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Gençlerimize
ihanet ettiniz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral
Akşener, KPSS’de soruların ça-

lındığı iddiaları üzerine sosyal medya
hesabından açıklamada bulundu.
ÖSYM’nin açıklamasından sonra
paylaşım yapan Akşener, şu ifadeleri
kullandı: “Gençlerimizin emeğine sı-
navlarda ve mülakatlarda defalarca
ihanet ettiniz; Tekrarını kabul etme-

yiz! Cumhuriyetimi-
zin kazandırdığı
eğitimde fırsat eşitli-
ğini, vasatlığa terk
etmeyiz! KPSS ile il-
gili iddiaların ve 2
saatte yapılan şaibeli
açıklamaların takip-
çisi olacağız.”
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Bakırköy Belediyesi tarafın-
dan yapılan ihale ile devre-

dilen nikah salonu; içine yapılacak
büfe, kafeterya ve dükkanlarla bir-
likte 29 yıl boyunca henüz ismi bi-
linmeyen bir müteahhit tarafından
kullanılacak. Nikah salonu içerisin-
deki 1 adet davet ve balo salonu, 1
adet büfe, 2 adet nikah töreni alanı,

2 adet gelin odası, 1 adet takı ve fo-
toğraf alanı, 1 adet ka-
feterya, 1 adet kokteyl
salonu, 4 adet dükkan,
ayrıca bu yapılara ek
olarak  2071,77 metre-
karelik alan da binaları
yapan müteahhidin
kullanımına verilecek. 
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ÇOK SAYIDA YER MÜTEAHHİDE GİTTİ ATIL HALE GELEN NİKAH SALONLARI VAR

Öte yandan Bakırköy Bele-
diyesi'nin yapılan ve kulla-

nılmayan nikah salonu da ayrı bir
tartışma konusu olarak zihinlerde
canlandı. Hatırlanacağı üzere geç-
miş dönem Belediye Başkanı Ateş
Ünal Erzen tarafından, Ataköy’de
nikah salonu olarak açılışı yapılan
bina, Belediye Başkanı Bülent Ke-

rimoğlu tarafından 2,5 yıl atıl bıra-
kıldıktan sonra, önce öğretmenevi
daha sonra mevzuata uydurula-
madığı için eğitimciler lokali olarak
tekrar açılmış, açıldıktan kısa bir
süre sonra da kaderine terk edil-
mişti. Şimdilerde atıl bir şekilde
duran binanın, yine birilerine devir
edileceği iddia ediliyor. I SAYFA 9
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Kabine Toplantısı
sonrası konuşan

Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, CHP Li-
deri Kılıçdaroğlu'na yük-
lendi. Erdoğan, “Ordu'da
fındık fiyatlarını açıkladık,
Bay Kemal rahatsız oldu.
'Ben 72 söylemiştim, 72
düşünüyordum' diyor. Sen
düşünmeye yine devam et.

Unutma siz düşünürsü-
nüz, biz yaparız. Zeten
senin sırtında küfe yok.
Sen hala tahminler yürü-
tüp sadece düşünüyorsun.
Düşünce aleminden bah-
sediyorsun. Biz icraattan
bahsediyoruz Bay Kemal,
icraattan. Senin icraatın
var mı? Hiçbir icraatın
yok” diye konuştu.
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Uluslararası Büyükçekmece
Kültür ve Sanat Festivali’nin

resmi açılış töreni görkemli bir tö-
renle gerçekleşti. Açılış töreninde ko-
nuşan Belediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün, “Bizim liderimiz Gazi Mus-
tafa Kemal Atatürk, “Yurtta barış,
dünyada barış” demiştir. Biz de bu
festivali 23 yıldan beri devam ettire-
rek diyoruz ki, dünyada savaşlar ol-
masın. Ukrayna’da çocuklar
ölmesin. Rusya’da, Ukrayna’da, Or-
tadoğu’da, dünyanın hiçbir yerinde
savaşlar olmasın. İnsanlar konuşsun
anlaşsın. Festivalimiz dünyamıza
barış getirsin” dedi. I SAYFA 4
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ÇAĞRI YAPTI

8 aydır kredimizin
onayını bekliyoruz

İstanbul’a kurulan Finans
Merkezi’nin altından geçen

Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro
hattında tünel kazıları tamamlandı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu öz
kaynaklarla destekledikleri hattı,
2024’te açacaklarını duyurarak çalış-
maların hızlanması için 8 aydır bek-
ledikleri 75 milyon euroluk krediye
hazine onayı verilmesi için yetkililere
çağrı yaptı. İmamoğlu, “Üzülerek
söylüyorum ki Finans Merkezi'nin
altından geçen, eylül-ekim ayında 80

bin kişiye yakın in-
sanın çalışacağın-
dan bahsedilen bir
merkezin ihtiyacını
karşılayacak olan
bu hattın yaklaşık 8
aydır hazine onayı
için bakanlıkta im-
zası bekliyor” dedi.
I SAYFA 9
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3'ÜNCÜ İTTİFAK VAR

Hem iktidara hem
muhalefete eleştiri

Memleket Partisi Genel Baş-
kanı Muharrem İnce, iktidar ve

muhalefeti hedef aldı. İnce, “Türki-
ye'de Cumhur ve Millet ittifakları
var. '3'üncü bir ittifak kurulacak mı?'
diye soruyorlar. '4'üncü bir ittifak ku-
rulacak mı?' diye sorulması gereki-
yor. 3'üncü ittifak, Muğla ittifakı.
Marmaris'te inşaat, Milas'ta Tuzla
Sulak Alan, Menteşe'de çimento fab-
rikası konusunda Muğla'da iktidar ve

muhalefetin bir itti-
fakı var. İktidar
ÇED raporu ver-
miş, muhalefet
ruhsatı vermiş. Bu-
radaki ittifak rant
ittifakıdır. Bu çarkı
kıracağız. Hiç kim-
senin şüphesi ol-
masın” ifadelerini
kullandı. 
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Büyükçekmece'de zabıta ve 
pazarcı esnafı arasında gergin-

lik yaşandı. Büyükçekmece Festivali
nedeniyle dün kapalı olan salı paza-
rında tezgah kurmak isteyen pazarcı-
lara zabıta engel oldu. Çıkan arbede
sonucu pazar alanında kısa süreli
gerginlik yaşandı. Konuya ilişkin
Damga'ya konuşan Büyükçekmece
Belediye Başkan Yardımcısı Ömer
Kazancı, “Burası sanki dağ başı. Salı
pazarı kapalı olmasına rağmen adam
pazarcı da değil kalkmış bir dünya
mal getirmiş. Düzgünce kendisini
uyaran zabıtaya saldırmış. Olacak
iş değil” yorumnu yaptı.
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AK Parti’den istifa eden Ethem
Sancak, Vatan Partisi’ne ka-

tıldı. Sancak, istifa süreciyle ilgili “Ay-
rıldıktan sonra Cumhurbaşkanı ile
bir diyaloğumuz olmadı. Niye diya-
loğumuz olmadı? Onu kendisine sor-
mak lazım. Ben doğruları söyledim
onlar istemediler
bunu. Doğruları
değil kendi bildikle-
rini duymak istediler.
Ben de öyle bir insan
değilim” dedi. San-
cak, ayrıca AK Parti
döneminde zengin-
leşmediğini aksine
fakirleştiğini söyledi.
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Festivalimiz
barış getirsin 

Bakırköy Beledi-
yesi’nin yaklaşık 
6 yıl önce en geç
iki yılda bitirece-

ğini söylediği 
Osmaniye Mahal-

lesi’nde yapımı
devam eden 

Belediye Hizmet
Binası arkasındaki

nikah salonu, 29
yıllığına bir müte-
ahhide devredildi

PTT CALISANLARI:
BIZ KOLE DEGILIZ

İstanbul'daki enflasyonun
yüzde 99,1 ile son 24 yılın zirve-

sine ulaştığını duyuran İstanbul Tica-
ret Odası (İTO), bugün de kentte
aylık bazda en çok zamlanan ürünleri
açıkladı. İTO verilerine göre, tem-
muzda İstanbul'da fiyatı aylık bazda
en fazla artan ürün yüzde 58,34 ile
biber oldu. Fiyatı en çok artan ürünler
arasında ikinci sırada ise sırada yüzde
44,36 artışla ilaçlar yer aldı. I SAYFA 6
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SIZ DUSUNUN
BIZ YAPARIZ!

O PARALARI SÖKE
SÖKE ALACAĞIM!
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O PARALARI SÖKE
SÖKE ALACAĞIM!

Partisinin Erzurum'daki grup toplantı-
sında konuşan CHP Genel Başkanı

Kemal Kılıçdaroğlu sert mesajlar verdi. Kılıç-
daroğlu, “Beşli çetelerin bir köprüsüne 35
milyar dolar garanti veriyorlar. Ben o parala-
rın tamamını söke söke alacağım. Ondan
sonra da Londra'daki mahkemelere gidecek-
ler. Mahkemeyi ister Londra'ya ister Papua
Yeni Gine'ye ister Japonya'ya götür ben o
paraları söke söke alacağım sizden. Çünkü o
paralar bu milletin parası. ” dedi. I SAYFA 7
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Şişli Belediyesi Şişli Komşu
Kart ile yeni bir iş birliğine

daha imza attı. Belediye, 8 vakıf üni-
versitesiyle Şişli Komşu Kart Eğitim
Hizmetleri İndirim Sözleşmesi’ni im-
zaladı. Bu protokol çerçevesinde Şiş-
lililer, üniversiteler bünyesinde ön
lisans, lisans, yüksek lisans ve sürekli
eğitim merkezlerinde kurumların be-
lirlediği oranlardaki indirimlerden
faydalanabilecekler. I SAYFA 5
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İstanbulkart Mobil’in sunduğu QR
kodla ödeme özelliği artık Marma-

ray’da da kullanılabilecek. Seyahat etmek
için fiziksel karta ihtiyaç duymayan İstan-
bullular Marma-
ray aktarmasını
da kolayca yapa-
bilecek. Marma
ray’a 332 yeni
nesil QR kodlu
turnike, 346 iade
alabileceği turnike
konuldu. I SAYFA 5
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KıME NıYET
KıME KıSMET

Bakırköy Belediyesi tarafından yapılan ihale ile henüz hangi şirkete devir edildiği bilinmeyen nikah 
salonu; içine yapılacak büfe, kafeterya ve dükkanlarla birlikte 29 yıl müteahhit tarafından kullanılacak.

ÖZEL HABER
SELVİ SARITAÇ

HABER
ANIL BODUÇ

Daha önceki sözleşme dönemlerinde
asgari ücrete ek olarak çalıştıkları bi-

rimlere göre yüzde 30, 35 ve 40 oranında
zam alan 14 bin dolayında PTT AŞ bünye-
sindeki taşeron işçi, bu sözleşme döneminde
bu oranların düşürülmesiyle karşılaştı. Zam
beklerken daha önceki sözleşmelerde yer
alan haklarından da olan işçiler; İstan-

bul’dan Kocaeli’ye, Bursa’dan Elazığ’a, 
Tunceli'den, Batman’a kadar birçok ilde iş 
bıraktı. Mevcut ücretleriyle geçinemediklerini
söyleyen PTT işçileri yaptıkları açıklamada,
bu yeni sözleşmeye imza atmadıklarını ifade
etti. İşçiler, “Bize kölelik sözleşmesi öneriyor-
lar, biz köle değil emekçi insanlarız ve hakkı-
mızı istiyoruz” diye konuştu. I SAYFA 8
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İSTANBUL VE BİRÇOK İLDE DAHA İŞ BIRAKTILAR

PTT AŞ bünyesinde taşeron olarak çalışan işçiler kendilerine önerilen sözleşmenin
adaletsiz olduğunu belirterek birçok ilde iş bıraktı. PTT AŞ yeni sözleşme 
döneminde zam oranlarını düşürmek istedi. İşçiler, “Bize önerdikleri sözleşme,
kölelik sözleşmesi. Biz köle değiliz, emekçi insanlarız, hakkımızı istiyoruz” dedi

Sendikalı olan
işten atıldı

Esenyurt’ta bulunan
Samsung’a üretim yapan

Sunny Atmaca Bilgisayar’da
Hak-İş’e bağlı Özçelik-İş’te ör-
gütlenip yetki çoğunluğu alan
işçilerden 20’si işten atıldı. 60 iş-
çiyi ise izne çıkaran Atmaca Bil-
gisayar patronu, 200 işçinin
çalıştığı fabrikada işten atma ge-
rekçesi olarak küçülmeye git-
meyi öne sürdü. Her gün 16.00
ve 18.00 saatleri arasında At-
maca Bilgisayar önünde eylem
yapan işçiler direnişlerinin 7.
gününde. İşe iade edilmeyi ve
sendikal haklarının tanınmasını
isteyen işçiler talepleri karşıla-
nana kadar eylemlerine devam
edeceklerini söyledi. I SAYFA 8
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Zam şampiyonu
biber

Nikah Salonu

Kapalı Pazar yeri inşaat alanı

Belediye hizmet binası

NİKAH 
SALONU

MÜTEAHHİDE
GİTTİ

CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu



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.
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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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 Mutluluğu seçin Mutluluğu seçinHAMiLELER 
sıcaklara dikkat!

ANNE adaylarının yazın 
bazı noktalara dikkat 
etmesi hem kendilerinin 

hem de bebeklerinin sağlığı 
açısından önem taşıyor. Me-
morial Şişli Hastanesi Kadın 
Hastalıkları ve Doğum Bölü-
mü’nden Op. Dr. Hazel Çağın 
Kuzey, yaz aylarında hamileler 
için önemli önerilerde bulun-
du. Gebelik süreci, çok farklı 
heyecanları içinde barındır-
maktadır. Bir yandan bebek 
için yapılan hazırlıklar hızla sürerken, 
anne adayları için yaz ayları gebelik öncesi 
döneme göre çok farklı geçebilir. Gebe-
likte değişen hormonlar anne adaylarında 
farklı etkilere yol açabilir. Örneğin yalancı 
menopoz durumu sıklıkla anne adaylarında 
görülebilmektedir. Gebelikte kadınlar sıcağı 
daha fazla hissedebilirler. İkinci bir nokta 
da gebelik döneminde sıvı tüketimi artar; 
gebelik yaz dönemine denk geldiyse sıvı 
ihtiyacı daha da yükselebilir. Hormonlar 
ve sıcağı daha fazla hissetmeleri nedeniyle 
anne adayları daha fazla terleyebilir ve sıvı 
kayıpları sık görülür. Bu nedenle gebelerin 
sıvı tüketimini artırması gerekmektedir. 

Yazın oluşan cilt lekeleri 
kalıcı olabilir
Yazın yine gebelik hormonlarına bağlı 
olarak güneş ışınları nedeniyle ciltte de bazı 
değişiklikler olabilir. Eğer bu dönemde gü-
neş koruyucu kullanılmazsa, bu lekeler ka-
lıcı olabilir. Bu nedenle gebelerin mutlaka 
koruyucu ürün kullanmaları gerekmektedir. 
Bunun yanında yaz mevsimindeki bir diğer 
tehlike de meyvelerin çok çeşitli olması ile 
ilgilidir. Yaz mevsiminde özellikle glisemik 
endeksi yüksek meyveler gebelik diyabeti 
riskini artırdığından gebelerin bu meyveleri 
büyük miktarlarda tüketmemesi gerekir. 
Şeker içeriği yüksek meyveler bebekte aşırı 
kilo alımı veya bebeğin kan şekerinde dü-
zensizliklere de neden olabilmektedir. 

Islak mayoya dikkat edin
Düşük tehlikesi veya erken doğum tehlikesi 
altında bulunmayan, idrar yolu enfeksiyonu 
ya da vajinal enfeksiyonu olmayan gebeler 
havuz ya da denize girebilir. Ancak havuzun 
ve denizin hijyeni farklıdır. Gebelerin çok 
iyi temizlendiğini bildikleri havuza girmesi 
gerekir. Havuz ve denizden çıktıktan sonra 
ıslak mayoyla kalınmaması gerekir. Islak 
mayoyla durmak enfeksiyonlara neden 
olabilir. Hamilelikte kadınlar daha fazla 
enfeksiyona yatkın olurlar, bu enfeksiyonlar 
böbreklere kadar ilerleyip erken doğumu 
getirebileceğinden, havuz ya da denizde hij-
yene ve ıslak mayoya dikkat edilmesi önem 
taşır.  Bunun yanında gebelikte kramplara 
daha sık rastlanır. Bu nedenle de gebelerin 
yüzerken tek başlarına olmamaları önerilir. 

Bunaltıcı sıcaklarına rağmen 
çoğu insanın yazı çok sevme-
sinin, adeta bütün kış ‘yaz 

gelsin’ diye beklemesinin bilimsel 
bir sebebinin olduğunu biliyor 
muydunuz? Acıbadem Maslak 
Hastanesi’nden Uzman Klinik 
Psikolog Seren Öztoprak Kılıç 
“Mevsimlerin değişmesiyle birlikte 
bedenimiz ve ruhumuz da değişim 
ve yenilenmeden geçer. Yaz mevsi-
mi yenilenme, canlanma ve enerji-
nin sembolüdür. Yapılan çalışma-
lar da gösteriyor ki; serotonin adı 
verilen mutluluk hormonu güneş 
ışığına bağlı olarak yazın artarken, 
melatonin denilen uyku hormonu 
ise azalıyor. Yazın daha canlı olun-
masının temelinde; güneş ışığının 
olumlu etkileri ile artan serotonin 
hormonuna bağlı gelişen mutluluk 
etkili oluyor” diyor. Bu nedenle 
kendimizi yenilemeye başlamamız 
için yaz döneminin daha fazla fırsat 
sunduğunu belirten Uzman Klinik 
Psikolog Seren Öztoprak Kılıç, 
yazın yenilenmemizi sağlayacak 8 
yöntemi anlattı, önemli uyarılar ve 
önerilerde bulundu. 

Açık havaya çıkın!
Sonbahar ve kış aylarında hava-

nın kararması ve soğumasıyla daha 
fazla olumsuz psikolojik etkilerle 
karşılaşıyoruz. Güneş ışığının 
yokluğu kişiyi karamsar ruh haline 
sokup, depresyonu da tetikleye-
biliyor. Yaz güneşi antidepresan 
etki yaratarak, kendinizi daha iyi 
hissetmenizi sağlayacağından ve 

fiziksel, zihinsel, ruhsal yenilen-
menize destek olacağından, yazın 
güneşin zararlı ışınlarından ko-
runmaya yönelik önlemleri almak 
koşuluyla mutlaka açık havada 
zaman geçirin. 

Su için!
Yazın kendinizi yenileme liste-

nizde ilk sıralara mutlaka yeterli 
su tüketmeyi yazın. Özellikle yaz 
sıcaklarında vücudumuz terleme 
yoluyla su kaybettiğinden dolayı su 
içmek için kesinlikle susamayı bek-
lemeyin, bol su için. Vücudumuz 
kadar beynimizin de suya ihtiyacı 
var. Yaşam kaynağı olan su, yete-
rince tüketildiğinde baş ağrılarını 
azaltıp stresi önlerken, insanın 
öğrenme yeteneğinin artmasına da 
yardım ediyor. Vücudun uyanık ve 
canlı kalmasını, enerjik hissetmeyi 
sağlıyor. Bu nedenle günde en az 
iki litre su içme alışkanlığı kazanın 
ve kış aylarında da yeterli su içme-
ye dikkat edin.

Yaşantınıza ‘hareket’ katın!
Uzman Klinik Psikolog Seren 

Öztoprak Kılıç “Sabah uyandığı-
nızda, başlayacağınız güne dair 
taşıdığınız umutlar, heyecanlar, o 
günü şekillendiriyor. Güne mutlu 
başlamada en önemli etkenlerden 
biri hareket/spor. Her gün 45 da-
kika tempolu ve sadece burundan 
nefes alarak yürüyüş, kan dola-
şımını sağlayarak beyne gidecek 
oksijen ve glikoz miktarını artırı-
yor, dopamin ve serotonin üretimi 
ile kişinin ruh halini iyileştiriyor, 
anksiyete ve depresyona iyi geliyor. 

Gün içerisinde psikolojik, 
zihinsel ve fiziksel yenilen-
me sağlayarak motivasyonu 
artırıyor. 

Zamanı esnetmeyi öğrenin!
Uzman Klinik Psikolog 

Seren Öztoprak Kılıç “Hava-
nın erken karardığı soğuk kış 
akşamlarında çoğu planımızı 
erteliyor, erkenden eve gidip 
dinlenmeyi tercih ediyoruz. 
Havanın geç karardığı yaz 
akşamlarında ise uzun süreler dışa-
rıda kalabiliyor, dışarıda veya evde 
arkadaşlarımızla daha fazla vakit 
geçirebiliyoruz. Yapılan araştırma-
lar da, bir arkadaş çevresi ve güçlü 
sosyal ağlar içinde yer almanın, in-
sanın beden ve ruh sağlığına olumlu 
şekilde güçlü etkide bulunduğunu 
gösteriyor. Zamanı esnetmenin 
ruhumuza iyi geldiğini ve mutlu 
hissettirdiğini unutmayın ve yazın 
bu avantajıyla ilk adımı atın” diyor. 

Sağlıklı beslenme düzenine geçin!
Kış aylarına göre taze sebze ve 

meyve tüketimi yazın daha fazla 
oluyor. Uzman Klinik Psikolog Se-
ren Öztoprak Kılıç yaz beslenmesi-
nin vücudun yenilenmesi için fırsat 
oluşturduğunu belirterek şöyle 
konuşuyor: “Yapılan bilimsel çalış-
malar; düşük kalorili beslenmenin 
ömrü uzattığını gösteriyor. Yaz 
aylarında kışa nispeten daha düşük 
kalorili ve daha sağlıklı beslendi-
ğimiz, çoğunlukla sebze ağırlıklı 
hafif yiyecekler tükettiğimiz için 
protein ve doğal şeker başta olmak 
üzere tüm ihtiyaçlarımızı dengeli 

alabiliyoruz. Yazın sağlıklı 
beslenme düzenine geçerek 
ve sürdürülebilir diyet uygu-
layarak yenilenme yolunda 
sağlıklı ve güzel bir başlan-
gıç yapabilirsiniz.”

Kendinize yeni 
alanlar açın!

Televizyon, internet ve 
sosyal medyada ‘işinize 
yaramayacak ya da ruhunu-
za iyi gelmeyecek’ konular 

ya da kişilere ayıracağınız zaman 
yerine, zamanınızı doğru yöneterek 
kendinize yeni alanlar açın. Sanal 
dünyalar, kişilerin gerçeklik algısını 
etkiliyor ve bazen önemli durum-
ları atlayıp, unutturabiliyor. Bazen 
de fazla duygusallaşarak takılın-
maması gereken olaylar büyütülü-
yor, abartılı tepkiler veriliyor. İlgi 
alanlarınızda yapacağınız deği-
şimler, ruh sağlığınızı da olumlu 
etkileyecek.

Zihin detoksu yapın!
Yaz mevsimi pozitif düşünce 

sistemimizi destekliyor, kışın 
bunalan ruhumuza yazın doğan 
güneş, umut oluyor. Mevsime göre 
farklılık gösteren duygusal deği-
şimlerin nedeni; beynin melatonin 
salgısından ileri geliyor. Melatonin 
bize mutluluk veren bir salgı. Ve 
gelin görün ki melatonin gün ışı-
ğıyla bağlantılı olarak salgılanıyor. 
Bu nedenle yaz ayını fırsat bilip, 
olumlu düşüncelere yelken açın. 
Ruhunuza, zihninize ve bedeninize 
iyi gelmeyen kötü düşünceleri silip 
zihinsel detoks uygulayın.  

YAZ YAZ iiCCiiNN
8 TAVS8 TAVSiiYEYE

ZEYNEP VURAL

UZMAN Klinik Psikolog 
Seren Öztoprak Kılıç “Sizi 
mutlu edecek konular ve 
insanlar seçin. Burada, 
anlık mutluluklardan bah-
setmiyoruz. Sonrasında ve 
devamında insana kendisini 
iyi hissettiren, huzur ve 
mutluluk veren, bir adım 
ötesine taşıyabilecek seçim-
ler yapmak lazım.  Bizleri 
mutsuz eden kişilerden ve 
durumlardan uzak durarak, 
bize olumlu enerji veren in-
sanlar ile vakit geçirmeliyiz. 
Unutulmamalıdır ki; mutlu-
luk bulaşıcıdır ve mutluluğu 
yakalayıp, sahip çıkmak 
bizim elimizdedir” diyor. 

Eklemlerinizde ağrı, şişlik ve hareket kısıtlığı var mı? Sabahları eklemlerinizde bir saati bulan katılık sorunuyla baş etmek zorunda 
kalıyor musunuz? Bu sorunlar size tanıdık geliyorsa, nedeni, halk arasında iltihaplı romatizma olarak bilinen ‘romatoid artrit’ olabilir!

EKLEM AĞRILARINI CIDDIYE ALIN
ÜLKEMIZDE her yüz ki-
şiden 1’ini etkisi altına alan 
romatoid artrit genellikle 

el ve ayaklardaki küçük eklemleri 
tutsa da diz, omuz ve kalça gibi 
büyük eklemler de sıklıkla hastalık 
tablosuna ekleniyor. Kronik bir 
hastalık olan romatoid artrit tedavi 
edilmediğinde eklemlerde şekil ve 
fonksiyon kaybı gelişebiliyor. Uzun 
süre tedavisiz kalan hastalar eklem-
lerde oluşan kalıcı hasarlar nede-
niyle günlük işlerini dahi yapmaları-
nı önleyebilecek şiddetle gelişebilen 
ağrı ve hareket kısıtlılığı gibi ciddi 
sorunlarla baş etmek zorunda kala-
biliyor. Bu nedenle erken dönemde 
tanı konulması ve uygun tedavisi 
romatoid artrit hastalığında son 
derece önem taşıyor. Toplumdaki 
yaygın inanışın aksine, günümüzde 
yaşanan tıbbi gelişmeler sayesinde 
erken tanı ile tedavi uygulandığında 
oldukça başarılı sonuçlar elde edili-
yor ve hastalık kontrol altına alına-
biliyor. Ancak toplumda romatoid 
artrit hakkında doğru bilinen bazı 
hatalı bilgiler var ki tedaviden etkin 
sonuç alınmasını önleyebiliyor. 
Acıbadem Üniversitesi Atakent 
Hastanesi Romatoloji Uzmanı Dr. 
Esra Dilşat Bayrak, romatoid artrit 

konusunda ‘doğru’ sanılan ‘hatalı’ 
bilgileri anlattı; önemli öneriler ve 
uyarılarda bulundu.  

Romatoid artrit sadece ileri yaşta 
görülür. YANLIŞ! 

DOĞRUSU: Toplumdaki yaygın 
inanışın aksine, romatoid artrit 
sadece ileri yaşta görülmüyor. En 
sık 30-50 yaş aralığında gelişmekle 
birlikte çocukluk dönemi de dahil 
olmak üzere her yaş grubunu etki-
leyebiliyor. 

Eklemlerde mutlaka şekil bozuk-
luğu gelişir. YANLIŞ! 

DOĞRUSU: Romatoloji Uzmanı 
Dr. Esra Dilşat Bayrak, tedaviye 
erken başlandığında ve hastanın 
tedavisini düzenli alması durumun-
da romatoid artrit hastalığında 
eklemlerde şekil ve fonksiyon kaybı 
görülmediğini belirterek, “Ancak 
özellikle tedavisi gecikmiş hastalar-
da kalıcı şekil ve fonksiyon kayıpla-
rı oluşabiliyor” diyor. 

Romatoid artrit kalıtsaldır. 
YANLIŞ! 

DOĞRUSU: Romatoid artritte 
bazı genetik değişimler hastalığa 
yatkınlık oluşturuyor.  Ancak aile 
içinde hastalık görülme oranı artsa 
da, romatoid artrit hastadan çocu-
ğuna doğrudan geçmiyor. 

Özel diyetler ve takviyelerle düze-
lir. YANLIŞ! 

DOĞRUSU: Romatoid artrit sa-
dece bazı özel diyetlerle düzelen bir 
hastalık değil. Ancak tedavilerin ya-
nında hastaların klinik durumu ve 
ek hastalıkları göz önüne alınarak 
diyette yapılan bazı düzenlemeler 
ve takviyeler semptomların hafifle-
mesinde fayda sağlıyor. 

Sadece ilaç kullanmak yeterlidir. 
YANLIŞ! 

DOĞRUSU: “Romatoid artrit-
te tanı konulduğu anda medikal 
tedavi başlanmalıdır” uyarısında 
bulunan Dr. Esra Dilşat Bayrak, 
“İlaç tedavisinin yanı sıra hastalığı 
tetikleyecek ve tedaviyi olumsuz 
etkileyecek faktörlere de dikkat 
edilmelidir. Sigara mutlaka bıra-
kılmalı, uygun diyet ve egzersize 
başlanmalıdır.” diyor. 

Covid aşısı romatoid artriti kötü-
leştirir. YANLIŞ! 

DOĞRUSU: Yapılan çalışma-
larda; covid aşılarının romatizmal 
hastalıkları kötüleştirmediği göste-
rilmiş. Üstelik riskli hasta grubunda 
yer aldıkları için hastaların aşılama-
larını düzenli olarak yaptırmaları 
çok önemli. Aşılama süresince 
romatizma  ilaçlarının kullanımıy-
la ilgili de mutlaka doktorlarıyla 
görüşmeleri gerekiyor. 

Romatoid artrite kaplıca tedavisi 
iyi gelir. YANLIŞ! 

DOĞRUSU: Sanılanın aksine, 
romatoid artrit gibi iltihaplı eklem 
hastalıklarında kaplıca ve sıcak 
uygulamalar önerilmiyor. Bunun 
nedeni ise sıcak uygulamaların 
eklemdeki ödem ve iltihabı artıra-
rak hastalığın alevlenmesine neden 
olması. Osteoartrit, yani kireçlenme 
hastaları ise bu tedavilerden fayda 
görebiliyorlar. 

Romatoid artrit sadece eklemleri 
etkiler. YANLIŞ! 

DOĞRUSU: Romatoid artrit en 
sık el ile ayağın eklemlerinde ağrı 
ve şişlikle başlasa da, bu sorunların 
yanında göz (özellikle göz kurulu-
ğu), akciğer (akciğer zarında sıvı 
birikmesi, akciğer yapısında bozul-
ma), kalp damar hastalıkları, kan 
sayımı bozuklukları, cilt döküntüsü 
ve böbrek tutulumu gibi birçok 
sistemik bulgu da görülebiliyor.

Uzm. Psk. 
Seren 

Öztoprak 
KılıçOp. Dr. 

Hazel 
Çağın 
Kuzey

Uzman Klinik Psikolog Se-
ren Öztoprak Kılıç, yazın 
yenilenmemizi sağlayacak 8 
yöntemi anlattı, önemli uya-
rılar ve önerilerde bulundu

Hava sıcaklıklarının yılın en yüksek 
seviyelerine çıktığı yaz aylarında pek 
çok sağlık sorunu da görülebiliyor. Yaz 
hastalıkları ve bu dönemde ortaya çıkan 
sağlık sorunları konusunda en riskli 
gruplar arasında anne adayları yer alıyor 

AYNUR CİHAN
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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 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA

YANGIN saat 12.30 sıralarında 
Sultangazi Malkoçoğlu Mahalle-
si 302 sokaktaki 3 katlı binanın 

çatısında çıktı. İddiaya göre, çatıda 
tadilat yaparken yemek molasına çıkan 
ustalardan biri, pürmüzü açık unuttu. 
Pürmüzden çıkan alev çatıyı tutuştur-
du. Alevlerin büyümesiyle yangın yan 
binanın çatısına da sıçradı. Sokakta-
kiler dumanlardan kaçarak kurtulma-
ya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine 
Sultangazi ve Başakşehir’den itfaiye 
ekipleri sevk edildi. Tedbir amaçlı 

sağlık ve polis ekipleri de sokağa gitti. 
İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını sön-
dürdü. Yangında ölen ya da yaralanan 
olmazken, iki çatıda da hasar oluştu. 
Mahalle sakini Yunus Balıkçı, “Ben 
karşı binanın çatısındaydım, ustalar 
orada çalışıyordu. Pürmüz tüpünü 
açıp bırakıp yemeğe gitmişler o esnada 
yangın çıkmaya başladı. Baktım ateş 
çıkıyor hemen itfaiyeyi aradım. Yangın 
yan çatıya da sıçradı o yüzden büyüdü. 
Binadakilerin hepsi dışarı çıktı” diye 
konuştu. DHA

OLAY, dün gece 00.30 sıralarında 
Gaziosmanpaşa Hürriyet Mahal-
lesi’nde meydana geldi. İddiaya 

göre, 19 yaşındaki Alkan Atılgan ile hu-
sumetli olduğu M.G. sokakta tartışmaya 
başladı. Tartışma kısa sürede bıçaklı ve 
silahlı kavgaya dönüştü. Atılgan elindeki 
bıçakla M.G.’yi kovalamaya başladı. Ko-
valamaca sırasında M.G. tabancayla ateş 
açtı. Kurşunlardan biri Atılganın başına 
isabet ederken,  M.G. ise olay yerinden 
kaçtı. Bildirilmesi üzerine olay yerine 
polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık 
ekipleri, yaptıkları incelemede Atıl-
gan’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini 
belirledi. Çevredeki güvenlik kamerası 
kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, 

M.G.’yi yakalayarak gözaltına aldı. 

Arkasını dönüp ateş etti
Sokaktaki esnaf Şükrü Ceylan, “Burada 
oturuyordum. Arkadaşlar ara sokaktan 
çıktılar. Diğer arkadaş ‘Üstüme gelme’ 
dedi. Buraya düşünce de arkasını dönüp 
yere doğru ateş etti. Daha sonra polis-
lerin gelmesi yarım saat sürdü. Çocuk 
zaten yarım saat yerde yattı. Benim gör-
düğüm bunlardan ibaret. Benim dışarı-
dan duyduğum, abileriyle aralarında bir 
husumet varmış” dedi. DHA

Sultangazi’de çatı yangını
Sultangazi’de 3 katlı binanın çatısındaki tadilat sırasında çıkan yangın yan binaya da 
sıçradı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

ARNAVUTKÖY’DE 
“yan baktın” avgası

ARNAVUTKÖY’DE sokakta 
‘yan bakma’ nedeniyle baş-
layan tartışmada onlarca kişi 

ellerine aldıkları tahta ve sopalar-
la birbirlerine saldırdı. Mahalleyi 
savaş alanına çeviren o anları, çev-
redekiler cep telefonu kamerasıyla 
görüntüledi. Atatürk Mahallesi’nde 
dün akşam saatlerinde iddiaya 
göre sokakta yürüyen bir kişiyle, 
aynı sokakta oturan birkaç kişi, ‘ne-
den yan baktın’ diyerek tartışmaya 
başladı. Tartışmanın büyümesi üze-
rine sokak bir anda kalabalıklaştı. 
Taraflar, yol kenarında bulunan 
sopa ve tahtalarla birbirine saldır-
dı. Onlarca kişinin karıştığı kavgayı, 
çevredekiler cep telefonu kamerası 
ile görüntüledi.

Kendilerini asker, savcı 
ve polis olarak tanıtarak 
insanları dolandıran şebe-

kelerin yeni hedefi de avukatlar 
oldu. Kendilerini avukat olarak 
tanıtan dolandırıcılar, gerçek 
avukatın ismi, sicil numarası ve 
mail adresini kullanarak insan-
lardan dosya kapatmak için para 
talep ediyor. İstanbul’da yaşayan 
Aslı Korkmaz da bu mağdurlar-
dan biri oldu. Hem avukatın hem 
de ulaştıkları kişilerin mağdur 
olmasına sebep olan dolandı-
rıcılarla yaşadıklarını anlatan 
Korkmaz, “Hesap numarasına 
MASAK bilgileri yazıyorlar. 
Sanki Mali Suçlar Bürosuna 
ödeme yapıyormuşsunuz gibi 
bir gösterim yapıyor. ‘6 bin 200 
liranızı verin ceza dosyanızdan 
kurtaralım’ diyorlar. Bu kadar 
az veriyle kimlik hırsızlığının 
yapılıyor olması endişe verici” 
ifadelerini kullandı. Dolandırı-
cıların kaç kişiye ulaştığını ve ne 
kadar para aldıklarını bilmediği-
ni, kendisini 5 kişinin uyardığını 
belirten Korkmaz, savcılığa suç 
duyurusunda bulundu. Siber Gü-
venlik Uzmanı Osman Demircan 
ise, “Adımıza bir dava açıldıysa, 
bir soruşturma içerisindeysek 
bunu kontrol edeceğimiz plat-
formun ismi e-devlet” uyarısında 
bulundu.

Ceza dosyası diye dolandırıyorlar
Baro levhalarının herkese açık 
olduğunu ifade eden Korkmaz, 
“Avukatlar rahat ulaşılabilir 
ve kolay bulunabilsinler, böyle 
dolandırıcılıkların önüne geçil-
sin diye bu avukatlar net ve açık 
şekilde baro sitelerinin levhala-
rında yayınlanırlar. Yayınlandık-
ları zamanda e-mail adresleri, 
ofis adresleri gibi verileri göre-
bilirsiniz. Anladığımız kadarıyla 
dolandırıcılar bir kadın avukat 
seçmek istemişler. Ceza dosyanız 

var, icra dosyanız var diyerek 
çeşitli yöntemlerle dolandırıcılık 
yapmaya kalkışmışlar. Burada 
da hedef ben olmuşum ve benim 
adım kullanılmış” dedi.

Önce arama sonra mesaj
Korkmaz, “İnsanlar aranarak 
ceza dosyanız var, ben uzlaştı-
rıcı olarak atandım. Dosyanın 
çözülmesini istiyorsanız bu kadar 
para yollayın, bu da benim hesap 
numaram diye çeşitli metinler 
hazırlayarak bunu önce insanları 
arayarak, sonra da WhatsApp 
üzerinden bilgileri göndererek 
dolandırıcılıklar yapmaya başla-
mışlar. Dikkatli vatandaşlarımız 
baro levhadaki mail adresimden 
doğrudan bana teyit amaçlı 
mailler attılar. Bu çok açık bir 
kimlik hırsızlığı. Bu kadar az bir 
veriyle kimlik hırsızlığının yapı-
lıyor olması endişe verici. Sizin 
kimliğinizin çalınması da değil, 
sizin kimliğinizi çalarak başka 
insanları dolandırıyorlar. Suç du-
yurumuzu yaptık. İnsanlar dikkat 
etsinler” ifadelerini kullandı.  

Para istiyorlar
Korkmaz, “Bana 5 kişi ulaştı ve 
e-maille teyit rica ettiler ben de 
her birine benim uzlaştırmacı 
belgem yok. İnanmayın. Adımla 
para isteyen kişilere güvenerek 
ödeme yapmayın dedim. Hesap 
numarasına kayıtlı isim zaten 
bambaşka birinin adı. Bir avukat 
size bambaşka birinin adını ver-
mez. Bir de üzerine Mali Suçları 
Araştırma Kurulu (MASAK) 
bilgileri yazmış. Sanki Mali Suç-
lar Bürosuna ödeme yapıyormuş-
sunuz gibi bir gösterim yapıyor. 
6 bin 200 liranızı verin ceza 
dosyanızdan kurtaralım diyorlar. 
Ceza diyerek insanların üzerinde 
de daha çok gerginlik yaratıyor-
lar. Onlar da bunu kullanıyorlar” 
diye konuştu.

UYUŞTURUCU satıcılarına yönelik 
Bulgaristan polisiyle ortak operasyon 
düzenlendi.  Bulgaristan’la bağlantılı 

olan şebekeyle ilgili Narkotik Daire Başkan-
lığına bilgi verildi. Ardından Bulgar güvenlik 
güçleriyle iletişime geçildi. Türk polisi ve 
Bulgar güvenlik güçleri ortak çalışma başlat-
tı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığın-
ca yürütülen dosya kapsamında, Bulgaristan 
polisi ile eş zamanlı operasyon düzenlendi. 
Silivri, Küçükçekmece, Avcılar ve Fatih’te 
2’si Bulgaristan uyruklu toplam 10 şüpheli 
yakalandı. Silivri’de bulunan çiftlik evine 
düzenlenen baskında, adresin uyuşturucu ve 
uyarıcı hap sentez merkezi olarak kullanıldı-
ğı anlaşıldı. Yapılan aramalarda, 30 kilo 158 
gram katı ve sıvı halde kimyasal uyuşturucu 
ve uyarıcı madde, 50 gram marijuana ile has-
sas terazi ele geçirildi. mniyetteki işlemlerin 
ardından adliyeye gönderilen şüphelilerden 
6’sı tutuklandı, 4 şüpheli hakkında adli kont-
rol hükmü ile serbest kaldı.

KAZA saat 10.15 sıralarında Arna-
vutköy Eski Edirne Caddesi’nde 
Hadımköy istikametine meyda-

na geldi. İddiaya göre, sürücüsü Abbas 
Deniz’in bilinmeyen nedenle direksiyon 
hakimiyeitni kaybettiği 34 UEN 72 plakalı 
otomobil,  refüjü aşıp yolun karşısından ge-
len Doğan Ciğerci yönetimindeki 34 CDN 
052 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın 
etkisiyle Deniz’in yönetimindeki otomobil 
şarampole yuvarlanırken, diğeri takla attı. 
Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay 
yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk 
edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaralıla-

ra ilk müdahaleyi 
yaptıktan sonra 
ambulansa has-
taneye kaldırdı. 
Kaza nedeniyle 
Sultangazi isti-
kametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya 
karışan araçların olay yerinden kaldırılma-
sıyla trafik akışı normale döndü. Kaza sıra-
sında yoldan geçen Ramazan Kaya, “Araba 
karşı şeride geçtiği için burada büyük bir 
kaza oldu. Ben de yoldan geçerken gördüm 
durdum. Yoldaki sette araba sektiği için is-
tikametini kaybediyor” diye konuştu. DHA

İSTANBUL’DA 
düzenlenen DEAŞ  
operasyonunda 

yabancı uyruklu 15 kişi 
gözaltına alındı. DEAŞ 
terör örgütüne yönelik 
çalışmalarda, geçmiş 
dönemde çatışma bölgele-
rinde bulunan ve çatışma 

bölgeleriyle bağlantılı 
olduğu belirlenen şüphe-
lilere yönelik 5 ilçede 9 
farklı adrese operasyon 
düzenlendi. Operasyonda 
yabancı uyruklu 15 kişi 
yakalandı. Şüphelilerin 
emniyetteki sorguları 
devam ediyor.

 Dolandırıcıların yeni kurbanlarına avukatlar 
da eklendi. İstanbul’da avukatlık yapan Aslı 
Korkmaz, kendisine gelen maillerden adının ve 
sicil numarasının kullanılarak insanlardan para 
istenildiğini fark etti. Suç duyurusunda bulunan Korkmaz, “Sanki 
Mali Suçlar Bürosuna ödeme yapıyormuşsunuz gibi bir gösterim 
yapıyor. ‘6 bin 200 liranızı verin, ceza dosyanızdan kurtaralım’ 
diyorlar. Bu çok açık bir kimlik hırsızlığı” dedi

Gaziosmanpaşa’da 19 yaşındaki Alkan 
Atılgan, aralarında husumet bulunan 
kişi tarafından sokakta başından 
vurularak öldürüldü. Şüpheli, kısa 
sürede yakalanarak gözaltına alındı

DOLANDIRICILARIN 
YENI HEDEFI
AVUKATLAR

SİBER Güvenlik 
Uzmanı Osman De-
mircan ise uyarılarda 

bulunarak, “Bu hep karşılaş-
tığımız dolandırıcılıkla aynı 
ama üzerine farklı bir kıyafet 
giydirmişler ve çok daha 
farklı bir duyguyu yönetmeye 
çalışıyorlar. Siz mağdur olur-
ken, adı kullanılan avukat da 
mağdur oluyor. 2 mağduriye-
tin olduğu dolandırıcılıklar-
dan bir tanesi. Temel olarak 
biz buna sosyal mühendislik 
diyoruz. Bir davayı minimum 
zararla nasıl kapatabiliriz 
diye biz de onlar ne para 
teklif ederse bunu ödüyoruz. 
Oltalama saldırısı ve dikkatli 
olmak gerekiyor. Adımıza 
bir dava açıldıysa, bir soruş-
turma içerisindeysek bunu 
kontrol edeceğimiz platfor-
mun ismi e-devlet. Davanın 
kapanması için ödeme almak 
istiyoruz diyenler karşımıza 
çıkıyorsa. Birincisi hangi 
avukatın adını kullanılıyor-
sa bunu araştırıp avukatla 
iletişime geçmek. İkincisi de 
e-devlet 
sistemi-
ne girip 
burada 
adınıza 
açılmış 
dava 
var mı 
yok mu 
bunun 
kont-
rolünü 
yapmak” 
ifade-
lerini 
kullandı. 

E-Devlet’i
kontrol edin

BAŞINDAN VURULARAK BAŞINDAN VURULARAK 
ÖLDÜRÜLDÜÖLDÜRÜLDÜ

Çiftçlik evine 
baskın yapıldı

2 araç çarpıştı 3 yaralı

DEAŞ operasyonu: 15 gözaltıDEAŞ operasyonu: 15 gözaltı
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H oroz, inek, koyun, kuş sesleriyle
uyanarak güne başlamak köyde 
yaşayanlara mahsustur.

Güneş tepenizde ya da şakır şakır yağan
yağmur altında ayağınızda çizmelerle kimse-
nin emri altında olmadan, geç kalma endi-
şesi olmadan hayatını devam ettirmek.  

Geçimini sürdürebilecek kadar kazanıp
bol oksijen ortamında sağlıklı kalmak. 

Kim ne almış, ne giymiş, ne yemiş hiç
umurunda olmadan yaşamak.  

Nerede mi var, böyle bir yaşam şekli. 
Elbette köyümüzde … 
1960 ‘lı yıllarda önce yurt dışıyla başla-

yıp, sonra yurt içinde büyük şehirlere para
kazanma, daha iyi koşullarda yaşama istedi-
ğiyle başlayan göçler, doğduğumuz yerleri
terk etmemize, doyduğumuz kentler de 
mücadeleyi başlattı. 

İlk zamanlar da şehre uyum sağlamak 
zor oldu. 

Apartman dairesinde, koyun, inek

besleyeni de gördük. 
Çatısında tavuk, kaz yetiştireni de,
Balkonunu, terasını sebze tarlasına

çevireni de…
Yıl 1990 idi. Köyünden, Rize merkeze

apartmana taşınan aile ayrılamadıkları bu-
zağıyı dairelerinde büyütmüş, şikâyet üzerine
500 kilo ağırlığına gelen ineği Belediye vinci
marifetiyle 5. Kattan tahliye etmişlerdi. 

Artık uyum sorunu kalmadığı gibi, bu 
tür vakaları duymuyoruz. 

Uzun yaşamanın sırrının, huzurun 
köyler de olduğunu da biliyoruz.  

Yıllarca, milyonlarca insanı ağırlamış,
türlü soruna çözüm bulmuş, sağlığından, ya-
şamından ödün vermiş AVM müdürü arka-
daşım, emekli olunca Ordu’da köyüne döndü. 

“Keşke daha önce gelebilseydim. Yaşam,
temiz hava, huzur burada, ektiklerimi topla-
yıp yiyorum. Dağ bayır yürüyorum, nehir
kenarında çayımı içiyorum.” 

ABD’den doktoralı ve bol ödüllü bir 
askeri antropoloğ, “Üniversiteyi bıraktım,
çiftçilik yapmaya başladım. Üç yıldır sulama
yapmadan tıbbi-aromatik bitkiler ve arpa-
nohut gibi gıda mahsulleri yetiştiriyorum
Gelin, siz de köylü, çiftçi olun!” çağrısında
bulunuyor.

Aslında konunun şifresi bu iki para-
grafta… 

Keşke zorunluluktan değil de bunu bilinçli
olarak yapabilsek.  

Son yıllarda kuşkusuz doğa yaşamına
sevk eden sebeplerin başını virüs salgını
çekti.  

Son aylarda ise geçim sıkıntısı ve hayat
pahalılığı şehirlerden köylere geri dönüşü
hızlandırdı.

Birikmiş paranın bitmesiyle borçların 
artması kaçınılmaz hale getirdi.

Dönüş, önce köylerini terk edip umut içinde
gelen köylülerimizi, bağlı oldukları topraklara
yolculuğu başlatırken tarım ve hayvancılıkla
uğraşmaya yöneltmeye başladı. 

Cam kırıkları gibidir bazen kelimeler 
ağzına dolar insanın sussan acıtır 
konuşsan kanatır!

İnsanlar artık konuşmak dahi istemiyor.

İçleri acıyor. 
Böyle olunca da şehirler artık

cazibesini yitiriyor.   
Öğrenci karnını mı doyursun? 

Kalacağı yeri mi bulsun?
İşçi, memur, emekli yüksek kira artışlarını

mı? Rekor düzeye ulaşan enflasyonu mu 
düşünsün? 

Sağlıktan perakendeye kadar birçok sek-
törde istihdam edilenler, yaşam maliyetinin
altında ezilirken,  

Yükselen binalardan şehir nefes alamıyor.  
Şehirler artık yükü çekemiyor. 
Trafik ömürlerden hırsızlık yapmaya

devam ediyor.  
Fiyat artışları, uygun fiyatlı iç bölgelere

gitmeyi zorlarken, emekliler sahillerden iç
bölgelere göç etmeye rüzgâr gibi başladı.    

Böyle devam ederse, beş yıla kadar Bü-
yükşehirlerde trafik sorunu da ortadan 
kalkar! 

Yapılan yollar, köprüler de birbirlerini
ağırlarlar!

Hatırlayınız. 20-30 yıl önce sadece dok-
torlar değil tüm meslek gruplarından da
büyük kentlere ve sahil ilçelerine talep vardı. 

Çünkü o dönemlerde devletin konaklama
imkânları yaygındı. Şimdi ise bu alanların

özelleştirilerek ortadan kaldırıldı. 
Hekimlerin satın alma gücü 2003’e göre

üçte bire düşünce daha küçük kentleri tercih
ediyorlar. Ya da yurt dışına … 

Eskiden Anadolu’nun yoksun bölgelerine
gidince sürgün gibi nitelendirildi. Günü-
müzde sahil bölgelerine gitmek sürgün oldu. 

Sevindirici olan kültürlü insanlarımızın
köylerde olması.  

Köy denince gerilik, imkânsızlıkla, 
soğukla baş etmek, bakımsız, değersiz 
yerler akla geliyor. 

Aslında ülkeleri kalkındıran köylerimiz,
çiçek gibi olmalı. 

Zorunluluktan değil, ülkemizin kalkın-
ması, ekonominin canlanması için köylere
yerleşmeli idi. 

Düşünsenize, kuş, inek, horoz, köpek ses-
leri arasında, çello, gitar, saz, mandolin ses-
lerinin yükseldiğini.

Tıpkı Köy enstitülerini zamanında 
olduğu gibi… 

Elbette bunların olabilmesi için de toprağı
tanıyan, köylüyü efendi gibi gören hakkını
veren Tarım ve Orman Bakanın önderlik 
etmesi gerekir. 

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet
Maçoğlu gibi… 

Şehirden
çıktım köye!

İlle de barış

Kartal hayat veriyor

"Sevgi birbirimize, barış hepimize" sloga-
nıyla Büyükçekmece Belediyesi tarafından
bu yıl 23. kez düzenlenen "Uluslararası İs-

tanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali" 6
Ağustos tarihinde sona erecek. Dünya Festivaller Bir-
liği tarafından 8 kez "Dünyanın En İyi Kültür ve
Sanat Festivali" ödülüne layık görülen festival, pan-
demi nedeniyle son iki yıldır kısıtlı olarak yapılıyordu.

Tarihi köprüde anlamlı mesaj

Müzik dinletileri, uluslararası yarışmalar, sergiler,
atölyeler, sanat çalıştayları, çocuk atölyeleri ve konser-
lerin sanatseverlerle buluştuğu festivale, bu yıl 64 ül-
keden 1500 kültür ve sanat elçisi katılıyor. Festival
kapsamında Büyükçekmece Kültürpark'ta her yıl ge-
leneksel olarak yapılan sevgi bahçesi oluşturuldu ve
ardından da ülkelerin plakaları barış kütüğüne çakıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı’nın
gösterisinin ardından 64 ülkenin geleneksel kıyafetle-
riyle tarihi Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü üze-
rinde bir araya gelen gençler, ülkelerinin bayraklarını
dalgalandırarak tüm dünyaya "Sevgi birbirimize,
barış hepimize" mesajını verdi. Büyükçekmece Gölü
üzerine düzenlenen su gösterileri ise adeta nefesleri
kesti. Festivale özel hazırlanan “Suyla Gelen Hayat”
Su ve Flyboard gösterileri izleyenleri hayran bıraktı.
Kültürparkta yapılan açılış etkinliklerinin ardından
resmi açılış töreni Kemal Sunal Amfi Tiyatro'da
yoğun bir katılımla gerçekleşti. BARIŞ KIŞ

39 yaşında bir lösemi hastası olan Barkın
Başocak’ın annesi Sevim Başocak’ın talebi
üzerine Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdür-

lüğü, Türk Kızılayı ve Kartal Kent Konseyi iş birliğinde
önemli bir kampanya başlatıldı. Kartal Belediyesi’nin ev
sahipliğinde gerçekleşen kampanya vatandaşların
yoğun katılımı ile ilk gününü geride bıraktı. Birinci günü
kan ve kök hücre bağışı, iki ve üçüncü günü kök hücre
bağışı olmak üzere toplam 3 gün sürecek kampanya
çerçevesinde Kartal Belediyesi ana hizmet binası fuaye
alanı, günün erken saatlerinde getirilen tam teçhizatlı
ekipmanlarla hazırlandı. Uzmanlar tarafından detaylı
bir bilgi taraması yapıldıktan sonra sedyelere alınan ba-
ğışçılar, kan ve kök hücre bağışlarını yapmalarının ar-
dından belli bir süre gözlem
altında tutuldu ve ardından
kendilerine çikolata ve soda
ikram edildi. Alanda hazır
bulunan hasta annesi
Sevim Başocak bağışçılara
tüm lösemi anneleri adına
teşekkür edip, kampanyaya
herkesin duyarlı olmasını
beklediğini belirtti.

DUnya CapınDa
bır festıval
Dünya Festivaller Birliği tarafından 8 kez üst üste “Dünya’nın en iyi kültür ve sanat festivali” ödülü alan Uluslararası
İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nin resmi açılış töreni görkemli bir törenle gerçekleşti. Festivalde
konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Dünya çapında bir festivale tanıklık etmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi

erolyolcu3434@gmail.com

VUSLAT

Erol Sırrı YOLCU 

BARIŞ KIŞ

K ültürpark Kemal Sunal Amfi Ti-
yatro’da 5 bin kişinin katılımıyla
gerçekleşen resmi açılış töreni,

Büyükçekmece Belediyesi Sahne Sanat-
ları Grubu’nun Çağdaş Dans Gösteri ile
başladı. Dünya’da yaşanan çevre felaket-
lerine dikkat çekmek amacıyla hazırlanan
dans gösterisi izleyicilerden uzun süre
alkış aldı.

Bütün savaşlara hayır diyoruz

Festivale katılan ülkelerin açılış seremo-
nisi için sahnede yerlerini almalarının ar-
dından konuşan Büyükçekmece Belediye
Başkanı Dr. Hasan Akgün, 23 yıldır ara-
lıksız sürdürülen Uluslararası İstanbul
Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festi-
vali’nin kültür ve sanatın yanı sıra dünya
kardeşliğine ve barışına katkı sağladığını
söyledi. Başkan Akgün konuşmasını şöyle
sürdürdü: “Bizim liderimiz Gazi Mustafa
Kemal Atatürk, “Yurtta barış, dünyada
barış” demiştir. Biz de bu festivali 23 yıl-
dan beri devam ettirerek diyoruz ki, dün-
yada savaşlar olmasın. Ukrayna’da
çocuklar ölmesin. Rusya’da, Ukrayna’da,
Ortadoğu’da, dünyanın hiçbir yerinde sa-
vaşlar olmasın. İnsanlar konuşsun anlaş-
sın. Anlaşarak bu dünyayı daha güzel bir
hale getirsinler. Bütün savaşlara hayır di-
yoruz. Bu akşam buradaki dünya gençli-
ğinin vermiş olduğu mesajı umarım savaş
halindeki ülkeler ve gelecekte bu dünyayı
yönetecekler çok daha iyi anlayacaklardır.
Biz bunu sürekli olarak tekrar etmeye
devam edeceğiz. Bir kez daha sevgi birbi-
rimize, barış hepimize diyoruz. Bu festi-
valin hazırlanmasında emeği geçen bütün
arkadaşlarıma ama özellikle 2019 yılın-
dan itibaren bu festivali İstanbul festivali
olarak ilan ederek bize güç veren, bu festi-
vali dünya arenasında çok daha iyi yerlere
gelmesine büyük destek veren Büyükşehir
Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İma-
moğlu’na ve bütün ekibine teşekkürlerimi
sunuyorum.            

Örnek bir şehir olmalıyız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu, Uluslararası İstanbul

Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festi-
vali’nin dünya çapında bir festival oldu-
ğunu belirterek şunları söyledi: “15 yıldır
şahidiyim, zevkle geliyorum. Bu bölgenin
bir yaşayanı olarak sonra siyasi bir kimlik
olarak ve İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı olarak keyifle gururla katılıyo-
rum. Büyükşehir Belediye Başkanı olduk-
tan sonra da kesinlikle bu festivalin adı
Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kül-
tür ve Sanat Festivali olmalı, demiştim.
Çünkü İstanbul’un en güzel festivallerin-
den biri. Şu manzaranın güzelliği herke-
sin içine umut saçıyor onun için bir kez
daha teşekkürler sevgili Hasan Akgün. İs-
tanbul’u adil yeşil ve yaratıcı bir şehir ola-
rak tariflemiştik. Festivalde bu senenin
teması ekoloji. Dünya’nın herkese ait ol-
duğunu, sınırlar ülkeleri belirlese de as-
lında bütün insanların bu dünyaya
hizmet etmesi gerektiğini ve dünyaya 

zarar vermeden işte
bu güzel çocuklara
emanet edilmesi ge-
rektiğini aslında
bütün yöneticilerin
birinci vazifesi ola-
rak kabul etmesi ge-
rekiyor. Biz binlerce
yıllık bir tarihi olan
bu güzel İstan-
bul’un en değerli
misyonunun bölge-
sine barış, çevresine 
huzur kendi insan-
larına sağladığı de-
ğerli yaşam
kalitesiyle bütün
dünyaya örnek bir
şehir olmak pren-
sibi vardır. Bunu
sağlamak için çok
çalışıyoruz.”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nin
dünya çapında bir festival olduğunu belirterek, “15 yıldır şahidiyim, zevkle geliyorum. Bu bölgenin bir yaşayanı olarak
sonra siyasi bir kimlik olarak ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak keyifle gururla katılıyorum” dedi.

Festival meşalesi yakıldı
Konuşmaların ardından 23. Uluslar-
arası İstanbul Büyükçekmece Kültür
ve Sanat Festivali meşalesi yakıldı.
Resmi açılış törenine Kuzey Make-
donya Cumhuriyeti Başkonsolosu
Iljaz Feta, Ukrayna Başkonsolosu
Roman Nedilsky, geçmiş dönem ba-
kanlardan Murat Karayalçın ve Lüt-

fullah Kayalar, il ve ilçe belediye 
başkanları, siyasi partilerin temsilci-
leri katıldı. Gecenin sonunda festivale
katılan konuk ülkelerin gençleriyle
horon tepen İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu,
izleyiciler tarafından uzun süre 
alkışlandı.

Gecenin finalinde festivale katılan konuk ülkelerin dansçıla-
rıyla horon tepen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

Ekrem İmamoğlu izleyiciler tarafından uzun süre 
alkışlanırken ortaya da renkli görüntüler çıktı.

Maltepe Belediyesi
Fen İşleri Müdürlü-
ğü’ne bağlı ekipler,

Maltepe genelinde altyapı, üstyapı
ve çevre düzenlemelerine aralıksız
devam etti. Maltepe Belediyesi
Fen İşleri Müdürlüğü uzman
ekipleri tarafından, Maltepe gene-
linde yol, kaldırım,  altyapı, üst-
yapı ve çevre düzenlemeleri son
hız devam ediyor. Fen İşleri Mü-

dürlüğü tarafından paylaşılan
temmuz ayı faaliyetleri kapsa-
mında Maltepe’nin hangi mahalle
ve sokaklarında çalışma yapıldığı
açıklandı. Buna göre ilçe gene-
linde temmuz ayı boyunca Altay-
çeşme, Bağlarbaşı, Başıbüyük,
Cevizli, Çınar, Esenkent, Feyzul-
lah, İdealtepe, Girne, Gülsuyu,
Gülensu ve Zümrütevler mahalle-
lerinde çalışma gerçekleştirdi.

Maltepe sıkı çalıştı

RENKLİ
GÖRÜNTÜLER
ORTAYA ÇIKTI
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Adalet yoksa idam gelmeli

A risto'nun, Eflatun'un siyaset tanımlamaların-
dan yola çıkarak yaptığı ve dünya siyaset
bilimcileri tarafından kabul gören 

sınıflandırmasına göre; 
Ortak iyiliği amaçlayan tekin yönetimi: Monarşi
Ortak iyiliği amaçlayan azınlığın yönetimi: Aristokrasi
Ortak iyiliği amaçlayan çoğunluğun yönetimi: Politeia
Tekin çıkarını amaçlayan tekin yönetimi: Tiranlık
Zenginlerin çıkarını amaçlayan azınlık yönetimi: 

Oligarşi
Yoksulların çıkarlarını amaçlayan çoğunluğun 

yönetimi: Demokrasi olarak tanımlanmıştır.
Yani anlayacağınız orta çağ zihniyeti taşıyan bizler,

yoksul çoğunluğun iktidarı olarak nitelendirilen de-
mokrasiyi terk etmişiz. Yetmiyor gibi bir de  Efla-
tun’un dediği gibi toplum olarak siyasete karışıp
tiranlık sistemine teslim olmuş, iktidarı zenginlere
kaptırarak köleleşmişiz. 

Kısacası 21. Yüzyılda ortaçağı yaşayan sistemin
modern köleleri olmuşuz.

Düşünün ve cevap verin; 
İktidardayken sadece maaşıyla geçinen, halktan biri

gibi yaşayan, gösterişli ve pahalı araçlar yerine toplu
taşımayla işine gidip gelen, kendi hısım ve akrabala-
rına sahip olduğu makamı kullandırmayan kaç kişi 
sayabilirsiniz? 

Demokrasinin “halkın kendi kendini yönetmesi” 
ilkesinden yola çıkarak; asgari ücretle çalışan ve devlet
başkanı, bakan, milletvekili, belediye başkanı olan 
birini duyanınız ya da bileniniz var mı?

Peki, ülkemizde seçim kaybedince, kendi rızası ve
hür iradesiyle  “Ben başarısız oldum, çekiliyorum ”
diyen ya da  23 Nisan dışında yerini kendinden daha
iyilerine bırakan siyasi bir lider tanıyor musunuz? 

Hadi ondan vazgeçtim; seçilmek için halkına, 
hemşehrilerine, yüzlerce yalan yanlış vaatler vererek
oylarını çalmış  ve bu yüzden yargılanmış  dürüstlük
abidesi(!) bir siyaset adamı söyleyebilir misiniz?

Eğer cevabınız "hayır" ise, siyasette adalet, ahlak ve
eşitlik adına ne söyleyebilirsiniz ki…

İçinde adalet olgusu olmayan her türlü yalan yanlış
sözler ve vaatlerle iktidar koltuğuna oturan siyasi 
kişiliklerin, "halk için ve halktan yana" olduklarını 
söylemesi abesle iştigal değil midir? 

Bağlı bulundukları siyasi toplum örgütlerinin çıkar-
ları için milleti algılarla, yalanlarla iftiralarla bölen,
ayrıştıran ve türlü ayak oyunlarıyla ülke çıkarlarını
hiçe sayan siyaset adamlarının varlığı sizi rahatsız 
etmiyor mu?

Milletin, ülkenin geleceğini yalanlarla çalmaktan
daha büyük bir suç olabilir mi?

Cezası var mı peki?  
Hayır.
Minareyi çalan için kılıf hazır; “Düşünce 

özgürlüğü”
Demokrasi ile yönetiliyormuşuz!!
Halkın kendi kendini yönetmesiymiş Demokrasi…
Asrın yalanı! Sakın inanmayın.
Sistemi yöneten odaklar birilerini önümüze seçme-

miz için koyar, biz de kuzu kuzu gidip oyumuzu kulla-
nırız. Hepsi bu! Yani biz kendi kendimizi yönetmeyiz.  

Koltuğu ele geçiren güç, adeta ondan başka akıllı,
yetenekli, millete, devlete daha yararlı olacak kimse
yokmuş gibi ölene kadar ele geçirdiği makamı utan-
madan, arlanmadan liderliğini yaptığı toplumu
düşünmeden elinde tutar…

Siz adına ne dersiniz bilmem ama benim gözümde
bu demokrasi falan değil; rezillik, had bilmezliktir.

Ne yazarsak yazalım,
ne anlatırsak anlatalım biliyorum ki gücümüz, 

bu sitemin dişlileri arasında kaybolmamızı 
engellemeyecektir.

Bu yüzden o güzel kafalarınızı böyle şeylerle daha
fazla yorup, sosyal medyaya ve bizi bizden soğutan o
televizyon dizilerine ayırdığınız o kıymetli 
zamanınızdan daha fazla çalmış olmayayım…   

Ama bana sorarsanız idam gelmeli! 
Milletine, lideri olduğu topluma, iktidarın veya 

makamın gücünü ele geçirmek için her türlü yalanı
söyleyen, iftiralarla, riyalarla bizi ötekileştiren ve 
geleceğimizi heba eden her kimse asılmalı….

Ne demişti şair, “ne çok şey yaptık vatan için 
kimimiz nutuk attık kimimiz öldük”

VESSELAM...

İ stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),
bağımlılıkla mücadele kapsamında
hizmete aldığı Sosyal Uyum Destek

Merkezleri’nden (SUDEM) ikincisini,
Bağcılar’dan sonra, Sultanbeyli’de açtı.
Abdurrahmangazi Mahallesi’nde hizmete
giren SUDEM’i, “150 Günde 150 Proje”
maratonu kapsamında açan İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu, projelerin büyüklüğü-
nün, binaların ya da tesislerin büyüklüğü
ile tarif edilemeyeceğine vurgu yaptı. İma-
moğlu, “Bir çocuğun, bir gencin, bir yetiş-
kinin yaşamını esir almış ve o esir aldığı
yaşamla beraber bütün aileyi, bütün yu-
vayı belki perişan etmiş bir sürecin iyileş-
mesi, kontrol altında tutulması, oraya
sağlanan faydanın binalarla, yapılarla,
paralarla ölçülecek bir tarafı olmaz.
Bugün açtığımız Sosyal Uyum Destek
Merkezi’miz tam da böyle bir duyguyu
temsil ediyor” ifadelerini kullandı. 

Her zaman önplanda olacağız

Şehrin her ilçesinde yatırımlar yaptıklarını
ve yapmaya devam edeceklerini vurgula-
yan İmamoğlu, “Ama özeli şu: İnsana ya-
tırım yapmak. Ve ‘Önce insan’ deme
kavramını biz, her zaman ön planda tuta-
cağız. Herkesin adil ve eşit fırsatlar içeri-
sinde bu kentin nimetlerinden
faydalanmasını ya da sorunlarına çözüm
bulunmasını ya da zor durumda onun
yardımına koşulmasını, yanında bulunul-
masını sağlayan bir sistemi var etmek isti-
yoruz. 16 milyonluk kent, eğer buna sahip
olmaz ise, böyle bir kentte huzurdan ya
da refahtan bahsedemeyiz. Onun için
kreşler açıyoruz. Yurtlar inşa ediyoruz.
Onun için nerede bir sorun var ise, oraya
müdahale etmeye çalışıyoruz” dedi. 

Çocukların iyileşmesi önemli

SUDEM’leri de bu anlayışla hizmete aç-
tıklarının altını çizen İmamoğlu, “Bu mer-
kezimiz, toplumun ne yazık ki kanayan
yarasını sarmak üzere harekete geçiyor ve
çocuklarımızı, gençlerimizi hatta yetişkin-
lerimizi pençesine düştükleri illetten kur-
tarmak için buralarda bir takip merkezi,
onların sürecin içerisinde kurtulmasına
dönük en doğru bir biçimde ama teknik,
ama tıbbi, ama sosyolojik, ama psikolojik
yönleriyle ele alınan bir merkezi var etme
çabası. Özetle; aslında bağımlılıkla müca-
dele ediyoruz” diye konuştu. Bağımlılıkla
mücadelenin İstanbul için elzem bir
durum olduğuna dikkat çeken İmamoğlu,
“İstanbul'umuzda öylesi bir sorun ki,
büyük oranda insanlarımız sorununu
dahi açacak kişi ya da yer bulamıyor. Ai-
lesiyle paylaşamıyor. Bazen aile sorunu
yaşıyor, aile kimseyle paylaşamıyor. Böy-
lesi bir ortamda, bizim onların hemen
çare olma konusunda yanlarında olma-
mız ve onlara el uzatmamız şarttır. Tabii
kamunun güçlü elini hisseden çocukları-
mızın, ailelerimizin iyileşmesi, aslında bir
toplumsal iyileşme anlamına da geliyor”
ifadelerini kullandı. 

Bizim için proje sağlıktır

Bağımlılık sorunu yaşayan vatandaşları
SUDEM’lere çekmek ve çözümün bir
parçası olarak hareket etmek amacında
olduklarını kaydeden İmamoğlu, “İnsan-
lara bu hizmeti sunmanın, kişi başı refa-

hın ölçülebilir hale gelmesi bizim daha iyi
bir parametreyle hizmeti sunmamıza
katkı sunacak. Açıkçası içinde insan ol-
mayan bir projenin, hizmetini konuşma-
nın ya da yorumlamanın dahi anlamı
olmuyor. Bizim için proje; kişi başı yeşil-
dir, kişi başı sağlıktır, mutluluktur, sanat-
tır, özgürlüktür. Böyle bakıyoruz bu
sürecimize” şeklinde konuştu. SU-
DEM’leri en çok şikayet alınan nokta-
larda açmaya başladıklarını aktaran
İmamoğlu, ilki Bağcılar’da hizmete giren
merkezin üçüncüsünü de Esenyurt’ta va-

tandaşların hizmetine sunacakları bilgi-
sini paylaştı. 

Umudu karşılıksız bırakamayız

“İstanbul Planlama Ajansı'nın bir araştır-
masına göre; katılanların yüzde 85’i ba-
ğımlılık yapan maddelere kolayca
erişebildiklerini söylüyorlar İstanbul’da”
bilgisini paylaşan İmamoğlu, şunları söy-
ledi:  “Yani aslında bu kadar yanı başı-
mızda, bu kadar çevremizde dönen bir
vakadan bahsediyoruz. O bakımdan işin
ne kadar ciddi boyutta olduğunu da bil-

memiz gerekiyor. Görüşülen katılımcıların
yüzde 73’e yakını ise, madde bağımlılığı-
nın tedavi edilebileceğini de düşünüyorlar.
Demek ki umut besliyorlar. Bizim onların
umudunu karşılıksız bırakmamamız
lazım. Tabii hepimize çok önemli görevler
düşüyor bu manada. İstanbul'da ne kadar
kurum varsa, ama ilçe belediyesi, ama
başka kurumlar, onlarla iş birliğiyle bu
ağımızı genişletip, bu illetten toplumu
kurtarmaya gayret edeceğiz. Yine araştır-
maya göre; ailelerin büyük bir kısmı, bu
konuda yalnız kaldıklarını ve tedavinin,
kurumların sağladığı hizmetlerin yeterli
olmadığı noktasında da bir kaygılarını
bize dile getiriyorlar. O bakımdan bu ye-
tersizliğe sadece İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi değil, ilgili birçok kurumun daha
adım atmasının değerli olacağının altını
çizmek isterim.”

4-5 yılda hayatlar değişiyor

İlçe belediye başkanlığı döneminde Bey-
likdüzü’nde benzer bir merkez açtıklarını
hatırlatan İmamoğlu, “Yoğun uyuşturucu
satışı ve kullanımını tespit ettiğimiz bir
mahallede açtığımız bir merkezin, sadece
4-5 yıl içerisinde orada hayatı nasıl değiş-
tirdiğini gördük. Ama sadece uyuşturu-
cuyla mücadele için açtığımız merkezde
onu orada başarmamıştık; aynı zamanda
oraya kültürü, sanatı, kreşi yani yaşamı
değiştirecek 7-8 fonksiyonu daha taşıdığı-
mızda, bir mahallenin 4-5 yıl içerisinde
nasıl büyük bir değişime kavuştuğunu ve
çocukların, gençlerin hayatının nasıl de-
ğiştiğini görebildik ve yaşadık. O bakım-
dan SUDEM’i biz, ihtiyaç duyulan her
yere taşıyacağız” dedi. Sadece uyuşturu
cuya değil, diğer bağımlılık türlerine de
savaş açtıklarını belirten İmamoğlu, “Re-
habilitasyon merkezlerimizde Temmuz
2022 yılına kadar destek alan kişi sayısı,
708’i buldu. Kısa bir zaman içerisinde
bunu sağladık. Bu sayıyı katlayarak, bü-
yütmek istiyoruz” diye konuştu. İma-
moğlu, konuşmasının ardından,
aralarında Kartal Belediye Başkanı Gök-
han Yüksel ve CHP İBB Meclis Grup
Başkanvekili Doğan Subaşı’nın da bulun-
duğu bir heyetle, merkezi gezdi. 

SELVİ SARITAÇ

İBB, uyuşturucu başta olmak üzere, bağımlılık türleriyle mücadele kapsamında kurduğu
SUDEM’lerin ikincisini, Bağcılar’dan sonra Sultanbeyli’de açtı. Açılışta konuşan İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu, bağımlılıkla mücadelenin İstanbul için elzem bir durum olduğuna dikkat çekti

istanbul’da ulaşım tamamen diji-
tal hale geldi. Ulaşım ve yaşam kartı
olarak hizmet veren İstanbulkart, te-

lefonlara ücretsiz olarak indirilebilen mobil uy-
gulaması İstanbulkart Mobil ile seyahat
imkanı sunuyor. Fiziksel kart ile aynı işlevi
gören İstanbulkart Mobil’in sunduğu QR
kodla ödeme özelliği; otobüsler, metrolar, met-
robüsler, deniz ulaşımından sonra Marma-
ray’da da kullanılabilir oldu. Yılbaşından bu
yana 14 milyon İstanbullunun kullandığı dijital
kart artık fiziksel kartın yerini almaya başladı.
İstanbulkart Mobil’i kullananlar kart ücreti
ödemeden ceplerindeki dijital İstanbulkart ile
şehri uçtan uca seyahat edebiliyor. İstanbulkart
Mobil, kullanıcıya özel tanımlanan dijital kart
ile tüm indirim haklarını saklı tutarak ödeme
işlemlerinin gerçekleştirilebilmesini mümkün
kılıyor. Aktarma ve mesafe bazlı ücretlendirme-

leri hesaplayarak İstanbul içi toplu ulaşım
ağını uçtan uca dijitalleştiriyor. BELBİM AŞ
Genel Müdürü ve İBB İştirakler Teknoloji
Grup Başkanı Nihat NARİN, “Binlerce yıllık
tarihiyle İstanbul’umuzu hak ettiği yere taşıya-
cak hizmetler sunduğumuz için çok mutluyuz.
Marmaray’ın da katılımıyla İstanbulkart Mobil
ile İstanbul içi tüm toplu ulaşım ödemelerini
uçtan uca dijitalleştirerek akıllı şehir olma yo-
lunda bir adım daha ilerledik.” dedi.
Yeni kart almaya gerek yok

Fiziksel İstanbulkart’ın bulunmaması
durumunda İstanbulkart Mobil’den
gerçekleştirilen QR kodla geçiş özelliği,
yeni kart alınmasının önüne geçiyor.
Önceden fiziksel kart kaybolduğunda
kişinin sahip olduğu indirim haklarını
da kayboluyordu. Şimdi bu dijital uy-

gulama ile kişinin sahip olduğu indirim hakla-
rını kaybetmesi de engelleniyor. Modern tasa-
rımı ve kullanıcı dostu arayüzüyle kullanıcı
deneyimlerini üst seviyelere çıkaran İstanbul-
kart Mobil, Google Play, App Store ve Huawei
App uygulama marketlerinden ücretsiz bir şe-
kilde indirilebiliyor.
İşlem nasıl gerçekleştirilir?
Google Play, App Store ve Huawei App uygu-
lama marketlerine “İstanbulkart” yazarak İs-
tanbulkart Mobil indirilir.
Uygulamanın açılış ekranına telefon numarası
girilerek üyelik işlemi başlatılır.
Sözleşmeler ve izinler onaylandıktan sonra

üyelik süreci tamamlanır. Adına
tanımlanan dijital karta bakiye
yükleyerek kullanıma hazır hale
getirilir. Ana ekranda yer alan
“QR öde” seçeneğine dokunulur.
Telefondaki QR kod geçiş ciha-
zındaki kameraya okutulur ya da
Geçiş cihazındaki QR kod telefo-
nun kamerasına okutulur.
Geçiş işlemi tamamlanır.  

Ulaşım dijitalleşti

Bagımlılıkla
mucadele elzem

Mehmet Remzi TANIŞ
MEMLEKET MESELESİ

remzi.tanis@gmail.com

SUDEM’in hedefleri nelerdir?
İBB, SUDEM’lerin ilkini, 29 Haziran
2022’de Bağcılar’da açtı. Bağcılar’da ol-
duğu gibi, Sultanbeyli SUDEM’de de
alkol, madde ve teknoloji bağımlılarına
yönelik; koruyucu, önleyici ve rehabilite
edici hizmetler sunulacak. Bu kap-
samda; “Sosyal Destek”, “Psikolojik
Destek”, “Koruyucu ve Önleyici Des-
tek”, “Eğitim ve Farkındalık” ile
“İş/Uğraş Terapisi” hizmetleri verilecek.
Hizmetler; klinik psikolog, sosyal çalış-
macı, ergoterapist gibi uzmanlardan
oluşan bir kadroyla sunulacak. Bağımlı-
lık tanısı yapılmış kişiler ile ailelerine ve
gruplara yönelik; rehabilitasyon, danış-
manlık, yönlendirme hizmetleri ücretsiz
olarak sunuluyor. Bağımlılık risk faktör-
leri de ölçme ve değerlendirmeye tabi
tutuluyor. Yapılacak takip ve desteklerle,
bağımlı bireylerin tedavi sonrasında
meslek ve beceri edinmesi, kültür-sanat

ve spor etkinlikleriyle desteklenmesi
sağlanıyor. Beden ve ruh sağlığını geliş-
tirmeye yönelik atölye, tiyatro, drama
çalışmaları ile sportif faaliyetlerin ola-
cağı merkezde, iş bulmaya kadar varan
bir takip süreci işletiliyor. Merkezlerin
ana hedefleri; bağımlılık tanısı almış bi-
reyler ile birlikte bireylerin bağımlılık
durumları henüz başlamadan ve kulla-
nım bağımlılığa dönüşmeden yapılacak
müdahaleleri kapsayan koruyucu ve ön-
leyici çalışmalar. Sağlık Bakanlığı tara-
fından yürütülen tedavi sorasında ise,
bireylerin sosyal rehabilitasyon süreçleri
ve sosyal uyum destek çalışmaları he-
defleniyor. Bu çalışmalar, bağımlılıktan
arındırma tedavisi boyunca ve sonra-
sında, bağımlılık tanısı almış bireyin psi-
kososyal iyilik halinin geliştirilmesi ve
toplumsal yaşama entegrasyon çalış-
malarını içeriyor.

İstanbulkart Mobil’in
sunduğu QR kodla

ödeme özelliği artık
Marmaray’da da
kullanılabilecek. 

Seyahat etmek için
fiziksel karta ihtiyaç
duymayan İstanbul-
lular Marmaray ak-

tarmasını da kolayca
yapabilecek. Marma-

ray’a 332 yeni nesil
QR kodlu turnike,

346 iade alabileceği
turnike konuldu

İstanbulkart Mobil’in
sunduğu QR kodla

ödeme özelliği artık
Marmaray’da da
kullanılabilecek. 

Seyahat etmek için
fiziksel karta ihtiyaç
duymayan İstanbul-
lular Marmaray ak-

tarmasını da kolayca
yapabilecek. Marma-

ray’a 332 yeni nesil
QR kodlu turnike,

346 iade alabileceği
turnike konuldu

Şişli öğrencilerin
daima yanında

ŞiŞli Belediyesi, temiz bir çevre, kendini ye-
nileyen doğa ve sağlıklı yaşam alanları kur-
mak amacıyla başlattığı Şişli Komşu Kart

hizmetiyle sürdürülebilir yaşamı destekliyor. Bu kap-
samda, bugüne kadar aralarında okullar ve kurs mer-
kezleri, sağlık kuruluşları, küçük esnaf olmak üzere 779
kurumla protokol imzalandı. Belediye, bu iş birliklerine
bir yenisini daha ekleyerek, 8 vakıf üniversitesiyle yeni
bir protokolü hayata geçirdi. Altınbaş Üniversitesi, İs-
tanbul Arel Üniversitesi, İstanbul Gedik Üniversitesi,
İstanbul Kent Üniversitesi, İstanbul Rumeli Üniversi-
tesi, İstanbul Topkapı Üniversitesi, Kadir Has Üniver-
sitesi ve Nişantaşı Üniversitesi ile imzalanan protokol
çerçevesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve sürekli
eğitim merkezlerinde verilen eğitimlerden Şişli Komşu
Kart sahipleri kurumların belirlediği oranlarda indirim-
lerden faydalanabilecekler. İndirimler, 2022- 2023 
eğitim döneminden itibaren geçerli olacak.

YATIRIMLARA

DEVAM
EDECEĞİZ
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isTanbul'daki enflasyonun yüzde 99,1
ile son 24 yılın zirvesine ulaştığını duyuran
İstanbul Ticaret Odası (İTO), bugün de

kentte aylık bazda en çok zamlanan ürünleri açıkladı.
Temmuz ayında İstanbul’da en fazla fiyatı artan ürün
yüzde 58,34 ile biber oldu. İTO'nun İstanbul Ücretli-
ler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün
112'sinin perakende fiyatı artarken, 24 ürünün fiyatı
düştü, 106 ürünün fiyatı ise değişmedi. Temmuz
ayında Gıda Harcamaları grubunda yer alan biber
ücreti yüzde 58,34 ile fiyatı en fazla artış gösteren
ürün oldu. Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; sağ-
lık ve kişisel bakım harcamaları grubundan yüzde
44,36 ile ilaçlar, yüzde 35,58 ile laboratuvar tahlil üc-
reti, aynı grupta yer alan yüzde 30,51 doktor mua-
yene ücreti, kültür eğitim ve eğlence harcamaları
grubundan yüzde 23,08 ile tiyatro, gıda harcamala-
rından yüzde 21,21 ile limon, kültür eğitim ve eğlence
harcamaları grubundan yüzde 19 gazete oldu.

Fiyatı azalan ürünler

Temmuz ayında Gıda Harcamaları grubunda yer
alan karpuz fiyatı yüzde 24,21 gerileme göstererek
fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış iz-
lenen diğer ürünler; gıda harcamaları grubundan
yüzde 20,17 ile erik, ulaştırma ve haberleşme harca-
maları grubundan yüzde 18,47 ile benzin, gıda har-
camaları grubundan yüzde 17,87 ile şeftali, yüzde
11,91 ile maydanoz, yüzde 11,45 ile kavun, yüzde
9,22 ile bamya oldu.

Enflasyon oranı yükselmeye devam eder-
ken, halkın alım gücü de düşüyor. Temmuz
ayında gerileyen akaryakıt fiyatlarına rağ-

men TL’deki değer kayıplarının devam eden etkileriyle
aylık yüzde 2.9 artması yıllık bazda ise 24 yılın yeni zir-
vesi olan yüzde 80.5’e yükselmesi bekleniyor.Temmuz
ayı enflasyon oranı 3 Ağustos Çarşamba günü saat
10:00'da açıklanacak.Tüketici Fiyatları Endeksi'nin
(TÜFE) Temmuz ayında gerileyen akaryakıt fiyatlarina
rağmen TL'deki değer kayıplarının devam eden etkile-
riyle aylık %2.9 artması yıllık bazda ise 24 yılın yeni zir-
vesi olan %80.5'e yükselmesi bekleniyor. Reuters'ın 11
katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette Temmuz ayı için yıl-
lık enflasyon tahminleri %79.45 ila %82.5 arasında yer
alıyor. TÜFE en son Ağustos 1998 döneminde %81.4
artış kaydetmişti. TCMB dün yılsonu enflasyon tah-
mini %60.4'e yükseltti. Reuters'ın bugün tamamladığı
ankette ise yıl sonu tahmini %70 oldu. Yıl boyunca ya-
pılan anketlerde 2022 yılsonu tahminleri Rusya-Uk-
rayna savaşının enerji ve tahıl fiyatlarına etkisi ve TL'nin
değer kaybı sebebiyle sert yükselirken bu ay Haziran
ayında yapılan anketteki yılsonu tahmini olan %69.5'e
çok yakın gerçekleşti. Her ay yukarı yönlü sert revizyon-
lar 2022'de ilk kez Temmuz verisi anketinde sınırlı kaldı.

TürkiyE Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu'nun TOBB

bünyesinde faaliyet gösteren sektörlerin
temsilcilerinin katıldığı toplantıda ko-
nuştu. Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğin-
deki toplantıya; Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcı-
oğlu ile TOBB bünyesinde faaliyet gös-
teren 65 Sektör Meclisi'nin Başkanları
ve Üyeleri katıldı. Geçtiğimiz günlerde
İstanbul Sanayiciler Odası meclisinde
yaşanan ticari faizleri ile ilgili tartışma-
nın ardından TOBB Başkanı’nın da kre-
dilere ulaşmakta zorlandıklarını ve

faizlerin yüksek olduğunu belirtmesi
dikkat çekti. Kredilere erişimde reel sek-
törün sorun yaşadığını belirten Hisar-
cıklıoğlu’nun konuşmasının satırbaşları
şöyle: “Son dönemde finansmana ula-
şım zorlaşmış, her il ve ilçemizdeki fir-
malarımızdan bu yöndeki şikayetler çok
fazla artmıştır. En büyük sıkıntıyı da
küçük orta işletmelerimiz yaşamakta-
dır.İstikrar hakim olmalıKredi faizlerin-
deki yükselişin yanı sıra kredi
limitlerinin reel olarak daraltıldığı ve
kullanımda sıkıntılar yaşadığı iletilmek-
tedir. Merkez Bankası fonlama faizi
yüzde 14, mevduata verilen ortalama

faizler yüzde 20 civarındayken bazı ban-
kaların ticari kredilere yüzde 30 ila 50
arasında faiz uyguladığı görülmektedir.
Bir diğer sorun da kredi vadeleri. Yatı-
rımlar için gerekli olan uzun vadeli ve
sabit faizli kredi bulmak da daha güç
hâle gelmektedir. Öte yandan ihracatçı-
larımız için çok önemli bir imkan olan
reeskont kredisi kullanımlarının azaldı-
ğına ilişkin şikayetler de artmaktadır.
Reel sektörümüzün arzusu kredi piyasa-
larında istikrarın hakim olmasıdır.Ban-
kalarımızdan fonlama faaliyetlerini
dikkate alarak uygun koşullarda kredi
sağlamaları beklenmektedir.”

Zam şampiyonu 

Enflasyon endişesi

Kredi faizleri yüzde 30-50 arasında

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1669044)

T.C.
İSTAnBUL AnADoLU

12. İCrA DAİreSİ
2021/258 TLMT.

TAŞInIrIn AÇIk ArTIrMA İLAnI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulun-
madığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki,
artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan
alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini
geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna
kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunma-
dığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan  sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gü-
nünden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden
aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği;
gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yuka-
rıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 27/07/2022
1.İhale Tarihi : 12/09/2022 günü, saat 14:30 - 14:35 arası.
2.İhale Tarihi : 28/09/2022 günü, saat 14:30 - 14:35 arası.
İhale Yeri : 2 Nolu Mezat Salonu - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok -4. Kat KARTAL / İSTANBUL
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
1 410.000,00 1   %1 34KJ9722 Plakalı , MERCEDES-BENZ Marka , 245 G 

Tipli , 27091030214344 Motor No'lu , 
WDD1760421J140442 Şasi No'lu , 2013 model 
Mercedes-Benz marka A 180 AMG Tipi, otomobil- AC 
Steyşın cinsi, Beyaz renkli, 1.6 Benzinli motor tipi, 
otomotik vitesli araç. Araçta klima, dört cam otomatik, 
sürücü ve yolcu hava yastığı, sürücü ve yolcu koltuk 
hava yastığı, sağ ve sol tavanda perde hava yastığı, 
deri döşeme, 18 inç çelik alaşımlı jantlar mevcuttur. 
Aracın komple gövdede muhtelif küçük boya çizikleri, 
dört lastiği %50 oranında yıpranmış durumdadır. Aracın 
anahtar ve ruhsatı yoktur. Bu nedenle motorun çalışıp 
çalışmadığı ve Km'si görülememiştir.
ARACIN BULUNDUĞU ADRES: Barbaros Mahallesi 
Nuhkuyusu Caddesi No:10 Galeri 2000 Yediemin Oto
parkı Üsküdar/İSTANBUL . ARAÇ BELİRTİLEN 
ADRESTE OLUP İSTEYENLER BU ADRESTEN 
ARACI GÖREBİLİR. İHALEYE İŞTİRAK EDENLERİN 
ARACI GÖRDÜKLERİ VARSAYILACAKTIR.

(İİK m.114/1, 114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.

Örnek no: 25*

T ürkiye Lokantacılar, Kebapçılar, Pasta-
cılar ve Tatlıcılar Federasyonu, online
yemek siparişi sistemlerini boykota ha-

zırlandığını duyurdu. Federasyonun Genel Baş-
kanı Sayit Karabağlı, “Online yemek siparişi
sistemleri, aldıkları fahiş komisyonları revize et-
mediği takdirde 100 bin üye işyerimizde sistem-
leri kapatacağımızı kamuoyunun bilgisine
sunarız” dedi. Karabağlı, “2 yıl gibi uzun bir
süre pandemi nedeniyle oldukça hırpalanan
yeme içme sektörü, şu anda enflasyonla baş
etmek konusunda çaresiz” diye konuştu. “Da-
ralan piyasalar nedeniyle de kan kaybı yaşanı-
yor. İşyeri kapanışları artıyor, ayakta kalmaya
çalışanlar ise borçlanıyor” diyen Karabağlı,
“Online yemek siparişi sistemleri, uyguladıkları
yüksek komisyonları istediğimiz gibi revize et-
mezse, 81 ilde bulunan 104 esnaf odamıza
bağlı 100 binden fazla üye işyeri, ülke genelinde
boykot yapma kararı alacak” dedi.

Ticaret yasası çıkmalı

Toplumun dinamosu konumundaki esnaf teşki-
latının korunup kollanması gerektiğini söyleyen
Karabağlı, taleplerini şöyle sıraladı: “KDV indi-
rimi, kredi desteği, kaybolmaya yüz tutmuş bazı
mesleklerde vergi muafiyeti gibi devlete düşen
görevler imkanlar dahilinde kısmen uygulanmış
olsa da alınan tedbirler yetersiz kalıyor. Köklü
çözümlere ihtiyacımız var. Perakende ve hal ya-
salarının acilen çıkarılması, konut kira artışla-
rındaki düzenlemelerin esnafımızı da
kapsaması, kira stopajlarının indirilmesi veya
kaldırılması ya da mal sahibinden alınması gibi
çözümlerin de acilen devreye alınması zaruridir.
İşyeri tahliyelerinin zorlaştırılması perakende ti-
caret yasasında yer almalıdır.”

Müşterimizi bize pazarlıyorlar

Online yemek siparişi sistemlerinin uluslararası
zincir restoranlara yüzde 4 ila yüzde 5 komis-
yonla çalıştığı, o şirketlerin ulusal televizyonlarda
ve yazılı basında reklamını yaptığını söyleyen
Karabağlı, şöyle dedi: “Online yemek siparişi sis-
temleri, sektörden aldığı yüksek komisyonlar sa-
yesinde kullanıcılara bonus ve indirimler vererek
sistemi cazip hale getirerek kullanıcıyı sisteme
yönlendiriyor. Bu durum işletmeleri biçare bir şe-
kilde sistemin içine çekiyor. Bizim müşterilerimizi
bize pazarlayan bu sistemler yüzünden ödenen
yüzde 18’lik komisyon maliyet hesabıyla tüketi-
ciye yansıtıldığında gereksiz fahiş fiyatlara yol
açıyor, arz-talep dengesini bozarak gıdada 
enflasyona neden oluyor.” DHA

Esnaftan çok kar ediyorlar
Online yemek siparişi sistemlerinin kendi bün-
yelerinde oluşturdukları online ödeme sistem-
leri üzerinden ekstra komisyonlar uyguladığına,
alacaklarını peşin mahsup edip işlettiğine, iş-
yerlerine ise 15 ila 30 günlük periyotlarda
ödeme yaptığına dikkat çeken Karabağlı, sözle-
rine şöyle devam etti: “Sözleşmelerde komis-
yonları yüzde 10 ve altında gösteren bu
şirketler; hizmet bedeli, tanıtım reklam bedeli,
haftalık joker indirimleri, açma kapama bedel-
leri gibi artı ücretlendirmeler yaparak komis-
yonlarını yüzde 18 ila yüzde 20 bandına taşıyor.
Esnafımızın 2-3 katı kâr eden sistem o kadar
kârlı ve cazip bir hale geldi ki uluslararası şir-
ketler bir bir sistemin içine girerek çoğalıyor.”

BIBER

Avrupa’ya kiraz ihracatı arttı
EskişEhir'in 1325 ra-
kımlı Mihalıççık ilçesinde
yetiştirilen kirazın hasa-

dına başlandı. Toplanan kirazlar,
İngiltere başta olmak üzere İtalya,
Almanya, Hollanda, Rusya ve
İran'a ihracat ediliyor. Mihalıççık
Kaymakamı Onur Aykaç, hasat edi-
len kirazların yüzde 95'nin ihraç
edildiğini, üretimin de 5 bin tona
çıktığını söylediMihalıççık'ın önemli
geçim kaynaklarından olan kiraz
bahçelerinde 10 gün sürecek hasat
başladı. 10 bin nüfuslu ilçede günde

200 kişinin çalıştığı toplam 470 hek-
tarlık bahçelerde kirazlar, özenle top-
lanıyor. Hasat edilen kirazların
yüzde 95'nin ihraç edildiğini belirten
Mihalıççık Kaymakamı Onur Aykaç,
üretimin 5 bin tona çıktığını söyledi.
Son yıllarda kiraz üretiminin arttı-
ğını belirten Aykaç, "Mihalıççık ilçe-
mizde çoğunluğunu kiraz
üreticilerimizden oluşturduğumuz
'Meyve Üreticileri Birliği'ni kurduk.
Bu birlik ile bugün yaklaşık 5 bin ton
olan üretimimiz, inşallah önümüz-
deki günlerde 10 bine 15 bine kadar

ulaşacaktır. Temmuz ayının son haf-
tasında olmamıza rağmen ilçemizde
kiraz hasadı devam ediyor. Çünkü
son turfanda ülkemizde ender bulu-
nan bir rakıma ve rekolteye sahip
kiraz üretim ilçesiyiz" dedi.

LOKANTACILAR 
PROTESTO 
HAZIRLIGINDA 
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Ülkemiz masalara mahkum değil
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Türkiye masalara mahkum değildir. 
Türkiye iki ittifaka mahkum değildir. Türkiye her zaman demokrasi içerisinde alternatif üretir" dedi

TürkiyeDeğişim Partisi
Genel Başkanı Sarıgül,
Çankırı E Tipi Kapalı

Ceza İnfaz Kurumu önünde basın
açıklaması yaptı. Sarıgül, Türkiye ge-
nelindeki cezaevlerini gezdiğini belir-
terek, "Bugün Türkiye’mizin 50'nci
cezaevindeyim. Bütün cezaevlerini
tek tek dolaşacağım. En son çağrı-
mızı da Pınarhisar Cezaevi'nin önün-
den yapacağım. 9 Nisan tarihinde bir
af çağrısında bulundum. Af çağrımız
siyasi bir çağrı değil, vicdani bir çağrı-
dır. Bakanlar kurulumuz, bu çağrı-
mıza kısmen de olsa cevap verdi. Yarı
açık cezaevlerindeki kader mahkum-
larının süreleri uzatıldı. İnşallah onla-
rın süreleri dolmadan hep birlikte
toplumsal barış affını sağlayacağız.
Kardeşlik hukukunu sağlayacağız.
Vatanımıza karşı işlenmiş suçlar, bay-
rağımıza karşı toprağımıza karşı iş-
lenmiş suçlar, kadın cinayetleri,

çocuklarımızla ilgili çocuk tacizcileri
ve uyuşturucu baronları bu kapsamın
tamamen dışındadır. Bu af çağrımı-
zın bir an önce parlamentodan çıka-
cağını, 250 bin kader mahkumunun
anneleriyle babalarıyla çocuklarıyla
buluşacağı günün yakın olduğunu
ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

TOGG Türkiye'nin gururu

Sarıgül, yerli otomobil TOGG ile il-
gili soruya "TOGG, Türkiye’nin gu-
rurudur. TOGG yüzde 80 yerli
montajlı, Türkiye’mizin ilk arabası
olacak. İnşallah ileride de yüzde
100'ü yerli olacak. O nedenle Alman,
Fransız, İtalyan, İngiliz arabalarına
güle güle, hoş geldin TOGG. Sayın
bakandan da ricam, TOGG çıktık-
tan sonra da yabancı arabalara te-
şekkür edelim, yerli arabamız
TOGG’u kullanalım. TOGG’a her-
kesin sahip çıkmasını önemle bekli-

yorum" yanıtını verdi. Mustafa Sarı-
gül, gazetecilerin sorusu üzerine ise
"6'lı masa için bir şey söylemek bana
düşmez ama Türkiye masalara
mahkum değildir. Türkiye iki ittifaka
mahkum değildir. Türkiye her
zaman demokrasi içerisinde alterna-
tif üretir. Siyasi partiler arasında iş
birliği ve güç birliği her zaman yapıl-
malıdır. Bu demokrasinin önemli bir
göstergesidir" diye konuştu. 

TUrkIye’nIn bIze
IhTIyacI var
TUrkIye’nIn bIze
IhTIyacI var
TUrkIye’nIn bIze
IhTIyacI var
TUrkIye’nIn bIze
IhTIyacI var
TUrkIye’nIn bIze
IhTIyacI var
TUrkIye’nIn bIze
IhTIyacI var
TUrkIye’nIn bIze
IhTIyacI var
TUrkIye’nIn bIze
IhTIyacI var
TUrkIye’nIn bIze
IhTIyacI var
TUrkIye’nIn bIze
IhTIyacI var
TUrkIye’nIn bIze
IhTIyacI var
Partisinin Erzurum'daki grup toplantısında konuşan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Türkiye zor günlerden
geçiyor. Bu süreçte şüphesiz Türkiye'nin bize ihtiyacı var. CHP, Türkiye için iktidarı almaya hazırdır” dedi

C HP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, Erzurum Pa-
landöken ilçesindeki Necip

Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde
partisinin grup toplantısına katıldı.
Milletvekillerinin yanı sıra bölge il-
lerden parti teşkilatlarının katıldığı
toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu,
TBMM’nin tatile girdiğini hatırlattı.
Kılıçdaroğlu, “TBMM tatile girdi
ama ülkenin dertleri artarak devam
ediyor. Tarihin bize yüklediği bir so-
rumluluk var. Bu ülkenin kurulu-
şunda harcımız var. Şehitlerin
kanları, gazilerimiz var. Biz Meclis
tatile girdi oturalım’ demedik. Tür-
kiye’nin sorunlarını söyledik. Böyle
bir düşüncemiz, yok karar aldık. Bir
şey yapmamız lazım, bir yerden
başlamamız lazım? Nereden başla-
yalım derken hepimizin aklına Erzu-
rum geldi. Erzurum, tarihi şehir,
kadim şehir, dadaşların kenti. Bölge-
nin bir dönem Paris’i olarak adlan-
dırılıyordu. Peki bu kadim şehrimiz,
Milli Kurtuluş Savaşı’nın odak nok-
tası, başlangıç noktasıydı. Türkiye
Büyük Millet Meclisi’nin ilk başkanı
olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk
Erzurum milletvekiliydi. Dolayısıyla
Erzurum’un özel bir yeri var. Peki
soru şu. Madem bu kadar önemli
tarihsel açıdan derinlikleri olan kent,
neden CHP’ye sempati göstermedi?
Neden bir milletvekili bile CHP’den
çıkarmadı? Sorunun cevabını ben
vereyim. Sorumlu ve kabahat
CHP’lilerde. Bizler de iğneyi önce
kendimize batıracağız. Gelmedik,
sofranıza oturmadık, çayınızı, kah-
venizi içmedik. Ankara’da nutuklar
attık ‘Erzurumlu bize oy versin’
diye. Niye oy versin. Gel otur çayını,
kahvesini iç, derdini dinle hiçbir şey
yapmıyorsan cağ kebabını ye. O ne-
denle biz Erzurum’a aynı zamanda
Erzurumlularla kucaklaşmaya, he-
lalleşmeye geldik. Erzurum, Milli
Kurtuluş Savaşımızın ilk ateşinin
yakıldığı yerlerden biridir. Cumhuri-
yet’in ilk kez dile getirildiği bir kent-
teyiz” diye konuştu.

Cumhuriyet 1 kişiye teslim
edilmemeli

Yeni bir mücadeleyi başlatmak du-
rumunda olduklarını ifade eden Kı-
lıçdaroğlu, şöyle konuştu.
“Dururumuz pek parlak değil. Yeni
bir mücadeleyi başlatmak durumda-
yız. Neden yeni bir mücadele? Bu
önemli bir soru. Çünkü koskoca
Türkiye Cumhuriyeti Devleti asla
bir kişiye teslim edilmemeli. Bir ki-
şiye bir devletin teslim edilmesi o
devlet için bir felakettir. Örnek Ça-
nakkale Savaşı. Çanakkale Sava-
şı’ndan söz ederiz. Çanakkale’yi
geçilmez kıldık, Çanakkale’nin her
karışında şehitlerimizin acısı, göz-

yaşı, kanı vardır. Çanakkale’yi
1915’lerde geçilmez kıldık mı? Yedi
düvele karşı mücadele ettik. 1915-
16’da Çanakkale Savaşlarında Ça-
nakkale’yi vatandaşlar geçilmez
kıldı. Ama ne oldu, bir dönem de-
ğişti, bir kişi çıktı, dedi ki; ‘o gemileri
serbest bırakın gelsinler’. 1918 o
mücadele verdiğimiz, Çanakkale ge-
çilmez dediğimiz Çanakkale’den
bütün gemiler, askerler yani düşman
askerleri geçti, geldi Dolmabahçe
Sarayı önünde demirlediler. Bir kişi-
nin iradesiyle. Hani Çanakkale ge-
çilmezdi, gaziler, şehitler vardı.
Dönemin padişahı demiş ki; ‘Bıra-
kın Çanakkale Savaşı’nı herkes gel-
sin’ dedi ve geldiler. O zaman
Yıldırım Ordularının Başkomutanı
Atatürk, Haydarpaşa’ya geldi, gemi-
leri gördü ve şunu söyledi; ‘Geldik-
leri gibi gidecekler. Erzurum’a geldi.
Erzurum sıradan bir kongre değildir.
Sakın ola ki böyle düşünmeyin. Er-
zurum Kongresi milli iradenin ilk
kez çok açık net şekilde telaffuz edil-
diği bir kongredir. Hakimiyetimilli-
yenin telaffuz edildiği bir kongredir.”

Sorunların çözüm 
yeri TBMM'dir

Sağlıkta şiddet konusunda parla-
mentoyu olağanüstü kongreye ça-
ğırdıklarını belirten Kılıçdaroğlu,
“Bütün sağlık çalışanlarının dernek-
leriyle konuştuk, sağlıkta şiddeti
nasıl engelleriz diye. Onların görüş-
lerini aldık. O görüşler paralelinde
grup başkanvekillerimiz parlamen-
toyu davet etti, ‘gelin sorunu’ çöze-
lim. Sorunların çözüm adresi
TBMM’dir. O Meclis, Gazi Mec-
lis’tir sakın unutmayın. O Meclis sı-
radan bir meclis değildir.
Gelmediler, katılmadılar. Niye gel-
miyorsunuz, katılmıyorsunuz? So-
runların çözülmesi gerekiyor, çözüm
adresi TBMM, niye gelmiyorsunuz.
Gelmediler. Ama gün olacak, hepsi
gelecekler. Gün olacak Meclis’in
önündeki ‘Kayıtsız şartsız hakimiye-
tin millette olduğunu seslendirecek.
Bunu millet ittifakı olarak yapaca-
ğız” dedi.

Komşularımızla kavgalıyız

Türkiye’nin bütün komşularıyla kav-
galı olduğunu belirten Kemal Kılıç-
daroğlu, “Niye kavgalıyız? Ömrü
savaş meydanlarında geçen Gazi
Mustafa Kemal Atatürk, barışın ne
kadar değerli olduğunu görmüş.
Bütün hayatı savaş meydanlarında
geçmiş, kan görmüş, savaşın acıma-
sızlığını görmüş, barıştan daha de-
ğerli bir şey yok demiş. Erzurumlu
kardeşlerim unutmayın? Suriye’de
namaz kılacaklardı, ne oldu? Onlar
Suriye’ye gitmeden 3 milyon 600 bin
Suriyeli geldi. Bu resmi rakam, ger-

çek sayısını kimse bilmiyor. Niçin
kardeşim. Neden oldu? Erzurumlu
bunu sorgulayacak. Esnafı geziyo-
rum, soruyorlar, ‘Suriyelileri gönde-
recek misiniz?’ Kimse endişe
etmesin, hiç kimseyi ırkçılık yapma-
dan, onuruyla oynamadan onları
kendi ülkelerine Allah nasip ederse
sizlerin takdiriyle davulla zurnayla
göndereceğim” diye konuştu.

Köleliğe son vereceğiz

Konuşmasında PTT’de çalışan 14
bin taşeron işçinin sorunlarına da
değinen CHP lideri, 14 bin taşeron
işçisine yüzde 15 zam yapılmasının
mantık işi olmadığını söyledi. 14 bin
taşeron işçisinin hakkını da teslim
edeceklerini ifade eden Kılıçdaroğlu,
“Yiyecek parası vereceğiz, yol parası
vereceğiz. Bununla dengeleyeceğiz’
diyorlar. Ama izne ayrılırsa paranın
kesilmesi demek, aynı zamanda
emekli aylığının düşük olması
demek. Modern köleliğe de son ve-
receğiz” ifadelerini kullandı.

Bir haftada faizleri sileceğiz

Erzurum’un Doğu’nun özellikle
görmek istediği bir kent olduğunu,
Taşmağazaların bütün doğu ve gü-
neydoğuda konuşulduğunu belirten
Kılıçdaroğlu, Erzururum’un AK
Parti iktidarında 81 il içerisinde
62’inci sırada olduğunu kaydetti.
Bölgenin büyüme potansiyeli en
yüksek olan kentinin sürekli kan
kaybettiğini söyleyen Kemal Kılıçda-
roğlu, “Kişi başına gelirde sürekli
kan kaybediyor. Sürekli geliri düşü-
yor. Tarladan alınan ürün miktarı
668 bin tondan 308 bin tona düştü.
Kredi borcu olanlar bir yılda 7 mil-
yar 4 milyon liralık artışla 26 mil-
yara çıktı. Erzurum ve bölge tarım
ve hayvancılık bölgesi. Bu bölge çift-
çileri için neler yapacağımızı anlata-
yım. Bütün Erzurumlu
kardeşlerimin dinlemesini isterdim.
İktidara geldiğimizde ilk bir haftada
çitçilerin tarım kredi kooperatifleri,
bankalara olan borçlarındaki kredi
faizlerini sıfırlayacağız. Onlar tarı-
mın önemini bilmezler, biz biliriz.
Araban olmayabilir, mobilyan ol-
mayabilir, ama sen, eşin, çoluk ço-
cuğun günde iki sefer ekmek yemek
zorunda. Canlı hayvandan ete
kadar dışardan getiriyorlar. Buğday-
dan arpaya kadar dışardan getiri-
yorlar. Türkiye’de toprak mı, çiftçi
mi yok, alın teri döken mi yok dışar-
dan getiriyor. Komisyon alıyor, cep-
lerini dolduruyorlar. O ceplerin
tamamını dikeceğiz. Bu milletin alın
terini, çiftçinin, emekçinin alın terini
sömürtmeyeceğiz. Kim üretiyorsa
alın teri döküyorsa oy versin ya da
vermesin Bay Kemal’in başının
üstünde yeri var” dedi. DHA

İktidar olduklarında havza bazlı
planlama yapacaklarını, çiftçinin
ektiği dolayısıyla zarar etmeyece-
ğini vurgulayan Toprak Mahsul-
leri Ofisi’nin çiftçinin kara gün
dostu olacağını kaydetti. İktidar-
ları döneminde çiftçinin üretim
araçları ve hayvanlarının asla hac-
zedilmeyeceğini anlatan Kılıçda-
roğlu, şöyle konuştu: “Traktör
haczedilir mi? Traktörde kullanıl-
mak üzere kırmızı mazot verece-
ğiz. ÖTV’si, KDV’si olmayacak.
Kırmızı mazot olacak. Neden kır-
mızı mazot? Mazot pahalı olabi-
lir, arabanı kullanamaz, otobüse
binersin. Yürüyerek gidersin ama
çiftçinin tarlayı sürmesi lazım.
Çiftçinin ucuz kredi, kırmızı
mazot alması lazım. Ona düşük
bedelle mazotu vereceğiz. Köy-
lerde, kırsalda nasıl öğretmen,
imam varsa ziraat mühendisi, ve-
teriner, ziraat teknisyeni olacak.
Bunlar kamu görevlisi olarak siz-
lere hizmet verecek. Kırsalda çalı-
şan kadınlar ve gençler çalıştıkları
sürece sosyal güvenlik primlerini
devlet ödeyecek. Havza bazlı

planlama yapmamız yazım. Bu
bölgenin özel ekonomi bölgesi
ilan edilmesi lazım. Bölgenin
tarım ve hayvancılığın merkezi ol-
ması, özel yatırım alanlarıyla teş-
vik edilmesi lazım. Tarım ve
hayvancılığın gelişmesi için et, deri
işleme tesisleri, yem fabrikaları,
tarım aletleri, ürün paketleme tes-
isleri, tarım ilaçları, sıvı gübre,
tekstil üretimi de olacak. Bölge-

deki 9 ilde bunların tamamı ola-
cak. Merkezi de Erzurum olacak.
Uluslararası tarım ve hayvancılık
borsası Erzurum’da kurulacak.
Diyebilirler ki Kılıçdaroğlu, bu
kadar mesele varken yerel soruna
kilitlendin. Eğer büyüyeceksek hep
beraber büyüyeceğiz. Erzurum da
büyüyecek, Kars, Van da büyüye-
cek. Onlar birilerini büyütüyor,
ben birileri değil, 85 milyon büyü-
yecek diyorum. Bu söylediğim 5
yıl içinde 1 milyar dolarlık yatırım
demektir. 1 milyar doları nerden
bulacağız. Türkiye Cumhuriyeti
Devleti için 1 milyar dolar çok
büyük değil. Beşli çetelerin bir
köprüsüne kaç lira garanti veriyor-
lar? 35 milyar dolar. O paraların
tamamını söke söke alacağım. Siz
merak etmeyin. Öyle Londra’daki
mahkemelere gidecekler, orada
davalar görülecek. Mahkemeyi
ister Londra’ya götür, ister Papua
Yeni Gine’ye, ister Kongo, ister
Japonya’ya götür. Ben o paraları
söke söke alacağım.” Kemal Kılıç-
daroğlu’nun konuşmasının ardın-
dan grup toplantısı sona erdi. 

Çiftçi için çalışmalarımız var
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D aha önceki sözleşme dö-
nemlerinde asgari ücrete
ek olarak çalıştıkları birim-

lere göre yüzde 30, 35 ve 40 ora-
nında zam alan 14 bin dolayında
PTT AŞ bünyesindeki taşeron işçi,
bu sözleşme döneminde bu oranla-
rın düşürülmesiyle karşılaştı. Zam
beklerken daha önceki sözleşmelerde
yer alan haklarından da olan işçiler;
İstanbul’dan Kocaeli’ye, Bursa’dan
Elazığ’a, Dersim’den Batman’a
kadar birçok ilde iş bıraktı. Mevcut
ücretleriyle geçinemediklerini söyle-
yen PTT işçileri yaptıkları açıkla-
mada, bu yeni sözleşmeye imza
atmadıklarını ifade etti.

Kabul etmemek için 
direniyoruz

13 yıldır PTT İzmit Dağıtım Top-
lama Merkez Müdürlüğü'nde çalı-
şan Fulya Mermertaş, “Yeni bir
sözleşme yapılacak. Yıllardır yüzde
35 oranında zam alıyorduk fakat as-
gari ücrete gelen zammın ardından
birden bu oran yüzde 15’e düşü-
rüldü. Yol ve yemek parası veriliyor.
Fakat çok düşük bir ücret üzerinden
veriliyor bu. Hiçbir şekilde ulaşımı ve
yemek ihtiyacımızı karşılamıyor. Pro-
mosyonlar verilmiyor. Çok fazla ağır
maddeler var sözleşmede. Ve çok
fazla kesinti var. Tam bir kölelik söz-
leşmesi. Biz de kabul etmemek için
direniyoruz. Eski hakkımız olan
yüzde 35’i almak için direniyoruz.
08:30’dan 17:30’a kadar devam ede-
ceğiz. Bu hafta boyunca buradayız”
dedi.

Hak ettiğimizi istiyoruz

Bir başka PTT işçisi de “Ücret zam-
mındaki düşüşü kabul etmemiz

mümkün değil. Geçmiş yıllarda
PTT’nin kendi personeliyle aramızda
bin lira fark oluyordu. Şimdi ise ne-
redeyse yarı yarıya düşük ücretleri-
miz. Yeni sözleşmede yol ve yemek
ücreti veriyorlar ama ücret zammı-
mızı düşürüyorlar. Zaten verdikleri
yol parası yemek parası toplam 40
lira. 25 lirası yemek parası. Pandemi
döneminde biz en kötü koşullarda
bile çalışmaya devam ettik. Hasta-
landığımızda ücretimizden kesinti
yapıldı. Bize resmen hasta olmak
yasak diyorlar. Biz hak ettiğimizi isti-
yoruz” diye konuştu. Bursa’da PTT
Başmüdürlüğü önünde toplanan iş-
çiler adına açıklamayı okuyan PTT-
Sen Örgütlenme Sekreteri Emin Bil,
geçmiş yıllarda yapılan sözleşme-
lerde asgari ücretin yüzde 30 ila
40’ından fazla fark aldıklarını belirte-
rek, yeni sözleşme ile kendilerine
yüzde 10 gibi bir zammın dayatıldı-
ğını söyledi.Resmi Gazete’de yol ve
yemek ücretinin 51 lira olarak açık-
lanmasına rağmen sözleşmede 21
lira teklif edildiğini aktaran Bil, “Biz
21 lira ile her gün iki mahalleyi nasıl
dolaşacağız? Günlük bırakmamız
gereken gönderi sayısı 75 iken biz her
gün 120 gönderi dağıtıyoruz.  Fazla
mesailerimiz, tatil günlerimiz, resmi
bayramlarda çalıştığımız günler göz
ardı ediliyor” dedi.

Sözleşme yenilenmeli

DİSK’e bağlı İletişim-İş tarafından
yapılan açıklamada, “Artan yoksul-
luğa, zamlara karşı yeni sözleşmele-
rinde var olan hakların arttırılması ve
maaşlarında ve sosyal haklarında iyi-
leştirme beklenirken, PTT tam tersi
taşeron işçilerin kazanılmış haklarını
elinden alacak iş sözleşmesi dayat-
masına gitmiştir. Geçmiş dönemler-
deki zam oranının yarısı kadar

zammı dayatan işveren, işçilerin yol
ve yemek parası ile bu kaybın gideril-
diğini öne sürmektedir” dendi. “İşçi
arkadaşlarımız Türkiye’nin birçok
yerinde bu sefalet sözleşmesini kabul
etmeyeceklerini dile getirerek iş bırak-
mış ama bizlere gelen bilgiye göre
kabul etmeyen işçiler atılıyor” denilen
açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“İletişim-İş olarak PTT yönetiminin
bu hak gasbına yönelik sözleşmesini
geri çekmeye ve işçilerin taleplerini ve
ülkedeki ekonomik süreci göz önüne
alan bir yeni sözleşme ortaya koy-
maya, PTT’de örgütlü olan tüm sen-
dikaları da bu sözleşmeye karşı ortak
bir mücadele hattının örgütlenme-
sine yönelik adımlar atmaya çağırı-
yoruz. Sefalet sözleşmesine karşı
direnen posta işçilerinin yanında ol-
maya devam edeceğiz.”

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1666310)

Genel Müdürlük A ve B Blok Merkez Santrallerinin Versiyon Güncellemesi İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu
İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik
ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN :2022/728044
1-İdarenin
a) Adı :İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ) GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi :Güzeltepe Mahallesi Osmanpaşa Caddesi No:7 34060 

Eyüpsultan/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası :(0212) 301 11 14 - (0212) 321 77 19
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği
internet sayfası :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı :Genel Müdürlük A ve B Blok Merkez Santrallerinin Versiyon 

Güncellemesi İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı :2 kalemden oluşan Genel Müdürlük A ve B Blok Merkez 

Santrallerinin Versiyon Güncellemesi İşi (Hizmet Alımı)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü 
A ve B Blok Eyüpsultan/İSTANBUL

ç) Süresi/teslim tarihi :İşe başlama tarihinden itibaren 365(ÜçyüzAltmışBeş) gündür
d) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :25.08.2022 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri 
(e-tekliflerin açılacağı adres) :İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü Güzeltepe 

Mah. Osmanpaşa Cad. No:7 A Blok Üst Zemin Kat 07 Nolu Oda 34060 
Eyüpsultan/İSTANBUL

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara
ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına
(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla 
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da
serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği
tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin
% 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler
veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Telefon santrallerinin bakım veya onarım işlerini yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin 
e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale
yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci 
maddesine göre açıklama istenecektir.

GENEL MÜDÜRLÜK A VE B BLOK MERKEZ SANTRALLERİNİN VERSİYON
GÜNCELLEMESİ İŞİ

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ANIL BODUÇ

KOLE DEGILIZ
EMEKCIYIZ!
KOLE DEGILIZ
EMEKCIYIZ!
KOLE DEGILIZ
EMEKCIYIZ!
KOLE DEGILIZ
EMEKCIYIZ!
KOLE DEGILIZ
EMEKCIYIZ!
KOLE DEGILIZ
EMEKCIYIZ!
KOLE DEGILIZ
EMEKCIYIZ!
PTT AŞ bünyesinde taşeron olarak çalışan işçiler kendilerine önerilen sözleşmenin
adaletsiz olduğunu belirterek karşı birçok ilde iş bıraktı. PTT AŞ yeni sözleşme 
döneminde zam oranlarını düşürmek istedi. İşçiler, “Bize önerdikleri sözleşme, 
kölelik sözleşmesi. Biz köle değiliz, emekçi insanlarız, hakkımızı istiyoruz” dedi

PTT açıklama yaptı
PTT-Sen Genel Merkezinden
yapılan açıklamada, “Talebimiz
çok açıktır, eski sözleşmelerimi-
zin yeniden düzenlenip önü-
müze koyulmasını 14 bin
taşeron işçi için istiyoruz. 
Talebimiz gerçekleşene kadar
dağıtım merkezlerimizde bekli-
yoruz. Çocuklarımızın, bizlerin
geleceği için kurumun tüm yü-
künü sırtlanmış biz taşeron iş-
çilerin bu talebinin dikkate

alınacağını umuyoruz.
Bize destek olun, 

her gün evinize
misafir olan taşe-

ron işçiler
hakkını
alsın”
dendi. 

Sen misin sendikalı olan!
Sunny Atmaca Bilgisayar'da sendikalaşan 20 işçi işten atıldı. Özçelik-İş’te örgütlenen Atmaca
Bilgisayar işçileri, “Çoğunluk onayımız geldi iki gün sonra 20 arkadaşımız işten çıkarıldı" dedi

İstanbul Esenyurt’ta bulunan Samsung’a üre-
tim yapan Sunny Atmaca Bilgisayar’da Hak-İş’e
bağlı Özçelik-İş’te örgütlenip yetki çoğunluğu

alan işçilerden 20’si işten atıldı. 60 işçiyi ise izne çıkaran At-
maca Bilgisayar patronu, 200 işçinin çalıştığı fabrikada
işten atma gerekçesi olarak küçülmeye gitmeyi öne sürdü.
Her gün 16.00 ve 18.00 saatleri arasında Atmaca Bilgisayar
önünde eylem yapan işçiler direnişlerinin
7. gününde. İşe iade edilmeyi ve sendikal
haklarının tanınmasını isteyen işçiler talep-
leri karşılanana kadar eylemlerine devam
edeceklerini söyledi.Sendikalaşmak suç
değildirİşten atılan bir Sunny Atmaca Bil-
gisayar işçisi, “Fabrika içerisinde sıkıntıları-

mız çoktu, patronlara bunları söylediğimizde çözüm bul-
madılar. Hem mesai saatleri hem iş yükü katlanılmaz hal
aldı. Biz de sendikalaştık. Yeterli çoğunluğu da aldık. Ba-
kanlıktan yetki onayı geldikten iki gün sonra 20 işçiyi işten
attılar” dedi. 200 işçinin çalıştığı Atmaca Bilgisayar’da yet-
kiyi aldıklarını söyleyen işçi yaklaşık 1500 işçinin çalıştığı
Atmaca Elektronik’te de örgütlenmeye çalıştıklarını anlata-

rak, “İki fabrikadan da işten atılan işçilerin
eylemlerine destek veren işçiler var. Patron
60 işçiyi izne çıkardı, Atmaca Elektronik’ten
de 10 işçiyi işten atmışlar. Mücadelemiz
devam ediyor. Sendikalaşmak suç değil,
haktır. İşe iade edilene kadar eylemlere
devam edeceğiz” diye konuştu. 
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Siyasette taşlar yerine
oturmuş değil

INGENICO Marka, IDE280 Model,
17020DE20087158 seri numaralı, JI20087158 sicil

numaralı, ONUR PERAKENDE VE TOPTAN GIDA
MADDELERİ SAN TİC AŞ adına kayıtlı YNOKC ruh-

satımız kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

ZAYİ

Biz hiçbir hattı
durdurmadık

isTanbul Büyükşehir Bele-
diye (İBB) Başkanı Ekrem
İmamoğlu, tüm tünel kazıları

tamamlanan Ümraniye-Ataşehir-Göz-
tepe metro hattında incelemelerde bu-
lundu. Ray döşeme işlemlerinin
başlayacağı hattın Göztepe 60. Yıl Par-
kı’ndaki şantiyesini, Kadıköy Belediye
Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve Kartal
Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ile bir-
likte ziyaret eden İmamoğlu, İBB Genel
Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin tara-
fından projenin geldiği aşamayla ilgili
bilgi aldı. Kazı işlemini gerçekleştiren
son TBM’in (tünel açma makinesi) çı-
karılışını yerinde izleyen İmamoğlu, ga-
zetecilerin, “Kamuoyunda
durdurulduğu iddiaları gündeme gelen
hatlarda son durum nedir” sorusuna şu
yanıtı verdi:

Yolumuza devam edeceğiz

“Bizim durdurduğumuz hiçbir hat yok.

Hatların iki tanesi; Pendik-Kaynarca-
Tuzla hattı ve Kirazlı-Halkalı hattının
durdurulma sebebi şu: Malum Cum-
hurbaşkanlığı bir genelge çıkarttı ve
yüzde 10 bitirimin altında kalan işlerle
ilgili müteahhitler, tek taraflı sözleşme-
lerini feshedebiliyorlar. Kirazlı-Halkalı
ve Pendik-Kaynarca-Tuzla hattı da bu
oranın altında duruyordu, bir tanesi çok
az bir limitle. Ve bu haklarını müteah-
hitler biz istemememize rağmen, kullan-
dılar. Bizim değil, Cumhurbaşkanı’nın
aldığı kararın gereğini yürüttüler. Biz de
şimdi ikisiyle ilgili, yeni ihale hazırlığı
içerisindeyiz. Hatta bu ayın içinde hız-
lıca ihaleye çıkıp, iki hatta da yolumuza
devam edeceğiz.”

Metro hattı neredeyse sıfırdı

“Göztepe-Ataşehir ve Ümraniye hattı-
mız da bizim en çok önem verdiğimiz,
Anadolu yakasında Dudullu- Bostancı
hattı gibi, çok önem verdiğimiz hatlar-

dan bir tanesi. Sebebi nedir? Şundan
öncelikli olması: Malum ‘Finans-
kent’in, daha doğrusu ‘Finans Mer-
kezi’nin devlet tarafından yapılması,
birçok bankanın oraya taşınacak ol-
ması ve bu metro hattının da onun al-
tından geçiyor olması. Yani biz
aldığımızda, bu metro hattı neredeyse
sıfır düzeyindeydi. Süreci biz başlattık
ve hızlı bir biçimde yürüttük. İşte
bugün görüyoruz ki, 2 yıldan biraz
fazla bir zamanda TBM kazılarını bi-
tirmiş olduk. Bu anlamda etkili bir bi-
çimde devam ediyor. Vardiyalı sisteme
arkadaşlar geçtiler. En yoğun şantiyele-
rimizden bir tanesi. Öz kaynakla des-
teklediğimiz bir proje durumunda.”

8 aydır onay bekliyoruz

“Üzülerek söylüyorum ki; Finans Mer-
kezi’nin altından geçen eylül, ekim
ayında 80 bin kişiye yakın insanın
orada çalışacağından bahsedilen bir
merkezin ihtiyacını karşılayacak olan
bu hattın, yaklaşık 8 aydır Hazine
onayı için bakanlıkta imzası bekliyor
75 milyon Euro’luk kredimiz için. Tam
8 aydır. Bunu defalarca söyledik. Sağ-
dan soldan ilettik. Kendileriyle yazıştık.
Ama hiçbir cevap alamadık. Lütfen
onu da imzalarlarsa bir an önce, Göz-
tepe-Ataşehir-Ümraniye hattımız, en
azından hızına daha da hız katacak.
Bunu bekliyoruz. Önem verdiğimiz
hatlardan birisi. Şu an yüzde 50’nin
biraz üzerine çıktık burada iki yılda.
2024’ün ilk aylarında da açmayı planlı-
yoruz. Böyle bir süreci var. Başarılar
dileriz ekiplerimize.” 
SELVİ SARITAÇ

Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne
bağlı olan saha yıkama ekibi, ot
biçme ekibi, yeraltı-yerüstü kon-

teyner yıkama ekibi, saha denetim ve te-
mizlik ekibi Temmuz ayı faaliyet çalışma
raporunu paylaştı. Rapora göre; ekipler,
yol kenarlarında ve tüm yeşil sosyal alan-
larda ot biçme ve tırpan çalışmalarını ta-
mamladı. Ekipler, Temmuz ayı süresince
Maltepe merkez meydan, Maltepe Merkez
Cami yolu, Başıbüyük Marmara Diş Fa-
kültesi, Süreyyapaşa Hastanesi çevresi,
Maltepe Emniyet Müdürlüğü yolu, Ata-
türk Caddesi yürüyüş yolu, Yalı Mahallesi
Rıhtım Caddesi, Esenkent Mahallesi mi-
nibüs durağı ve halı saha yıkama, Büyük-
bakkalköy yolu, Marmara Üniversitesi
yolu, Maltepe Cezaevi yolu,  Maltepe Be-
lediyesi Tıp Merkezi, Avrasya engelliler
okulu önü, Feyzullah Caddesi,  Cevizli
Mahallesi, Tınaztepe Sokak, Altayçeşme
Mahallesi İstiklal Caddesi, Saka
Sokak,Altayçeşme Mahallesi Adalı Sokak,
Bağdat Caddesi, İnönü Caddesi, Feyzul-
lah Caddesi, Çam Sokak, Başıbüyük Ma-
hallesi Kaysuk sokak, Yalı Mahallesi
Rıhtım Caddesi, Beşçeşmeler meydan,
Atatürk Caddesi yıkama çalışması, Mal-
tepe Stadı, 70 Evler Huzurevi, Türkan
Saylan Kültür Merkezi ve çevresi, bay-
ramda Maltepe geneli ibadethanelerin yı-
kanması ve genel temizliği, Gülsuyu
Mahallesi, Lefke Sokak, Doğan Sokak ve
Bilginer Sokak yıkama çalışması ve Başı-
büyük Mahallesi Mezarlık Caddesi yı-
kama çalışması, Gülensu Mahallesi Emek
Caddesi, Zümrütevler Mahallesi Cumhur
Sokak yıkama çalışması gerçekleştirildi.

ayhanongun@gmail.com 
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Z amanında bile yapılsa bir yıldan az bir zaman
kaldı seçimler için
Tüm siyasi partiler hayli zamandır seçim 

atmosferine girdi ve çalışmalarını yoğun bir şekilde
sürdürüyor.

Şu anda seçimleri etkileyecek üç siyasal odak var.
Halen iktidarda bulunan AK Parti ve MHP’nin

içinde bulunduğu Cumhur ittifakı.
Bu ittifaka Büyük Birlik Partisi ve koşulsuz olarak

Vatan Partisi de destek veriyor.
İkinci odak Millet İttifakı.
Sosyal Demokrat olduğu iddiasında bulunan Kılıç-

daroğlu’nun CHP si ve solda olmayan, muhafazakar,
liberal, milliyetçi ve de bir kısım ülkücülerin yer aldığı
5 sağ parti.

Üçüncü yol olarak da adlandırılan HDP nin başını çek-
tiği, henüz tam olarak adı konmamış demokrasi ittifakı.

Aslında tüm bu siyasi iş birliklerine ittifak demek
te pek doğru değil.

Çünkü birbirleriyle pek ortak yanları olmayan, ya-
pılacak ilk seçimlerde mevcut tek adam iktidarını in-
dirip, yerine geçmek isteyen bir seçim iş birliği.

Bu mevcut ittifakların dışında kendilerine siyaset
sahnesinde yer edinmek isteyen kişi merkezli kimi
partilerin de seçim yarışında yer alacak olması nede-
niyle tarihimizin belki de en renkli ve de en önemli se-
çimine tanık olacağız.

Siyasi partiler kuşkusuz iktidarı hedefler.
En azından kitlelerini bu hedefe yönelik olarak ör-

gütler ve peşlerinde sürükler.
Ancak varılmak istenen hedeften daha önemli olan

siyasi partilerin toplumun hangi kesimini temsil ettiği
ya da kimler tarafından desteklendiğidir.

Geçmişte milliyetçi-muhafazakar-liberal ve hatta
kimi sol kesimlerde destek gören, 20 yıldır ülkeyi yö-
neten ama an itibariyle yönetememe aczi içerisinde
ülkeyi sonu belirsiz karanlıklara sürükleyen AK Parti-
nin kimleri temsil ettiğini bilen var mı?

Geçmişin Anavatan partisi gibi her görüşü içinde
barındıran ana muhalefet partisi CHP, hangi sınıfsal
ya da sosyoljik tabana oturuyor?

Son zamanlardaki seçim iş birliği politikalarında
başarılı olduğunu kabul etmemiz gereken Genel Baş-
kan Kemal Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanlığına layık
görmeyenler bu partide.

Onun Alevi kimliği üzerinden yıpratılmasına çanak
tutanlar yine aynı parti içerisinde fırsat kolluyorlar.

Hiçbir önkoşul olmadan geçtiğimiz yerel seçim-
lerde CHP’ye destek veren HDP’yi terörist olarak ta-
nımlayan, iki yüzlü politikaların sahipleri hala parti
içerisinde çok etkili konumdalar.

Kimileri de mahcup, utangaç tavırlarla sürekli
HDP ile aralarına mesafe koyarak ama onun desteği
olmadan iktidar olunamayacağını bildikleri için ara
sıra suya tirit açıklamalarla vaziyeti kurtarmaya çalı-
şıyorlar.

İYİ Parti, kısa zamanda en çok oyunu artıran parti
olarak Millet ittifakı içerisinde pazarlık şansını ar-
tırma peşinde.

Siyasi yelpazenin merkezinde bulunan boşluğu dol-
durmaya aday olsalar da içlerindeki eski ülkücülerin
milliyetçi söylemleri kimi zaman ırkçı ve şoven tavır-
lara dönüşebiliyor.

Meral Akşener katalizör olmaya çalışsa da HDP
konusunda politikasını netleştirmeyen bir İYİ Parti
zaman içerisinde sağa kaymaya mahkum görünüyor.

Bu durumda İYİ Partinin hangi sosyal kesime
hitap ettiğini ya da yaslandığını anlayabilmek pek
mümkün görünmüyor.

HDP, PKK ile birlikte anılmak ve sürekli olarak si-
yaset dışına itilmeye çalışılmasından rahatsız, kendi-
sini doğru ifade edebilme mücadelesi veren, kitle
tabanı en sadık parti.

Ağırlıklı olarak Kürt seçmenlerin destek verdiği
HDP için yoksul ve emekçi kesimlerin ilgi gösterdiği
bir parti diyebiliriz ama sınıfsal olarak kimleri temsil
ettiği konusu netlik kazanmış değil.

Aslında bu konuda en net ve açık parti, Türkiye 
İşçi Partisi.

İdeolojik parti kimliğinden sıyrılıp yoksul halkın ve
emekçilerin  

partisi olma yolunda çok önemli bir aşama 
gösteren TİP, özellikle de genç seçmenler nezdinde
azımsanmayacak bir desteğe sahip.

Yukarıda yapmaya çalıştığım tespitlerden yola 
çıkarak şunu söylemek mümkün.

Türkiye’de henüz siyaset gerçek renklerine 
bürünmüş değil.

Siyasi partiler gerçek kimliklerine kavuşmuş değil.
Öte yandan seçmen de siyasi tercihini belirlerken

eskisi kadar katı ve tutucu davranmıyor.
Ekonomik ve sosyal politikaları birbirlerine yakın

partiler arasında akışkanlık bir süre daha devam 
edecek gibi görünüyor.

Seçimler sonrası mevziler yeniden belirlenecek, 
siyaset yapma biçimleri ve siyasetin dili değişecek, 
siyasi partiler halkın ilgi ve beklentilerine uygun poli-
tikalar çerçevesinde kendilerini yenilemek zorunda
kalacaklar.

En önemlisi de her şeyi kendinden menkul gören,
nevi şahsına münhasır kişi odaklı partiler tarihin çöp-
lüğünde yok olacak.

Çünkü artık mücadele emeğiyle geçinen yoksul ve
dürüst kitlelerle, bu kitlelerin çaresizliğini fırsat bile-
rek halkı iliklerine kadar sömüren kapitalist sistem ve
onun yandaşları arasında olacak.
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Bakırköy Belediyesi tarafından 
yapılan ihale ile henüz hangi şir-
kete devir edildiği bilinmeyen nikah
salonu; içine yapılacak büfe, kafe-
terya ve dükkanlarla birlikte 29 yıl
müteahhit tarafından kullanılacak.

B akırköy Belediyesi tarafından ya-
pılan ihale ile henüz hangi şir-
kete devir edildiği bilinmeyen

nikah salonu; içine yapılacak büfe, kafe-
terya ve dükkanlarla birlikte 29 yıl müte-
ahhit tarafından kullanılacak.
Yap-işlet-devret yöntemi ile 3.248,21
metrekare olarak belirlenen inşaat ala-

nında yapılacağı belirtilen yerler ise şöyle: bodrum,
zemin, birinci kat ve ikinci kattan oluşan Bakırköy
Belediyesi Kültür Merkezi ve Evlendirme Dairesi; 1
adet Davet ve Balo Salonu, 1 adet büfe, 2 adet nikah
salonu, 2 adet gelin odası, 1 adet takı ve fotoğraf
Alanı, 1 adet kafeterya, 1 adet kokteyl salonu, 4 adet
dükkan gibi mağazalar. Ayrıca bu yapılara ek olarak
2071,77 metrekarelik alan da binaları yapan müte-
ahhidin kullanımına verilecek.

Mülki amirler nikah seyredecek

Belediye hizmet binasının da olduğu parselin hemen
yanında Kaymakamlık ve Emniyet Hizmet Alanı ol-
duğu görülüyor. Yeni yapılacak kaymakamlık ve em-

niyet binasıyla birlikte, belediye hizmet binası da ta-
mamlanınca, ilçenin mülki amirlerinin sık sık nikah
seyredeceği ön görülüyor.  İhale ilanında, söz ko-
nusu nikah salonunun yine yapımı yaklaşık 6 yıldır
devam eden Belediye Hizmet Binası ile aynı parselde
bulunduğu, belediyenin yaptığı planda söz konusu
parselin ‘Kentsel Hizmet Alanı’ olarak belirtildiği gö-
rülüyor.  Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne
baktığımızda ise "Kentsel Hizmet Alanı" şeklinde ta-
nımlanmış bir alan olmaması dikkat çekti. 

Akıllarda soru işaretleri kaldı

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde "Belediye
Hizmet Alanı ve Resmi Kurum Alanı" tanımlama-
larının ne olduğu, bu alanda hangi yapıların yapıla-
bileceği tanımlanmışken,  "Kentsel Hizmet Alanı"
nedir tanımlanmamış. Yönetmelikte tanımı olma-
yan ama belediyenin yaptığı planda belirtilen
"Kentsel Hizmet Alanı" içine ne tür binalar yapıla-
bilir yahut yapılamaz belli değil. Belediyenin söz
konusu inşaat alanı için "Kentsel Hizmet Alanı" 
tanımlaması akıllarda soru işareti bıraktı. 

ÖZEL HABER
SELVİ SARITAÇ

Binalar kaderine terk edildi
Öte yandan Bakırköy Belediye-
si'nin yapılan ve kullanılmayan
nikah salonu da ayrı bir tartışma
konusu olarak zihinlerde can-
landı. Hatırlanacağı üzere geç-
miş dönem Belediye Başkanı
Ateş Ünal Erzen tarafından, Ata-
köy’de nikah salonu olarak açılışı
yapılan bina, Belediye Başkanı
Bülent Kerimoğlu tarafından 2,5
yıl atıl bırakıldıktan sonra, önce
öğretmenevi daha sonra mev-
zuata uydurulamadığı için eği-
timciler lokali olarak tekrar
açılmış, açıldıktan kısa bir süre
sonra da kaderine terk edilmişti.
Şimdilerde atıl bir şekilde duran
binanın, yine birilerine devir edi-

leceği iddia ediliyor. Yine Bülent
Kerimoğlu yönetimindeki Bakır-
köy Belediyesi, içerisinde nikah
salonu da bulunan Yunus Emre
Kültür Merkezi önündeki ağaçlık
alana Nisan 2017’de beton dök-
mek sureti ile nikah için kul-
lanma girişiminde bulunmuş,
vatandaşın tepkisi üzerine dökü-
len betonlar sökülmüştü. Şimdi-
lerde mini kır düğünü konsepti ile
nikah öncesi kokteyl yapılan bir
alan olarak kullanılıyor.

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

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

yüzde 7,4 artş gerçekleşti 

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

Sevgi 
Emanet

 
 

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

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

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

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

yüzde 7,4 artş gerçekleşti 

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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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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NÜKLEER SILAHLAR FACIADIR
Birleşmiş Milletler (BM) Genel 

Sekreteri Antonio Guterres, Nükleer 
Silahların Yayılmasının Önlenmesi 
Antlaşması Konferansı’nda yaptığı 
konuşmada, “İnsanlık için nükleer 

facia, bir yanlış anlaşılma ya da 
hesaplamanın ötesinde” dedi

NÜKLEER Silahların Ya-
yılmasının Önlenmesi Ant-
laşması’na her zamankinden 

daha fazla ihtiyaç olduğunu ifade 
eden Guterres, “Soğuk Savaş’ın 
sona ermesiyle birlikte aralanan 
bulutlar, bir kez daha toplanıyor. 
Şimdiye kadar olağanüstü şanslıy-
dık. Ama şans, bir strateji değildir. 
Nükleer çatışmaya dönüşen jeopo-
litik gerilimlere karşı bir kalkan da 

değildir. Neredeyse 13 bin nük-
leer silah şu anda dünya çapında 
cephaneliklerde tutuluyor” dedi. 
Guterres, nükleer facia tehdidini 
ortadan kaldırmak için hala bir 
şans olduğunun altını çizerek, 
“Belirli bir felaketten kaçınmaya 
yardımcı olmak ve insanlığı nükle-
er silahlardan arınmış bir dünyaya 
doğru yeni bir yola sokmak için 
bir fırsatımız var. Aynı zamanda 

bu anlaşmayı güçlendirmek ve 
endişe verici durumlara uygun 
hale getirmek için bir şansımız var. 
Gelecek nesiller, uçurumdan geri 
adım atma taahhüdünüze güveni-
yor. Dünyayı bulduğumuzdan daha 
iyi, daha güvenli bir yer olarak 
bırakmak için ortak bir yükümlülü-
ğümüz var. Nükleer facia bulutunu 
bir kez daha kaldırma şansımız 
var” diye konuştu. DHA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 
Odesa limanının çalıştığını ancak ihtiyatlı 
olmaları gerektiğini belirterek, “Rusya’nın 
Ukrayna ihracatını bozmaya çalışmaktan ka-
çınacağı yanılsamasına sahip olamayız” dedi

YANILSAMALARA 
KAPILAMAYIZ

İSRAİL hükümeti açık-
lamasında “Hükümet 
bugün, Başbakan Yair 

Lapid ve Bölgesel İşbirliği 
Bakanı Esawi Frej’in ‘Ürdün 
Geçidi’ projesinin uygulan-
masını hızlandırma önerisini 
onayladı” denildi. Ürdün Ge-
çidi, İsrail Devleti ile Ürdün 
Haşimi Krallığı arasındaki 
ortak sanayi bölgesi projesidir 
ve ilk olarak 1994 barış anlaş-
ması müzakereleri sırasında 
önerilmişti. Proje kapsamında 
iki ülkenin sınırında bir sanayi 
bölgesi olacağı, İsrailli ve 
Ürdünlü girişimcilerin ve iş 

adamlarının doğrudan iletişim 
kurmasını sağlayacağı ifade 
edildi. Bölgenin kalkınmasına 
ve güçlenmesine büyük katkı 
sağlayacak bir atılım olduğunu 
ifade eden Başbakan Lapid, 
projeyle ilgili son detayların 
geçen hafta Amman’daki Kral 
II. Abdullah ziyareti sırasında 
ele alındığını ifade etti. İsrail 
Başbakanı Lapid konuyla 
ilgili “Bu, her iki ülkede de 
istihdamı artıracak, ekonomik 
ve diplomatik ilişkilerimizi 
geliştirecek, iki ülke arasındaki 
barış ve dostluğu artıracak bir 
girişimdir” dedi.

RAZONRAZONii YOLA CIKTI YOLA CIKTI

ALEXANDER Historical 
Auctions adlı müzayede 
evi, 28 Temmuz günü 

başlattığı açık arttırmayla ara-
larında Hitler’in saatinin de bu-
lunduğu bir dizi askeri ve kişisel 
eşyanın satışını gerçekleştirdi. 
Saat, Hitler’e 44’üncü doğum 
günü sebebiyle verildiği ifade 
edildi. Saatin nasıl elde edildiği-
ne dair yapılan açıklamada mü-
zayede evi “Bu inanılmaz saat, 
4 Mayıs 1945 Cuma günü, saati 
‘savaş ganimeti’ olarak ele geçi-
ren bir Fransız askerinden gelen 
sarsılmaz bir doğrudan kökene 
sahip” ifadelerini kullandı. Saat 
1.1 milyon dolara satılırken aynı 
açık artırma satışında Hitler’e ve 
Nazi işaretleri taşıyan altın şahin 
arması 200 bin dolara satıldı. 
Satılan yüzlerce eşya arasında 
Hitler’in yaptığı sulu boya resim, 
Hitler’in masa kırtasiye seti, Eva 
Braun’a ait bir elbise, Nazilere 
ait apoletler, madalyalar, ve 
silahlar yer aldı.

Yahudi Birliği çağrı yaptı
Belçika merkezli Avrupa Yahudi 
Birliği (EJA), bu satışları şiddet-

le eleştirdiklerini belirterek sa-
tılan eşyaları ‘tiksindirici’ olarak 
nitelendirdi. 34 Yahudi lideri, 
28 Temmuz’da ortak imzayla 
müzayede evine satışları iptal 
etmeye çağırdı. Birliğin Başkanı 
Haham Menachem Margolin, 
satışın “Nazi partisinin neyi 
temsil ettiğini idealize edenlere 
yardım sağladığını” belirterek 
bu eşyaların müze ve yüksek 
öğrenim kurumlarına ait olması 
gerektiğini vurguladı.    

Hitler’in kol saati 
ELEŞTIRILIYOR

NATO’NUN Kosova Gücü (KFOR), 
Kosova-Sırbistan sınırında yaşananla-
rın yakından takip edildiğini belirtti. 

Yapılan paylaşımda, helikopterden araziye 
bakan bir askerin bulunduğu fotoğraf da yer 
aldı. Fotoğrafla birlikte yapılan açıklamada 
ise “KFOR, yerel ve uluslararası güvenlik 
örgütleriyle Kosova’nın kuzeyindeki du-
rumu yakından izliyor. Birleşmiş Milletler 
(BM) yetkisi kapsamında, KFOR, Kosova’yı 
güvende tutmak için gerekli önlemleri alma-
ya hazır, güvenliğe güçlü bağlılığını sürdürü-
yor” denildi.

KREMLİN Sözcüsü Dmit-
riy Peskov, ABD Tem-
silciler Meclisi Başkanı 

Nancy Pelosi’nin olası Tayvan 
ziyaretinin bölgedeki gerginliği 
artırdığını belirterek, “(Pelosi’nin 
Asya turu) Bu turla ve olası bir 
Tayvan ziyaretiyle bağlantılı her 
şey tamamen kışkırtıcı nite-
liktedir. Durumu kışkırtırken, 
gerginliğin artmasına yol açıyor.” 

dedi. Pelosi’nin Tayvan’ı ziyaret 
edip etmeyeceğinin henüz netlik 
kazanmadığına işaret eden Pes-
kov, “Bu turla ve olası bir Tayvan 
ziyaretiyle bağlantılı her şey 
tamamen kışkırtıcı niteliktedir. 
Durumu kışkırtırken, gerginliğin 
artmasına yol açıyor.” ifadelerini 
kullandı. Peskov, Rusya’nın geliş-
meler hakkında Çin’le tümüyle 
bir dayanışma içerisinde olduğu-

nu vurgulayarak, “Elbette, bir 
kez daha Çin ile tam bir daya-
nışma içerisindeyiz. Bu konuda-
ki çok hassas tavırlarını anlıyo-
ruz ve haklılar.” dedi. ABD’nin 
bu hassasiyete saygı göstermek 
yerine çatışmacı bir tutum ser-
gilediğini belirten Peskov, “Bu 
iyiye işaret değil. Burada sadece 
üzüntümüzü ifade edebiliriz.” 
şeklinde konuştu.

Peskov, başkent 
Moskova’da, 
gündemdeki 
konulara ilişkin 
gazetecilere 
değerlendirme-
lerde bulundu

ABD merkezli müzayede evi Alexander Historical Auctions, Nazi lideri Adolf 
Hitler’e 20 Nisan 1933 tarihinde hediye edilen kol saatinin 1.1 milyon dolara 
satıldığını açıkladı. Satış, bir çok Yahudi topluluğun eleştirilerinin hedefi oldu

İsrail Başbakanı Yair Lapid’in Ürdün Kralı II. Abdullah’ı ziyareti 
sonrasında İsrail Hükümeti, bugün açıklama yaparak iki ülke 
sınırındaki ortak istihdam ve endüstri parkı projesi olan Ürdün 
Geçidi projesinin hızlandırılmasına karar verildiğini duyurdu

ISRAIL ÜRDÜN IŞBIRLIĞI

ZELENSKİ, 26 bin ton tahıl 
taşıyan geminin yolda olduğunu 
ancak gelecekte yaşanabilecek-

ler konusunda bir sonuca varmanın 
erken olduğunu belirtti. Zelenski, 
“Ancak liman çalışmaya başladı, ihra-
cat trafiği başladı ve bu, dünyada gıda 
krizinin yayılmasını durdurma şansına 
dair ilk olumlu sinyal olarak adlan-
dırılabilir. Şu anda her şey, Birleşmiş 
Milletler ve Türkiye başta olmak üzere 
ortakların sorumluluğunda olan bu 
girişimin güvenlik parametrelerinin 
uygulanmasına bağlı. Rusya’nın Uk-
rayna ihracatını bozmaya çalışmaktan 
kaçınacağı yanılsamasına sahip olama-
yız” dedi.

16 gemi daha bekliyor
Zelenski, dünya gıda pazarına katkıda 
bulunmak için hazır olduklarını, ancak 
güvenliğin önemli bir yer tuttuğunu 
ifade ederek, “Anlaşmaların nasıl 
işleyeceğini ve gerçekten güvenli olup 
olmayacağını göreceğiz. 16 gemi yola 
çıkmak için bekliyor ve biz dünya gıda 
pazarının istikrarına katkıda bulunma-
ya hazırız. Bu devletimiz için de büyük 
fayda sağlıyor. Sadece milyarlarca do-
larlık döviz geliri ile ilgili değil. Yakla-
şık yarım milyon Ukraynalı, ihraç edi-
len tarımsal ürünlerin yetiştirilmesine 
katkı sağlıyor ve ilgili endüstrileri de 
eklersek, bu artı bir milyon iş demek-
tir. Bu nedenle, ihracat girişiminin uy-
gulanmasına devlet tarafından gereken 
özen gösteriliyor. Halkımızın buna çok 
ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

NATO’DAN
Kosova paylaşımı

Türkiye’nin öncülüğünde 
Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş 
Milletler’den (BM) yetki-

lilerle yapılan toplantılar sonucu 
varılan Tahıl Koridoru anlaşması 
kapsamında Ukrayna’ya ait Razoni 
adlı gemi Odesa limanından ayrıl-
dı. Ukrayna Altyapı Bakanı Olek-
sanr Kubrakov, geminin limandan 
ayrıldığı anlara ilişkin görüntüleri 
paylaştı. Geminin İstanbul ve 
Çanakkale boğazlarından geçerek 
Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki 
limana ulaşması bekleniyor.

Birleşmiş Milletler memnun
Öte yandan konuya ilişkin Birleş-
miş Milletler’den (BM) yapılan 

yazılı açıkla-
mada, “Ge-
nel Sekreter 
26 Şubat 
2022’den bu 
yana Ukrayna’nın Odessa lima-
nından ayrılan ilk ticari gemi olan 
M/V Razoni’nin hareketini içten 
bir memnuniyetle karşılıyor. 22 
Temmuz’da İstanbul’da imzalanan 
Karadeniz Tahıl Girişimi kapsa-
mında yola çıkan ilk gemi olan 
M/V Razoni Lübnan’ın Trablus 
limanına 26,527 ton mısır taşıyor. 
Mevcut tahıl ve gıda maddeleri-
nin küresel pazarlara taşınmasını 
sağlamak insani bir zorunluluk. 
İlk geminin hareketi BM’nin 

himayesinde, Ukrayna, Rusya ve 
Türkiye’den temsilcilerin yer aldı-
ğı İstanbul’da kurulan Müşterek 
Koordinasyon Merkezi’nin kolek-
tif bir başarısıdır. Merkez kuruldu-
ğundan bu yana BM’nin desteğiyle 
taraflar girişim ile varılan anlaşma-
ları uygulamaya koymak için durup 
dinlenmeden çalışıyor. Genel 
Sekreter bu çabalardan memnuni-
yetini ve Türkiye’nin liderliğinden 
dolayı minnettar olduğunu dile 
getirdi. Genel Sekreter Müşterek 
Koordinasyon Merkezi’nin yorul-

mak bilmeyen çabaları, genel gö-
zetimi ve koordinasyonu sayesinde 
ilk geminin Odessa Limanı’ndan 
güvenli bir şekilde ayrılmış olma-
sından duyduğu memnuniyeti ifade 
etti.  Genel Sekreter bu geminin 
imzalanan girişim uyarınca sefere 
çıkacak birçok ticari geminin ilki 
olacağını ve bunun özellikle insani 
olarak en kırılgan durumdakiler 
için küresel gıda güvenliğinde çok 
ihtiyaç duyulan istikrar ve rahatla-
mayı getireceğini umuyor” ifadele-
rine yer verildi. DHA

Ukrayna’nın tahıl gemisi Razoni, Odesa limanından ayrılarak Lübnan’ın 
başkenti Beyrut’a doğru yola çıktı. Gemi, İstanbul Boğazı’ndan geçecek

Dmitriy Peskov: Tayvan ziyareti kışkırtıcı 
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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.
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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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HAYRANLARINA SESLENDI

Zülfü Livaneli, tarihî notlardan 
yola çıkarak okurlarıyla buluşan 
“Kaplanın Sırtında” romanın-

da, İstanbul’dan gönderilen yüksek 
rütbeli subaylar ve memurlar teker 
teker suikasta uğradığı için “yürek” 
sıfatıyla anılan korku şehri Selanik’e 
sürgün edilen Sultan Abdülhamid’in 
yaşadıklarını, hükümdarlık anlayışı 
ve psikolojik çözümlemeler arasında 
köprü kurarak anlatıyor. Diplomat Öz-
dem Sanberk’in “muhteşem roman” 
olarak nitelediği “Kaplanın Sırtında”, 
her yönden eleştirel bir okuma vade-
derken; sürgün edilmemiş de tatile 
çıkmış gibi saraydaki eşyalarını iste-
yen, temizlik hastalığı nedeniyle günde 
bir şişe kolonya bitiren padişahı hiç 
bilinmeyen yönleriyle ele alıyor.

Fransızların “Kızıl Sultan” dediği; 
Edward Joris’in başarısız girişiminin 
ardından suikastçıyı şanlı bir avcı 
olarak niteleyen Tevfik Fikret’in,“-
Bir Anlık Hatırlama” ağıdını yaktığı; 
Mehmet Âkif’in Fransızlardan daha 
da ileri giderek “Kızıl Kâfir” lakabını 
taktığı ve “Yıldızdaki Baykuş” şeklinde 
andığı Sultan Abdülhamid, “Kaplanın 
Sırtında”da “insan” kavramı üzerinden 
yeniden değerlendiriliyor. Sürgündeki 
ilk gecesinde, odasına getirilen don-
durmayla zehirleneceğini düşünen ve 
ömrü öldürülmek korkusuyla geçen bir 
padişahın yaşadıklarına daha nesnel 
bir bakış sergileniyor.

Kitabın sonunda söyleşi var
“Kaplanın Sırtında”, Sul-
tan Abdülhamid’in Sela-
nik’teki en özel anılarına, 
istibdat rejimi nedeniyle 
kendisine düşman olan 
İttihatçı Doktor Hüseyin 
Atıf Bey’in her detaya 
yer veren günlüğünden 
yola çıkarak ışık tutuyor. 
Kitabın sonundaki QR 
kod ile okurlara sunulan, 
sorularıyla ve kitabın 
yazım sürecinde verdi-
ği fikirlerle “Kaplanın 

Sırtında”ya büyük katkıları bulunan 
Sırrı Süreyya Önder ile Zülfü Livaneli 
söyleşisi, Türkiye’nin geçmişten bugü-
ne Avrupalılaşma sürecinin de panora-
masını çiziyor.

Kavgaların ötesinde bir roman
Söyleşide Livaneli, hâlen pek çok ideo-
lojide devam eden Sultan Abdülhamid 
tartışmalarına değinerek, “Aslında 
şahıs tartışılmıyor burada, Türkiye’nin 
bir dönemeci tartışılıyor. Tarihteki 
şahsiyetler üzerine siyaset kurmak ve 
‘120 yıl önce şunlar olmuştu, sen kimi 
tutuyorsun?’ diye çarpışmak hakika-
ten doğru bir şey değil.” ifadelerini 
kullanıyor. Livaneli, kitabı yazmaktaki 
asıl amacının, tarihsel bir şahsiyeti 
ve o dönemin koşullarını olduğu gibi 
ortaya koymak olduğunu vurguluyor. 
Bir romancı olarak, politik ve ideolojik 
tartışmaların dışında bir kitap kaleme 
almak istediğinin altını çizen Livaneli; 
üç kıtaya yayılmış bir imparatorluğun 
padişahı ve halifesi olan, “Allah’ın 
yeryüzündeki gölgesi” diye addedilen 
birinin hal’ edilip, Selanik’te boş, met-
ruk bir köşke yerleştirilmesinin hikâ-
yesinin “Kaplanın Sırtında”ya kaynak 
olduğunu ifade ediyor.

Seri halinde devam edebilir
Livaneli, Önder ile söyleşisinde, “Bu 
kitap Abdülhamid’in; Alatini Köşkü’ne 
girişiyle, Selanik’te başlıyor. Ve üç bu-
çuk yıl boyunca hiç görmediği Selanik 
şehrinden ayrılmasıyla bitiyor. Beyler-
beyi Sarayı’na getirilip oraya konuyor. 
Oradaki hayatı da çok enteresan, altı 

yıl orada kalıyor. Belki onu 
da yazarım ileride.” sözleriyle 
yeni bir serinin doğabileceği-
nin bilgisini verdi. Zülfü Liva-
neli tarafından kaleme alınan 
“Kaplanın Sırtında”, İnkılâp 
Kitabevi imzasıyla okurlarıyla 
buluşurken; kitabın arka ka-
pağında İlber Ortaylı, Taner 
Timur ve Ali Yaycıoğlu gibi 
önemli tarihçilerin görüşlerine 
yer veriliyor. Kapak illüstras-
yonları da tarih profesörü Ali 
Yaycıoğlu imzası taşıyor.

TAYLAN DAŞDÖĞEN

Zülfü Livaneli’nin, istibdat rejimiyle akıllarda yer eden ve günümüzde bile 
sert tartışmaların konusu olan II. Abdülhamid dönemine iyi ve kötü yönleriyle 
çift taraflı baktığı “Kaplanın Sırtında” romanı, kısa süre önce İnkılâp Kitabevi 
imzasıyla raflardaki yerini aldı. Kitap tarihteki bir döneme ışık tutuyor

YAPTIĞI müziği “çikolata 
gibi neşe, rahatlama ve zevk 
veriyor” şeklinde yorum-

layan Fransa’nın sevilen sanat-
çısı Dany Brillant,  Türkiye’deki  
hayranları ile buluşmaya geliyor. 
Tunus kökenli Fransız sanatçı 
13 Ağustos 2022 akşamı Harbiye 
Cemil Topuzlu Açıkhava Sahne-
si’nde Sswing, rockabilly, Latin ve 
Fransız chanson etkileri taşıyan 
şarkılarını seslendirecek. Aynı 
zamanda oyuncu da olan Birillant, 
reportuvarını sahne perfororman-

sıyla zengileştirecek. Daha önce 
yaptığı açıklamalarda Türkiye’de 
geniş bir hayran kitlesine sahip ol-
masını “Bence Türkler son derece 
dünyaya açık insanlar ve burası 
pek çok kültürün birlikte yaşadığı 
bir ülke. Müziğimi takdir ettikle-
rini düşünüyorum çünkü 50’li ve 
60’lı yıllar Fransız ruhunu taşıyor. 
Fransız şarkıları çok fazla Ame-
rikan şarkılarını taklit eder, ama 
ben bunu yapmıyorum. Müziğimin 
kimliğini koruyorum ve muhteme-
len bu seviliyor. ” diye konuştu.

Fransız şansonları denince akla Fransız şansonları denince akla 
gelen ilk isimlerden biri olan gelen ilk isimlerden biri olan 
dünyaca ünlü Fransız şarkıcı dünyaca ünlü Fransız şarkıcı 
Dany Brillant, 13 Ağustos Dany Brillant, 13 Ağustos 
Cumartesi akşamı Harbiye Cemil Cumartesi akşamı Harbiye Cemil 
Topuzlu Açık Hava Sahnesi’n-Topuzlu Açık Hava Sahnesi’n-
de….  Biletinal Yaz Koınserleri de….  Biletinal Yaz Koınserleri 
kapsamında sahne alacak olan kapsamında sahne alacak olan 
Dany Birilant Türkiye’deki Dany Birilant Türkiye’deki 
hayranları için video mesaj hayranları için video mesaj 
paylaşımında bulundupaylaşımında bulundu

Parayı temel değer ve iyi yaşamın tek ölçütü sayan anlayışa usta-
lıklı bir eleştiri getiren Molière’in ölümsüz eseri Cimri, Işıl Kasapoğ-
lu rejisörlüğünde ve Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncularının başarılı 
performanslarıyla Atatürk Kültür Merkezinde sahnelenecek

BAŞKENTTE 
CIMRI VAR

FRANSIZ tiyatro devi Mo-
lière’in ölümsüz eseri Cimri, 
4-5-6 Ağustos tarihlerinde 

Ankara Devlet Tiyatrosu yapımıyla 
AKM Tiyatro Salonu’nda sanat-
severlerle buluşacak. Sabahattin 
Eyüboğlu’nun Türkçeye kazandır-
dığı ve dünya tiyatro tarihinin en 
çok sahnelenen oyunları arasında 
yer alan Cimri’nin rejisörlüğünü 
tiyatronun usta ismi Işıl Kasapoğlu 
üstleniyor. Tiyatro seyircisini yüz-
yıllardır ayrıcalıklı kesimlerin para 
sevdasına güldüren Cimri, Paris’in 
burjuva kesiminin çılgınlık düzeyin-
deki para tutkusunu alaya alıyor. 
Molière’in “Dünyadaki insanların 
en az insan olanı, yeryüzündeki can-
lıların en katı yüreklisi, pintilerin en 
pintisi” diyerek anlattığı başroldeki 
Harpagon karakterine ise, Devlet 
Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa 
Kurt hayat veriyor. 

Dekor tasarımının Hakan Dün-
dar’a, kostüm tasarımının Funda 
Karasaç’a, müziklerinin Kemal 
Günüç’e ve ışık tasarımının Osman 
Uzgören’e ait olduğu oyun, güncel-
liğini koruyan eleştirel öyküsüyle 

AKM seyircisine unutulmaz bir seyir 
sunacak.

Yüzyılların eskitemediği öykü
Keskin hicivlerin ön planda olduğu 
komedyalarıyla 17. yüzyıldan beri 
tiyatro sahnelerinin vazgeçilmez 
yazarları arasında yer alan Molière, 
Cimri’de güncelliğini koruyan bir 
öykü anlatıyor. 1600’lerin Parisi’nde 
şatafatlı bir yaşam süren burjuva 
sınıfına odaklanan oyun, ayrıcalık-
lı zümrenin çılgınlığa varan para 
saplantısını konu ediyor. Zengin ke-
simin parayı iyi yaşamın tek ölçütü 
ve temel ahlaki değer olarak gören 
anlayışını gözler önüne seren oyun, 
döneminin de ustalıklı bir eleşti-
risi niteliğinde. Cimri’de Paris’in 
dönem zenginleri, yer yer gülünç-
lüğe ve zavallılığa varan tiplemeler 
olarak sahneye taşınıyor. Paradan 
başka hiçbir şeye değer vermeyen 
karakterler, özlerine ve çevrelerine 
yabancılaşmış, acımasız ve yalnız 
bireyler. İnsanın paraya düşkünlü-
ğünün varabileceği yerleri ustalıklı 
bir komedi ile buluşturan Molière, 
izleyiciyi insan doğası üzerine sorgu-
lamalara sürüklerken kahkahalara 
boğmayı da başarıyor. 

Ay ışığında caz başkadır

Ünlü
tarihçiler
ne dedi?

Güneş parlıyor

AY Işığında Caz Konserleri 
kapsamında gerçekleştiri-
len konser serisinde sahne 

alan; Evrencan Gündüz, Jülide 
Özçelik, Bülent Ortaçgil ve Birsen 
Tezer, binlerce müziksever ile 
Aqua Florya Alışveriş Merkezi 
Amfi alanında buluştu. Konser 
serisi dinleyiciler tarafından büyük 
bir ilgi ile karşılandı. Yoğun ilgi 
gören konser serisi birçok ilke 
de ev sahipliği yaptı. Evrencan 
Gündüz, Aqua Florya AVM’nin 
eşsiz manzarasından etkilenerek 
“Gurme” isimli bir şarkı besteledi. 
Bülent Ortaçgil ilk defa bir alışve-
riş merkezinin sahnesinde yer aldı 
ve 50’uncu Sanat yılına özel yazmış 
olduğu şarkıyı seslendirdi. 10’uncu 
yıl etkinlikleri kapsamında hayata 
geçen Ay Işığında Caz konserleri 
serisi; ağustos ayında Ay Işığın-
da Komedi Festivali ile devam 

edecek. 

Yaşam Merkezi hakkında
Eğlence ve alışveriş keyfini bu-
luşturan Aqua Florya Alışveriş ve 
Yaşam Merkezi, toplam 53.000 
m²’lik kiralanabilir alan üzerinde 
160 mağazası, 1500 araç kapasiteli 
otopark alanı, 900 kişi oturma ka-
pasiteli açık amfi tiyatrosu, 11 adet 
sinema salonu, 52.000 m²’lik pey-
zaj ve yürüme alanları, sergi-kültür 
alanları, 13.000 m²’lik büyük bir 
meydan, açık pazar yeri ve geniş 
marka seçenekleri ile ziyaretçile-
rine hizmet vermektedir. İstanbul 
Florya’da denize sıfır bir noktada 
konumlanan Aqua Florya’nın en 
önemli çekim güçlerinden biri de 
Haziran 2011’de açılan dünyanın 
en büyük tematik akvaryumu olan 
İstanbul Akvaryum’u bünyesinde 
bulundurmasıdır. Bunun yanı sıra 

müşterilerine farklı mutfaklardan 
enfes lezzetler sunan deniz man-
zaralı kafe ve restoranları ile geniş 
amfi tiyatrosunda ev sahipliği 
yaptığı farklı etkinlikler ayırt edici 
özellikleri arasında yer almaktadır. 
Aqua Florya Alışveriş ve Yaşam 
Merkezi, büyüleyici manzarası ve 
size kendinizi özel hissettirecek 
atmosferi ile haftanın 7 günü 10:00 
– 22:00 saatleri arasında açıktır.

İLK albümü Atlantis 
yayınlandıktan sonra çıkış 
parçası “Suçlarımdan Biri” 

ve “NKBI” ile   adından sıkça 
bahsettiren Güneş, “Atlantis” 
Turnesi kapsamında sevenleri ile 
buluşmaya devam ediyor. Her 
konseri binlerce kişi tarafından 
izlenen genç şarkıcının biletleri ise 
satışa sunulduktan hemen sonra 
tükeniyor. Yoğun ilgi ile programı-
na devam eden Güneş, Türkiye’yi 
karış karış gezmeye devam ediyor. 
HipHop ve R&B müzik denilince 
akla ilk gelen isimlerden olan Gü-
neş, “Atlantis” Turnesi kapsamında 
Dorock XL Kadıköy konserini sold 

out ile gerçek-
leştirdi. Tüm 
şarkılarını 
yaklaşık 1000 
ziyaretçi eşli-
ğinde söyleyen 
genç yeteneğe 
sahnede müzi-
ğin her tınısını 
hissettiren 
MOB BAND 
eşlik etti. 
Konser duyurusu yapıldıktan sonra 
çok kısa sürede biletleri tükenen 
sanatçı Türkiye ve yurt dışında se-
venleri ile buluşmaya ve eğlencenin 
nabzını tutmaya devam ediyor.

“KAPLANIN Sırtında, 
Livaneli’nin edebi-
yat hayatında ilginç 
bir çıkış. Sultan II. 
Abdülhamid devrine 
bir de aynanın öbür 
tarafından bakıyor. Bu 
belki çok fazla abartı-
lan Abdülhamid devri 
karşıtı düşünceye karşı 
bir reaksiyon. Temelde 
Sultan Abdülhamid’in 
doktorunun günlükle-
rinden yararlanılmış. 
Tahttan hal’ edilmiş 
sürgündeki Sultan’ın 
perspektifinden sü-
rükleyici bir anlatımla 
Abdülhamid bilançosu 
yapılıyor. Tabii tarihi 
gerçeklerin müsaadesi 
ölçüsünde kurgunun ge-
tirdiği üslup da dikkat 
çekici.” İlber Ortaylı

“Zülfü Livaneli, bu 
kez karşımıza Abdül-
hamid rejimini alışılmış 
klişelerden kurtaran ve 
her yönüyle, özgürce 
gözlerimizin önüne 
seren Kaplanın Sırtında 
adlı sürükleyici roma-
nıyla çıkıyor.” Taner 
Timur

“Zülfü Livaneli geç-
mişin ve geleceğin, dev-
rimin ve çöküşün, bü-
yük hayallerin ve hayal 
kırıklıklarının beraber 
yaşandığı yüklü ve zor 
bir dönemi anlatıyor; 
okuyucularını Osmanlı 
İmparatorluğu’nun son 
yıllarının zihin dünya-
sında samimi ve önyar-
gısız bir yolculuğa davet 
ediyor.” Ali Yaycıoğlu

BBiiR DONEME ISIK R DONEME ISIK 
TUTAN KTUTAN KiiTAPTAP

NERGİZ DEMİRKAYA



Galatasaray’ın Hollandalı sol beki Patrick van Aanholt, “Galatasaray’da oy-
nuyorsanız 13 veya 14’üncü sıralarda olmak için tabii ki oynamıyorsunuz. 

Galatasaray ya şampiyon olur ya da ilk 3’e girer. Her zaman en üst 
seviyede mücadele eder. Biz de geçen sezon gibi bitirmek 

istemiyoruz. Bu sene kupa kazanmak istiyoruz” 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

14 15 MART 2021 PAZARTESİ SPORwww.gazetedamga.com.tr

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 

KUPA KAZANMAK 
ISTIYORUZ

Gala-
tasaray’ın 

31 yaşındaki tecrübeli sol beki 
Patrick van Aanholt, Demirören 

Haber Ajansı’na (DHA) açıklama-
larda bulundu. Yeni sezonla ilgili 

görüşlerini aktaran van Aanholt, 
“Tabi ki büyük beklenti içerisinde-
yim kendimden, yeni bir hocamız var. 
Yeni takım arkadaşlarım var, bundan 
dolayı da büyük bir beklenti içindeyim. 
Başlamak için sabırsızlıkla bekliyorum 
ve umuyorum ki sonunda ligi Galata-
saray’ın hak ettiği yer olan en tepe de 
bitireceğiz” şeklinde konuştu.
Geçtiğimiz sezon 3 farklı teknik adamla 
çalışmasıyla ilgili düşüncelerini de belir-
ten Hollandalı sol bek, “Evet, dediğiniz 
gibi bir sene içerisinde 3 farklı hocayla 
çalıştım. Ancak tabi ki bu futbolun 
doğasında olan bir şey. Gayet normal 
karşılanması gereken bir durum. Bazen 
oyuncular gider, bazen hocalar gider. 
Buraya geldiğimde 3 tane hoca gitti 
ancak durum bu şekilde” ifadelerini 
kullandı.

Avrupa bir başkaydı
Avrupa’da alınan başarılı sonuçların 
lige neden yansımadığı ile ilgili gelen 
soru üzerine van Aanholt, “Açıkçası 
bununla ilgili tam bir şey söyleyemiyo-
rum. Yani ne desem bilmiyorum. Çün-
kü evet dediğiniz gibi Avrupa liginde 
gösterdiğimiz performans iyiydi ancak 
ligde de aynı performansı sergilemeye 
çalıştık. Fakat aradaki aldığımız sonuç 
farkı neden kaynaklanıyor, bunu açıkla-
yamıyorum. Aynı oyunu oynadık fakat 
nasıl farklı sonuç oldu bunu bilemiyo-
rum” dedi.

Marcao aranır
Marcao ve Babel’in takımdan ayrıl-
masını da değerlendiren van Aanholt, 
“Tabii ki onları özleyeceğiz. Hem arka-
daşlıklarını özleyeceğiz hem de ver-
dikleri katkıları da arayacağız. İkisi de 
lider ruhlu oyunculardı. Marcao zaten 
kardeşim gibiydi. Marcao’yu senelerden 
beri tanıyorum. Babel’in de deneyimin-
den çok fazla yararlandık. Onun için bu 
yönden eksikliklerini hissedeceğimizi 
düşünüyorum. Ancak tabii ki yerlerine 
de yine deneyimli oyuncular geldi. On-
ların da zaman içinde adaptasyonlarını 
sağlayıp, nasıl olacaklarını göreceğiz” 
diye konuştu.

Elimizdeki oyuncular iyi
Transferle ilgili gelen soru üzerine Hol-
landalı sol bek, “Bilmiyorum bu soruya 
bir şey diyemem çünkü transferlere da-
hil olan kişi ben değilim. Kulübümüzde 
transferlerle ilgilenenler çalışanlar var. 
Daha çok onlara sormanız gereken bir 
konu. Eğer onlar böyle bir transferi 
düşünüyorlarsa tabii ki bu transferi 
yaparlar ve gidip de iyi bir oyuncuyu 
imzalarlar. Ancak ben kendi açımdan 
baktığım zamanda şu anda elimizdeki 
oyuncularla da ileri gidebileceğimizi 
düşünüyorum. Dolayısıyla burada yöne-
ticilerimize daha çok bu soruyu sorma-
nız lazım” ifadelerini kullandı.

Kendi istediğimi oynuyorum
Hücuma katkı yapmayı sevdiğini de dile 
getiren van Aanholt, “Ben her zaman 
kendi oynamak istediğim oyunu oynu-
yorum. Her zaman için ileri doğru gi-
derim ve hücuma katkı sunarım. Kimse 
bana defansta kalmam konusunda bir 
şey söylemedi. Kendi oyunum neyse o 

şekilde devam edeceğim” dedi.

Sağ ayağımla gol atarım
Sol ayaklı bir oyuncu olma-
sına rağmen sağ ayağıyla 

daha fazla gol attığı hatır-
latılan tecrübeli sol bek, “Yani 

sonuçta günün sonunda baktığımız 
zaman gol, goldür. Sağ olsun, sol olsun, 
kafa olsun ne olursa olsun ben hepsini 
deneyeceğim. Zaten istatistiklerime 
baktığınız zaman çoğu golümü sağ aya-
ğımla atmışımdır ama sol ayağımla da 
golüm var” ifadelerini kullandı.

Asist sayısı değişkenlere bağlı
Patrick van Aanholt gelecek sezonda 
asist hedefiyle gelen bir soru üzerine, şu 
ifadeleri kullandı:

“Tabii ki olmayan bir oyunla ilgili 
bir şey söylemem. Çünkü değişir. Ben 
şimdi 100 tane orta yapacağım derim 
10 tane yaparım. Bu tamamıyla bazı de-
ğişkenlere bağlı. Oyuncular, yapacağım 
asisti gole çevirebilecek mi? Beni takip 
edebilecekler mi? Beni fark edebile-
cekler mi? Yapacağım ortaları önce 
bu tamamen değişken bir durum maça 
göre maçın gidişatına göre de değişken 
bir durum, onun için bakmak gereki-
yor” diye konuştu.

Kazımcan öğrenmeye açık biri
Sarı-kırmızılı ekibin Altay’dan kadro-
suna dahil ettiği Kazıcam Karataş’ın 
öğrenmeye açık bir isim olduğunu 
söyleyen Van Aanholt, “Şu ana kadar 
gördüğüm kadarıyla potansiyeli olan bir 
genç oyuncu, öğrenecek şeyleri de çok 
fazla. Öğrenmeye açık bir oyuncu. De-
fansif yanı iyi olduğunu düşünüyorum. 
Galatasaray’ın da kendisini buraya 
getirerek iyi yaptığını düşünüyo-
rum” şeklinde konuştu.

Gençler İngilizce öğrenmeli
İngilizce meselesinde yanlış an-
laşıldığını söyleyen Van Aanholt, 
“Şimdi orada bir karışıklık var. 
Ben sonuçta onlara İngilizce’yi 
öğrenin demedim. Sonuçta 
ben de Türkiye’de-
yim, Türkçeyi 
öğreniyorum, 
Türkçe 
kelimeler 
öğreniyo-
rum. Yani 
bunu bir 
zorunlu-
luk için 
söyle-
medim. 
Sadece 
Türkiye 
dışına 
giderlerse 
bu öğren-
meleri gereken 
bir şey olduğu için. 
Çünkü eğer yurt 
dışına giderse-
niz İngilizce’yi 
de biliyorsanız 
eğer bir adım 
önde olursunuz. 
Sadece bu futbol 
için de değil. 
Yurt dışına tatile 
gittiğiniz zaman 
da İngilizce’ye 
ihtiyacınız var. 
Burada sadece 
bizimle ko-
nuşmaları için 
değil. Bizim de 
burada oyna-
yan oyuncular 

olarak Türkçe’yi öğrenmemiz gerekiyor. 
Sadece 1 adım önde olmaları için. Diğer 
rakiplerine göre yurt dışına gittikleri 
zaman bir adım önde olmaları için söy-
ledim” dedi.

Sergio büyük bir oyuncu 
Transfer döneminde takıma dahil 
edilen isimlerle ilgili de düşüncelerini 
aktaran Hollandalı sol bek, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Sergio ile başlayayım. 
Kendisi çok büyük bir oyuncu. İyi bir 
şekilde de oynadığını düşünüyorum. 
Çok kabiliyetli bir oyuncu. Portekiz 
milli takımında da forma giyiyor. 
Oynadığı maçlardan da gördüğüm 
kadarıyla takıma hem ofansif hem de 
defansif anlamda katkı sağlayacağı-
nı düşünüyorum. Dubois, çok fazla 
tanıdığım bir oyuncu değildi. Ancak 
adaptasyon süreci iyi bir şekilde devam 
ediyor. Seferoviç’e baktığımız zaman, 
2 gol attı ve bu şekilde seri yapmasını 
diliyorum.”

Süper Lig atmosferini seviyorum
Premier Lig ile Süper Lig arasındaki 
farklılıklar hakkında da konuşan tec-
rübeli sol bek, şöyle konuştu: “Benim 
için tabii ki Premier Lig ile Süper Lig 
arasında farklar var. Süper Lig’e de 
saygısızlık yapmak istemiyorum ama 
Premier Lig belki de dünyanın en iyi 
ligi. Bütün oyuncular orada oynamak 
isterler. Ben yaklaşık 15 yılımı orada 
geçirdim. 15 yaşımda Chelsea’ye imza 
attım. Galatasaray’a geldiğim zaman da 
insanlar Süper Lig’in çok iyi olmadığını 
söylüyorlardı. Ancak bir sene sonra 

edindiğim tecrübelerden de gördü-
ğüm kadarıyla Süper Lig gayet 

iyi. Mücadelenin yüksek ol-
duğu, futbol seviyesi olarak 
da iyi bir lig. Süper Lig’deki 
en çok sevdiğim şey de tabii 
ki atmosfer. Taraftarların 
yarattığı atmosfer. 

Teknik direktör Okan 
Buruk’un çok iyi bir insan 

olduğunu dile getiren van 
Aanholt, “Kendisiyle iyi bir 

hissiyatım var. İyi bir insan. 
Konuştuğumuzdan beri 

onu hissediyorum.  
Bizlere nasıl oy-

namak istediğini, 
neler istediğini 

tam olarak 
aktarıyor. 
Çalışma-

larımız ve 
antrenman-

larımız tabii 
ki zorlu geçiyor 

ancak kendisiyle 
ilgili sadece 
iyi şeyler 
söyleyebi-

lirim” diye 
konuştu.

Futbolda 
olabilecek şeyler

Marsilya maçı sonrası 
Matteo Guendouzii 

ile arasında ge-
çenleri anlatan 
Hollandalı sol 
bek, “Bu futbolda 
olabilecek şeyler. 

Kavga değildi. Mü-
cadelenin bir parçası 

diyelim. Bu tabii ki 
işimizin bir parçası ve 
taraftarlar da bana sonra 
destek oldular. Gayet 

memnun oldum” ifadelerini 
kullandı.
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GALATASARAY, Norveçli 
futbolcu Fredrik Midtsjö’yü 
renklerine bağladı. Hollan-

da ekibi AZ Alkmaar’dan transfer 
edilen Fredrik Midtsjö, sağlık 
kontrollerinin ardından Nef Stad-
yumu’nu ve müzeyi gezdi. Kendi-

sini 2025 yılına kadar sarı-kırmızı 
renklere bağlayan sözleşmeye 
imza atan 28 yaşındaki oyuncu, 
“Galatasaray etkileyici bir kulüp. 
Burada olduğum için çok mutlu-
yum. Gelmeden önce Omar ile 
Galatasaray hakkında konuştum 

ve bana pozitif bilgiler verdi. Bu 
kulüple çıkacağım yeni macera 
için sabırsızlanıyorum. Buraya 
şampiyonluk kazanmaya geldim. 
Taraftar takım için sahada her 
şeyimi en yüksek seviyede verece-
ğim” ifadelerini kullandı.

Galatasaray’ın yeni transferi Fredrik Midtsjö, 
“Bu kulüple çıkacağım yeni macera için sa-
bırsızlanıyorum. Buraya şampiyonluk kazan-
maya geldim. Taraftar takım için sahada her 
şeyimi en yüksek seviyede vereceğim” dedi

ŞAMPIYONLUK KAZANMAYA GELDIM

Kerem’le bir sorunum yok 
AVUSTURYA’DAKI 1’inci 
etap kampında, bir pozisyon 
sonrasında Kerem Aktürkoğ-
lu ile arasında yaşanan olaya 
da açıklık getiren van Aan-
holt, “Kerem ile herhangi bir 
sorunumuz yok. Bu sorunmuş 
gibi ortaya çıktı ancak aslında 
biz antrenman yaparken bir 
andan da oyuna ve şiddetine 
hazırlanıyoruz. Antrenman-
larda da birbirimizi, bütün 
limitlerimizi zorlamamız 
gerekiyor. Bunu birbirimizi 
acıtmak için yapmıyoruz. 
Arada bir fark var. Hiçbir 
şekilde bu bir kavga değil. 
Daha sonra ikimizde ko-
nuştuk. Aynı şekilde devam 
ediyoruz. Bir sorunumuz yok. 
Geçen sene nasıl birbirimize 
yardımcı olduysak bu sene de 
aynı şekilde devam edeceğiz” 
şeklinde konuştu.

Hak ettiğimzi yerde olacağız
Yeni sezonda şampiyon 
olmak istediklerini söyleyen 
tecrübeli sol bek, “Galata-
saray taraftarlarının bek-
lentisinin yüksek olması çok 
normal. Eğer Galatasaray’da 
oynuyorsanız 13 veya 14’üncü 
sıralarda olmak için tabii ki 
oynamıyorsunuz. Galatasaray 
ya şampiyon olur ya da ilk 
3’e girer. Her zaman en üst 
seviyede mücadele eder. Biz 
de geçen sezon gibi bitirmek 

istemiyoruz. Bu sene kupa 
kazanmak istiyoruz. Hazır-
lıklarımıza zorlu bir şekilde 
başladık. Bu şekilde de 
devam edecek. Hem teknik 
hem de taktik olarak çalı-
şıyoruz. Hepimiz şampiyon 
olmak için elimizden gelenin 
en iyisini yapıyoruz” ifadele-
rini kullandı. Galatasaray’a 
hangi oyuncuların daha çok 
katkı vereceği konusunda 
gelen soruya, van Aanholt 
şöyle cevap verdi:  “Bunun 
ile ilgili benim bir şey söyle-
mem mümkün değil. Kimin 
formda olacağını veya kimin 
sorumluluk alacağını benim 
söylemem yanlış olur. Şu an 
lig başlamadan bu mümkün 
değil. Dolayısıyla lig başla-
dıktan sonra kimin formda 
olduğunu, hangi oyuncunun 
nasıl olduğunu görüp buna 
göre karar verebiliriz” dedi.

Müslüm Gürses dinliyor
Avusturya’daki bir antren-
man öncesinde Müslüm Gür-
ses’in seslendirdiği bir şarkıyı 
dinlemesi sosyal medyada 
gündem olan van Aanholt, 
“Geçenlerde Türk oyuncu-
lar benden istemişti. Oda-
da, evde, arabada ve maça 
giderken hazırlığımın bir 
parçası da müzik dinlemek. 
Her zaman müzik dinlerim” 
şeklinde konuştu. 



2021-22 sezonu Ahmet Çalık sezonu 
şampiyonu ve Süper Kupa’nın sahibi 
Trabzonspor Kulübü’nün 55’inci ku-

ruluş yıldönümü, 15 Temmuz Şehitler ve 
Hürriyet Parkı Atatürk alanında düzen-
lenen törenle kutlandı. Törene; Trab-
zonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Divan 
Kurulu Başkanvekili Mehmet Ongan, 
yönetim kurulu üyeleri, eski asbaşkan 
Hayrettin Hacısalihoğlu, eski futbolcu-
lardan Hami Mandıralı, Trabzon Valisi 
İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Murat Zorluoğlu, siyasi parti 
temsilcileri ve çok sayıda taraftar katıldı. 
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okun-
masıyla başlayan tören, Trabzonspor Baş-
kanı Ahmet Ağaoğlu ve Divan Kurulu 
Başkanvekili Mehmet Ongan’ın Atatürk 
anıtına çelenk sunumuyla devam etti.

AĞAOĞLU’NA SEVGİ GÖSTERİSİ
2021 - 22 Süper Lig Şampiyonluk Kupası 
ile 2021 - 22 Sezonu Süper Kupası’nın 
sergilendiği törene taraftarlar yoğun ilgi 

gösterdi. Çifte kupa sevincini yaşayan 
taraftarlar başkan Ağaoğlu’na tezahürat-
larla sevgi gösterisinde bulundu.

TRABZONSPOR’UN ALNI AK
Törenin açılış konuşmasını yapan Trab-
zonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 55 
yıl önce kurulan bordo-mavili kulübün, 
kurulduktan 7 yıl sonra 2’inci lig şampi-
yonu olduğunu ve 2 yıl sonra da Tür-
kiye’nin en büyüğü olmayı başardığını 
söyledi. Trabzonspor’un kuruluşunda yeri 
olan amatör futbol kulüplerinin rekabet 
anlayışına değinen Ağaoğlu, “Trab-
zonspor’un futbolunun radikal altyapısını 
oluşturan amatör kulüplerimiz sadece 
sportif rekabete odaklanmışlardı. Spor 
etik ve ahlakının ifade ettiği rekabeti 
büyüterek, biri diğerinden daha güçlü 
mücadele ederek biri diğerini sportif 
anlamda geride bırakmak üzere verilen 
bir mücadeleydi. Diğerini ezmek, hakkını 
çalmak, gasp etmek gibi etik dışı ve spor 
ahlakıyla bağdaşmayan tutum ve davra-

nışlarla diğerini yok etmeye yönelik bir 
rekabet değildi. Sportif anlamda rakibini 
geçmek üzerine, temel prensip olarak 
bunu ilke edinip bu rekabetten güç alarak 
futbol Trabzonspor’umuzda büyüdü ve 
bu noktaya getirdi. Trabzonspor’un tüm 
başarıların hepsinde alnı ak, başı dik oldu 
oldu. Geçmişten güç alan bu kulüp ve 
camia taraftarların da desteğiyle geleceğe 
yürüyor” dedi.

BUNU TEKRAR YAPALIM
Başkan Ağaoğlu sonrasında konuşan Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Murat Zorlu-
oğlu, şampiyonluğun ardından Trabzon’da 
çok büyük kutlamalar olduğunu belir-
terek Trabzonspor yönetimine teşekkür 
etti. Zorluoğlu, “Bir kez daha teşekkür 
ediyoruz ama bunu tekrar yapalım. Süper 
Kupa final maçındaki performansımızla 
ümitlendik. Allah nasip ederse Şampiyon-
lar Ligi’ne kalırız ve bu sene 2 kulvarda 
birden şampiyonluk mücadelesine devam 
ederiz” diye konuştu. DHA

Trabzonspor’un 55’inci kuruluş yıl dönümü, kentte düzenlenen törenle kutlandı. 2021-22 Süper 
Lig Şampiyonluk Kupası ile 2021-22 Sezonu Süper Kupası’nın sergilendiği törende konuşan Trab-
zonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Trabzonspor’un tüm başarıların hepsinde alnı ak, başı dik oldu 
oldu. Geçmişten güç alan bu kulüp ve camia taraftarların da desteğiyle geleceğe yürüyor” dedi

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

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

13 maçlk seri bitti 

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi 

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

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

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

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

İlk yar 1-0 

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

Net skor 

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

Ankaragücü 
3’te 3 yaptı

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

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

Önemli bir golcü 

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

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

Hatayspor açklamşt 

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

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

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

2021 YILINDA  
TEK YENILGI 

TRABZONSPOR’DA 
her geçen sezon yükse-
len performansyla alkş 

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

Ugurcan Çakır’a 
Juventus talip  

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

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

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

çnda 3. galibiyeti elde etti.

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

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

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

YANAL’IN  
KARİYERİ

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

tasnda deplasmanda Aytemiz 
Alanyaspor'a 4-0 kaybeden Fraport 

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

13 maçlk seri bitti 

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi 

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

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

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

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

İlk yar 1-0 

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

Net skor 

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

Ankaragücü 
3’te 3 yaptı

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

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

Önemli bir golcü 

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

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

Hatayspor açklamşt 

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

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

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

2021 YILINDA  
TEK YENILGI 

TRABZONSPOR’DA 
her geçen sezon yükse-
len performansyla alkş 

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

Ugurcan Çakır’a 
Juventus talip  

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

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

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

çnda 3. galibiyeti elde etti.

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

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

Milli tenisçinin 
ilk şampiyonluğu
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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

*

Karete ile gururlandık

Altay’da Sefa lige hazır

EMRE ÇOLAK GÖZTEPELI OLDU

SPOR Toto 1’inci Lig ekiplerin-
den Altay’da uzun süre sonra 
yeşil sahalara dönmeye hazırla-

nan stoper Sefa Özdemir’in antrenman 
performansı kurmayları memnun etti. 
Siyah-beyazlıların, 2020-21 sezonunda 
Galatasaray altyapısından transfer 
edip, hiç oynatmadan Şanlıurfaspor’a 
kiraladığı 24 yaşındaki savunmacı, 
yaklaşık yarım sezon forma giydikten 
sonra Güneydoğu ekibinden ayrıldı. 
Geçen sezon Süper Lig’de kadroda yer 
almayan Sefa kulüp bulamayınca boşta 

kaldı.  Altay’ın Süper Lig’den düşmesi 
ve transfer yasağının devam etmesi ne-
deniyle yeniden kadroya davet edilen 
Sefa’nın kamp dönemini iyi geçirdiği 
ifade edildi. Geçen sezon bitmeden 5 
ay önce bireysel antrenmanlara baş-
layan savunma oyuncusunun kampta 
bileğinden ufak bir sakatlık yaşadığı 
ancak 12 Ağustos’ta İzmir’de Yılport 
Samsunspor’la oynanacak ligin ilk ma-
çına yetişebileceği belirtildi. Sefa, bu 
sezon Altay defansının önemli isimle-
rinden biri olacak.

MILLI Karateci Selva Nur 
Akkurt, Polonya’nın Lodz 
şehrinde düzenlenen Avrupa 

Üniversiteler Şampiyonasında 3.’lük 
madalyası kazandı. Milli sporcu, 

Altınbaş 
Üniversitesi 
Psikoloji 
Yüksek Li-
sans öğrencisi 
Selva Nur 
Akkurt, 26-
31 Temmuz 
tarihinde 
Polonya’nın 
Lodz şehrin-
de düzenle-
nen Avrupa 
Üniversiteler 
Şampiyona-
sı’ndan 3.’lük 
madalyasıyla 

döndü.  Türkiye’yi başarıyla temsil 
eden milli sporcu, Avrupa Şampiyo-
nası’nın olduğu Lodz şehrine geldi-
ğinde organizasyonun büyük olması 
nedeniyle çok heyecanlandığını ifade 
etti. Şampiyonada 50 kilogram kate-
gorisinde yarıştığını belirten Akkurt, 
rakiplerine ve karşılaşmalara ilişkin 
bilgiler verdi.  Akkurt, “Bu yıl her 
kiloda çok başarılı sporcular vardı. İlk 
olarak Romanya ile karşılaştım, maç 
9-1 bitti. İkinci turda Ukrayna ile kar-
şılaştım. Rakibim çok fazla kaçarak 
dövüştüğü için maçtan diskalifiye oldu 
ve 3. tura yükseldim” diye konuştu. 
Fransa ile karşılaştığı 3. tur maçını 
da 3-0 kazanarak 4.tura geçen Selva 
Nur Akkurt, bu turda da Ukrayna ile 
karşılaştığını belirtti. Çok çekişmeli 
geçen maçı 7-8 skorla tamamlayan 
milli sporcu, son saniyeye kadar mü-
cadeleyi bırakmadığını belirtti. 

PERES’IN DÖNÜŞÜ
IÇIN KRITIK 1 AY

Galatasaray mesaisi başladı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, 2022-23 sezonunun ilk haftasında sa-
hasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına iki günlük iznin ardından bugün başlıyor

YENI sezon hazırlık-
larında kamp çalış-
malarını Almanya’da 

tamamlayan Fraport TAV 
Antalyaspor, Süper Lig’in ilk 
haftasında pazar günü saha-
sında oynayacağı Galatasaray 
maçının hazırlıklarına bugün 
öğle saatlerinde Atilla Vehbi 
Konuk Tesisleri’nde yapacağı 
antrenmanla başlıyor. Kırmızı 
beyazlılar, öğle saatlerinde fit-
ness salonu, akşam saatlerinde 
ise sahada çalışmalarını futbol 
sorumlusu Nuri Şahin gözeti-
minde gerçekleştirecek. Futbol 
sorumlusu Nuri Şahin, Antal-
ya’da hava sıcaklarının yüksek 
seyretmesi nedeniyle akşam 
çalışmalarını saat 20.00’ye aldı.

Kampta galibiyet göremedi
Yeni sezon hazırlıklarının 
ikinci etap kamp çalışmasını 
Almanya’da tamamlayan Fra-

port TAV Antalyaspor, burada 
oynadığı 3 hazırlık maçından 
galibiyet çıkartamadı. Kırmızı 
beyazlılar ilk hazırlık maçın-
da Bundesliga takımlarından 
Bochum ile karşılaşırken 
sahadan 6-2 yenilgi ile ayrıldı. 
Bir sonraki hazırlık maçını 
bu kez Bendesliga 2 takım-
larından SC Paderborn ile 
oynayan Antalyaspor, rakibi-
ne 1-0 mağlup oldu. Kampın 
son gününde Almanya’nın 
şampiyonluk adaylarından 
olan ve futbol sorumlusu Nuri 
Şahin’in altyapısından yetişip, 
büyük sevgi duyduğu Borussia 
Dortmund ile oynanan müca-
dele ise  1-1 sona erdi. Fraport 
TAV Antalyaspor yeni sezo-
nun ilk maçını 7 Ağustos Pazar 
günü saat 21.45’te Antalya’da 
Galatasaray ile oynayacak. Mü-
cadelenin biletleri önümüzdeki 
günlerde satışa sunulacak.

SÜPER Lig’in son şampiyo-
nu Trabzonspor’da, geçen 
sezonun 34’üncü haftasında-

ki Adana Demirspor karşılaşmasın-
da sakatlanıp, aşil tendonu yırtığı 
nedeniyle sezonu kapatarak ame-
liyat olan Peres, koltuk değnekle-
rinden kurtuldu. Sakatlığı sonrası 
sezonu kapatan ve tedavisi devam 
eden Peres, takıma geri dönmek 
için bekleyişe geçti. Bordo-mavili 
kulüp, sakatlığın nüksetme ihtima-
lini göz önüne alarak, formasına 
kavuşmayı bekleyen Brezilyalı sağ 
bekin ay sonunda gelecek sağlık 
raporuna göre son kararı verecek. 
Aşil tendonu sakatlığının baskıya 
bağlı olarak yeniden nüksetme 
ihtimalini göz önüne alan sağlık 
kurulu, Brezilyalı oyuncunun ay 
sonunda gelecek sağlık raporu-
nu değerlendirip teknik heyete 
sunacak. Sakatlığın iyileşme hızı ve 
nüksetme riski değerlendirildikten 
sonra teknik heyet, Peres’e lisans 
çıkartılmasını gündeme alınacak.

Larsen belirleyici olacak
Brezilyalı sağ bekin, sakatlanması 
sonrasında oluşan boşluğa yeni 
sezonda transfer edilen Larsen’in 
takıma hızlı uyum sağlaması ve 
Süper Kupa final maçındaki per-
formansının umut vermesi de Peres 

hakkında verilecek kararda belirle-
yici olacak.

Geri dönmeye hazırım 
Geçen sezon İtalyan ekibi Ro-
ma’dan transfer edilen ve kısa 
sürede takımın sevilen oyuncu-
ları arasına giren Peres, sakatlığı 
nedeniyle yeni sezon hazırlıklarına 
katılmamıştı. Futbol kariyerinde ilk 
kez aşil tendonu sakatlığı yaşayan 
sağ bek, Trabzonspor’da daha önce 
kasık sakatlığı ve diz iç bağlarında 
yırtık yaşaması nedeniyle tedavi 
görmüştü. Geçen günlerde sosyal 
medya hesabından koltuk değnek-
leri olmadan fotoğraf paylaşan Pe-
res, ‘geri dönmeye hazırım’ mesajı 
vermişti.

3 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA

Trabzonspor’da aşil tendonu yırtılması sonrası tedavisi süren Brezilyalı sağ bek Bru-
no Peres, koltuk değneklerinden kurtulup, formasına kavuşmayı bekliyor. Sakatlığın 
nüksetme ihtimalini göz önüne alan bordo-mavili kulüp de oyuncusu Peres’in ay 
sonunda gelecek kapsamlı sağlık raporuna göre son kararı vermesi bekleniyor

SPOR Toto 1’inci Lig 
ekiplerinden Göztepe, 
sezonun başlamasına 10 

gün kala transferde bombaları 
patlatmaya başladı. Takıma tecrü-
beli isim olarak Samsunspor’dan 
eski yıldızı Yasin Öztekin’i dahil 
eden sarı-kırmızılılar, eski Galata-
saraylı milli oyuncu Emre Çolak’ı 
da resmen renklerine bağladı. 
Son olarak Süper Lig’de Medipol 
Başakşehir’de görev yapan 31 
yaşındaki orta saha oyuncusu ile 
1 yılı opsiyonlu 2 senelik sözleş-
me imzalandı. Göztepe, Emre 
Çolak’ın transferini video kliple 
de taraftarına ve kamuoyuna du-
yurdu. Galatasaray altyapısından 
yetişen Emre, sarı-kırmızılılarda 3 

şampiyonluk kupası kaldırdı.

Galatasaray kariyeri parlak
Emre, Galatasaray formasıyla 
ayrıca 3 Ziraat Türkiye Kupası, 
3 de Süper Kupa zaferi yaşadı. 
Galatasaray’da gösterdiği perfor-
mansla Avrupa kapılarını açan 
Emre, İspanya’da Deportivo La 
Coruna formasını giydi. Suudi 
Arabistan’da Al Wahda takımında 
da görev alan deneyimli futbolcu, 
Türkiye’de ise Fatih Karagümrük, 
Hatayspor ve Başakşehir’de oy-
nadı. Emre geçen sezonun ikinci 
yarısında Başakşehir’de 7 karşılaş-
maya çıktı. Emre Çolak kariyerin-
de 4 kez de A Milli Takım’da top 
koşturdu. Göztepe, yaz dönemin-

de Yasin ve Emre’nin yanı sıra 
Palmer, Mammah, Yunus Emre, 
Uğur Kaan, Berkay, Hüsamettin, 
Berkin ve Ekrem’i de transfer etti. 

CIFTE KUPAYLACIFTE KUPAYLA
KUTLAMA YAPTILARKUTLAMA YAPTILAR

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu da konuş-
masında, “55’inci yılı çok daha mutlu ve 
kutlu kıalan sağımda ve solumdaki iki 
kupa arasında bu konuşmayı yapmak 
benim için de ayrı bir heyecan verici. Yap-
tığımız kutlamalarla, gösterdiğimiz huzur 
iklimi ile adeta parmakları ısırtan, gıpta 
ile bakılan şehir haline geldi. Bundan 
sonra artık zannediyorum alışkanlık hali-
ne geldi. O sene bu sene diyorduk. Artık 
her daim, her sene diyoruz” ifadelerini 
kullandı. Başkan Ağaoğlu, konuşmaların 
ardından Trabzonspor’un yaşayan en yaş-
lı kadın üyesi Neriman Timurcu Arman’a 
plaket ve çiçek takdim etti.

Alışkanlık haline geldi



SEZONUN yorgunluğunu tatilde atan ünlü 
oyuncu Cansu Dere, bikinili yeni fotoğrafını Ins-
tagram’dan paylaştı. Başrolünde yer aldığı 
dizinin final yapmasının ardından sezonu 
açan Cansu Dere (41), tatiline kaldığı yer-
den devam ediyor. Sıcak havanın ve denizin 
keyfini çıkaran ünlü oyuncu, paylaşımlarına 
bir yenisini daha ekledi. Bikinisiyle objektif 
karşısına geçen Dere, yeni fotoğrafını Instagram 
hesabından yayınlamayı ihmal etmedi. Sahil-
de gökkuşağının önünde boy gösteren Cansu 
Dere’nin fit hali dikkatlerden kaçmadı. Bir hayli 
keyifli olduğu görülen ünlü oyuncunun gönderisi 
ise takipçilerinden oldukça ilgi gördü.

ÜMRANİYE Belediyesi, kültür sanat 
etkinlikleri çerçevesinde eğlenceyi çocuk-
ların ayağına getirdi. ‘Ümraniye Çocuk 
Festivali’nde çocuklara yönelik ücretsiz 
gösteriler ve birçok etkinlik yer alıyor. 
Ümraniye Belediyesi tarafından çocukla-
rın eğlenceli bir yaz dönemi geçirmesi için 
düzenlenen “Ümraniye Çocuk Festivali” 
ilk olarak 1 Ağustos Pazartesi günü Ümra-
niye Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçe-
sinde kapılarını açtı. Başta çocuklar olmak 
üzere tüm mahalle sakinlerini bir araya 
getiren etkinliklerde çocuk konserleri, 
çocuk tiyatroları, yarışmalar, balon şov, 
bowling, jonglör, Hacivat Karagöz, puan 
vurma, illüzyon gösterileri, eğitici atölye 
çalışmaları, şişme oyun parkurları, kos-
tümlü karakterler, palyaço, yüz boyama ve 
ikramlar yer almakta. 

BİRCE Akalay şikayette 
bulundu. Türk Sinema-
sı’nın ‘Sultan’ı Türkay 
Şoray’ın ardından 
oyuncu Birce Akalay da 
kendi adına açılan sahte 
hesapla ilgili takipçile-
rini uyardı. Bu hesabın 
kendisine ait olmadığını 
belirten Akalay, şikayet-
te bulunduğunu da ifade 
etti. Konuyla alakalı 
Twitter’dan açıklama 
yapan Birce Akalay, 

“Şahsım adına kötü 
niyetli kişiler tarafın-
dan açılmış bu sahte 
hesabın tarafımla 
hiçbir ilgisi ve bağlan-
tısı yoktur. Bölücü, 
provoke edici ve asla 
tarafıma ait olma-
yan ifadeler içeren 
bu çirkin hesap 
hakkında gereken 
şikayette bulunduğu-
mu belirtmek isterim. 
Sevgiler...” 

Yüksek kalite standartlarında 
tasarlanan ortamı ve im-
kanlarıyla, güncel müzik ve 

eğlenceyi erişilebilir kılmayı başaran 
Jolly Joker performans mekânı zin-
ciri kurulduğu 2008 yılından bu güne 
her geçen gün kalitesini artırarak 
yoluna devam etmekte. İbrahim 
Sayın ve Ahmet Çelenk tarafından 
yönetilen işletmenin; Adana, Alaçatı, 
Ankara, Antalya, Bursa, Gaziantep, 
İstanbul, Kayseri ve Mersin’de ol-
mak üzere toplam 12 şubesi bulun-
maktadır.

Kaliteli müzik keyifli ortam
Jolly Joker Kıyı İstanbul Genel 
Müdürü Ercan Çiftçi, İstanbul 
merkezine uzak olmasına rağmen 
Büyükçekmece’de de Jolly Joker’e 
müzikseverlerin ve kaliteli müzik eş-

liğinde eğlence severlerin yüksek be-
ğenisini ve taktirlerini kazandıklarını 
kaydetti. Türkiye’nin farklı tarzlarda 
sevilen isimlerini müzikseverlerle 
buluşturduklarını kaydeden Ercan 
Çiftçi, “Joly Joker Kıyı İstanbul 
açıldığı andan itibaren müzikseverle-
rin yoğun ilgisiyle karşılandı. Bir çok 
sanatçımızda bilet bulmakta zorla-
nan müzikseverler, Gülşen, Hakan 
Altun, Yıldız Tilbe, Berkay ve çok 
daha fazla sevilen sanatçının biletle-
rini kısa sürede tüketti” dedi.

Festival sanatçılarını belirledik
Bu yıl 23’sü düzenlenen Uluslara-
rası Büyükçekmece Kültür ve Sanat 
Festivali’ne de bu yönde katkı sun-
duklarını ve festivalde sahne alacak 
sanatçıları Büyükçekmece Belediyesi 
işbirliği ile halkın huzuruna çıkar-

dıklarını 
kaydeden 
Çiftçi; 
“Festivalde 
bu yıl sahne 
alacak, Haluk Levent, Melek 
Mosso, Buray, Koray Avcı, Yeni 
Türkü’nün adı açıklandığından 
itibaren Büyükçekmecelilerin yoğun 
beğenisi ile karşılandıklarını gözlem-
ledik. Bu da bize mutluluk verdi” 
diye konuştu. ■ HABER MERKEZİ
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BAŞARI UZUN BİR YOLCULUK BİÇİMİDİR

MİSAFİRLERE keyifli ve 
özel anlar yaşattıklarını 
kaydeden Ercan Çiftçi, “Bü-
yükçekmece Joly Joker’in 
hem yaz hem kış aylarında 
hizmet veren mekanların-
dandır. Yıllardır sektörün 
öncülerinden biri olarak 
misafirlerimizle güven ve 
sadakat çerçevesinde bağ 
kurmak bizim için oldukça 
mutluluk vericidir. Müzikse-
verler günlük ve haftasonu 
planlarına mutlaka Jolly 
Joker’i dahil etmekteler. 
Bunun nedeni sahnemizde 
yer verdiğimiz sanatçıları-
mızın Jolly Joker markasıyla 
bütünleşmesi ve misafirleri-
mizin kaliteli müzik deneyi-
mi yaşayacaklarının, hayal 
kırıklığına uğramayacakla-
rının bilincinde olmalarıdır” 
ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin en büyük ve yaygın konser mekanlarından birisi 
olan Jolly Joker, geçtiğimiz aylarda açılışı gerçekleşen İstanbul 
Büyükçekmece’deki Kıyı İstanbul Marina’da hizmete girmesi 
ile yıldızları müzikseverlerin ayağına getirmeye başladı

Ünlü oyuncu Birce Akalay, kendi adına açılan sahte 
hesapla ilgili şikayette bulunduğunu belirtti

JOL-
LY Joker Kıyı 

İstanbul Genel 
Müdürü Ercan Çiftçi, 

İstanbul merkezine uzak 
olmasına rağmen Büyükçek-

mece’de de, Jolly Joker’in 
müzikseverlerin beğe-

nisini ve taktirlerini 
kazandıklarını 

kaydetti.

Yaz kış hizmette

KIYI İSTANBUL MARİNA’DA HİZMET 
VEREN MEKAN, BÜYÜKÇEKMECE’Yİ
ÜNLÜ İSİMLERİN ADRESİ HALİNE GETİRDİ

JOLLY JOKERJOLLY JOKER

yorgunluğunu tatilde atan ünlü 
oyuncu Cansu Dere, bikinili yeni fotoğrafını Ins-
tagram’dan paylaştı. Başrolünde yer aldığı 
dizinin final yapmasının ardından sezonu 
açan Cansu Dere (41), tatiline kaldığı yer-açan Cansu Dere (41), tatiline kaldığı yer-
den devam ediyor. Sıcak havanın ve denizin 
keyfini çıkaran ünlü oyuncu, paylaşımlarına 
bir yenisini daha ekledi. Bikinisiyle objektif 
karşısına geçen Dere, yeni fotoğrafını Instagram 

“Şahsım adına kötü 
niyetli kişiler tarafın-
dan açılmış bu sahte 
hesabın tarafımla 
hiçbir ilgisi ve bağlan-
tısı yoktur. Bölücü, 
provoke edici ve asla 
tarafıma ait olma-
yan ifadeler içeren 
bu çirkin hesap 
hakkında gereken 
şikayette bulunduğu-
mu belirtmek isterim. 
Sevgiler...” 

Ünlü oyuncu Birce Akalay, kendi adına açılan sahte 
hesapla ilgili şikayette bulunduğunu belirtti

SAHTE HESABI ŞİKAYET ETTİSAHTE HESABI ŞİKAYET ETTİ

Cansu Dere tatilde

ÜMRANİYE ÇOCUK 
FESTİVALİ BAŞLADI

YILDIZLARIN ADRESYILDIZLARIN ADRESii


