
İBB YANIT VERDİ

Esenyurt Belediyesi'nin
2019'daki yerel seçimler

sonrası CHP'ye geçmesiyle birlikte,
belediyenin elindeki spor salonları
Kaymakamlık tarafından alınmış
ve belediye ile kaymakamlık ara-
sında yasal bir süreç başlamıştı.
Söz konusu spor salonlarıyla ilgili
bugün ise yeni bir bilgiye ulaşıldı.
Bahsi geçen spor salonlarının Ga-
ziosmanpaşa Gençlik ve Spor İlçe
Müdürü Cenk Öztekin'in ağabeyi
Cem Öztekin'e verildiği ortaya

çıktı. Öztekin'in Esenyurt Gençlik
ve Spor İlçe Müdürü Halil Ha-
cı'nın arkadaşı olduğu da öğrenilir-
ken bu durum “adrese teslim
ihale” deyimini akıllara ge-
tirdi. 41 tane okulun sahibi
olduğu öğrenilen Cem Öz-
tekin'in Esenyurt'ta kendi-
sine verilen spor salonlarını
ise Esenyurt'taki spor ku-
lüplerine kapattığı ortaya
çıktı. Esenyurt Belediyesi
konu ile ilgili açıklama yaptı.

SALONLARI ESENYURT’TAKİ 
KULÜPLERE KAPATTI
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Beylikdüzü Belediyesi, 1 Tem-
muz Denizcilik ve Kabotaj

Bayramı’nı dopdolu bir etkinlikle
kutladı. West İstanbul Marina’da
düzenlenen
kutlama kapsa-
mında çocuk-
lara yönelik
çeşitli atölyeler,
dans gösterisi
ve caz müziğin
başarılı isimle-
rinden Selen
Beytekin kon-
seri gerçekleşti.
I SAYFA 4
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Kimse kanundan
üstün değildir!

Yaşanan gelişmelere istina-
den açıklama yapan Esen-

yurt Belediyesi ise ortada büyük bir
adam kayırmacılık ve usulsüzlük

olduğunu belirtti. Açıkla-
mada, “Okul spor salonları-
mız ilçemizde faaliyet bile
göstermeyen Gaizosmanpaşa
Gençlik ve Spor İlçe Müdürü
Cenk Öztekin'in ağabeyi Cem
Öztekin'e verilmiştir. Uzun
yıllar ilçemizde başarıyla hiz-
met veren 10 yıldan fazladır

ilçemize dereceler kazandıran, 
milli sporcular yetiştiren kulüpleri-
mize ise okul spor salonlarının ka-
pısı kapatılmıştır. İlçe Müdürü
kendi makamını kullanarak ağabe-
yine menfaat sağlamış ve usulsüz
bir iş yaptırmıştır” denildi. Yine be-
lediyeden yapılan açıklamaya göre
Öztekin'e; Esenkent Atatürk Orta-
okulu, Borusan Asım Kocabıyık
Meslek Lisesi, Zübeyde Hanım
İlkokulu ve Ahmet Keleşoğlu İlk-
okulu'nun spor salonları verildi.

4 TANE OKULUN SPOR SALONU 
ÖZTEKİN'E VERİLDİ
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ÖZEL HABER
MEHMET MERT

İBB, Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanı Murat Ku-

rum’un Abdi İpekçi Spor Salonu
Kompleksi inşaatıyla ilgili "İBB kalk-
mış inşaatımızı durdurmaya çalışı-
yor" sözlerine yanıt verdi. İBB'den
yapılan açıklamada, "Hiçbir kurum

ve hiç kimse kanun-
lardan üstün değildir.
Uzun yılların alışkan-
lığıyla, ‘ben yaparım,
gerisini de kılıfına uy-
dururum’ anlayışının
artık bu şehirde yeri
yoktur. İBB’yi hesaba
katmadan yapılan
tüm işlemler geride
kalmıştır" denildi. 
I SAYFA 9
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Malulen emekli olan Kenan
Deliktaş, eşi ve dört çocuğu

ile birlikte 2 yıldır yaşadıkları Ta-
latpaşa Mahallesi Yaşarlı Cadde-
si'ndeki evlerinden 2 gün önce ev
sahibi tarafından çıkarıldı. 1+1
daire için, Aylık bin lira kira öde-
yen Kenan Deliktaş, iddiaya göre
artan kiralar nedeniyle bir süredir

ev sahibi ile sorun yaşıyordu.
Aylık bin lira kira ödediklerini be-
lirten Deliktaş, engelli eşi, 2 kızı ve
2 oğluyla beraber iki gün önce eş-
yaları ile sokağa atıldı. Oturduk-
ları evin önünde zor şartlar
altında yaşamaya çalışan Deliktaş
ailesi, komşularının yardımlarıyla
yaşamaya çalışıyor. I SAYFA 3

Ünlü oyuncu Eda Ece ile Ana-
dolu Efes'te forma giyen bas-

ketbolcu Buğrahan Tuncer, 2019
yılında aşk yaşamaya başlamıştı.
Çalkantılı bir birliktelik yaşayan çift-
ten Ece, yeni bir paylaşımda bu-
lundu. Objektif karşısına geçen Eda
Ece, imajını değiştirdiğini duyurdu.
Sarı saçlarını eski rengine boyatan
ünlü oyuncu, yeni fotoğrafını Instag-
ram hesabından yayınlamayı ihmal
etmedi. Ece, “İmaj değişikliğine git-
tim, çok sıkılmıştım. Kendi rengine
döndürdük, sarı ışıltısını ekledik ama
o olmadan olmaz” dedi. Takipçileri
de Eda Ece'nin fotoğrafını beğeni
yağmuruna tutarak, “Var mı senden
daha güzel” yorumunda bulundu.

I SAYFA 13

BOZDAĞ'A GÖRE;

Muhalefet
açığı var!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ,
muhalefete yüklendi. Türki-

ye’nin pek çok alanda açığının oldu-
ğunu ifade eden Bozdağ, en büyük
açığın ise demokratik muhalefet ol-
duğunu ifade ederek, “Evet bütçe açı-
ğımız da var ama bana sorarsanız
Türkiye’nin en büyük açıklarından bi-
risi yerli ve milli, demokratik bir mu-
halefet açığıdır. Eğer Türkiye’de yerli
ve milli demokratik bir muhalefet
olmuş olsa iktidar daha güçlü ve

daha başarılı olur.
Ama her defasında
abartma, çarpıtma ve
yalanla kamuoyunda
algı yönetimini kendisi
için başarı görenler,
milletin gerçeğinden
kopuk olmaya devam
etmektedirler” diye
konuştu.
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BİLETLER ÇOK PAHALI

Otobüsle seyahat
lüks haline geldi

İstanbul’daki enflasyonun
yüzde 94,19 ile son 24 yılın zir-

vesine ulaştığını duyuran İstanbul Ti-
caret Odası (İTO), dün de kentte en
çok zamlanan ürünleri açıkladı. Buna
göre, haziranda Ulaştırma ve Haber-
leşme Harcamaları grubunda yer
alan şehirlerarası otobüs bileti ücreti
yüzde 33,08 ile fiyatı en fazla artış
gösteren ürün oldu. I SAYFA 6
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Sağlık hizmeti yetersiz. Kent-
ler bunaltıcı. Eğitim kalitesi

düşük. Yaşam kalitesi dipte. İşsizlik
korkunç. Alım gücü çok düşük. İn-
sanlar hayal kuramıyor.
Gerçek insanların yaşa-
dığı gerçek hayat.Türki-
ye'de acı ama gerçek
olan  yaşam tablosu
budur. Bunu yok 
sayarsanız o da sizin 
bileceğiniz bir konu...

ç

Oktay Apaydın'ın yazısı 7’de

AİLESİYLE BİRLİKTE SOKAĞA ATILDI

Yıldız golcünün
ardından ku-

lübü Burnley’yle an-
laşma noktasına
gelen Kara Kartal,
kiralamayı kabul
eden İngiliz eki-
bine satın
alma opsi-
yonu için
son ola-
rak 7
milyon
Euro
önerdi. Pazarlık-
lardaki fark 2 mil-
yon Euro’ya indi.
Weghorst’un salı
günkü Avus-
turya kampına
yetişmesi 
bekleniyor.
I SAYFA 14
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CHP, İYİ Parti, Gelecek Partisi, DEVA, Saadet
Partisi ve Demokrat Parti’den oluşan altılı ma-

sada beşinci toplantı İYİ Parti Genel Başkanı Meral
Akşener ev sahipliğinde yapıldı. Cumhurbaşkanı
adayının ismini konuşmama kararı alan 6 lider, bu
toplantıda Cumhurbaşkanının geçiş süreci sonrasın-
daki yetkilerini ele aldı. Güçlendirilmiş Parlamenter
Sistem'e geçişte Anayasa'nın değişecek maddeleri 
konuşuldu. Altı partiden genel başkan yardımcıları
tarafından yürütülen, Anayasal ve Yasal Reformlar
Komisyonunun çalışması değerlendirildi. 
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Samyeli Engelsiz Yaşam ve Eğitim
Derneği Başkanı Bahattin Demir, özel

eğitim alması gereken engelli çocukların
ihmal edildiğini söyledi. Demir, “Biz özel
eğitimleri geliştiremedik. Bu işler 3-5 siyaset-
çinin eline bırakılacak işler değil. Devletin bu
konuda kararlı adımlar atması lazım. Biz her
fırsatta bürokratlarla, ilgili kişilerle görüşüp,
bunları anlatıyoruz. Bugün yine söylüyo-
rum; lütfen özel eğitim veren kurumlara ve
çocuklara sahip çıkın”
dedi. I SAYFA 9
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ADAY KIM OLACAK
YINE KONUSULMADI ç

Weghorst
geldi gelecek

ç

www.gazetedamga.com.tr
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artık eski Eda değil
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ESENYURT BELEDİYESİ'NİN ELİNDEN ALINAN SPOR SALONLARI,
GAZİOSMANPAŞA GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRÜ’NÜN AĞABEYİNE VERİLDİ

2019 yerel seçimleri sonrası CHP'ye geçen Esenyurt Belediyesi'nin elindeki spor salonları,
Gaziosmanpaşa Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cenk Öztekin'in ağabeyi olan Cem Öztekin'e verildi.
Öztekin’in 41 tane okulun sahibi olduğu da öğrenilirken belediyeden yapılan açıklamada; “İlçe
Müdürü makamını kullanarak ağabeyine menfaat sağlamış, usulsüz bir iş yaptırmıştır” denildi

ADRESE TESLIM
SPOR SALONU!

Esenyurt'ta Cem Öztekin'e verilen spor salonları, Esenyurt'taki spor kulüplerine ise kapatıldı.
Esenyurtlu çok sayıda sporcunun söz konusu salonlara girişinin yasaklandığı öğrenildi.

Kağıthane'de, Şişli Belediyesi'nden
malulen emekli olan Kenan Deliktaş,
yüzde 80 engelli olan eşi Nihal Delik-
taş ile 4 çocuğu, ev sahibi tarafından
istediği kira artışı yapılmadığı gerekçe-
siyle eşyalarıyla birlikte kapının önüne
konuldu. Gözyaşlarını tutamayan De-
liktaş ailesi, geceyi sokakta geçirdi

VICDANSIZ
EV SAHIBI!

Karanlık
düşünceler
kaybolsun

120 yıllık 
eczane 

müze olacak

2 Temmuz 1993 tarihinde
Sivas'ta yakılan Madımak

Oteli'nde hayatını kaybeden
yazar, şair ve düşünürler Beylik-
düzü'nde anıldı. Beylikdüzü Bele-
diye Başkanı Çalık, “En temel
talebimiz ve hakkımızdır eşit yurt-
taşlık ve en temel haklarımız için
buradayız. Burada bulunmaktan
onur duyuyorum. Bu ülkenin
üzerinden bu kötü ve karanlık 
düşüncenin biran önce kaybol-
masını diliyorum” dedi. I SAYFA 4
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İstanbul'un en
eski eczanele-

rinden biri olan Mo-
da'daki eczanenin sa-
hibi Melih Ziya Sezer,
90 yaşında öldü. 
Babasından devraldığı
eczanede yıllardır şifa
dağıtan Sezer'in ölü-
münün ardından 120
yıllık eczanenin müze
olacağı öğrenildi.
Melih Ziya Sezer'in ve-
fatından sonra eczane-
nin kepengine 'Güle
güle Melih Abi' yazılı
not yapıştırıldı. I SAYFA 5
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Geçirdiği kalp krizi sonucu, 3
Temmuz 2000 yılında 55 ya-

şında vefat eden Kemal Sunal, ölü-
münün 22'nci yılında Zincirlikuyu
Mezarlığı'ndaki kabri başında
anıldı. Kızı Ezo Sunal, oğlu Ali
Sunal, eşi Nazlı Sunal ile aile yakın-
ları ve sevenlerinn katıldığı anma
öncesinde, Ali Sunal basın mensup-
larının sorularını yanıtladı. I SAYFA 5
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2 Temmuz 1993’te gerçekle-
şen Sivas Katliamı'nda haya-

tını kaybeden 33 şair, yazar ve halk
ozanları Esenyurt’ta anıldı. Anma
programında sahne alan Sanatçı
Mazlum Çimen, katliamda hayatını
kaybeden babası, Halk Ozanı 
Nesimi Çimen'in bestelerini seslen-
direrek vatandaşlara duygusal ve
unutulmaz bir gece yaşattı. I SAYFA 8
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BELİRSİZLİK
SÜRÜYOR



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. 

40’TAN SONRA 
PROSTATA DIKKAT 
40’TAN SONRA 
PROSTATA DIKKAT 
40’TAN SONRA 
PROSTATA DIKKAT 
40’TAN SONRA 
PROSTATA DIKKAT 
40’TAN SONRA 
PROSTATA DIKKAT 
40’TAN SONRA 
PROSTATA DIKKAT 
40’TAN SONRA
PROSTATA DIKKAT 
P rostat büyüdüğünde yaşanan

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
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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-
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veya cerrahi işlemler gibi hastaya uygun
tedavi seçilebilir. Son yıllarda kullanılan
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etki ile prostat büyümesini başarıyla te-
davi eder” diye konuştu. Erkeklerin pro-
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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.
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yan erkek, bunun beraberlik esna-
sında olmasından çekinerek
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likle 40 yaş üzerinde yaşanan cin-
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yatı koruyor” diye konuştu.

SERTLEŞME
PROBLEMİ 

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

60-80 yaş aralığındaki 247
katılımcıyı gözlemleyen yeni
bir çalışma, yürüme gibi fizik-
sel aktivitelere katılmanın,
beyni olumlu bir şekilde
etkileyebileceğini buldu.
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Uyku alanında çalışmalar yürüten Dr. Mohammad Nami, özellikle pandemi 
sürecinde artan teknoloji kullanımının uyku üzerindeki etkilerinden bahsetti

NEDEN UYUYAMIYORUZ?
DR. Mohammad Nami, pan-
deminin günlük yaşantımız-
dan uyku düzenine kadar pek 

çok konuda önemli değişikliklere ve 
etkilere yol açtığını belirterek “Pan-
demi süreci herşeyi etkiledi. İnsanlar 
normal hayatlarını sürdüremedikleri 
ve dışarıya çıkamadığı için normalden 
daha farklı bir hayat düzenine geçmek 
durumunda kaldılar. Bu da onların 
daha yalnız hissetmelerine neden oldu. 
Arkadaşlarıyla ve sevdikleriyle bir 
araya gelme imkanlarından mahrum 
kaldılar. Eskiden arkadaşları, ailele-
ri, tanıdıkları ve sevdikleri insanlarla 
buluşuyorlardı ama pandemi bunların 
hepsini değiştirdi.” dedi.

Ekrana bakma süresi %63 arttı
İnsanların bu dönemde sosyal med-
yayı kullanmaya başladıklarını kayde-
den Dr. Mohammad Nami, “Güncel 
çalışmalara bakacak olursak gençler 
ve genç erişkinlerin ekrana bakma 
sürelerinde %63’lük bir artış olduğunu 
görürüz. İnsanlar akşamları yapacak 
bir şeyleri olmadığında internete 
girip sörf yapıyorlar. Sosyal medya 
platformlarına giriyorlar ve internetin 
içinde kayboluyorlar. Gelen mesajla-
ra, postlara bakıyorlar ve kendilerini 
bu platformlara çok kaptırıyorlar. Bu 
sebeple de retinalarına ekrandan çok 
fazla ışık geliyor.” dedi. 

Fazla ışığa maruz kalmak
beyni yanıltıyor
Gözün arkasında bulunan retinada bir-
çok nöron ve sensörün bulunduğunu 
kaydeden Dr. Mohammad Nami, mavi 
ışığa maruz kalmanın beyinde yanıltıcı 
bir etki oluşturduğuna dikkat çekti:
“Bu nöronlardan birçoğu beynimiz-
deki aydınlık ve karanlık algısını 
kodlamakla görevlidir. Beyin 
bu ışığa maruz kaldığında uyku 
vaktinin gelmediği yanılgısı-
na uğrar. Bu mavi ışık, beynin 
arkasına yani beyin epifizine 
ulaştığında beyin epifizi de 
melatonin hormonu salgılamayı 
bırakır. Melatonin seviyesi düşer 
ve hipotalamus ve melatonin 
alıcıları yeterli miktarda mela-
tonin alamaz. Bu yüzden beyin 
vücudun uykuya ihtiyacı olduğu 
sinyalini gönderemez. O neden-
le bütün gece boyunca uyanık 
kalırız. Pandemide de aynı bu 
şekilde oldu. İnsanların ekrana 
baktıkları süre ve uykuya geçme 
süreleri daha önce de belirttiğim 
gibi %40 ila %60 arasında artış 
gösterdi.”

Bağışıklık sistemini
olumsuz etkiledi
Bu durumun da insanların ve-
rimli ve kaliteli uykudan mahrum 
kalmalarına sebep olduğunu 
ifade eden Dr. Mohammad 
Nami, “Bu durum da sağlığımızı, 
kalbimizi, akciğerlerimizi, sinir 

sistemimizi ve dolaşım sistemimizi 
olumsuz yönde etkiledi. Hatta bağı-
şıklık sistemimiz bile oldukça olumsuz 
etkilendi. Yeterli uykuyu alamayan 
insanların virüse karşı daha dayanık-
sız olduklarını gördük. Bu nedenle 
insanlar aşılı olmalarına rağmen kovid 
olabiliyordu. Bu veriler de güncel 
araştırmalar tarafından destekleni-
yor. Nörobilimin kovidin uzun vadeli 
sonuçlarını belirlemesi için yapması 
gereken çok şey var.” dedi. 

Covidin uzun vadeli sonucu
Uyku düzensizliklerini inceleyen bir 
hekim olarak covid geçirmiş hastalarla 
çalıştığını kaydeden Dr. Mohammad 
Nami, “Covidin uzun vadeli sonuçla-
rından birinin uykusuzluk yani insom-
nia olduğunu görüyoruz.” dedi.

Uykusuzluğun 14 çeşidi var
Uykusuzluk yani insomnianın 14 farklı 
çeşidi olduğunu belirten Dr. Moham-
mad Nami, bunlardan 4-5 tanesinin di-
rekt olarak covide bağlı olarak şekillen-
diğini kaydetti. Dr. Mohammad Nami, 
şöyle devam etti: “Uyku düzensizliğinin 
80 farklı türü vardır. Uyku düzensizlik-
leri içine giren insomnianın ise 14 farklı 
türü bulunuyor. Bazı insanlar uykuya 
dalmakta güçlük çeker bazılarıysa uyku 
süresini kesintisiz geçirme konusunda 
sorun yaşarlar. Bazıları sabahları er-
kenden kalkmaktan muzdariptir. Bazı 
kişilerde uyku sırasında nefes alma 
problemleri geliştirdiğini görürüz, ba-
zılarının uyku sırasında bacakları titrer. 
Bazılarının ise diş gıcırdatma problem-
leri olabilir. Bazılarının kalp ritimlerin-
de düzensizlik gözlemlenebilir. Bazıları 
da ikincil insomnia denilen rahatsızlığa 
sahip olabilir.” 

DR
deminin günlük yaşantımız-
dan uyku düzenine kadar pek 

Kutular dolusu çizgi film 
karakterleri, figürler, 
pilli elektrikli ve kumanda 

edilebilen çeşit çeşit oyuncaklar 
evlerde yığın halindeler. Çocuk-
ların vakit geçirmesi için ebevey-
nlerin aldığı oyuncakların sayısı 
arttıkça çocukların hayal gücü, 
oyun kurma yeteneği etkileni-
yor. Ailelerin çocukları mutlu 
etmek isterken gelişimlerini 
etkilediklerini belirten İstanbul 
Ayvansaray Üniversitesi Psikoloji 
Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Hale 
Kahyaoğlu Çakmakcı, “Çocuk-
ların oyun oynamaya ihtiyacı 
olduğu kesin ancak bu malzeme 
ve materyaller evinizde var olan 
malzemelerden ibaret olabilir. 
Ekstra bir şeye ihtiyacınız olma-
yabilir. Mağazalardan yapacağınız 
pahalı alışverişler yerine evinizde 
kullanabileceğiniz bir tencere, 
kapak, piknik bardakları, bos 
yumurta kutuları, kibrit çöpleri 
gibi birçok malzeme ile çocuklar-
la oynayarak vakit geçirebilirsiniz. 
Oyuncak çokken çocuklar sadece 
oyuncaklara bakıp değiştirmekle 
uğraşırlarken, oyuncak azken 
çocuklar hem oyuncağı birbiriyle 
paylaşıyor hem de oyun içerisinde 
birbirleriyle konuşmaya başlıyor-
lar” ifadelerini kullandı.

Yetenek gelişmiyor
“Çocuklar ne kadar fazla oyun-
cak sahibi olurlarsa o kadar az 
eğleniyor ve az oyun kurabiliyor” 
diyen Çakmakcı, şunları söyledi: 
“Bir çocuğun önünde 30 oyuncak 
olduğu zaman bu oyuncakların 
hangisiyle oynayacağını seçer-

ken zaten zaman geçiyor. Biz bu 
çocuğun önüne daha az oyuncak 
koyduğumuz zaman o oyuncağa 
dikkatini verebiliyor. Böylece 
oyun kurarak ‘nitelikli oyun’ 
oluşturabiliyor. Önemli olan şey 
oyuncak sayısı değil, çocuğun 
oyuncaklarla ne kadar sure oyna-
dığı, kiminle nasıl vakit geçirdiği 
ve oyunu ne şekilde kurgulayabil-
diğidir.”

Rotasyonu yapılmalı
Ailelerin oyuncak rotasyonu yap-
ması gerektiğini dile getiren Çak-
makcı, “Mesela çocuğumuzun 
40 ya da 50 tane oyuncağı var. 
Çocuğa ‘şunu oyna, bunu oyna’ 
demek yerine ondan oyuncaklar-
dan bir kısmını seçmesini isteye-
biliriz. Buna ‘oyuncak rotasyonu’ 
diyoruz. 10 gün boyunca bu oyun-
cakları oynuyor. Sonraki hafta 10 
oyuncak daha seçmesini istiyoruz. 
Böylelikle çocuk her oyuncakla 
rotasyon yaptığında kendisini 
fazla sayıda oyuncağa sahip ve 
her seferinde başka oyuncaklarla 
oynuyor gibi hissediyor. Böyle-
likle oyuncak yığını ve kirliliğinin 
önüne geçmiş oluruz” önerisinde 
bulundu.

Tercihe dikkat edilmeli
Çocukların gelişim düzeyine 
uygun oyunların tercih edilmesi 
gerektiğini hatırlatan Çakmakcı, 
“Çok küçük yaştaki çocuklar için 
daha büyük nesneli, yumuşak ve 
dokulu oyuncaklar, yaş ilerledikçe 
daha detaylandırılmış oyuncak-
lar olabilir. Ahşap oyuncaklar, 
puzzlelar, bebek evleri, insan ve 
hayvan figürleri, kuklalar, boş 
kutuların olduğu her şey olabi-

lir. Çocuğumuza mutlaka evde 
bir oyun köşesi yapalım. Aşırı 
yapılandırılmış ve yaratıcılığı 
engelleyen figürleri alırsak sadece 
bunlarla oynar ama yaratıcılığı-
nı kullanamayabilir. Bu yüzden 
sayıdan ziyade oyuncağın kalitesi 
çok önemli” dedi.

SEMANUR POLAT

OYUNCAK COKOYUNCAK COK
OYUN YOKOYUN YOK
Çocukların ve oyunların vazgeçilmezi arasında yer alan oyuncakların sayısının çocuğun 
hayal gücünü etkilediğini belirten Dr. Psikolog Hale Kahyaoğlu Çakmakcı, “Çocuklar 
ne kadar fazla oyuncak sahibi olurlarsa o kadar az oyun kurabiliyor. Oyuncak çokken 
çocuklar sadece oyuncaklara bakıp değiştirmekle meşgul oluyor” dedi

OYUN oyna-
manın çocuklar 
üzerinde birçok 
olumlu etkisi 
olduğuna vurgu 
yapan Çakmak-
cı, oyun oynama-
yan çocuğun ruh 
sağlığından şüp-
helenilebileceği-
ni söyledi. Oyun 

oynamayan çocukta gelişim 
geriliği, otizm gibi hastalıklar 
görülebileceğini belirten Çak-
makcı, “Dolayısıyla oyun kur-
guluyor ve oynuyor olabilmesi 
bizim için gelişimini de ölçen 
bir araç. Çocuklar yaklaşık 1.5-
2 yaşlarında yavaş yavaş ‘mış’ 
gibi yapma oyunları ile oyun 
oynamaya baslar. Ortalama 
2-2.5 yaşlarında ise çocuklar 
oyun kurgulamaya başlarlar. 
Çocuklar hep benzer oyuncak-
larla oynama eğilimindedirler. 
Dolayısıyla işe yaramayan, 
kullanılmayan, parçası kırılmış 
dökülmüş bazı oyuncaklardan 
kurtulup onlarla vedalaşabilir-
siniz” diye konuştu.

Dr. Dr. Hale Hale 
Kahyaoğlu Kahyaoğlu 
ÇakmakcıÇakmakcı

Oyun oynamayan 
cocuklara dikkat

ENFEKSİYONA DİKKAT!ENFEKSİYONA DİKKAT!

Havuzlarda hijyen için en çok ve 
sıklıkla kullanılan dezenfek-
tanın klor olduğunu belirten 

Medicana Çamlıca Hastanesi Enfek-
siyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobi-
yoloji Uzmanı Doç. Dr. Nafiz Koçak, 
“Havuz suyunda 1-2 ppm aralığında 
serbest klor bulunması ve su devini-
minin yeterli olması gerekir. Havuz 
enfeksiyonlarının ortaya çıkmasının 
en önemli sebeplerinden biri de havuz 
deviniminin yeterli olmayışı ve/veya 
dezenfeksiyon için klorun gereğinden 
fazla kullanılmasıdır. Klor, vajina 
florasını bozan bir dezenfektandır. 
Vajenin doğal yapısında bulunan ya-
rarlı bakterilerin ölmesine yol açarak 
mantar gibi diğer organizmaların 
ortamda üremesine neden olmaktadır. 
Kadınlarda idrar yolunun kısa olması 
enfeksiyon etkenlerinin hızlı bir 
şekilde mesaneye ulaşmaları sebebiyle 
“sistit” adı verilen idrar yolu enfeksi-
yonları görülmektedir” dedi.

Krizler tetiklenebilir
Tedavisinde öncelikle nedenin 

tespit edilmesi gerektiğini belirten 
Doç. Dr. Koçak, en önemli noktanın 
tedaviye erken dönemde başlanması 
olduğunu söyledi ve sözlerine şöyle 
devam etti:

“Bu tip enfeksiyonların tedavisin-
de geç kalındığı takdirde daha ciddi 
enfeksiyonlara neden olabilmektedir. 
Genital enfeksiyonların yanı sıra uzun 
süre havuzda kalanlarda burun tahrişi, 
ciltte kaşıntı ve kuruluk, gözlerde kı-
zarma ile öksürük ve nefes darlığı gibi 
solunum yolu semptomları oluşabilir; 
astım hastalarının astım krizleri tetik-
lenebilir. Havuz yoluyla en sık bulaşan 
enfeksiyon etkenleri rota virüsü, nöro-
virus, enterovirus ile hepatit A gibi 

viral etkenlerdir. Bakteriyel etken-
lerden salmonella, şigella, ve E.coli 
bakterileri sayılabilir. Bunların yanı 
sıra cyriptosporidium, amip ve giardia 
gibi tek hücreli etkenler ve kıl kurdu 
gibi bağırsak parazitleri sayılabilir.”

Daha sık rastlanıyor
Sık görülen diğer bir enfeksiyonun 

da su kaynaklı dış kulak enfeksiyonu 
olduğunu belirten Doç. Dr. Koçak, 
“Uzun süre temas sonucu, dış kulak 
yolu derisinde bariyer sistemi bozulur. 
Özellikle dış kulak yolu enfeksiyonlar-
dan koruya ve kulağın tahriş olmasını 
önleyen doğal savunma sistemi olan 
‘serumen’ isimli salgının (buşon) 
özelliğinin bozulması ya da uzaklaş-
tırılması sonucu, dış kulak yolu derisi 

florasında doğa olarak bulunan ya 
da suda yer alan ve bulaşıcı olmayan 
mikroorganizmalar dış kulağa yerleşip 
burada çoğalır; sonra da deri içine 
nüfuz ederek bu bölgede enfeksiyon 
oluşturur. Kulak ağrısı, dış kulak 
yolunda şişme, kulak akıntısı ve işitme 
azlığı ile kendini belli eden hastalığa, 
özellikle çocuklarda daha sık rastlanır. 
Havuzdan çıkınca kulak kurulanma-
lıdır. Kulağa kaçan suyu temizlemek 
için kulağa herhangi bir obje sokulma-
sı doğru değildir” ifadelerini kullandı.

Nasıl önlem alınır?
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik 

Mikrobiyoloji Uzmanı, Doç. Dr. 
Nafiz Koçak, olası havuz enfeksiyon-
larına karşı alınabilecek önlemler 

hakkında şu bilgileri verdi: “Havuz 
girmeden önce mutlaka duş alınma-
lıdır. Havuzdan çıkılınca da vücudun 
klorlu sudan arındırılması için tekrar 
duş alınmalıdır. Havuzdan sonra 
vücudun nemli bölgeleri, özellikle de 
vajen bölgesi iyice kurulanmalıdır, 
mayo veya bikini değiştirilmelidir. 
Hepatit taşıyıcılığı ya da hastalığı 
olan çocuk ve yetişkinlerin havuza 
girmesine izin verilmemelidir. Ateşli 
hastalık ya da ishal geçirirken havuza 
girilmemelidir. Havuz kenarında 
yemek yenilmemeli, sigara içilmeme-
lidir. Havuz bölgesine ayakkabı veya 
dışarıda giyilen terliklerle girilme-
melidir. Ayaklar mutlaka dezenfekte 
edilmelidir. Havuzda su yutmamaya 
dikkat edilmelidir.”

ZEYNEP VURAL

Doç. Doç. Dr. Dr. 
NafizNafiz
KoçakKoçak

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. 
Dr. Nafiz Koçak, sıcakların artması ile tatile ve havuza olan Dr. Nafiz Koçak, sıcakların artması ile tatile ve havuza olan 
ilginin de arttığını, ancak temizliği iyi yapılmayan ve hijyen ilginin de arttığını, ancak temizliği iyi yapılmayan ve hijyen 
kurallarına dikkat edilmeyen havuzların çeşitli enfeksiyon kurallarına dikkat edilmeyen havuzların çeşitli enfeksiyon 
hastalıklarına sebep olabileceğini belirtti.hastalıklarına sebep olabileceğini belirtti.



3GÜNCEL 16 TEMMUZ 2021 CUMAwww.gazetedamga.com.tr

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
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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
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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
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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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OLAY saat 11.00 
sıralarında Esenyurt 
Mehterçeşme Mahallesi 

Ufuk Caddesi’ndeki özel bir 
tıp merkezinde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre klima-
ların bakımı için Aydın Adı-
yaman (53) sabah saatlerinde 
tıp merkezine gitti. Adıyaman, 
klimalara gaz doldurduğu sıra-
da oksijen tüpü henüz belirle-
nemeyen nedenle şiddetli bir 

şekilde patladı. Patlama sesi 
tıp merkezinin çevresinden 
de duyuldu. Tıp merkezindeki 
sağlık görevlileri ilk müda-
haleyi yaparken olay yerine 
ambulans ve polis ekipleri sevk 
edildi. Sağlık ekipleri Aydın 
Adıyaman’ın olay yerinde 
hayatını kaybettiğini belirledi. 
Adıyaman’ın cenazesi ambu-
lansla tıp merkezi yakınındaki 
özel bir hastanenin morguna 

kaldırıldı. Polisin olayla ilgili 
araştırması devam ediyor.

Bomba gibi patladı
Caddede esnaf olan bir kişi, 
“Biz içeride çalışıyorduk. Çok 
şiddetli bir patlama sesi geldi 
ama herhangi bir duman, yangın 
çıkmadı. Herhalde bir şey sıkıştı 
patladı. Bomba patlar gibi ses 
geldi. Olaydan hemen sonra 
polisler geldi” diye konuştu.

Tıp merkezinde beklenmedik ölüm

KOCASINAN Mahallesi’nde 18 
Mayıs’ta İrfan T.’ye ait kamyo-
net park halindeyken çalındı. 

Oto hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 
olayla ilgili yaptıkları çalışmada, böl-
gedeki bir işyerinin güvenlik kamerası 
kayıtlarını inceledi. Görüntülerde 
kamyoneti çalan hırsızın Çetin A. 
olduğu belirlendi. 
Gözaltına alınan Çetin A.’nın üze-
rinden farklı bir isme düzenlenmiş 
sahte kimlik ele geçirildi. Asayiş 
Şube Müdürlüğü’nde sorguya alınan 
şüphelinin, 30 ayrı suçtan arandığı 
ortaya çıkarıldı. Şüphelinin daha önce 
hayvan, otomobil, araç içi hırsızlığı 
ile resmi belgede sahtecilik, ruhsatsız 
silah bulundurmak gibi suçlarından 11 
suç kaydı olduğu belirlendi. Şüpheli-
nin ayrıca 8 adet büyükbaş ve küçük-
baş havyan, ev hırsızlığı, hükümlü 
tutuklunun kaçmasına yardım, sahte 
kimlik kullanmak suçlarından 30 ayrı 
arama kaydı olduğu ortaya çıktı. Çetin 
A. hakkında ayrıca çeşitli suçlardan 
toplam 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis 
cezası olduğu da bildirildi. Emniyette 
işlemleri tamamlanan Çetin A. tutuk-
lanarak, cezaevine gönderildi.

ŞAŞKINLIK 
veren sabıka!

VViiCDANSIZCDANSIZ  
EV SAHEV SAHiiBBii!!
Kağıthane’de, Şişli Belediyesi’nden malulen emekli olan Ke-
nan Deliktaş, yüzde 80 engelli olan eşi Nihal Deliktaş ile 4 
çocuğu, ev sahibi tarafından istediği kira artışı yapılmadığı 
gerekçesiyle eşyalarıyla birlikte kapının önüne konuldu. Göz-
yaşlarını tutamayan Deliktaş ailesi, geceyi sokakta geçirdi

Esenyurt’ta özel bir tıp merkezinin klimalarına bakım için giden işçi, klima gazlarını doldurduğu sırada oksijen 
tüpü patladı. Geniş bir çevrede duyulan patlamada işçi Aydın Adıyaman (53) olay yerinde hayatını kaybetti

Malulen emekli olan Kenan Delik-
taş, eşi ve dört çocuğu ile birlikte 
2 yıldır yaşadıkları Talatpaşa 

Mahallesi Yaşarlı Caddesi’ndeki evle-
rinden 2 gün önce ev sahibi tarafından 
çıkarıldı. 1+1 daire için, AYLIK bin lira 
kira ödeyen Kenan Deliktaş, iddiaya göre 
artan kiralar nedeniyle bir süredir ev 
sahibi ile sorun yaşıyordu. Aylık bin lira 
kira ödediklerini belirten Deliktaş, engelli 
eşi, 2 kızı ve 2 oğluyla beraber iki gün 
önce eşyaları ile sokağa atıldı. Oturdukla-
rı evin önünde zor şartlar altında yaşama-
ya çalışan Deliktaş ailesi, komşularının 
yardımlarıyla yaşamaya çalışıyor.

Ne yapacağımı bilmiyorum
Şişli Belediyesi’nden malulen emekli 
olduğunu söyleyen Deliktaş, “Emekli 
oldum, mecburen askerliğimi ödedim, 18-
19 bin lira para ödedim. Malulen emekli 
oldum. Ayaklarım sakat zaten. Hanım da 
zaten engelli. Ne yapacağım ne edeceğim 
bilmiyorum. İki seneyi geçti oturuyorduk. 
Kirayı düzenli olarak ödüyordum. Elden 
veriyorduk, bankadan veriyorduk. Bazen 
gelip kendisi alıyordu. 3-4 sefer elden 
aldı. Onları da almadım diye göstermiş. 
Bankadan dekont çıkarmış. 5 aylık kira 
vermedin, 4 aylık vermedin dedi bana. 
Çıksın yeğenim gelecek” dedi.

Kirayı artırdım gene yetmedi
Kira olarak bin lira ödediklerini belirten 
Deliktaş, “Bin lira veriyordum. Bin 400 
yaptım. En son emlakçı ile parayı gön-
derdim. Kabul etmedi. Ya evden çıksın 
ya da bana diyor ki her altı ayda 500 lira 
zam yapacak. Bin 500 lira kira vereceksin, 
6 ay sonra 2 bin lira, altı ay sonra 2 bin 
500 yapacaksın. Bu nedir ya” diye konuş-
tu. Ev sahibinin kendilerini mahkemeye 
verdiğini vurgulayan Kenan Deliktaş, 
“Mahkemeye çağırdılar beni, bir sefer. 
Ben gidemedim ayaklarım sakat olduğu 
için. Ne de olsa bir mahkeme daha olur 

dedim. Ama adam paralı adam, zengin 
adam. Adam iki tane avukat tutmuş. Bir 
celsede ondan yana, sonra geldiler çıkın 
diye. Biz de anlamıyoruz. Okuma yazma-
mız fazla yok. Mahkemenin gönderdiği 
kağıtta bilmem sulh diyor, bilmem ne 
diyor. Onlardan da anlamıyoruz. Onu da 
anlamadık. Geldiler 2 gün önce. Apar 
topar yığdılar, anahtarı değiştirdiler. 
Kapıyı değiştirdiler, pencereyi değiştirdi-
ler. Çektiler gittiler, bizi böyle bıraktılar” 
şeklinde konuştu.

Allah’a havale ettim
Sabah saatlerinde mahkeme kararıyla 
evlerinin apar topar boşaltıldığını ifade 
eden Kenan Deliktaş, “Ben şaşırıyorum. 
Bu insanları böyle attı gitti. Bu şekilde sel 
sefil bıraktı. Sen akşam nasıl yatağında 
uyuyorsun çocuklarınla kardeşim. Ben 
onları Allaha havale ettim. Hayırsever 
bir insan el uzatırsa. Kiralık dairem var 
kardeşim, ‘bir buçuk iki lira ver’ derse. 
Bir buçuk iki lirayı verebilirim. Otu-
rurum, elektrik, suyumu doğalgazımı 
öderim. Çocuğun biri okuyordu zaten, 
onu okuldan aldım mecburen. Bir tanesi 
16 yaşında işe sokacağım mecburen” diye 
konuştu.

Yardım bekliyorlar
Zor şartlar altında yaşadıklarını belirten 
Deliktaş, yardıma ihtiyaçlarının olduğu-
nu belirterek, “Sabaha kadar ağladım. 
Allahım dedim ben ne günah işledim. 
Hadi ben neyse, bunların ne günahı var 
dedim. Bunun da kimsesi yok. Gariban 
biri. Babası falan hepsi vefat etti. Kardeşi 
vardı vefat etti. Bir kardeşi vardı vefat 
etti. Bir annesi var, o da Bolu’da yaşıyor, 
hastalıklı. Bir abisi var bakıyor ona. Onlar 
da ayrı perişan. Bunların ne suçu vardı. 
Bu kadının suçu benimle evlenmek mi? 
Bilmiyorum yani. Düşünüyorum, düşü-
nüyorum kafayı yiyeceğim en sonunda. 
Hiçbir şey olmaz benden” dedi. DHA

Bahçelievler’de park halindeki bir 
kamyoneti çalan Çetin A.(45) polis tara-
fından yakalandı. Üzerinde sahte kimlik 
ele geçirilen şüphelinin, 30 ayrı suçtan 
arandığı, hakkında 15 yıl 7 ay kesinleş-
miş hapis cezası olduğu ortaya çıktı

ÜSKÜDAR’da 
Karacaahmet Me-
zarlığı’ndaki yaya 

yolunu, ‘Motosikletliler 
giremez’ yazılı uyarı ta-
belalarına rağmen kullan-
mayı sürdüren motosiklet 
sürücüleri, tehlikeye neden 
oluyor. Motosiklet sürücü-
lerinin kestirme yol olarak 
yaya yoluna girmeleri, 
çevredeki insanların tepki-
lerine neden oldu. Bölge 
esnafı Uğur Sadıç, “Motor-

cuların arka yoldan dolaş-
ması gerekiyor ancak, Ka-
racaahmet tarafına çıkmak 
için, kestirme olsun diye 
bu güzergâhı kullanıyorlar. 
İnsanlar bu yolu, pazar 
yolu olarak kullanıyor, yü-
rüyüş yolu burası. Çocuklar 
da geçiyor. Motorları da 
genelde gençler kullandığı 
için çok hızlı geçiyorlar. 
İnsanlar da bu yüzden çok 
rahatsız. Burada devamlı 
kaza oluyor” dedi.

Beykoz felaketin 
kıyısından döndü
Beylikdüzü’nde yolda süratle ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti-
ği otomobil, bariyere çarptı. Bariyerin ok gibi saplandığı otomobilin sürücü yaralandı

BEYKOZ, Çavuşbaşı Baklacı 
Mahallesi’nde saat 11.50 sırala-
rında orman yangını çıktı. Rüz-

garın etkisiyle büyüyen yangın, evlerin 
bahçelerine kadar ulaştı. Havadan da ve 
itfaiyenin müdahalesiyle, yerleşim alanla-
rına sıçramadan, yaklaşık bir saat içinde 
söndürüldü. Evlerinden çıkan mahalle 
sakinleri büyük panik yaşadı. Yangında 
ölen ya da yaralanan olmadı. Polis yan-
gınla ilgili inceleme başlattı. Bir mahalle 
sakini, “Dışarıda bahçemde uğraşırken 
dumanları gördüm. Hemen itfaiyeye 
haber verdik. Ondan sonrası bizden 
çıktı zaten. Helikopter, itfaiye, polisler 
geldi. Söndürmeye çalıştılar. Tabii biz 
de yardım ettik. Evden hortum çekerek 
soğutma çalışmalarına yardımcı olduk” 
dedi. Baklacı Mahallesi muhtarı Mustafa 
Yıldırım, “Yangın olduğunu duyduk, 
koşa koşa geldik buraya. Yangının sebebi 
bilinmiyor. Vatandaşlar, itfaiye ve orman 

idaresi havadan ve karadan müdahale et-
tiler. Kısa zamanda söndürüldü. Şu anda 
soğutma işlemleri yapılıyor. Az bir yer 
yandı ama, tabi insanların ciğerleri yanı-
yor. Vatandaşların daha dikkatli olmaları 
gerekiyor. Ormanda piknik yapmamak 
lazım. Biraz daha dikkatli ve duyarlı 
olursak daha iyi olur. Rüzgarla beraber 
yayıldı ama, tesadüf bahçelerin olduğu 
tarafa doğru yayıldı. Ormana doğru ya-
yılmış olsaydı çok daha felaket bir durum 
olabilirdi. Bu sefer de evleri etkileyecekti. 
Binanın bahçesine kadar geldi. Zama-
nında müdahaleyle yangın büyümeden 
sonlandı” diye konuştu. DHA

BAYRAMPAŞA 03 Otoyolu hal 
istikametinde dün saat 18.00 
sıralarında ilerleyen düğün 

konvoyunda, sürücüler otomobilleriyle 
yaptıkları kural dışı hareketlerle trafiği 
tehlikeye soktu. Uzun süre trafikte mü-
zik eşliğinde ilerleyen gruptan bazıları, 
araçların cam ve açılır tavanından çıka-
rak canını hiçe saydı. Otoyolda zikzak 
çizerek ilerleyen konvoydaki otomobil-
lerden biri aniden yol ortasında durun-
ca, konvoydaki başka otomobil arkadan 
çarptı. Otomobilin tavanından çıkarak 
müzik eşliğinde oynayan kişi, kaza 
anıWnda düşmekten son anda kurtuldu. 
Yaşanan tüm bu anlar, cep telefonu 
kamerasına saniye saniye yansıdı.

 

Düğün konvoyu 
KAZA YAPTI

Yasak dinlemiyorlar

Uyku bile uyumuyorlar
ZOR şartlar altında iki bina 
arasındaki boşlukta kalan 
Deliktaş ailesi, iki gün-
dür uykuya hasret umutla 
bekleyişini sürdürüyor. 
Nihal Deliktaş, yardıma 
ihtiyaçları olduğunu vur-
gulayarak, “Hiç uyumadık. 
Saatlerdir ayaktayız, 48 
saat olacak. Uyku yüzü 
görmedik, pinekliyoruz. Bir 
ses duyuyoruz kalkıyoruz. 
Gece hırsızlar geziyordu 
saat 03.00’te. Hırsızlar cirit 

atıyor burada. Televizyonu 
çalmaya çalışıyor, bilmem 
neyi almaya çalışıyor. Ben 
garibanım Allah vurmuş 
zaten bana” ifadelerini 
kullandı.
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2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas'ta
ateşe verilen Madımak Oteli'nde
yanarak ya da dumandan etkilene-

rek hayatını kaybeden yazar, şair ve düşü-
nürler, katliamın 29. yılında
Beylikdüzü’nde anıldı. Beylikdüzü Fatma
Ana Cemevi ve Kültür Merkezi’nde ger-
çekleşen anma programına Beylikdüzü
Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık,
Beylikdüzü Belediyesi Meclis Üyeleri, ilçe
protokolü, sivil toplum kuruluşlarının
temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Pir Sultanlar ölmez

29 yıl önce katledilen 33 kişiyi rahmet ve

minnetle anarak konuşmasına başlayan
Başkan Çalık, “Burada amaç sadece alevi
inancı değildi. Eşit, özgür ve bir arada
yaşamak isteyen herkese karşı işlenen
suçtu. 2 Temmuz 1993’te Sivas’ta insan-
lık öldü ama ne fayda; Pir Sultanlar
ölmez. Sazın üstüne saz, sözün üstüne
söz gelmez. Toplumsal vicdanın rahatla-
ması gerek. Toplumsal vicdan hala rahat
değil. Sorumlular  maalesef ortaya çıka-
rılmadı. Toplumsal barışın en büyük en-
geldir bu” diye konuştu. 

Bir olmaya devam edeceğiz

Sivas katliamını anmaya devam edecek-
lerini ifade eden Başkan Çalık, “İnsanlığı
kardeş bilen, bir araya getiren, bir olma-

mızı sağlayan ve bir arada durmamızın
kıymetini bilen inancı Beylikdüzü’nde ya-
şatmaya devam edeceğiz. Huzur ve barış
ortamını Beylikdüzü’nde üst düzeyde ya-
şatacağız. İnançlar ve kimlikler üzerinden
kutuplaştırıcı değil, inadına birleştirmeye,
bir olmaya ve bir arada durmaya devam
edeceğiz. 33 canın Anka Kuşu misali
göklere yükselişidir Sivas. Adalet, barış ve
kardeşlik için bir arada yaşamak için bu-
radayız. En temel talebimiz ve hakkımız-
dır eşit yurttaşlık ve en temel haklarımız
için buradayız. Burada bulunmaktan
onur duyuyorum. Bu ülkenin üzerinden
bu kötü ve karanlık düşüncenin biran
önce kaybolmasını diliyorum” 
açıklamasında bulundu.

Kadınlar deniz
havası aldı

Gaziosmanpaşa
yeşilleniyor

malTepe Belediyesi'nin geleneksel
tekne turları geri döndü. Pandemi
koşulları nedeniyle ara verilen

tekne turları 2 yıl sonra yeniden başladı. Bu
yıl 6.’sı düzenlenen turlara Maltepe’nin 18
mahallesinden kadınlar katılıyor. Rehber eşli-
ğinde tekneyle Büyükada, Burgazada, Hey-
beliada ve Kınalıada’nın çevresini dolaşan
kadınlar hem eğleniyor hem de Adalar’ın ta-
rihi ve kültürüne dair bilgiler ediniyor. Bu yıl
6.’sı düzenlenen geleneksel tekne turlarında
her sefere farklı mahallelerden kadınlar katı-
lıyor. Maltepeli kadınlara, sanatçı Arzu Akça
da teknede şarkılarıyla eşlik ediyor. Akçay’ın
şarkılarıyla kadınlar dans ediyor, eğleniyor.
Belediyenin çeşitli ikramlarda bulunduğu
turlara bir rehber de eşlik ediyor ve her adaya
yaklaşıldığında o ada hakkında kadınlara bil-
giler paylaşıyor.

10 bin kadın faydalanacak

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, tekne
turları tamamlandığında 10 bin Maltepeli
kadının etkinliğe katılmış olacağını belirterek
“Bu da bir rekor olacak” dedi. Özellikle de-
nizle buluşmayan kadınların da tekne turla-
rına dâhil olduğunun altını çizen Kılıç,
Maltepeli kadınlara bir de müjde verdi. Kılıç,
Bağdat Caddesi üzerinde hafif raylı sistem
için çalışmalara başlanacağını duyurdu.

Gaziosmanpaşa Belediyesi
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
ekipleri, ilçe genelinde yeşil alanla-

rın bakımı, iyileştirilmesi, yazlık çiçek dikimi
ve ağaçlandırma çalışmalarını yoğun bi-
çimde sürdürüyor. Vatandaşların özellikle
yaz aylarında dinlenmek ve güzel vakit ge-
çirmek amacıyla ziyaret ettiği park ve yeşil
alanlara mevsimlik çiçekler dikiliyor. İlçedeki
parklar, yeşil alanlar ve caddelerdeki orta re-
füjlere daha güzel ve estetik bir görüntü ka-
zandırmak amacıyla mevsimlik çiçek, gül ve
çalı dikimi yapılıyor. Çimlerin yaz aylarında
daha canlı görünmesi ve sağlıklı büyümesi
için yeşil alanlarda düzenli olarak gübre-
leme çalışması gerçekleştiren ekipler, yabani
otları da temizliyor.

Yeni ağaçlar dikiliyor

Meydanlar, cadde ve sokaklarda bulunan
ağaç ve çalıların; budama, form budaması,
besleme, sulama gibi tüm bakım işlerini
yapan ekipler, kurumuş ve sağlıksız du-
rumda olan ağaçların değişimini gerçekleşti-
riyor. Uygun noktalara ise yeni ağaçlar
dikiliyor. Ağaçların, çimlerin, çiçeklerin, süs
bitkilerinin iyi su alabilmesi için kök bölgele-
rinde çapalama işlemi, gövde ve kök sür-
günü temizliği yapılırken, alanlardaki su
tesisatlarının tüm bakım ve onarımları da
gerçekleştiriliyor. 

Parklar yenileniyor

Çocuk parklarına yenilerini eklemek için
uygun alanlar tespit ederek, projelendirme
çalışmalarını sürdüren Gaziosmanpaşa Be-
lediyesi, mevcut parkları da baştan aşağı ye-
niliyor. Yenileme çalışmaları kapsamında
parklarda zemin döşemelerinin tamiri yapı-
lıyor. Yıpranmış veya kırık durumda olan
duvarlar, ferforjeler ve banklar tamir edile-
rek, boyanıyor. Çocuk oyun gruplarının ve
fitness aletlerinin onarımını ve boyamasını
yapan ekipler, kullanıma elverişsiz olanları
da yenileriyle değiştiriyor. Parklarda yeni
peyzaj alanları oluşturulurken, yeşil alanlara
çiçek ve çalı dikimi yapılıyor.

TAYLAN DAŞDÖĞEN
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YürüTTüğü kültür sanat faali-
yetleriyle tüm Türkiye’de dikkat-
leri üzerine çeken Silivri

Belediyesi, etkinliklerine bir yenisini daha
ekledi. Silivri Belediyesi Kültür ve Sosyal
İşler Müdürlüğü tarafından hayata geçiri-
len Yazlık Sinema Nostaljisi etkinlikleri,
Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi-
nin gala gösterimi ile başladı. Vega AVM
yanında kurulan alanda yoğun bir katı-
lımla gerçekleşen organizasyon izleyiciler-
den tam not aldı. Gala programına katılan
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz,
filmi Silivrililer ile birlikte izledi. 31 Ağustos
2022 Çarşamba gününe kadar devam ede-

cek olan Yazlık Sinema Nostaljisi etkinlik-
leri; cuma, cumartesi ve pazar günleri Vega
AVM yanında, hafta içi ise Silivri’nin köy
ve mahallelerinde gerçekleştirilecek. Prog-
ramlarda, Kültür ve Turizm Bakanlığından
onaylı seçkin filmler olan; Selvi Boylum Al
Yazmalım, Yunus Emre Aşkın Sesi, An-
kara Yazı Veda Mektubu, Son Mektup,
Züğürt Ağa, Ertuğrul 1980, Çanakkale
Yolun Sonu, Dağ 2, İyi Ki Varsın Eren gibi
Türk filmleri ile Vikingler ve Aslan Kral gibi
çocuk animasyon filmleri Silivrililerin be-
ğenisine sunulacak. Silivri Belediyesinin
resmi internet sitesi ve sosyal medya he-
sapları üzerinden duyuruları yayımlanacak

olan etkinliklere Silivri’de yaşayan tüm va-
tandaşlar ücretsiz olarak katılabilecek. Et-
kinlik takvimine göre bu akşam (2 Temmuz
2022) saat 21.30’da animasyon filmi Vi-
kingler çocuklar için gösterimde olacak.

Silivri'nin marka değeri var

Film gösterimi öncesinde bir konuşma
yapan Başkan Volkan Yılmaz, “Güzel bir
Silivri akşamında siz kıymetli hanımefen-
dilerle, beyefendilerle, Yeşilçam’ın duayen-
leriyle ve sanatçı dostlarımla bir arada
olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.
Biz yola çıkarken ‘Silivri’de Hayat Var’
dedik. ‘Mutlu Silivri’, ‘Marka Kent Silivri’

dedik. Silivri’de yaşayanların tarihiyle, do-
ğasıyla, kültür ve sanatıyla tamamen Siliv-
ri’yi yaşayacağı; çocukların ve gençlerin
eğitimle, kültürle, sanatla bezendiği bir Si-
livri hayal ettik. Pandemi sebebiyle bir
arada olacağımız birçok etkinliği maalesef
gerçekleştiremedik lakin pandeminin ar-
dından bu faaliyetlerimize tam gaz yeni-
den başladık. Bu amaçla yürüttüğümüz
etkinliklerden bir tanesi olan ve katılımın
ücretsiz olduğu yazlık nostaljik sinemala-
rımızla Silivri’nin merkezinde haftada 3
gün sizleri misafir edeceğiz. Tabi Siliv-
ri’nin köylerini, beldelerini, mahallelerini
de unutmuyoruz. Haftada 3 gün şehir
merkezindeyken 4 gün de Selimpaşa’da,
Seymen’de, Büyükçavuşlu’da, Danaman-
dıra’da, Kurfallı’da yani Silivri’nin dört bir
yanında sinema gösterimleri yapacak,
Kültür ve Turizm Bakanlığı onaylı filmleri
vatandaşlarımızla buluşturacağız. Bura-
daki muradımız sizleri nostaljik bir or-
tamda Yeşilçam’ın o büyülü atmosferine
geri döndürmek ve eğlenceli animasyon
filmleriyle çocuklarımızın stresini azalt-
mak. Silivri Belediyesi, yürüttüğü tarım
faaliyetleriyle, kültür ve sanat etkinlikle-
riyle Türkiye’nin farklı yörelerinde konu-
şulan, öncü olan, örnek alınan bir belediye
haline geldi. Silivri’nin marka bir değer ol-
ması adına 3 yılda oldukça fazla mesafe
kat ettik. Bundan sonraki süreçte de çok
hızlı hareket ederek ‘Marka Kent Silivri’ ve
‘Mutlu Silivri’ hayalimize kısa bir za-
manda ulaşmayı hedefliyoruz.” ifadelerini
kullandı. ZEYNEP VURAL

Silivri örnek belediye oluyor

Türküler
söyleyeceğiz

Konuşmaların ardından Sivas'ta hayatını
kaybedenlerin isimleri okundu. Okunan
isimlerin fotoğraflarını taşıyan kişiler sah-
neye çıktı. Muhibe Akarsu’nun fotoğrafını
taşıyan Başkan Çalık da sahneye çıkarak an-
maya katıldı. Yapılan anmanın ardından ha-
yatını kaybedenler için zakirler tarafından
söylenen deyişlerle semah dönüldü. Anma
programı, Mustafa Özarslan, Nilüfer Sarıtaç
ve Gökhan Gökmen’in, hayatını kaybedenler
için söylediği türkülerle sona erdi.

Türk denizlerinin
bağımsızlığını ilan
ettiği 1 Temmuz

Denizcilik ve Kabotaj Bay-
ramı, Beylikdüzü’nde kut-
landı. Beylikdüzü Belediyesi
tarafından West İstanbul Ma-
rina’da düzenlenen kutlama
kapsamında çocuklara yönelik
çeşitli atölyeler, dans gösterisi
ve konser gerçekleşti. Çocuk-
lar, kendileri için özel olarak
hazırlanan eğitici atölyelerde
eğlenerek öğrenmenin tadını

çıkardı. Büyük ilgi gören etkin-
liğin devamında ise caz müzi-
ğin başarılı isimlerinden Selen
Beytekin sahne aldı. Caz ve
blues müziğin sevilen parçala-
rını seslendiren Beytekin, din-
leyicisinden tam not aldı. 
Değerli bir bayram

Konserin ardından çiçek ve
plaket takdimini gerçekleştiren
Beylikdüzü Belediye Meclis
Üyesi Ali Mesut Çelik, "De-
nizcilik ve Kabotaj Bayramı,

Türk denizlerindeki ticari, tu-
ristik ve diğer denizcilik faali-
yetlerindeki bağımsızlığımız
açısından oldukça değerli bir
bayram. Bu önemli günü Türk
denizcilerine atfeden Gazi
Mustafa Kemal Atatürk'ü
saygı ve rahmetle anıyoruz.
Bugün de birbirinden farklı et-
kinliklerle bu bayramı kutla-
mış olduk. Emeği geçen
herkese çok teşekkür ediyo-
rum." ifadelerini kullandı.
BARIŞ KIŞ

Beylikdüzü Belediyesi, 1 Temmuz
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı

dopdolu bir etkinlikle kutladı.
West İstanbul Marina’da düzen-

lenen kutlama kapsamında
çocuklara yönelik çeşitli atölyeler,

dans gösterisi ve caz müziğin
başarılı isimlerinden Selen

Beytekin konseri gerçekleşti

Beylikdüzü bayram etti
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G eçen sene yaşadığımız, hepimizin içini
sızlatan orman yangınlarından sonra bu
sene de havaların ısınmasıyla değişik

bölgelerimizde aynı felaketleri yaşamaya başla-
dık. Belki, geçen seneye göre daha az kaybımız
olsa da ciğerlerimizin 4.500 hektarlık kısmını
yitirmiş olmanın üzüntüsü yüreklerimizi sızlattı.
Yangınların çıkışını önlemek belki çok da müm-
kün değil ama yangınla mücadele için alınması
gereken ekipmanlar ve diğer önlemler yardı-
mıyla kayıplarımızı en aza indirebilirdik, diye
düşünüyorum.

Oralardaki canlılar açısından yaşananlar
daha da vahim. Yanan ağaçların yerine yenile-
rini dikebilir, onları büyütebiliriz ama orada yok
olan canları geri getirmeye hiçbirimizin gücü
yetmez. Yani orman demek sadece ağaç demek
değildir. Evindeki yangından kaçamayıp yana-
rak ölen bir insanın ne denli acı çektiğini düşü-
nebiliyor musunuz? İşte orada, evlerindeki
yangından kaçamayıp diri diri yanarak ölen
canlılar da aynı acıyı çektiler. Maalesef cehen-
nemin ateşi onları yuvalarında yakaladı.

Bu yangınlara sebep olanlar bütün beddua-
ları hak ediyor demektir. Hani deriz ya: Bu dün-
yada yatacak yeri yok! İnanın ki onların, öteki
dünyada da yatacak yeri yoktur.

Her orman yangınında olduğu gibi bu yan-
gında da gerek devletin imkanları gerekse sivil
toplum kuruluşlarının gayretleri elbette ki çok
kıymetliydi. Olması gereken de buydu zaten.
Çünkü sorun hepimizin sorunu. Bu memleket
bizim, yanan hepimizin ciğeri.

Ancak bu süreçte gördük ki, geçen seneki ya-
şadığımız orman yangınlarından gerekli dersi
almamış gibiyiz. Dersimizi iyi çalışmamışız
yani! Elbette yangına müdahalede geçen seneye
göre daha koordineliydik ama daha da ileri dü-
zeyde olabilirdik. Gelişen dünyaya ayak uy-
durma konusunda bir göstergemiz de bu tarz
felaketlere karşı mukavemet gücümüzün hangi
seviyede olduğu ile ölçülür.  Bir kıyas yapmak
gerekirse; Yunanistan’ın 39, İtalya’nın 88, İs-
panya’nın 74 adet yangın söndürme uçağı var-
ken bizim kaç uçağımız var? Daha bunda bile
net bilgiye sahip değiliz. Ormanlarımız cayır
cayır yanarken elden gelecek uçaklara mı kaldı
işimiz?  Unutmayın ki atalarımızın dediği gibi:
Elden gelen öğün olmaz, o da zamanında bulun-
maz.

Çağdaş ve gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, ül-
kemizin öncelikli ihtiyaçları iyi belirlenmeli ve
çalışmalar da bu belirlenen ihtiyaçlara göre ya-
pılmalı. Yani ayağınızda çorabınız yoksa bot al-
manıza gerek olmadığını bilip önce çorabınızı
tedarik etmeye çalışmalısınız. “Lüks sayılmaz”
dediklerinizden öte “öncelikle gerekli” dedikle-
rinize yatırım yapmalısınız. Unutmayın ki, lüksü
yaşamak, öncelikle gerekli olanların varlığıyla
mümkündür. 

Yangının yanı sıra beni üzen meselelerden bi-
risi de bir ulusal mesele olan orman yangını da
politikaya alet etmemiz. Yangın yerinde kendine
uzatılan iki mikrofonu görünce muhalefeti eleş-
tirmek iktidarın işi mi? Yangın devam ederken
iktidarı eleştirmek de muhalefetin işi mi? Bu

böyle olmamalı. Yangın devam ederken herkes
neler yapılabileceğini düşünüp ortak akıl ve ko-
ordinasyonla hareket etmelidir. Yangın bitti-
ğinde muhalefet elbette eleştirisini yapacaktır.
İleri demokrasilerde bu muhalefetin en doğal
hakkıdır. Çünkü daha iyiye ulaşmak için bu tarz
yapıcı eleştiriler olmalıdır. Yetkililer, muhalefe-
tin eleştirilerini sabırla dinlemeli ve hakaret et-
meden, varsa bir söyleyeceği, bunu da açık
yüreklilikle dile getirmelidir. İktidar, gerekiyorsa
kendini de eleştirebilmeli, biz şurada hata yap-
tık, diyebilme erdemini göstermelidir. Bu öz
eleştirinin toplumda her zaman bir karşılığı olur
ki, bunun en başında, muhalefetin yapabileceği
eleştirilerin önünün kısa yoldan kesilmesi gelir.

Bir husus daha var ki anlama kabiliyetimi
çok zorluyor! Bütün bakanlar her açıklamala-
rında “sayın cumhurbaşkanımızın talimatla-
rıyla” diye başlıyorlar sözlerine. Buradan
soruyorum o bakanlara: sizler, işlerinizi yapar-
ken cumhurbaşkanının talimatını mı beklemek
zorundasınız? Yetki alanınızdaki konularda
özgür iradenizi kullanmanızın ne mahsuru var.
Sizler sorumluluk alanınızdaki işlerde neler ya-
pılması gerektiğini bilmiyor musunuz? Ya da
cumhurbaşkanı her konuyu bilmek zorunda mı?
Sizler o göreve getirilirken sanırım işinizi bildi-
ğiniz düşünülmüş olmalı. Şayet böyleyse, işinizi
yaparken hiçbir kimse ve makamdan talimat
beklemeyin. Yapılması gerekeni derhal yapın.
Gerekiyorsa da cumhurbaşkanını bilgilendirirsi-
niz. Orman kanununun 69. Maddesi şöyle başlı-
yor: Orman idaresi, orman yangınlarını önlemek
ve söndürmek maksadıyla her türlü hizmeti
yapar veya yaptırır. Demek oluyor ki ormanları
korumak ve kollamak bakanlık olarak sizin gör-
eviniz. Bunun için ayrıca hiçbir makamdan tali-
mat almanıza gerek yok demektir.

Orman yangınlarından sonraki uygulamalar-
dan kaynaklı olumsuz bir yargı oluşmuş toplu-
mumuzda; Acaba yanan bu alanlar daha sonra
ne olacak? Tekrar ağaçlandırılacak mı, yoksa
birilerine peşkeş çekilerek yeni rant kapıları mı
oluşturulacak? Bu kaygıları ortadan kaldırması,
vatandaşın kafasındaki kuşkularını gidermesi
gereken devlettir. İlgili kanuna ekleyecek “Yan-
gında zarar gören yerler derhal ağaçlandırılır.”
cümlesi bu kaygıları insanların beyninden söker
atar. Yani yanan orman alanları mevsimi geldi-
ğinde derhal ağaçlandırılır, böylece vatandaşın
da kuşkuları ortadan kalkar.

Yaşadığımız toplumsal felaketler, siyasilerin
birbirlerini suçlama fırsatına dönüşmemeli. İkti-
dar açısından da muhalefetin yapacağı eleştiri-
ler, daha iyiye ulaşmak için zihin jimnastiği gibi
düşünülmeli.

Her yıl, bizi derinden yaralayan bu orman
yangınlarının hiç yaşanmaması ya da en aza in-
dirilmesi için gereken her türlü önlem, devleti
yönetenler tarafından mutlaka zamanında alın-
malı, diye düşünüyorum.

Yangınsız günlere…

İstanbul'un en eski eczanelerinden biri olan Moda'daki eczanenin sahibi Melih Ziya Sezer, 90 yaşında öldü. Baba-
sından devraldığı eczanede yıllardır şifa dağıtan Sezer'in ölümünün ardından 120 yıllık eczanenin müze olacağı
öğrenildi. Melih Ziya Sezer'in vefatından sonra eczanenin kepengine 'Güle güle Melih Abi' yazılı not yapıştırıldı

Türk sinemasının usta oyuncusu Kemal Sunal, vefatının 22'nci yılında mezarı başında anıldı

Kar Suyu

Yakup GÜLAÇTI 
yakupgulacti28@gmail.com Orman yangınları120 YILLIK ECZANE

MUZE OLACAK

E czacı Melih Ziya Sezer, 70 yıldan
fazla süredir eczacılık yapıyordu.
Kadıköy Moda'daki 1902 kuruluş

tarihiyle İstanbul'un en eski eczanelerinden
birinin sahibiydi. Sezer, sağlık sorunları ne-
deniyle mart ayından itibaren ömrünü ada-
dığı eczanesini kapatmak zorunda kaldı.
Geçtiğimiz hafta çarşamba günü ise kalp
yetmezliği nedeniyle, 90 yaşında hayatını
kaybetti. İstanbul Eczacılar Odası'nın da
eski başkanlarından Sezer'in vefatı sonrası
Yeni Moda Eczanesi'nin akibeti merak ko-
nusu oldu. Babasının vefatı nedeniyle yaşa-
dığı büyük üzüntüyü ifade eden Marmara
Üniversitesi Eczacılık Teknolojisi Bölümü,
Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Demir Sezer,
eczanenin müze olacağını söyledi. 

Güle güle Melih abi

Melih Ziya Sezer'in vefatından sonra ecza-
nenin kepengine sevenleri tarafından bir not
yapıştırıldı. Kepenge yazılan notta 'Güle güle
Melih Abi' yazıldığı görüldü. Sezer'in eczane-
sine komşu olan mobilyacı Selahattin Yıl-
maz "57 yıllık dostumdu, arkadaşım, abimdi.
1965 yılında komşuyduk. Bunca senedir bir-
likteydik. Birbirimize bir 'of' bile demedik.

Melih Bey'e sadece bir eczacı gözüyle baka-
mazsınız, gerçek bir bilim adamıydı. Yapmış
olduğu ilaçlar yüzde 100 isabetliydi. Bana da
ilaç hazırlamıştı. 1963 yılında askerde botlar-
dan dolayı ayaklarımda nasır çıkmıştı. Bun-
dan 10 sene önce de 'Melih abi,
ayaklarımdan çok sıkıntı çekiyorum. Ne ya-
payım?' dedim. O da baktı ayaklarımı kont-
rol etti. Akşam bana ilaç verdi. 2 sefer o ilacı
sürdüm. Yüzde 100 geçti sorunum. 10 yıl-
dan beri hiçbir sıkıntı kalmadı. Bence de bu-
rası müze olmalı, böyle bir eserin ortadan
kalkması intihar olur. Üretim çok önemli, 90
yaşındaki bir kişi laboratuvarda akşama
kadar üretim yapıyordu" diye konuştu. 

Nereden nereye

Sezer geçtiğimiz yıl DHA'ya verdiği röpor-
tajda, eczanenin tarihini şöyle anlatıyordu:
"Eczane ilk olarak Faik İskender Bey tara-
fından Eczane-i Saadet ismiyle Kızıltop-
rak'ta kuruldu. 1928'de çıkan Tahdit
Kanunu gereği Kızıltoprak'daki iki eczane-
den birinin kapanması gerektiğinden, Mo-
da'ya taşındı ve ismi 'Moda Eczanesi'
olarak değişti. 1936 yılında Faik İskender
Bey vefat edince, Moda Eczanesi satılığa
çıktı ve babam bu eczaneyi satın aldı.

Babam Halil Nejat Sezer, 1925 İstanbul
Üniversitesi mezunu. Babam ilk eczanesini
memleketi olan Urfa'nın Birecik kazasında
Yeni Eczane adında açtı, 1935 yılında ise
Konya Karaman'a 'Yeni Eczane' adıyla nak-
letti. 1937'de Moda'daki eczaneyi devra-
lınca isimleri birleştirdi ve Yeni Moda
Eczanesi ismi kuruldu. Babam 44 yaşında
vefat etti. 1950 yılında bu yana eczaneyi ben
idare etmeye başladım. Bu eczane 1937 yı-
lından beri bizim aile tarafından işletiliyor." 

Eczacılık sanattır

Röportajında eczacılığın ticaret değil sanat
olduğunu ifade eden Sezer, "Eskiden çoğu
ilaç eczanelerde yapılırdı. 1950'den sonra
işin içine fabrikasyon ilaçlar girdi. Eskiden
eczanelerde öksürük şurupları, kuvvet şu-
rupları, merhemler olurdu. O zamanlar he-
kimler de bizlere formüller yazardı. Ancak
şimdi formül yazan doktorlar az. Çünkü
doktorlar da fabrikasyonlaştı. Şu an hâlâ
müşteriler az da olsa bize reçete getiriyor,
biz de getirdikleri reçeteyi yapabildiğimiz
kadar yapıyoruz. Ancak eczacılık ticaret
değil, bir sanattır. Sanattan da bir şeyler
üretildiğiniz zaman zevk alınır" sözleriyle
mesleğine verdiği önemi vurgulamıştı.  

Geçirdiği kalp krizi so-
nucu, 3 Temmuz 2000 yı-
lında 55 yaşında vefat

eden Kemal Sunal, ölümünün 22'nci
yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki
kabri başında anıldı. Kızı Ezo Sunal,
oğlu Ali Sunal, eşi Nazlı Sunal ile aile
yakınları ve sevenlerinn katıldığı
anma öncesinde, Ali Sunal basın
mensuplarının sorularını yanıtladı.
Ali Sunal, "Zaman nasıl geçti anlamı-
yor insan, daha da duygusallaşıyor.
22 yıl gibi geçmedi bizim için. Hala
aklımızda, hala çok sıcak. Bu arada
çocukluğumuzun süper kahramanla-
rından Cüneyt Arkın'a da buradan
rahmet diliyorum, mekanı cennet
olsun. Gerçekten benim kahramanla-
rımdan biriydi. Onunla fotoğrafımı
ararken sünnet düğününü, o albümü
buldum. Onunla bir fotoğrafımı pay-
laştım. Onu koyunca babamla ikimi-
zin de bir fotoğrafını buldum. Onu
da paylaştım. Çok güzel şeyler yaşan-

mış, geriye güzel anılar kalmış.
Çünkü güzel insanlarla yaşanmış. O
yüzden de şanslı hissediyoruz kendi-
mizi. Ama acı, sert bir özlem  var.
Mekanları cennet olsun" dedi.

Özlemle anıyoruz

Ezo Sunal ise, "22 yıl deyince sanki
çok zaman geçmiş gibi geliyor ama

her yıl daha da artarak devam eden
bir özlemle anıyoruz. Ve görüyorum
ki sevenleri de o şekilde. Hep aynı
şeyi söylüyorum, kocaman bir aileyiz.
Arayan, mesaj atan, sosyal medya-
dan paylaşımlarıyla destek olan, dua
eden herkese de buradan çok sevgile-
rimi yolluyorum. Çok teşekkür ediyo-
rum" diye konuştu. DHA

YeditepeÜniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Tekstil ve Moda Tasarımı

Bölümü 2020, 2021 ve 2022 yılları
mezunlarının tasarımlarından oluşan
seçki, Müze Gazhane’de gerçekleştiri-
len defileyle izleyicilerin beğenisine su-
nuldu. Tekstil ve Moda Tasarımı
Bölüm Başkanı Müşerref Zeytinoğlu
öncülüğünde gerçekleştirilen defileye
üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Canan
Aykut Bingöl, Güzel Sanatlar Fakül-
tesi Dekanı Prof. Gülveli Kaya ile bir-
çok izleyici katıldı. Herkesin evlerine
kapandığı, özellikle de tasarım ala-
nında faaliyet gösteren pek çok insa-
nın malzeme temin etmekte
zorlandığı bir zamanda, Yeditepe
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü,
öğrencilerini ellerinin altındaki mater-

yallerle neler meydana getirebilecek-
leri konusunda teşvik etti. 3 yılın me-
zunlarından oluşan 25 öğrencinin
100’e yakın tasarımı izleyenler tarafın-
dan büyük beğeni topladı. Tekstil ve
Moda Tasarımı alanında, yurt içinde
ve yurt dışında akademik kariyer yap-
makta olan mezunları da tasarımcı
adaylarını yalnız bırakmadı.

Hepsi çok güzel tasarımlar

Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Dekanı Prof. Gülveli Kaya,
“Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü-
müzün pandemi dönemindeki proje-
leri ve bu yılki diploma projelerinin bir
kreasyonuna dönüşmüş defilesini iz-
ledik. Burada öğrencilerin 3 yıl bo-
yunca derslerde, evlerinde ve daha
sonra tekrar üniversitedeki atölyele-
rinde yaptıkları çalışmalar, sonrasında

bu üretimlerin bir şova dönüşmesi
aşamasında da tekrar bir çalışma pe-
riyodu vardı. Dolayısıyla hem öğren-
ciler hem hocaları hem de diğer ekip
gerçekten uzun bir süre çalıştılar. Bu-
rada önemli olan bir kreasyona dönü-
şebilecek projeler üretmek ve bunu bir
defileye dönüştürebilmekti. Her biri
birbirinden nitelikli kreasyonlar ortaya
çıktı. Hepsini kutluyorum” diye ko-
nuştu. SEMANUR POLAT

Ailem karar
verir demişti 
Melih Ziya Sezer röportajında 
"90 yaşındayım ve çalışabildiğim
kadar çalışmak isterim. Ben öldük-
ten sonra bu dükkânı müzeye mi
verirler, yoksa satarlar mı? Ora-
sına ailem karar verir" demişti. 

Kemal Sunal unutulmadı

Gazhane’de defile var
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Dün, İstanbul’daki enflasyonun yüzde
94,19 ile son 24 yılın zirvesine ulaştığını
duyuran İstanbul Ticaret Odası (İTO),

bugün de kentte en çok zamlanan ürünleri açıkladı.
Buna göre, haziranda Ulaştırma ve Haberleşme
Harcamaları grubunda yer alan şehirlerarası otobüs
bileti ücreti yüzde 33,08 ile fiyatı en fazla artış göste-
ren ürün oldu. İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme
İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 109'nun perakende
fiyatı artarken, 23 ürünün fiyatı düştü, 110 ürünün fi-
yatı ise değişmedi. Fiyatında artış yaşanan diğer
ürünler; gıda harcamaları grubundan yüzde 27,86 ile
çay, ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 27,66 ile
oturma odası takımı, konut harcamaları grubundan
yüzde 24,79 ile doğalgaz metreküp fiyatı, yüzde
20,69 ile sosis, aynı gruptan yüzde 20,27 ile süt oldu.
2022 Haziran ayında domates fiyatı yüzde 37,71 ge-
rileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fi-
yatında azalış izlenen diğer ürünler; yüzde -26,24 ile
taze fasulye, yüzde 21,24 ile erik, yüzde 20,84 ile kı-
vırcık salata, yüzde 16,58 ile kayısı, yüzde 13,53 ile
bezelye ve yüzde 12,18 ile salatalık oldu.

Ü ç hanelere koşan enflasyon
karşısında ezilen çalışanların
merakla beklediği asgari ücret

zammı yüzde 30'da kalırken, 5.500
TL'ye yükselen net maaşlar, Avrupa li-
ginde Türkiye'yi son sıralardan kurtara-
madı. Kur ve hayat pahalılığı karşısında
da geçen 6 aylık sürede eriyen Türki-
ye'deki asgari ücret bu seviyesi ile Avru-
pa'da sondan ikinci sırada yer aldı.
Eurostat 2022 Ocak verilerine Türkiye,
328 Euro ile Avrupa'nın en düşük asgari
ücretli üçüncü ülkesi olurken, önceki
gün açıklanan zamma rağmen yükselen
kurun etkisi ile net asgari ücret 314 Eu-
ro'ya kadar düşmüş durumda. Brüt üze-
rinden hesaplamada ise bu rakam göre
370 Euro seviyesinde. Listede, Türki-
ye'den sonra gelen ülke ise 332 Euro ile
Bulgaristan oldu. . AB ülkeleri arasında
en yüksek asgari ücrete sahip ülke 2.257
Euro ile Lüksemburg olurken, onu
1.775 Euro ile İrlanda ve 1.725 Euro ile
Hollanda izledi.

Her yıl eridi

Geçen yıl sonunda toplanan komisyon
kararı ile 2022 Ocak tarihinde yapılan
yüzde 50 zam ile asgari ücret nette 4 bin
253 lira, brütte ise 5 bin 4 TL olmuştu. 1
Temmuz'dan itibaren yeni asgari ücret
tutarı brütte 6 bin 471 TL olurken, nette
ise 5.500 lira olarak belirlendi. Devrimci
İşçi Sendikaları Konfederasyonu tara-
fından geçen aylarda yapılan bir araştır-
maya göre ise 2012 ve 2022 arasında
yıllık ortalama asgari ücret artışına ba-
kıldığında Türkiye'nin asgari ücreti Euro

bazında yılda ortalama yüzde 1 ora-
nında azaldı.

10 yıl önce 406 dolardı

Asgari ücret yaklaşık yüzde 30 zamla
nette 5 bin 500 TL olurken, ücret sevi-
yesi yıllar içinde dolar bazında gerileye-
rek 2022 Haziran ayı itibarıyla 300
doların altını görmüştü. Yeni zamla tek-
rar bu seviyenin üzerine çıkıldı. Ancak
asgari ücret 2012 yılındaki 406 dolarlık
seviyenin çok altında, 328 dolar seviye-

sine kadar düştü.  Açıklanan yüksek en-
flasyon karşısında asgari ücretlinin yılın
ilk beş ayında 1.515 TL'lik kaybının
oluştuğunu kaydeden DİSK Başkanı
Arzu Çerkezoğlu, “Buna rağmen asgari
ücrete 1.246 TL'lik ara zam yapıldı. Yani
beş aylık kayıp bile karşılanamadı” de-
ğerlendirmesini yaptı.

İşsizlik maaşı 2.561 TL oldu

Bu yılın ikinci yarısında en düşük işsizlik
maaşı 2 bin 561 lira, en yüksek işsizlik

maaşı 5 bin 123 lira olacak. Günlük iş-
sizlik maaşı, sigortalının son dört aylık
prime esas kazançları dikkate alınarak
hesaplanan günlük ortalama brüt ka-
zancının yüzde 40'ı olarak hesaplanıyor.
İşsizlik maaşı için hizmet akdinin fes-
hinden sonraki 30 gün içinde İŞKUR'a
başvurmak gerekiyor. İşsizlik maaşı için
kişinin kendi istek ve kusuru dışında
işsiz kalması ve son üç yıl en az 600 gün
süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş
olması gerekiyor.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1653964)

İHALE İLANI
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

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

Son teklif verme tarih ve saati: 27 Temmuz 2022 Saat:11:00
6) İhalenin Yapılacağı Yer: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu 

Saraçhane/İstanbul
7) İhale Usulü: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre Kapalı 

Teklif Usulü
8) İhale şartnamesi: Emlak Şube Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde 

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

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

Otobüs biletleri
cep yakıyor

Havalimanı
ateş pahası

istanbul Havalimanı’ndaki yiyecek
ve içecek fiyatları dudak uçuklattı.
Pet şişe su 31 TL’ye, sandviç 110

TL’ye satılıyor. Yolcular sosyal medyada isyan
etti. İstanbul Havalimanı'ndaki yiyecek içecek
fiyatları bilet fiyatlarıyla yarışır hale geldi. Bir
sosyal medya kullanıcısı havalimanındaki yiye-
cek içeceklerden bazılarının fiyatlarını paylaştı.
Yerli yolcunun yanına yaklaşamadığı yiyecek
içecek fiyatlarına ilişkin yurtdışında yaşayan
yolcular bile fiyatların yüksek olduğu değerlen-
dirmesini yaptı. Paylaşılan bir fotoğrafta mar-
kette 7.5 TL'ye satılan kutu meşrubatın 63
TL'ye satıldığı görüldü. Yarım litre pet su yak-
laşık 25 TL olan benzinden 6 lira fazla fiyatla
31 TL'ye satılıyor. Bir restoranda büyük boy
pizzanın 530 TL, sandviçin 110 TL'ye satıl-
ması tepki çekti. İşletmeciler Euro bazlı kiralar-
dan dolayı fiyatların bu denli arttığını söylüyor.

Diyarbakır’Da düzenlenen iş in-
sanlarıyla buluşma toplantısına katı-
lan Hazine ve Maliye Bakanı

Nureddin Nebati, dün akşam saatlerinde AKP
Diyarbakır il teşkilatına da ziyarette bulundu.
Nebati, Cumhurbaşkanına söz verdiğini, bu ne-
denle yüksek enflasyonun aralık ayından itiba-
ren düşüşe geçeceğini ve şu anda da kontrol
altına alındığını söyledi. Nebati, seçime de his-
sedilebilir derecede düşük bir enflasyonla gide-
ceklerini belirtti. Mayıs ayında aylık bazda
toparlanma yaşadıklarını kaydeden Nebati, bazı
kuraklıklardan kaynaklı üretim sıkıntıları yaşan-
dığını belirterek gıdada çok iyi durumda olduk-
larını, verimin yüksek olduğunu ifade etti.
Nebati, şöyle devam etti: “Bazı noktalarda ku-
raklık var. Ama gıdada çok çok iyi durumdayız.
Dünyada emtia fiyatları, buğdayından, demi-
rine, ham maddeye kadar sakinledi. Sakinleme-
nin de ötesinde düşmeye başladı. Enflasyonu
da kontrol altına aldık. Size de Cumhurbaşka-
nımıza da söz verdim, aralık ayından itibaren
enflasyonun düşüşünü yaşayarak göreceğiz ve
seçime böyle gideceğiz.”

Hissettirmeyeceğiz

Enflasyonla ilgili konuşmasını sürdüren Nebati,
“Enflasyonu çalışanlara hissettirmeyecek bir
sistem var. Yılbaşında emekliye enflasyon far-
kıyla birlikte yüzde 31 emeklilere artış yapıldı.
Haziranın 6 aylık enflasyon farkı direkt çalışan-
ların, emeklilerin cebine aktarılacak. Yüzde
40'lık bir artış demektir. 6 ayda bir enflasyon
farkını veriyoruz. Bu Türkiye Cumhuriyetinde
AK Parti hükümetleriyle ortaya konuldu. En-
flasyonun karşısında bugüne kadar ezilmedik,
bundan sonra da ezilmeyeceğiz. Enflasyon kar-
şısında ezilmediğimizin kanıtı, toplam enflasyo-
nun üzerinde son 20 yılda reel olarak katlamalı
artışlar gerçekleştirmişiz” dedi.

AsgArI UcrEttE
dIbE bAttIk

Enflasyon düşüyor!
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Ç ok değil beş on yıl önce birileri çıkıp ; "Ev yok.
Kiralar çok pahalı. Faturalar çok pahalı. Çarşı -
pazar - market çok pahalı" dese "Hadi oradan"

derdik değil mi ?  Fakat aradan geçen 20 küsur yılın
ardından AKP iktidarında tüm bunlara ek olarak artık.
Milyonlarla sayısı ifade edilen "Sessiz istila" olarak ad-
landırılan göçmenler kabusu, beraberinde getirdiği so-
runlar ilk sırada. Sağlık hizmeti yetersiz. Kentler
bunaltıcı. Eğitim kalitesi düşük. Yaşam kalitesi dipte.
İşsizlik korkunç. Alım gücü çok düşük. İnsanlar hayal
kuramıyor. Gerçek insanların yaşadığı gerçek
hayat.Türkiye'de acı ama gerçek olan  yaşam tablosu
budur. Bunu yok sayarsanız o da sizin bileceğiniz bir
konu. Bu ülkenin 60 milyon nüfus açlık yoksulluk sınırı
ve altında yaşıyor. 15 milyon kişi mutlak desteğe muh-
taç, geri kalanı da bunların sırtından malı götürüyor.
Kısaca bir şarkı nakaratı vardı ya "Adaletin bu mu
Dünya..."

Meyve bile haram oldu

Bu bereketli toprakları bu güzelim yurdu, o güzelim
tarlaları nasıl yok ettik anlamıyorum. Nasıl buğdaya,
bırakın onu yahu samana muhtaç kaldık be. Saman
ithal eden ülke olduk. Geçende Trakya'da bir kamyon
saman taşıyan şöförün konuşmasına tanıklık ettim.
"Balyası" 25 lira diyordu. Bir başka şöför ise "Antal-
ya'dan taş yüklesem. İstanbul'da 15 liradan aşağı sata-
mam zarar ederim" diyor. Öyle gerine gerine övüne
övüne AKP iktidarının Türkiye'yi 20 yılda getirdiği
nokta budur. Hal  böyle iken esnaf hem kan ağlıyor hem
yol göstermeye çalışıyor. Bir esnaf, “Bu mazot 10 li-
raya düşmeden enflasyonun düşme şansı yok. Meyve
lüks oldu. Herkes, önce karnını doyurursa sonra meyve
alıyor” dedi. Başka bir esnaf, “90’lı yıllara dönüyoruz.
İleriye gideceğimiz yerde geriye dönüyoruz. Hep geriye.
Şu anda bütün esnaf zarar ediyor” diye konuştu.  "Kayı-
sıya 12 lira yazıyoruz" diyen bir esnaf maliyeti ise
"Geçen sene ne kadardı, 7-8 liraydı. Ciddi masraflar
arttı. Kasa 8 bin lira oldu. Nakliye masrafı, işçilik mas-
rafı ve ambalaj masrafı üründen fazla tutuyor. 30 lira
mazot. Para sayma makinesinden daha hızlı sayıyor
pompalar. Verginin vergisini alan kaç tane ülke var. Sa-
dece 17 bin lira nakliye ödüyoruz. Siz bir ürünü bedava
alın, taş koyun içine, 5 bin lira maliyeti var. Meyve lüks
oldu. Herkes, önce karnını doyurursa sonra meyve alı-
yor."Aslında esnfaın geçen sene üreticiden aldığı fiyatla
bu sene aldığı fiyat aynı ama maliyetlerimizi 2,5-3 ka-
tını buluyor. Bu ülkede çiftçi kazanmıyor, bu kadar ma-
liyetle sizin elinize de çok fazla bir şey kalmıyor,
Soralım o zaman "Peki kime gidiyor bu kazanç? Bu
maliyetleri kim azdırdıysa ona gidiyor.

Hükümet uyutmak istiyor

Hükümet, ‘bir uyusak’ diyor. Vatandaş, ‘şu kabustan
bir an evvel uyansak’ diyor. Hal esnafı; meyve-sebze fi-
yatları almış başını gitmiş. ‘Geçen senenin yarısı kadar
meyveyi zor satabiliyoruz’, diyorlar. Ama baktığınız
zaman; satış fiyatları geçen senenin iki katı, üç katı.
Vatandaş meyve alamıyor. Alabilirse sebzeye yükleni-
yor. Ulaştırma masrafları çok yüksek. Ambalaj masraf-
ları çok yüksek. Üreticinin eline bir şey kalmıyor.
Meyveyi, sebzeyi toplama masrafları çok yüksek. Tar-
lada mazot yüksek, ilaç yüksek. Üreticinin eline bir şey
kalmıyor. Haldeki esnafın eline bir şey kalmıyor. Pazar-
cılar, marketçiler onlar da dertli. Onlar da ‘bizim eli-
mize hiçbir şey kalmıyor’ diyor. Dolayısıyla; ‘Bunlar
kime gidiyor’ dediğiniz zaman; işte bunlar yanlış politi-
kalar sonucunda başkalarının, hiç ilgisiz ceplere gidi-
yor. Kimse kazanmıyor. ‘Faiz sebep, enflasyon sonuç’
dediler. Hayat pahalılığını, enflasyon canavarını hortlat-
tılar. Şimdi bugün baktığımız zaman insanlarda hiçbir
şey alacak güç kalmadı. Tencere boş, cüzdan boş. Sı-
kıntı büyük. Ama herkeste bir umut var. Herkes de
diyor ki, ‘bu iş bitecek. Bu kabustan uyanacağız, artık
geliyor gelmekte olan’ diyor.  Bunlar Nasreddin Ho-
ca'nın borç ödeme fıkrasına benzer sözde bir model uy-
durdular. Faiz düşecek, TL değer kaybedecek, rekabet
gücü artacak, dış açık kapanacak, rezervler artacak,
TL güçlenecek, enflasyon da düşecekti.

Ekonomi modeli çöktü ama

Ama bu sözde model daha yılın yarısına gelmeden
patladı. Dış ticaret açığı bu yılın ilk beş ayında yüzde
136 artarak; 43,2 milyar $’a sıçradı. 2022 için belirle-
nen dış ticaret açığı hedefinin yüzde 83,4’ü daha yılın
ilk beş ayında gerçekleşti. Milleti ezip, geçen durduk
yere patlatılan enflasyon da cabası.  Dış ticaret denge-

sindeki bozulma, sadece küresel enerji fiyatlarındaki ar-
tışla açıklanamaz. Nitekim ilk beş ayda enerji hariç dış
ticaret açığımız yüzde 48,2 artarak 9,3 milyar dolara
ulaştı. Dış ticaret dengemiz ve rekabet güzümüz değeri
pul olmuş Türk Lirasına rağmen düzelmiyorsa, sözde
modelin uygulayıcıları şapkayı önlerine koyup, düşün-
melidir. Türkiye’nin imalat sanayi ihracatında yüksek
teknolojili ürünlerin payı yüzde 3’ün bile altına gerile-
meye başladı. Orta-yüksek teknolojili ürünlerin imalat
sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 33’ün altına gitti.
Bakın Dostlar ! Bu alarm veren bir tablodur. Türkiye
üreterek zenginleşecekse, dış ticaret yaparak refahını
artıracaksa, yeni küresel koşulları da dikkate alarak, bu
üretim yapısını mutlaka dönüştürmek zorundadır. Bu
çok boyutlu ve bütünleşik bir stratejinin uygulanmasını
gerektirmektedir. Ama metal yorgunu, çürümüş bir ikti-
dar bunları yapamaz.

İstanbul’un enflasyonunda yeni rekor

İTO, İstanbul'da yıllık tüketici enflasyonunun hazi-
randa yüzde 94,19 ile son 24 yılın zirvesine yükseldi-
ğini açıkladı. Buna göre, perakende fiyatları yansıtan
ve 2022 Mayıs ayında yüzde 5,84 artış izlenen İs-
tanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, 2022 Ha-
ziran ayında da yüzde 4,03 oranında
yükseldi. 2022 Haziran ayında bir ön-
ceki yılın aynı ayına göre değişim
oranı yüzde 94,19, yıllık ortalama
değişim oranı ise yüzde 48,44
olarak gerçekleşti. Haziran-
daki yıllık yüzde 94,19’luk
artış, son 24 yılın en yüksek
enflasyonu olarak kayıtlara
geçti.Haziran 2022'de pe-
rakende fiyatlarda bir ön-
ceki aya göre; ulaştırma
ve haberleşme harcama-
larında yüzde 5,16, konut
harcamalarında yüzde
5,06, kültür eğitim ve eğ-
lence harcamalarında
yüzde 4,55, gıda harcama-
larında yüzde 3,79 artış iz-
lendi. Sağlık ve kişisel
bakım harcamalarında yüzde
3,72, ev eşyası harcamala-
rında yüzde 3,57, giyim harca-
malarında yüzde 2,12 ve diğer
harcamalar grubunda yüzde 0,52
artış gözlendi.

Toptanda artış yüzde 90

Öte yandan, toptan fiyat hareketlerini yansıtan
ve 2022 Mayıs ayında yüzde 5,76 oranında artan Top-
tan Eşya Fiyatları İndeksi ise, 2022 Haziran ayında
yüzde 8,17 oranında yükseldi. 2022 Haziran’da bir ön-
ceki yılın aynı ayına göre değişim oranı yüzde 87,98,
yıllık ortalama değişim oranı ise yüzde 52,45 oldu.
2022 Haziran ayında toptan fiyatlar ise aylık bazda bir
önceki aya göre; yakacak ve enerji maddeleri grubunda
yüzde 15,11, gıda maddeleri grubunda yüzde 10,34,
kimyevi maddeler grubunda yüzde 8,06 artış göz-
lendi.Açlık sınırı 6 bin 391 TL’ye, yoksulluk sınırı 20
bin 818 TL’ye yükseldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı
ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Önümüz Kurban Bay-
ramı. Besi yeminin fiyatı, son bir yılda yüzde 128 art-
mış.CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü
Faik Öztrak, "Önümüz Kurban Bayramı. Besi yeminin
fiyatı, son bir yılda yüzde 128 artmış. Kurbanlık fiyat-
ları da haliyle uçmuş gitmiş. Bu yıl, kurban kesmek hiç
ama hiç kolay olmayacak. Ekmek alamayan insanlar,
kurbanı nasıl alacak?" diye konuştu.CHP Merkez Yöne-

tim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu
başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Bu sı-
rada basın toplantısı düzenleyen Sözcü Faik Öztrak,
"Ekonomide riskler her gün artıyor. Yönetime güven
bitti. Ekonominin dayanma gücü, dışarıdan gelen şok-
lara karşı her gün azalıyor. Pahalılık milletimizi ezip
geçiyor. Büyük bir cehalet, büyük bir akılsızlık, büyük
bir beceriksizlik, ülkede yaşanan buhranı ağırlaştırıyor.
Ekonomide her gün, bilimden ve akıldan azade, keyfi
kararlar alınıyor. Halkımıza, iş insanlarımıza haksız
işler yükleniyor. Oysa ekonomi keyfiliği kaldırmaz.
Kural ister. Güven ister. Öngörülebilirlik ister. İstikrar
ister" dedi.

Her yerde ekmeğe zam var

İnsanların ana gıdası ekmekte fiyatlar uçmaya baş-
ladı.. Tahıl anbarı ülkenin smana buğdaya muhtaç hale
getirilmesinin ardından her gün ekmeğe zam haberleri-
geliyor. Duyuyrum ki  Malatya'da ekmeğe zam. Kocae-
li'nde ekmek ve simide zam. Afyon'da ekmeğe zam.

Elazığ'da ek-
meğe ve

ulaşıma
zam. Kayse-

ri'de ekmeğe yüzde 40 zam. Rize'de ekmeğe zam. Kon-
ya'da ucuz ekmek kuyruğu. Tencereler, Çankırı'da da
boş; İstanbul'da da, Ankara'da da boş. Hayat pahalılığı,
yokluk öyle bir noktadaki, bu ülkenin vatandaşları
artık, faturasını, kirasını ödemek için evindeki eşyaları
satıyor. Minibüs şoförü, akşama kadar topladığı parayı,
akaryakıt istasyonlarında bırakıp çıkıyor.Kurban Bay-
ramı geldi gelmesine de.  Besi yeminin fiyatı, son bir
yılda yüzde 128 artmış. Kurbanlık fiyatları da haliyle
uçmuş gitmiş. Pek çok mutfak, eti ancak bayramdan
bayrama görüyor. Bu yıl, kurban kesmek hiç ama hiç
kolay olmayacak. Küçükbaşta 3-4 bin, büyükbaşta 60
bin liralara varan fiyatlar konuşuluyor. Ekmek alama-
yan insanlar, kurbanı nasıl alacaK

Enflasyon yalanı

Dostlar. Birde iktidarın 'Enflasyon tüm dünyada

rekor kırıyor' yönündeki söylemine bakalım. Enflasyon
rekor kırıyor denilen ülkelerde bile enflasyonun Türki-
ye'dekinin sekizde biri.TÜİK aracılığı ile düşük göste-
rilen sanal verilere rağmen resmi enflasyon yüzde
73,5, gıda enflasyonu yüzde 91, ulaştırma enflasyonu
yüzde 108 ile son 24 yılın zirvesine çıkmış durumda.
Siyasal iktidar, ısrarla sürdürdüğü yanlış ekonomi po-
litikalarının sorumluluğunu almadığı gibi ‘Enflasyon
tüm dünyada rekor kırıyor’ diyerek olağanlaştırmaya
çalışıyor. . Bizim her gün çarşıda, pazarda, mutfakta
yaşadığımız gerçek enflasyon ise TÜİK resmi enflasyo-
nunun en az iki katına ulaşmış durumda. Ülkede bulu-
nan bir avuç insan dışında herkesin “Geçinemiyoruz!”
diye haykırdığı gerçeğni iktdar duymuyor. Umursamı-
yor.  Bu ülkenin emeği ile geçinen yüzde 99’unun her
geçen gün daha fazla yoksullaştığını yüzde 1'inin ise
servetine servet katmaya devam ediyor. Bir kamu
emekçisinin 20 yıl önceki ücreti, asgari ücretin 3,5
katına denk gelirken bugün bir kamu emekçisinin üc-
reti asgari ücretin 1,5 katına denk geliyor. Peki, As-
gari ücret mi arttı? Hayır. Asgari ücret 20 yıl önce de
açlık sınırının altındaydı, bugün de altında. Bugün
Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 6.400 TL iken yok-
sulluk sınırı ise 20.500 TL’yi aştı.

Yeni pik uyarısı

Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, vakaların
bayram ve hac ziyaretleriyle artabileceği

uyarısı yaptı Sağlık Bakanı Fahrettin
Koca, vaka artışına rağmen ‘müsterih

olun’ telkininde bulunurken bir haftada
resmi verilere göre Türkiye’de vakalar
yüzde 143 arttı. 13-19 Haziran haf-
tasında 10 bin 954 olan vaka sayısı
20-26 Haziran haftasında 26 bin
635’e çıktı Gazi Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi Enfeksiyon Hastalıkları Uz-
manı Prof. Dr. Esin Davutoğlu
Şenol, ‘müsterih olun’ telkini yerine
verilerin analizi yapılarak o verilerle
alınması gereken önlemlerin plan-
lanması gerektiğine işaret etti.Ancak

şu anda Türkiye’de veri tespiti ve sal-
gın analizi yapacak bir planlama ol-

madığını belirten Şenol “Ayrıca
aşılamamız durmuş durumda. Aşıların

olanlar için de aşılamanın etkisi geçiyor.
Rusya’da, Almanya’da Kovid-19 nedeniyle

ölümler yüksek seyrediyor. ABD’de vakaların
yüzde 60’ı çocuk” dedi.

Yüzde 11 pozitif
“Nereden bakarsanız bakın hem Türkiye’de hem de

dünyada bir vaka artışı var” ifadelerini kullanan
Şenol, Türkiye’de test sayısı düşse de kendi hastanele-
rinde yapılan testlerin yüzde 11’inin pozitif çıktığını
belirterek “Maalesef vaka artışına neden olan Omik-
ron’un BA5 varyantı bağışıklıktan da kaçıyor. Dolayı-
sıyla biz bunun önümüzdeki haftalarda bayram ve hac
ziyaretleriyle daha da artacağını ve temmuzun 3. haf-
tasında yeni bir pik daha yaşayabileceğimizi ön görü-
yoruz” dedi.

Maske takılmalı
Şenol, artan vakalara karşı alınması gereken ön-

lemleri ise şu şekilde sıraladı: “Aşıların 3 ve 4. dozları
tamamlanmalı. 5-11 yaş grubu aşılanmalı. Toplu ta-
şıma, kapalı ve kalabalık mekanlarda maske takıl-
malı. Ama hem piyasada yeterli maske yok hem de
insanlar yoksulluk nedeniyle bir maskeyi günlerce tak-
mak zorunda kalıyor. Ben bunu başkentteki hasta-
nemde görüyorum, daha yoksul bölgelerde durum
nedir siz düşünün.”

Tencere boş 
cüzdan boş!

Oktay APAYDIN
apaydinoktay@gmail.com

Salgın bitmedi
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), kovid-19 vaka-

larının 110 ülkede artış gösterdiğine dikkati
çekerek, salgının bitmediği uyarısında bulundu.
DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom
Ghebreyesus, Kovid-19'un alt varyantlarından
BA.4 ve BA.5'in 110 ülkede vaka artışlarını
tetiklediğini belirterek “Küresel vaka artışla-
rında yüzde 20 yükselme var. DSÖ'nün 3 bölge-
sinde ölüm oranları arttı” ifadelerini
kullanarak virüsle mücadelede ilerleme kat
ettik fakat salgın henüz bitmedi uyarısını yaptı.

damgaweb@gmail.com
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AVRUPA BÖLGESİ KAYIP-KAÇAK VE BASINÇ YÖNETİMİ PROJESİ-II yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Ka-
nununun 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 :2022/597447
1-İdarenin
a) Adı :İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi :Güzeltepe Mahallesi Osmanpaşa Caddesi No:7 34060 NURTEPE 

EYÜPSULTAN/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası :2123011543 - 2123016061
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği 
internet sayfası :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı :AVRUPA BÖLGESİ KAYIP-KAÇAK VE BASINÇ YÖNETİMİ PROJESİ-II
b) Niteliği, türü ve miktarı :İçmesuyu Temin ve Dağıtım Sistemlerinde Bahçelievler, Büyükçekmece, 

Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa, Kâğıthane ve Silivri ilçelerinde içmesuyu 
hattı üzerinde 75 adet oda inşaatı, 85 adet DMA (izole alt bölge) oluşturul
ması, montajı yapılacak 85 adet debimetrenin SCADA merkeziyle haber
leşmelerinin sağlanması ve debimetre, iğneli vana, basınç kırıcı vana, 
sürgülü ve kelebek vana konulması işidir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :İSTANBUL AVRUPA YAKASI İLÇELERİ
ç) Süresi/teslim tarihi :Yer tesliminden itibaren 900 (DokuzYüz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :26.07.2022 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri 
(e-tekliflerin açılacağı adres) :İSKİ Genel Müdürlük Hizmet Binası A Blok UZ-07 Nolu İhale odası 

Güzeltepe Mahallesi Osmanpaşa Caddesi No:7 PK: 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.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine
sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen
ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kul-
lanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka re-
ferans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle
de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilanço-
nun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilanço-
nun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali
müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter
birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilir-
ler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp
sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az ol-
maması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli
kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başla-
mak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların
parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranın-
dan az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile 
teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Marka, model bilgileri içeren Teknik Katalog İstenen İş Kalemleri Listesi
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ’de yer alan E-II grubu işler veya 
yapılacak işe benzer nitelikteki işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Makine Mühendisliği veya İnşaat Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği veya
Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya İnşaat Mühendisliği veya Çevre Mühendisliği
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül: Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı
Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belir-
lenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş ol-
duğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami

oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesap-
lanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde,
gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş ol-
duğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile
azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında
hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün
kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı
unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Sınai İmalat Kazısı Yapılması 1,5%    2%           1
İksalı Hendek Kazısı Yapılması 1%       1,5%     0,5
Şantiye Dışına Kazı Nakli 1,7%    3%           1
(0-30 mm) İnce Kırmataş Serilmesi(Nakliye Ve Silindiraj Dahil) 3,5%    5%           2
Asfalt Altı Yol Betonu İçin C 20/25 Hazır Beton Dökülmesi (Beton Nakli Dahil) 1,4%    1,9%        1
Debimetre-Vana Oda İmalatlarında C 35/45 Hazır Beton Dökülmesi (Beton Nakli Dahil) 1,5%    2%           1
Debimetre-Vana Oda imalatlarında Düz Yüzeyli Betonarme Kalıbı Yapılması 1,2%    1,7%        1
Düz Yüzey, Polyester Keçe Bitüm Esaslı Membran Kaplama İle 2 Kat Su Yalıtımı 
Yapılması (Temel Altı) 0,6%    0,8%     0,5
Çift Kompenentli Tam Elastik Kaplama Malzemesi İle Su Yalıtımı Yapılması (İç Yüzey) 0,5%    0,7%     0,5
Betona su geçirimsizlik kristalize (toz) katkı maddesi ilave edilmesi 0,8%    1,2%     0,5
Debimetre-Vana Odalarında Ø8-Ø12 mm İnce Nervürlü Çelik Çubuğun Bükülüp 
Döşenmesi (Nakliye Dahil) 1,1%    1,5%     0,5
Debimetre-Vana Odalarında Ø14-Ø28 mm İnce Nervürlü Çelik Çubuğun Bükülüp 
Döşenmesi (Nakliye Dahil) 0,9%    1,4%     0,5
Debimetre-Vana Odalarında Merdiven, Sahanlık, Platform Vb. Çeşitli Demir İmalatı Yapılması 0,8%    1,2%     0,5
Dma Odalarında Su Geçirimsiz D400 Kompozit Baca Kapağı Temini Ve Montajı (Adet) 0,6%    0,7%     0,5
ASFALT KAPLAMA YAPILMASI (MÜTEAHHİT MALI) (Nakliyeler Dahil) 2%       3%        1,5
DN100 - DN300 aralığında Elektromanyetik Debimetre Montajı 1,1%    1,7%        1
DN400 - DN600 aralığında Elektromanyetik Debimetre Montajı 0,7%    1,2%     0,5
DN100 - DN300 aralığında Vana Montajı 1,2%    2%           1
DN400 - DN600 aralığında Vana Montajı 0,4%    0,7%     0,5
DN200 Düz Boru Mesafesi İstemeyen Elektromanyetik Debimetre Temini 0,6%    0,8%     0,5
DN250 Düz Boru Mesafesi İstemeyen Elektromanyetik Debimetre Temini 1,2%    1,6%     0,5
DN300 Düz Boru Mesafesi İstemeyen Elektromanyetik Debimetre Temini 1,1%    1,4%     0,5
DN400 Düz Boru Mesafesi İstemeyen Elektromanyetik Debimetre Temini 2%       2,5%     1,5
DN500 Düz Boru Mesafesi İstemeyen Elektromanyetik Debimetre Temini 0,9%    1,2%     0,5
DN600 Düz Boru Mesafesi İstemeyen Elektromanyetik Debimetre Temini 0,4%    0,5%     0,5
Tip -1 Ultrasonik Debimetre (10-300 kHz frekans aralığı) 0,85%  1,2%     0,5
DN 300 PN16 Oransal Aktüatörlü İğneli Vana Temini 0,6%    0,8%     0,5
DN 400 PN16 Oransal Aktüatörlü İğneli Vana Temini 0,8%    1%        0,5
DN 500 PN16 Oransal Aktüatörlü İğneli Vana Temini 1%       1,3%     0,5
DN 600 PN16 Oransal Aktüatörlü İğneli Vana Temini 0,4%    0,6%     0,5
DN100 Uzaktan Kontrol Edilebilir Basınç Kontrol Vanası Temini 0,4%    0,6%     0,5
DN250 Uzaktan Kontrol Edilebilir Basınç Kontrol Vanası Temini 0,3%    0,5%     0,5
DN250 PN16 Oransal Aktüatörlü Kelebek Vana Temini 0,3%    0,5%     0,5
DN400 PN16 Oransal Aktüatörlü Kelebek Vana Temini 0,3%    0,4%     0,5
DN600’lik Hatta Her Çapta Redüksiyon Temini 0,3%    0,6%     0,5
Set Halinde PN16 Piezorezisitif Basınç Sensörü Temini ve Montajı (20m Kablolu) 0,5%    0,8%     0,5
KORUMASIZ SERBEST DÖŞENEN TOPRAKLAMA KABLOSU 35MM²(NYY) 
(MALZEME + MONTAJ) 0,6%    1,3%     0,5
0,6/1 KV, 4x16MM²NYFGBY KABLO (PVC DIŞ KILIFLI, PVC YALITKAN) 
(MALZEME + MONTAJ) 0,6%    1%        0,5
LIYCY 2x1.5MM²SİNYAL VE KUMANDA KABLOSU (MALZEME + MONTAJ) 1%       1,7%        1
LIYCY 14x1.5MM²SİNYAL VE KUMANDA KABLOSU (MALZEME + MONTAJ) 0,3%    0,5%     0,5
TUVENAN MALZEME İLE KABLO KANALI YAPILMASI (MALZEME + MONTAJ) 1,1%    1,5%     0,5
KANAL AÇMA MAKİNESİ İLE KABLO KANALI TRANŞE KAZISI (MALZEME + MONTAJ) 1,4%    2%           1
DIŞ ÇAPI 90MM İÇİ DÜZ POLİETİLEN (PE) BORU (MALZEME+MONTAJ) 0,5%    1%        0,5
TİP-1 RTU HABERLEŞME VE KONTROL PANOSU (MALZEME+MONTAJ) 10%     13%         4
TİP-2 RTU HABERLEŞME VE KONTROL PANOSU (MALZEME+MONTAJ) 4%       5,5%     3,5
TİP-3 RTU HABERLEŞME VE KONTROL PANOSU (MALZEME+MONTAJ) 0,8%    1,2%     0,5
ORANSAL LCD EKRANLI LOKAL KONTROL ÜNİTELİ ELEKTRİKLİ AKTÜATÖR
TEMİNİ (MALZEME) 0,5%    0,7%     0,5
SCADA SİSTEMİNE İLGİLİ ÖLÇÜM VE KONTROL TESİSLERİNİN TANITILMASI, 
TEKNİK ŞARTNAMELERDEKİ İZLEME, KONTROL VE YÖNETİM UYGULAMALARININ 
GERÇEKLEŞTİRİLMESİ (Programlama, Haberleşme, Görselleştirme, Analizler, Arşiv, 
Raporlamalar, Alarmlar, Veri Paylaşımları Vb.) 1,5%    2,5%     1,5
SCADA UYGULAMA EKİPMANLARININ MALZEME TEMİNİ 0,35%  0,7%     0,5
DMA DONANIMLARI YEDEK PARÇA SETLERİ TEMİNİ (MALZEME) 1,1%    1,6%     0,5
MEKANİK BAKIM ONARIM (HIRDAVAT) EKİPMAN SETİ TEMİNİ (MALZEME) 0,2%    0,3%     0,5
DMA KRİTİK NOKTA BASINÇLARININ SÜREKLİ İZLENMESİ 0,9%    1,3%     0,5
Hidrolik Model Hizmetleri 3,5%    5%        2,5
DMA SIFIR BASINÇ TESTİ 1,5%    2,5%        1
DMA İÇİNDE STEP TESTİ 0,6%    1,4%     0,5
YER ALTI KAYIP VANALARIN TESPİTİ 0,3%    0,6%     0,5
DMA GEÇİCİ DEBİ ÖLÇÜMLERİ 0,3%    0,7%     0,5
DMA GEÇİCİ BASINÇ ÖLÇÜMLERİ 1,5%    2,5%        1
HER ÇAPTAKİ İÇME SUYU HATLARININ AKUSTİK DİNLEME YÖNTEMİ İLE TARANMASI 1,5%    3%           2
HER ÇAPTAKI IÇMESUYU ŞUBE YOLU HATLARINDA FIZIKI KAYIPLARA SEBEP 
OLAN NOKTASAL ARIZALARIN TESPIT EDILMESI 0,25%  0,5%     0,5
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 (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
18 Mart 2017 tarih ve 30011 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nce
ihale edilecek olan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğine göre (A) Alt Yapı İşleri Grubundaki Yapım 
İhalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında
kullanılan “N” katsayısı “1,00” olarak belirlenmiştir.

AVRUPA BÖLGESİ KAYIP-KAÇAK VE BASINÇ YÖNETİMİ PROJESİ-II 
İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Esenyurt Belediyesi, 2 Temmuz 1993’te
Sivas Katliamı’nda yaşamını yitiren 33
sanatçı ve aydın için “unutMADIMA-

Kaklımda, Birlikte Sevgiyle Kardeşçe” tema-
sıyla bir anma programı düzenledi. Katliamın

29. yılında düzenlenen anma programında,
Sivas Katliamı'nda babası Ozan Nesimi Çi-
men'i kaybeden Sanatçı Mazlum Çimen sahne
aldı. Rıfat Ilgaz Açık Hava Tiyatrosu’nda dü-
zenlenen programa Esenyurt Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt, CHP Esenyurt İlçe Baş-
kanı Hüseyin Ergin, İl Dernek Başkanları,

Cemevi Başkanları, belediye meclis üyeleri ve
çok sayıda vatandaş katıldı. Program, Gazeteci
ve Belgesel Yönetmeni Nebil Özgentürk’ün
katliamda hayatını kaybedenler için hazırlamış
olduğu ve Ozan Nesimi Çimen’in de hayatının
yer aldığı belgesel ile başladı. Ardından sahneye
çıkan Sanatçı Çimen'in, babası için besteleyip

söylediği “Sen Benden Gittin Gideli”, “Aşk
Olsun Sana Çocuk”, “Feryadı İsyanım” şarkı-
ları, geceye unutulmaz anlar bıraktı. Sahnede
bir konuşma gerçekleştiren Esenyurt Belediye
Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Madımak’ta
hayatını kaybedenler için herkesi bir dakikalık
saygı duruşuna davet etti.

2 Temmuz 1993’te gerçekleşen Sivas Katliamı'nda hayatını kaybeden 33 şair, yazar ve halk ozanları Esenyurt’ta anıldı. Anma programında sahne alan Sanatçı
Mazlum Çimen, katliamda hayatını kaybeden babası, Halk Ozanı Nesimi Çimen'in bestelerini seslendirerek vatandaşlara duygusal ve unutulmaz bir gece yaşattı

FATİH POLAT

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

Asgari
Oran

Azami
Oran

MADIMAK KATLIAMI UNUTULMADI!
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İBB’den
Kurum’a cevap

istanBul Büyükşehir Belediye (İBB)
Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çevre, Şehirci-
lik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Ku-

rum'un sözlerine yanıt verdi. Yapılan açıklamada,
"Bir kural varsa herkesi bağlar" ifadeleri kullanıldı.
Kurum, dün Ümraniye'de yaptığı açıklamada, "İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi kalkmış inşaatımızı
durdurmaya çalışıyor. Burası eski yerine yapılan bir
salon olduğu halde, buraya 'yeşil alan' diyor, başka
şeyler uyduruyor. Halbuki derdi başka. Burada İS-
Kİ'nin aylardır beklediğimiz yeni salon için ayrılan
arazide üzerine düşen vazifeleri var. Bu vazifeleri ye-
rine getiremiyorlar, bunu beceremiyorlar, bahane
edip de çalışmayı durdurmaya kalkıyorlar" demişti.
Kurum, "Ayrıca bu proje içerisinde 14 bin metrekare
yeşil alan varken, şu an orada halihazırda yeşil alan
olmamasına rağmen sanki yeşil alan varmış gibi
davranıyorlar. Milletimizin, İstanbullumuzun aklıyla
alay ediyorlar. Hakikaten karşımızda yavrularımızın,
gençlerimizin en güzel hizmeti alacağı, spor yapa-
cağı bir tesisi durduran kötü niyetli muhalefet var,
kötü kalpli irade var. Bunu net söylüyorum. Aynı şe-
kilde Ulaştırma Bakanlığımızın hizmetlerini de dur-
durmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

Bir kural varsa herkesi bağlar

İBB, yaptığı yazılı açıklama ile Bakan Kurum'a yanıt
verdi. "İBB, yeşil alana zarar veren, hukuka uygun
olmayan biçimde düzenlenmeye çalışılan ruhsatla
faaliyet gösteren inşaatı mühürledi" denilen açıkla-
mada, "150 Milyon TL para cezası kesti. Üzerine
düşen sorumluluğu eksiksiz yerine getirdi" ifadele-
rini kullanıldı. Açıklamada, "Hukuk devletinin gere-
ğini yerine getirenleri anlamak ve takdir etmekten
uzak bu anlayışa hatırlatmak isteriz ki; bir kural
varsa herkesi bağlar" denildi. SELVİ SARITAÇ

Bakan Murat Kurum, dün Ümraniye'de
"İstanbul Büyükşehir Belediyesi kalkmış 
inşaatımızı durdurmaya çalışıyor" diyerek
İBB'yi hedef aldı. İBB'den Kurum'a yanıt
geldi: “Uzun yılların alışkanlığıyla, ‘ben
yaparım, gerisini de kılıfına uydururum’
anlayışının artık bu şehirde yeri yoktur”

A nkara Ticaret Odası'nın engelli ço-
cuklara eğitim veren 33 kurum için
düzenlediği toplantı epey ses getirdi.

Toplantıya katılan Samyeli Engelsiz Yaşam
ve Eğitim Derneği Başkanı Bahattin Demir,
engelli çocuklara özel eğitim veren kurumla-
rın ne yazık ki yalnız bırakıldığını söyledi.
Özellikle derinleşen ekonomik kriz nedeniyle
kendileri gibi birçok kurumun maddi zorluk-
larla karşı karşıya olduğunu anlatan Demir,
“Artan enflasyon ve maliyetler karşısında
ayakta kalma gücümüz kalmadı. Devlet tara-
fından ihmal ediliyoruz” dedi.3-5 siyasetçi
eline bırakılmamalıEngelli çocuklara eğitim
veren kurumların önünün açılması gerekti-
ğini anlatan Bahattin Demir, bu konuda si-
yasilere de yüklendi. Demir, “Her zam ayı
veya ek bütçe çalışmalarında gidilmedik mil-
letvekili, bakan, bürokrat siyasetçi bırakmı-
yoruz. Fakat özel gereksinimli
çocuklarımızın bir türlü eğitim politikalarını
geliştiremedik ya da geliştirmek için irade ko-
yacak bürokrat, vekil ve bakan bulamadık.

Bu konu da sorumluluk alan kişiler elbette
oldu ama yeterli bir çalışma geliştirilemedi”
diye konuştu.Yetkililere seslendiBahattin
Demir özel eğitimi çıkmaza sokan bazı uz-
manlara ve öğretmenlere de ateş püskürdü.
Demir, “Bazı kararlar verirken rehabilitasyon
merkezlerini bir ticarethane düşüncesiyle
karar değerlendirmeyin. Aklınızın merkezine
karar vermeden önce özel gereksinimli ço-
cukları alarak karar verin, ya da bu işi bıra-
kın ehli olanlar gelip yapsın” dedi.

Nitelikli eğitim şart

Nitelikli eğitimin şart olduğunun da altını
çizen Demir, “ Özel çocuklar için bir araya
gelen derneklere kaç tane otizmli anne baba
çocuklarına yeterli eğitimi aldıramadığı için
yuvası dağılmış, kaç anne baba çocuklarını
terk edip kaçmış veyahut kaç tane anne baba
evlatlarını bakım merkezlerine yatırmak zo-
runda kalmış, özel çocukları  topluma en-
tegre etmenin yuvaları kurtarmanın tek bir
yolu var oda çocukları kurtarmaya yetecek
kadar nitelikli eğitimdir.Nitelikli eğitimin
yolu da nitelikli faaliyetlerdir. Nitelikli yönet-
melik ve kanunlardır.Özel çocukların eğitim-
leri değişimle dönüşüme müsait olan
yönetmeliklerle uygulanmaktadır.Oysa man-
evi anlam ve değeri yüksek olan eğitimlerin
kanunla taçlanması gerekmektedir.İvedilikle
özel eğitimin kanunlaştırılması gerekmekte-
dir. Kanunlaşmayan özel eğitim yönetmeli-
ğiyle yönetilen bir eğitim sistemi art niyetli
bir uzmanın ellerinde bulunduğumuz du-
ruma gelmiştir. Kanunlaştırmak için artık
somut adımlar atmalıyız” diye konuştu.

Bahçeşehir’e
yol müjdesi
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kar-
toğlu, Bahçeşehir'de yapımı tamamlanan
yeni bisiklet ve yürüyüş yolunda ilk de-
neme sürüşünü yaptı. Başkan Kartoğlu,
344 kilometre bisiklet yolu hedefine bir
adım daha yaklaştıklarını söyledi

Yeşilçam sinemasının usta isimle-
rinden 85 yaşında yaşamını yitiren
Cüneyt Arkın'ın mezarı sevenleri
tarafından boş bırakılmıyor

BaşakşEhir Belediyesi, ilçe genelini
yürüyüş ve bisiklet yollarıyla ilmek
ilmek örmeye devam ediyor. Çalışma-

lar çerçevesinde Bahçeşehir'e yapılan bisiklet ve
yürüyüş yolu tamamlandı. Başakşehir Belediye
Başkanı Yasin Kartoğlu, yeni bisiklet yolunda ilk
pedalı çevirdi. 2 bin 250 metre uzunluğundaki
yürüyüş yolunu bin 950 metre uzattıklarına dik-
kat çeken Başkan Kartoğlu, “Güzergâh uzunlu-
ğumuzu 4 bin 200 metreye çıkardık. Hemen
yanına bisiklet yolu yaptık ve böylece 344 kilo-
metre bisiklet yolu hedefimize bir adım daha
yaklaştık. Bisiklet ve yürüyüş yolu güzergâhımıza
2 fitness ve barfiks alanı da yaptık” dedi.

Tamamen yeşil ve doğa dostu

Bahçeşehir Gölet ile Bahçeşehir Marmaray Ak-
tarma İstasyonu arasında yeni bir yaşam alanı
oluşturduklarını belirten Başkan Kartoğlu, bir
projeyi daha Başakşehirlilerin hizmetine açmak-
tan mutluluk duyduklarını söyledi. Projenin ta-
mamen yeşil ve doğa dostu olması için büyük
gayret gösterdiklerinin altını çizen Başkan Kar-
toğlu, “Enerjisinin tamamını güneşten karşılayan
71 doğa dostu aydınlatma direği kullandık. Daha
güzel bir gelecek adına 700 ağaç, 4 bin çalı ve
hoş koku veren sarmaşık türleri diktik” şeklinde
konuştu. YAKUP TEZCAN

EvindE rahatsızlanması sonucu kaldı-
rıldığı hastanede geçen salı hayatını
kaybeden Cüneyt Arkın'ın sevenleri,

Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret et-
meye devam ediyor. Usta oyuncunun çiçekler
bırakılmış mezarının başında sevenleri de dua
ediyor. Arkın'ın çocukluk kahramanı olduğunu
belirten bir vatandaş, "Onun filmleriyle büyü-
dük. Çok seviyordum. Mekanı cennet olsun. Ya-
kınlarına sevdiklerine sabırlar diliyorum. Cenaze
namazını da kıldık zaten. Bugün de sırf Cüneyt
Arkın için geldim, dua etmek için başucunda"
dedi. Kemal Sunal'ı andıktan sonra Cüneyt Ar-
kın'ın mezarını eşiyle birlikte ziyaret ettiklerini
belirten Leyla Saltık, "Eşim onun filmleriyle bü-
yüdü, ben de aynı şekilde. Çok sevgimiz var,
kendisini hiç canlı görmediğimiz halde. Önemli
insanların dünyadan göçüp gitmesi bizi çok
üzen bir konu. Hala da üzülüyoruz. Var olduğu-
muz sürece, yaşadığımız sürece de onları hep
yaşatacağız, içimizde, etrafımızda ve çevre-
mizde. Hala inanamıyorum öldüğüne. Elimiz-
den geldiği kadar dualarımızla onların
yaşadığını düşüneceğiz" diye konuştu. Devlet
Deniz de "Hepimizin başı sağ olsun. Buramda
yaşıyor. Çok seviyorum" dedi. Eşi Selim Deniz
ise Adana'dan geldiklerini belirterek daha önce
yüz yüze geldiklerini ifade ederek "Sevecen kişi,
yüreği pek, insanlara yakın bir insan, böyle in-
sanlar bir daha bulunmaz. Osmanlı tarihimizi
anlatan filmlerde oynayan bir jöndü. Babacan
bir adamdı. Çok büyük bir ağabeyimizdi. Tüm
milletimizin başı sağ olsun" diye konuştu.

Ozel eGitime
sahip Cikin!

BARIŞ KIŞ

Bahattin Demir, “Özel
çocukların haklarını
aramaktan asla geri
kalmayın, hepimizin
bir araya gelmesinin
tek sebebi özel çocuk-
lardır. Özel çocuklara
sahip çıkmak her bi-
reyin görevidir” dedi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi
tarafından bu yıl 4.'sü 

düzenlenen "Geleneksel En
Güzel Balkon Yarışması"nda
dereceye giren yarışmacılar
ödüllendirildi. Yarışma kap-
samında rengarenk çiçekler
ve meyve ağaçları ile süsle-
nen balkonlar görücüye çıktı

En güzel
balkonu
seçtiler

Gaziosmanpaşa Be-
lediyesi'nin düzenlediği
"4. Geleneksel En Güzel

Balkon Yarışması"nda ödüller sa-
hiplerini buldu. 59 vatandaşın ka-
tıldığı yarışmada, rengarenk
çiçeklerle dizayn edilen balkonlar,
beğeniye sunuldu. Gaziosman-
paşa Meydanı'nda düzenlenen
ödül töreninde dereceye giren bal-
kon sahipleri, ödüllerini, Gazios-
manpaşa Belediye Başkanı Hasan
Tahsin Usta’nın elinden aldı. Bi-
rinci yarışmacıya tam altın, ikinci
yarışmacıya yarım altın, üçüncü
yarışmacıya çeyrek altın, dör-
düncü yarışmacıya ise gram altın
ödülü verildi.

Bu çevre hepimizin

Bu etkinliği yaygınlaştırmak iste-
diklerini ifade eden Gaziosman-
paşa Belediye Başkanı Hasan
Tahsin Usta, "Hepimizin çok arzu
ettiği, hepimizin hayali yeşillik-
lerde yaşamak, yeşil balkona sahip

olmak, çiçekler arasında hayat
sürdürmek. Bu anlamda önemli
olduğu için, bu farkındalığı her-
kesle paylaşmak için dört yıldır ge-
leneksel hale getirdiğimiz en güzel
balkon yarışmasını sizlerle birlikte
icra ediyoruz. Bu çevre hepimizin.
Çevre canlılarıyla güzel. Eğer çev-
reyi biz güzel şekilde, bize emanet
edildiği gibi gelecek nesillere bı-
rakmak istiyorsak ki bu asli gör-
evimiz; bunu yaşamın her
noktasında canlı ve aktif tutmamız
lazım" diye konuştu.

Doğayı seviyoruz

Yarışmada birinci seçilen balko-
nun sahibi Hakan Ceylan, "As-
lında küçüklüğümüzden beri
ailemizden hem hayvan hem doğa
sevgisini öğrenmişiz. Doğayı da
çok sevdiğimiz için böyle bir teras
yaptık. Çeşit çeşit çiçekler koya-
rak, burayı güzelleştirdik. Pan-
demi zamanında da 2 yılımız
burada geçti. Arkadaşlarımız da

komşularımız da bu alanı çok se-
viyor. Burada farklı farklı çiçekler
var. Sardunyalar, zambaklar. Ba-
kımı çok zor olmuyor. Düzenli
olarak suladığınız zaman, kuru-
yan yapraklarını temizlediğinizde
zor olmuyor" dedi.

Örnek bir anne

İkinciliği elde eden Tuba Çalışkan
ise, "Bu yarışmaya arkadaşımın
tavsiyesiyle katıldım. İlk önce çok
tereddütte kaldım. Yapabilir
miyim, nasıl bir süreçten geçece-
ğim diye tereddüt ettim. Çiçek
bakmaya ilk önce bir arkadaşımın
hediye ettiği çiçekle başladım.
Sonra saksı almaya başladım.
Gittiğim yerlerde çiçek bakmaya
başladım. Aslında kızımın kitap
okuyacağı bir alan yapmak iste-
dim. Kızım da eşlik etti onunla
birlikte seçtik bütün çiçekleri. Bir-
den balkonumuzu botanik bahçe-
sine çevirdik" ifadelerini kullandı.
ARİF ELMAS

Cüneyt Arkın
sevgisi sürüyor
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Yatlar kıymete bindi

YAT kiralama platformu teknetatili.com
CEO'su Kıvanç Çetinkaya, pandemi sonrasında
yeniden demir alan küresel yat kiralama pazarı-
nın büyüme trendleri ve pazar tahmini hakkında
şu bilgileri verdi: “Coğrafi olarak Avrupa'nın kü-
resel yat kiralama pazarına liderlik etmesi bekle-
niyor. Avrupa'da Türkiye ve İtalya gibi ülkelerin
2020'de yüzde 48 olan hakimiyetini korumaya
devam edeceği tahmin ediliyor. Avrupa'daki yat
kiralama pazarının, bölgenin deniz taşıtları için
çok sayıda lisansa sahip olması ve önemli mik-
tarda zengin turist akını olması nedeniyle
olumlu bir görünüme sahip olması öngörülü-
yor. Bu arada, yat kiralamayı tercih eden yüksek
gelirli bireylerin artmaya devam etmesi nede-
niyle Asya Pasifik'in yüzde 24'lük bir büyüme
oranı göstermesi hedefleniyor. Tüketiciler deniz-

lerde daha uzun süre yelken açmak için uzun
menzilli yatlar aradığından, bu eğilim özellikle
Güneydoğu Asya ülkelerinde belirgindir. Covid-
19 nedeniyle seyahat kısıtlamalarının bu pazara
özellikle popüler sahil şeritlerinde destek ver-
mesi bekleniyor.”

Kilit oyuncular

Önemli kilit oyuncuların güçlü mevcudiyeti, tu-
rizm için gelişmiş sahil şeritleri ve yat kiralama
için turizm şirketleriyle devam eden iş birlikleri-
nin bölgesel pazarın canlılığını koruması bekle-
niyor.Küresel yat kiralama pazarında faaliyet
gösteren kilit oyuncular; Dream Yacht Charter,
Fraser Yacht, Boatbound Inc., Charter Yachts
Australia, Mertello Fairline Yacht, Charter-
World LLP ve Thai Charters. 

İnsanın iş ve özel hayatındaki dengeye
dikkat çeken yönetici danışmanı, ünlü yazar,
psikolog Eddi Anter bu dengeyi başarmak
için bizimle bazı ipuçları paylaşıyor

Dünya yat kiralama pazarı, pandemi nedeniyle 2021'de
16,9 milyar ABD dolarında kaldı. Ancak pandemi
sonrası yeniden hareketlenen sektörün, 2027 yılına
kadar 26,5 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor

“ Hayat denilen olgu doğduğumuz
an başlar ve her gün yol alır. Za-
manı doğru dürüst anlamazsak

eğer, pek çabuk yolun sonuna geldiği-
mizi fark edebiliriz. Yani zamanın nasıl
aktığını görmezsek çok hızlı geçtiğini
ancak iş işten geçtikten sonra anlayabili-
riz. Çoğumuzun iş hayatı günlük 24
saatin en çoğunu kapsayan pastanın di-
limidir. Pasta deyince tatlı bir şeyden
söz ediyorum elbet. Kimine sevdiği işi
yapmak nasipken kimileri de  yaptığı işi
sevmek için yollar aramaktadır.” diyen
Eddi Anter sözlerine devam ediyor. “Ev
hayatının iş hayatı ile ne ilgisi olabilir
diye düşünenler vardır.  “Sen ağaç değil-
sin yerini değiştir” sözüne denk gelmiş-
tim. Saçma sapan bulmuştum açıkçası.
Kafamın içinde sorunlar olduğunda ben
nereye gidersem gideyim benimle bir-
likte geldiğini fark ettiğimdendi. Yani
işin aslı ben evimde sorunlar yaşıyor-
sam bunları işime taşıdığımı görmüş-
tüm. Gerek ebeveynler, gerekse eş ya da
aile bireyleriyle yaşanan sorunlar, iştah
veya uyku problemleri ya da endişe taşı-
yan düşünceler pek ala kişiyi ele geçire-
biliyor. Bunun farkına varmayan kişi de
iş saatlerinde gün içinde sürekli huzur-
suzluk yaşayan, anksiyete deneyimleyen
birine dönüşebiliyor. Hangi şeyin etki al-
tına aldığını öğrenmeden iş hayatı da
devam ediyor.

Alışkanlığa dikkat

Hayatımın ne kadarı benim elimde,
kendi idarem altındadır? Emin olama-
dım... Sosyal hayatım benim iş dışında ki
zamanımın çoğunu işgal eder. Birlikte ol-
duğum kişiler, konuştuğumuz konular ve
davranış şeklim beni ben yapan özellikle-
rimdendir. Hangi şeyi ne için yaptığımı
fark etmek benim farkındalığımı artıran
unsurdur. Ben çoğu şeyi nedensiz yere
mekaniğe bağlamış bir halde yapıyorsam

alışkanlıktan öte değildir ve “Alışkanlık
farkındalığın yokluğudur.” Hayatımızın
ne kadarı mekaniğe bağlı, düzen içinde
aynı davranışları sergilemekle doluysa
bizler o kadar ne yaptığımızın, ne için
yaptığımızın farkında değiliz demektir.
Evde anne ve babayla başlayan tüm öğ-
retiler, zihni kaplayan  bilgiler bizim bak-
tığımızı görmemizi engeller. Bizleri
sadece “Baktığını gören değil bildiğini
görenler”  haline getirir. İş dünyasında
objektif olmak önyargıdan arınmakla il-
gilidir. Herhangi bir kişi veya konu hak-
kında bilgi sahibiysem illa da
önyargılıyımdır. Bu hem olumlu hem de
olumsuz olabiliyor elbet. Kendini tanı-
mak burada devreye giriyor. Ben kendimi
tanıdıkça, hangi şeyi neden dolayı yaptı-
ğımı buldukça düşüncelerim, duygula-
rım ve davranışlarım da değişiyor. Aktif
iş dünyasında beklenen de budur. İleti-
şim ve ilişkilerde önyargısız olabilmek,
karşımdaki kişiyi olduğu gibi görebilmek. 

Kendinizi tüketmeyin

Ev hayatı ya da özel hayat söz konusu
olduğunda iş hayatını da etkilediği aşi-
kardır. Sorun evde ya da özel hayatın
içinde olsa bile onu taşıyan zihin işe gi-
dendir. Ben kafamın için temizlemez-
sem nereye gidersem gideyim kirli
düşünceler ve içi bulanık bir zihin de be-
nimle birlikte gelecektir.  İşinde başarılı
olmak zihninin de tertemiz olmasıyla
ilintilidir. Zihni temiz tutmak ve bunu
sürdürebilir kılmak elbette çaba gerektir-
mektedir. İşte tam da bu nedenlerle kur-
guladığım ve hayat geçirdiğim
“Farkındalık Hapı” Eğitimi bu konuda
kısa, az ve öz olup hap gibi yutulacak
bir eğitimdir.  Amaç iş hayatıyla ev ha-
yatını sosyal hayat ve özel hayatı bir
araya getirmek ve kişinin hayatını opti-
mum düzeyde yaşamasını sağlayacak
yol ve yöntemleri göstererek fark yarat-
maktır.”Maksat kafandaki düşünceleri
değiştirmek. Düşünceler değişince ruh

hali de değişiyor. Haliyle farkındalık ar-
tıyor başarı ve performans oranı da yük-
seliyor." diyen Eddi Anter'in bu konuda
kullandığı birebir kişisel yönetici danış-
manlığı programı var.  Kişisel Yönetici
Danışmanlığı, standart hazırlanmış, ka-
labalık guruplar için sunulan etkisi kısa
süren kişisel eğitimlerinden öte kişiye
özel bir değişim ve dönüşüm hizmetidir.
"Vaktim yok, sabrım yok, ihtiyacım yok"
zihniyetindeki yöneticiler için ideal bir
programdır. Şahsi ihtiyaçları tespit ede-
rek çözüm üretmek, sonuç odaklı kalıcı
çareler bulmak bu danışmanlık hizmeti-
nin başarı sırrıdır.

Eddi Anter kimdir?

1961 yılında İstanbul’da doğan Eddi
Anter ilk, orta ve lise eğitimini Nişantaşı
Işık Lisesinde aldıktan sonra yükseköğ-
renimine yurt dışında devam etti. İngil-
tere’de Brighton Polytechnic’te İşletme
bölümünü bitirdi. Amerika’da Univer-
sity of Miami’de Uluslararası Pazar-
lama yüksek lisansını tamamladıktan
sonra Nova Southeastern University’de
Klinik Psikoloji dalında yüksek lisansını
aldı. Farkındalık Hapı ve İş’te Farkında-
lık adları altında Kişisel Dönüşüm ve
Kurumsal Eğitimler veren Eddi Anter
bireysel danışmanlık hizmeti de sun-
maktadır. Çalıştığı firmalarda üst düzey
yöneticilerle birebir çalışmalar yapmak-
tadır. Kişisel Yönetici Danışmanlığı,
standart hazırlanmış, kalabalık guruplar
için sunulan etkisi kısa süren kişisel eği-
timlerinden öte kişiye özel bir değişim ve
dönüşüm hizmetidir. "Vaktim yok, sab-
rım yok, ihtiyacım yok" zihniyetindeki
yöneticiler için ideal bir programdır.
Şahsi ihtiyaçları tespit ederek çözüm
üretmek, sonuç odaklı kalıcı çareler bul-
mak bu danışmanlık hizmetinin başarı
sırrıdır. Klinik Psikoloji yüksek lisansı
olan, bireysel seanslar yanında kurum-
sal eğitimler veren, yönetici danışmanlık
hizmetleri sunan, yirmi yıllık yazardır. 

ÖMER FARUK ARPACIK

Ev hayatı ya da özel hayat
söz konusu olduğunda iş
hayatını da etkilediği aşi-
kardır. Sorun evde ya da
özel hayatın içinde olsa
bile onu taşıyan zihin işe
gidendir. Ben kafamın için
temizlemezsem nereye gi-
dersem gideyim kirli dü-
şünceler ve içi bulanık bir
zihin de benimle birlikte
gelecektir.  İşinde başarılı
olmak zihninin de terte-
miz olmasıyla ilintilidir. 

10 tane romanı var
Kişisel gelişim temalı, felsefe, psiko-
loji ve tasavvuf içerikli 10 tane romanı
bulunmaktadır.2006 yılında yayımla-
nan “Lilly - Ben Bir Arap Yahudi-
si’yim” adlı ilk romanı aylarca En
Çok Satanlar Listesinde yer aldı.
2007 yılında çıkan “Kumbara” adlı
ikinci ve 2009 yılında çıkan “İkilem”
adlı romanları da uzun bir süre En
Çok Satanlar Listesinde kaldı.“İnkâr”
isimli eser 2011 senesinde, “Kabile”

adlı romanı 2014 yılında ve “Ben
Benim” adlı kitabıysa 2015’te okuyu-
culara sunuldu. 2016 yılında yayımla-
nan “Kesmeşeker” romanını 2017
yılında çıkan “Vakitsiz Kaybedenler”
izledi. “Karanlıkta Yürüyen Yabancı”
romanı 2019 yılında okuyucuyla bu-
luştu. 2021 yılında El Ele adlı romanı
okuyuculara sunuldu. Tüm kitaplar
halen Longseller* olarak raflarda 
yerini korumaktadır.



 
 

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

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

yüzde 7,4 artş gerçekleşti 

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

Sevgi 
Emanet

 
 

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

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

Sevgi 
Emanet

DIŞ HABERLER 11

 
 

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

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

yüzde 7,4 artş gerçekleşti 

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

Sevgi 
Emanet
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Dibeybe, Twitter hesabından yaptığı 
paylaşımda, “Ülkenin tamamında 
yapılan gösterileri destekliyorum. 

Hükümet başta olmak üzere ülkedeki bü-
tün oluşumların gitmesi gerekiyor. Ancak 
bu sadece seçimler yoluyla gerçekleşebilir. 
Libya halkı, seçimlerin yapılması ile hükü-
metin bütçesini engelleyen ve halkın geçim 
sıkıntısını daha da artıran petrol sahala-
rını kapatanların kim olduğunu biliyor.” 
ifadelerini kullandı. Libyalı protestocu-
lar dün başkent Trablus, Tobruk, Sirte, 
Derne kentlerinin yanı sıra sıkı güvenlik 
önlemlerinin alındığı ülkenin doğusundaki 
Bingazi kentinde eylemler yaptı. Bingazi’de 
kentin bazı caddelerinde bulunan küçük 
dükkanlar ve araç lastikleri ateşe verildi. 
Tobruk’taki Temsilciler Meclisi binasını 
basan eylemciler binanın girişini ateşe ver-
di. Eylemciler elektrik kesintilerinin bir an 
önce çözüme kavuşturulması, petrol ürün-
lerine yapılan devlet desteğinin kaldırılması 
yönündeki kararın iptal edilmesi ve ekmek 
fiyatlarının düşürülmesi gibi taleplerin 
yanı sıra, yasama ve yürütme kurumlarının 
lağvedilmesi, ülkede olağanüstü halin ilanı 
ve seçimlerin bir an önce yapılması gibi 
isteklerde bulunuyor.
Sosyal medya üzerinden organize olan bir 
grup, “Gençlik Devrimi” sloganıyla 1 Tem-
muz’da Libya’nın bütün kentlerinde eylem 
yapma ve sivil itaatsizlik başlatma çağrısın-
da bulunmuştu.

Görüşmelerden sonuç alınamadı
Mısır’ın başkenti Kahire’de 11-19 Haziran 
tarihleri arasında Birleşmiş Milletler (BM) 
öncülüğünde gerçekleştirilen Libya Dev-

let Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisi 
(TM) üyelerinden oluşan ortak komite 
müzakerelerinden sonuç alınamamıştı. BM 
Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams’ın 
katılımıyla, Cenevre’de 28-30 Haziran tarih-
leri arasında yapılan Devlet Yüksek Kon-
seyi Başkanı Halid el-Mişri ve TM Başkanı 
Akile Salih ile beraberlerindeki heyetlerin 
görüşmelerinden de uzlaşma çıkmamıştı. 
Williams 30 Haziran’da yaptığı açıklamada, 
Tobruk’taki Temsilciler Meclisi ve Libya 
Devlet Yüksek Konseyi arasında Cenev-
re’de yapılan görüşmelerden sonuç alınma-
dığını duyurmuş, Tobruk’taki Temsilciler 
Meclisi tarafından Başbakan olarak seçilen 
Fethi Başağa ise dün gece, başkent Trab-
lus’a zorla girme tehdidinde bulunmuştu.

Ne olmuştu?
BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog 
Forumu’nun Kasım 2020’deki toplantıların-
da, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento 
seçimlerinin 24 Aralık 2021’de yapılmasına 
karar verilmişti ancak seçimler planlanan 
tarihte yapılamamıştı. Tobruk’taki Temsil-
ciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükü-
meti’nin görev süresi 24 Aralık 2021’de 
dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat’ta ülkenin 
batısındaki milletvekillerinin çoğunun katıl-
madığı oturumda Fethi Başağa’yı başbakan 
seçmiş, 1 Mart’ta ise Başağa hükümetine 
güvenoyu vermişti. Libya Ulusal Birlik Hü-
kümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise 
Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması’n-
da belirlenen yol haritasından ayrılmakla 
suçlayarak görevinin başında olduğunu ve 
görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim 
edeceğini söylemişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, 
ülke genelinde yapılan eylemlere destek verdiğini duyurdu

EYLEMLEREEYLEMLERE
TAM DESTEKTAM DESTEK

İsrail’de eski Başbakan Binyamin Netanyahu’nun yeniden iktidara dönebilmesinin, sağcı Yamina Partisi’nin yeni 
lideri Ayelet Şaked veya Birleşik Arap Listesi lideri Mansur Abbas ile ittifak yapmasına bağlı olduğu belirtiliyor

İSRAİL merkezli “Wal-
la” haber sitesi gelecek 
seçimlerin sonuçlarına 

ilişkin yaptığı anketin sonuç-
larını paylaştı. Ankete göre, 
Başbakanlığı yeni bırakan 
Naftali Bennett’in yerine sağcı 
Yamina Partisi’nin liderlik 
koltuğuna oturan Şaked’in, 
gelecek seçimlerde İsrail Mec-
lisinde 4 sandalye kazanması 
bekleniyor. Meclisin feshe-
dilmesinden ve 1 Kasım’da 
erken seçimlerin yapılacağının 
duyurulmasından bir gün son-
ra Netanyahu koalisyonunun 
59 sandalye alacağı belirtilen 
ankete göre, ittifaktaki Likud 
34, Dini Siyonizm 10, Şas 8 
ve Birleşik Tora Yahudiliği 
7 sandalye kazanacak. Anket 
sonuçları, mevcut hükümet 
koalisyonunun da seçimler-
de 55 sandalye kazandığını 
gösteriyor.

Sandalyeler belli
Buna göre, Meclisteki diğer 
partilerin elde edeceği tahmin 
edilen sandalye sayıları şu 
şekilde:

Geçici Başbakan Yair Lapid 
liderliğindeki Bir Gelecek Var 
Partisi 22, Savunma Bakanı 
Benny Gantz başkanlığında-
ki Mavi Beyaz 9, Ulaştırma 
Bakanı Merav Michaeli’nin 
İşçi Partisi 6, Adalet Bakanı 
Gideon Sa’ar başkanlığındaki 
Yeni Umut Partisi 5, Maliye 

Bakanı Avigdor Lieberman 
liderliğindeki İsrail Evimiz 
5, Mansur Abbas liderliğin-
deki Birleşik Arap Listesi 4 
sandalye, Meretz Partisi ise 
baraj altında. Meretz’in seçim 
barajının altına düşmesinin, 
Netanyahu’nun blokuna 
avantaj sağladığına dikkat 
çekilen anket sonuçlarında, 
Şaked’in Yamina Partisi’nin 
ittifaka katılması durumunda, 
Netanyahu’nun ittifakının bir 
sonraki Mecliste 63 sandal-
yeyle çoğunluğu sağlayacağına 
işaret edildi.

Müzakere etmeye hazırlar
İsrail’de hükümet kurmak için 
Meclisteki 120 milletvekilin-
den en az 61’inin güvenoyunu 
almak gerekiyor. Bunun için 
Binyamin Netanyahu, Bennett 
ve Lapid’in mevcut hükümeti 
kurarken yaptığı gibi Mansur 
Abbas başkanlı-
ğındaki Birleşik 
Arap Listesi’nden 
de destek talep 
edebilir.

Netanyahu, 
son günlerde 
defalarca Abbas’a 
bağlı bir hükümet 
kurmayacağını 
söylemiş ancak 
Abbas, İsrail resmi 
Yayın Kuruluşuna 
(KAM) Likud ile 
müzakere etmeye 

hazır olduğunu açıklamıştı.
İsrail milletvekilleri dün 

erken genel seçime gidilmesi 
amacıyla Meclisin feshedilme-
sini içeren tasarıyı kabul etti. 
Tasarıyla erken seçim tarihi de 
1 Kasım 2022 olarak onaylan-
dı. Bu, İsrail’de yaklaşık 3,5 yıl 
içinde beşinci genel seçim ola-
cak. Ülkeyi yaklaşık bir yıldır 
yöneten çok partili koalisyon 
hükümetinin ortaklarından 
Bennett ve Lapid, 20 Haziran 
akşamı Meclisi feshederek 
erken seçime gitme kararı 
aldıklarını duyurmuştu. Erken 
seçim kararı alınmasında, 
son aylarda yaşanan istifalar-
la birlikte kırılgan yapıdaki 
koalisyon hükümetinin 120 
sandalyeli Mecliste çoğunlu-
ğu yitirmesi etkili olmuştu. 
Görevi bırakan Bennett, 29 
Haziran’da da seçimlerde aday 
olmayacağını açıklamıştı.

NETANYAHU DÖNEBILIR

TALIBAN KIZLARA 
OKULU YASAK ETTI!

UKRAYNA Devlet Başkanı Ze-
lenski, konferansta Ukrayna’nın 
‘ulusal bir yapılanma görüşü 

sunacağını’ belirterek, “Ülkemizin yeni-
den inşasına adanmış büyük ölçekli 
uluslararası bir etkinlik. Kelimenin 
geniş anlamıyla yeniden yapılanma. 
Sadece işgalcilerin yok ettiği her şeyi 
restore etmek değil, aynı zamanda ya-
şamımız için yeni bir temel oluşturmak 
da gerekli. Bu muazzam yatırımlar 
gerektiriyor” dedi. Rusya’nın yüzlerce 
köy ve kasabayı bombardımanlarla 
yok ettiğini belirten Zelenski, “Birçoğu-
nun yeniden inşa edilmesi gerekiyor, 

yüzlercesi Rus ordusu tarafından ta-
mamen yok edildi ve sıfırdan yeniden 
inşa edilmesi gerekiyor ama bunun 
yanında Ukrayna’nın diğer bölgelerin-
deki onlarca şehir füzelerle vuruldu. 
Yüzlerce işletme yıkıldı” ifadelerini 
kullandı.

Zelenski, Lugano’daki konferansın 
büyük öneme sahip olduğunu vurgu-
layarak, “Bu nedenle Lugano’daki kon-
ferans Ukrayna’nın yeniden inşası için 
önemli bir adım olabilir ve bu projeyi 
hayata geçirdiğimizde ki eminim ger-
çekleşecektir, bu etkinlik bir başlangıç 
sayılabilir” diye konuştu.

Çatışmaların merkezi Luhansk
Zelenski, ülkede çatışmaların sürdü-
ğünü, merkezin ise Luhansk olduğunu 
hatırlatarak, “Rus ordusu şehirlerimize 
füzeler atmaya devam ediyor. Akşam 
itibariyle şimdiden 6 füze saldırısı 
gerçekleşti, toplam 12 füze. Mıkola-
yiv, Donetsk bölgesi... Hava saldırıları 
devam etti. Tüm cephede şiddetli 
çatışmalar devam ediyor. Donbas’ta ve 
elbette çatışmaların merkezi Luhansk 
bölgesindeki şehirlerde” dedi. Zelenski 
öte yandan Rusya’nın Harkiv’deki as-
keri faaliyetlerini artırdığını duyurdu.

Ukrayna konferans hazırlığındaUkrayna Devlet 
Başkanı Volodimir 

Zelenski, İsviçre’nin 
Lugano kentinde 4-5 
Temmuz tarihlerin-
de düzenlenecek ve 
Ukrayna’ya yönelik 
yardımların görü-

şüleceği konferansa 
aktif olarak hazır-
landıklarını belirtti

BM İnsan Hakları Kon-
seyinin 50’nci Oturumu 
kapsamında “Afga-

nistan’da kadın ve kızların 
hakları” üzerine yapılan özel 
oturumda konuşan Bachelet, 
ülkede kadınların durumuna 
dair son gelişmeleri değerlen-
dirdi. Bachelet, Afganistan’da 
yaşanan ekonomik bunalım 
nedeniyle, “kadınların yönetti-
ği hane halkının yüzde 90’ının 
açlık veya gıda güvensizliğin-
den etkilendiğini” kaydetti. 
Her meslek grubundan ka-
dınlara şiddetin artış göster-
diğini vurgulayan Bachelet, 
kadınlara yönelik uygulanan 
kılık kıyafet ve hareket kısıt-
lamasının kadınlar arasında 
psikolojik hastalıkları berabe-

rinde getirdiğinin altını çizdi. 
Bachelet, “Ülke ekonomisi 
toptan çöküş yaşarken işsiz 
kadın sayısı büyük miktarda 
arttı ve kadınların yönettiği 
çok sayıda iş yeri kapatıldı.” 
ifadesini kullandı.
Taliban geçici hükümetinin 
verdiği sözlere rağmen kadın-
ların eğitim haklarına yönelik 
kısıtlamaların sürdüğüne 
dikkati çeken Bachelet, “1,2 
milyon kız, ortaokul öğrenimi-
ne devam edemiyor.” açıkla-
masında bulundu. Bachelet, 
somut değişimlere gidilmezse 
Afganistan’daki kadınları daha 
karanlık bir geleceğin bekledi-
ğini belirterek, Taliban geçici 
hükümetine, “kadınların çağ-
rılarına kulak vererek yapıcı 

diyalog ortamı oluşturma” ve 
“kızların ortaokul öğrenimine 
devamını sağlama” çağrısını 
iletti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Afganistan’da 1,2 milyon orta-
okul öğrencisi kızın, Taliban’ın yönetimi devralmasından bu yana okullarına devam edemediğini bildirdi

Bulgaristan Cumhur-
başkanı Rumen Ra-
dev, anayasa gereği 
kabine kurma göre-
vini parlamentoda en 
büyük gruba sahip 
“Değişime Devam” 
partisine verdi

GÖREVİ, Değişime Devam partisinin 
başbakan adayı gösterdiği eş başkanı, 
istifa eden Kiril Petkov hükümetinde 
Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı 
olan Asen Vasilev teslim aldı. Bulga-
ristan Anayasası’na göre, Vasilev’in, 7 
günlük süre zarfında oluşturacağı hü-
kümetin listesini açıklaması gerekiyor. 
Cumhurbaşkanı Rumen Radev, kabine 
kurma görevini teslim ettiği törende, 
Başbakan Kurul Petkov hükümetinin 
21 Haziran’da parlamentoda güve-
noyu alamayıp istifa etmesi üzerine 

meclisteki en büyük parti olan Deği-
şime Devam partisinin adayına tekrar 
kabine kurma görevi verdiğini söyledi. 
“Bulgaristan, bilindiği üzere siyasi, 
ekonomik ve sosyal kriz içinde bulu-
nuyor.” diyen Cumhurbaşkanı Radev, 
“Vatandaşlar, ülkedeki fiyat artışları, 
belirsizlik ve istikrarsızlıktan dolayı 
endişelerini ifade ediyorlar.” dedi. Bul-
garistan’ın Moskova Büyükelçiliğinde 
görevli 70 kişinin sınır dışı edilmesine 
ilişkin kararından ötürü Rusya ile dip-
lomatik ilişkilerinin kopma noktasına 

geldiğini ima eden Radev, “Dünden 
itibaren ülkemizde artık bir dış siyasi 
kriz de yaşanıyor.” ifadesini kullandı. 
Vatandaşların güvenlik beklediklerine 

ve önünü görmek için kamu 
menfaatlerinin savunulmasını 
istediğine işaret eden Radev, bu 
beklentilere yanıt verecek so-
rumluluk taşıyacak ve istikrarlı 
bir hükümetin kurulmasının şart 
olduğuna vurgu yaptı.

Başbakan Adayı Asen Vasilev 
de “Benim için bu görev büyük 
bir sorumluluktur. Bulgaris-
tan’ın karşılamak üzere olduğu 
krizlerde ülkemizde bir hü-
kümetin var olması büyük bir 
önem taşıyor. Bu hükümetin 

eski statükonun değil, vatandaşların 
yararına görev yapması da son derece 
önemlidir.” dedi.

BULGARISTAN DEĞIŞIYOR!
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Edebiyat ve sanat dünyasının 
usta ismi Zülfü Livaneli’nin, 
beş yıllık emeğin ardından 

okurlarının beğenisine sunduğu “Kap-
lanın Sırtında”, üzerinde çok fazla 
konuşulmasına rağmen tam olarak 
tanınmayan II. Abdülhamid’i, ‘insan’ 
olarak anlatıyor. “Kaplanın Sırtında”, 
Selanik’te çıkan olaylar neticesinde 
tahta çıkan Sultan Abdülhamid’in, 
İstanbul’dan gönderilen subayların 
birer birer suikasta uğramasıyla bir 
korku şehrine dönen Selanik’e sürgü-
nünün ardından yaşananları ele alıyor.

“Kaplanın Sırtında”, geceler boyu 
kötülük planları yaptığına inanılan ve 
uyguladığı sansürler yüzünden döne-
minde hiçbir haberin doğru şekilde 
yayımlanamadığı “Yıldız Canavarı” 
namlı sultanı iyi ve kötü yönleriyle, 
hastalıklarıyla, korkularıyla ve bas-
kılarıyla işliyor. Pek çok kişi kendi 
Abdülhamid’ini yaratırken, Livane-
li’nin kaleme aldığı “Kaplanın Sırtın-
da”, üstü ideolojik kamplaşmalarla 
örtülmüş olan gerçekleri ve İslamcı 
politika güden padişahın, özel haya-
tındaki Avrupalılık ile yaşadığı kişilik 
yarılmasını insanî bir pencereden 
anlatıyor. Apar topar saraydan çıkarı-
lan Sultan Abdülhamid’e dair en özel 
anıları, istibdat rejimi nedeniyle ken-
disine düşman olan İttihatçı Doktor 
Hüseyin Atıf Bey’in günlüklerinden 
yararlanarak kaleme alan Zülfü Liva-
neli, “Kaplanın Sırtında” romanında 
tarihsel gerçeklik içinde yarattığı 
kurgu karakterleri okurlarıyla buluş-
turuyor. Okurları tarafından merakla 

beklenen “Kaplanın Sırtında”, İnkılâp 
Kitabevi imzasıyla raflardaki yerini 
alırken, kitabın arka kapağında İlber 
Ortaylı, Taner Timur ve Ali Yaycıoğlu 
gibi önemli tarihçilerin görüşlerine 
yer veriliyor. Kapak illüstrasyonları 
da tarih profesörü Ali Yaycıoğlu’nun 
imzasını taşıyor.

Ünlü tarihçiler ne dedi?
“Kaplanın Sırtında, Livaneli’nin ede-
biyat hayatında ilginç bir çıkış. Sultan 
II. Abdülhamid devrine bir de ayna-
nın öbür tarafından bakıyor. Bu belki 
çok fazla abartılan Abdülhamid devri 
karşıtı düşünceye karşı bir reaksiyon. 
Temelde Sultan Abdülhamid’in dok-
torunun günlüklerinden yararlanıl-
mış. Tahttan hal’ edilmiş sürgündeki 
Sultan’ın perspektifinden sürükleyici 
bir anlatımla Abdülhamid bilançosu 
yapılıyor. Tabii tarihi gerçeklerin mü-
saadesi ölçüsünde kurgunun getirdiği 
üslup da dikkat çekici.” İlber Ortaylı 

“Zülfü Livaneli, bu kez karşımıza 
Abdülhamid rejimini alışılmış klişeler-
den kurtaran ve her yönüyle, özgürce 
gözlerimizin önüne seren Kaplanın 
Sırtında adlı sürükleyici romanıyla 
çıkıyor.” Taner Timur

“Zülfü Livaneli geçmişin ve gele-
ceğin, devrimin ve çöküşün, büyük 
hayallerin ve hayal kırıklıklarının 
beraber yaşandığı yüklü ve zor bir 
dönemi anlatıyor; okuyucularını 
Osmanlı İmparatorluğu’nun son 
yıllarının zihin dünyasında samimi ve 
önyargısız bir yolculuğa davet ediyor.” 
Ali Yaycıoğlu
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Y urt dışında çalışma, yerleşim ve
aile vizesi başvurularında popü-
lerliği katlanarak artan ülkelerin

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

30 saatte açıklanıyor

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

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

Çok daha ekonomik

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

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

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

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

Okuryazarlık artacak 

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

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak 

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

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

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

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

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

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

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

Pekiştirmek istiyoruz 

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

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

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

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30 saatte açıklanıyor

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

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

Çok daha ekonomik

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

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

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

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

Okuryazarlık artacak 

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

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak 

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

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 

Louis Tomlinson coşkusu
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LÜLEBURGAZ Belediyesi’nin kentin 
yanı başında Lüleburgazlılara kazan-
dırdığı Lüleburgaz Kent Ormanı’na 

açıldığı günden bu yana geçen 1 yıl içerisin-
de toplam 66 bin ziyaretçi geldi. Her geçen 
gün gördüğü ilgi artan Kent Ormanı, diğer 
etapların da tamamlanmasıyla birlikte sadece 
Lüleburgaz’ın değil, Trakya’nın çekim merkezi 
olacak.  Lüleburgaz Belediyesi’nin Tarım ve 
Orman Bakanlığı’ndan kiralayarak, geçtiğimiz 
yıl Temmuz ayında 1’nci etabı olan piknik eta-
bını açtığı Kent Ormanı henüz birinci yılında 
Lüleburgazlılar tarafından sahiplenildi. Kent 
Ormanı’na açıldığı günden bu yana 66 bin 
vatandaş giriş yaptı. 

Kır kahvesi de geliyor
Toplam 973 dönümlük Kent Ormanı’nda 
henüz 44 dönümlük piknik alanının bulunduğu 
etap açık olan Kent Ormanı’nda diğer etaplar-
da da çalışmalar kademeli bir şekilde ilerliyor. 
Bu kapsamda Lüleburgaz Belediyesi çocukla-
rın vakit geçirebileceği sosyal donatı alanlarıyla 
vatandaşların doğanın içinde keyifle dinlene-
bileceği Kır Kahvesi’nin inşaatını tüm hızıyla 
sürdürüyor. Kır Kahvesi en kısa sürede tamam-
lanarak vatandaşların kullanımına açılacak. 

BiR ROMAN
COK KONUSULACAKCOK KONUSULACAK

Zülfü Livaneli’nin, tarihin hâlen tartışılan II. Abdülhamid 
devrine yeni bir bakış açısıyla eğildiği ve gerçek bir Abdül-
hamid portresi için beş yıl emek verdiği romanı “Kaplanın 
Sırtında”, İnkılâp Kitabevi imzasıyla raflardaki yerini aldı

Arka kapak yazısı

Kent Ormanı’na 
66 bin ziyaretçi!

EDA ECE iMAJ DEGiSTiRDi

YALOVA DANSÇILARI AĞIRLADI

Otuz üç yıl süren bir 
saltanat, ardından bir 
gece yarısı gelen Selanik 
sürgünü… Tahttan indirili-
şinin üzerinden bir asırdan 
uzun bir zaman geçmiş 
olan II. Abdülhamid’in 
yaşamının en ilginç evresi 
Livaneli’nin çağdaş anlatı-
sıyla gün yüzüne çıkıyor. 
Devrik padişahın, ihtilalci 
fikirlerin filizlendiği Selanik 
şehrindeki günleri hem bir 
vicdan muhasebesi hem de 
yoğun bir psikolojik gelgit 

dalgası. Türk edebiyatının 
kuşak bağı Zülfü Livaneli, 
II. Abdülhamid’in tahtını 
kaybettikten sonra yaşa-
dıklarına odaklanırken, 
bireyi, toplumu, devleti ve 
iktidarı sorguluyor. Selanik 
sürgünü boyunca Sultan’ın 
ve maiyetinin hususi dok-
toru olan Tabip Yüzbaşı 
Atıf Hüseyin Bey’in hatı-
ratından hareketle vücut 
bulan bu tarihi romanda, 
iktidar kavramına çarpıcı 
bir bakış açısı sunuluyor.

ÜNLÜ oyuncu Eda Ece 
ile Anadolu Efes’te forma 
giyen basketbolcu Buğrahan 

Tuncer, 2019 yılında aşk yaşamaya 
başlamıştı. Çalkantılı bir birliktelik 
yaşayan çiftten Ece, yeni bir payla-
şımda bulundu. Objektif karşısına 
geçen Eda Ece, imajını değiştir-
diğini duyurdu. Sarı saçlarını eski 
rengine boyatan ünlü oyuncu, yeni 
fotoğrafını Instagram hesabından 
yayınlamayı ihmal etmedi. Ece, 
“İmaj değişikliğine gittim, çok sıkıl-
mıştım. Kendi rengine döndürdük, 
sarı ışıltısını ekledik ama o olma-
dan olmaz...” dedi. Tajipçileri Eda 
Ece’nin fotoğrafını beğeni yağmu-
runa tuttu. Öte yandan Eda Ece, 
daha önce, “Özel hayatımı sürekli 
açıklamak, ‘Ayrıldım, barıştım, 
kavga ettim’ demek istemiyorum.” 
ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca Ece, 
“Buğrahan ile ilişkimiz güzel gidi-
yor, bir sıkıntı yok. Ben sinirlenince 

Buğrahan’ı takipten çıkıyorum, 
sinirim geçince de geri ekliyorum.” 
demişti.

Alnımızda ne yazar bilmiyorum
Ünlü oyuncu, Buğrahan Tuncer ile 
evlilik planları olup, olmadığı soru-
larına, “Aileme bağlı ve aile kurmayı 
isteyen bir insanım. Böyle şeyler 
kısmet. Evlenmek ve çocuk yapmak 
isteyen biriyim. Buğra ile mi kıs-
met olur, alnımızda ne yazıyor onu 
bilmiyorum. Şu an için bir hazırlık 
yok.” şeklinde yanıt vermişti. Kala-
balık aileyi sevdiğini ifade eden Eda 
Ece, “Kaç çocuk istersiniz?” sorusu-
nu, “Allah nasip ederse iki, üç çocuk 
isterim.” şeklinde cevaplamıştı.

Eda Ece hakkında
30 yaşındaki oyuncu Ece, “Ha-
yat Bilgisi”, “Bez Bebek”, “Adını 
Feriha Koydum” dizilerinde konuk 
ve yardımcı oyuncu rollerinde yer 

alarak televizyon dünyasına adım 
atmış, “Pis Yedili” dizisiyle dikkat-
leri üzerine çekmişti. Eda Ece’nin 
başrolde yer aldığı yapımlar ara-
sında “Kızım İçin”, “Dede Korkut 
Hikayeleri: Deli Dumrul”, “Deliha 
2” filmlerinin yanı sıra “Beni Böyle 
Sev”, “İlişki Durumu: Karışık,” 
“Yasak Elma” gibi diziler de bulu-
nuyor.

Yaklaşık üç yıldır basketbolcu Buğrahan Tuncer 
ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan oyuncu Eda 
Ece, saçlarını boyatarak stilini yeniledi

BOSNA Hersek, Bulga-
ristan, Gürcistan, Hindis-
tan, Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti (KKTC), Karadağ, 
Kuzey Makedonya, Meksika ve 
Sırbistan’dan halk oyunları ekipleri 
katıldığı festival yaklaşık 1 hafta 
sürdü. Festival süresince ekipleri 
Yalova merkez, Altınova, Termal, 
Çınarcık, Esenköy’de gösteriler 
sahneledi. Festivalin ana sponsoru 
olan Karaderili Şirketler Grubu’na 
bağlı Terma City’de konaklayan 
300’ü aşkın dansçı otelde de göste-
riler sahneleyerek herkesin beğe-
nisini topladı. Karaderili Şirketler 
Grubu Yönetim Kurulu Üyesi 
Elvan Karaderili, kültür sanata her 
zaman önem verdiklerini ifade etti. 
Böyle bir organizasyona ev sahipli-
ği yapmaktan mutluluk duyduğunu 
ifade eden Karaderili, “Dansçıları-

mızı misafir edebilmenin gururunu 
yaşadık. Harika gençlerle inanıl-
maz bir enerjiyle bir haftadır güzel 
anlar yaşadık. Huzurunuzda onlara 
teşekkür etmek istiyorum. Gerçek-

ten harika bir organizasyondu. 9 
farklı ülkeden misafirleri ağırladın. 
Bütün dünyayı taşıdık daha da 
getirmeye devam edeceğiz. Bizi iz-
lemeye devam edin” diye konuştu. 

Yalova Turizm Folklor Araştırma Geliştirme Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından (TUFAG) bu yıl 35’incisi dü-
zenlenen Uluslararası Halk Dansları Festivali kapsamında 9 ülkeden 300’ün üzerinde dansçı Yalova’da bir araya geldi

ÇOCUK okurseverlere 
yönelik eserler üreten 
Karamuti, Maya’nın Sır-

rı’nda okuyucuya “Bir gece aniden 
içindeki harflerini kaybeden kitap 
ne yapar?” sorusunu keyifli şekilde 
sorgulatıp cevaplarına dayanışma 
ve yardımlaşmayla ulaşmanın yo-
lunu gösteriyor. Bu kitapta küçük 
okurseverler Maya’nın Sırrı’nı hem 
keyifle okuyacak hem de onun 
gerçek sırrını öğrenecekler.

İstanbul doğumlu yazar, uzun yıllar 
yayınevleri ve gazetelerde çalıştı. 
Birçok çocuk-yetişkin kitabının 
redaksiyon ve editörlüğünü yaptı. 
Çeşitli dergi ve gazetelere kitap 
tanıtımları, okuma önerileri hazır-
ladı. Kent Üniversitesi Çocuk Geli-
şimi Bölümü mezunu ve kitaplarla 
çocukların eşsiz dünyasında olmayı 
hedefliyor. Eğitmenlik, farklı yaş 
gruplarına öğrenci koçluğu, yara-
tıcı yazarlık eğitimi veren yazar, 
çocukların zamansız hayallerinden 
beslenmeye ve her yaş çocuğa 
hayal dolu kitaplar yazmaya devam 
ediyor.

BU KiTAP 
OKUNMAYA 
DEĞER
Nermin Ferhan Karamuti, 
kaleme aldığı son kitabı 
Maya’nın Sırrı’nda harfle-
rini kaybetmiş bir kita-
bın, dostlarıyla birlikte 
kayıp harflerini bulma macerasına 
tüm okurseverleri davet ediyor

TÜRKIYE’DE büyük hayran 
kitlesine sahip İngiliz-İrlandalı 
müzik grubu One Direction’ın 

eski üyesi Louis Tomlinson, solo 
projesi ile ilk kez İstanbul’da hayran-
larıyla buluştu. Hayranlarının yıllardır 
heyecanla beklediği Tomlinson’ın 
konserinin giriş sırası erken saatlerde 
KüçükÇiflik Park’ın önünden Dolma-
bahçe’ye kadar uzadı. Yoğun ilginin 
yaşandığı konserde Tomlinson, son 
şarkısı ‘Kill My Mind’ı sevenlerinin 
arasında seslendirdi. Konser sonrası 
yaptığı açıklamada İstanbul’a hayran 
kaldığını belirten Louis Tomlinson, 
“İstanbul muhteşem bir şehir. En kısa 
sürede yeniden gelmek istiyorum” 
dedi. Bu arada İngiliz sanatçının, kon-
ser sonrası ise İskender Kebap yediği 
ifade edildi.



Siyah-Beyazlılar, forvet transferi için 
uzun süredir bir numaralı hedef ola-
rak belirlediği Wout Weghorst’la ge-

çen hafta kesin olarak anlaşmaya varmıştı. 
Alman kulüpleri; Borussia Dortmund 
ve Frankfurt’un ilgisine, kendisini yedek 
forvet olarak düşünmeleri sebebiyle olum-
suz karşılık veren Hollandalı golcü, Kara 
Kartal’ın 2.8 milyon Euro garanti ücret artı 
bonuslarla 3.2 milyon Euro’luk önerisini 
kabul etti. Bu gelişme sonrasında Beşiktaş 

ile kulübü Burnley’in anlaşmasını bekleyen 
tecrübeli futbolcu, Yunanistan’daki tatilini 
bitirip ülkesi Hollanda’ya döndü. Menajeri 
aracılığıyla yaşanan son gelişmelerle ilgili 
bilgi alan Weghorst, Beşiktaş’ın talimatı 
sonrasında beklemeye geçti.

Taksitli olarak teklif edildi
Yıldız golcünün kiralık sözleşmesine satın 
alma opsiyonu ekletmek için yoğun çaba 
sarf eden idarecilerin son olarak rakamda 

7 milyon Euro seviyesine çıktığı kaydedildi. 
Kara Kartal’ın, bu bedeli taksitler halinde 
ödemeyi taahhüt ettiği kaydedildi. Oyun-
cusu için kapıyı 12 milyon Euro’dan açan 
ve son olarak 9 milyon Euro’ya gerileyen 
İngiliz ekibinin, Beşiktaş’la yapılan pazarlı-
ğı her an olumlu olarak sonlandırabileceği 
belirtildi. Kara Kartal’ın İstanbul’daki 
kampına yetişemeyen Weghorst’un salı 
günü başlayacak Avusturya kampına gel-
mesi bekleniyor.

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

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

Geçen sezonu sollad 

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

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

Onyekuru moral buldu 

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

GALATASARAY 
KRİZDEN ÇIKTI

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

13 madalya kazandlar 

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

ÖZEL SPORCULARDAN 
ÇOK BÜYÜK BAŞARI

Şampiyonaya hazrlanyorlar

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

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

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

Gasly çok hzl 

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

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

Gasly: çok objektifiz 

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

Arac daha çok sevdim 

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

KARTAL HER  
ALANDA LIDER

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

MUHTEŞEM İSTATİSTİK 

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

İKİNCİ DEVREDE  
BEŞİKTAŞ

Beşiktaş - Trabzonspor  1-2 M

Antalyaspor - Beşiktaş 1-1 B

Beşiktaş - Konyaspor 1-0 G

Beşiktaş - Denizlispor 3-0 G

Beşiktaş - Gaziantep FK 2-1 G

Gençlerbirliği - Beşiktaş 0-3 G

Yeni Malatya - Beşiktaş 0-1 G

Başakşehir - Beşiktaş 2-3 G

SAĞLIK EKİBİNE  
ÇİÇEK

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

MKE Ankaragücü ile Demir Grup 
Sivasspor karşsndaki puan kayp-

larnn ardndan Belhanda'nn 
gönderilişinin şokunu yaşayan  

Galatasaray, deplasmandaki Hes 
Kablo Kayserispor galibiyetiyle kriz 

ortamndan çkmay başard 

Türkiye Özel Sporcular Kadn Milli 
Takm, VIRTUS Avrupa Salon  

Atletizm Şampiyonas'nda Avrupa 
şampiyonluğuna ulaşt 

SPOR Toto 
1’inci lig takım-
larından Ban-

dırmaspor’un geçen 
yaz kadrosuna kattığı 
Philippe Keny, ilk 
sezonunda gösterdiği performansa 
dikkatleri üzerine çekmişti. 23 ya-
şındaki Senegalli forvete Rusya’dan 
Spartak Moskova ve İsviçre’nin 
Zürih takımları talip oldu. Keny’yi 
Süper lig ve Spor toto 1’inci lig’den 
de isteyen kulüpler var. Şampiyon-
luğa oynayacak bir takım kurmayı 
planlayan Bandırmaspor yönetimi 
istenilen teklifin gelmemesi halinde 
oyuncusunu satmayı düşünmüyor. 
Philippe Keny geçen sezon Bandır-
maspor formasıyla çıktığı 36 maçta 
14 gol atarken, 7 de asist yapmıştı.
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WEGHORST WEGHORST 
GELDI GELECEKGELDI GELECEK
Yıldız golcünün ardından kulübü Burnley’yle anlaşma noktasına gelen Kartal, kiralamayı kabul 
eden İngiliz ekibine satın alma opsiyonu için son olarak 7 milyon Euro önerdi. Pazarlıklardaki 
fark 2 milyon Euro’ya indi. Weghorst’un salı günkü Avusturya kampına yetişmesi bekleniyor

İzmir tenisinin lokomotif kulüplerinden Karşıyaka Spor Kulübü (KSK), bu yıl 
milli takıma 2 oyuncu göndererek bir kez daha onur ve gurur yaşadı. Kar-
şıyaka altyapısından yetişen Samim Filiz (13) ve Berrak Koçak (14), 14 Yaş 
Tenis Milli Takımı’nda görev yaparak yeşil-kırmızlı kulübün göğsünü kabarttı

KARŞIYAKA’NIN milli tenisçile-
ri Samim Filiz ve Berrak Koçak, 
ileride dünya çapında tanınan 

tenisçiler olmak istediklerini söyledi. 
Tenise 6 yaşında KSK’de başladığını dile 

getiren Samim, “İlk başta çok sevmiyor-
dum tenisi ama zamanla bu değişti. 10 
yaşımda Türkiye Şampiyonu oldum, 12 
yaşımda ilk kez milli takıma seçildim. 
Her sabah 7.00’de antrenman yapıp, 
daha sonra okula gidip, akşam tekrar 
antrenman yaptım. İlerideki hedeflerim-
de dünyada ilk 100’e girmek, daha sonra 
ilk 10’da yer almak var. Bu kez milli 
takım turnuvam hastalandığım için iyi 
geçmedi ama Çekya’da 18 Temmuz’da 
başlayacak Avrupa Ferdi Tenis Şampi-
yonası’nda güzel bir derece yapacağıma 
inanıyorum” dedi. Spora cimnastik ya-

parak başladığını, daha sonra 8 yaşında 
Karşıyaka’da tenisle tanıştığını belirten 
Berrak ise tenisi daha çok sevdiğini ifade 
ederek, “Altyapıdan profesyonelliğe 
geçtim. Geçen ay 14 Yaş Milli Takı-
mı’na girdim. İlerideki hedeflerim dünya 
çapında tanınan bir tenisçi olup ilk 100, 
ilk 50, ilk 10’da yer alarak ilerlemek. 
Önemli turnuvalarda iyi dereceler almak 
istiyorum. Spor ve okulu öğretmenleri-
min de destekleriyle bir arada götürebi-
liyorum. Samim’le beraber Çekya’daki 
turnuvada ülkemizi ve kulübümü en iyi 
şekilde temsil edeceğim” diye konuştu.

TENISLE GELEN BÜYÜK GURUR

GEÇEN sezon Süper Lig’de 
gösterdiği performansla dik-
katleri üzerine çeken Fraport 

TAV Antalyaspor, 2022-2023 sezonu-
nun transfer çalışmalarını sürdürüyor. 
Kırmızı beyazlılar bu doğrultuda kad-
rosuna İstanbulspor’dan kaleci Alperen 
Uysal, Göztepe’den Soner Aydoğdu ve 
Almanya 2’nci Lig ekiplerinden Wer-
der Bremen’den ayrılan Ömer Toprak’ı 
kadrosuna dahil etti. 27 kez A Milli ta-
kımın formasını terleten Ömer Toprak, 
DHA’ya açıklamalarda bulundu. Antal-
yaspor’un bu sezonki 3’üncü transferi 
olan tecrübeli defans oyuncusu Ömer 
Toprak, takıma dahil olduğu için mutlu 
olduğunu dile getirdi. Ömer Toprak, 
“Aldığım kararın doğru olduğunu bir 
kez daha gördüm. Futbol sorumlusu 
Nuri Şahin ile 4’üncü kez aynı takımda 
buluştuk. 3 kez oyuncu olarak, bu kez 
hoca ile oyuncu olarak bir aradayız. 
Heyecanlıyım, ilk defa Almanya dışına 
çıktım ve kendi ülkemde futbol oynaya-

cağım” dedi.

Yeni bir macera
Antalyaspor’un geçen sezonun ikinci ya-
rısında büyük çıkış yakaladığını belirten 
Ömer Toprak, “Uzun bir yenilmezlik 
serileri oldu. Ben de elimden geleni ve-
receğim ve Antalyaspor’u hak ettiği yere 
getirmek için çalışacağız. Benim için yeni 
bir macera. Kendimi ispatlamak istiyo-
rum. Tecrübemi de kulübe yansıtmak 
istiyorum” dedi.

Ömer Toprak’ın kariyeri
32 yaşındaki deneyimli oyuncu Almanya’da 
Freiburg, Bayer Leverkusen, Borussia 
Dortmund ve Werder Bremen formalarını 
terletti. Kariyerinde toplam lig maçlarında 
384 kez sahaya çıkarken 21 kez gol sevinci 
yaşadı. Ömer Toprak, bu sezon Werder 
Bremen formasıyla 21 maça çıkarken 1 gol 
kaydetti. A Milli takım forması altında 27 
maça çıkan Toprak, 2 kez gol atma başarısı 
yakaladı.  DHA

Transferin 
gözdesi

Gençlerin hedefi Avrupa bileti

KENDIMI ISPAT KENDIMI ISPAT 
ETMEK ISTIYORUMETMEK ISTIYORUM

Antalyaspor’un Almanya 2’nci Lig ekiplerinden Werder Bremen’den kad-
rosuna dahil ettiği deneyimli defans oyuncusu Ömer Toprak (32), Antal-
yaspor’un yeni bir macera olduğunu, kendisini ispatlamak istediğini söyledi

Lyon’dan ayrılan Jason Denayer’in me-
najeri Jesse de Preter İstanbul’a gele-
rek sarı-kırmızılılar ile masaya oturdu

SPOR Toto 1’inci Lig ekiplerin-
den Altınordu’nun kalecisi Ali 
Emre Yanar ve oynadığı futbolla 

dikkatleri üzerinde toplayan Emircan 
Gürlük, yeni sezon hedefleri hakkında 
konuştu. Yeni sezonun herkese hayırlı 
uğurlu olmasını dileyen kaleci Ali Emre 
Yanar, geçen sezonun son 10 haftasında 
yakladıkları muhteşem çıkışı tüm sezona 
yaymak istediklerini belirterek, “Geçen 
yıl yakaladığımız başarıyı bu sezon da elde 
edecek gücümüz var. Geçen yıl Altınordu 
formasını terleterek hedeflerimden birini 
gerçekleştirdim. Bundan sonraki hedefim 
A Milli Takım olsun Avrupa olsun basa-
mak basamak her duyguyu yaşamak” dedi.

Türkiye’yi temsil edecekler
Altınordu’nun gelecek vadeden yıldız 
oyuncularından Emircan Gürlük de 
Altınordu’nun kuruluşunun 100. yılında 
takımı Süper Lig’e taşımak için çalışacak-

larını söyledi. Genç yıldız, kişisel hedefleri 
hakkında ise şunları dile getirdi: “Her 
şeyden önce Avrupa’da oynayarak Türki-
ye’yi temsil etmek istiyorum. Bu hedefimi 
gerçekleştirmek için de çok çalışacağım” 
diye konuştu. Öte yandan Altınordu U12 
Takımı, Özge Kanbay U12 Ligi İzmir 
Şampiyonası finalinde Pınargücü Spor 
U12 Takımını 4-1 mağlup ederek İzmir 
şampiyonu oldu. Atatürk Stadı 1 Nolu yan 
sahada oynanan karşılaşmanın ardından 
şampiyon olan minik sporcular törenle 
kupalarını aldı.

EMRE BELÖZOĞLU’NA 
YOĞUN ILGI

SPOR Toto 
Süper Lig 
takımla-

rından Medipol 
Başakşehir yeni 
sezon hazırlıklarını 
Burdur Mehmet 
Akif Ersoy Üniver-
sitesi Tesisleri’nde 
yaptığı çalışmalarla 
sürdürüyor. Fut-
bolcular Teknik 
Direktör Emre 
Belözoğlu yöneti-
minde günde çift 
antrenmanla yeni sezona 
hazırlanıyor. Başakşehir takı-
mının Burdur’da kamp yap-
maya başlaması ile Burdurlu 
futbolseverler antrenman 
öncesi ve sonrasında Başak-
şehirli futbolcular ve Teknik 
Direktör Emre Belözoğlu’na 
büyük ilgi gösteriyor.

Antrenman saatlerinde 
tesislere gelen Burdurlu fut-
bolseverler Emre Belözoğlu 
ve futbolcularla fotoğraf 
çektirmek için birbirleriyle 
yarışıyor. Teknik Direktör 

Belözoğlu ve futbolcular 
Burdurlu futbolseverlerin 
isteğini kırmayarak herkesle 
tek tek fotoğraf çektiriyor. 
Burdur kampı 11 Temmuz 
günü sona erecek olan Me-
dipol Başakşehir’in Teknik 
Direktörü Emre Belözoğlu, 
“Burdur’u çok seviyoruz. 
Lavanta Tepesi çok gü-
zel. Yazın sıcak havasında 
buradaki bu esinti eşsiz. 
Sporcular için de çok güzel 
bir tesis. Buranın tanıtımında 
da faydamız olursa ne mutlu 
bizlere” dedi.

Yeni sezon hazırlık kampını Burdur’da sürdüren Me-
dipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve 
futbolculara Burdurlular yoğun ilgi gösteriyor

2015-
16 
sezo-

nunda 
G.Saray’da 1 
sezon kiralık 
olarak forma 
giyen ve 
oynadığı 28 
maçta 3 asist 
katkısı sağla-

yan Belçikalı stoper, 2015-16 
sezonunda G.Saray’da 1 sezon 
kiralık olarak forma giyen ve 
oynadığı 28 maçta 3 asist kat-
kısı sağlayan Belçikalı stoper, 
2017-18 sezonunda da ikinci 
kez kiralık geldiği Cimbom’da 
22 karşılaşmada 1 asist yaptı. 
27 yaşındaki futbolcu yeniden 
G.Saray’ın radarına girerken 
bonservis bedeli ödenmeyecek 
olması avantaj durumunda. 
Ancak oyuncunun istediği 
yüksek imza parası nedeniyle 
pazarlıklar da henüz sonuca 

ulaşmadı. G.Saray yönetimi 
bir yandan yeni transferler 
için çalışırken diğer taraftan 
ise oyuncu satışı için masada. 
Sevilla ve Zenit’in istediği 
Marcao’nun dışında Mostafa 
Mohamed’in de ayrılığı gün-
demde. Mısırlı forvete Fransa 
Lig 1 ekibi Toulouse yakın 
takip uygularken, sarıkırmızı-
lılar bu transferden bonuslarla 
birlikte 8 milyon Euro’luk bir 
gelir bekliyor. Sarı-kırmızılı-
larda Erik Botheim için kritik 
süreç devam ediyor. Kras-
nodar’a 7.5 milyon Euro’ya 
transfer olan ancak Rusya- 
Ukrayna savaşı sonrasında 
serbest kalan oyuncu için 
G.Saraylı hukukçular sözleş-
meyi didik didik araştırıyor. 
20 milyon Euro’luk tazmi-
nat durumunun daha sonra 
Aslan’ın önüne çıkmaması 
için dikkatli ve sakin adımlar 
atılacağı öğrenildi.

Denayer’de 
sona doğru



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

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

13 maçlk seri bitti 

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi 

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

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

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

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

İlk yar 1-0 

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

Net skor 

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

Ankaragücü 
3’te 3 yaptı

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

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

Önemli bir golcü 

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

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

Hatayspor açklamşt 

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

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

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

2021 YILINDA  
TEK YENILGI 

TRABZONSPOR’DA 
her geçen sezon yükse-
len performansyla alkş 

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

Ugurcan Çakır’a 
Juventus talip  

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

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

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

çnda 3. galibiyeti elde etti.

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

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

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

YANAL’IN  
KARİYERİ

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

tasnda deplasmanda Aytemiz 
Alanyaspor'a 4-0 kaybeden Fraport 

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

13 maçlk seri bitti 

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi 

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

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

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

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

İlk yar 1-0 

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

Net skor 

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

Ankaragücü 
3’te 3 yaptı

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

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

Önemli bir golcü 

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

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

Hatayspor açklamşt 

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

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

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

2021 YILINDA  
TEK YENILGI 

TRABZONSPOR’DA 
her geçen sezon yükse-
len performansyla alkş 

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

Ugurcan Çakır’a 
Juventus talip  

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

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

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

çnda 3. galibiyeti elde etti.

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

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

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

YANAL’IN  
KARİYERİ

*
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 A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2023 Dünya 
Kupası Elemeleri B Grubu’ndaki son maçında 
deplasmanda Büyük Britanya’nın konuğu ola-
cak. Bugün Vertus Motors Arena’da oynanacak 
karşılaşma TSİ 18.00’de başlayacak

B Grubu’nda 
oynadığı 4 maçta; 1 
galibiyet, 3 mağlubi-

yet alan milliler, FIBA’nın 
Rusya ve Belarus’u organi-
zasyonlardan men etmesinin 
ardından gruptan çıkmayı 
garantilemişti. Ancak Büyük 
Britanya karşılaşması da 
milliler için oldukça önemli. 
Galibiyet sayılarının bir üst 
tura taşındığı organizasyon-
da, milliler Britanya’yı mağ-
lup ederek bir üst gruba 2 
galibiyetle yükselmek istiyor. 
Ay-yıldızlılar ekipte, karşı-
laşma öncesinde NBA’de 
Miami Heat forması giyen 
Ömer Faruk Yurtseven ve 
İspanya’da Barcelona for-
masıyla boy gösteren Sertaç 
Şanlı, Demirören Haber 
Ajansı’na (DHA) özel açık-
lamalarda bulundu. Hazır-
lıkların oldukça iyi gittiğini 
ifade eden Ömer Faruk 
Yurtseven, “İlk başladığınız-
da herkesin bir araya gelip, 
maçı kazanmamız gerektiği 
hissini vermesi çok iyi. Bir 
sonraki gruba 2 galibiyetle 
çıkmak istiyoruz. Çünkü; 
1 galibiyet, 3 mağlubiyetle 
arasında çok büyük fark var. 
Herkesin konsantre olduğu-
nu görmek hazırlıkların iyi 
gitmesine sebep oluyor” diye 
konuştu.

Yapabileceklerimi 
yapmışım
NBA’de geçtiğimiz sezon 
Bam Adebayo’nun görev 
yapamadığı karşılaşmada 
gösterdiği performansla 
dikkat çeken Ömer Faruk 
Yurtseven, “16 maçlık süreç 
baya iyi geçti. Ancak baktı-
ğınız zaman normal sezonda 
82 maç var. Play-offları da 

eklersek 16, yapabilecekleri-
min sadece 6’da 1’ini yapmı-
şım. 16 maçlık süreci bütün 
sezona yayabilirsem iyi olur. 
Onun için de oynamam ge-
rekiyor. Bunu çok istiyorum 
ve bunun için çalışıyorum” 
şeklinde konuştu.

Başladığım maçları 
kazandık
Miami Heat’in yıldız isim-
lerinden Bam Adebayo ile 
birbirlerine saygı duydukla-
rını dile getiren Yurtseven, 
“Adebayo, o 16 maçlık süreç 
için bana teşekkür etti. 
Çünkü, onun yokluğunda 
birisi çıkmasaydı o maçla-
rı kazanamazdık. Benim 
başladığım maçların yüzde 
80’ini kazandık. Bu tabii ki 
özgüven verdi. Diğer yandan 
da Adebayo’nun bıraktığı 
yerden ritim bozulmadan 
devam ettirdim. Benim bı-
raktığım yerden de o devam 
ettirdi. Orada birbirimize 
karşı bir saygı oluştu. O 
açıdan çok iyiydi” dedi.

NBA’yi domine 
edeceğim
NBA’de dominant bir oyun-
cu olmak istediğini ve bunun 
için çok çalıştığını belirten 
24 yaşındaki pivot, “Hede-
fim dominant olmak. Her 
şeyin sonunda, o seviyeyi 
domine etmek. Bunun için 
süre almam, süre almak 
içinde deliler gibi çalışmam 
gerekiyor. Zaten en iyi yaptı-
ğım şeylerden birisi de bu. 
Ama o özgüveni veren de o.  
Dediğim gibi benim çalış-
mama baktığı için, NBA’yi 
domine edeceğim seviyeye 
geleceğime eminim” ifadele-
rini kullandı.

YENi iSiMLER YOLDA

Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın 
raporu doğrultusunda transfer çalış-
malarını sürdüren Trabzonspor’da 

yeni sezon hazırlıklarında yeni isimlerle 
görüşmeler sürüyor. Kadroya katılan isim-
ler kadar gündemdeki oyuncular ve mev-
cut isimlerle birlikte yabancı kontenjanının 
üzerine çıkıldı. Yeni yönetmeliğe göre 
kontenjan fazlası bulunan bordo mavililer 
bazı isimleri göndermek zorunda. Treze-
guet sonrasında 17’ye yükselecek listeden 
sakatlık durumuna göre karar verilecek 
Gervinho da dahil olmak üzere Trondsen, 
Koita, Flavio ve Diabate’nin gitmesi adına 
görüşmelerde bulunuluyor. 

Garanti kontratlar var
Bordo-Mavililer, kadroda ciddi bir ope-
rasyon yapacak. Kiralıktan dönen Flavio 
ve Diabate kesin yolcu. Trondsen ile 
Koita’dan da kendilerine kulüp bulmaları 
istendi. Bu 4 ismin yanı sıra geçtiğimiz 

sezon çapraz bağ sakatlığı geçiren ve 1 
yıl daha kontratı bulunan Gervinho’nun 
elden çıkartılması düşünülüyor. Ancak 
yabancı oyuncuların garanti kontratlarının 
bulunması, yönetimin işini zorlaştırıyor. 
Bordo-Mavililer, en az hasarla bu isimlerle 
yolları ayırmayı hedefliyor.

Koita’ya 3 milyon
Trabzonspor’un elden çıkarmaya karar 
verdiği oyuncuların bir hayli yüksek söz-
leşmeleri var. Özellikle geride kalan sezon 
başında transfer edilen ve dakika üzerin-
den sadece 3 maça çıkabilen Koita’nın 
imza parasıyla birlikte 1.5 milyon euro 
civarında alacağı var. 2 senesi bulunan Gi-
neli için ödenmesi gereken tutar 3 milyon 
euro. Taraftarın büyük kısmının istememe-
sine rağmen alınan Afrikalı oyuncu ligde 
sadece 1 asist yaptı. Geri kalanında ise 
genelde yedek kulübesinde veya tedavisi 
için saha dışındaydı.

Gervinho’da dönüş yok gibi
Reklam panolarına çarptıktan sonra çap-
raz bağları kopan ve aylardır sahalardan 
uzak kalan Gervinho’nun da durumu belli 
oldu. Fildişili oyuncu için en uygun anlaş-
ma zemini hazırlanmaya çalışılıyor. Abdul-
lah Avcı’nın çok istemesine rağmen yeni 
sezonda düşünmediği yıldız oyuncunun 
da kalan sezonunda ödenmesini bekleyen 
2 milyon 150 bin euroluk bir sözleşmesi 
bulunuyor.

Flavio ve Diabate’ye teklif var
Dönemin teknik direktörü Eddie Newton 
zamanında transfer ediken Flavio ve Di-
abate’ye de kulüp bulmaları tebliğ edildi. 
Geride kalan sezonu Giresunspor’da 
geçiren ikili için Süper Lig’den talipler var. 
Özellikle Flavio birçok takımın gözdesi. 
Gineli oyuncunun ise yıllık ücreti sıkıntı 
çıkarabilir.

FIRTINAFIRTINA  
DEGDEGiiSSiiYORYOR

Son şampiyon Trabzonspor’da bir yandan gelecek oyuncuların coşkusu yaşanırken diğer taraftan gidecek 
isimler için çalışmalar sürüyor. Hedefte Flavio, Diabate, Koita, Gervinho ve Trondsen ile yol ayrılığı var

BURAK ZİHNİ
BURAK ZİHNİ

SON şampiyon Trabzonspor transfer 
harekatını dört koldan sürdürüyor. 
İlk operasyonda dört isimle sözleşme 

imzalayan bordo mavililer Eren Elmalı ve 
Doğucan Haspolat’ı 4.8 milyon euro karşılı-
ğında transfer ederken Jens Stryger Larsen 
ve Stefano Denswil’i bonservis ödemeden 
kadrosuna katmayı başarmıştı. Şimdi ise 
ikinci dalga geliyor. Önce Mısırlı Trezegu-
et’in transferini duyuracak Fırtına’da üç 
isim daha yolda: Haji Wright, Kaan Ayhan 
ve Güven Yalçın.

Süper Lig’den beslendi
Şampiyonlar Ligi’nde yer alabilmek adına 
çalışmalarını sürdüren Trabzonspor’da gün-
demin en önemli konusu 
transfer. Abdullah 
Avcı’nın geniş 
bir liste sunduğu 
yönetim elinden 
gelenin en iyisini 
yaparak şu ana 
kadar 4 isimle 
kontrat imza-
ladı. Süper 
Lig’in yine 
besleyici rol 
üstlendiği 
Fırtına’da Ste-
fano Denswil geçen sezon 
kiralık forma giyiyordu. 
Kısa sürede KAP’a bildiril-
mesi beklenen Trezeguet 
Kasımpaşa ve Başakşe-
hir performanslarıyla iz 

bıraktı. Yine Paşa formasıyla dikkat çeken 
ve geleceğe yönelik planlar kapsamında 
transfer edilen Eren Elmalı ve Doğucan 
Haspolat’tan beklentiler yüksek. Peres’in 
yokluğunu ise Larsen ile doldurma kararı 
alındı. Bundan sonra ise öncelik üç isimde.

Anlaşma yakın
Adı Almanya’da oynadığı dönemden itiba-
ren Türk takımları ile anılan Kaan Ayhan 
son olarak İtalya’nın yolunu tutmuştı. Milli 
stoper burada istediği süreleri bulamayınca 
dört büyüklerle ilgili birçok iddia ortaya 
atılmıştı. Yerli stoper konusunda arayışları 
bulunan Trabzonspor, yabancı kuralına da 
hazırlıklı olabilmek ve deneyimlerinden 
faydalanmak üzere gurbetçi futbolcuyu 

listesine aldı. US Sassuolo Calcio ile 
yapılan görüşmelerde artık sona 

gelindi.

Abdullah Avcı istedi
Daha önce Dorukhan Toköz 
transferi ile Süper Lig’de fark 

yaratmayı başaran Fırtına’da 
teknik direktör Abdullah Avcı eski 

takımından bir ismi daha 
istedi. Beşiktaş ile kontratını 
uzatmayan ve şu an serbest 
statüde bulunan Güven 
Yalçın ile pazarlık masa-
sına oturuldu. Almanya 
çıkışlı yıldızın menajeri de 
tıpkı Kaan’daki gibi Ersin 
Akan. İki isim bu nedenle 
Trabzon’a beraber gelebilir. 
Kısa sürede bu transferin de 

açıklanması bekleniyor.

SÜPER Lig ekiplerin-
den GZT Giresunspor, 
Erzurum’da yeni sezon 

hazırlıklarını sürdürüyor. 
Palandöken Dağı eteklerindeki 
Büyükşehir Belediyesi’nin Yük-
sek İrtifa Kamp Merkezi’nde 
birinci etap programı için kente 
gelen Karadeniz ekibi, teknik 
direktör Hakan Keleş yöneti-
minde çalışmalarını sürdürü-
yor. Yeşil-beyazlı futbolcular 
sabah antrenmanlarında ağır-
lıklı olarak kuvvet ve dayanıklı-
lık çalışmaları yapıyor. Takımın 
12 gün boyunca Erzurum’da 
olacağını ve bayram arası 
sonrası yeniden geleceklerini 
belirten teknik direktör Hakan 
Keleş, “Kampa 26 Haziran’da 
başladık. Oyuncularımız yavaş 

yavaş geliyor. İzinli ve transfer 
olanlar var. Onlarla iyi çalışıp 
fiziksel olarak hazır duruma 
gelmeye çalışıyoruz. Geçen 
sene de transfer yasağı gibi 
sıkıntılarımız vardı. Transferde 
geciktiğimiz için biraz takım 
uyumunu sağlayamamıştık. Bi-
raz da fikstürü kötü çekmiştik 
ama fikstür iyi çıktıktan sonra 
sezon boyunca takımımız otur-
du. İyi performans gösterdi. 
Hedeflediğimiz ligde kalmaktı 
bunu da başarmış olduk” diye 
konuştu

Geleceğe yatırım yapıyoruz
Hedeflerinin geçen sene yap-
tıklarının bir üstüne çıkabilmek 
olduğunu hatırlatan Keleş, 
şunları söyledi: “Geçen sene 

de çok iyi oyunlar oynadık. Bu 
sene de bu oyunun üzerine 
çıkmak istiyoruz. Hedefimiz 
tabi ki yine ligde kalmak ve 
daha üst sıralara doğru çıkmak. 
İki senedir sıfırdan bir takım 
kuruyoruz. Bu sene 3 tane 
yabancımız kaldı. 4-5 tane Türk 
oyuncumuz var. Tabi ki her 
mevkide alternatif oyuncu üret-
meye çalışıyoruz. Sanırım ge-
çen sene ligin en genç üçüncü 
takımıydık. Bu sene biraz daha 
gençlere ağırlık verdik. Gelece-
ğe yatırım yapmaya çalışıyoruz. 
Transferde her bölgeye ihti-
yacımız var. Santrafor, stoper 
ihtiyacımız da var. Özellikle 
onlara daha çok önem veri-
yoruz. Çünkü orada daha çok 
eksiklerimiz var. Giden oyun-
cularımız var. Ama transfer zor 
bir süreç kulübümüzün yapı-
sına, oyun sistemimize uygun 
oyuncular arıyoruz. İnşallah en 
yakın zamanda tamamlarız ki 
bir an önce takım uyumunu da 
sağlarız.” DHA

BURAK ZİHNİ

Bu sezon kadrosuna 4 takviye yapan Trabzonspor’da 5’inci isin Trezegu-
et oldu. Bordo mavililer kısa sürede 3 oyuncuyu daha transfer edebilir

Spor Toto Süper Lig’in yeni ekiplerinden GZT Giresunspor’un teknik di-
rektörü Hakan Keleş, hedeflerinin geçen sezon olduğu gibi bu sezonda 
ligde kalmak olduğunu söyledi. Keleş, “İki senedir sıfırdan bir takım 
kuruyoruz. Sanırım geçen sene ligin en genç üçüncü takımıydık” dedi

12 DEV ADAM 
IÇIN ÖNEMLi

SIFIRDAN TAKIM 
KURUYORUZ!



Kurban Bayramı yaklaşırken kur-
banlık satış yerlerindeki hare-
ketlilik devam ediyor. İl Tarım 

Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca 
Bahçelievler’de bulunan kurbanlık satış 
alanına gelerek denetimlerde bulundu. 
Karaca, vatandaşların kurbanlık satın 
alırken dikkat etmesi gerekenleri de 
anlattı.  

İl Tarım Orman Müdürü Ahmet 
Yavuz Karaca “Hayvanlar geldikleri 
yerde kontrol edilerek veteriner sağlık 
raporları düzenlendi. Trakya bölgesine 
gelecekler farklı olarak kan analizleri 
yapıldıktan sonra Trakya’ya geçiş serti-
fikası ve veteriner sağlık raporuyla bera-
ber geldi. Az önce de kontrolünü yaptık. 
Pazara girişlerde tekrar yol kontrolleri 
yapıyoruz. Bizim arkadaşlarımızın kont-
rolü eşliğinde içeriye aldık hayvanları. 
Kesim bitene kadar bizim işimiz devam 
ediyor. Burada da yine yaş kontrollerini 
yapıyoruz. Yaşı uygun olmayan veyahut 
kurbanlık vasfı taşımayan kör, topal 
dini olarak uygun olmayan hayvanla-
ra da çarpı işareti konuluyor. Dikkat 
ederseniz etrafta da kurbanlık vasfının 

olmadığı yazılır. Aldıkları hayvanlarda 
dikkat etmeleri gereken şeyler; göz-
lerinin, tüylerinin mat olmaması, kör, 
topal olmaması. Pasaportlarında zaten 
bunların yaşları var. Tereddüt olursa 
yaş muayenesi de yapabiliyoruz. Öndeki 
geçici dişler gidip, kalıcı dişler geldiğin-
de iki yaştan fazla demektir. Buna halk 
tabiriyle kapak atma denir. Kapak atmış 
hayvanlar kurbanlık olur büyükbaşta. 
Keçi de bir yaşında koyunda da annesi 
kadar olduğu zaman yeterli. Türkvet 
diye bir uygulamamız var hayvanların 
takibini yapabilmek için. Bu uygulama-
da hayvanların bütün takiplerini yapabi-
liyoruz” dedi.  

Sona kalan hayvan bulamaz
Hayvan sahibi Ersan Şahin, “75 

hayvan ile geldik hepsi bitti. Sona 
kalan hayvan bulamayacak. Hepsini 
sattık mutluyuz” diye konuştu.  Hayvan 
sahibi Yunus Uzun ise “28 Hayvan ile 
Tokat’tan buraya geldik. Mallarımızı 
satmaya geldik. Allah’a çok şükür bir 
hafta oldu mallarımızı bitirdik. Allah 
devletimizden razı olsun. Çiftçiye des-
tek oldular kimse şu an zararda değil” 
şeklinde konuştu.
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Kurban Bayramı’na sayılı günler kala hayvan satış alanların-
da denetimler sürüyor. İl Tarım Orman Müdürü Ahmet Yavuz 
Karaca ve beraberindeki ekip Bahçelievler’de denetim yaptı

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın asistanlığını yapan 
Cansu Çakır, dünyaevine girdi. Genç çiftin düğün törenine katılan Başkan 
Çalık, “Bugün bir mutluluğa şahit olduk. Bir ömür mutlu olun” dedi

AK Parti Çatalca İlçe Başkanı Yusuf Aslan’ın oğlu Ömer Bulut’un 
sünnet düğünü çok sayıda AK Partili ismi bir araya getirdi

BAŞARI UZUN BİR YOLCULUK BİÇİMİDİR

Bu teknede 
AŞK VAR!

Mutluluğa şahit oldular

AK Parti düğünde buluştu
SELVİ SARITAÇ

BEYLİKDÜZÜ Belediye Başkanı 
Mehmet Murat Çalık’ın asistanlığını 
yapan Cansu Çakır, görkemli bir 
nikah töreniyle dünyaevine girdi. 
Cansu ve İlker çiftinin nikahını kıyan 
Beylikdüzü Belediye Başkanı Meh-
met Murat Çalık’a eşi Zehra Evin 
Çalık da eşlik etti. Çiçeği burnun-
da çiftin nikahlarını kıymaktan ve 

düğünlerine tanık olmaktan duyduğu 
mutluluğu dile getiren Başkan Çalık, 
“Uzun süredir birlikte yol aldığım 
çalışma arkadaşım Cansu Çakır’ın 
mutluluğuna Zehra Evin Çalık ile 
eşlik ettik. Cansu ve İlker’e bir ömür 
boyu mutluluklar diliyorum. Allah 
bir yastıkta kocatsın, yüzleri her 
daim gülsün” dileklerinde bulundu.

AK Parti Çatalca İlçe Başkanı Yusuf 
Aslan’ın oğlu Ömer Bulut’un sünnet 
düğünü siyaset dünyasını bir araya 
getirdi. Renkli görüntülere sahne 
olan düğüne; AK Parti İstanbul 
Milletvekili Tülay Kaynarca, AK 
Parti İstanbul İl Başkanı Osman 
Nuri Kapaktepe, Çatalca Belediye 
Başkanı Mesut Üner ve çok sayıda 
davetli katıldı. Düğüne ilişkin sosyal 

medya hesabından açıklama yapan 
Çatalca Belediye Başkanı Üner, “AK 
Parti İstanbul Milletvekilimiz Tülay 
Kaynarca ve AK Parti İstanbul İl Baş-
kanımız Osman Nuri Kabaktepe ile 
birlikte, İlçe Başkanımız Yusuf Aslan 
kardeşimiz ve eşi Meltem kardeşimi-
zin evlatları Ömer Bulut’un sünnet 
düğününe katılarak, mutluluklarını 
paylaştık” ifadelerini kullandı.

 
ALANLARINDA DENETALANLARINDA DENETiiMM

KURBAN SATISKURBAN SATIS

HABERTÜRK’TEN Hakan 
Yağcı’nın haberine göre; 
Öykü Çelik, geçtiğimiz gün 
yeni sevgilisiyle Bod-
rum’da objektiflere takıldı. 
Teknede görüntülenen 
aşıklar, Türkbükü’ne demir 
attı. Uzun süre teknenin 
ön kısmında vakit geçiren 
Çelik ve meçhul sevgilisi, 
gazetecilere yakalanma-
mak için çaba sarf etse de 
başarılı olamadı. 


