu iki süreci ortak bir paydada bir al-
goritmayla değerlendirerek pek çok cephesinden bir ter-
cih yapmaktır. En azami sonucu hem TBMM temsiliyetinde
hem cumhurbaşkanlığı seçiminde nasıl üretiriz, aslında
herkesin vatandaşların, siyasi partilerin, siyasi parti genel
başkanlarının üzerinde durduğu mesele o.”

Herkese yüzde 
100 maaş zammı 

Yaşlı meselesi milli bir konu
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E niştem Halis Tiryaki’nin vefatı 
nedeniyle cenazeye katılmak üzere
memleketim olan Alucra’ya gittim.

Eniştemden ziyade bir kardeş ve ağabey
olarak bildiğim uzun yol kaptanı Halis Tir-
yaki’yi hakka uğurladık. Tanrıdan rahmet
dilerim. Yakınlarına ve ailemize başsağlığı
ve sabırlar dilerim.

Taziyeye gelen gidenlerle kısa sürelide
olsa sohbetlerimiz oldu. Hal hatır sordum.
Aldığım cevaplarla neredeyse cenazemizin
acısını unutup onların dertleriyle dertlen-
meye başladım.

Alucra bildiğim ve izlediğim kadarıyla
mevcut iktidar partisi olan Ak Parti’ye ku-
ruluşundan bu yana yüzde 90’ların üzerinde
oy veren bir yer. Üç dönem kendi memleke-
tinin çocuğu olan ve halen AKP Genel 
Başkan Yardımcısı olan, daha önceleri 

Başbakan Yardımcılığı ve Savunma Bakan-
lığı yapmış olan Nurettin Canikli’yi üç
dönem Milletvekili seçmiş. Ancak gerek
Alucra’da gerekse Giresun’da olan bazı
olumsuzluklar sonucu, Canikli, son dönemde
İstanbul 1. Bölge Milletvekili olarak 
görevini sürdürmektedir.

Çiftçi toprağı ile küs

Yöre halkı geçimini hayvancılık, çiftçilik
ve gurbetten yakınlarının gönderdiği yar-
dımla geçiniyor. Gençlerden şanslı olanlar
İş-Kur’da çalışıyor. Yaşlılar kendilerine ve-
rilen yardımla geçinmeye çalışıyorlar.

İlçe hayvancılık için çok müsait olmasına
karşılık halk bu konudan da elini ayağını
çekmiş. Hayvancılık için gerekli olan girdi-
lerden yemin pahalı olmasından, sütünü de-
ğerlendiremediği den şikayetçi. Ak Partiye
yüzde 90 lar civarında oy veren çevre halkı
bu görüşünden vaz geçmiş yeni bir çare 
arıyorlar gibi…

Çiftçilikle geçinenler ise tohum, gübre,
ilaçlama ve işçi ücretleri ile mazot’un pa-
halı olmasından dolayı tarlası ve toprağı ile
adeta küs. Tarlasının yanına varamıyor
varma ekemiyor. Sadece derin bir iç 
geçirerek bakıp gidiyor.

Yaşlılar eski günleri anarken, “Belki
yokluk çektik ama böyle pahalılık görme-
dik. Herşey ateş pahası. 60 Darbesinden bu
güne kadar ülkemiz çeşitli krizler yaşadı.
Bir dönem 70 Sente bile muhtaç olduk.
Yine enflasyonun yüzde 125’ leri geçtiği
günler gördük ama böyle pahalılık ve yok-
sulluk, işsizlik. Kıtlık yaşamadık. Elbet

bunun müsebbiplerin den hesap sorulmalı”
diyorlar.

Yollar boş

Gidip gelirken dikkatimi bir başka husus
çekti. Son zamanlarda akaryakıta gelen
yüksek zamlardan mıdır, yoksa bir başka
sebebi var mıdır bilinmez ama, yollar eski
yollar değil. Otobüs firmalarının tek tük
giden vasıtaları ve zorunlu olarak nakliye
yapan tır ve kamyonlar eski yoğunluğunda
olmasa bile, ağırlıklı onlar rastlıyorsunuz.
Özel otomobiliyle seyahat eden araç ve sü-
rücülere çok az rastlanıyor.

Bu durum elbette yükselen fiyatlara bağ-
lanıyor. Mola yerleri ve benzin istasyonla-
rındaki çalışanlara ve işletmecilere
sorduğumuz da onlarda dertli.

Onlar eski günlerini arıyorlar. “Tesisimiz
hiç boş kalmıyordu. Şimdi otobüs gelsin
diye yol gözlüyoruz. Anlaşma yaptığımız
firmalar seferleri azalttığı için müşteri 

sayımız yeterli olmuyor. Neredeyse istas-
yonlarımızı kapatma durumuna geldik” 
diyerek dert yanıyorlar.

Şehirlerin hali malumunuz. Herkes dertli
ve inleyerek suçlu arıyor. Muhalefet iktidarı,
iktidar muhalefeti suçlayıp duruyor. Parla-
mentoyu oluşturan milletin vekilleri ise, as-
gari ücrete yapılacak zammı tartışır ve açlık
sınırının altında bir yere getirirlerken;

Vekil maaşları

Ne hikmetse geçim zorluğu çektiklerini
ifade ederek maaşlarını bir anda ve ekseri-
yet oyu ile 56 bin liraya getirdiler.

Her şeye muhalefet eden muhalefet vekil-
leri göstermelikte olsu maaşlarına yapıla-
cak zamma karşı gelmediler ve üstüne
üstlük oy verdiler. Karşı gelip muhalefet et-
selerdi zaten yine aynı zam iktidar parmak-
ları tarafından kabul edilecekti.

Bu durumu düşünmemeleri garip
değil mi?

Anadolu inliyor!

B u yılın ‘hasat etkinliği’ için Sarıyer’in
seralarıyla ünlü köyü Gümüşdere’yi
seçen İBB Başkanı Ekrem İma-

moğlu, ilk olarak çilek üreticisi Ebru-Ferit
Berber çiftinin tarlasına, Sarıyer Belediye
Başkanı Şükrü Genç ile birlikte konuk oldu.
Ebru Berber ve kendisi gibi üretici olan ablası
Funda Demircan ile birlikte çilek toplayan
İmamoğlu, hasat etkinliğini Saniye-Birol
Berber çiftinin serasında devam ettirdi. Da-
lından topladığı taze domatesleri, salatalık-
ları, biberleri sepete dolduran İmamoğlu, köy
halkıyla da futbol sahasına kurulan etkinlik
çadırında buluştu. 

İmamoğlu'na teşekkür

Etkinlikte ilk konuşmayı, üretici Gülşen Ka-
ratay yaptı. Karatay, “Ben, bir Gümüşdereli
olarak, aldığımız fideler ve damlamalar için,
aldığımız gübreler için İmamoğlu’na çok te-
şekkür ediyorum. Eskiden biz, fideleri üret-
meye çalıştık. Ama çok zorlanıyoruz. Şimdi
sağ olsun, Ekrem İmamoğlu'nun sayesinde
daha güzel fideler aldığımız için, daha güzel
de ürünler alıyoruz. Tekrar çok teşekkür edi-
yorum” ifadelerini kullandı. Sarıyer Ziraat
Odası Başkanı Bilgin Çakıroğlu da “Yaptık-
larınız, yapacaklarınız diyerek sözlerime baş-
larken, fırsat verdiğiniz projeleri hep birlikte
gerçekleştirdik. Yeniden fırsat verildiğinde,
yeni projeleri, yapacağımıza inanıyorum. Biz
üretmezsek Türkiye, biz üretmezsek dünya
aç kalır” sözleriyle üretimin önemine dikkat
çekti. 

Sarıyer İBB ile tanıştı

Etkinliğin üçüncü konuşmacısı Sarıyer Bele-
diye Başkanı Genç ise duygularını, “Sizin
ayak izleriniz hep var burada zaten. Ayrıca
gelmeniz, sadece bizleri değil, köylüleri de
çok mutlu etti. Israrla, sürekli söylediğim bir
şey var: Sarıyer, Büyükşehir'le yeni tanıştı.
Sizle beraber tanıştı. Daha öncesinde, ki o
dönemde de çalışan bürokrat arkadaşlar hep
söylüyorlar. ‘Sarıyer'le ilgili bir şey gündeme
geldiğinde elimize alıyorduk ama ‘Sonra ba-
karız’ deyip kenara atılıyordu ve biz de çok
üzülüyorduk’ diyorlardı. Ama şu anda, böl-
genin en büyük sıkıntıları arıtma dahil olmak
üzere, hemen hemen her şey yeniden başladı.
Sanki bir yerleşim yeri yeniden yapılıyormuş
gibi” sözleriyle dile getirdi. 

Dimdik durmalıyız

Genç’in ardından son sözü alan İmamoğlu,
sözlerine, 2 Temmuz 1993’te Sivas’ta yaşa-
nan katliamda hayatını kaybeden aydınları
anarak başladı. “2 Temmuz, hepimizin yüre-

ğine bir acı yaşatmıştır” diyen İmamoğlu,
“Sivas'ta katledilen insanlarımız oldu. Tarih
boyunca hiç yaşamak istemeyeceğimiz bir an
yaşatıldı ve orada güzel insanlar, güzel duy-
guları olan insanlar katledildi. Orada haya-
tını kaybeden, yaşamını kaybeden tüm
canlarımıza rahmet diliyorum. Mekanları
cennet olsun. Ülkemizi ve milletimizi birbi-
rinden ayrıştıracak, birbirinden uzaklaştıra-
cak, birbirinden kutuplaştıracak her akla
karşı bir arada, dimdik durmalıyız. Bu mille-
tin birliği, beraberliği, dirliği çok kıymetlidir”
ifadelerini kullandı. 

Başımızın tacıdır

Etkinlik alanına gelmeden önce hasat yaptığı
bahçede yaşadıklarını katılımcılarla paylaşan
İmamoğlu, “Bahçede, beyefendi ve bir genç
hanımefendi üretiyor. Her ikisinin de anneleri
orada. Bir tarafı Selanik göçmeni, bir tarafı
Karadeniz göçmeni. Pırıl pırıl evlatlarıyla ya-
şama devam ediyorlar. Yan komşuları Doğu,
Güneydoğu Anadolu'dan gelmiş. Öbür ta-
raftaki İç Anadolu'dan gelmiş. Herkes bu ül-
kenin asli, kıymetli vatandaşıdır. Onları
candan kucaklayacağız, yürekten kucaklaya-
cağız. Hiçbirisinin birinden daha fazlalığı,
daha değerli bir özelliği yoktur. Hepsi değer-
lidir. Her birisi, değerleriyle bizim başımızın
tacıdır. Bu duygularla, bu acı anımızı elbette
paylaşmak, bir daha yaşamamak adına pay-
laşmak, bir daha asla ve asla böyle bir süreci
ülkemizin hiçbir yerinde, dünyada dahi ya-
şanmamasını dilemek, bizim elbette ki boy-
numuzun borcudur” şeklinde konuştu. 

Sarıyer'in Gümüşdere köyünde düzenlenen hasat töreninde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2
Temmuz 1993’te Sivas’ta yaşanan katliamda hayatını kaybedenleri andı. İmamoğlu, “Ülkemizi ve mille-
timizi birbirinden ayrıştıracak, birbirinden uzaklaştıracak, birbirinden kutuplaştıracak her akla karşı bir
arada, dimdik durmalıyız. Bu milletin birliği, beraberliği, dirliği çok kıymetlidir” ifadelerini kullandı

SELVİ SARITAÇ

Kara Fatma 
unutulmadı
Milli mücadelenin sembol
isimlerinden Üsteğmen Kara
Fatma (Fatma Seher), ölü-
münün 67. yılında Beyoğlu
Kulaksız Mezarlığı'ndaki
kabri başında dualarla anıldı

TÖREN, Beyoğlu Belediyesi'nin katkıla-
rıyla, Millî Mücadele'nin Kahraman Ka-
dınlarını Anma Araştırma ve Yaşatma

Derneği tarafından düzenlendi. Törene Beyoğlu
Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Erdoğan,
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı İnan Güney,
Türk Kızılay temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının
ardından dualar edildi.

Minnet borçluyuz

Millî Mücadele Kadın Kahramanları Anma Araş-
tırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Araştırmacı
Yazar İlknur Bektaş, “Bu ülkenin kurucusu Mus-
tafa Kemal Atatürk’e ve onun gibi komutana, as-
kere minnet borçluyuz. Biz kadınlardan
bahsederken, cepheye giden erkekleri hep unutu-
ruz. Çünkü o erkeklerin arkasında anne olan, eş
olan, sevgili olan, evlat olan kadınlar var. O ka-
dınların aklıyla fikriyle bedenen fiziken gayretleri
var. Kendi hayallerinden vazgeçen bu kadınların
tek hayali vardı, cepheye gidip onlarla birlikte za-
ferde imzalarının olması. Kimisi döndü, kimisi
dönemedi. Mustafa Kemal Atatürk, ‘Bu vatanın
kurtuluşunda yanarak, yakılarak, taciz ve tecavüz
edilerek veya kendilerine büyük saygısızlık yapıla-
rak kendi Türk askerinin Yunan askerlerine saygı
duruşu isteyerek insanlarımızdan bunu bekleyerek
bize büyük haksızlıklar yapıldı. Biz her şeye rağ-
men ayakta kaldıysak bu kadınlara çok şey borç-
luyuz’ diyor. O kadınlar ‘Önce vatan’ dediler. Ben
burada sembol bir isimden bahsediyorum, sanal
bir kahramandan bahsetmiyorum. Bu kadının as-
kerlik yaptığını anlatıyorum. Son günlerde Yunan-
ların bizi sinir eden tacizleri var. Bizim ‘Kara
Fatma’ dediğimiz kadın onlara kafa tutmuş"  
ifadelerini kullandı. DHA

MILLETIN BIRLIGI
COK KIYMETLIDIR

Mustafa DOLU
HALKIN AVUKATI

info@gazetedamga.com.tr

SALDIRILARA DİRENEN 
170 MAHALLEMİZ VAR!

“İstanbul bu anlamda, yıllardır
üreten bir yerken, ne yazık ki be-
tona dayalı bir rant ekonomisi,
bunun üstüne bindi ve gerçekten
sorunlu bir hal aldı” diyen İma-
moğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bugün bu betonun saldırılarına
rağmen, aslında kırsal özelliği
ağır basan 170 mahallemiz var
hala İstanbul'da; direniyor. İşte
buralarda bizim ana görevleri-
mizden birisi hem yeşil alanlarını
korumak hem tarım alanlarını ko-
rumak hem de hayvancılığı geliş-
tirmek, üreticimizi bu anlamda
desteklemek. Türkiye'deki ekono-
mik süreç gerçekten çok zorlaştı-

rıyor insanlarımızın hayatını.
Üretmelerini zorlaştırıyor. Mazot,
gübre, fide, tohum, yem olmak
üzere art arda gelen zamlar, her-
kesin bu anlamda gerçekten belini
büküyor. Diğer taraftan; kent-
lerde yaşayan yurttaşlarımızın da
yoksulluğu, alışveriş yapabilme
kapasitelerini darlaştırıyor. Artık
meyve sebzeye, ne yazık ki uzak-
tan bakar hale geldi vatandaşları-
mız. Geçen pazar geziyorum,
kirazın kilosu 20-25 lira. Yani bu
insanlarımız evine nasıl meyve
götürecek, nasıl sebzesini götüre-
cek? Bir yandan bunlara dönük
tedbir almaya çalışıyoruz.”

Aydos'taki gölet dezenfekte edildi 
Aydos ormanı bölge-
sindeki gölet karada

ve suda gidebilme
özelliğine sahip amfi-

bik araç ve havada
etkili biodoren ile 
dezenfekte edildi

VEKTÖRLERLE 4 mevsim mücadele
edilebilen ekipmanlar ile park ve bahçe-
lerden su kanallarına, rögarlardan dere-

lere kadar üreme ve yaşam alanlarını kontrol
altında tutma özelliğine sahip. Biodrone ile hava-
dan, amfibik araçla engebeli arazi ve derelerde,
çevreye ve diğer canlılara zarar vermeyen ürünler
kullanılacak. Sancaktepe Belediye Başkanı
Şeyma Döğücü'nün çalışmaları yerinde takip etti.
Döğücü, amfibik araç ile gölete girerek dezen-
fekte işlemini inceledi. Çalışmalara ilişkin konu-

şan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Dö-
ğücü, "Vektörlerle mücadelemiz yıl boyunca 10
araç ve 22 personelle devam ediyor. Yine ilçemiz
genelinde yaptığımız belirlemede sivrisinek
üreme alanları tespit edildi. Bu tespit edilen alan-
lara müdahaleler yapılmaya devam ediliyor. 19
mahallemizde gece gündüz ilaçlamalarımız
devam ediyor” dedi.

7 bin üreme alanı

İlçe genelinde 7 binin üzerinde sivrisinek üreme

alanı tespit edildiğini belirten Döğücü, "Bu alanlar
su bidonları, su birikintileri, derler ve havuzlar gibi
tespit ettiğimiz alanları biyolojik ürünlerle düzenli
şekilde müdahaleler yapılmaya devam ediliyor.19
mahallemizde her gece ilaçlamalarımıza devam edi-
yoruz. Araç ve personelin ulaşamadığı yerlerde ise
amfibik ve insansız hava araçlarıyla belirli periyot-
larla biyolojik ürünlerle de mücadelemiz sürdürül-
mektedir. Vatandaşlardan gelen talep ve şikayetlerle
doğrultusunda da oralara da gerekli müdahaleler
de yapılmakta" diye konuştu. DHA
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ON ÜÇÜNCÜ SOKAK

İstanbul Emniyet Mü-
dürlüğü Atlı Polis Grup
Amirliği ekipleri, Eyüpsul-

tan’da bulunan Kemerburgaz Kent
Ormanında yangınlara karşı önleyici
önlem denetimi gerçekleştirdi. Ekip-
ler, öğlen saatlerinde  piknik yap-
maya gelenlere ateş yakmamaları ve
şüpheli kişileri gördüklerinde 112
Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları yö-
nünde uyarıda bulundu. Ormana ai-
lesi ve arkadaşlarıyla birlikte piknik
yapmaya gelen Yasin Güler, "Orman
yangınlarına karşı denetim yapılması
çok güzel bir şey. Özellikle geçen
sene Marmaris orman yangını hepi-
mizi çok üzdü. O yüzden bu tarz de-
netimlerin yapılması bizim çok
hoşumuza gitti. Mangal yapmıyo-
ruz, gelip güzelce pikniğimizi yapı-
yoruz. Çocuklarımız, yeğenlerimiz
güzel güzel oyunlarını oynuyor"
dedi.

Uyarıda bulundular

Pikniğe gelen Mustafa Barışbulduk
ise "Doğaya zarar vermemeye çalışı-
yoruz. Herkesin de bu davranışı ser-
gilemesini istiyoruz. İnsanlar
bilinçlendirilsin, eğitimler verilsin,
ormanlar korunsun. Biz bu doğanın
sahibi değiliz, bir parçasıyız" şek-
linde konuştu. Atlı Birlikler Grup

Amirliğinde görevli polis memuru
Ayhan Tohumcu, “Müdürlerimizin
emirleri doğrultusunda bugün bu-
rada orman tedbirleri kapsamında
halkı bilinçlendirmek amaçlı devriye
attık. Şüpheli birilerini gördüklerinde
halktan bize bildirmelerini istedik.
Çevreyi daha temiz tutmaları için
uyarılarda bulunduk. Vatandaşlar-
dan olumlu tepkiler aldık" diye ko-
nuştu. Polis memuru Merve Geyik

ise "Bugün Kemerburgaz Kent Or-
manında, halkımızı ateş yakmama-
ları, semaver yakmamaları
konusunda uyarılar yaparak bilin-
çlendiriyoruz. Gerekli ikazlarımızı
yapıyoruz. Malum şu an ülkemizin
gündeminde de orman yangınları
var. Bunların olmaması için, ciğerle-
rimize zarar gelmemesi için elimiz-
den gelen bütün tedbirleri alıyoruz"
ifadelerini kullandı. DHA

Polis uyarıcı 
broşür dağıttı

MaltEpE İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne
bağlı ekipler, sıcak havayı fırsat bilerek or-
manda piknik yapanlara yönelik denetim

gerçekleştirdi. Olası bir orman yangınının önüne ge-
çebilmek amacıyla yapılan denetimlerde, piknik ya-
panların yoğun olduğu bölgeleri kontrol eden
ekipler, mangal yakanlara uyarılarda bulundu.
Orman yangınlarıyla mücadeleyle ilgili bilgileri içe-
ren broşür dağıtan ekipler, bölgeyi temiz tutmak ko-
nusunda da bilgilendirme yaptı. Pikniğe gelen Melih
Keskin, "Çalışmalardan gayet memnunuz. Halkı-
mızda bu bilincin oluşturulmaya çalışılması çok
güzel. Ormanlarımızın sürekli kullanımı için piknik
yaptıktan sonra bu tarz konulara dikkat etmemiz
son derece önemli. Nasıl görmek istiyorsak öyle bı-
rakalım" dedi. Ersin Cırık ise "Daha önce de burada
mangal yapılmış ve söndürülmüş. Biz de ayrılırken
semaverdeki suyu üzerine döküp söndüreceğiz.
Hatta 15-20 dakika bekleyip söndüğünden emin ol-
duktan sonra ayrılacağız. Her zaman dikkat ediyo-
rum. Ormanlarımız bizim kanımız, canımız. Her
vatandaş gibi bizler de dikkat ediyoruz" dedi. DHA

Düzen değişmiyor!

Maltepe'de, orman yangılarıyla mücadele
kapsamında mesire alanlarında ve orman-
larda denetim yapıldı. Drone destekli dene-
timde ekipler, mangal yakanlara uyarılarda
bulunurken, orman yangınlarıyla mücade-
leyle ilgili bilgileri içeren broşür dağıttı.

Eyüpsultan Kemerburgaz Kent Ormanında atlı polis ekipleri denetim gerçekleştirdi. Polis
memuru Merve Geyik ise "Bugün Kemerburgaz Kent Ormanında, halkımızı ateş yakma-
maları, semaver yakmamaları konusunda uyarılar yaparak bilinçlendiriyoruz” dedi

T oplumun psikolojisi alt üst. Sokaklarda 
görülen uygunsuz görüntülerin, çırılçıplak
soyunup yollarda gezenlerin ruh hallerini

anlamak mümkün değil. Ne oluyor insanlara?
Geçim zorluğu, yoksulluk sınırı altında kalan üc-

retler, günden güne giderek artan, kadına, hayvana,
çocuğa şiddet haberleri akıp gidiyor. Bütün bu so-
runlardan kaynaklı olarak da ülkeyi terk etmek is-
teyen gençlerin sayısı günden güne artıyor. Özellikle
de sağlık sektörü çalışanları... Hem gelir adaletsiz-
liği, hem de sağlıkçılara uygulanan şiddet olayları
onların ülkelerinden vazgeçmesine neden oluyor.

***
Can Yücel’in satırlarını okurken düşünüyorum;

“vay be diyorum.O zamanlar da da kimse hoşnut
değilmiş...” 

“Bu günlerde herkes gitmek istiyor/  Küçük bir
sahil kasabasına / Bir başka ülkeye, dağlara, uzak-
lara…/ Hayatından memnun olan yok/ Kiminle 
konuşsam aynı şey…”

Devamında da şöyle yazmış üstad; “Sırf yeme,
içme, barınmanın bedeli bu kadar ağır olmamalı.
Hayatta kalabilmek için bir ömür veriyoruz. Bir
ömür karşılığı bir ömür yani…Ne saçma…”

***
Gençlerin bu kadar umutsuzluk hissetmelerini

anlıyorum. Ancak onlara bu umudu veremeyenleri
de içten içe kınıyorum. 

Cep telefonunu varlık göstergesi sayan, arkadaş-
ları ile bir kafede oturup kahve içmelerini fuzuli
harcama olarak nitelendiren, flörtün ahlaksızca ol-
duğunu düşünen insanların da fazlasıyla çok olduğu
bir ülkeden  gitmek istemeleri çok anlaşılır bir
durum.

Eğitimli gençlere fazlasıyla ihtiyacımız varken
“giderlerse gitsinler” demelerini de asla 
anlamıyorum.

***
Yakın zamanda yaşanan küresel salgın sonra-

sında, sağlıkçılara, araştırma yapan bilim insanla-
rına ne kadar ihtiyacımızın olduğunu kavramış
olmamız gerekmez miydi?

Hani olası bir salgın durumunda erken önlem
almak adına, daha fazla araştırma merkezi, daha
fazla bilim adamı yetiştirmeyi öncelikli amaç 
olarak düşünüp, kaynak yaratılamaz mıydı?

Neden kendi ekonomik, sağlık politikalarımızı
oluşturamıyoruz da, dünyanın ileri ülkelerinin 
çözümlerine muhtaç oluyoruz?

Düzeni neden değiştiremiyoruz?
***

Gençlere seslenmek imkanım olsaydı şöyle
demek isterdim; “Gidin, araştırın, okuyun, şartları-
nızı, sınırlarınızı zorlayın ama edindiğiniz bilgi ve
tecrübeleri gelin ülkenizde kullanın. Kalmak ister-
seniz de ileride uzaktan ülkenize bakıp, “ah güzel
ülkem bu durumda olmamalıydı. Keşke ülkemi
daha yukarılara çıkarmak için orada mücadele 
verseydim.” diyerek pişmanlık duymayacağınızdan
emin olun. Düzeni siz kurun!

Nazım Hikmet’in vatanına hasret olduğu zaman-
larda yazdığı şu satırlar aklınızda bulunur belki;

“Yoldaşlar, ölürsem o günden önce yani,- öyle
gibi de görünüyor - Anadolu'da bir köy mezarlığına
gömün beni / ve de uyarına gelirse, tepemde bir de
çınar olursa, taş maş da istemez hani...”

***
Sevgiyle kalın

Ç evre, Şehircilik ve İklim Değişik-
liği Bakanı Murat Kurum ve
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip

Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Beşik-
taş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dol-
mabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen
“Sürdürülebilir Kalkınma Ekseninde
Döngüsel Ekonomi ve Sıfır Atık Mavi"
programına katıldı. Programda konuşan
Bakan Kurum, "Kuzeyiyle güneyini, do-
ğusuyla batısını birbirine bağlayan ekolo-
jik koridorlarla birlikte yeşil alanlarımızı
her geçen gün arttırıyoruz. Millet Bahçe-
lerimizin bugün sayısı 450'ye ulaştı, 71
milyon metrekareye ulaştı. Diğer özel
çevre koruma bölgelerini, doğal SİT
alanlarımızı, korunan alanlarımızı sürekli
geliştirmeye devam ediyoruz ve Türki-
ye'nin en büyük çevre projesi olan sıfır
atık hareketiyle de 2053 yılında oluşan
tüm atıklarını dönüştüren bir ülke olaca-
ğız. 2030 yılına kadar da tüm binaları-
mızı enerji verimli hale getireceğiz ve
ısıtma, soğutmada da yüzde 100 karbon-

suzlaştırmayı inşallah sağlamış olacağız"
açıklamasında bulundu.

Mücadele ediyoruz

Bakan Kurum, "Sıfır atık projesi bir
dünya markasıdır, otoritedir, rol model-
dir. Sıfır atık mavi hareketiyle sıfır atık
projesinin bir parçası olan denizleri-
mizde, göllerimizde, kıyılarımızdaki,
akarsularımızdaki çalışmamızla birlikte
mavi vatanımız denizlerimizin, yine göl-
lerimizin korunması noktasında yeni bir
soluk getirmiştir, yepyeni boyutlar kazan-
dırmıştır" ifadelerini kullandı. Kurum,
"Tabi bu seferberlikle su kaynaklarımız-
daki olası çöp oluşumunu yine denize
ulaşmadan, kaynağında önlüyoruz. De-
nizlerimizdeki temizlik faaliyetlerini de
her geçen gün arttırıyoruz. Milyonlarca
vatandaşımızla bir arada olmak suretiyle
onlara eğitim çalışmaları veriyoruz. Mü-
silajla mücadele ediyoruz. Sayın Cum-
hurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde
seferberlik ruhuyla 7 gün 24 saat çalış-

mak suretiyle Marmara Denizimizi mü-
silajdan kurtardık ve Marmara Denizi-
mizi özel çevre koruma bölgesi ilan
ederek Türkiye'nin bu manada en büyük
deniz seferberliğine imza attık. Daha
temiz bir dünyayı her şeyden daha çok
bizler istiyoruz. İnanıyoruz çünkü dün-
yaya da yüzlerce yıl boyunca çevrecilik,
doğaseverlik öğreten bir medeniyetin
mensuplarıyız. Kararlıyız çünkü çocukla-
rımıza temiz bir gelecek, daha güzel bir
dünya, daha müreffeh bir Türkiye bırak-
mak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Felaketi yaşamadık

Son günlerde ülkemizde yaşanan sel fe-
laketlerine dikkati çeken Bakan Kurum,
"İşte en son bu hafta başında da Karade-
niz'in tamamında yüzlerce köyümüzde
yine çok büyük sel afetlerine maruz kal-
dık. Hamdolsun almış olduğumuz ön-
lemler ve erken uyarı sistemimizle ki bu
da dünyada birçok ülkenin uygulamaya
geçmediği, ülkemizin bu afetlerle ilk defa

uygulamaya geçirdiği bir sistem. Erken
uyarı sistemiyle birlikte Meteoroloji
Genel Müdürlüğümüzden aldığımız veri-
leri yine vatandaşlarımızın can güvenli-
ğini teminat altına almak amacıyla
AFAD Başkanlığımızla birlikte sürecimizi
yürütüyoruz ve kırmızı kodlu uyarı verdi-
ğimiz şehirlerimize hücresel veri gönde-
rerek vatandaşlarımızı sel ve taşkın riski
altındaki alanlardan uzaklaştırıyoruz.
Yine sarı kodlu uyarı sisteminde de va-
tandaşlarımıza mesajlar göndererek, vali-
liklerimizde bu çalışmaları yaparak
vatandaşlarımızı sel riski altındaki alan-
lardan uzaklaştırıyoruz. Aldığımız tedbir-
lerle geçen yıl ki gibi hamdolsun büyük
bir felaket yaşamadık. Bir vatandaşımız
kayıp, birde operatörümüz çalışma esna-
sında kayıp. Arama kurtarma faaliyetleri
yürütülüyor. Tedbirlerle birlikte yapılan
dere ıslahları bu bölgedeki tersip bentleri,
yine dere güzergahı üzerindeki çalışma-
larla birlikte selin ve afetin etkilerini
azaltmış durumdayız” dedi. DHA

138 BİN TON ÇÖP TOPLANDI
Programda konuşan Emine Erdoğan ise Akdeniz'de yüzen atığın yak-
laşık yüzde 95'inin ve deniz tabanındaki çöpün yüzde 50'sinin plastik
atık olduğuna dikkati çekerek, “Plajlardaki deniz çöplerinin yüzde
60'ı, tek kullanımlık plastiklerden oluşuyor. Deniz çöplerinin azaltıl-
ması ve toplumsal farkındalığın artırılması için Sıfır Atık Mavi Proje-
mizi bir seferberlik anlayışıyla başlattık. Tüm vatandaşlarımız, sivil
toplum kuruluşlarımız ve medyamız hem projeye sahip çıktılar hem
de önemli katkılar sundular. Bugüne kadar 138 bin ton deniz çöpü

toplandı. Üzülerek söylüyorum ki bunun 103 bin tonu plastik. Bugün
324 kıyı tesisinde, atığı alınmamış tek bir gemi dahi bırakılmıyor. De-
nizcilik Atıkları Uygulaması ile gemi ve tekneler 7/24 online takip
ediliyor. Denizlerin temizliğinin bir göstergesi olan mavi bayraklı plaj
sayımız 2002'de 151 iken, bugün bu sayı 531'e çıktı. Biyolojik çeşit-
liliğin, doğal kaynakların, tarihi ve kültürel değerlerin gelecek ku-
şaklara ulaşmasını sağlamak üzere yoğun çalışmalar yürütülüyor. 
19 bölge, özel çevre koruma bölgesi ilan edildi” diye konuştu. 

Ormanda
atlı denetim

Dilencilerin
yeni oyunu
Eyüpsultan’da çöpten ekmek yeme numara-
sıyla duygu sömürüsü yapıp dilenen bir kişi,
zabıta ekiplerince yakalandı. Ekipleri gö-
rünce panikleyen dilencinin üzerinden, ek-
meklerin arasına gizlediği 2 bin 400 TL çıktı

Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Mü-
dürlüğü ekipleri, ilçede genel denetim,
takip ve uygulamalarını sürdürüyor.

Eyüpsultan’da Göktürk Kemerburgaz yolunda
bir dilenci, çöp konteynerini karıştırarak topla-
dıkları ekmekleri yiyormuş gibi yaparken yaka-
landı. İlçe dışında ikamet ettiğini, hurda plastik
ve pet şişe topladığını iddia eden kadının elinde
bulunan poşetleri inceleyen zabıta ekipleri, dilen-
cilikten kazandığı paraları poşetlerde bulunan
ekmeklerin arasına gizlediğini tespit etti ve ek-
meklerin de olduğu poşetten 2 bin 400 TL çıktı.
Ekipler, dilenciyi yakalayarak zabıta müdürlü-
ğüne götürdü. N.Ç. isimli dilenciye “Kabahatler
Kanunu” gereği cezai işlem uyguladı. 

TUM ATIKLAR
DONUSECEK!
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POLİTİKA
EKONOMİ
DÜNYA

SPOR MAGAZİN
KÜLTÜR SANAT

YEREL

TEKNOLOJİ
TELEVİZYON

MEDYA

İstanbul’un 39 ilçesine ilişkin en
özel ve en güzel haberleri

bulabileceğiniz gazetedamga.com.tr
Türkiye’nin siyaset, ekonomi, kültür

sanat ve spor gündemine ilişkin
birçok içeriği bünyesinde

barındırıyor. Zengin haber seçenek-
leri ve tarafsız habercilik

anlayışıyla hizmet veren web
sitemize ulaşarak gerçeklerden 

haberdar olabilirsiniz.

HUDUT 
NAMUSTUR
HUDUT 
NAMUSTUR
HUDUT 
NAMUSTUR
HUDUT 
NAMUSTUR
HUDUT 
NAMUSTUR
HUDUT 
NAMUSTUR
HUDUT 
NAMUSTUR

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin savunma
ve güvenlik alanında yaptığı atılımlar, diğer ülkelerle
kurduğu çok boyutlu ilişkilerle uluslararası alanda özne
haline geldiğini söyledi. Akar, "Ordumuz, 'Hudut, namus-
tur' anlayışıyla, hudutlarımızın güvenliğini sağlamakta,
terörü kaynağında yok etmek üzere yurt içinde ve sınır
ötesinde artan bir şiddette ve taarruzi bir anlayışıyla
başta FETÖ, PKK/YPG ve DEAŞ olmak üzere tüm terör
örgütlerine karşı mücadele etmektedir " diye konuştu

M illi Savunma Üniversitesi
Harp Enstitüleri 8’inci
dönem müşterek komuta

kurmay eğitimi, 4’üncü dönem komuta
ve kurmay eğitimi, 10’uncu dönem ka-
rargâh subaylığı eğitimi mezuniyet tö-
reni yapıldı. Törene Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı
Mustafa Şentop, Millî Savunma Ba-
kanı Hulusi Akar ile Genelkurmay Baş-
kanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara
Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa
Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı
Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvet-
leri Komutanı Orgeneral Hasan Küçü-
kakyüz ve Millî Savunma Bakan
Yardımcısı Yunus Emre Karaosma-
noğlu ile katıldı. Millî Savunma Bakanı
Hulusi Akar, tören öncesi Cumhurbaş-
kanı Erdoğan'ı askerî törenle karşıladı.

Zaruri hale geldi

Törende konuşma yapan Millî Sa-
vunma Bakanı Hulusi Akar, uluslar-
arası sistemin ülkeler arası çatışmalar,
terör, salgın hastalıklar, küresel eşitsiz-
lik, mülteci sorunu, yabancı düşman-
lığı, İslam karşıtlığı, iklim değişikliği ve
gıda arzı gibi sorunlar nedeniyle küresel
düzensizliğe doğru evrildiğini belirtti.
Bakan Hulusi Akar, sorunlarla müca-
dele edebilmek için 'büyük resmin' gö-
rülebilmesi, geleceğin güvenlik
perspektifinin, analitik bir yaklaşımla
doğru bir temele oturtulmasının zaruri
hale geldiğini ifade etti. Ülkelerin sınır
güvenliğinden siber alanın korunma-
sına kadar daha fazla savunma yatırım-
ları yaptığını, uluslararası alanda çok

boyutlu ilişkiler kurduğunu vurgulayan
Bakan Akar "Zat-ı devletlerinin liderli-
ğinde ülkemiz de gerek savunma ve gü-
venlik alanında yaptığı atılımlarla,
gerekse diğer ülkelerle kurduğu çok bo-
yutlu ilişkilerle uluslararası alanda özne
hâline gelmiş; etki alanı üç kıta, ilgi
alanı ise bütün dünya olmuştur" diye
konuştu.

Mücadelemiz sürüyor

Jeopolitik gelişmeler karşısında proaktif
davranan Türkiye'nin bölgesinde ve çe-
şitli coğrafyalarda istikrar sağlayan,
güven veren bir ülke olmayı başardığını
belirten Bakan Akar, şunları söyledi:
"Ülkemizin böylesine önemli bir misyon
üstlendiği bu süreçte görev ve sorumlu-
lukları artan Milli Savunma Bakanlığı-
mız da bölgesel ve küresel güvenlik için
yeni yaklaşım ve stratejilerle Cumhuri-
yet tarihinin en yoğun ve en etkili faali-
yetlerini emir ve komutanızda icra
etmektedir. Bu kapsamda kahraman or-
dumuz, 'Hudut, namustur' anlayışıyla,
hudutlarımızın güvenliğini sağlamakta,
terörü kaynağında yok etmek üzere yurt
içinde ve sınır ötesinde artan bir şid-
dette ve taarruzi bir anlayışıyla başta
FETÖ, PKK/YPG ve DEAŞ olmak
üzere tüm terör örgütlerine karşı müca-
dele etmekte, Kıbrıs dahil denizlerimiz-
deki hak, alaka ve menfaatlerimiz ile
semalarımızı azim ve kararlılıkla koru-
maktadır. Asil milletimizin mazlum ve
mağdura uzattığı şefkat eli olan ve yük-
sek ahlaki değerlerimizi temsil eden Si-
lahlı Kuvvetlerimiz aynı zamanda yedi
iklim üç kıtaya barış, huzur ve adaleti

götüren atalarımızdan aldığı ilhamla
bölge ve dünya barışına katkıda bulun-
mak için kendisine verilen görevleri de
azim ve gayretle yerine getirmektedir."

Gelişme kaydedildi

Türkiye'nin Suriye, Libya, Karabağ ve
Rusya-Ukrayna savaşında sarf ettiği
gayretlerin bu durumun son örnekleri
olarak nitelendiren Bakan Akar, "Silahlı
Kuvvetlerimizin tüm bu faaliyet alanla-
rında üstlendiği görevleri başarıyla ye-
rine getirebilmesi için personel
temininden eğitim ve öğrenimine, yeni
askerlik sisteminden teşkilat ve lojistik
yapısına kadar, reform niteliğinde bir-
çok yenilik ve uygulama hayata geçiril-
miş, böylece Türk Silahlı Kuvvetleri
nitelik ve nicelik olarak sürekli bir geli-
şim kaydetmiştir" dedi.

Kurmay araştırır

Diplomalarını alan personele de sesle-
nen Bakan Akar, "Bundan sonraki mes-
lek hayatınız boyunca unutmamanız
gereken önemli bir husus da şudur:
Ordu, kıta ve komutan demektir. Kıta ve
komutanı bir bütün olarak hareket
ederse etkin bir güç haline dönüşür. Kı-
tayı, komutanı ile bütünleştirmede ve
birleştirmede karargahın ve kurmay su-
bayın sorumluluğu büyüktür. Komutan
ve kıtayı tanımada insan ruhunu tahlil
önemlidir ve önceliklidir. İnsan ruhuna
inmenin yolu ise onu sevmek, korumak
ve örnek olmaktır. Komutan devamlı uy-
gulayan, kurmay ve karargah subayı de-
vamlı araştırandır, bulguları şüphe ile
karşılayandır" ifadelerini kullandı. DHA

YERLİ SAVUNMA YÜZDE 80’LERDE

TEVAZUYU ASLA ELDEN BIRAKMAYIN

Orduların gücünün personelinin kahramanlık ve
fedakarlığının yanı sıra, sahip olduğu yüksek tek-
noloji ürünü harp silah, araç, gereçleriyle de
doğru orantılı olduğunu ifade eden Bakan Akar,
şöyle konuştu: "Türk ordularının
savaş ortamındaki yeteneğine defa-
larca şahitlik eden tarih, Mehmetçi-
ğin en büyük hasletinin kahramanlık
ve fedakarlık olduğunun ve değerleri
uğruna canını feda etmeyi göze alıp
neleri başarabildiğinin sayısız örnek-
leriyle doludur. Şanlı tarihimizden
ilham alan bizler de zat-ı devletlerinin
ve asil milletimizin sağladığı imkân-
larla personelimizin en ileri düzeyde
eğitim-öğrenimi ve yüksek teknoloji

ürünü silah sistemleriyle teçhizi için gayret gös-
termekteyiz. Bu doğrultuda milli, manevi ve
mesleki değerlerinin bilgisi ve bilincinde, müşa-
hede, muhakeme ve icra yeteneği gelişmiş, taktik

ve teknik kuralları uygulama becerisine
sahip, yüksek teknoloji ürünü harp silah,
araç ve gereçlerini etkin şekilde yönetebi-
len ve kullanabilen çok yönlü ve nitelikli
kurmay subay ve karargah subayı yetiştir-
mek temel amacımızdır. Liderliğiniz, des-
tek ve teşviklerinizle yüzde 80'ler
seviyesine ulaşan yerli ve milli savunma
sanayimizin sağladığı imkan ve kabiliyet-
lerle donatılan kahraman ordumuzun
etkin, caydırıcı, saygın nitelikleri her geçen
gün daha da artmaktadır."

Şüphenin aklın yarısı olduğunu belirten Bakan
Akar, şöyle devam etti: "Komutan göz önünde
olan kurmayları ise gölgede durandır. Tevazuyu
elden bırakmayın. Tevazu, olgunluğun yarısıdır.
Asil milletimiz, ordusunu emsalsiz bir sevgi ile
bağrına basandır. Bu sevgi halesini, bu güven ka-
lesini, bizlere emanet edilen bu kutsal mirası siz-
ler devralacak, onu muhafaza edecek ve sizden
sonrakilere devredeceksiniz.
Dolayısıyla 'En büyük takdir,
güvenilmek; en büyük başarı,
bu güvene layık olmaktır' düstu-
runu hayatınızın her aşama-
sında egemen kılmanın gayreti

içerisinde olunuz. Türk Silahlı Kuvvetlerinin bin-
lerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen millİ,
manevi ve mesleki değerleriyle, asil milletimizin
sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla, aklın
ve bilimin ışığında, Anayasa çerçevesinde, yasa-
lar doğrultusunda, zat-ı devletlerinin Cumhur-
başkanımızın direktifleri ile sıralı amir ve
komutanların emir ve komutasında, milletinin

emrinde, görevinin başında ol-
duğunu unutmayın." Bakan
Akar, 14 dost ve kardeş ülkeden
gelerek mezun olan 76 misafir
askeri personele de görevlerinde
başarı dileklerini iletti. 



 
 

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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NİCİN VE NASIL BİRNİCİN VE NASIL BİR  
CUMHURBASKANI?CUMHURBASKANI?
Türk kamuoyu cumhurbaşkanı adayının kim olacağına kilitlenmiş durumda. Haklı da. Devletimizi kim yönetecek 
sorusu kadar önemli bir konu olamaz ebette. Ancak ehemmiyet arz eden soru, bu sistemle devam edilebilir mi?

Türkiye gitgide daha da ısı-
nacak bir döneme giriyor. 
Sıcaklık her geçen gün 

baskısını artıracak görünüyor. 
Önümüzdeki bir yılda sıcaktan 
bunalmaktan hayatımızı kaybet-
mez veya komaya girmezsek artık 
bize karada ölüm yok demektir.

Bahsettiğim sıcaklık artışının 
dünyayı tehdit eden küresel ısın-
mayla ilgisi yok. Kafamız rahat 
olsa onu da düşünüp tartışacağız 
ama bizimki Türkiye’nin üzerin-
deki siyasi ısınma. Biz bu ısın-
maya 3 Kasım 2002’de başladık 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemine (CHS) geçişle de iyice 
hızlandık.

İlk başlarda etkileri fazla hisse-
dilmedi. Ancak günbegün büyü-
yen meselelerle birlikte, tek bir 
kişinin omuzlarının kaldıramadığı 
bir sisteme geçildiğinde açıkça 
gördük. Dünyanın beşten büyük 
olduğunu söylerken, Türkiye’nin 
birden büyük olduğunu unutmuş-
tuk.

Beş yıllığına seçilen Cumhur-
başkanının görev süresi bitmeye 
yaklaştıkça artan bunaltıcı baskı 
kendini iyice hissettirmeye baş-
ladı.

Peki, Türkiye bu yükün altın-
dan nasıl kalkabilir? Bu soruya 
cevap ararken önce tam olarak ne 
ile karşı karşıyayız, onu anlama-
mamız gerekiyor. Bunun için de 
önce yakın geçmişi ve havaları 
hızla ısıtmaya başlayan değişiklik-
lere bakmakta fayda var.

Kısa bir hafıza tazeleme
CHS ile yürütme yetkisi tek 

başına cumhurbaşkanına verildi. 
Anayasa’dan hükümet ve ba-
kanlar kurulu kavramı çıkarıldı. 
Artık Türkiye bir kuruldan oluşan 
hükümet tarafından değil, sadece 
Cumhurbaşkanı tarafından yöne-
tilmektedir.

Yürütme yetkisi dışında Cum-
hurbaşkanlığına bağlı kurullar 
(Güvenlik ve Dış Politikalar Ku-
rulu gibi 9 kurul) oluşturuldu.

Diyanet İşleri başkanlığı, Millî 
Güvenlik Kurulu, İletişim Baş-
kanlığı gibi bazı kurum ve kurul-
lar Cumhurbaşkanlığına bağlandı. 
Ancak Cumhurbaşkanlığı karar-
nameleri ile hepsi de yeniden 
yapılandırıldı. Varlık Fonu gibi 
yenileri kuruldu.

Başlangıçta Genelkurmay 
Başkanlığı Cumhurbaşkanlığına 
bağlıyken, çok geçmeden Millî 
Savunma Bakanlığına aktarıldı. 
Çok geniş uzmanlık ve büyük tec-
rübe isteyen görevler yeni kuru-
lan bu kuruluşlara verildi. Mesela 
üzerinde fırtınalar koparılan 
psikolojik harekât görevi İletişim 
Başkanlığı’na verildi.

Cumhurbaşkanlığının işlerini 
yönetmek üzere, idari ve malî 
özerkliğe sahip dört ofis (Yatırım 

ve Finans ofisleri gibi) kuruldu.
Her Cumhurbaşkanlığı seçimin-

de büyükelçiler, valiler, rektörler, 
başkanlar, bazı kurulların üyeleri 
gibi bine yakın makam istifa etmiş 
sayılarak yeni Cumhurbaşkanı ta-
rafından atanması kuralı getirildi.

Velhasıl yeniden yapılanan ve 
devletin işleyişinde bütün yetki-
lerin tek makamda toplandığı bir 
sistem söz konusu. Aynı zamanda 
her dönem sonrasında neredeyse 
yeniden yapılanan bir sistemden 
bahsediyoruz. Ancak yeni birisi 
Cumhurbaşkanı olduğunda, ne-
redeyse kelimesi fazladan kulla-
nılmış oluyor. Yani her defasında 
devlet yeniden kuruluyor.

Aslında yeni sistem için bu ha-
tırlatmalar çok az gibi görünebilir 
ancak yeni seçilecek Cumhur-
başkanının yetkilerin genişliğini 
ortaya koyabilmek açısından 
yeterlidir.

Türkiye’nin önceliği
Türk kamuoyu cumhurbaşkanı 

adayının kim olacağına kilitlen-
miş durumda. Haklı da. Devleti-
mizi kim yönetecek sorusu kadar 
önemli bir konu olamaz ebette. 
Ancak ehemmiyet arz eden soru, 
bu sistemle devam edilebilir mi?

24 Haziran 2018’den bu yana 
yaşadıklarımız bu sistemle büyük 
sıkıntılar yaşandığını ve devam 
edilemeyeceğini gösteriyor.

Dünyanın içinde bulunduğu si-
yasi şartların da etkisiyle bozulan 
ekonomi, tek kişinin ısrarla ve 
sadece kendisinin dinî inancı doğ-
rultusunda aldığı kararlarla yer 
ile yeksan olmuş vaziyette. Kendi 
inancında ısrar devam ediyor. 
Toplumun büyük bir kısmı, üze-
rinden asfalt silindiri geçmiş gibi. 
Her gün silindirin çapı büyüyerek 
asfaltı ezmeye de devam ediyor. 
Tarımda yaşananlar gıda krizine 
yol açmakta.

Ancak ezilenler dışındakiler 
gayet rahatlar çünkü krize elle-
rindeki nakitle girdiler. Alınan 
tedbirler de fakirden alıp onlara 
biraz daha verecek şekilde düzen-
lendi.

Kamu için personel alımında 
getirilen mülakat ile adil yöne-
tim kavramı ortadan kaldırıldı. 
Gençler çaresizlik ve ümitsizlik 
içerisindeler.Yeni çıkacak sosyal 
medya yasasıyla toplum üzerinde-
ki baskının daha da ağırlaşacağı 
görülüyor. Anayasa Mahkemesi 
Başkanı, temel hak ve özgürlük 
ihlâllerinin önlenmesi kapsamın-
da ihdas edilen bireysel başvuru 
hakkı için sadece 2022 Ocak 
ayında 12 bine yakın başvuru 
olduğunu söylüyor ve tamamlı-
yor: “Temel hak ve özgürlüklerin 
ihlalini gidermek öncelikle kamu 
makamlarının ve derece mahke-
melerinin görevidir.” Avrupa’da, 
47 ülkeden AİHM’e yapılan 
başvurulardan daha fazla AYM’ye 
bireysel başvuru yapıldığını belir-

tiyor. Bu, toplumun ve adaletin 
düşürüldüğü seviyenin önemli bir 
göstergesi de.

Sığınmacılar, Irak ve Suriye 
meseleleri, Yunanistan’ın şimdiye 
kadar göz yumulan yayılmacı poli-
tikaları, teröristlerin devlet kurma 
hedefleri, Rusya’nın Ukrayna’yı 
işgalinin yol açtığı büyük problem-
ler, Kıbrıs ve Akdeniz’in doğu-
sundaki sıkıntılar, Ege adalarımız, 
NATO, ABD, Rusya, AB ile Orta 
doğu ve komşularımızla ilişkileri-
miz… bütün bunlar yeni seçilecek 
Cumhurbaşkanının önünde ilk 
bulacağı dosyalar.

Ne olacak şimdi?
Bu şartlardaki Türkiye seçim-

lere doğru yol alıyor. Dolayısıyla 
vereceği karar sadece yeni bir 
cumhurbaşkanı seçmek değil. 
Türk Milleti vereceği kararla ya 
bütün yetkileri bir kişinin kullan-
masına rıza göstererek CHS’ye 
devam edecek ya da yeniden par-
lamenter sisteme geçecek süreci 
başlatacak.

Başlatacak, çünkü seçim yapılır 
yapılmaz sistem değişemeye-
cek. Bir geçiş dönemi yönetimi 
gerekiyor. İşte bu seçimin düğüm 
noktası da burası. Bütün problem-
leri ve sistemin içinde bulunduğu 
hâli bu süreç yönetimi için ortaya 
koymaya çalıştım. Bu kadar dar 
bir alanda yazılanlar bile proble-
min devasa boyutlarda olduğunu 
göstermeye yetiyor.

Ve en önemlisi de hayat bir 
yandan devam ediyor. Devlet de 
bu hayatın uyum ve dengesini hem 
kurmakla hem de sürdürmekle 
görevli aygıtı. Uyum ve denge 
bozulmuş da olsa, dağılmasına izin 
vermeden toparlanması gereki-
yor. Yani bir yandan mevcut yasa 
ve yetkiler çerçevesinde devleti 
yönetilecek, diğer yandan Cumhur-
başkanında toparlanmış yetkiler 
yeniden TBMM’ye devredilecek. 
İşte bu aşamada nasıl bir cumhur-
başkanlığı sorusu devreye giriyor. 
Bu sorunun bendeki cevabı emin 
insan olmak var ya, tam da öyle 
birisi. Türk Milletinin geleceği-
nin emanet edilebileceği bir kişi. 
Çünkü CHS’nin verdiği yetkileri 
kullanılırken yönetim sistemi de-
ğişikliğinin önü sonuna kadar açık 
tutulmalıdır. Bu dönemin atlatıl-
masını sağlayacak siyasi kişilerin 
Türk tarihine altın harflerle geçe-
ceği hiç unutulmamalıdır. Bu emin 
isim, yeni sisteme geçişten sonra 
da kendi süresini tamamlayana 
kadar Cumhurbaşkanlığına devam 
etmelidir. Böyle bir şey de onun 
hakkı olacaktır. Sonrasını ise Türk 
Milleti değerlendirir. Aksi takdirde 
kördüğüm hâline gelecek sorunla-
rın çözümü mümkün olmayacaktır. 
Emperyalistler bunu ellerini ovuş-
turarak beklemektedirler.

HAKAN PAKSOY

KUTADGU Bilig’in dili tamamen Türkçedir ve 
bütün soyut kavram ve terimler de Türkçedir. 
Sadri Maksudi büyük eser için “Medeni bir 
Türk muhitindeki asırlardan beri toplanmış 
ahlâk, siyaset ve hukuka dair fikirlerin bir hüla-
sasıdır.” demektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nde 
hanın yerini Cumhurbaşkanı, sadrazamın yerini 
başbakan aldı. Her ikisini de halkın seçtiği 
Meclis belirliyordu. İşte, 16 Nisan 2017’de yapı-
lan referandum ve sonrasında ABD’li danış-
manlık şirketi McKinsey’e hazırlattırılan şirket 
gibi (!) devlet yapılanması binlerce yıllık böyle 
bir tarihten vazgeçilmesi anlamına gelmektedir. 
Türk devlet anlayışındaki kavramlar ve ma-
kamlar,  değişen isimlerle 2018’e kadar vardı. 
Mesela Ulug Hacip (büyük vezir / başvezir /
sadrazam / başbakan) ya da Bitikçi (mektupçu 
/ özel kalem müdürü / yazı işleri müdürü), Yal-
vaç (sefir / elçi) hep olmuştu. 2018’de Cumhur-
başkanı Hükümet Sistemi’yle şirket gibi devlete 
ya da devlet görünümlü şirkete geçilince artık 
bütün yetkiler Cumhurbaşkanı’nda toplandı. 
Bu değişimin Türk Milleti üstündeki etkilerinin 
son bir haftadaki (29 Mayıs-5 Haziran 2022) 
yansımalarına bir göz atmakta fayda var.

21’inci yüzyılda 
vazgeçtiklerimiz

TÜRK devlet anlayışının en zengin 
kaynaklarından birisi Kutadgu Bi-
lig’dir. 11’inci yüzyılda Yusuf Has 
Hacip tarafından yazılan eser dört 
kişi üzerinden makamları ve düşünce 
sistemlerini ortaya koyar. Bunlar han 
(Kün Togdu / Gün Doğdu), vezirler 
(Ay Toldu / Ay Doğdu), Ögdülmüş ile 
insanlardan uzak yaşayan, inzivaya çe-
kilmiş Odgurmuş’tur. Dört kişinin soh-
betleri üzerinden devlet yönetimi ve 
toplum anlatılmaktadır. “Her biri bir 
veya birkaç ahlâkî vasıf veya ruhi hâli, 
veyahut ahlâkî veya hukukî esası temsil 
etmektedir.” Han kanun ve adaleti; Ay 
Toldu devleti, Kut’u, siyasi hakimiyeti; 
Ödgülmüş aklı, ilmi; Odgurmuş da in-
zivaya çekilmeyi, Tanrı’dan başka şey-
leri düşünmekten sıyrılmayı, dünyadan 
vazgeçmeyi temsil eder. Eser bu dört 
kişi arasındaki sohbet ve tartışmalar-
dan meydana gelmektedir. Sohbetlerin 

ve tartışmaların konusu siyasî, 
ahlâkî, toplumsal ve hukukî me-
selelerdir. Sadri Maksudi Arsal’ın 

özellikle Ögdülmüş ile Ogdurmuş 
arasındaki tartışmalar için düşünceleri 
bugüne de ışık tutmaktadır. Büyük 
Hoca, “… cihanda daha çok işler 
görmeye namzet olan Türklük ruhu ile 
Türk’ün faaliyet kuvvetini aşındırmak 
isteyen, esasını Buda dininden alan Ta-
rikatçılık ruhu arasındaki mücadelenin 
bir tecellisi ve faal Türklük ruhu ile bu 
dünyadaki hayatı ihmâl eden Nirvana 
ruhu arasındaki mücâdelenin parlak 
bir hülasasıdır.” diye yazar. Arsal’ın 
bu yazdıklarına bir destek de Orhun 
vadisindeki Tonyukuk Bengü Taşında 
vardır. “Bilge Kağan Çinliler gibi etrafı 
surlarla çevrili şehir yapmak ister. Bu-
dist mabetleri, heykeller yapalım der 
ama Tonyukuk ‘Eğer eski âdetlerimizi 
değiştirirsek günün birinde mağlup 
olur ve Tang tarafından yutuluruz’ diye 
itiraz edecektir.”

KUTADGU BiLiGKUTADGU BiLiG

Ayrılık ateşine atılan odunlar
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan 
29 Mayıs’ta İstanbul’da fetih kutlama-
larına katıldı. Yaptığı konuşmada “Ey 
ülke ve millet düşmanlarının senaryola-
rının figüranlığına soyunanlar. Ey kendi 
medeniyetine, tarihine, kültürüne, 
değerlerine husumet besleyenler. Ey 
ihtirasları gözlerini körleştirip, kalple-
rini nasırlaştıranlar, hepinize sesleniyor 
ve diyorum ki; ey düşmanım sen benim 
ifadem ve hızımsın. Gündüz geceye 
muhtaç, bana da sen lazımsın” dedi. 
AKP Genel Başkanı Erdoğan 1 Hazi-
ran’daki grup toplantısında Türk Mille-
tinin bir kısmını, “Bunlar çürük, bunlar 
sürtük. Bunlar için ulu mabet nedir, ne 
değildir, böyle bir şey yok. Bunlardan 
millete, vatana hayır gelmez.” diye 
tanımladı. Kızılcahamam’da 4 Haziran 
2022’deki AKP İstişare Toplantısında 
Erdoğan, Türkiye’nin son 10 yıldır 
yakın tarihimizin en kritik dönemeç-
lerinden geçtiğine dikkat çektikten 
sonra “Bütün bunlar olurken, bunları 
savunan zihniyetten hiçbir şey olmaz. 
Polis araçlarımız, camilerimiz yakıldı.” 
dedi. Bu konuşmayla Gezi olaylarında 
camide içki içildiği iddiasının yanında 
9 yıl sonra cami yakıldığı iddiası da ilk 
defa duyuldu. Ana muhalefet lideri için 
sinsi, riyakâr, kifayetsiz, gammaz, alçak, 
iğrenç, kirli zihinli, bayağı, sefil sıfatları 
kullanıldı.

Kızılcahamam’daki bu konuşmada 
sarf edilen “Milletimiz Gezi olaylarına 
nasıl bakıyorsa biz de aynı pencereden 
bakıyoruz. Milletimiz ‘Gezici’leri nasıl 
tanımlıyorsa biz de aynı sıfatları kulla-
nıyoruz.” cümleleriyle karşı karşıya ol-
duğumuz çok önemli sorun biraz daha 
açığa çıktı. Görülen o ki, AKP Genel 
Başkanı’nın millet olarak tanımladığı 
kalabalığın içinde Türk Milletinin 
önemli bir kısmı yer almıyor. Eğer böy-

le olmasaydı yazılı metinden okunan 
bu cümleler çok daha farklı kurulmaz 
mıydı? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en 
düşündürücü konuşmalarından birisi 
de 2 Haziran’da Cumhurbaşkanlığı’nda 
düzenlenen TÜBİTAK Lise Öğrencile-
ri Araştırma Projeleri Ödül Töreni’nde 
yapılanıydı. AKP teşkilatına seslendiği 
Kızılcahamam Toplantısı konuşmasın-
dan pek farklı değildi. “Bakmayın siz 
bugün, gençlerimiz için üzülüyormuş 
gibi yapanlara, bakmayın siz gençleri-
mizin hayallerini ve umutlarını istismar 
edenlere, biz bunların cemaziyülevveli-
ni iyi biliriz. Sizler de internet kaynak-
larını inceleyerek, geçmişte gençlerimi-
ze hangi haksızlıkların yapıldığını tek 
tek görebilirsiniz.” Bu konuşmalar liseli 
çocuklara yapıldı. Ama daha da vahimi, 
tarihi farklı anlatan, “Meşhur Boraltan 
Köprüsü’nde askerlerimiz, ne yazık ki 
düşmanın eline bırakılmış ve o asker-
lerimiz, o dönemin yönetimine  demiş-
lerdir ki: ‘Bizi düşmana teslim etmeyin. 
Bizi siz öldürün ama düşmana teslim 
etmeyin.’ Maalesef düşmana teslim 
ettiler. İşte o zamanki bizim Mehmetle-
rimiz, düşman tarafından şehit edildi-
ler. Bu ülke bunları yaşadı.” sözleriydi. 
Boraltan faciasında ölenler anlatıldığı 
gibi TSK’ya mensup değillerdi. Sov-
yetler Birliği ordusundaki Türklerdi. 
Galiba, bu konuşmayı hazırlayanlar, 
lise talebesi gençlerin zihnine Türkiye 
Cumhuri-
yeti askeri 
düşmana 
teslim 
edildi dü-
şüncesini 
yerleştir-
meyi arzu 
etmişler-
di.

Bu yazı https://millidusunce.com 
sitesinden alınmıştır.
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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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Ünlü oyuncu Civan Canova, Hülya Koçyiğit’in 
konuğu oldu. Özel hayatıyla ilgili önemli 

açıklamalarda bulunan Canova, “Ben küçük-
ken hayat öyle gerektirdi ve annemle babam 
ayrıldı, annem Kartal abiyle (Tibet) evlendi. 9 
yaşımdan itibaren hep yanımda oldu. Kardeş-
lerim ve biz birbirimizi hep çok sevdik” dedi

ANNEM KARTAL
ABIYLE EVLENDI!

HÜLYA Koçyiğit, TRT 2 ekranlarında 
yayınlanan “Film Gibi Hayatlar” prog-
ramında konuklarını ağırlamaya devam 

ediyor. Programın bu haftaki konuğu, usta oyuncu 
Civan Canova oldu. Türk Sineması’nın unutulmaz 
ismi Kartal Tibet’le ilgili duygusal açıklamalarda 
bulunan Civan Canova, “Kartal Tibet benim için 
çok şey ifade ediyor’’ dedi. Canova, “Ben küçükken 
hayat öyle gerektirdi ve annemle babam ayrıldı, 
annem Kartal abiyle evlendi. 9 yaşımdan itibaren 
hep yanımda oldu. Kardeşlerim ve biz birbirimizi 
hep çok sevdik. Ailesine çok düşkündü. Çocukları-
na çok düşkündü. Mesleğine çok düşkündü. Değerli 
bir insandı. Ben Kartal abiyle beraber büyüdüm. İlk 
film setine beni kartal abi bir götürdü” dedi.

Yeri çok ayrıdır
Kartal Tibet ile ilgili konuşurken göz yaşlarını 
tutamayan Civan Canova, “Yeri çok ayrıdır. Her 
açıdan çok ayrıdır. Bütün dertlerimi, bütün sorun-
larımı anlattığım biriydi. Kardeşimle karar verdik. 
Biz bunu beraber yazalım dedik Kumru ile. Henüz 
başlamadık ama söz ediyoruz. Konular biriktiriyo-
ruz. Bakalım, zamanı gelecek herhalde” açıklama-
sında bulundu. 

Birkaç sergi açtım
Küçüklüğünden itibaren resme ilgi duyan ve resimle 
kendisini ifade etmeyi sevdiğini ifade eden Civan 
Canova, “Resim hep yapıyordum ama yaptıkları-
mı beğenmiyordum. Bir de utanıyordum insanlara 
göstermeye. Çoğunu sonra imha ediyordum. Öyle 
bir dönemdi ama son on yıldır, yoğun resim yapıyo-
rum. Büyük ebat yapıyorum. Sergi açtım birkaç tane. 
Resimle kendimi ifade etmek de hoşuma gidiyor. 
Ben yaptığım resimleri kendi evimin duvarlarına 
asıyorum. Bu belki insanlara megalomanca gelebilir. 
Ama bana hayatımın albümü gibi geliyor. Böyle bir 
yolculuk benim hoşuma gidiyor” ifadelerini kullandı. 

KADIKÖY Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi 
düzenlenen Kalamış Yaz Festivali Kadıköylüler 
ile buluştu. Kalamış parkında gerçekleşen festi-

valin ilk günü Nazan Öncel konseri ile başladı. Konser 
dinleyiciler tarafından yoğun ilgi gördü.

Kadıköy Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl ilkini düzen-
lediği ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Kalamış 
Yaz Festivali’nin ikincisi ünlü sanatçı Nazan Öncel ile 
başladı. Kalamış Atatürk Parkı’nda sahne alan Nazan 
Öncel sevilen şarkılarını seyirciler için seslendirdi. 
Kadıköylüler konsere yoğun ilgi göstererek doyasıya 
eğlendi.

34 konser verilecek
Kadıköy’de 51 gün boyunca sürecek festivalde 

34 konser, 17 film gösterimi yer alıyor. Coşkulu bir 
şekilde izleyicisini karşılayacak festival 1 Temmuz–30 
Ağustos tarihleri arasında saat 21.00’de Kalamış Ata-
türk Parkı’nda gerçekleşecek. Festivalin film programı 
ise 3 Temmuz saat 22.00’de Charlie Chaplin’in “Sirk” 
filmi ile başlayacak. Chaplin’in 1928 yapımı filmine 
Şef Orçun Orçunsel yönetimindeki Avrasya Flarmoni 
Orkestrası canlı orkestra müziği ile eşlik edecek. Fes-
tivalin +1’in katkılarıyla düzenlenen müzik ayağında 
sürpriz isimlerin yanı sıra klasik müzik, caz ve popüler 
müziğin duayen isimleri ışık, ses ve görsel içeriğiyle 
hazırlanmış görkemli sahnede izleyicileriyle buluşacak.

Eğlenmeye geldik
Konsere katılan Şengül Yıldız, “Kadıköy başlı başına 

sanat, kültür, edebiyatın şehri. Nazan Öncel şahane 
bir kadın ve sanatçı. Bu anlamda Kadıköy Belediye 
Başkanı Şerdil Dara 
Odabaşı’na çok teşek-
kür ediyorum. Şu anda 
gençler ve bizler konse-
ri bekliyoruz. Kadıköy 
Belediyesi sanata ve 
kültüre öncelik veren 
bir belediye. Eğlenme-
ye geldik. Pandemiden 
sonra insanların rahat-
lamaya ihtiyacı var. Çok 
mutluyum” dedi.

22. Frankfurt Türk 
Film Festivalinin  
en iyileri belli oldu. 

Uluslararası Frankfurt Türk 
Film Festivali’nde  En İyi Film 
ödülü’nü “Okul Traşı” filmi 
kazandı. Festivalin kapanış ve 
ödül töreni CineStar sinema-
sında oyuncu Şencan Güleryüz 
sunuculuğunda gerçekleşti. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı ta-
rafından desteklenen, Film-San 
Vakfı’nın Türkiye Proje ortağı 
olduğu festivalin kapanış tö-
reni, Festival başkanı Hüseyin 
Sıtkı’nın konuşmasıyla başladı. 
Daha sonra festival danışmanı 
Fehmi Yaşar konuşmasında, 
2023 yılı itibarı ile festivale yeni 
bir kategori olarak “Senaryo 
yarışması” da olacağını açıkladı. 

En iyi film; Okul Traşı
Bu yıl “Sesini Yükselt!” temasıy-
la başlayan festivalde en iyi film 
ödülünü kazanan “Okul Traşı” 
filminin yönetmeni Ferit Ka-
rahan ödülünü festival başkanı 
Hüseyin Sıtkı’dan aldı. Karahan 
ödülünü alırken yaptığı konuş-
mada, sinemaya nasıl başladığını 
anlattı. Karahan “ Ödüller ve 
festivaller bizi insanlara ulaştır-
manın bir yolu. Bu festival de 
benim için öyle. Hem Frankfurt 
için hem de ülkemiz için önemli 
bu yüzden hepinize teşekkür 
ediyorum.” Dedi. 

Güç veren filmler
Kapanıştan önceki gün Frank-
furt Belediyesi tarafından 
Romer meydanındaki tarihi 
belediye binasında düzenlenen 
resepsiyonda oyuncu, yönetmen, 
müzisyen, yapımcılar ve festival 
komitesi belediye yetkililerince 
ağırlandı. Frankfurt Belediyesi 
Kültür Daire Başkanı Dr. İna 
Hartwig, konuklara hitaben 

yaptığı konuşmada “Türkiye’den 
gelen konuklarımıza hoş geldiniz 
demek istiyorum” diyerek şun-
ları söyledi; “Festivalimizde yer 
alan filmlerin her biri bize zor 
zamanlarda umut ve güç veren 
filmler. Türkiye’nin yanı sıra Uk-
rayna, Arabistan gibi ülkelerden 
de filmler festivalde yer alıyor. 
Bizler de  yurtdışından gelen bu 
muhteşem filmleri izleme fırsatı 
buluyoruz. 2000 yılından bu yana 
yapılan festival çok yönlü prog-
ramıyla heyecanını sürdürüyor. 
Bizim için festivale ev sahipliği 
yapmak büyük mutluluk. Kül-
türlerarası Transfer Derneği, 
Festival Komitesi ve konuklara 
çok teşekkür ediyorum.” Resep-
siyon sonrasında gerçekleştirilen 
Türk ve Alman yönetmenler ve 
yapımcıların bir araya geldiği 
toplantıya katılan Cansel Elçin, 
ünlü oyuncu Cüneyt Arkın’ı 
andı.  Ardından “Dijitalleşmenin 
Sinemaya Etkileri” başlığında 
düzenlenen panele yapımcı 
Emre Oskay, Oyuncu Selen 
Uçer ve Ali Seçkiner Alıcı ko-
nuşmacı olarak katıldı. Dijitalin 

gelmesiyle aynı zamanda tüketi-
min artmasının sinemaya olumlu 
katkısının olduğunu söyleyen 
Oskay, dijitalin sektörün geliş-
mesine de katkıda bulunduğuna 
inandığını belirtti. 

Desteğe ihtiyaç var
Oyuncu Selen Uçer, oyuncu 
açısından bakıldığında  dijital ile 
kalitenin geldiğini, senaryo ve 
oyunculukların arttığını kaydetti. 
Oyuncu Ali Seçkiner Alıcı’da 
sesli sinemaya geçiş döneminde 
ne yaşanıyorsa , dijitale geçişte 
de aynı şeyin yaşandığına dikkat 
çekerek sinemanın gelenek-
sel ritüellerinin kaybolduğuna 
inandığını söyledi. Alıcı, “Sine-
mada Devlet desteğine, eğitim 
ve kültür politikasına ihtiyacımız 
var!” Konuşmacıların ortak 
noktada buluştuğu bir diğer 
başlık ise Türkiye’nin dünyaya 
çok fazla içerik üreten ve ihraç 
eden bir ülke durumuna geldiği 
oldu. Festival kapanış ve ödül 
töreni bir sonraki yıl yeniden bir 
araya gelebilme temennileriyle 
sona erdi.

TÜRKAN ERVAN

TAYLAN DAŞDÖĞEN

Frankfurt’ta Türk Sinema rüzgarı estiren 22. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivalinin kapanış gecesinde 
7 dalda en iyilere ödülleri takdim edildi. En iyi kadın oyuncu dalında “Koridor” filmindeki performanslarıyla  
oyuncu Ayşe Demirel ve Emel Göksu, En İyi Erkek Oyuncu dalında ise “Sardunya” filmindeki performansı ile 
Ali Seçkiner Alıcı ve “Beni Sevenler Listesi” filmindeki performansı ile Halil Babür Altın Elma ödülünü kazandı

FRANKFURT’TAFRANKFURT’TA
ALTIN ELMA!ALTIN ELMA!

FESTIVAL BAŞLADI

HiCBiR SEY KALICI DEGiL!
Henüz on dört yaşındayken, Arka Sokaklar dizisindeki Zeliha karakteriyle oyunculuk kariyerine başlayan ve ek-

ranlarda büyüyen Yüsra Geyik, “Hiçbir şey kalıcı değildir ve her şey o an göründüğünden çok daha farklıdır” dedi
SON olarak “Camdaki 
Kız” dizisinde gördüğümüz 
başarılı ve güzel oyuncu 

Yüsra Geyik, gelecek projelerini ve 
hayatına dair merak edilenleri 

MAG okuyucuları 
için anlattı. 

Çok 

genç yaşlardan itibaren televizyon 
ekranlarında olan güzel oyuncu 
şunları söyledi: “On dört yaşında, 
neredeyse çocuk oyuncu olarak 
başladım. O zamanlar bana sorsa-
nız zor sabrettim derdim. Şimdi ne 
acelem varmış diyorum. Kendimi 
bildim bileli taklit yapan, insanla-
rın ruh halini değiştirmeyi seven 
hem eğlenceli hem hareketli hem 
çok uslu bir çocuktum. Her gördü-
ğüm insanı taklit ederdim. Sesini, 
oturup kalkmasını, tavrını. En çok 
da annemi. On dört yaşında pro-
fesyonel hayatıma başladım anlaya-
cağınız; yoksa oyunculuk maceram 
çoktan başlamıştı.” Arka Sokaklar 

projesi hakkında konuşan ve diziyi 
bir evrim olarak tanımlayan Yüsra 
Geyik “On beş yıl, dile kolay. Arka 
Sokaklar ayrı bir evren gibi. Orada 
zamanın nasıl geçtiğini anlamıyor-
sun; belki zamana inancım bu yüz-
den yok. Beni ben yapan en önemli 
unsurlardan biridir. Bu sebeple 
yokluğu hayatımda düşünülemez bir 
halde. “Bir şey katmak” çok hafif 
kalır. Arka Sokakları hayatımdan 
çıkarsak, uzuv eksikliği gibi bir 
hissiyatı olur diye düşünüyorum. 
Öğrencilik yıllarımın çoğunu sette 
geçirmek ve bir yandan da oyuncu-
luk eğitimi almak büyük bir şans” 
açıklamasında bulundu. 

En iyi Film:
Okul Traşı-Yönetmeni Ferit 
Karahan

En İyi Yönetmen:
Fikret Reyhan-Çatlak

En İyi Görüntü 
Yönetmeni:

Orçun Özkılınç-Sardunya
En İyi Senaryo:

Tufan Taştan ve Barış Bı-
çakçı-Sen, Ben, Lenin 

En İyi Müzik:
Orçun Erdoğan-Bir Nefes 
Daha 

En İyi Kadın Oyuncu:
Ayşe Demirel  ve Emel 
Göksu-Koridor

En İyi Erkek Oyuncu:
Ali Seçkiner Alıcı-Sardunya
Halil Babür-Beni Sevenler 
Listesi

ÖDÜL ÖDÜL 

ALANLAR 
ALANLAR 

LISTESI ISE 
LISTESI ISE 

ŞÖYLE ŞÖYLE 

SIRALANIYOR;
SIRALANIYOR;

İŞ Sanat’ın İş Kuleleri Kibele 
Heykeli önünde düzenlediği 
“Cuma İş Çıkışı” konserlerinde 
Türkçe pop müziğin sevilen 
sesi Göksel sahne aldı. Göksel 
konserde “Depresyondayım, 
Sen Orda Yoksun, Dudakların-
da Arzu, Aşkın Yalanmış” gibi 
sevilen şarkılarını seslendirdi. 
22. Sezona Cuma İş Çıkışı 
konserleriyle başlayan ve bugü-
ne kadar Sattas, Yeni Türkü, 
BaBa Zula, Mirkelam, Can Te-
miz, Ceza, Ceylan Ertem, Hey! 
Douglas, Melike Şahin ve Gök-
sel gibi sanatçıları sahnesinde 
ağırlayan İş Sanat’ın “Cuma İş 
Çıkışı” konserleri yeni sezonda 
yeniden seyircisiyle buluşacak. 

Cuma iş çıkışı Göksel konseri



GALATASARAY, yeni sezon 
hazırlıklarına bugün yaptığı 
çift antrenmanla devam etti. 
Teknik direktör Okan Buruk 
yönetiminde Florya Metin 
Oktay Tesisleri’nde akşam 
yapılan günün ikinci antrenmanı 
ısınma ve koordinasyon ile başla-
dı. Ardından aerobik koşu çalış-
ması yapan sarı-kırmızılı 
futbolcular, 5’e 2 
top kapma pas 
çalışması 
gerçek-
leştirdi. 

Galatasaray, yeni sezon 
öncesi hazırlıklarına Florya 
Metin Oktay Tesisleri’nde 

devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, 
sabah saatlerinde teknik direk-
törü Okan Buruk yönetiminde 
bir çalışma gerçekleştirdi. 
Antrenman öncesinde Okan 
Buruk basın mensuplarının 
sorularını yanıtladı. Oyuncu-
larının performansından son 
derece memnun olduğunu 
dile getiren Okan Buruk, “Bi-
rinci haftayı tamamlamaya 
yakınız. Yoğun bir çalışma-
mız oldu. Tek antrenmanla 
başladık, son iki günü çift 
antrenmanla geçirdik. Pa-
zar günü iznimiz olacak. 
Yorgunluklar da yavaş 
yavaş çıkmaya başladı. 
Bir testimiz oldu. Test 
sonuçlarına göre antren-
manlarımızı planladık. 
Milli oyuncularımızın 
katılımıyla tekrardan 
tam kadro olarak 
çalışmaya başlayacağız. 
7 Temmuz’da Avustur-
ya’ya kampa gidiyoruz. 
Bu dönemi değerlendi-
rirsek; oyuncularımızın 
istekleri, arzuları, 
antrenmana katılım-
ları, psikolojik olarak 
da mutlu olmaları, 

bizim istediğimiz bir şey 
buradaki enerjinin yük-

selmesi, hem gülmenin hem 
çalışmanın bir arada olması… 

Genel olarak oyuncularımızın 
performansından çok memnunuz. 
Antrenman kaçırmadılar, bugün de 
tam kadro antrenmana çıkıyoruz. 
Yaklaşık 14 tane altyapıdan genç 
oyuncumuz var, kalecilerle birlikte 
16 tane altyapıdan oyuncumuz var. 
Çalışma tempomuz ve isteğimiz bu 
anlamda çok iyi gidiyor. Altyapı 
oyuncularımızı görmek açısından 
bu bölümün bizim için önemli 
olduğunu düşünüyorum çünkü milli 
takımdaki oyuncuların eksikliğinden 
çok fazla altyapıdan oyuncu kattık. 
Burada da en iyilerinin bir kısmını 
kampa götüreceğiz, bir kısmıyla yine 
devam edeceğiz, bir kısmı da bundan 
sonraki dönemde yine bizim antren-
manlarımıza girip çıkacak. Antren-
man performansından da son derece 
memnunum” şeklinde konuştu.

Eksiklerimizi biliyoruz
Transferleri yurt dışı kampına yetiş-
tirmeye çalıştıklarını belirten Buruk, 
“Transfer gündeminin içerisinde 
arayışlarımız var. Bulduğumuz, 
beğendiğimiz, ilgilendiğimiz oyun-
cular var. Bu her gün güncelleniyor 
aslında. Bir opsiyon çıkıyor, olabilme 
olasılığına bakıyoruz, görüşüyoruz, 
bazen oluyor bazen de olmuyor. 
Önümüzde çok fazla gün var. Bir 
yandan da kampa transferlerimizi 
yetiştirmeye çalışıyoruz. Altyapı-
mızdan çıkan oyuncuları da burada 

değerlendirmek istiyoruz. Oradaki 
hazırlık maçlarında oyuncularımızı 
değerlendireceğiz. Kampa yetişti-
rebilirsek transferlerimizi yerli ve 
yabancı, onları da kadro içerisinde 
değerlendireceğiz. Çok fazla alter-
natifi olan bir kadro oluşturmaya 
çalışıyoruz. Geçen seneden eksikleri-
mizi çok iyi biliyoruz. Bu gizli bir şey 
değil, hepimizin ortak kanısı. Eksik-
lerimizin nerelere olduğunu çok iyi 
biliyoruz. Oraya da en doğru şekilde 
takviye yapmaya çalışıyoruz. Ben, 
teknik heyetimle birlikte, Cenk Bey 
sportif anlamda, Erden Bey yöne-
tim bazında hepimiz beraber doğru 
bir şekilde hareket ediyoruz. Bazen 
transfer işi çabuk oluyor, bazen geç 
oluyor ama en doğru oyuncuları 
takımın içine sokmak istiyoruz. Ta-
kımdan ayrılacak isimleri belirleme-
dim. Kamptaki hazırlık maçlarında 
oyuncuları görmek istiyorum. Kadro 
yapısıyla ilgili tabii ki düşünceleri-
miz var. Bunu ortadan kaldıracak 
performansları oyuncuların ortaya 
koyması gerekiyor. Burada da hem 
hazırlık kampındaki çalışmalar hem 
de hazırlık maçları oyuncularımız 
için ölçü olacak. Burada oyuncu içeri 
katmamız gerekiyor. Oyuncu içeri 
kattıktan sonra da kadro şekillen-
memiz daha doğru bir şekilde ortaya 
çıkacak” diye konuştu.

Geleceğe yatırım yapıyoruz
Önceliklerinin orta saha transferi 
olduğuna dikkat çeken tecrübeli tek-
nik adam, “Elimizde değerli oyun-
cular var, bu oyuncuları kullanmak 
istiyoruz. Bunun yanında orta saha 
bölgesine oyuncu katmak istiyoruz. 
Hücumda da bizim için opsiyon 
olacak, kiralıktan dönen önemli 
oyuncular var. Yunus gibi, Emre 
Akbaba gibi ön bölgede bize direkt 
katkı sağlayabilecek oyuncular var. 
Şu an önceliğimiz orta saha bölgesi, 
diğer bölgeler için de çalışmaları-
mızı sürdürüyoruz. Belki biri önce 
gelir, biri sonra gelir. Abdülkerim 
ve Kazımcan aramıza katıldı. Onlar 
bizim için hem Türk oldukları için 
çok iyi opsiyonlar hem de gelecek 
için bundan sonraki seneler için Ga-
latasaray’ın geleceği adına yaptığımız 
yatırımlar. Abdülkerim 28 yaşında 
ama baktığımızda fiziksel olarak da 
mental olarak da bize hizmet edebi-
lecek bir oyuncu. Kazımcan genç bir 
yaşta, Ümit Milli Takım oyuncusu. 
Potansiyeli olan bir oyuncu. İnşal-
lah ilerleyen yıllarda Galatasaray’ın 
önemli oyuncularından biri yapmak 
istiyoruz. İhtiyacımız olan bölgeler 
var ama önceliğimiz orta saha. Di-
ğerleri aciliyetimiz olsa da bekleme 
şansımızın olduğu bölgeler” dedi.

Marcao’dan memnunuz
Transferde ismi Avrupa takımla-
rıyla anılan Marcao ile bir görüşme 
gerçekleştirdiğini söyleyen Buruk, 
“Marcao bizim oyuncumuz, talipleri 
olacak tabii. Geçen seneyi çok iyi 
geçirdi. Kulübümüz bununla ilgili 

görüşmeleri yapıyor. Sonuçta bu bi-
zim oyuncumuz. Teklif gelir, anlaşılır 
bu iş olabilir ama olmadığı sürece 
de gelip orada işime devam edece-
ğim, benim işim bu zaten dedi. Ben 
de ona telefon görüşmemizde aynı 
şeyi söyledim. Hepimiz ondan çok 
memnunuz. Ben memnunum isterim 
kadromda, taraftar memnun, camia 
memnun. Kulübümüzün uygun gör-
düğü bir değer olursa gitme ihtimali 
var ama olmazsa da gelip bizimle 
beraber burada oynamaya devam 
edecek” diye konuştu.

Ekimizi oluşturduk
Ekibiyle alakalı bilgiler de veren 
Okan Buruk, sözlerini şöyle sürdür-
dü: “Ekimizi oluşturduk. Aramızda 
katılan bir kişi daha olabilir. Yak-
laşık 12 kişilik bir ekibimiz oldu. 
Analizden fitness departmanına, 
teknikten kaleci antrenörüne kadar. 
Bölgesel olarak da çalışmalar yapabi-
leceğimiz bir kişiyi daha kadromuza 
katabiliriz. Bu anlamda duran toplar-
la ilgili, taçlarla ilgili konsültasyon 
alacağız. Bu konuda destek alacağız 
ekipler de olabilir. Buradaki oyuncu 
grubuna en iyi şekilde hizmet etmek 
istiyoruz.”

Mutlu etmek istiyoruz
Galatasaray taraftarlarını mutlu et-
mek istediklerinin altını çizen Okan 
Buruk, şöyle konuştu: “Kombineye 
olan ilgi bizim için mutluluk verici. 
Pozitif bir hava var camiamızda. 
Yeni yönetimin, yeni teknik heye-
tin büyük payı var. Yeni gelecek 
oyuncularla birlikte de bunun ikiye 
katlanacağını düşünüyorum. Bizim 
hedefimiz bu takımı şampiyon 
yapmak. 3 senedir kazanamadı-
ğımız bu kupayı tekrar kazanmak 
hedefimiz. Galatasaray her zaman 
şampiyonluk yarışının içinde olan 
bir takım olmuştur. Bu sene de 
önceliğimiz yarışın içinde olmak, 
tabii ki şampiyonluğu kazanmak. 
Bunu sadece skor anlamında değil, 
oyun anlamında da taraftarımızı 
mutlu etmek istiyoruz. Ülkemizi, 
bizi seyreden herkesi mutlu etmek 
istiyoruz. Oyunumuzu güçlendire-
ceğiz. Bu sene Cumhuriyetimizin 
100. yılında takımlarımızın ekstra 
bir motivasyonu var. Biz tarafta-
rımızı en mutlu şekilde görmek 
istiyoruz. Bu enerjiyi takım içerisin-
de görüyorum, dışarıda görüyorum. 
Biz bunu stada da en doğru şekilde 
yansıtacağız. Galatasaray takımının 
her maçı kazanması gerekir. Hangi 
teknik direktör gelirse gelsin, her 
şeyi kazanma üzerine koyması gere-
kiyor. Tabii ki baskı olacak, bu işin 
güzel yanlarından biri de üzerinizde 
baskı olması. Baskı performansınızı 
arttırır bazen. Biz bu baskıyı perfor-
mansımızı arttırmak için kullana-
cağız. Sorumluluğumuzu biliyoruz, 
herkes en iyisini istiyor. En iyi oyun, 
en iyi oyuncu talebi olacak. Biz de 
bu talebe maksimum şekilde cevap 
vereceğiz.” DHA

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, “Pozitif bir hava var camiamızda. Yeni yöneti-
min, yeni teknik heyetin büyük payı var. Yeni gelecek oyuncularla birlikte de bunun 

ikiye katlanacağını düşünüyorum. Bizim hedefimiz bu takımı şampiyon yapmak. 3 
senedir kazanamadığımız bu kupayı tekrar kazanmak hedefimiz” dedi

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

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

Geçen sezonu sollad 

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

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

Onyekuru moral buldu 

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

GALATASARAY 
KRİZDEN ÇIKTI

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

13 madalya kazandlar 

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

ÖZEL SPORCULARDAN 
ÇOK BÜYÜK BAŞARI

Şampiyonaya hazrlanyorlar

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

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

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

Gasly çok hzl 

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

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

Gasly: çok objektifiz 

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

Arac daha çok sevdim 

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

KARTAL HER  
ALANDA LIDER

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

MUHTEŞEM İSTATİSTİK 

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

İKİNCİ DEVREDE  
BEŞİKTAŞ

Beşiktaş - Trabzonspor  1-2 M

Antalyaspor - Beşiktaş 1-1 B

Beşiktaş - Konyaspor 1-0 G

Beşiktaş - Denizlispor 3-0 G

Beşiktaş - Gaziantep FK 2-1 G

Gençlerbirliği - Beşiktaş 0-3 G

Yeni Malatya - Beşiktaş 0-1 G

Başakşehir - Beşiktaş 2-3 G

SAĞLIK EKİBİNE  
ÇİÇEK

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

MKE Ankaragücü ile Demir Grup 
Sivasspor karşsndaki puan kayp-

larnn ardndan Belhanda'nn 
gönderilişinin şokunu yaşayan  

Galatasaray, deplasmandaki Hes 
Kablo Kayserispor galibiyetiyle kriz 

ortamndan çkmay başard 

Türkiye Özel Sporcular Kadn Milli 
Takm, VIRTUS Avrupa Salon  

Atletizm Şampiyonas'nda Avrupa 
şampiyonluğuna ulaşt 

KAZIMCAN KARATAŞ KAZIMCAN KARATAŞ 
GALATASARAY’DAGALATASARAY’DA

TEK HEDEFİMİZTEK HEDEFİMİZ
SAMPİYONLUKSAMPİYONLUK

Hazırlıklar
devam ediyor

Mbaye Diagne’nin sıkıntıları var
DIAGNE’NIN 1 yıldır forma giyeme-
diği için kondisyon sıkıntısı yaşadığını 
ancak golcü oyuncunun iyi çalıştığını 
ifade eden Buruk, şöyle konuştu: “Diag-
ne bizim sözleşmeli oyuncumuz. 1 sene 
aradan sonra antrenmanlara çıkmaya 
başladı. Fiziksel olarak hazır değil ama 
normal takım antrenmanını yapıyor. 1 
sene oynamadığı için kondisyon anla-
mında sıkıntıları var. İyi çalışıyor, onu 
da kendi içimizde değerlendireceğiz 
ama şu an bire bir takımla antrenmana 
çıkabilmesi bizim için önemliydi. Hem 
genç hem tecrübeli, direkt olarak takı-
ma etki edebilecek oyuncuları kadroya 
takmak istiyoruz. Sadece genç olması 
veya sadece tecrübeli olması şu an bizim 

için bir ölçü değil. Direkt olarak takıma 
katkı verebilecek oyuncular üzerinde 
çalışıyoruz.”

GE-
ÇEN 

yıldan 
itibaren Red 

Bull Yağlı Direk 
olarak gerçekleş-

tirilen mücadele, 1 
Temmuz’da Trabzon, 

Çanakkale ve Alanya’da 
adrenalin ve tutkuyu bir 
araya getirdi. Katılımcıla-
rın 40 derecelik bir açıyla 
yerleştirilmiş ve yağa bu-
lanmış kütüğün ucundaki 
Türk Bayrağı’nı almaya 
çalıştıkları etkinlikte bu 
senenin birincileri de belli 

oldu. Uzunluğu 12 metre 
olan kütük üzerinde 
gerçekleştirilen etkinliğin 
Çanakkale ayağı Eski 
Gümrük İskelesi’nde 
gerçekleştirildi. İzleyenle-
re eğlenceli anlar yaşatan 
Çanakkale’de mücadele-
de Nedim Evreşe birinci 
oldu. Alanya’da İskele 
Meydanı’nda gerçekleş-
tirilen Red Bull Yağlı 
Direk’te mutlu sona 
ulaşan isim Okan Koca 
olurken, Trabzon’da ise 
Halil İbraim Şal birinciliği 
elde etti. DHA

YAĞLI DiREK’TE BiRiNCi BELLi OLDU
Red Bull Yağlı Direk Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında üç ayrı noktada gerçekleşti-Red Bull Yağlı Direk Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında üç ayrı noktada gerçekleşti-

rildi. Yağlanmış bir direğin ucundaki bayrağı kaparak birinci olmak ve en havalı düşüşü ger-rildi. Yağlanmış bir direğin ucundaki bayrağı kaparak birinci olmak ve en havalı düşüşü ger-
çekleştirerek jüriyi etkilemek üzerine kurulu yarışta Çanakkale’de Nedim Evreşe, Trabzon’da çekleştirerek jüriyi etkilemek üzerine kurulu yarışta Çanakkale’de Nedim Evreşe, Trabzon’da 

Halil İbrahim Şal, Alanya’da ise Okan Koca birinci olarak sürpriz ödüllerin sahibi olduHalil İbrahim Şal, Alanya’da ise Okan Koca birinci olarak sürpriz ödüllerin sahibi oldu

KULÜPTEN yapılan açıklama-
da, “Kulübümüz, profesyonel 
futbolcu Kazımcan Karataş’ın 

transferi konusunda Altay Spor Ku-
lübü ve oyuncunun kendisiyle anlaş-
ma sağladı. 16 Ocak 2003 tarihinde 
İzmir’de dünyaya gelen Kazımcan 
Karataş, futbola Altay altyapısında 

başladı. Altay’ın alt yaş kategori-
lerinde oynadıktan sonra A takım 
kategorisine yükselen genç futbolcu, 
milli takım alt yaş kategorilerinde ise 
16 maçta ay-yıldızlı formayı giydi. Sol 
bek mevkisinde oynayan 19 yaşındaki 
futbolcu, geçtiğimiz sezon Altay’da 
23’ü Süper Lig müsabakası olmak 
üzere toplam 32 maçta sahaya çıktı. 
1733 dakika sahada kalan Karataş, bir 
gol ve iki asistlik istatistikle sezonu 
noktaladı. Kazımcan Karataş’a Gala-
tasaray’a hoş geldin diyor, kendisine 
sarı-kırmızılı forma altında başarılı bir 
kariyer diliyoruz” denildi. DHA

Galatasaray, Altay’ın 19 yaşındaki 
oyuncusu Kazımcan Karataş ile 
sözleşme imzalandığını açıkladı

Yoğun bir şekilde çalışıyoruz
ÖNLERINE çıkabilecek fırsat transfer-
lerinde değişik adımlar atabileceklerini 
söyleyen Okan Buruk, “Transfer 7 Ey-
lül’e kadar devam ediyor. Biz o zamanı 
beklemeyeceğiz, kadromuzu bir an önce 
oluşturmak istiyoruz. Her zaman fırsat 
transferleri de önümüze gelecek. Orada 
da yine değişik adımlar atabiliriz. Bu 
konuda benim isteğim, yönetimimizin 
isteği önemli. Yönetimimiz bizim işimizi 

kolaylaştıracak, takıma katkı sağlayacak 
ve Galatasaraylıları mutlu edecek trans-
ferler için yoğun bir şekilde çalışıyor. 
Kimsenin şüphesi olma-
sın. Hepimiz çok yoğun 
bir şekilde çalışıyoruz. 
Onların önüne çıkar-
tacağımız kadro zevk 
aldıkları ve mutlu olduk-
ları bir kadro olacak.
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Anadolu Adalet Sarayı’nın 10. 
Geleneksel Futbol Turnuvası, 
İBB Maltepe Sahil Spor Tesis-

leri’nde gerçekleştirildi. Cüneyt Çakır’ın 
düdük çaldığı final maçını; Maltepe 

Kaymakamı Bahri Tiryaki, Kartal Kay-
makamı Abdullah Demir ile Anadolu İlk 
Derece Adalet Komisyon Başkanı Bekir 
Altun, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 
(İSTİNAF) Cumhuriyet Başsavcısı Metin 
Sarıhan, Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı 
Mehmet Aydın, Anadolu Cumhuriyet 
Başsavcı Vekilleri Uğur Seçgin, Ömer 
Kurtuluş Aksoy, İhsan Kamil Akçadırcı 
ve Hasan Turgut da izledi. Turnuvanın 
öncesinde gerçekleşen ‘Şöhretler Maçı’n-
da ise ünlü futbolcular Hami Mandıralı, 
Sefer Gezer, Tarık Taşgün, Mehmet Ekşi, 
Can Arat ve Ömer Gülen ter döktü. Eski 
FIFA kokartlı hakem Ahmet Çakar’ın 
yönettiği şöhretler maçı renkli görüntüle-
re sahne oldu. Şöhretler maçının ardın-
dan gerçekleşen final maçını ise FIFA 
kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetti. 
Anadolu Bilgi İşlem takımı, finaldeki ra-
kibi Kadıköy’ü penaltılarda 4-1 yenerek 
turnuvanın şampiyonu oldu.
Mücadelenin ardından Demirören 

Haber Ajansı’na (DHA) konuşan Cü-
neyt Çakır, “Öncelikle çok keyifli bir 
akşamdı. Bu organizasyonda emeği olan 
herkese çok teşekkür etmek istiyorum. 
Türk adaletinin çok değerli mensupla-
rının düzenlediği, Anadolu Adliyesi’nin 
10. kez düzenlediği turnuvaya aslında 
geçen yıllarda da çok katılmak istemiş-
tik fakat bizim yoğun programımızdan 
dolayı nasip olmamıştı. Ancak bugüne 
nasip oldu. Gerçekten de çok keyifli bir 
organizasyon oldu. Finale kalan takımlar 
gerçekten de çok centilmence bir maç 
oynadılar, onları da tebrik ediyorum. 
İzleyenler de çok keyif aldılar, bizler için 
de unutulmaz bir akşam oldu” şeklinde 
konuştu.

Gelen teklifler var
Çakır, bu sezon Türkiye’de hakemlik ya-
pıp yapmayacağı ile ilgili de şu ifadeleri 
kullandı; “TFF ile bir yıllık daha söz-
leşmem bulunuyor ancak, yurt dışından 
hem hakemlik, hem yöneticilik, hem de 
eğitmenlik teklifleri var. Tabii ki ailemle 
de konuşacağım. Bir karar aşamasına da 
geldik aslında. Yakın zamanda bunu da 
kamuoyuyla paylaşacağım.” DHA

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, bu sezon Türkiye’de hakemlik yapıp 
yapmayacağı ile ilgili, “Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile bir yıllık daha 
sözleşmem bulunuyor ancak, yurt dışından hem hakemlik, hem yöneticilik, 

hem de eğitmenlik teklifleri var. Tabii ki ailemle de konuşacağım. Bir karar aşa-
masına da geldik aslında. Yakın zamanda bunu da kamuoyuyla paylaşacağım” dedi

DEVAM MI 
TAMAM MI!

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

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

13 maçlk seri bitti 

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi 

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

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

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

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

İlk yar 1-0 

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

Net skor 

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

Ankaragücü 
3’te 3 yaptı

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

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

Önemli bir golcü 

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

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

Hatayspor açklamşt 

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

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

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

2021 YILINDA  
TEK YENILGI 

TRABZONSPOR’DA 
her geçen sezon yükse-
len performansyla alkş 

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

Ugurcan Çakır’a 
Juventus talip  

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

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

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

çnda 3. galibiyeti elde etti.

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

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

Milli tenisçinin 
ilk şampiyonluğu

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

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

YANAL’IN  
KARİYERİ

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

tasnda deplasmanda Aytemiz 
Alanyaspor'a 4-0 kaybeden Fraport 

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

13 maçlk seri bitti 

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi 

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

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

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

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

İlk yar 1-0 

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

Net skor 

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

Ankaragücü 
3’te 3 yaptı

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

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

Önemli bir golcü 

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

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

Hatayspor açklamşt 

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

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

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

2021 YILINDA  
TEK YENILGI 

TRABZONSPOR’DA 
her geçen sezon yükse-
len performansyla alkş 

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

Ugurcan Çakır’a 
Juventus talip  

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

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

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

çnda 3. galibiyeti elde etti.

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

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

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

*

3 TEMMUZ 2022 PAZAR

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başak-
şehir, Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bur-
dur’da oynadığı ilk hazırlık maçında Ukrayna Ligi 
ekiplerinden Metalist Kharkiv’i 3-0 mağlup etti

2022-2023 sezonun 
hazırlıklarını yaklaşık 
bir haftadır Burdur 

Mehmet Akif Ersoy Üniver-
sitesi Tesisleri’nde sürdü-
ren Medipol Başakşehir, 
hazırlık maçında Ukrayna 
temsilcisi Metalist Kharkiv’i 
Emre Çolak ve Nacer Chad-
li’nin(2) golleriyle 3-0 yendi. 
Maç sonunda Demirören 
Haber Ajansı’na (DHA) 
açıklamalarda bulunan 
Emre Belözoğlu, “Henüz 
sezonun başındayız. Tabi 
çok eksiğimiz var. Arka-
daşlar çok iyi çalışıyorlar. 
Bu süreç yoğun bir süreçtir. 
Sabah antrenmanın üzeri-
ne bir maç oynadık. Bütün 
oyuncularımızı 35’er 40’ar 
dakika oynattık. Elinden 
gelen her şeyi yapmaya çalı-
şıyorlar. Skor 3-0 ama oyun 
anlamında düzelmesi gere-
ken, fiziksel anlamda de-
ğişmesi gereken bir dönem 

var önümüzde” dedi. UEFA 
Avrupa Konferans Ligi 2’nci 
Ön Eleme turunda İsrail 
ekibi Macabi Netanya ile 
oynayacakları maça 20 gün 
kaldığını söyleyen Belözoğ-
lu, “Burada en iyi şekilde 
hazırlanıp, Avrupa Kupası 
maçına hazır olmak istiyo-
ruz. Öncelikli hedefimiz 
üç turu geçmek ve Konfe-
rans Ligi’ne kalmak” diye 
konuştu. 

Başakşehir
LiGE HAZIR

LiGiN DEMiRBASI
OLMAK iSTiYORUZ

BASPEHLiVANLAR 
2. TURA YUKSELDi

ESKI milli futbolcu Hami Mandıralı 
ise, yeni sezonla ilgili yaptığı açıkla-
mada, “Son şampiyon Trabzonspor 
oldu. Herkes şampiyon olmak 
istiyor, büyük kulüpler de şampiyon 
olmak istiyor. Çok büyük bütçeler 
var, paralar harcanıyor ama bir 
takım şampiyon oluyor. Ben sadece 
şunu istiyorum ülkemizde; büyük 
maçlar, küçük maçlar diye ayırt 
etmeden yenilen yeneni alkışlasın 
veya dostane bir şekilde sahadan 
ayrılsınlar. Vurdu kırdı olmasın. Bu 
özlem var Türk insanında, bizlerde. 
İnşallah bu sezondan sonra bun-
lar olur. Türk futbolu daha da iyi 
olacak, yeni jenerasyon geliyor. Çok 
da yetenekli gençler var ama bunla-
ra sabır göstermemiz lazım. Onları 
oynatacak yürekli hocaların olması 
lazım” şeklinde konuştu.

Türk futbolu 
daha iyi olacak

Ön yargıları birlikte yıktık

DENIZ seviyesinden 3 bin 176 
metre yükseklikteki Palandöken 
Dağı’nın eteklerindeki Yüksek 

İrtifa Kamp Merkezi’nde birinci etap 
kampını başlatan GZT Giresunspor, güç 
depoluyor. Yeşil beyazlı ekibin takım 
kaptanı Zeki Yavru, takımın şu anda 
genç oyuncu ağırlıklı olduğunu söyledi. 
Kampın güzel başladığını vurgulayan 
Yavru, “Kampa yeni başladık. Genç 
oyuncu ağırlıklı şu an ortamımız. Tabi 
son sezondan sözleşmesi biten, kira-
lıktan dönen oyuncularımız hepsi geri 
döndüler ve az sayıda oyuncumuz kaldı. 
Altyapımızdan gelen ve takımımızın 
yeni transferi olan genç arkadaşlarımız 
var. Onlarla birlikte sıkı çalışma halin-
de kampa güzel başladık. İyi gidiyor şu 
anda, neşeli güzel bir ortam var. Yoğun 
çalışıyoruz. İnşallah bu çalışmamızın kar-
şılığını alacağız” diye konuştu.

Olgun çağımdayım
Süper Lig’de 10’uncu yılı devirdiğini 
belirten kaptan Zeki Yavru, “Oynadıkça 
çok büyük tecrübeler kazandım. Artık 
futbolun olgun denilen çağlarındayım. 
Performansım da zaten 2-3 yıldır bundan 
ötürü en üst seviyeye çıktı diyebilirim. 
Benim için önemli olan, performan-
sımdan ziyade takıma verebildiklerim, 
takımımızın başarısı. O yüzden her 
gittiğim yerde zaten benim karakteris-
tik özelliğim aidiyet duygumun yüksek 
olması. Bunu her gittiğim takımda kaç 
maç oynamam önemli değil bunu saha 
içi saha dışı oynadığım takımlara yan-
sıtmaya, ortamı güzelleştirmeye çalışan 
insanlardan bir tanesiyim. Bu yüzden 
benim adıma artık futbolun en verimli 
çağları diyebiliriz. Bu yüzden inşallah 
benim adıma bu sezon güzel bir sezon 

olur” dedi. Geçen sezon 44 yıl sonra 
çıkan Süper Lig’e çıkan Giresunspor’un, 
ilk senesinde kümede kalmayı başardı-
ğını ve artık kulübün yapacağı transfer-
lerle daha başarılı olup, ligin demirbaş 
takımlarından biri olmayı hedefledikleri-
ni ifade eden Yavru, şunları söyledi: “İn-
şallah hedeflerimize ulaşırız. Ben futbola 
başladığım dönemlerde üçlü, tandemli 
defanslar vardı. Libero olarak başladım. 
Daha sonrasında ön libero oldum. Sto-
per oynadım, sağ bek oynadım, orta saha 
oynadım. Bir çok mevkide oynamak bel-
ki hocalarımızın elini güçlendiriyor ama 
benim için fark eden bir şey yok. Hocam 
bana hangi mevkide görev verdiyse elim-
den geleni yaptım. Tabi uzun zamandır 
sağ bek oynadığım için orada daha rahat 
oynuyorum. Ama orta sahada da geçmiş-
ten kalan deneyimlerimle performansımı 
en iyi şekilde ortaya koyuyorum.” DHA

Geçen yıl çıktığı Spor Toto Süper Lig’de kalmayı başaran GZT Gire-
sunspor’da kaptan Zeki Yavru, ligin demirbaş takımlarından olmak 
istediklerini söyledi. Yavru, “44 yıl sonra Süper Lig’e çıkmış bir Gire-
sunspor, ilk senesinde kümede kalmayı başardı” dedi

Edirne’de 661’inci tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde ikinci gün güreşleri, kavuru-
cu sıcak altında başladı. Kıran kırana güreşlere ev sahipliği yapan er meydanına çı-
kan başpehlivanlardan son 2 yılın galibi Ali Gürbüz ile Recep Kara, İsmail Balaban, 
İsmail Koç ve Orhan Okulu gibi pehlivanlar rakiplerini yenerek bir üst tura çıktı

KIRKPINAR Yağlı Güreşle-
ri’nin ikinci günü Edirne’nin 
Sarayiçi Er Meydanı’ndaki 

güreşlerle devam ediyor. Toplam 2 
bin 475 pehlivanın el bağladığı dualı 
çayırda ilk gün, Deste Büyük Boy’a 
kadar olan boylarda pehlivanlar rakip-
leriyle karşılaştı. Bugün ise Baş pehli-
vanlık ve baş altı güreşlerinde ter döken 
pehlivanlar çayıra salındı. Yaklaşık 35 
derece sıcakta gerçekleştirilen etkin-
lik, kıran kırana güreşlere ev sahipliği 
yaptı. Son iki yılın galibi Ali Gürbüz ilk 
turda Muğlalı Ali Yanatma ile Ordu’lu 
başpehlivan Recep Kara, Ankara’dan 
Emre Erkal ile Antalyalı İsmail Bala-
ban Kocaeli’den Kaan Kaya ile Orhan 
Okulu Tokatlı Rıza Yıldırım ile geçen 
yılın flaş ismi Ali Koç ise Antalyalı 
Recep Çakır ile karşılaştı. İlk turlar 

sonunda Kırkpınar’ın favori 5 ismi de 
rakiplerini yenerek bir üst tura çıktı. 
İkinci tur karşılaşmaları kapsamında 
başpehlivanlar kuralarını çekerek rakip-
lerini belirleyecek.

Kalp krizi geçirdi
İkinci gün güreşlerinde ise üzücü bir 
olay yaşandı. Korkuteli Belediyesi Spor 
Kulübü Antrenörü Muhammet Sarı-
calar, bir süre er meydanında güreşleri 
izlemesinin ardından arabasıyla yemek 
yemek için kent merkezine hareket etti. 
Direksiyon başında kalp krizi geçiren 
Sarıcalar, duvara çarparak durdu. Has-
taneye kaldırılan Sarıcalar, yapılan tüm 
müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Er 
Meydanı’na öğleden sonra ‘Yağlı Güreş 
Antrenörü Muhammet Sarıcalar Başımız 
Sağ olsun’ yazılı pankart asıldı. DHA

TURKCELL, 20’nci 
Altın Pusula Ödülleri’n-
de Turkcell Kadınlar 

Futbol Ligi projesi ile Spor 
İletişimi ödülüne layık görüldü. 
Ödülü alan Turkcell Kurumsal 
İletişim ve Sürdürülebilirlik 
Direktörü İsmail Özbayraktar, 
“Ön yargıları birlikte yıkarak 
Türk futbolunda kadınların da 
söz sahibi olduğunu ve neler 
başarabileceğini göstermiş 
olduk” dedi. Bu sene 20’ncisi 
düzenlenen Altın Pusula Ödül-
leri’nde Turkcell ödüle layık 
görüldü. Turkcell, Kadınlar 
Futbol Ligi projesi ile Altın 
Pusula Ödül Töreni’nde ‘Spor 
İletişimi’ dalında ilk sırayı elde 
etti. İstanbul’da, Zorlu PSM’de 
gerçekleşen ve 29 kategoride 
ödüllerin sahiplerini bulduğu 
gecede Turkcell adına ödülü 
alan Kurumsal İletişim ve 
Sürdürülebilirlik Direktörü 

İsmail Özbayraktar, “Turk-
cell, kadınların değerini bilen 
ve onlarla her zaman omuz 
omuza farklı projeler hayata 
geçiren bir şirket. Bu projelerin 
bir halkası olarak geçen sene 
hem Kadın Milli Takımları’nın 
sponsorluğunu üstlendik hem 
de Kadınlar Futbol Ligi’ne 
ismimizi verdik. Bunu da çok 
anlamlı bir gün olan 8 Mart’ta 
‘Kadın futbolcular 1 - Ön yar-
gılar 0’ mottosuyla yapmıştık. 
Ön yargıları birlikte yıkarak 
Türk futbolunda kadınların da 
söz sahibi olduklarını göstermiş 
olduk” ifadelerini kullandı.

Şöhretler maçının Şöhretler maçının 
ardından gerçekleşen ardından gerçekleşen 
final maçını FIFA ko-final maçını FIFA ko-
kartlı hakem Cüneyt kartlı hakem Cüneyt 
Çakır yönetti. Anado-Çakır yönetti. Anado-
lu Bilgi İşlem takımı, lu Bilgi İşlem takımı, 
finaldeki rakibi Kadı-finaldeki rakibi Kadı-
köy’ü penaltılarda 4-1 köy’ü penaltılarda 4-1 
yenerek turnuvanın yenerek turnuvanın 
şampiyonu oldu.şampiyonu oldu.



Sinema ve tiyatronun sevilen ismi 
Zafer Algöz’ün kaleme aldığı 
“Ken Taç Dis” kitabı için düzen-

lenen lansman ve imza günü büyük 
bir ilgiyle karşılandı. İnkılâp Kitabevi 
etiketiyle okurlarıyla buluşan “Ken Taç 
Dis”in, ilk imza günü yoğun katılımla 
gerçekleşirken; etkinliğe gelen okurlar, 
yüzlerindeki gülümsemeyle etkinlik-
ten ayrıldı. Üçüncü kitabı olan “Ken 
Taç Dis” söyleşisinde Zafer Algöz, üç 
kitabının adlarını koyan sinema ve sanat 
dünyasının değerli isimlerinden bahse-
derken, üçüncü kitabının isim babasının 
da Can Yılmaz olduğunu söyledi. Algöz, 
“Kitabın adını ‘Bana Konum Atsana!’ 
koyacaktım. Can, senin en çok kullandı-
ğın ifade ‘Ken Taç Dis’ diyince, kitabın 
adını bu şekilde koymaya karar verdik” 
ifadelerini kullandı.
2 saat devam etti
“Ken Taç Dis”in tanıtımının ardından 
misafirlerin sorularını yanıtlayan Zafer 
Algöz, bir okurunun, çok komik anılar 
yazıp olur olmadık yerlerde kendisini 
güldürdüğünü söylemesi üzerine, “Ki-
tapların sonuna toplu taşımada okuma-
yınız ibaresi koymayı teklif ettim aslında. 
Çünkü durup dururken gülüyorlar, 
çevredekiler anlamıyor, kavga çıkıyor. 
Bir okurum Teksas’ta bir barda kita-
bımı okurken kahkaha atmış. Adamın 
biri yanlış anlayıp, sen niye gülüyorsun 
demiş. O da senin gibi eski bir kovboyun 

kitabını okuyorum diyince, ancak öyle işi 
tatlıya bağlamışlar” ifadelerini kulla-
narak, imza gününe gelen okurlarının 
yüzünü gülümsetti. Basın ve okurların 
yoğun ilgi gösterdiği kitap tanıtımı, 2 
saat boyunca devam eden imzaların 
ardından sona erdi.
Yeni bir soluk
“Ken Taç Dis”, içerisinde yer alan 
çarpıcı hikâyeler ve samimi üslubuyla, 
yoğun hayat koşturmacasına bir nefeslik 
mola sunuyor. Kaleme aldığı anılarıy-
la, anlatı sanatının zirvesini yakalayan 
Zafer Algöz, maharetli kalemini ve 
keskin zekâsını bir kez daha kanıtlıyor. 
Okurlarının yüzünde tebessüm yaratmak 
için her satırını ilmek ilmek dokuduğu 
anılarını ve bu anılarda yer alan tiyatro 
tarihinin en özel insanlarını tarihe not 
düşen Algöz, “Ken Taç Dis” ile Türk 
edebiyatına yeni bir soluk getiriyor. 
Yeteneğini konuşturmuş
Kitabı değerlendiren Cem Yılmaz’ın 
ağabeyi Can Yılmaz ise “Zafer Algöz 
yine yeteneğini konuşturup bizi geçmişe, 
yaşanan güzel anıların tam göbeğine gö-
türüyor. Her maceranın kahramanı ile el 
ele, kol kola olmamıza, hep birlikte eğle-
nerek yeni maceralar yaşamamıza fırsat 
tanıyor. Ben bu eğlenceyi kaçırmadım, 
kitabı sizlerden önce okudum; şimdi sıra 
sizde. Okuyalım, yeni karakterlerin yeni 
maceralarının Zafer Algöz’ün nefis do-
kunuşu ile gözümüzün önünde canlan-
masını yaşayalım” açıklamasını yaptı. 
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Usta oyuncu Zafer Algöz’ün üçüncü kitabı “Ken Taç 
Dis”in lansman ve ilk imza günü gerçekleştirildi. Algöz, 
bir okurunun, çok komik anılar yazıp olur olmadık 
yerlerde kendisini güldürdüğünü söylemesi üzerine, 
“Kitapların sonuna toplu taşımada okumayınız ibaresi 
koymayı teklif ettim aslında. Çünkü durup dururken 
gülüyorlar, çevredekiler anlamıyor, kavga çıkıyor” dedi

BAŞARI UZUN BİR YOLCULUK BİÇİMİDİR

MALTEPE Belediyesi Cumhuriyet Bilim 
ve Düşler Merkezi’nde eğitim alan yaz 
okulu öğrencileri, Maltepe Belediyesi 
Afetler ve Acil Durum 
Yönetim Merkezi’ni ziya-
ret etti. Maltepe Beledi-
yesi’nce olası afete hızlı 
müdahale için Aydınevler 
Mahallesi’nde kurulan, 

açılışı geçtiğimiz ay yapılan merkez-
de öğrencilere afetlere karşı hazırlık 
konulu eğitim verildi. Başta deprem 

olmak üzere Türkiye’de sıkça 
görülen afetlere yönelik ola-
rak olarak afetlerin öncesi, 
sırası ve sonrasında yapıla-
cak doğru davranışlarla ilgili 
bilgilendirme yapıldı. 

Acil durum eğitimi aldılarAcil durum eğitimi aldılar

ZEYNEP VURAL

HENÜZ küçük bir çocukken 
ailesiyle birlikte göç ettiği ABD’de 
şöhreti bulan R&B müziğinin dev 
ismi French Montana, ertelemeli 
olarak ilk kez Türkiye’ye geliyor. 
Geçtiğimiz hafta çıkardığı Monte-
ga albümüyle listelerin ilk sırasında 
yer alan ünlü rapçi, yeni şarkılarını 
Masquerade Istanbul’da seven-
lerine söyleyecek. 17 Temmuz 
Pazar günü Masquerade Club’ta 
gerçekleşecek konser ile ilgili 
açıklamada bulunan Masque-
rade Istanbul işletmecisi Arda 
Arman Perihan, “Dünyaca 
ünlü şarkıcı French Monta-
na’yı Türkiye’ye getirmekten 
dolayı oldukça heyecanlıyız. 
Öğrendiğimiz kadarıyla ken-
disi de çok büyük mutluluk 
duyuyor” dedi. 

TURKiYE’YETURKiYE’YE
GELiYORGELiYOR

TOPLU TASIMADATOPLU TASIMADA
KAVGAKAVGA
CIKIYOR!CIKIYOR!

SAHİCİ bir tutkuya ve umut-
la beslenen bir hayale sahip 
olmanın ayrıcalığını tadan 
her sanatçı gibi Ana Shine da 
eserlerini dünyayla paylaşma-
ya ve onu büyülemeye devam 
ediyor. Henüz 5 yaşındayken, 
büyükannesinin müzik okuluna 
yazdırmasıyla Ana Shine’nın 
ve dolayısıyla gelecekteki 
hayranlarının hayatı tümden 
değişti. Aşkı bulma yolundaki 
deneyimlerinden süzerek yaz-
dığı şarkıları ile uçmak için ka-
natlara ihtiyacımız olmadığını, 
sevginin tek başına bizi göklere 
çıkarabileceğini anlattı. Zorlu 
yaşamının üstesinden gelebil-

mek için genç yaşta Gucci, Ar-
mani ve Dolce & Gabbana gibi 
ünlü markalar için modellik 
yapmaya başlayan Ana Shine; 
yaratıcı ruhunun özgürlüğe 
ihtiyacı olduğunu fark edip 
hayalinin peşinden tutkuyla 
sürüklenmeye karar verir ve 
İngiltere’ye taşınarak müzik 
kariyerinin temellerini atar. 
En büyük arzusu her yıl yeni 
bir albüm çıkarmak olan Ana 
Shine, 1 Temmuz’dan itibaren 
tüm dijital platformlarda yerini 
alacak “Digital Love” isimli 
single’ı ile bizi kendisine hay-
ran bırakmaya devam etmeyi 
düşlüyor.

Yeni Single’ı Digital LoveYeni Single’ı Digital Love


