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Sınav şaibeli
sonuç şaibeli

CHP Genel Başkanı Kemal Kı-
lıçdaroğlu, ÖSYM skandalına

ilişkin sosyal medya üzerinden eleşti-
ride bulundu. Kılıçdaroğlu, Twitter
hesabından yaptığı açıklamada;
“KPSS ile ilgili yorum yapmıyorum
çünkü sınavın şaibesi bir yana, müla-
katlar zaten şaibeli, haliyle sonuçlar

kesin şaibeli. Bakan-
lığa da bunun için
gitmiştim. Sarayın
kendi şaibesini
çözme şovuna ise
sadece gülüyorum.
Merak etmeyin, bir-
kaç ay sonra kökten
çözeceğiz” ifadele-
rine yer verdi. 
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İMAMOĞLU'NU 'GUGUK KUŞU'NA BENZETTİ
AK Parti İstanbul İl 
Başkanı Osman Nuri 

Kabektepe ile İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Ekrem İma-
moğlu arasında “1000 Kayıp
Gün” tartışması yaşandı. AK Parti
İstanbul İl Teşkilatı'nın düzenle-
diği ve İmamoğlu'nu eleştiren 
“İstanbul'un 1000 Kayıp Günü”
toplantısında konuşan Kabaktepe,
İmamoğlu için “guguk kuşu” ben-
zetmesini yaptı. Kabaktepe, “Bilir-
siniz guguk kuşları yuva yapmaz,

kuluçkaya yatmaz. Yuva yapan bir
kuşun yuvasına kendi yumurtasını
bırakarak yavrusunu başka kuşa
büyüttürür. Başkasının hizmetine
konan anlayış ve yaklaşım
olarak değerlendiriyoruz.
İmamoğlu, ne yazık ki 
İstanbul'a değer katacak 
projeleri üretmekten ziyade
rahmetli Kadir ağabey dö-
neminde başlamış projelerin
bir kısmını devam ettirmiş
ve bitirmiştir” dedi.
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BİN GÜN SİZE KAYIP MİLLETE KAZANÇTIR

Kabaktepe'nin sözlerine
Küçükçekmece'de yanıt

veren Ekrem İmamoğlu ise “Bin
Kayıp Gün” başlıklı toplantıyı tiye

aldı. İmamoğlu, “Toplantıları-
nın adını, ‘bin kayıp gün’ ola-
rak tariflediklerini duyuyorum
sağdan soldan. Evet bu 3 yıl,
bu yaklaşık 1000 gün, o top-
lantıyı düzenleyen arkadaşlar
başta olmak üzere, onlara
yakın olan bir avuç insan için
büyük bir kayıp dönemidir.

Çünkü o aklın, o zihniyetin, o bir
avuç insanın kişisel menfaatlerinin
yakın çemberleri içerisinde olan
kurum ya da kişilerin çıkarlarının
değil, 16 milyon insanımızın çıkar-
larının gözetildiği hizmetleri yap-
maya keyifle devam ediyoruz. Bin
gün size kayıp, millete kazançtır. İs-
tanbul'u adil, İstanbul'u yeşil, İstan-
bul'u mutlu, yaratıcı, üretken bir
şehir haline getirme konusunda
büyük bir çalışma yürütüyoruz”
diye konuştu. 
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Beylikdüzü Belediyesi ilçe genelindeki
kaldırımlara kimlik kazandırıyor. Yapı-

lan bu çalışmayla Beylikdüzü’nde aynı za-
manda güvenli bir yaya altyapısının da inşa
edildiğini dile getiren Beylikdüzü Belediye
Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Amacımız,
vatandaşlarımızın kentin her yerine engelsiz
erişimini sağlamak. Beylikdüzü'müzün her
kaldırımının, vatandaşımızın konforlu şekilde
kullanmasına olanak sağlayacak hale gelme-
sini istiyoruz. Çünkü bizim için önce vatanda-
şın mutluluğu, refahı gelir” şeklinde konuştu.
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23'üncü Uluslararası İstanbul
Büyükçekmece Kültür ve

Sanat Festivali’nin Halk Konserleri
etkinliğinde sahneye çıkan Melek
Mosso, birbirinden hareketli şarkı-
sıyla festival coşkusunu ikiye kat-
ladı. Büyükçekmece Kültürpark
Kemal Sunal Amfi Tiyatro’yu dol-
duran binlerce hayranına unutul-
maz bir gece yaşatan Mosso, farklı
tarzı ve yorumuyla da büyük beğeni
topladı. Mosso, “Burada gördü-
ğüm festival gerçekten eşsiz. Harika
bir festival” diye konuştu. I SAYFA 5
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YAZIK ETTİLER

Gençlerin umudu
geleceği çalındı

Saadet Partisi Lideri Temel
Karamollaoğlu, partisinin

genel merkezinde düzenlediği basın
toplantısında, ÖSYM tarafından dü-
zenlenen 2022 KPSS lisans oturu-
muyla ilgili iddiaları değerlendirdi.
Karamollaoğlu, “ÖSYM kapsamın-
daki KPSS sınavları yeni bir skan-
dala sahne oldu. Artık adına ne
derseniz deyin; çalındı mı, verildi mi,

belli kesimlere torpil
mi geçildi, ne yapıl-
dıysa yapıldı. Maa-
lesef yine burada bir
hile gündeme geldi.
İktidar bu konuda
da sınıfta kaldı. Yüz
binlerce gencimizin
umudu çalındı, ha-
yalleri yıkıldı” diye
konuştu.
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TAVSİYEDE BULUNDU

YÖK Başkanı’nı
görevden alın 

AK Parti MKYK üyesi Metin
Külünk, KPSS'de soruların ça-

lındığı iddialarına ilişkin olarak Yük-
sek Öğretim Kurumu'nu (YÖK)
hedef aldı. “YÖK ve üzerlerinde kuv-
vetli şüphe olan üniversite yönetim-
leri, hem anlayış ve hem de
bürokratik planında FETÖ’den arın-
dırılmalıdır. Sızıntı ve saklanmış
FETÖ unsurları, gizlendikleri yer-

lerde cumhurbaşka-
nımıza karşı kirli
operasyonlarına
devam etme peşin-
deler. Açık ve net!
Fakat YÖK Başkanı
suskun. Öyleyse bu
köklü temizliğin
YÖK’ten başlaması
şarttır” ifadelerini
kullandı. I SAYFA 7
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BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

Bütün sınavlar 
incelenmelidir

Zafer Partisi Genel Başkanı
Ümit Özdağ, ÖSYM önünde

yapacağını duyurduğu basın açıkla-
masını, polisin izin vermemesi 
nedeniyle ÖSYM'nin yakınında 
gerçekleştirdi. Özdağ, “Mesele 
sadece bu sınavda yapılan ve bir
dershanenin hazırlamış olduğu 16
sorunun sınava dahil edilmesi ile ilgili
bir yolsuzluk değil. 2006 senesinden
bu yana değişik şifreleme işlemleriyle
başta FETÖ olmak üzere bazı ce-

maat ve tarikatların
bu sınavlarda yol-
suzluk yaparak genç-
lerin ve yurttaşların
geleceğini karartma-
ları ile ilgili çalışma-
lardır. Esas üzerinde
durulması gereken
bunlardır” dedi.
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Festivalden
Melek geçti

CIGERLERIMIZ
YOK EDILECEK

BEYLIKDUZU’NDE
ENGEL OLMAYACAK

HABER
ANIL BODUÇ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, yüzlerce ağacın kesildiği Çekmeköy
Kışlası’nın önünde basın açıklaması yaptı. Öztunç, “Çekmeköy Kışlası maalesef
ranta açılmış durumda. 2 milyon metrekare orman yok edilecek. Bu işin arka-
sında kim var? Dedikodular ilginç ama gerçek bir gün ortaya çıkacak” dedi

Bayrampaşa Yaş Sebze ve Meyve 
Halinde çalışan hamallar, hal müdür-

lüğü önünde eylem yaptı. Hamalların başlıca
talepleri ise 1,5 lira olan kasa taşıma ücretinin
2,5 liraya çıkarılması, sigortalarının yapılması
ve çalışma saatlerinin düzeltilmesi oldu. 
Grup adına konuşan Fatih Ethemoğlu saat
21.00'da başlayan mesailerinin değişmesi ge-
rektiğini söyleyerek, “Öncelikle halin açılış ve
kapanış saatlerinin düzeltilmesini istiyoruz.
Biz gece 00.00'da gelmek istiyoruz. Bizler ço-
cuklarımızı göremiyoruz. Hamaliye ücretinin
düzelmesini istiyoruz” dedi. I SAYFA 8

Küçükçekmece’yi daha kaliteli yol ağla-
rıyla buluşturmak için yol bakım ve

onarım çalışmalarını kentin ihtiyaç duyulan
noktalarında sürdürdüklerini ifade eden Kü-
çükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi,
“Komşularımızın modern, konforlu ve gü-
venli bir yolculuk yapabilmeleri için en başta
hayatlarını kolaylaştırmak için yol çalışmala-
rını çok önemsiyorum” dedi. I SAYFA 5
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Avcılar bilgiye
değer veriyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Avcı-
lar’a kazandırdığı ikinci kütüphane olan

Sabahattin Eyüboğlu Kütüphanesi hizmete
açıldı. Açılışta konuşan Avcılar Belediye Baş-
kanı Turan Hançerli, İBB Başkanı İmamoğ-
lu'na teşekkür ederek, “Bilgi güzel bir geleceği
kurmanın en önemli yapı taşlarından biridir.
Ve dolayısıyla sayın başkanımın ve bizlerin bil-
giye bilime verdiği değeri burada Avcılar'da
ikinci kütüphaneyi açarak gösteriyoruz” dedi.
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AK Parti İstanbul İl Teşkilatı, İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu'nun 3 yıl boyunca süren belediye 
başkanlığını, “İstanbul'un 1000 Kayıp Günü” 

başlıklı toplantıyla eleştirdi. İl Başkanı Osman Nuri
Kabaktepe, İmamoğlu için “Guguk kuşu gibi yuva
yapmaz, kuluçkaya yatmaz, hizmeti olmaz” dedi.
Kabaktepe'nin bu sözlerine yanıt veren İmamoğlu,

“Bin kayıp gün diyorlar. Evet kendileri için kayıp
günler. Çünkü biz onların çıkarları için değil 

16 milyon için çalışıyoruz” diye konuştu

1000 GUN
POLEMIGI
1000 GUN
POLEMIGI
1000 GUN
POLEMIGI
1000 GUN
POLEMIGI
1000 GUN
POLEMIGI
1000 GUN
POLEMIGI

ÇEKMEKÖY KIŞLASI RANTA AÇILDI

Hamallar isyan etti

Küçükçekmece'nin
çehresi değişecek!

İnşaattan düşüp
hayatını kaybetti

Tuzla'da lüks bir site inşaatı-
nın dış cephesinde mesai ar-

kadaşlarıyla çalışan İsa Demirci,
inşaatın 5'inci ka-
tından düşerek ha-
yatını kaybetti.
Demirci'nin yakın-
ları, ölümü şüpheli
bularak emniyetten
olayın ayrıntılı ola-
rak incelenmesi
çağrısında bu-
lundu. I SAYFA 3
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Haydi Fenerbahçe!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa
Ligi 3. eleme turu ilk maçında

bu akşam saat 20:00'de Çekya'nın
Slovacko takımını
ağırlayacak. Fener-
bahçe, 11 Ağus-
tos'ta deplasmanda
oynanacak rövanş
mücadelesi önce-
sinde seyircisi
önünde avantajlı
bir skor elde etmeyi
hedefliyor. I SAYFA 15
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Dermatoloji Uzmanı Dr.
Belma Bayraktar, toplumda

güneşlenme hakkında doğru bilinen
5 yanlışı anlattı, önemli uyarılar ve
önerilerde bulundu. I SAYFA 2
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Güneşlenirken
bunları bilin CHP’nin Çevre ve Doğa Haklarından

Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali
Öztunç, 1774 konut, 141 villa ve 56 ticari alan
inşaatına başlanan Çekmeköy Kışlası’nın
önünde bir basın açıklaması yaptı. Öztunç,
“Kışlanın içinde beton var. Ağaçlar kesiliyor, ne
için? Villa yapılacak, bina yapılacak, para kaza-
nılacak. Çekmeköy Kışlası maalesef ranta açıl-
mış durumda. Ağaçlar kesiliyor. AKP doğaya,
ağaca, insana düşman. AKP rantın yanında.
Buraya kıyılır mı? Yazık günah değil mi? 2 mil-
yon metrekare orman yok edilecek. İstanbul’un
son akciğeri burası. Bu işin arkasında kim var?
Dedikodular ilginç ama gerçek bir gün ortaya
çıkacak ve hesap verecekler” dedi. I SAYFA 9
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AK PARTİ TOPLANTI YAPARAK İMAMOĞLU’NUN BİN GÜNÜNÜ ELEŞTİRDİ.
İMAMOĞLU İSE “BİN GÜN SİZE KAYIP MİLLETE KAZANÇTIR” YANITINI VERDİ



GÜNEŞIN tüm cömertliğini sergilediği 
yaz aylarında gerek ruhsal gerekse fiziksel 
açıdan en yüksek faydayı sağlayabilmek için 

doğru zamana ve doğru doza çok dikkat etmek 
gerekiyor. Aksi taktirde zararlı ışınlar fayda yerine 
sağlığa ciddi şekilde zarar veriyor! Acıbadem Ba-
kırköy Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Belma 
Bayraktar “Canlıların yaşamını sürdürebilmesi için 
çok gerekli olan güneş ışınlarının birçok faydalı ve 
zararlı etkileri vardır. Güneş önemli bir D vitamini 
kaynağı olmasının yanında ruhsal açıdan rahatlatı-
cı, ayrıca bazı deri hastalıklarını tedavi edici özelli-
ğe de sahiptir. Ancak toplumda gözardı edilen bazı 
zararlı etkileri, onarılamayan hasarlar meydana 
getirebilir. Erken cilt yaşlanması, lekelenmeler, 
kılcal damar genişlemeleri, cilt kanseri gelişimi, 
katarakt oluşumu bunlardan en bilinenleridir. Bu 
nedenle güneşin zararlı etkilerinden hasar alma-
dan nasıl korunacağımızı öğrenmeli, doğru bilinen 
yanlışları gözden geçirmeliyiz.” diyor. Dermatoloji 
Uzmanı Dr. Belma Bayraktar, toplumda güneşlen-
me hakkında doğru bilinen 5 yanlışı anlattı, önemli 
uyarılar ve önerilerde bulundu. 

Bronzlaşmak kanserden korur: YANLIŞ!
DOĞRUSU: Dermatoloji Uzmanı 
Dr. Belma Bayraktar “Bronzlaşma 
cihazları dışarıda maruz kaldığımız 
UV radyasyonundan çok daha fazla 
zararlıdır. Normal güneş ışığın-
dan 2-4 kat fazla UV radyasyonu 
yayarlar. Bu da deride daha derine 
işleyerek daha fazla DNA hasarı ve 
daha yüksek deri kanseri riski  de-
mektir. Bronzlaşma cihazı ile elde 
edilen hafif bronzluk sadece SPF 
3-4 kadar bir koruma sağlar. Bu da bizim önerdi-
ğimiz minimum SPF 30 değerinin oldukça altın-
dadır. Ayrıca ister güneşle olsun ister solaryumla 
hiçbir şekilde bronzlaşmayı önermiyoruz.” diyor. 

Gölgede güneşten korunmaya gerek yok: YANLIŞ!
DOĞRUSU: Bulutlar zannedildiği gibi UV rad-
yasyonunu bloke etmez. Dünya Sağlık Örgütü’ne 
göre, UV radyasyonunun yüzde 80’i bulutlardan 
geçerek yeryüzüne ulaşır. Bu nedenle bulutlu 
havalarda ve gölgede de güneş koruyucu kullan-
mak gerekiyor. Toplumumuzda güneş ışınlarının 
öğleden sonra dik gelmediği zamanlarda zararlı ol-
madığı düşünülürken, bu bilgi gerçeği yansıtmıyor. 
Bu nedenle güneşten korunmaya yönelik önlem-
leri almadan dışarı çıkmamak ve güneş ışınlarının 
yoğun olduğu 10-16 arası güneşe maruz kalmamak 
gerekiyor. 

50 yaşından sonra gerek yok: YANLIŞ 
DOĞRUSU: UV maruziyetinin yüzde 25’i 18 yaş 
altında gerçekleşmektedir. Deri kanseri oluşu-
mu ise sadece çocukluk çağında oluşanla değil, 
hayat boyu maruz kaldığımız kümülatif doz UV 
radyasyonuyla gelişmektedir. Melanom dışı deri 
kanserlerinin çoğunluğu baş-boyun gibi uzun yıllar 
güneşe maruz kalınan bölgelerde gelişir. Bu ne-
denle yaşa bakmaksızın gerek güneşten koruyucu 
ile gerekse şapka ve kıyafetlerle mutlaka güneşten 
korunmak gerekir. 

Koyu tenliler korunmasa da olur: YANLIŞ!
DOĞRUSU: Deri kanserleri beyaz ırkta sık 
görülür. Siyah derinin cildi güneşten koruma etkisi 
(SPF) ortalama 13,4 iken beyaz derinin 3,4’tür. 
UV radyasyonu tüm deri tiplerinde DNA hasarına 
yol açar.Yani hiç bir deri tipi ultravioleye dirençli 
değildir. Bu nedenle tüm deri tipleri güneşten 
korunmalıdır. Güneşten korunmak için gerekli 
önlemler alındığında (10:00-16:00 arası güneşe 
maruz kalmamak, açık hava aktivitelerini güneş 
ışınlarının yoğun olduğu saatlerde gerçekleştirme-
mek, geniş kenarlı şapka takmak, açık renk giysiler 
giymek, UV koruyuculu güneş gözlüğü takmak) 
melanom ve melanom dışı deri kanseri gelişimi 
engellenebilir. 

Güneş koruyucular zararlıdır: YANLIŞ!
DOĞRUSU: Dermatoloji Uzmanı Dr. Belma 
Bayraktar “Toplumda güneş koruyucularla ilgili, 
özellikle deriden emilip kan dolaşımına karışıp 
organlara zarar vereceği ve hormonal etkileri 
olduğuna dair gerçeği yansıtmayan bazı çekinceler 
bulunuyor. Yapılan araştırmalarda bunları kanıtla-
yan bir bulguya rastlanılmamıştır. Bazı güneş koru-
yucuların içeriğindeki bir maddeye alerjisi olanlar-
da kaşıntılı döküntülere rastlanılabilir.” diyor. 

Dermatoloji Uzmanı Dr. Belma Bayrak-
tar, toplumda güneşlenme hakkında 
doğru bilinen 5 yanlışı anlattı, önemli 
uyarılar ve önerilerde bulundu

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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sindirim probleminin yaşandığını belir-
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dirim sorunlarına neden olabilir.
Bayramlarda ve özel etkinliklerde ço-
cukların beslenmesi, ailenin diğer birey-
lerinden farklı değildir. Sağlıklı
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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.
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olarak tüketilir. Aşırı yağ tüketimi kısa
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krampları, ishallere neden olduğu gibi

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

Protein kaçağına dikkat

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

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

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

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

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

İdrar sıkıntısı belirti

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

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

Son teknolojik tedaviler 

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

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

SERTLEŞME
PROBLEMİ 

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

60-80 yaş aralığındaki 247
katılımcıyı gözlemleyen yeni
bir çalışma, yürüme gibi fizik-
sel aktivitelere katılmanın,
beyni olumlu bir şekilde
etkileyebileceğini buldu.
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BAGISIKLIGINIZIBAGISIKLIGINIZI
YUKSEK TUTUNYUKSEK TUTUN
Koronavirüsün bulaşmasını tek başına engelleyebilecek veya tedavi edebilecek herhangi bir gıda olmasa da; sağlıklı ve 
dengeli beslenmenin, fiziksel aktivite ve düzenli uyku ile beraber bağışıklık sistemini güçlendirdiği bir gerçek. Türkiye 
Diyetisyenler Derneği bir beslenme düzeni yayınlayarak salgında vücut direncimizi yüksek tutacak gıdaları paylaştı

Sağlıklı beslenme, koronavi-
rüs bağlamında değerlendi-
rildiğinde sağlıklı bireylere 

yönelik öneriler şöyle sıralandı: 
Covid-19 ile ilgili bilinen en 
net uygulama her türlü temasın 
minimuma indirildiği sosyal 
izolasyon olduğu için, birçok 
küresel sağlık kuruluşu herkese 
olası karantina uygulamalarını 
da kapsayacak şekilde en az iki 
haftalık ilaç ve gıda bulundurul-
masını önermektedir. Alınacak 
gıdaların olabildiğince besleyi-
ci, raf ömrü uzun ve dayanıklı 
olması uygun olacaktır. Bu zor 
dönemi olabildiğince rahat 
atlatmak için seçilecek gıdaların 
protein, lif, vitamin, mineral ve 
antioksidanlardan zengin olması 
dengeli beslenme yönünden 
büyük önem taşımaktadır.

Sebze meyve ön planda olmalı 
Dayanıklı gıda dendiğinde akla 
hemen gelmese de; aslında 
günlük yeterli sebze ve meyve 
tüketimi her gün ve her öğün 
sağlanmalıdır. Türkiye’ye Özgü 
Beslenme Rehberi’nde önerilen 
Sağlıklı Yemek Tabağı’na göre 
her ana öğünde tabağın bir çey-
reği sebzelerden, diğer çeyreği 
tam tahıl ürünlerinden ve kalan 
yarısının eşit üç parça halinde 
meyvelerden, yüksek proteinli 
gıdalardan (kurubaklagiller, 
et, yumurta, balık, tavuk, yağlı 
tohumlar, vb.) ve süt ürünlerin-
den (süt, yoğurt, ayran, peynir 
vb.) gelmesi öneriliyor. Bunların 
yanı sıra yeterli su tüketiminin 
sağlanması ve günlük beslen-
mede zeytinyağı kullanılması 
da dikkat çekiyor.Bu bilgiler 

ışığında yiyecek alışverişlerinde 
sebze ve meyveye ağırlık ve-
rilmelidir. Taze sebze ve mey-
venin bir kısmının daha sonra 
tüketilmeye ve/veya pişirilmeye 
uygun miktarlarda dondurularak 
saklanması da evden uzun süre 
çıkılamayan durumlarda sağlıklı 
beslenmenin sürekliliğinin sağla-
nabilmesi için gereklidir.

Özellikle C vitamini 
İçinde bulunduğumuz mevsim 
düşünüldüğünde uzun süre da-
yanabilecek bazı sebzelere kar-
nabahar, lahana, kabak, brokoli, 
biber, turp, havuç, patates; mey-
velere ise elma, portakal, grey-
furt, mandalina, olgun olmayan 
muz örnek verilebilir. Özellikle 
narenciye grubu meyveler 
bağışıklık sistemini destekleyici 
C vitamininden zengin olduğu 
için bu meyvelerin tüketimine 
ağırlık verilmeli, mümkünse ye-
meklere taze limon sıkılmalıdır. 
Dayanıklı sebzelerin raf ömrünü 
uzatmak için yıkanmadan ve ke-
silmeden buzdolabında saklan-
maları gerekmektedir. Bunlara 
ek olarak kuru meyve, kuru 
bamya, patlıcan, biber, domates 
gibi gıdalar da raf ömrü uzun; 
lif ve mineral kaynağı gıdalar 
olduğu için evde bulundurulmak 

faydalı olacaktır.
 Oldukça dayanıklı ve besin 
değeri yüksek bir başka protein 
kaynağı alternatifi ise kuru bak-
lagillerdir. Yeşil, kırmızı mer-
cimek, nohut, fasulye çeşitleri, 
barbunya, vb. gıdalar her gün 
tüketilebilirler. Yalnız, pişirme 
süresi uzun olabilen bu ürünle-
rin önceden büyük miktarlarda 
haşlanıp daha sonra hızlıca 
pişirilebilecek şekilde buzlukta 
saklanması kuru baklagillerin 
tüketimini kolaylaştıracaktır. 
Konserve olarak da alınabilecek 
bu ürünlerin evde hazırlanması, 
konserveden başka alternatifi sı-
nırlı olabilecek ürünler düşünül-
düğünde Türkiye’de önerilerin 
oldukça üzerinde seyreden tuz 
tüketiminin azaltılması açısından 
daha uygun olacaktır.

Haftada iki kere balık 
Haftada en az iki defa tüketil-
mesi önerilen balığın tazesinin 
bulunamadığı durumlarda 
donmuş veya konserve ton 
balığı alternatiflerinin karantina 
durumlarına karşı evde bulun-
durulması önerilebilir. Zengin 
protein kaynakları olan kırmı-
zı et ve kümes hayvanlarının 
etlerine kıyasla balık, daha fazla 
yağ içerebilmesine rağmen genel 
olarak aynı miktardaki kırmızı ve 
beyaz etlerden daha az enerjiye 
sahip olduğu için de tüketiminin 
artırılması gereken yiyecekler-
dendir.

Kaliteli hayvansal protein 
Yumurta ve peynir çeşitleri de 
uygun koşullarda saklandığında 
uzun süre dayanabilen kaliteli 
hayvansal protein içeren gıdalar-
dır. Hastalıklara neden olan vi-

rüs ve bakterilere karşı vücudun 
önemli savunma mekanizmala-
rından olan antikorların görev-
lerini yerine getirebilmeleri için 
her gün yeterli protein alınması 
gerekmektedir. Bunlara ek ola-
rak probiyotik takviyeli yoğurt 
ve kefir gibi ürünlerde bulunan 
faydalı mikroorganizmalar da 
bağışıklık sistemini destekleyi-
ci etkide bulunabildikleri için 
özellikle bu dönemde sevenlerce 
tüketilebilir.

Bu yiyecekleri sınırlandırın 
Bu dönemde tüketilmesi sınır-
landırılması gereken yiyecek 
ve içecekler; kan şekerini hızla 
yükselten şeker ve şekerli yiye-
cek ve içecekler, beyaz ekmek 
de dâhil hamur işi ürünler, 
işlenmiş et ürünleri, aşırı tuz 
içeren besinlerdir (hazır soslar, 
cips gibi tuzlu ürünler, patlamış 
mısır, tuzlu kurabiyeler, vb.). 
Enerji içeriği yüksek alkollü 
içeceklerin de vitamin, mineral 
emilimini olumsuz etkileyebil-
diği ve uyku problemlerine yola 
açabildiği için tüketimi müm-
kün olduğunca sınırlı olmalıdır. 
Alkol tüketiminin koronovirüs 
enfeksiyonunu önlediğine dair 
herhangi bir kanıt bulunmadığı 
gibi, içinde etil alkol yerine metil 
alkol bulunan sahte içkiler de 
çok ciddi zehirlenmelere yol 
açabilmektedir.
Temiz ve iyi pişirmek 
Koronavirüsün gıdalarla bu-
laştığına dair bir bulgu olmasa 
da gıda hazırlama süreçlerinde 
temizliğin en üst düzeyde sağ-
lanması, et ürünleri başta olmak 
üzere; pişen tüm yiyeceklerin 
yüksek iç sıcaklığa erişmesi yani 
iyi pişirilmesi oldukça önemlidir.

HACER KÖSE

DENIZ tuzunun ciltte 
kuruluğa ve nem kay-
bına neden olduğunu 

hatırlatan Koç, “Denizin tuzlu 
suyu ile birleşen güneş ışınları 
uzun vadede ciltte aşırı kuru-
luk, nem kaybı ve çatlamalara 
sebep olabiliyor. Bunların önü-
ne geçebilmek için ise bol bol 
su içmek ve cildi doğal yağlarla 
nemlendirmek gerekiyor” diye 

konuştu.

Cilt bakımınızı aksatmayın
Yaz aylarında cilt sağlığına dik-
kat edilmesi gerektiğini ifade 
eden AksuVitalAr-Ge Merkezi 
Sorumlusu Kimya Mühendisi 
Dr. Ebru Koç, “Yaz aylarında 
bronzlaşırken mutlaka cildinizi 
korumayı da ihmal etmemeli-
yiz. Deniz ve güneşin etkisiyle 
yıpranan, kuruyan cildimize iyi 
bakmamız gerekiyor. Güne-

şe çıktıktan sonra yapılması 
gereken en önemli cilt bakı-
mıdır. Cildimizden tuzlu suyu 
ve güneş kreminden kalan 
artıkları temizlemek için duş 
almak gerekir. Özellikle havuz 
dezenfeksiyonu için kullanılan 
kimyasal maddeler de cildimi-
ze oldukça zarar vermektedir. 
Güneşten korunmak ve bronz-
laşmak için kullanılan kremle-
rin içerisindeki kimyasallar da 
tahmin edilenden daha büyük 

cilt tahribatlarına sebep ola-
biliyor. Bu yüzden deniz veya 
havuz sonrası cildimiz özenle 
arındırılmalıdır. Cildinizde ger-
ginlik veya yanma hissediyorsa-
nız doğal nemlendirici yağlarla 
cildinizi nemlendirmelisiniz” 
açıklamasında bulundu.

SEMANUR POLAT

ZEYNEP VURAL

Güneşlenirken
BUNLARI BILIN Vitamin ve mineral alımı 

Son olarak; yeterli vitamin ve 
mineral tüketiminin sebze, 

meyve, tam tahıl ve yağlı 
tohumlar gibi yiyeceklerle 
sağlanması esas tercih edi-

lecek yol olsa da; Türkiye’ye 
Özgü Beslenme Rehberi’nde 
önerilen “Sağlıklı Yemek Ta-
bağı”na göre beslen(e)meyen 

kişilerin günlük vitamin ve 
mineral takviyesi almaları da 

bu özel geçici dönemde bir 
alternatif olarak önerilebilir.

Vitamin ve
mineral alımı 

Yaz aylarında deniz veya havuzda geçirilen sürenin uzaması ve güneşin etkisiyle cilt problemlerinin ortaya çıkma riski artıyor. Dr. Ebru Koç, 
havuz dezenfeksiyonuna ile birlikte güneş kremlerine dikkat çekti ve hindistan cevizi yağı gibi doğal yağları tercih edilmesini tavsiye etti

DOĞAL YAĞLARLA NEMLENIN

Dr. Dr. Belma Belma 
BayraktarBayraktar



OLAY, dün saat 16.30 sıraların-
da Merkez Mahallesi’nde mey-
dana geldi. Kızının cep telefonu 

ile mesajlaştığını gören baba, iddiaya 
göre karşıdaki kişinin ‘Ne kadar uyuş-
turucu hap istediğini’ sorması üzerine 
harekete geçti. Bunun üzerine kızının 
elindeki telefonu alarak cevap verdiği 
öğrenilen baba, “10 hap” şeklinde yaza-
rak adres verdi. Belirtilen saatte kızı ile 
birlikte adrese gelen baba, Bağcılar’dan 
gelen şüpheliyi beklemeye başladı. Bir 
süre sonra gelen şüpheli, iddiaya göre 
kızı öpmek isteyince baba saldırıya 
geçti. Kadına taciz olduğunu değerlen-
diren çevredekiler de baba ile birlikte 
şüpheli genci sokak ortasında dövdü. 
Baba, daha sonra şüpheliyi alarak polis 
merkezine götürdü. Şüphelinin darbe-

dilme ve 
götü-
rülme 
anları 
kameraya yansıdı. Mahallede sakini 
Ahmet Bingöl, “Benim de kız çocuğum 
var. Taciz ve uyuşturucuya tahammü-
lümüz yok. Kızın babası ile birlikte, 
polis kardeşlerimiz gelmeden dövdük” 
dedi. Yaşananları evinden görünce 
aşağıya indiğini söyleyen Yıldız Erden 
ise, “Hepimizin çocuğu var. İyi etmiş, 
eline sağlık, hatta az bile yaptı. Hırsızlık 
yapanlar, tacizde bulunanlar, uyuştu-
rucu satanlar birkaç saat gözaltında 
tutulduktan sonra bırakılıyor. Onlar da 
bunu biliyor, rahat davranıyor. Bun-
lara bizim ceza vermemiz gerek” diye 
konuştu. DHA

Avcılar’da iddiaya göre kızına uyuşturucu satmak iste-
yen genci sokak ortasında yakalayan baba, darbettik-
ten sonra polise götürdü. Babanın şüpheliyi darbettiği 
ve polise götürdüğü anlar kameraya yansıdı
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KüçüKçeKmece'de ormanlık alanda
ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu.
Üzerinden kimlik çıkmayan 25 yaşların-

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

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

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

Hastaneye beni almadılar

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

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

Eve girmek istemiyorum

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

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

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

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

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

arası anma sürüşü yapıldı.

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

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

Umut'la hiç tanışamadı

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

Mücadele edeceğiz

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

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

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

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

BISIKLETLI
PROTESTO

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

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

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

Kendimi kenara attım

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

Maganda dehşeti

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

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

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

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

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

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

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

Hastaneye beni almadılar

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

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

Eve girmek istemiyorum

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

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

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

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

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

arası anma sürüşü yapıldı.

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

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

Umut'la hiç tanışamadı

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

Mücadele edeceğiz

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

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

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

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

BISIKLETLI
PROTESTO

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

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

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

Kendimi kenara attım

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

4 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBE

ELLERINE SAĞLIK!

OLAY, 1 Ağustos Pazar günü öğle 
saatlerinde Pınar Mahallesi’nde 
bulunan bir sokakta yaşandı. 

Edinilen bilgiye göre, 2 şüpheliden birisi, 
apartmanın en üst katındaki demirleri ke-
sip çatıya çıktı. Buradan 3 binanın çatısını 
atlayarak geçen hırsızlar, evin terasın-
daki camları kırarak içeri girdi. Odanın 
kapısını eşya ile kapatan şüpheliler, Şefika 
Gök’ün aşağı katta olmasından faydalana-
rak televizyon ve dizüstü bilgisayarı çaldı. 
Yan apartmanın çatısına çıkan şüpheli-
ler, kapıyı kırarak aşağıya indi. Eşyaları 
halıya saran 2 hırsız, olay yerinden ayrıldı. 
Yaşadığı evin üst katına çıktığında odanın 
kapısını zorlayarak açan Şefika Gök, 
içeri girdiğinde etrafın dağılmış olduğunu 
görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. 
Olay yerine gelen polisler, şüphelileri 
yakalamak için çalışma başlattı.

24 saat içinde yakalandılar
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş 
Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları güvenlik 
kamerası incelemesinin ardından şüp-
helilerin kimliklerini tespit etti. Yapılan 
çalışmalar sonucunda 3 şüpheli yakalana-
rak, ifadeleri alınmak üzere polis merke-
zine götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki 
işlemleri devam ediyor. Kendisi evdeyken 

yaşanan hırsızlığı anlatan Şefika Gök, 
“Dün öğle saatlerinde internetim kesildi. 
Komşuya sordum, o da kendisinde oldu-
ğunu söyleyince terasa çıktım. Kapıları 
kilitliydi. İçeriden çengel geçirip, arkasına 
halı koymuşlar. Kapıyı açmaya çalışınca 
bir ağırlık hissettim. Başımı bir uzattım ki 
odayı dağıtmışlar. Korktum, eşim ve oğ-
luma haber verdim. Yanımızdaki 3’üncü 
apartmandan girmişler. 3 çatıdan atlayıp, 
bize geliyorlar. Biz hedefmişiz. Çatılarda 
dolaşa dolaşa benim evime giriyorlar. 
Camımı kırıp, içeri girmişler. Televizyonu, 
bilgisayarı söküp örtülere sarıp, kendi 
malları gibi yan binanın çatısından girip, 
kapısından çıkıp gittiler” dedi. DHA

ÇATIDAN GIRDILER

VAY UYANIK VAY!

Esenyurt’ta 2 şüpheliden birisi çatı çatı gezip terasından girdikleri evden, daire sahibi evdeyken 
televizyon ve bilgisayar çaldı. Hırsızların apartmandan çıkış anı güvenlik kamerasına yansıdı

Sultangazi’de görünmez kaza
SULTANGAZI’DE yaşanan 
görünmez kazalar güvenlik ka-
meralarına yansıdı. Kimi yarı 

açık vaziyette olan kepenge kafasını 
çarptı, kimi demir kapağı açtığı sıra-
da boşluğa düştü. Balkondan düşen 
ev kedisini sahipsiz sanan bir kişi, 
yanına alarak tedavisini yaptırdı. 
Ardından kediyi sosyal medyadaki 
ilanından ulaştığı sahibine teslim 
etti. Sultangazi Uğur Mumcu Mahal-
lesi’nde yaklaşık 1 hafta içerisinde 
yaşanan görünmez kazalar güven-
lik kameralarına yansıdı. Art arda 
yaşanan görünmez kazalarda, aynı 
iş yerinde çalışan iki kişinin yarı açık 
vaziyette olan kepenge kafalarını 
çarptığı görülüyor. Bir başka gö-
rüntüde, binanın bodrum katındaki 
tekstil atölyesini açmak için gelen 
iş yeri sahibi, demir kapağı açtığı 
sırada dengesini kaybederek boş-
luğa düşüyor. Muhsin Yazıcıoğlu 
Caddesi’nde kedi çıktığı balkondan 

kaldırıma düştü. Birinci kattan düşen 
kediyi kısa bir süre sonra kaldırım-
dan geçen bir vatandaş fark etti. Ke-
dinin yaralandığını gören ve sahipsiz 
olduğunu düşünen kişi, bir süre 
sevdiği kediyi evine götürdü. Teda-
visini yaptıran kişi, bir süre sonra 
kedinin sahibinin sosyal medyadaki 
kayıp ilanını gördü. Ardından kediyi 
sahibine teslim ettiği öğrenildi. DHA

AMBARLI Mahallesi 
Öğretmenler Cad-
desi’nde saat 00.30 

sıralarında sokak ortasında yü-
rümeyen köpeğine yumruklar 
atan, hayvanı alıp yere fırlatan 
kişiyi görenler tepki göster-
di. Çevredekilerin tepkisine 
aldırmayan kişi, köpeği evinin 
bahçesine soktu. İhbar üzerine 
Avcılar Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri verilen adrese gelerek 
A.H.Ç. isimli kişi hakkında 
işlem yaparken kötü davrandı-
ğı köpeği İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi görevlilerine teslim 
edildi. Görüntüler sosyal med-
yada paylaşılınca büyük tepki 
topladı. Mahalle sakinlerinden 

berber Ahmet Canarslan, 
böyle bir olayın kabul edile-
mez olduğunu söyledi. Canars-
lan, hayvanı sevmeyen kişinin 
insanı da sevemeyeceğini 
belirtirken, “Sevemiyorsanız 
hayvan beslemeyin. Büyüğü 
küçüğü yok bu canlara sevgi 
ile yaklaşmalıyız” dedi.

INSANLIKTAN 
NASIBINI ALMAMIŞ!
Avcılar’da köpeğe sokak ortasında vuran sahibi hakkın-
da işlem yapılırken hayvan koruma altına alındı

Tekme tokat 
kavga ettiler

BEYLIKDÜZÜ’NDE taksi 
şoförü ile motosiklet sürü-
cüsü arasında başlayan yol 

verme tartışması, yumruklu kavgaya 
dönüştü. Çevredekilerin güçlükle 
ayırdığı kavga cep telefonu kamera-
sıyla görüntülendi. Adnan Kahveci 
Mahallesi’nde 1 Ağustos Pazartesi 
günü taksi şoförü ve bir motosiklet 
sürücüsü arasında yol verme nede-
niyle tartışma çıktı. Tartışma kısa 
sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. 
Motosiklet sürücüsü taksi şoförüne 
defalarca tekme ve yumruklarla sal-
dırdı. Çevredekilerin araya girerek 
güçlükle ayırdığı kavga cep telefonu 
kamerasıyla görüntülendi.

Olay, 26 Temmuz Salı günü 
İçmeler Mahallesi Yeşil 
Yuva Sokak’ta yapımı 

devam eden lüks bir sitenin inşaat 
alanında meydana geldi. İddiaya 
göre, 42 yaşındaki, üç çocuk baba-
sı inşaat işçisi İsa Demirci, mesai 
arkadaşlarıyla birlikte sitenin dış 
cephesini yapmak için iskeleye 
çıktı.  Bu sırada Demirci, henüz 
bilinmeyen bir nedenle sitenin 
5’inci katından toprak zemine 
düştü. Ağır yaralanan Demirci 
için mesai arkadaşları ambulans 
çağırdı. Olay yerine gelen am-
bulansta ilk müdahalesi yapılan 
Demirci, çevredeki en yakın özel 
hastaneye kaldırıldı. Vücudunda 
çok sayıda kırık bulunan Demirci, 
hastanede yapılan tüm müda-
halelere rağmen kurtarılamadı. 
Olay yerinde inceleme yapan 
polis ekipleri, Demirci’nin mesai 

arkadaşlarının ifadesini aldı. Öte 
yandan İsa Demirci’nin düşme-
sinin hemen ardından çekilen 
görüntüler ortaya çıktı. Görüntü-
lerde Demirci’nin yerde yattığı, 
mesai arkadaşlarının da ambulan-
sın gelmesini beklediği görülüyor. 
İsa Demirci’nin naaşının olaydan 
iki gün sonra memleketi Ordu’da 
toprağa verildiği öğrenildi. 

Bu olay incelenmeli
İsa Demirci’nin kardeşi Yunus 
Demirci, ağabeyinin ölümünü 
şüpheli bulduğunu ve emniyetin 
olayı detaylı olarak incelemesi 
gerektiğini belirterek, “Ağabeyi-
min inşaattan düştüğünü haber 
verdiler. Hastanede ağabeyimi 
kaybettik. Ama ben inanıyorum 
ki ağabeyim inşaattan düşerek 
ölmedi. Ortada mutlaka şüpheli 
işler var. Ben bunun kanaatinde-

yim. Benim emniyet müdüründen 
ve herkesten isteğim, bu işin ay-
rıntılı olarak incelenmesi ve özel-
likle ağabeyimin yanında çalıştığı 
elemanların yeniden sorguya 
çekilmesini rica ediyorum. Benim 
ağabeyim 15-20’nci katta çalışmış 
bir insan. Hiçbir şekilde sağlık 
problemi yok. Yükseklik korku-
su yok. Benim ağabeyim beşinci 
kattan düşüp ölecek biri değil. 
Bunu herkes bilir. Ben bu olayın 
şüpheli olduğunu düşünüyo-
rum. Benim ağabeyim öldükten 
sonra cebinden telefonu alınmış 
ve içindeki kayıtlar silinmiş. Bu 
silinen kayıtların ortaya çıkmasını 
ve kamera görüntülerinin ince-
lenmesini istiyorum. Ben devletin 
adaletine güveniyorum. Bu olayın 
kesin olarak çözülmesini istiyo-
rum. Sonuna kadar da mücadele 
edeceğim” dedi.  DHA

Tuzla’da lüks bir site inşaatının dış cephesinde mesai arkadaşlarıyla çalışan İsa Demirci, inşaatın 
5’inci katından düşerek hayatını kaybetti. Demirci’nin yakınları, ölümü şüpheli bularak emni-
yetten olayın ayrıntılı olarak incelenmesi çağrısında bulundu. İnşaattan düştükten sonra yerde 
yaralı yatan İsa Demirci’ye arkadaşlarının yaptığı müdahale cep telefonu görüntülerine yansıdı

INSAATTAN DUSUP
HAYATINI KAYBETTI

ISTANBUL’DA 41 yaşındaki H.H.Ö. 
sosyal medyada asansör işi yapmak için 
Kamerun uyruklu Junior S. ile tanıştı. Bir 
süre sosyal medyada konuşan Taksim’de 
bir apartta buluştu. Junior S., H.H.Ö.’den 
kendisine 35 bin Euro vermesi karşılı-
ğında solüsyon yöntemiyle parayı çoğal-

tıp 150 bin Euro olarak geri vereceğini 
söyledi. Parayı veren H.H.Ö. kendisine 
sahte para verdiğini iddia ederek Junior 
S.’den şikayetçi oldu. İstanbul Asayiş 
Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro 
Amirliği ekipleri şüpheliyi yakalamak 
için çalışma başlattı. Ekipler, H.H.Ö. ile 

kendisinden parayı 
alan kişiyle tekrar 
buluşmasını istedi. 
Buluşma gerçekleş-
tiği sırada ekipler, 
şüpheli Junior S.’yi 
yakalayarak gözaltı-
na aldı. Emniyetteki 
işlemlerinin Junior 
S.(38) adliyeye sevk 
edildi.  DHA

Sosyal medyada tanıştığı kişiden aldığı 35 bin Euro’yu solüsyon yöntemiyle çoğaltıp 150 
bin Euro olarak geri vereceğini söyleyerek dolandıran Kamerun uyruklu şüpheli yakalandı



4 4 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBE İSTANBULwww.gazetedamga.com.tr

B enim ülkemin insanının hayalleri ve
hedefleri küçücüktür; mini minna-
cıktır.

Anneler-babalar çocuklarını büyütürken
sigortalı bir işi olsun ya da memuriyete ka-
pağı atsın, hayatı garanti olsun isterler. 
Onların en büyük duası evlatlarının bir üni-
versiteye girmesi, mezun olunca masa ba-
şında bir iş bulması ve her ay düzenli olarak
alabilecekleri bir maaşlarının olması içindir.

Çocuklar ise üniversite kapısından içeriye
girerken, yanlarında götürdükleri, o tüm
dünyayı kucaklayacak büyüklükteki hayalle-
rinin bir kısmını çıkışta kapıda bırakırlar.
Çünkü daha mezun olmadan hayatın gerçek-
lerinin farkına varmaya başlamışlardır. En
büyük gerçek ise; işsiz kalma korkusudur ve
kalan hayallerini de iş aramak için çaldıkları
kapılarda bırakacaklardır birer, birer.

Anne baba endişelidir: “Oğlum ya da
kızım; asgari ücretle bir işe girse bari.”

- İyi de biz üniversiteyi asgari ücretle
çalışmak için mi bitirdik?- Hiç yoktan iyidir
evladım. En azından kendi harçlığını çıkarır-
sın!- Peki, mesleğim ne olacak?- Sen hele
bir işe gir de mesleğini de yaparsın inşallah.

Yaşı ellinin üzerinde olanlar hatırlarlar.
Anneler kızlarına damat seçerken mut-

laka “sesekalı” olmasını isterlerdi. Damat
adayı bir de memur olursa tam kaymaklı ka-
dayıf. “Garantisi olur kızım, belki sen de bir
işe girersin. İleride ikiniz de emekli olduğu-
nuzda rahat edersiniz. Yaşlılığınızda evinize
iki emekli maaşı girer. Hem böylece çoluğa
çocuğa muhtaç olmazsınız.”

Bir aile dostumuz anlatmıştı. Ona da 
rahmetli babası anlatmış. Bir zamanlar
Anadolu’nun bir yöresinde motosiklet çok
revaçtaymış. Yani kral gibi görülürmüş mo-
tosikleti olanlar. Bir kız istemeye gidildi-
ğinde, kızın anne ya da babası sorarmış
damat adayı için, “Pat patı var mı?” diye.
Pat pat dedikleri, motosiklet… İşte bu kadar
küçüktür güzel yurdumun güzel insanının 
hayalleri.

Evet, hayallerimiz asgari ücret, hayattaki
tek hedefimiz de ileride bir emekli maaşını
hak etmek oldu.

Kaç ebeveyn çocuğuna; “İlim insanı ol, ka-
riyer yap, kendine bir hedef belirle ve o yolda
ilerle, ülkene faydan olsun, sevdiğin işi yap
ancak o zaman başarılı olursun!” diyebiliyor?

Diyenler vardır elbette de kaç kariyer sa-
hibi genç, ülkemizde kariyerine uygun bir iş
imkânına kavuşuyor? Sayının ne kadar az
olduğu, beyin göçünden anlaşılıyor. Nitelikli

gençler çareyi yurtdışına gitmekte buluyor-
lar. Eski Türkiye’de olsaydı, rahmetli 
babamın dediği gibi “iyi mal ülkesinde
kalır” derdim ama şimdi diyemiyorum.
Çünkü herkesin bir hayatı var ve onu en iyi
şekilde nerede yaşayacaksa oraya gitsin.

Asgari ücret dedik de… Ne kadardı as-
gari ücret; 5.500 Lira. Siz sanıyor musunuz
ki çalışanlara bu para veriliyor. Kurumsal
şirketlerde belki ancak Türkiye’nin lokomotif
sektörü KOBİ’lerdir yani Küçük ve Orta Bü-
yüklükte İşletmeler. Bu işletmelerin tek gider
kalemi çalışanların ücretleri değil ki! Fahiş
zamlarla ödenemez hale getirilen elektrik,
doğalgaz, akaryakıt, kira ve benzeri gider-
leri de var. Bunları ödemezse elektriği, do-
ğalgazı kesilir; araçları çalışmaz. Ama iki
çalışanı varsa birini işten çıkartır, yerine ya
kendi geçer ya da tek kişiye iki çalışanın işini
yaptırır. Ne yapsın çalışan, kabul etmese
işsiz kalacak, mecburen sesini çıkartmaz.
Fazla çalışanı varsa, bölümleri azaltır, bu 
sayede çalışan sayısını da aşağı çeker ya da
çalışan sayısını azaltır. Çünkü asgari ücretin
bir çalışan için işverene maliyeti 7.603 lira.

Bu durumda işveren iki öneride
bulunur: “Sana 5.500 veririm ancak sigor-
tanı yaptırmam.” Ya da “Sigortanı yaptırı-
rım ama 2.103 lirayı bana geri ödersin.
Kabul edersen çalış, kabul etmezsen Suriye-
liler kapıda kuyruk oluyor. Karar senin.”

Suriyelilerin boğaz tokluğuna çalıştığı,
bizzat İçişleri Bakanı tarafından açıklan-
madı mı? Ne demişti Bakan; “Fabrikanda
Suriyeliyi çalıştır, sömür, sigortasını yap-
tırma. Sonra ayak ayak üstüne at, ‘Ne ola-
cak bu Suriyelilerin hali’ de. Bir milyon
insan gidecek. Kim isyan edecek biliyor
musun? O iş sahipleri!”

Yani, durumun böyle olduğunu tüm 
yetkililer biliyor.

Siz bakmayın öyle istatistikî sayılara… O
sayıların tümü gerçeği yansıtmamaktadır.
Asgari ücretli sayısı bizlere açıklanan kadar
değildir. O sayıya; asgari ücretin altında ça-
lışanlar hani şu sigorta primini geri verenler
ve maaşı asgari ücretin üstünde olmasına
rağmen, ücret bordrosunda asgari ücretten
gösterilenler de dâhildir.

Bizdeki gibi ülkelerde asgari ücret sis-
temi sağlıklı bir şekilde çalışmaz. Asgari
ücret ne kadar artarsa artsın ne çalışana ne
çalıştırana ne de devlete fayda sağlamaz.
Bir kere yüksek asgari ücret kayıt dışılığı
körükler. Veriler ise hiçbir zaman gerçeği
yansıtmaz. Bu nedenledir ki, Türkiye’de
kayıt dışılığın lokomotif kalemi asgari üc-

rettir. Asgari ücret vermek istemeyen firma
sahipleri -elbette dürüst çalışanları tenzih
ediyorum- ya sigortasız çalıştırır ya da si-
gorta tutarını işçiden geri alır. Hal böyle
olunca da hayaller asgari ücrette kalırken
hedefler emekli maaşına bile
kilitlenemez. Sistem çalışanı ya emekli
etmez, süründürür; emeklilikte yaşa takılan-
larda yani EYT’de olduğu gibi ya da sigor-
tasız çalıştığı yılları telafi edemediği için
anca mezarda emekli olur. Öte yandan yük-
sek maaş alsa da ücret bordrosunda asgari
ücretli olarak gösterildiği için emekli olsa
da çalıştığı yıllardaki hayat standardını 
yakalayamaz.

Ne yazık ki Türkiye’de çalışan kesimin
büyük bir çoğunluğu emeklilik hedefini tut-
turabilse de her yıl devletin açıklayacağı
zam oranlarına mahkûm olarak ömrünü 
tamamlayacaktır. Ve bu acımasız sistem 
değişmedikçe de çarkında nice hayatları
öğütmeye devam edecektir.

Hayalleriniz asgari, hedefiniz emeklilik
olmasın!

Bu ülkede insan gibi yaşamak herkesin
başta da gençlerin hakkıdır. Ve biz bu hakkı
elde edecek halk gücüne sahibiz. Yeter ki
kendi gücümüzün farkında olalım. Biz bu
ülkenin gerçek sahipleriyiz ve sistemlerin,
hayallerimizi ve hedeflerimizi küçültmesine
izin vermeyelim.

Adil bir düzen ve hakça paylaşım…

Hayaller asgari, hedefler emekli

Esenyurt Piri Reis Mahallesi’nde yıllar-
dır çözülemeyen minibüs hattı sorunu,
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz
Bozkurt’un girişimleri ile çözüme 
kavuştu. Açılan yeni hat, hem minibüsçü
esnafının hem de ulaşım sıkıntısı çeken
vatandaşların yüzünü güldürdü

ESENYURT’TA yıllardır çözülemeyen ula-
şım sorunları, Esenyurt Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt’un çabaları ile çö-

züme kavuşuyor. Göreve geldiği ilk günden itibaren
ilçedeki ulaşım sorununa çözüm bulmak için girişim-
lerde bulunan Başkan Bozkurt, bu kapsamda çeşitli
toplantılar yapmıştı. Başkan Bozkurt’un ilçede faali-
yet gösteren 113. No.lu Taşıyıcılar Kooperatifi ve 266
No.lu Mavi Esenyurt Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi
arasında yaklaşık 7 yıldır devam eden anlaşmazlığa
geçtiğimiz yıl son vermesiyle hizmete başlayan Hürri-
yet Mahallesi-Cumhuriyet Mahallesi Metrobüs Du-
rağı hattına bir yeni hat daha eklenerek, Ali Rıza Bey
Caddesi ile Beylikdüzü SSK hattı hizmete sokuldu.
2021 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım
Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından da
onaylanan karar sonrası bölgede devam eden yol ça-
lışmalarının tamamlanmasıyla hizmete başlayan yeni
minibüs hattının güzergâhı Ali Rıza Bey Cadde-
si’nden başlayarak Dereyolu ve Piri Reis Mahalleri-
nin ardından Beylikdüzü SSK durağında son
bulacak. Sarı ve mavi minibüsler, nüfusun yoğun ol-
duğu bu bölgede her gün saat 06.00 ila 22.00 ara-
sında ulaşımı sağlıyor.

Ulaşım sorununu çözdük

Başkan Bozkurt döneminde üç tane ulaşım güzergâ-
hının açıldığını belirten 113 No.lu Taşıyıcılar Koope-
ratifi Başkanı Yücel Tanış, “Başkanımız Kemal Deniz
Bozkurt’tan sonra Esenyurt, gelişen bir ilçe oldu.
Onun döneminde ve desteğiyle üç tane güzergâh
açtık. Belirli mahallelerimizde dolmuş diye bir şey
yoktu. Vatandaş otostop çekerek metrobüse gidi-
yordu. Vatandaşın mağdur olduğu bütün güzergâh-
larda ulaşım sorununu çözdük. Son olarak Piri Reis
Mahallemizde ulaşım sıkıntısı vardı.  Şu anda ma-
hallede minibüslerimiz çalışıyor. Vatandaş da biz de
huzurluyuz. Desteğinden dolayı Başkanımıza çok te-
şekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Esnafımız için büyük adım

Bozkurt’un girişimiyle iki kooperatifin birleşmesinin
esnaf için büyük bir adım olduğunu vurgulayan 266
No.lu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkan Yar-
dımcısı Haydar Yıldırım, “Bizim bu bölgenin daha
önce sorunları çoktu. 113 No.lu Kooperatif ile 266
No.lu Taşıyıcılar Kooperatifi ile aramızda uzlaşıp çö-
zemediğimiz bir konuydu. Başkanımız Kemal Deniz
Bozkurt’un girişimi ile bu iki kooperatif bir araya
geldi ve tek çatı altında birleşti.  Birleşmemiz, esnafı-
mız için de büyük bir adım oldu. O bölgenin büyük
bir mağduriyeti giderilmiş oldu. Mahallede ulaşım
yoktu. Özel araba ve daha çok korsan çalışan araçlar
vardı. Bu güzergâhı açarak onların da önüne geçmiş
olduk. Mahallenin yüzde yüz sorunu ortadan kalk-
mış oldu. Desteğinden dolayı Başkanımıza teşekkür-
lerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.  
TAYLAN DAŞDÖĞEN

Cemevlerı 
ıbadethanedır!

SELVİ SARITAÇ

İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kartal
Belediye Başkanı Gökhan Yüksel,

Muharrem orucunun 4’üncü gününde,
Pendik Şeyhli Mahallesi’ndeki Pir Sultan
Abdal Kültür Derneği ve Cemevi’nde
Alevi vatandaşlarla bir araya geldi. Mu-
harrem Matemi lokması, dede Bektaş
Özcan’ın duasıyla dağıtıldı. Vatandaşların
lokmasını paylaşan İmamoğlu, konuşma-
sına, “Kıymetli dedemiz, çok güzel duy-
gularıyla, dualarıyla bizlerle bir arada
oldu. Sizlerle bir arada olmak da beni
açıkçası dünyanın en mutlu insanı kılı-
yor” sözleriyle başladı. “Cemevlerine gir-
diğimde, toplumumuzun duyguları,
vatanseverliği, milletine ve memleketine
bağlılığı beni her daim etkilemiştir” diyen
İmamoğlu, şunları söyledi: 

İnançlar bizi biz yapıyor

“Bu ülkenin taşı, toprağı hep birlikte har-
man olmuş, dünyanın en güzel cennet va-
tanı. Bu vatanın da en önemli unsurları,
elbette gelenekleri, görenekleri, yaşam bi-
çimi, elbette ki etnik kökenleri, elbette ki
inançları… Tüm inançlar, bu milletin bir
bütün haline gelmesini sağlıyor. Tüm ge-
lenekler, görenekler milletimizin bir bütün
haline gelmesini sağlıyor. Yani biz, hep
birlikte Türk milletiyiz. Hep birlikte gele-
ceğe en güzel duygularla, en umutlu duy-
gularla bakabiliyoruz. Bu bağlamda,
Alevi vatandaşlarımızın güzel buluşmala-
rında, ama Muharrem ayındaki yas dö-
neminde, matem döneminde, ama en
coşkulu anlarında, ama acılı anlarında bir
arada olmanın bana kattığı gücü ve kuv-
veti tarif edemem.”

Acılardan ders çıkaralım

“Kerbela'dan bugüne kadar yaşanan
bütün acılardan, önümüze umutla bak-
mayı ve o sıkıntılı günlerden, hallerden
ders çıkaran bir millet, bir ortam, bir top-
lum var etmeyi hep birlikte diliyorum”
diyen İmamoğlu, “Umut ederiz ki, bu ül-
kenin ve bu şehrin 85 milyon insanı, 16
milyon hemşehrisi, çocuklarıyla birlikte,
gençleriyle birlikte güzel bir geleceğe ulaş-
sın diliyorum. Ve Yaradan’a dua ediyo-
rum ki; her evin çocuğu hak ettiği bir
biçimde eğitimini alsın, hak ettiği bir bi-
çimde bu şehrin nimetlerinden faydalan-
sın, hak ettiği bir biçimde işine gücüne
kavuşsun. Güzel yuvalar kursun. Eşitliğin
ve adaletin bu şehirdeki varlığı, bu ülke-
nin üstüne de güneş gibi doğsun” ifadele-
rini kullandı.

Cemevlerine hizmet etmeliyiz

Cemevlerinin Alevi vatandaşların ibadet-
haneleri olduğunu vurgulayan İma-
moğlu, “Başka bir kavram yüklemeksizin,
başka bir kavramı virgüllü, noktalı anlat-
maya gayret etmeksizin her yerde söyle-
dim, her zaman söyledim, bugün de
söylüyorum: Cemevleri, Alevi vatandaşla-

rımızın ibadethaneleridir. Nokta. Bizler de
her inanca hizmet etmek zorunda olan
kamu kurumları olmak üzere ve her va-
tandaşımızın duygularına değer veren,
inançlarına hizmet etmeyi kendine pren-
sip etmiş yöneticiler olarak, kayıtsız şart-
sız cemevlerimizin ihtiyaçlarına ya da bir
bölgede ihtiyaç olunan cemevlerine her
türlü katkıyı, desteği vermekle yükümlü-
yüz. Yani bu bir siyasi tercih değildir. Bu
bir kişisel lütuf, tercih değildir. Bu, kamu
kurumlarımızın, milletimize, yani Alevi
vatandaşlarımıza borcudur. Borcunu
ödediği için bizim size olan katkılarımız
zaruridir diyorum” dedi. “Çok güzel gün-
ler bizi bekliyor” diyen İmamoğlu, şöyle
konuştu: “Ortak gayretimizle, hep birlikte,
omuz omuza, bir arada düşünerek, akılla,
mantıkla, fikirle, vicdanla, ahlakla zor
günleri hep birlikte atlatacağız. Bu cennet
vatan, kolay kurulmadı. Hepimizin geç-
mişinde şehitler var, gaziler var. Yüz yıl
önce, yüz yaşına yaklaşan Cumhuri-
yet’imizin kurucusu Mustafa Kemal. Ata-
türk, onun silah arkadaşları ve bu cennet
vatanın her unsuru, büyük bir mücadele
verip, bize hem bu dünya güzeli şehri
hem de cennet vatanı emanet etti. Şimdi
sıra bizde. Bizler de en üstün çalışmaları
ortaya koyarak, 7/24 gayret göstererek,
Cumhuriyet’imizin ikinci yüzyılında ço-
cuklarımızın, gençlerimizin, kadınıyla er-
keğiyle bir millet olarak barış içinde,
huzur içinde, güven içinde, refah içinde
ikinci yüzyılda daha mutlu olmalarını
sağlamaktır borcumuz. İnanın bu 
bakış açısıyla ve bu görev bilinciyle 
görevlerimizi yapıyoruz.”

tulayhrg@gmail.com

GÜNDEME BAKIŞ

Tülay HERGÜNLÜ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Pendik’te, Alevi vatandaşların Muharrem Matemi lokmasına ortak oldu. 
Cemevlerinin Alevilerin ibadethanesi olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, “Cemevleri, Alevi vatandaşlarımızın
ibadethaneleridir. Nokta. Bizler de cemevlerine her türlü katkıyı, desteği vermekle yükümlüyüz” dedi

Kuvvetimizi sizden alıyoruz
“Gücümüzü, kuvvetimizi sizlerden
alıyoruz” diyen İmamoğlu, konuş-
masını şu sözlerle noktaladı: “Ama
her yerde duamız odur ki: Allah'ım
bizi şu güzel bakan, güzel insanları-
mızın o güzel yüreklerine, güzel göz-
lerine, abilerimize, amcalarımıza,
ablalarımıza, kardeşlerimize, yol ar-
kadaşlarımıza mahcup etme. Size
mahcup olmak, bizi çok üzer. Çünkü
bizden çok başarılı olmamızı bekli-
yorsunuz, biliyorum. Ama göreceksi-
niz hem sizleri mahcup etmeyeceğiz
hem sizlerin beklentilerini karşılama
konusunda üstün başarılar elde ede-
ceğiz hem de ülkemizin çok güzel bir

geleceğe kavuşmasına hep birlikte
imza atacağız. En büyük gücü de
milletimizden alıyoruz. O milletimi-
zin içerisinde sizler, çok başka bir
yerdesiniz. Tutulan oruçların kabul
olmasını diliyorum. Bütün o oruçla-
rınızın dualarınızın, memleketimizin
ve milletimizin güzel geleceğine ve-
sile olmasını diliyorum barış içinde,
huzur içinde. Kötü kalpli olanlardan
Allah hepinizi korusun. Milletimizi
birbirine düşürüp ayırmaya, kayır-
maya, birbirlerine üstünlük kurmaya
çalışanlardan hepimizi Allah koru-
sun. Çok güzel bir geleceğe hep bir-
likte yürüyelim diyorum.”

KONU
TARTIŞMAYA
KAPALI

Esenyurtlu
nefes aldı



5GÜNCEL 4 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBEwww.gazetedamga.com.tr

K üçükçekmece Belediyesi Fen İş-
leri Müdürlüğü ekipleri, kent
genelinde yol düzenleme ve as-

falt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Sürücülere güvenli sürüş imkânı sun-
mayı ve kente prestijli yollar kazandır-
mayı hedefleyen Küçükçekmece
Belediyesi, ilçede  son 3 yılda 107.775
ton asfalt İle 93.554 metre yolu yeniler-
ken, 62.375 ton asfalt ile 260.000 m²
alanda lokal asfalt yama çalışması ger-
çekleştirdi

Konforlu ulaşımı önemsiyoruz

Küçükçekmece’yi daha kaliteli yol ağla-
rıyla buluşturmak için yol bakım ve ona-
rım çalışmalarını kentin ihtiyaç duyulan
noktalarında sürdürdüklerini ifade eden
Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Yaptığı-
mız yatırımlarla bu kentin çehresini de-
ğiştirmeyi ve kentlinin yaşam kalitesini
artırmayı hedefliyoruz. Komşularımızın
modern, konforlu ve güvenli bir yolculuk

yapabilmeleri için en başta hayatlarını
kolaylaştırmak için yol çalışmalarını çok
önemsiyorum. Çalışmaları sık sık ye-
rinde incelemeye de gayret gösteriyo-
rum. Bu anlamda bize ulaşan,
yönlendiren, taleplerini ileten tüm vatan-
daşlarımıza teşekkür ederim. Yol yeni-
leme, bakım, onarım çalışmaları mevsim
şartları el verdiği sürece devam edecek”
diye konuştu.

Yol çizgileri güvenliği sağlıyor

Kentin ihtiyaçları gözetilerek gerçekleşti-
rilen yol yapım hizmetleri kapsamında,
mevsim koşullarının etkisiyle bozularak
deforme olan, can ve mal güvenliğini
olumsuz etkileyecek yollar, kullanıma
uygun hale getirilip iyileştirilerek, sıcak
asfaltla kaplanıyor. Üst yapı çalışmaları
tamamlanan cadde ve yollarda asfalt-
lama çalışmalarının akabinde yollara yol
çizgileri de çekilerek araç ve yayaların
trafik güvenliği sağlanıyor. Kent gene-
linde son 3 yılda 56 bin metre yol çizgisi
çalışması gerçekleştirildi.

YAKUP TEZCAN

Küçükçekmece'de devam eden yol çalışmalarına ilişkin konuşan Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Yaptığımız
yatırımlarla bu kentin çehresini değiştirmeyi ve kentlinin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz” dedi 

KUCUKCeKmeCe’nIn
CehresI deGIseCeK!

Fotoğrafçılar ödül aldı

Özel çocuklara
Özel gezİ

Öğrencilere tercih
desteği veriliyor

Razoni'de
denetim tamam

UlUSlararaSı İstanbul Büyükçekmece
Kültür ve Sanat Festivali’nin uluslararası
alanda en fazla ilgi gören yarışmalarından

olan Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışması’na
bu yıl dünyanın çeşitli ülkelerinden 823 fotoğraf sa-
natçısın 3044 fotoğraf ile katıldı. Konusu “Ekolojik
Dengesizlik” olarak belirlenen yarışmanın jüri üyeleri
ise Ioannis Lykouris, Cristina Garzone, Burak Şen-
bak, Prof. Dr. Güler Ertan ve Doç. Dr. Bekir Tuğ-
cu’dan oluştu. Serbest renkli, serbest monokrom ve

ekolojik dengesizlik kategorilerinde ödül almaya hak
kazanan fotoğrafların sahiplerine, Kemal Sunal Amfi
Tiyatro’da düzenlenen ödül töreninde madalyaları
takdim edildi. Büyükçekmece Belediye Başkanı  ve
Festival Komitesi Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyük-
çekmece Belediye Koordinatörü ve Festival Komitesi
İkinci Başkanı H. Gürhan Ozanoğlu ve Büyükçek-
mece Fotoğraf Derneği Başkanı Hürriyet Akın ödül
kazanan fotoğrafçılara madalyaları takdim edildi.
BARIŞ KIŞ

milli Savunma Bakanlığı, "Müşterek De-
netleme Timi, Razoni gemisindeki denet-
leme faaliyetini tamamladı. 27 bin ton

mısır taşıyan gemi kısa süre içerisinde Lübnan'a git-
mek üzere İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapacak" de-
nildi. Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler
temsilcilerinin bulunduğu heyet, Ukrayna'dan gelen
tahıl yüklü gemi Razoni'de denetimlerini tamamladı.
Yaklaşık 1 buçuk saat süren denetimlerin ardından
heyet gemiden ayrıldı.  Gemi içerisinde heyetin yük ve
mürettebat kontrolü yaparak, yükün dışında başka bir
şey olup olmadığını incelediği öğrenildi.Milli Sa-
vunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada," Müşte-
rek Denetleme Timi, Razoni gemisindeki denetleme
faaliyetini tamamladı. 27 bin ton mısır taşıyan gemi
kısa süre içerisinde Lübnan'a gitmek üzere İstanbul
Boğazı'ndan geçiş yapacak" denildi. 

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın:(1669499)

İLAN
İstanbul Anadolu 9. ASLİYE HUKUK

MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/133 
KARAR NO : 2022/380

HÜKÜM:  Davanın KABULÜ ile; 
1-Van İli, Bahçesaray İlçesi, Altındere Mah./Köyü,

C.2, Hn.18, BSN:173 'de nüfusa kayıtlı 60496544402
TC kimlik numaralı   BARAN BOZ'un "BARAN" olan
isminin "RENAS" olarak değiştirilmesine, bu haliyle
nüfusa tesciline, karar verildiği ilan olunur. 
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İLAN
İstanbul Anadolu 9. ASLİYE HUKUK

MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/251 
KARAR NO : 2022/474
HÜKÜM: Davanın KABULÜ ile; 
Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Kayaören Mah./Köy,

C.34 , Hn.11, BSN:254 'de nüfusa kayıtlı
13296075126 TC kimlik numaralı  SIDIKA KEVSER
ALUÇ'un "SIDIKA KEVSER" olan isminin "KEVSER"
olarak değiştirilmesine, bu haliyle nüfusa tesciline,
karar verildiği ilan olunur. 

30 Temmuz 2022 tarihinde Geçici Koruma Kimlik
Belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Husein Husein.ZAYİ

Çalışmalar devam edecek
Çevre düzenleme ve altyapı çalışmaları
kapsamında, ilçe genelinde ihtiyaç duyu-
lan alanlarda parke kaplaması ve bordür
taşı çalışmalarını da sürdüren ekipler,
yağmur suyu kanalları ve kanalizasyon
hatlarını da yenileyip, temizliklerini ger-
çekleştiriyor. Küçükçekmece Belediyesi

Fen İşleri Müdürlüğü ilçe genelinde,
zemin kaldırma, zemin düzeltme, asfalt
serimi, kaldırım onarım ve yenileme,
park yeri ve trafik işaretlemeleri, duba-
lama, yol ve yaya geçidi çizgilerinin çizil-
mesi hizmetlerine ihtiyaç duyulan
noktalarda sürdürecek.

Küçükçekmece’yi daha kaliteli yol ağlarıyla buluşturmak için yol bakım
ve onarım çalışmalarını kentin ihtiyaç duyulan noktalarında sürdürdük-
lerini ifade eden Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Komşularımızın modern,
konforlu ve güvenli bir yolculuk yapabilmeleri için en başta hayatlarını
kolaylaştırmak için yol çalışmalarını çok önemsiyorum” dedi.

Küçükçekmece’yi daha kaliteli yol ağlarıyla buluşturmak için yol bakım
ve onarım çalışmalarını kentin ihtiyaç duyulan noktalarında sürdürdük-
lerini ifade eden Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Komşularımızın modern,
konforlu ve güvenli bir yolculuk yapabilmeleri için en başta hayatlarını
kolaylaştırmak için yol çalışmalarını çok önemsiyorum” dedi.

Küçükçekmece’yi daha kaliteli yol ağlarıyla buluşturmak için yol bakım
ve onarım çalışmalarını kentin ihtiyaç duyulan noktalarında sürdürdük-
lerini ifade eden Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Komşularımızın modern,
konforlu ve güvenli bir yolculuk yapabilmeleri için en başta hayatlarını
kolaylaştırmak için yol çalışmalarını çok önemsiyorum” dedi.

Küçükçekmece’yi daha kaliteli yol ağlarıyla buluşturmak için yol bakım
ve onarım çalışmalarını kentin ihtiyaç duyulan noktalarında sürdürdük-
lerini ifade eden Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Komşularımızın modern,
konforlu ve güvenli bir yolculuk yapabilmeleri için en başta hayatlarını
kolaylaştırmak için yol çalışmalarını çok önemsiyorum” dedi.

Küçükçekmece’yi daha kaliteli yol ağlarıyla buluşturmak için yol bakım
ve onarım çalışmalarını kentin ihtiyaç duyulan noktalarında sürdürdük-
lerini ifade eden Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Komşularımızın modern,
konforlu ve güvenli bir yolculuk yapabilmeleri için en başta hayatlarını
kolaylaştırmak için yol çalışmalarını çok önemsiyorum” dedi.

Küçükçekmece’yi daha kaliteli yol ağlarıyla buluşturmak için yol bakım
ve onarım çalışmalarını kentin ihtiyaç duyulan noktalarında sürdürdük-
lerini ifade eden Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Komşularımızın modern,
konforlu ve güvenli bir yolculuk yapabilmeleri için en başta hayatlarını
kolaylaştırmak için yol çalışmalarını çok önemsiyorum” dedi.

Küçükçekmece’yi daha kaliteli yol ağlarıyla buluşturmak için yol bakım
ve onarım çalışmalarını kentin ihtiyaç duyulan noktalarında sürdürdük-
lerini ifade eden Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Komşularımızın modern,
konforlu ve güvenli bir yolculuk yapabilmeleri için en başta hayatlarını
kolaylaştırmak için yol çalışmalarını çok önemsiyorum” dedi.

Küçükçekmece’yi daha kaliteli yol ağlarıyla buluşturmak için yol bakım
ve onarım çalışmalarını kentin ihtiyaç duyulan noktalarında sürdürdük-
lerini ifade eden Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Komşularımızın modern,
konforlu ve güvenli bir yolculuk yapabilmeleri için en başta hayatlarını
kolaylaştırmak için yol çalışmalarını çok önemsiyorum” dedi.

Küçükçekmece’yi daha kaliteli yol ağlarıyla buluşturmak için yol bakım
ve onarım çalışmalarını kentin ihtiyaç duyulan noktalarında sürdürdük-
lerini ifade eden Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Komşularımızın modern,
konforlu ve güvenli bir yolculuk yapabilmeleri için en başta hayatlarını
kolaylaştırmak için yol çalışmalarını çok önemsiyorum” dedi.

Küçükçekmece’yi daha kaliteli yol ağlarıyla buluşturmak için yol bakım
ve onarım çalışmalarını kentin ihtiyaç duyulan noktalarında sürdürdük-
lerini ifade eden Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Komşularımızın modern,
konforlu ve güvenli bir yolculuk yapabilmeleri için en başta hayatlarını
kolaylaştırmak için yol çalışmalarını çok önemsiyorum” dedi.

Büyükçekmece Kültürpark Kemal Sunal
Amfi Tiyatro’yu dolduran binlerce hayra-
nına unutulmaz bir gece yaşatan Mosso,

farkı tarzı ve yorumuyla da büyük beğeni topladı.
Melek Mosso’yu dinlemek için erken saatlerde amfi
tiyatroya gelen ancak yer bulmayan binlerce hayranı
için Kültürprak’a dev ekranlar kuruldu. Zaman
zaman genç hayranları ile birlikte şarkılarını söyleyen
Melek Mosso, Uluslararası İstanbul Büyükçekmece
Kültür ve Sanat Festivali gibi büyük bir organizas-
yonda sahne almaktan dolayı çok mutlu olduğunu
söyledi. Mosso, festivalin bugüne kadar gördüğü en
iyi festivallerden biri olduğunu belirterek, kültür ve
sanat verdiği değerden ötürü Büyükçekmece Belediye
Başkanı Dr. Hasan Akgün’e teşekkür etti. Büyükçek-
mece Belediye Başkanı ve Uluslararası İstanbul Bü-
yükçekmece Kültür ve Sanat Festival Komite Başkanı
Dr. Hasan Akgün, Melek Mosso’ya birbirinden güzel
şarkılarıyla festivale verdiği katkıdan ötürü teşekkür
ederek çiçek takdim etti. Gecenin ilerleyen saatlerine
kadar devam eden konsere katılan Büyükçekmeceliler
unutulmaz bir gün yaşadı. BARIŞ KIŞ

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık En-
gelliler Sarayı’nın kursiyerlere yönelik düzen-
lediği sosyal ve kültürel geziler devam ediyor.

Engellilerin son gittikleri yer ise dünyanın farklı ülkele-
rinde ilgi ile takip edilen ve kısa süre önce İstanbul’da
açılan "Robotlar Şehri" müzesi oldu. Yeni nesil müze
olarak da adlandırılan Robotlar Şehri’nde başta Las
Vegas, Pekin, Berlin, Milano ve Tokyo'daki sergilerden
en son robot modelleri olmak üzere dünyanın her yerin-
den 85 farklı robot yer alıyor.

Heyecanlı anlar yaşandı

Müzeyi ziyaret eden çocuklar, dünyada fenomen olmuş
robotlarla tanıştı. Kişinin cinsiyetini, yaşını tahmin
eden, bulunduğu odanın haritasını nasıl çıkartacağını
bilen ve yolundaki engellerden kaçan akıllı robot Crui-
ser, Youtube videolarında fenomen olmuş robot köpek,
Japonya’da insanları havaalanında karşılayan ve “Ge-
zegendeki en şirin robot” unvanını alan Pepper, özel ço-
cukların ilgisini çekti. 30 dakikada bir sergilenen 4 teknik
performans gösterisi ile heyecanlı anlar yaşayan engelli-
ler, sanal ve artırılmış gerçekliğin 11 alanını test etme
fırsatı buldu. HACER KÖSE

Süleymanpaşa Belediyesi, Yükseköğretim
Kurumları Sınavı’nda (YKS) başarılı olarak ter-
cih yapmaya hak kazanan öğrencilere tercih da-

nışmanlığı hizmeti başlattı. Tekira AVM giriş katında
kurulan stantta, Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdür-
lüğü ve Namık Kemal Üniversitesi desteği ile ücretsiz olarak
tercih desteği hizmeti veriliyor. YKS’de barajı geçerek tercih
yapacak olan öğrencilere tamamen ücretsiz olarak verilen
tercih danışmanlığı hizmeti, uzman eğitmenler ve rehber öğ-
retmenler tarafından veriliyor. 1-5 Ağustos tarihleri arasında
devam edecek olan Üniversite Tercih Danışmanlığı Hizmeti,
10.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Süleyman-
paşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, YKS tercihi yapacak
olan öğrencilere çağrıda bulunarak, şu açıklamayı yaptı:
“Geleceğimizin teminatı gençlerimizin yükseköğrenim ter-
cihlerini en doğru biçimde gerçekleştirmelerine yardımcı
olmak amacıyla, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve
Namık Kemal Üniversitemiz işbirliğinde sunduğumuz Üni-
versite Tercih Danışmanlığı Hizmetimiz, beş gün boyunca
Tekira AVM'de kurulan standımızda veriliyor. Üniversite
adayları, uzman hocalarımızdan 10.00-17.00 saatleri 
arasında danışmanlık desteği alabilir. 

Büyükçekmece’yi coşturdu
23. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nin Halk Konserleri etkinliğinde
sahneye çıkan Melek Mosso, birbirinden hareketli şarkısıyla festival coşkusunu ikiye katladı    

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık 
Engelliler Sarayı kursiyerleri, İstanbul’da
açılan Robotlar Şehri müzesini ziyaret etti.
Fenomen robotlarla tanışan özel çocuklar,
yapay zeka bölümünde ilgi çekici ve şaşır-
tıcı olayları deneyimleme fırsatı yakaladı

Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nin uluslararası
yarışmaları arasında önemli bir yer tutan Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf
Yarışması’nda ödül almaya hak kazanan fotoğrafçılara ödülleri törenle verildi
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H er ay yaşanan ama bir sonuç alınamayan şu en-
flasyon rakamları gene kafaları karıştırdı.AKP ik-
tidarı 2021 Eylül ayında yüzde 19,58 olan

enflasyonu yüzde 80’e çıkararak son 24 yılın rekorunu
kırdı.  TÜİK Temmuz 2022 aylık enflasyonu %2,3 yıllık
%79,60 olarak açıkladı ve büyük bir şans ve tesadüf ile %
80’nin altında kaldı. (Beklentiler en az yıllık %80 idi). İTO
enflasyonu aylık %4, yıllık % 99, Enag enflasyonu aylık
%5,03 yıllık % 176,04 olarak açıkladı. Dostlar !. Yüzde
79,60’lık enflasyon bir Erdoğan başarısıdır.'Faiz sebep en-
flasyon neticedir'  değil mi. Aldık rakamı gördük neticeyi.
Enflasyonu böyle şaha kaldırmak her babayiğitin harcı de-
ğildir. Bakın ülkede tüketici enflasyonu: %79,6 Üretici en-
flasyonu: %144,6 Fark 65 puan! Birde şu var TÜİK'in
yüzde 79.6 sına karşı ENAG'ın yğüzde 176.04'ü var. Yahu
100 puanlık far olur mu...? Biri yalan söylüyor..Bakın ge-
cikmeli de olsa tüketiciye geçer bu fark.'Havalar ısınır fiyat-
lar düşer' diyorlardı ama. Resmî enflasyon yüzde 80’e
dayandı.

Bedeli çok ağır oluyor

AKP iktidarının yanlışlarının faturasını tüm yurttaşları-
mız çok ağır ödüyor. Asgari ücretlinin "evine hırsız girdi" de-
mişler; "Üzerine kilitleyin kapıyı, açlıktan ölsün mendebur.."
denmiş gibi halimiz budur. Benim çağrım da şudur ki
"TÜİK mağazalar açsın her alışverişi onlardan yapalım."
Neden derseniz  TÜİK fiyatlarında ürünleri bulamıyoruz pi-
yasada arkadaş. Peki sizin çarşıda, pazarda, markette his-
settiğiniz  enflasyon kaç? Her ürünün % 400 artığı
ortamda enflasyon % 79,6 hesaplamayı nerde yapıyorlar ?
TÜİK bizimle eğlenir kesinlikle.TÜİK enflasyonu yüzde
80’nin altında tutmayı kendince başarmış oldu. Zamlar
metre metre, TÜİK enflasyonu milim milim ilerliyor. Bizde
öyle ama bakın bir örnek vereyim.  Uganda enflasyon % 8.
Uganda' nın ümmet,  beka, dünya tarafından kıskanılma,
dış güçlerin ve Allah'ın fiyatlara müdahale sorunu yok nor-
maldir. Ama vallahi artık sıkıldık aptal yerine konulmakta

Bir ülkeyi sıfırlamak istiyorlar

Olan bitenin farkında mısınız ? Dostlar. Sadece Türk Li-
rası değer kaybetmedi Milli değerlerin, milli tarihin, milli
kahramanların, milli bayramların, milli birlik duygun “sı-
fırlansın” istendi. Sadece alım gücün yok olup,
erimedi.Özgür, çağdaş bir gelecek kurma çaban da taru-
mar edilmek istendi. Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-
ÜFE) 2022 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde
144,61, aylık yüzde 5,17 arttı. Enflasyon en büyük halk
düşmanıdır. Bu halk düşmanını bu kadar kısa sürede, bu
kadar hızlı şahlandırmak ancak özel çabayla olurdu.Özel
bir çabayla enflasyonu şahlandırdılar. Cumhuriyet tarihi-
mizde enflasyonun bu kadar hızlı şaha kalktığı bir başka

dönem yok. Bu eser Erdoğan'ın. Ve partisi AKP'nindir. En-
flasyon rakamlarına bu kadar işkence yapılan bir başka
dönem de yok. İTO Ücretliler Geçinme ve TÜİK Tüketici
enflasyonu arasındaki makas, daha önce hiç bu kadar açıl-
madı.Böyle bir durumla da ilk kez karşılaşıyoruz.Yıllık en-
flasyonun yüzde 80 olması, fiyatların önceki yıla göre
ortalama yüzde 80 arttığını, yani geçen yıl 1000 TL'ye alı-
nan bir mal sepetinin bu yıl ancak 1800 TL'ye alınabilece-
ğini gösterir. Ekonominin evrensel bilimsel esaslarla
yönetilmemesi sebep, hayat pahalılığı sonuçtur.

Olanların hepsi AKP'nin eseri

Enflasyona bir parantez açıp başka  bir derde dokunalım
isterim. Bunlar  kira öder gibi ev sahibi yapma vaadiyle iş
başına geldiler. Milleti 20 yılda ev alır gibi fahiş kiralar
öder hale düşürdüler. Şimdi yeniden kira öder gibi ev sahibi
yapma vaadini torbadan çıkardılar.  Ama harç bitti yapı
paydos. Geçmiş olsun. Geldikleri gibi gitmekteler."Verin
kardeşinize yetkiyi faizle, onla bunla nasıl uğraşılır görün"
sözünün üzerinden 49 ay geçti. Bu 49 ayın 43'ünde ekono-
mik güven kritik eşik 100'ün altında kaldı.AKP Hüküme-
tine hiç güven kalmadı. Hep söylüyoruz:"Güven ruh gibidir.
Terk ettiği bedene dönmez."Erdoğan'ın "Herkesin altında
maşallah arabası da var, iftihar ediyoruz" adlı çalışması ki
o da koskoca bir yalan Dostlar. Avrupa Birliği'nde her 1000
kişiye düşen araç sayısı 560, Türkiye'de her 1000 kişiye
araç sayısı 157. Avrupa'da sonuncuyuz. Hep diyoruz: Sa-
raydakiler; İktidardakiler bu milletin halini görmüyor, mil-
letin halini bilmiyor.

Ekonomi uçacaktı hani...

Tek adamlı AKP  rejiminin dördüncü yılında konutlarda
elektrik düşük kademede yüzde 258, yüksek kademede

yüzde 400; doğalgaz ise yüzde 362 oranında zamlandı. 10
kere elektrik, 16 kere doğalgaz zammı yapıldı. Parlamenter
sistemin son bularak tek adam rejimi geçilen 9 Temmuz
2018 tarihinin 4. yılında vatandaşın enerji faturalarının kat-
landı. İktidarın yeni sistemde ‘hızlı ve etkin kararlar alına-
cağı’ vaadi yalnızca faturalara yapılan zamlarla hayat
buldu. Son dört yılda vatandaşın temel ihtiyacı olan enerji
faturalarına oldukça hızlı ve etkin zamlar yapıldı. Temmuz
2018’den bu yana elektrik faturası 10 kez zamlanarak
düşük kademede yüzde 258, yüksek kademede yüzde 400;
doğalgaz faturası da 16 kez zamlanarak yüzde 362 ora-
nında arttı. Yeni sistemle ekonomi uçacaktı, ancak uçuşa
geçen vatandaşın enerji faturaları oldu. Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın yemin etmesiyle parlamenter sis-
temden tek adam rejimine resmen geçildiği 9 Temmuz 2018
tarihinin üzerinden 4 yıl geçti. İktidarın ekonomiyi uçurma
vaadiyle değiştirdiği sistemde asıl uçanın faturalar oldu.

Elektrik 10 kez zamlandı

Tek adam sisteminin resmen başladığı 4 yıl içerisinde elek-
trik faturaları 10 kez zamlandı. EPDK’nın ilan ettiği tarifeye
göre 1 Ağustos 2018’de yüzde 9, 1 Eylül 2018’de yüzde 9, 1
Ekim 2018’de yüzde 9 zam yapıldı. 1 Ocak 2019 tarihinde
yüzde 10 oranında indirim yapılan konut tarifesi 1 Temmuz
2019’da yüzde 15, 1 Ekim 2019’da yine yüzde 15 zam ora-
nında zamlandı. Konut tarifesine 1 Ekim 2020’de yüzde
5,75, 1 Ocak 2021’de yüzde 6, 1 Temmuz 2021’de yüzde
15 oranında zam yapıldı. Kademeli tarifeyi zam aracına dön-
üştüren iktidar; 1 Ocak 2022 tarihinde düşük kademeye
yüzde 51, yüksek kademeye ise yüzde 127 oranında zam
yaptı. Yüzde 10 oranındaki KDV indiriminin ardından ikti-
dar son olarak 1 Haziran 2022 tarihinde konut tarifesine
yüzde 15 oranında yeni bir zam daha yaptı

Elektrikte artış yüzde 258

Elektrikte yapılan 10 zam 2019 yılındaki indirim ile
2022 yılındaki KDV indirimi kümülatif olarak hesaplandı-
ğında artış düşük kademede yüzde 258; yüksek kademede
ise yüzde 400 oldu. Buna göre tek adam rejiminin yürür-
lüğe girdiği Temmuz 2018 tarihinde ortalama 250 kilovat
saat olarak gerçekleşen bir aylık tüketimde 125 lira fatura
ödeyen bir ailenin elektrik faturası aynı tüketimi yapmasına
karşın zamların ardından yaklaşık 350 liraya çıktı.

Doğalgaz 16 kez zamlandı

Parlamenter sistemin sona ererek resmen tek adam reji-
mine başlanan 9 Temmuz 2018 tarihinden bu yana konut-
larda doğalgaza yapılan zamlar ise vatandaşı adeta yaktı.
BOTAŞ’ın ilan ettiği tarifeye göre doğalgaza konutlarda 1
Ağustos 2018’de yüzde 9, 1 Eylül 2018’de yüzde 9, 1 Ekim
2018’de yüzde 9 oranında zam yapılırken; 1 Ocak 2019 ta-
rihinde yüzde 10 indirim yapıldı. Doğalgaza 1 Temmuz
2019’da yüzde 15, 1 Ağustos 2019’da yüzde 15, 1 Eylül
2019’da yüzde 15 oranında zam yapıldı. Doğalgaz 1 Ocak

2021’den 1 Haziran 2021’e kadar 6 kez yüzde 1 oranında
zamlandı. Doğalgaza 1 Temmuz 2021’de yüzde 12 ora-
nında yine zam geldi. Doğalgaza konut tarifesinde 1 Ocak
2022’de yüzde 25; 1 Nisan 2022’de yüzde 35 ve son olarak
1 Haziran 2022’de yüzde 30 oranlarında zam yapıldı.

Doğalgazda artış yüzde 362

Buna göre tek adam rejiminin hayata geçtiği Temmuz
2018 tarihinden bu yana doğalgaza konut tarifesinde 4 yıl
içerisinde 16 kez zam, bir kez de indirim yapıldı. 4 yılda
doğalgaza yapılan 16 zam ve bir indirim kümülatif olarak
hesaplandığında toplam artış yüzde 362 oranında gerçek-
leşti. Soğuk havalarda ortalama bir aylık tüketime denk
gelen 300 metreküp kullanımın tek adam rejiminin başla-
dığı Temmuz 2018 tarihli tarifeye göre faturaya yansıması
yaklaşık 350 lira olurken; 3 yılda yapılan zamlarla bu fatu-
ranın tutarı kullanım oranı değişmeksizin bugün 1600 li-
rayı geçti.

Ekonomi uçacaktı faturalar uçtu

İktidar sözcüleri tek adam rejimine geçişte “yeni sis-
temle etkin ve hızlı kararların alınacağı” ve “ekonominin
uçuşa geçeceği vaadinde” bulunuyordu. Tek adam rejimine
geçiş öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan
‘Siz bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra bu faizle,
şunla, bunla nasıl uğraşılır göreceğiz’ demişti. Anlaşılan uğ-
raşılan tek şey faturalar oldu. Yeni sistemde ‘hızlı ve etkin
kararlar alınacağı’ vaadi de faturalarda hayat buldu. İkti-
dar gerçekten de 4 yılda vatandaşın temel ihtiyacı olan
enerji faturalarına oldukça hızlı ve etkin zamlar yaptı. Tem-
muz 2018’den bu yana elektrik faturası 10 kez zamlana-
rak düşük kademede yüzde 258, yüksek kademede yüzde
400; doğalgaz faturası da 16 kez zamlanarak yüzde 362
oranında arttı. Yeni sistemle ekonomi uçacaktı, ancak
uçuşa geçen vatandaşın enerji faturaları oldu. Ama bunlara
rağmen  TÜİK, yıllık enflasyonu yüzde 80'in altında tuttu

Sıralı zam listesi

Son bir yılda vatandaşın temel ihtiyaçlarının neredeyse
tümü zamlandı.AKP iktidarının zam listesini çıkardı. CHP
Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, “Normalde
temel ihtiyaç olan ürünler bu iktidar döneminde lüks haline
geldi” dedi. TÜİK verilerine göre geçen yıl ağustos ayında
ortalama 0.92 lira olan bebek bezinin adet fiyatı bugün 2.5
liraya çıktı. Yeni doğan bir bebek için günde ortalama 10
adet bez tüketildiğinden hesapla, bir yıl önce aylık bez mas-
rafı 276 lirayken bugünkü masrafın 750 liraya ulaştığını
belirten Tutdere, “Yüzde 171 artış oldu. Masraf bebekten
daha hızlı büyüyor” dedi.

SON SÖZÜM ;  “Bizi yok edecekler şunlardır: İlkesiz si-
yaset; vicdanı sollayan eğlence; çalışmadan zenginlik; bilgili
ama karaktersiz insanlar; ahlâktan yoksun bir iş dünyası;
insan sevgisini alt plana itmiş bilim; özveriden yoksun bir
din anlayışı.” Gandhi

Oktay APAYDIN
apaydinoktay@gmail.com

damgaweb@gmail.com

Ekonomi yerlerde faturalar uçuyor

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1668208)

İSTANBUL MEDENIYET ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ 
VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI'NDAN

BİNA YIKIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İhale Konusu: İstanbul Medeniyet Üniversitesine Ait İstanbul İli, Kadıköy İlçesi Merdivenköy Mah. 1270 Ada
12 Parselde Bulunan Eski Rektörlük Binası ile Yemekhane Eklentisinin temelleri dâhil saha içinde bulunan
diğer betonarme yapılarının da ( kaide, sömel vb.) yıkılması.

İhale Tarih ve Saati : 11/08/2022 tarihi perşembe günü saat: 10:30  
İhalenin Yapılacağı Yer : Ünalan Mah. Göztepe Kavşağı Yanı D-100 Karayolu 34700 

ÜSKÜDAR / İSTANBUL
İlgili /Birim : Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
İlgili Telefon ve faks : 0216 280 33 33 / 0216 280 2021
İlgili E-Posta : yakup.godak@medeniyet.edu.tr
İhale Türü/Usulü : Kapalı teklif açık arttırma usulü (2886/35-a)
Son teklif verme tarih ve saati : 11/08/2022 tarihi perşembe günü saat: 10:30  

Son Teklif verme yeri : Ünalan Mah. Göztepe Kavşağı Yanı D-100 Karayolu 34700 Üsküdar / 
İSTANBUL” adresinde bulunan “İstanbul Medeniyet Üniversitesi Kuzey 
Yerleşkesi BİLTAM binası Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı.

İşin Süresi : İhaleye konu işin süresi, toplam 45 (kırkbeş) takvim günüdür.  (İşin süresi 
sözleşmenin imzalandığı, idare tarafından yüklenicinin kendisine veya 
tebligat için gösterdiği adrese tebliğ tarihinden itibaren 5 (beş) takvim günü
içinde “Yer Teslim Tutanağı düzenlenmek suretiyle işe başlanacaktır.)

Muhammen Bedeli : 1.160.000,00-TL
Geçici Teminat : 34.800,00-TL
Şartnamenin görülüp, satın alınabileceği yer: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire
Başkanlığının https://yapiisleri.medeniyet.edu.tr/tr web adresinden bedelsiz temin edilecektir. Ayrıca İdarece
doküman satışı yapılmayacaktır.
İhaleye Katılabilme Şartları
Madde-11- İhaleye katılacak istekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 5’inci Maddesindeki şartlara sahip
olacak ve aşağıda belirtilen belgeleri sunacaklardır: 

1- Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
2- Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları

dışındaki teminatların İstanbul Medeniyet Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın T.C. Ziraat 
Bankası A.Ş. Çemenzar Şubesi TR22 0001 0009 0058 8569 1950 01 IBAN numaralı hesabına (Açıklama
kısmına para yatırma gerekçesi ve Vergi/T.C. numarası belirtilmelidir.) yatırıldığını gösteren makbuz, 

3- İkametgâh belgesi ve Nüfus cüzdan sureti yada T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”,
“Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı (Gerçek kişiler)

4- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi; (2022 yılında
alınmış olması)

a. Gerçek kişi olması halinde Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir
belge, (2022 yılında alınmış)

b. Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi
Odasından alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (2022 yılında alınmış)

c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki
esaslara göre temin edecekleri belge

5- İmza Sirkülerini;
a. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi
b. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
c. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)

fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,
6- İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli 

vekâletnameleri ile vekilin imza sirküsü,
7- Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen Yapı araçları taahhütnamesi,
8- Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen Teknik personel taahhütnamesi,
9- İş Ortak girişim beyannamesi (İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyanna-

mesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi, ihale üzerinde kaldığı takdirde ortaklık sözleşmesi) verilir. Ayrıca
Ortaklığın bütün ortakları İdare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalaya-
caklardır.

10- Kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (3) bendinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına 
ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge,

İhale hakkında detaylı bilgi ve belgeler ihale dokümanında mevcuttur. İlan olunur. 

Ayçiçek yağı uçtu

Ülkeyi muhalefet
mi yönetiyor

Ayçiçek yağının litresinin 2021
Ağustos ayında 19 lira 27
kuruş idi. Bugün ise raflarda
48.5 lira. Ayçiçek yağında bir
yılda yaşanan artış yüzde 160”
Ağustos 2021'de 500 lira olan
gram altın yüzde 100 artışla
bugün 1.000 liraya dayand.
Dostlar ancak ayçiçek yağı
zammı altını geçmiş durumda.
Geçen yıl ağustos ayında kilo-
gram fiyatı 5.82 TL olan toz
şeker yüzde 320 artışla 26 lira
90 kuruşa, 0.88 TL olan yu-
murtanın adet fiyatı 2.79 TL'ye
kadar, kilogram fiyatı ortalama
5.37 TL olan buğday unu orta-
lama 31 TL'ye kadar, 146 lira
olan 12 kilogramlık mutfak
tüpü 315 liraya, 6.43 TL olan 1
kilogram ekmek de yüzde 211
artarak 20 liraya çıktı.

Bugün gelinen nok-
tada sorumlu İktidar,
neden biliyor musu-
nuz? Çok israf edi-
yorlar. Bu kadar da
israf günah. İslami-
yette de böyle bir şey
yok. Bunlar hiç dü-
şünmeden har vurup
harman savuruyor.
İnsanlar yokluktan
vergi veriyor, asgari
ücretli vergi veriyor,
nereye gidiyor bu paralar? Türkiye’nin geliri
çok. Eğer dikkatli davranılırsa, dikkatli har-
canırsa düzelir ülke. Muhalefet mi idare edi-
yor memleketi?” İnsanlar akşam ne yemek
pişireceğini düşünüyor.Yarın akşam ne pişi-
receğini bilmiyor.Bu ülke çok hükümetler
gördü. Demireller, Ecevitler… Böyle bir şey
görmedi  Fakirlik de vardı ama bereket
vardı. 20 senedir başımızda olduklarına
göre sorunları onlar halledeceklerdi.  Bu işin
sorumlusu tabii ki iktidar. Bir insan iktidara
ne için geliyor? Katkı sunmak için. İnsanlar
da, halk da kendisine yetki veriyor. Bu yet-
kiyi düzgün kullanması gerekirken gelinen
süreçte düzgün kullanmadığı ortaya çıkıyor.
Akıl ve bilim ile hareket etmiyor. Bir şeyler
eksik. Neden sorumlunun muhalefet oldu-
ğunu söylüyorlar? Tipik bir politika her-
halde… Orada kalmak iradesinin dışında
bir irade geliştirmek akıllarına gelmiyor her-
halde. Makamlarından vazgeçemiyorlar
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Kılıçdaroğlu helalleşecek!

Beylikdüzü AK Parti İlçe Teşkilatının düzenlediği motivasyon yemeğinde konuşan
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, dünyanın artık Recep Tayyip
Erdoğan’ı yaşanan büyük problemleri çözen adam olarak gördüğünü belirtti

B eylikdüzü AK Parti ilçe
başkanlığı önceki akşam
Deniz Bahçe Düğün ve

Davet Salonu'nda teşkilat yöneti-
cilerine yönelik bir motivasyon ye-
meği tertipledi. Yemeğe AK Parti
İstanbul İl Başkanı Osman Nuri
Kabaktepe’nin yanı sıra, il başkan
yardımcıları İsmet Öztürk, Sevim
Sayım Madak, il yönetim kurulu
üyesi Tuncay Çokyaman, milletve-
kili Nevzat Şatıroğlu gibi isimlerde
katıldı.

Erdoğan'ı yine başkan
yapacağız

Yemekte bir konuşma yapan ve
teşkilat mensuplarına heyecanla-
rından dolayı teşekkür eden AK
Parti İstanbul İl Başkanı Osman
Nuri Kabaktepe, ‘AK Parti lideri

Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte
hep milletin yanında oldu. İzlediği
rota birilerinin istediği yol değil
kendi istediği rota oldu. Önü-
müzde önemli bir seçim var. Bu
seçimde halkın istediği mi olacak
yoksa dış güçler tarafından besle-
nen 6’lı masanın istediği mi ola-
cak. Biz AK Parti olarak herkesle
her yerde olacağımızın sözünü
verdik. Herkese 3 defa gidilecek
dedik öylede yapıyoruz. Yüz yüze
100 gün projemizle tüm ilçelerde
ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Tür-
kiye’ye hakikaten 20 yılda büyük
bir hizmet yaptık. Şişirdikleri algı
balonlarıyla halkımızı aldatmak
istiyorlar. 20 yıldır verdiğimiz dersi
yine vereceğiz. Yalanlarım mimarı
Kılıçdaroğlu ve yaveri İBB başka-
nıdır. İşten çıkarmayacağız deyip
14 bin kişiyi işten çıkaranlar, halkı
aldatanlar bunlardır. Bugünde

çıkıp bize bu konuda iftira atan
yine bunlar. Siz dedikodulara bak-
mayın. 3 yılda dünya sağlık, gıda,
savaş, kıtlık, enerji gibi krizler yaşı-
yor. İşte Recep Tayyip Erdoğan bu
sorunları çözen adam olarak gö-
rülüyor. Bizde üzerimize düşen
görevleri yapmaya devam edece-
ğiz. Bizim en büyük gücümüz teş-
kilatınız. Sizlere güveniyorum.
Teşekkür ediyorum. Recep Tayyip
Erdoğan’ı hep birlikte 2023 yılında
bir kez daha başkan yapacağız’ di-
yerek sözlerini tamamladı.

19 okul projemiz hazır

Yemeğin mimarı Beylikdüzü AK
Parti İlçe Başkanı Mustafa Gü-
naydın konuşmasında, ‘Tüm se-
çimleri kazandık yine öyle olacak.
Öyle bir kazanacağız ki kimse kay-
betmeyecek. Beylikdüzü AK Parti
teşkilatı olarak çok önemli çalış-

malara imza attık. İlçemizi yenile-
dik. Kamu kurumlarımızla iletişim
halimde olduk. Gençlerimizi as-
kere gönderirken onları yalnız bı-
rakmıyoruz. Doğum yapan
kardeşlerimizin yanında oluyoruz.
Esnaf ziyaretlerimizi sıklıkla ger-
çekleştiriyoruz. Çat Kapı progra-
mımızla çalmadık kapı, gönlüne
girmediğimiz hane kalmayacak.
Gençlik kollarında ki kardeşlerime
teşekkür ediyorum. Kadın kolları
yöneticilerimize özverilerinden do-
layı canı gönülden tebrik ediyo-
rum. Bu çalışmaları onlarla
birlikte gerçekleştiriyoruz. Bugüne
kadar ilçemiz için 19 okul proje-
lendirdik. Başlanan okullarımız
var. 2 tanesi inşallah bu dönem
eğitim-öğretim dönemine yetişe-
cek. Beylikdüzüne hizmeti geç-
mişte olduğu gibi yine AK Parti
getiriyor’ açıklamasında bulundu.

KaMu Personeli
Seçme Sınavı'ndaki
(KPSS) bazı sorula-

rın, Yediiklim Yayınları'nın de-
neme testlerindeki sorularla aynı
olduğu iddiaların ardından ince-
leme talimatı veren Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan,
ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ü
görevden aldı. AK Parti MKYK
üyesi Metin Külünk, KPSS'de
soruların çalındığı iddialarına
ilişkin olarak, "KPSS soruları
üzerindeki şüpheler, Sayın Cum-
hurbaşkanımızın DDK’yı tali-
matlandırması ve ÖSYM
Başkanının görevden alınması...

Demek ki YÖK, çok ciddi an-
lamda gözden geçirilmek zo-
runda!" yorumunda bulundu.
Külünk Twitter hesabından yap-
tığı paylaşımda, "YÖK ve üzerle-
rinde kuvvetli şüphe olan
üniversite yönetimleri, hem anla-
yış ve hem de bürokratik planında
FETÖ’den arındırılmalıdır. Sızıntı
ve saklanmış FETÖ unsurları,
gizlendikleri yerlerde Sayın
CB’mıza ve Cumhur İttifakı'na
karşı kirli operasyonlarına devam
etme peşindeler. Açık ve net! Fakat
YÖK Başkanı suskun. Öyleyse bu
köklü temizliğin YÖK’ten başla-
ması şarttır" ifadelerini kullandı. 

Temizlik YÖK’ten başlamalı

Problem Cozen
adam erdoGan

Erdoğan'ın yoldaşıyız
İstanbul Milletvekili Nevzat Şatı-
roğlu ise konuşmasında, ‘AK Parti
Türkiye’nin en büyük ailesidir. 20
yıldır milletinin yanında olan bo-
zulmayan ve birlikte çalışmaya
devam eden bir ailedir. Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan
önderliğinde ilerleyen kutlu bir da-
vanın ismidir AK Parti. Birlik ve be-
raberliğimiz daim etsin. Daim etsin
ki liderimiz Sayın Recep Tayyip Er-
doğan’a güç katsın. Recep Tayyip
Erdoğan’a güç vermek yoluna yol-
daş olmak en büyük görevimiz ol-
malıdır. 2023 önemlidir. Küresel
güçler Türkiye’nin güçlü olmasını
istemediler, istemezler. Artık itibar
kazanmış büyük bir ülke Türkiye.
Bize diz çöktürmeyecekler. Bu 
yüzden çok çalışmalıyız’ dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 'helalleşme'
kapsamında Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı
Uludere köyüne ziyaret gerçekleştirecek

KPSS'de soruların çalındığı iddialarını ve ÖSYM Başkanı Aygün'ün görevden alın-
masını değerlendiren AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk, "YÖK Başkanı suskun.
Öyleyse bu köklü temizliğin YÖK’ten başlaması şarttır" paylaşımında bulundu

CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu ve
eşi Selvi Kılıçdaroğ-

lu'nun Uludere köyüne bir ziyaret
gerçekleştireceği öğrenildi. Kılıçda-
roğlu, geçen aylarda Uludere kat-
liamında yakınlarını kaybeden
ailelerle telefonda görüşmüş; 'He-
lalleşmemiz lazım' diyerek mezar-

lık ziyaretinde bulunmuştu. Kılıç-
daroğlu, ailelere şunları söylemişti.
“İki değerli arkadaşımız orada,
Roboski’de yaşanan olayı, yaşa-
nan dramı TBMM’de dile getirdi-
ler. Dolayısıyla kamuoyunun bu
konuda dikkatini çektiler. Bütün
annelerin ellerinden öpüyorum;
selamlarımı, saygılarımı iletiyo-

rum. Her zaman her yerde onların
hakkını hukukunu savunmak gör-
evimizdir. Bütün annelere mutlu
bir yıl diliyorum, mutsuz olmasın-
lar. İnşallah bütün yaşadıkları so-
runları bir şekilde çözeceğim. Evlat
acısını biliyorum, evlatların geri
gelmesi de mümkün değil ama 
onlarla helalleşmemiz lazım.”

MHP'nin '2023'e Doğru: Aday
Belli, Karar Net' temalı açık hava
toplantılarının gelecek ayki tak-

vimi belli oldu. Milliyetçi Hareket Partisi
(MHP) 2023 seçimleri için 4 Eylül'de sa-
haya inecek.MHP açıklamasına göre, açık
hava toplantıları 4 Eylül'de Sivas'ta, 11 Ey-
lül'de Bursa'da, 18 Eylül'de Kayseri'de, 25
Eylül'de Erzurum'da gerçekleştirilecek. Bu
mitinglere çevre il teşkilatları da katılım sağ-
layacak. MHP mitinglerini "2023'e Doğru:
Aday Belli Karar Net" sloganıyla yapacak.

MHP sahaya iniyor
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İ stanbul'da son günlerde sivrisi-
neklerde artış dikkat çekiyor.
Birçok mahallenin sakinleri siv-

risinekten rahatsız. O mahallelerden
biri de Avcılar Yeşilkent Mahallesi.
Mahalle sakinleri, yakındaki dere ne-
deniyle artan sivrisineklerin soktuğu
çocuklarda kaşınma sonrası yaralar
oluştuğunu söyledi. Sivrisineklerin
soktuğu çocukların bacakları ve kol-
larında oluşan yaraları gösteren ma-
halle sakinleri, durumun çözümü
için yetkililere seslendi. Cerrahpaşa
Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji
Anabilim Dalı, Tıbbi Viroloji Bilim
Dalı Başkanı Prof. Dr. Kenan Mi-
dilli, artan sineklerin 'Aedes' ve
'Culex' türü olduğunu belirtti. Mi-
dilli, sadece ilaçlama yönteminin ba-
şarılı olmadığını söyledi.

Sineklerde ciddi artış oldu

Midilli, iklim değişikliği ile birlikte
özellikle sivrisineklerde artış oldu-
ğunu belirterek,  "Sivrisinekler çok
fazla hastalığa vektörlük yapıyorlar,
bunları taşıyorlar ve sokarken de in-
sanlara bu hastalıkları bulaştırıyor-
lar. İstanbul için önemli olan iki cins

var. Biri daha önce de burada var
olan Culex cinsi. Culex cinsi ile özel-
likle Batı Nil Ateşi bulaşabiliyor.
Daha önce Türkiye'de vakalar oldu
ancak 2020 yılından beri Türkiye'de
vaka yok. Kuşlardan kan emen
Culex cinsi sivrisinekler insanlara da
bulaştırabiliyorlar ama insanlar tek-
rar hastalığın yayılmasında rol oyna-
mıyorlar. Batı Nil Ateşi'nin büyük bir
çoğunluğu basit bir gribal enfeksi-
yon bulgularla kendi kendine iyileşen
hastalık tablosu geliştiriyorlar"
dedi.İlaçlama yöntemi başarılı ol-
muyorProf. Dr. Kenan Midilli, ilaç-
lama yöntemi ile sonuç elde
edilmeyeceğini belirterek, "Aedes
cinsi sivrisinekler, özellikle daha ön-
celeri Afrika ve Asya'da yaygın ola-
rak bulunan sineklerdir. Bunlar da
zika virüsünü bulaştıran sineklerdir.
Özellikle dünyada araba lastiklerinin
dolaşımının artmasıyla birlikte bu
sivrisinekler yayıldı. Önce 1960 yılla-
rında İtalya'da girdi. Bize 2010 yı-
lında batı sınırından giriş oldu. Şu
an neredeyse tüm kıyılarımıza yayıl-
mış durumda. İlaçlama yöntemi ter-
cih edilen yöntemlerden bir tanesi
ama uzun vadeli başarılı olan bir
yöntem değil. Çok çeşitli yöntemle-

rin bir arada kullanılması gerekiyor.
Sivrisinekler, yumurtalarını su biri-
kintilerine bırakıyorlar. Su birikintile-
rinin yok edilmesi lazım. Araba
lastiklerinin içindeki sular, saksı dip-
lerinin içinde kalan sular gibi alanları
bile çoğalmak için kullanabiliyorlar.
Etraftaki su birikintilerini kurutmak
lazım. Bataklıkların kurutulması
lazım, biyolojik yöntemler var, sivri-
sinek larvalarını yiyen balıklar var
ama ilaçlama yöntemi çok geçerli bir
yöntem değil çünkü çok agresif bir
yöntem. İzlenmesi ve gerekli olan
asıl kaynakların kurutulması gereki-
yor" diye konuştu.

İlaçlama yetersiz kalıyor

Sivrisineklerden dolayı gece uyuma-
dan önce camlarını kapattıklarını be-
lirten mahalle sakini Orhan Akyıldız,
"Normalde bu sivrisinekler aşağıdaki
dereden geliyor. Dereden sonra
daha çok çoğaldı. Dereye bakmıyor-
lar. Yılanlar bile evlerin kenarlarına
geliyor. Torunlarım var geceleri sivri-
sinek olduğu zaman duramıyoruz.
Bir araba ilaçlamak için geliyor ama
herhalde yetersiz geliyor. Akşamları
pencereleri açamıyoruz çünkü çıkar
oluyor" diye konuştu.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1670017)

Atatürk Havalimanı Taksi Yolu Asfalt Onarımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu mad-
desine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alına-
caktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN :2022/766294
1-İdarenin
a) Adı :DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)
b) Adresi :EMNİYET MAHALLESİ MEVLANA BULVARI (KONYA YOLU 

ÜZERİ) NO: 32 06560 - YENİMAHALLE/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası :3122042846 - 3122128158
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve 
e-imza kullanılarak indirilebileceği 
internet sayfası :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı :Atatürk Havalimanı Taksi Yolu Asfalt Onarımı
b) Niteliği, türü ve miktarı :1 Adet -(Projeleri ve diğer teknik dokümanlarında belirtili 

miktarlarda inşaat imalatları) Atatürk Havalimanı Taksi Yolu 
Asfalt Onarımı - YapımAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale
dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :Atatürk Havalimanı / İSTANBUL
ç) Süresi/teslim tarihi :Yer tesliminden itibaren 50 (Elli) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içindeyer 

teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :23.08.2022 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri 
(e-tekliflerin açılacağı adres) :Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No:32 06560 

Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunan DEVLET HAVA 
MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın Alma
ve İkmal Dairesi Başkanlığı İhale Salonu

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 his-
sesine 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:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100
oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
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:
Bu ihalede, 19.06.2018 tarihli ve 30453 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Yapım İşlerinde Benzer İş
Grupları Tebliği"nde yer alan AV grubu işlerin benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
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 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

30.11.2013 tarihli ve 28837sayılı Resmi Gazetenin ''Çeşitli ilanlar'' başlıklı bölümünde (sayfa 114) Dev-
let Hava Meydanları İşletmesi için N değeri alt yapı işlerinde 1 olarak alınacağı belirtilmektedir. Atatürk
Havalimanı Taksi Yolu Asfalt Onarımı işinde benzer iş olarak belirlenen AV grubu işlerine ait sınır
değer katsayısı N=1 olarak alınmıştır.

ATATÜRK HAVALİMANI TAKSİ YOLU ASFALT ONARIMI
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

YAKUP TEZCAN

ISTANBUL’DA
‘AEDES’ TEHDIDI
ISTANBUL’DA
‘AEDES’ TEHDIDI
ISTANBUL’DA
‘AEDES’ TEHDIDI
ISTANBUL’DA
‘AEDES’ TEHDIDI
ISTANBUL’DA
‘AEDES’ TEHDIDI
ISTANBUL’DA
‘AEDES’ TEHDIDI
İstanbul'da 'Aedes' türü sivrisineklerde artış yaşanıyor. Özellikle zika virüsü 
bulaştıran 'Aedes' türü sivrisineklerle mücadelede ilaçlamanın yeterli olmadığı
belirtiliyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tıbbi Viro-
loji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kenan Midilli, "İlaçlama uzun vadeli başarılı olan
bir yöntem değil. Çok çeşitli yöntemlerin bir arada kullanılması gerekiyor" dedi

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tıbbi Viroloji Bilim
Dalı Başkanı Prof. Dr. Kenan Midilli, artan sineklerin 'Aedes' ve 'Culex' türü oldu-
ğunu belirtti. Midilli, sadece ilaçlama yönteminin başarılı olmadığını söyledi.

Hamallar kazan kaldırdı
BayrampaşaYaş
Sebze ve Meyve Halinde
çalışan hamallar eylem

başlattı.  İş bırakan hamallar aldık-
ları ücretlerin ve çalışma saatleri-
nin düzenlenmesini talep etti.
Bayrampaşa Yaş Sebze ve Meyve
Halinde çalışan hamallar, hal mü-
dürlüğü önünde eylem yaptı.
Grup, ıslık ve sloganlarla hal yöne-
timini istifaya çağırdı.  Hamalların
başlıca talepleri ise 1,5 lira olan
kasa taşıma ücretinin 2,5 liraya çı-

karılması, sigortalarının yapılması
ve çalışma saatlerinin düzeltilmesi
oldu. Grup adına konuşan Fatih
Ethemoğlu saat 21.00'da başlayan
mesailerinin değişmesi gerektiğini
söyleyerek, "Öncelikle halin açılış
ve kapanış saatlerinin düzeltilme-
sini istiyoruz. Biz gece 00.00'da
gelmek istiyoruz. Bizler çocukları-
mızı göremiyoruz. Hamaliye ücre-
tinin düzelmesini istiyoruz. Bugün
2 lira olsa da bu insanları kurtar-
mıyor. Bizim buradaki talebimiz

2,5 liradır. Biz bu ücretin altında
kesinlikle çalışmıyoruz. Biz bir de
sigorta istiyoruz. Dükkan sahipleri
sigortanın tamamını işçilere ödeti-
yorlar. Onca paralar kazanıyorlar.
Aslında bunun içinde çok şey var.
Kendi eşi çocuğu evde oturuyor
ama onları sigortalı gösteriyor.
Kalkıp işçinin sırtından geçiniyor.
Bununla da kalmıyor vergisini dev-
letten kesip cebine koyuyor. Yazık-
lar olsun dükkan sahiplerinin
tamamına" dedi. DHA
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G ökyüzünün muhteşem maviliği
içinde, Kars havalimanına anlık sü-
zülerek indiğimiz Doğunun Paris'i

Serhat şehrinin her mevsimi ayrı güzeldir.
Kars deyince akla, hamaset ve menkıbe di-
yarı gelir. Kars adı milattan önce 130-127
tarihlerine dayanır ve Türkçe isim alan en
eski ilimizdir.

Buyrun gezimize...
Muhteşem gökyüzünü seyrederken birden

bire havalimanına iniş ilk başta şaşırtabilir.
Bu arada eski adı Kars Havalimanı'nın 2015
yılında o dönemin başbakanı Ahmet Davu-
toğlu tarafından Bakanlar Kurulu kararı
Resmi Gazete'de, Kars Havalimanı'nın adının
Kars Harakani Havalimanı olarak 
değiştirilmiştir.

Kars'ın Rus Ordularına karşı kahramanca
savunulması sonucunda; kazanılan 1855
Kars Zaferi nedeniyle, Şehrimize verilen.
"Kars Zafer Madalyası" aynı zamanda 
Anadolu’da bir şehre verilen ilk Gazilik 
Madalyasıdır.

Kars, kışın giydiği beyaz paltosu ile göz
kamaştırırken yazın da gökyüzünü elini uzat-
san tutacakmışsın gibi yakın ve bir o kadar
da yöre insanın sevgi dolu sicaklığı, misafir-
perverliği, samimiyeti ile keyfi alem olur
gezmesi.

Gezimizi babamın rehberliğinde ve 
Fahrettin Güneş'in en sevdiğim türküsü 
Terekeme ile seyri alem ederken aklıma
gelen bir fıkrayı da paylaşmak isterim.

Terekemenin biri uçağa miner havada
uçah türbülansa girer bir iki sallananda 
terekeme başdıyer ey allahim meni sağ 
salamat  yere indir oruç tudajam,  gurvan
kesejem, fakir fukara yedirif geydirejem.

neyse ucah türbülanstan çıher yere güvenli
iniş yaper terekeme ter gan içinde uçahdan
iner. şafgayı çıhader terini siler birden yu-
harda verdiyi söz ahlına geler diyerki.

Ey gurvan olduğum görersen mi yuharda
da adamın ahlına nece sefiy sefiy şeyler
geler...

Ani Harabeleri

İlk gelişim değildi, çocukluk çağındaki
algı ile farklı bir bakış açısı ile olunca ilk kez
gelmiş gibiydim. Burada her türlü inanışa
göre yapılmış yapılar mevcut. Kilise, kated-
ral, cami gibi bir çok ibadet  yeri olmasından
dolayı, buraya Mabet’ler kenti de deniliyor.

M.Ö. 3000 yılından itibaren burası
yerleşim yeri olmuş ve 24 farklı uygarlık
burada hüküm sürmüş.

Türkiye-Ermenistan sınırına yakın 
Arpaçay nehri kenarında bulunuyor. Kuru-
luşu, M.Ö. 350-300 yıllarına dayanıyor. 

Ani, Hıristiyan Ermeni inanışına göre kut-
sal sayılıyor. Konumu açısından ipekyolu ge-
çişinde olması burayı daha da önemli  kılmış.
Şehir, defalarca gördüğü saldırılardan ve
depremlerden dolayı harabe halini almış.
Kentin merkezinde bulunan katedral, 
yunan haçı planında yapılmış daha sonra 
Alparslan tarafından camiye çevrilmiş.

Ani, Anadolu’ da Türklerin ele geçirdiği
ilk şehir olma özelliği taşıyor.

“1001 Kilise Şehri” olarak da anılan
Ani’de, bugüne kadar 40 kilise, şapel ve anıt
mezar tespit edilmiş. UNESCO Dünya 
Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Ani 
Harabeleri’nin, şimdilerde kalıcı listeye 
girebilmesi için uğraş veriliyor.

Öylesine çok hikâye var ki Ani kenti hak-
kında, insan gerçekten de bu coğrafyada çok
derin yaşanmışlıkların varlığını sezebiliyor.

Yalnızlığı ile kalan Ani için 
hikayelerden bir tanesi;

"Bir ırmağın ayırdığı iki ülke varmış. Biri-
nin tüccarları diğer ülkeye gelir giderlermiş.
Tüccarlarda ülkenin başında da iyi ve dürüst
yöneticiler varmış. İyi anlaşırlar, kimsenin
hakkı kimsede kalmazmış. Ama bir gün hü-
kümdar ölmüş, yerine başkası geçmiş. Tüc-
carlar gelip de hükümdarı değişmiş görünce,
bakmışlar ki adet usul de değişmiş. yetimin
hakkı yeniyor, masumun malı gasp ediliyor-
muş. yargıçların vicdanları alınıp satılıyor-
muş pazarlarda. Adalet de kalmamış mülk
de, kısacası. Kaybettikleri mala akçeye değil
de, taşlaşmış bu yüreklere vahlanan tüccar-
lar “taş kesilesiniz” diye beddua etmişler.
Aniden koca kent taş kesilmiş ve o günden
sonra şu isimle anılır olmuş: ani.”

Kars Kalesi

İlk defa Urartular tarafından inşa edildiği
tahmin edilen kalenin Saltuklular, Selçuklu-
lar ve Osmanlılar tarafından onarıldığı, ekle-
meler yapılarak birkaç defa inşa edildiği
bilinmektedir.

Kaleye araç ile ve yürüyerek çıkma 

imkanı bulunmakta. Kaleye çıktığınızda
demlenmiş çay eşliğinde, adeta ayaklarınızın
altına serilmiş hissi veren şehrin muhteşem
görüntüsünü seyredebilirsiniz. Akşamları 
isterseniz çevresindeki cafelerden ışıl ışıl 
görüntüsü ile şehri aydınlatan güzelliğini sey-
redebilir ya da kalenin alt tarafındaki çeşitli
yerlerinde, canlı müzik eşliğinde yapılan eğ-
lencelere eşlik edebilirsiniz. Keyifli vakit 
geçirmeniz garantilidir.

Çıldır Gölü

Her mevsimde gezilmesi, piknik yapılması
ile muhteşem doğası ile büyülü bir yerdir.
Çıldır Gölü’nde birçok kuş türü, memeli, 
sürüngen ve balık türü bulunmaktadır. Bazı
hayvanlar da özel koruma statüsündedir.
Angut kuşu ve Van Gölü martısı özel koruma
statüsünde olan hayvanlar arasındadır.

Kışın gölün donması, gölün yüzeyinde bir-
çok etkinliğin yapılmasını da sağlamaktadır.
Bu durumda da yerli ve yabancı turistler, son
derece eğlenceli dakikalar geçirmektedir.
Ayrıca yelken yarışları yapabilmekte ve atlı
kızaklarla gezintiye çıkabilmektedir.

Efsaneye göre;
Eskiden Çıldır Gölü’nün dibinde bir şehir

varmış. Buranın beyi Akçakala’da oturur-
muş. Çukurda kurulmuş olan bu şehrin,
dokuz burma musluklu çeşmesi varmış. 
Bey “Gece gündüz çeşmeden su alanlar
sakın çeşmeyi kapatmayı unutmasınlar
yoksa şehri su basar” demiş.

Şehirde kadın erkek bu buyruğa uyarmış.
Bir gün akşamın karanlığı basmışken çeşme-
den su doldurmakta olan bir kıza yedi yıldır
gurbette olan ağabeyin geldiğini müjdelemiş-
ler. Dokuz burma musluklu çeşmenin bir
musluğundan su dolduran kız, sevindiğinden
evine koşup giderken burmayı kapatmayı
unutmuş. O gece karanlığında çukur yerler-
deki evleri su basarken artık dokuz burmalı
çeşmenin yeri de belli olmaz hale gelmiş. Evi
biraz yüksekte olanlar işin farkına varınca
çoluk çocuğun elinden tutarak hiçbir eşya al-
madan yokuş yukarı kaçmışlar. Ertesi gün
şehirden ancak kilisenin kümbeti görülürken
akşama kadar onlarda sular altında kalmış.
Şehirden sağ kurtulup kaçanlar Akçakala
adasına gelmişler. Çıldır Gölü işte dibindeki
o dokuz burmalı çeşmenin suyundan ortaya
çıkmıştır. Eğer (güneydeki) Taşbaşından bu
gölün ayağı Zarşat’a doğru akmasaydı 
Akçakala adası ile öteki köyleri su basardı.

Peynir Müzesi

Türkiye'de ilk ve Dünya'daki en büyük pey-
nir müzesidir. 20'nin üzerinde peynir çeşidine
ev sahipliği yapan Kars'ta her sokakta peynir
mağazasını rahatlıkla bulabilirsiniz.Müzede
ahır bölümü, içi süt dolu güğümler, yaylalar-
daki yaşam ve peynir yapımı, peynirin imalat
serüveni anlatılırken; geçmişten günümüze
peynir yapımında kullanılan araç ve gereçler
de sergileniyor. Dere Tabyası’nın tarihçesinin
de anlatıldığı bölümün yer aldığı müzede
temsili Kars Garı, Kars bitki örtüsü, Ankara
Gazi Garı, gravyer yapım salonu, peynir 
salonu, Kars evleri, şefin bölümü, atölye
bölümleri de bulunuyor.

Kanlı Tabya

Osmanlı-Rus Savaşı'nda bir tabur askerin
şehit olması sebebiyle literatüre "Kanlı
Tabya" olarak geçen tarihi Büyük Tabya, bal-
mumundan figürleri yapılan askerlerin re-
virde tedavi edilmeleri, ameliyathanede
doktorlarca ameliyatlarının gerçekleştiril-
mesi, koğuşta dinlenmeleri, mektup 
okumaları, mutfakta yemek yapmaları 
canlandırılıyor.

Kars okur-yazarlık olarak ülkemizde oran
olarak ilk sıralarda olan ve geçmişi sahip-
lenme, yad etme açısından önemli bir 
kültüre sahip ilimizdir.

Rusların 1878 yılından 1918 yılına kadar
şehirde, Baltık mimari tarzında yaptırılan bu
taşınmazlardan 190 tanesi günümüzde tescil
edilerek koruma altına alınmış olup, koruma
altına alınan taşınmazların büyük bir kısmı
şahısların mülkiyetinde konut olarak kulla-
nılmakla beraber bir kısmı işyeri, bir kısmı
da resmi kurum olarak kullanılmaktadır. 
Şehirdeki yerli-yabancı turistlere yapılan
konuk severlik ise takdirlik.

Kars'a yolunuz düşerse hangelinden, döne-
rinden, kazından, ketesinden, hörre çorbasın-
dan, evelik aşından, piti kebabından, umaç
helvasından, başından, yağından ve ismini
yazamadığım birçok lezzeti denemeden 
gelmeyen derim.

CiGerlerimiz 
yok edileCek!

Kars’a hoş gelişler ola! Pınar Çetİnkaya
ZAMAN AKIYOR

pinargunes4@hotmail.com

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1669471)

BAŞAKŞEHİR TARIM VE ORMAN İLÇE MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİGAT

İstanbul Başakşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce kesilmiş İdari para cezası yaptırım kararları, adreslerinden ayrıldıktan ve
yeni adreslerinin tüm araştırmalara rağmen tespit edilemediğinden tebliğ edilememiştir.  Aşağıda özeti belirtilen idari para cezası yaptırım
kararları ve diğer kararlar 7201 Sayılı Tebligat Kanununun  28,29,30 ve 31 Maddelerine göre ilanen tebliğ olunur.
SIRA NO      FİRMA İSMİ CEZA MİKTARI (TL)İLGİLİ KANUNUN

MADDESİ
KARAR
TARİH VE NO

YAPTIRIMI 
UYGULAYAN İDARE

S&S Bitkisel
Ürünler San.
Tic. Ltd.Şti

Şahane Bak-
lavaları Tarihi
Osmanlı 
Tulumbacısı-
Kıyaseddin
POLATER

İkitelli OSB Mah.
Mutsan San. Sit. M1
Blok No:12  Başak-
şehir/İSTANBUL

Başakşehir  Mah.
Mimar Kemalet-
tin Blv.Kent Ariva
Evleri No:3  
Başakşehir- 
İSTANBUL

ADRESİ

5996 sayılı kanunun
40.mad. 1. fıkrası (a)
bendi (güvenilir olma-
yan gıda)gereğince

5996 Sayılı Kanunun
41. Maddesi 1. (c)
bendi gereğince

4.132,00 15.03.2022 Başakşehir İlçe Tarım
ve Orman Müdürlüğü

20.05.2022 Tarih
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C umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın yapılaşmaya açılmayacak
dediği boşaltılan askeri arazilerde

talan devam ediyor. CHP’nin Çevre ve
Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan
Yardımcısı Ali Öztunç ile bir grup CHP’li
1774 konut, 141 villa ve 56 ticari alan in-
şaatına başlanan İstanbul’daki Çekmeköy
Kışlası’nın önünde bir basın açıklaması
yaptı. Ağaç katliamının fotoğraflarını da
gösteren Öztunç, “Şu anda bulunduğumuz
yer Çekmeköy Kışlası. Bütün kuşlar bitti
sıra leyleğe geldi ve gözlerini buraya diktiler.
15 Temmuz Darbe Girişiminin ardından
Sayın Erdoğan ne demişti? ‘Askeri alanlar
millet bahçesi olacak. Askeri sahalara konut
yapılmayacak. İmara açmayacağız’ demişti.
Hani nerde senin sözün ey Erdoğan. Bir
defa da bir sözünü tut sayın Erdoğan. Ken-
disi demişti ki 15 Temmuz sonrasında, ‘Biz
askeri alanları şehir merkezinden çıkaraca-
ğız. O alanlara da millet bahçeleri, parklara
yapacağız. Asla betona boğmayacağız’ de-

mişti. İşte burası şehir merkezi. Kışlanın
içinde beton var. Ağaçlar kesiliyor, ne için?
Villa yapılacak, bina yapılacak, para kazanı-
lacak. Çekmeköy Kışlası maalesef ranta
açılmış durumda. Ağaçlar kesiliyor. AKP
doğaya, ağaca, insana düşman. AKP rantın
yanında. Buraya kıyılır mı? Yazık günah
değil mi? 2 milyon metrekare orman yok
edilecek. İstanbul’un son akciğeri burası.
Bu işin arkasında kim var? Dedikodular il-
ginç ama gerçek bir gün ortaya çıkacak ve
hesap verecekler” dedi.

İmza atarken dikkat edin

Bürokratlara ve yargıya da seslenen Öz-
tunç, “Buradan yargıya sesleniyorum,
dönem değişiyor, devir değişiyor. İmza atar-
ken dikkat edin ey bürokratlar. Peşkeşe izin
vermeyin, hesabını verirsiniz. Burası bütün
Türkiye’ye ait olan bir yer ve siz 3-5 müte-
ahhite teslim ediyorsunuz” ifadelerini 
kullandı.

Park alanını çalıyorlar

Öztunç dün 9 yurttaşın gözaltına alındığı

ve 63 gündür süren Çekmeköy’deki 
park eylemine ilişkin de konuştu. “Dün
Çekmeköy’de tatsız bir olay yaşandı.
Deprem toplanma alanı olan Mehmet
Durul Parkı’nı şimdi yapılaşma açmak is-
tiyorlar” diyen Öztunç sözlerini şöyle ta-
mamladı: “Pazar yeri yapacağım diye o
ağaçları kesmeye değer mi? Geleceğimizi
çaldılar. Soruları çaldılar. Paramızı çaldı-
lar ve şimdi de şehrin ortasındaki park
alanını çalıyorlar. Bunlar çalmaya 
alışmışlar.”

İstanbul'un akciğerleri

CHP Çekmeköy İlçe Başkanı Hüseyin
Kızıldaş ise “Bildiğiniz gibi Çekmeköy’ün
İstanbul’un akciğerleri talan edilmek iste-
niyor. 62 gündür mücadele ettiğimiz
çocuk parkının pazara alanı yapılmasına
karşı bir tavrımız vardı. Dün emniyet güç-
leri eşliğinde parka girildi, ağaçlar sökül-
meye çalışıyor, çalışmalar devam ediyor.
Orada da mahkememiz devam ediyor. 5
binin üzerinde imzayı Çekmeköy Beledi-
yesi’ne verdik” açıklamasında bulundu.

TAYLAN DAŞDÖĞEN

TikTok merakı
hastanelik etti

Olay, önceki gün saat 19.30
sıralarında Kartaltepe Ma-
hallesi'nde meydana geldi.

İddialara göre, 14 yaşındaki Mehmet
Y., arkadaşlarıyla birlikte sokakta oyun
oynuyordu. Bu esnada yaşları 14 ile 16
arasında değişen 8 çocuk, Mehmet
Y.'ye yaşını, nerede yaşadığını sordu.
Mehmet Y. bu soruları yanıtsız bıra-
kınca çocuklardan biri belinden çıkar-
dığı cam şişeyi kırarak Mehmet Y.'nin
koluna sapladı. Daha sonra olay yerin-
den kaçan çocukların TikTok videosu
çekmek için Mehmet Y.'yi yaraladığı
iddia edildi. Kolundan yaralanan
Mehmet Y., ameliyat olurken, ailesi ise
çocuklardan şikayetçi oldu.

Video çekiyorlar

Mehmet Y.'nin amcası Ayhan Y., "Ço-
cuklar kapının önünde otururken 8
tane çocuk gelip adres soruyorlar. Ye-

ğenim 'Size ne' tarzında cevap veriyor.
Daha sonra bir tanesi belinden şişeyi
çıkarıp yerde kırdıktan sonra çocuğun
eline batırıyor. El üstü tendomları
falan koptu. Kemiğinde zede var. Ame-
liyat edildi dün akşam. Biz şikayette
bulunduk. 14-15 yaşlarında 7-8 kişiler.
O esnada zaten TikTok videosu çeki-
yorlar" dedi.

Durduk yere saldırdılar

Kolundan yaralanan Mehmet Y.,
"Akşam arkadaşlarımla burada top oy-
nuyorduk. Sonra bir grup geldi 16 yaş-
larında. Geldiler topu istediler, evimin
adresini sordular söylemedim. Bunlarla
biraz kavga ettim bağırdım. Çocuğun
biri elbisesinin altından şişe çıkardı ve
yere vurdu. Sonra geldi bana batırmaya
çalıştı. Bana durduk yere saldırdılar. Ar-
kadaşlarımdan birisinin boynunu tuttu-
lar" ifadelerini kullandı. DHA

CHP İstanbul Milletvekili
Gürsel Tekin, “Bunlardan
önce Türkiye’nin en güve-

nilir kurumu ÖSYM’ydi. Ama
geldiğimiz noktada, AKP
iktidarlarında gerçekleştirilen ve şaibe
iddialarına konu olan merkezi
sınavlara bir yenisi daha eklendi.
KPSS’ye giren milyonlarca genç
mağdur edildi, emekleri çalındı” dedi.
“2010 yılında FETÖ tarafından
gerçekleştirilen KPSS’de yaşanan

toplu kopya ve soruları sızdırma
skandalı henüz aydınlanmamışken,
aradan geçen 12 yılda ÖSYM
tarafından düzenlenen neredeyse her
sınavda yeni skandallar ortaya
çıkıyor” diyen Tekin, “yüksek puan
aldığı halde yıllardır iş hayaliyle
evinde oturan o gençlerimiz elbet
bunun hesabını sandıkta soracaktır.
“Sınav yapmayı bile beceremeyen bir
iktidar var. Getirin sandığı da millet
nefes alsın artık.” dedi.

Gençlerin emeği çalındı
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İstanbul’un 39 ilçesine ilişkin 
en özel ve en güzel 

haberleri bulabileceğiniz
gazetedamga.com.tr Türkiye’nin

siyaset, ekonomi, kültür sanat
ve spor gündemine ilişkin
birçok içeriği bünyesinde

barındırıyor. Zengin haber 
seçenekleri ve tarafsız haberci-

lik anlayışıyla hizmet veren
web sitemize ulaşarak gerçek-

lerden haberdar olabilirsiniz.

L âyık olma, yaraşma, yaraşırlık, uygunluk, yeterli-
lik ve yetenek gibi anlamlar içeren “liyakat” ke-
limesi, siyaset meydanının gündeminde.

Başbakanlık, bakanlık yapmış kişiler için; “Onlar o ma-
kamlara kendileri layık oldukları için gelmediler.” ifa-
desi basında dolanıp duruyor. Peki, neden o makamlara
getirildiler diye sormak bugün bir anlam ifade etmiyor.
İktidardakilerin liyakat derecesi ise ülkenin çok yönlü
çöküşünü izleyenler tarafından sürekli irdeleniyor. Yü-
züncü yıl seçimi için sandık başına gidecek olan vatan-
daş elbette bir liyakat ölçümü yapacaktır ancak bu
ölçüme en büyük katkı, özgürlükleri her türlü değerin
üzerinde olan, ilk ya da ikinci kez oy kullanacak genç
kuşaklardan gelecektir, diye düşünmekteyim. Çünkü
onlar, çocuk yaştan beri ülkedeki geri gidişi gün gün ya-
şadılar ve onlar, dünya ve ülke gündemini âdeta zaman
ve mekân kavramlarını aşarak takip edebiliyorlar!

1938’den beri -istisnalar olsa da- özellikle de siyaset
yapma, yönetme alanlarında, artan bir liyakatsizlik ol-
duğu gerçeği ortadadır. Bu liyakatsizliği örtmek için
“siyasetin sağı” din örtüsüne sığınırken, “siyasetin
solu” da ithal kavramlara sığındı. Devlet’in kurucusu-
nun fikirleri, yol ve yöntemi rozetlere, heykellere takıldı,
binlerce gencin şehit düştüğü savaşlar din soslu masal-
lara dönüştü, Cumhuriyet’in kuruluşundan sonra yapılan
çalışmaların üstü örtüldü ve maddi-manevi tüm kaza-
nımları son yirmi yılın dinci çarkında kasıtlı olarak öğü-
tüldü. Bugünün liyakat savunucuları da izlemekle

yetindiler, geleceğe ışık tutacak adımları atamadılar;
meydanı boş bıraktılar ve “evren” boşluk kabul etmedi.
Oysaki Devlet’in kurucusu her alanda ne yapılması ge-
rektiğini her vesile ile ve ayrıntılarıyla tarihe not düş-
müş, Nutuk gibi olağan sınırları aşan bir belgeler
bütününü milletine sunmuştu. 

Bu bağlamda, Prof. Dr. Âfet İnan tarafından hazırla-
nan “Medeni Bilgiler ve Mustafa Kemal Atatürk’ün El
Yazıları” adlı kitabın giriş bölümündeki bazı bilgilere
değineceğim ancak önce Gazi’nin, “Vatandaş için me-
denî bilgiler neden bahseder” başlıklı makalesinden gü-
nümüzü de ilgilendiren iki satırı vereceğim. Umarız,
“Yüzüncü Yıl” seçimleri için bir hatırlatma olur. Şöyle
diyor Atatürk: “Sonuçta, vatandaşların bir milletin bi-
reyleri olmak itibari ile millete, onun devlet ve mensup
olduğu milletin, medenî insanlığın bir ailesi olması gö-
rüşü açısından da bütün insanlığa karşı birtakım görev-
leri vardır. Fakat önemle dikkatinizi çekerim ki,
vatandaşın en büyük görevi, aynı zamanda en kutsal
hakkı seçim hakkıdır.” 

Mustafa Kemal Atatürk’ün manevî kızı ve Cumhuri-
yet’in ilk tarih profesörlerinden olan Âfet İnan, aynı za-
manda, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya
Fakültesi’nde Türk Devrim Tarihi kürsüsünü kuran kişi-
dir. İnan, bahse konu olan kitabı; “Atatürk’ün vatandaş-
lık hak ve vazifeleri üzerindeki düşünceleri” ni işlediği
konferans notlarından yola çıkarak, elinde bulunan tüm
yazıları tasnif ederek ve Atatürk’ün el yazılarının yer 
aldığı belgeleri de ekleyerek hazırlamıştır.

İnan, kitabın giriş bölümünde şöyle der: “Benim
şahit olduğuma göre Atatürk’ün etrafında toplanmalar
çok çeşitlidir.” Liyakatin önemini ve çok yönlülüğünü
de ifade eden bu “toplanmalar” ın ne anlama geldiğini
İnan’ın cümleleriyle okuyalım.

Atatürk, gündüz saatlerinde özel kütüphanesinde
“daima birkaç kişi ile ya çalışır veya belirli bir konu
üzerinde çalışmalar yapar.” Atatürk bu sistemi, otomo-
bil veya motor gezintilerinde de uygular. Özellikle Boğaz

gezilerinde “mutlaka bir kitap veya bir mesele” konu
edilir ve gezi sonunda herkes bir şeyler öğrenmiş olur.
Ayrıca ve çoğunlukla Ankara’da çiftlik evlerinde yapılan
toplantılarda da davetlilerle ya da orada toplanan
halkla “doğrudan doğruya meseleleri konuşur ve 
fikirlerini sorar.”

Atatürk, ülke içi seyahatlerde de “trende, vapurda ve
uğradığı her yerde” yeni konular açar ve bunların üze-
rinde tartışılmasını ister. Âfet İnan, “karşısında imti-
hana çekilenler eksik olmazdı” der ve Atatürk’le,
dişlerini tedavi eden hekimi arasında geçen bir anekdotu
paylaşır. Hekim geldiğinde Âfet İnan da oradadır ve
elinde bir sosyoloji kitabı tutmaktadır. Atatürk diş heki-
mine kitaptan sorular sormaya başlar. Diş hekimi
hemen cevaplayacak durumda değildir ve mahcup olur.
İnan araya girer ve kitabın yeni bir yayın olduğunu söy-
ler. Atatürk de işi şakaya vurur ve şöyle der: “Biliyo-
rum, siz kendi mesleğinizde en büyük başarıyı
gösteriyorsunuz, fakat bunun yanı sıra başka mesele-
lerle de ilgilenerek okumaya isteklendirmek amacıyla bu
kadar aykırı bir konuyu özellikle seçtim.” Diş hekimi ise
sonraki gelişinde konuyla ilgili birçok kitap okumuş ola-
cak ve Atatürk’e kitaplardan sorular soracaktır. Bir
cumhurbaşkanı ve bir bilim insanı arasındaki bu liyakat
örneği etkileşim ön Türklerin insanı tanımlayan “öğre-
ten ve öğrenen” ifadesinin tam bir yansımasıdır. 

Âfet İnan, Atatürk’ün akşam toplantılarının çevreye
göre değiştiğini de belirtir ve “Ankara’da bulunulduğu
zaman âdet şöyle idi” diyerek sözlerine devam eder:
“Atatürk’e her gün genel sekreter, gelen evrak üzerinde
bilgi verir ve emirlerini alır, duruma göre memleket me-
seleleri ve dış olaylar için kendisine talimat verir, bazen
de meseleleri derinlemesine soruşturur, bilgi alırdı…
Akşam üzeri başyaver yanına gelir ve sofraya davet edil-
mesini emrettiklerini sorardı. Atatürk bu listeyi, o gün
çalıştığı ve okuduğu kitaplarla ilgili kimselerden olma-
sını isteyerek yazdırırdı. Derhal burada şunu da işaret
etmeliyim ki, Atatürk devrinin, mesleklerinde isim yap-

mış şahısları daima onun etrafında toplanmıştır.” Açık-
lamaların devamında, toplantı sırasında liste dışında bir
isim ortaya atılmışsa -geç de olsa- o kişiye haber gönde-
rilerek davet edildiğini de okuyoruz. İnan’ın ifadesine
göre önemli bir konu da “Atatürk’ün toplantılarında bu-
lunanlar arasında tartışmaların yapılması idi. Devlet
adamları, askerî erkân, hukukçular, edipler ve günün
diğer aydın kişileri arasında konu ortaya atılır, herkes
fikrini ve bilgisini açıklamak fırsatını bulurdu.” 

Genç kuşakların hayallerine yardımcı olmak için şunu
da belirtelim: Toplantıların yapıldığı yemek salonunun ol-
mazsa olmaz bir eşyası da kara tahtadır. Söz alanlar bu
kara tahtaya yazarak ya da çizerek fikirlerini anlatma
yoluna giderler. “Konuşmalar muntazam ve usulüne göre
Atatürk tarafından idare edilir” ya da Atatürk bu ida-
reyi başka bir arkadaşına verir. Bununla da yetinilmez;
“bir mesele üzerinde daha etraflı konuşulmasını temin
için sorular yazdırılır ve davetlilerin ertesi akşama hazır-
lıklı gelmeleri” sağlanır. “Devlet adamlarımızın Ata-
türk’ün özel kütüphanesinden okumaları için birer
kitapla çıktıkları çok olurdu.” der Âfet İnan.

Yüz yıl önceye ait bu özet cümleler bile; o günün hü-
kümet etme zihniyeti ile mevcut zihniyetin kabili kıyas
olmadığını gösteriyor. Zihniyet olarak 1923’ün de geri-
sinde kaldığını düşündüğüm mevcut iktidar diğer yan-
dan, toplumu âdeta daha da geriye götürmek için hız
kesmeden ve inatla çalışıyor. Son örneği “Fiyatları tayin
eden Allah'tır” cümlesidir! Bu, hafife alınmaması gere-
ken bir düşünce yapısının cümlesidir; din yine bir mani-
pülasyonla siyasete âlet edilmiştir ve gerisi gelecektir!

Gazi Mustafa Kemal Atatürk insan ve medeni olabil-
menin şahikasında çağlar üstü bir liderdir. Söz konusu
vatan olduğunda kendini hep sorumlu hissetmiş ve ülke
insanın da “sorumluluk” almasını istemiştir. Şevket Sü-
reyya Aydemir şöyle yazar memuriyet yıllarını anlatır-
ken: “Çankaya’da basit bağ köşkünde, her şeyden önce
genç, dinamik bir insan yaşıyordu… Bu insan, bütün
günlük hayatıyla sanki hepimizin arasında yaşıyor gi-
biydi. Ondan taşan dinamik bir hayatiyet havası bu
kıraç ve harap Ankara’ya durmadan yayılıyordu, ruhları
besliyordu.” (Aydemir; Suyu Arayan Adam, Remzi 
Kitabevi, s. 355)

Bugün ise ruhları besleyen değil ruhları köreltmek
için uğraşanların, hakkı-hukuku çiğneyenlerin, lümpen
ağızların, sabit fikirlilerin, akılla, izanla bağını kopar-
mışların, yalanı şiar edinmişlerin, kadına-çocuğa maddî
manevî eziyet edenlerin yönettiği bir Türkiye’de yaşıyo-
ruz. Atatürk Cumhuriyeti’ni 1923’te kabul ettik, dev-
rimlerini baş tacı ettiğimizi düşündük ancak gelinen
noktada izah ve idrakta sıkıntı olduğunu görüyoruz.
Önümüze gelecek olan “liyakat ölçüm sandığı” nın 
göstereceği sonuçlar, bu “izah ve idrak” ta ne kadar 
yol aldığımız da gösterecektir. 

Son sözü yine Devlet’imizin kurucusu Gazi Mustafa
Kemal Atatürk söylesin: “Artık bugün demokrasi fikri
daima yükselen bir denizi andırmaktadır. 20. asır birçok
müstebit hükümetlerin bu denizde boğulduğunu göster-
miştir. Demokrasi prensibi, hâkimiyeti istimal eden (kul-
lanma) vasıta ne olursa olsun esas olarak milletin
hâkimiyete sahip olmasını ve sahip kılmasını icap
ettirir.”

Atatürk Cumhuriyeti’nin yüzüncü yılında “milletin
hâkimiyete sahip olması” umuduyla…
Canan Murtezaoğlu

Liyakat ölçüm sandığı

cananmurtezaoglu@gmail.com

Canan Murtezaoğlu 



PELOSI, ziyareti 
kapsamında, bu sabah 
beraberindeki 5 kişi-

lik kongre heyetiyle Tayvan 
lideri Tsai Ing-wen ile bir 
araya geldi.  Tsai, görüşmede, 
Pelosi’ye, Tayvan’daki hükü-
metin devamı olduğunu öne 
sürdüğü Çin Cumhuriyeti’nin 
“Uğurlu Bulutlar Düzeni” adı 
verilen şeref madalyası ve özel 
şeridini takdim etti. Tayvan 
lideri, Pelosi ve heyetine kritik 
bir dönemde Tayvan’ın yayın-
da olduklarını somut olarak 
gösterdikleri ve ABD’nin 
Tayvan’ın kendini savunmasına 
desteğini ifade ettikleri için 
teşekkür etti. Tayvan’ın Çin’in 
artan askeri tehditlerine boyun 
eğmeyeceğini vurgulayan Tsai, 
“Ülkemizin egemenliğini karar-
lılıkla koruyacak, aynı zamanda 
demokrasi adına hattı müdafa-
ayı sürdüreceğiz.” dedi. Pelosi 

de Kongre adına kendisine 
tevdi edilen onur için Tsai’ye 
teşekkür ederken, “ABD’nin 
Tayvan ile dayanışması hayati-
dir. Tayvan’da ve dünyanın geri 
kalanında demokrasiyi koruma 
kararlılığımız değişmemiştir. 
Ziyaretimiz, ABD’nin Tayvan’a 
destek sözünü terk etmediğini 
açıkça göstermiştir.” dedi. Pe-
losi ve beraberindeki 5 kişilik 
Kongre heyetini taşıyan dün 
gece Tayvan’a ulaşmıştı. İki 
haftadır hakkında spekülasyon 
yapılan, ABD ile Çin arasında 
gerilime sebep olan ziyaret, 
Pekin’in tepkisini çekmişti. Çin 
Dışişleri Bakanlığı, Pelosi’nin 
uçağının Tayvan’a inmesi-
nin hemen ardından yaptığı 
açıklamada, ziyareti kınadığını 
bildirmiş, Savunma Bakanlığı 
da ada çevresinde “bir dizi as-
keri tatbikat” düzenleyeceğini 
duyurmuştu.

 
 

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

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

yüzde 7,4 artş gerçekleşti 

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

Sevgi 
Emanet

 
 

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

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

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

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

yüzde 7,4 artş gerçekleşti 

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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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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Grundberg, yaptığı yazılı açık-
lamada, “Tarafların (Yemen 
hükumeti ve Husiler) 2 Ağus-

tos’tan başlayıp 2 Ekim’e kadar ateş-
kesi aynı şartlarla 2 ay daha uzatma 
konusunda anlaştıklarını duyurmaktan 
mutluluk duyuyorum.” ifadelerini 
kullandı. BM Yemen Özel Temsilcisi, 
ateşkesin uzatılmasına yönelik anlaş-
manın, tarafların mümkün olan en 
kısa sürede genişletilmiş bir ateşkes 
anlaşmasına varmak için müzakereleri 
yoğunlaştırma taahhüdünü de içerdiği-
ni aktardı.

Yemen hükumeti ve Husilere sundu-
ğu genişletilmiş ateşkes teklifiyle ilgili 
taraflardan önemli yorumlar aldığını 
aktaran Grundberg, şunları kaydetti: 
“Genişletilmiş ateşkes teklifi; şeffaf bir 
ödeme mekanizması üzerinde bir an-
laşmaya varılmasına, memur ve emekli 
maaşlarının düzenli şekilde ödenme-
sine, Taiz ve diğer illerin yollarının 
açılmasına, Uluslararası Sana Hava-
limanı’ndan iki yönlü daha fazla uçuş 
gerçekleştirilmesine, yakıtın bollaşarak 
Hudeyde Limanı’ndan düzenli akışının 
sağlanmasına katkı sunabilir.”

2. kez uzatılan ateşkes
Yemen’deki İran destekli Husiler, 
Eylül 2014’ten bu yana başkent Sana 

ve bazı bölgelerin denetimini elinde 
bulunduruyor. Suudi Arabistan öncü-
lüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 
2015’ten itibaren Husilere karşı Ye-
men hükümetine destek veriyor. BM 
Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, 
Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Ni-
san’da yerel saatle 19.00’dan itibaren 
hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 
ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini 
duyurmuştu. Grundberg, 2 Haziran’da 
ateşkesin sona ermesine saatler kala, 
ülkedeki çatışan taraflarının 2 ay sü-
reyle daha ateşkesi uzatma konusunda 
anlaştığını açıklamıştı. Ülkede yıllardır 
süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin 
kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir 
ülkeleri arasında yer alan Yemen’de iç 
savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise 
korkunç boyutlara ulaştı.

Husiler memnun
Yemen hükumeti ve Husiler, ülke-
deki ateşkesin ikinci kez 2 ay daha 
uzatılmasından memnun olduğunu 
duyurdu. Birleşmiş Milletler (BM) 
Yemen Özel Temsilcisi Hans Grund-
berg’in, Yemen’de çatışan tarafların 
2 Nisan’dan bu yana devam eden ve 
bugün sona erecek olan ateşkesin 2 
ay daha uzatılmasını kabul ettiğini 
duyurmasının ardından Yemen hükü-

meti ve Husiler konuya ilişkin birer 
yazılı açıklama yayımladı. Yemen 
resmi haber ajansı SABA’da yer alan 
hükümet açıklamasında, “ateşkesin 
temel amacının, darbeci Husi milis-
lerin çıkardığı savaş nedeniyle akan 
kanın durması, sivillerin seyahat öz-
gürlüğünün ve ülke genelindeki ticari 
faaliyetlerin kolaylaştırılması olduğu” 
kaydedildi. Bu adımın, Sana Hava-
limanı’ndan uçuşların gerçekleştiril-
mesine ve Hudeyde Limanı’na petrol 
ürünlerinin girişine olanak sağlayabi-
leceği belirtilen açıklamada, “Ancak 
ateşkesin üzerinden 4 ay geçmesine 
rağmen, Taiz kenti hala abluka altın-
da ve 4 milyon kişi Husilerin uygula-
dığı vahşi cezadan muzdarip.” ifa-
desine yer verildi. Husilerin sözcüsü 
Muhammed Abdusselam da Twitter 
hesabından yaptığı açıklamada, “Um-
man’daki dostların çabaları ateşkesin 
uzatılmasına olanak sağladı.” ifa-
desini kullandı. BM’nin “maaşların 
ödenmesi, havaalanı ile limanların 
açılması ve kuşatmanın sona erdiril-
mesi konusundaki yoğun çabalarının” 
önemini vurgulayan Abdusselam, bu 
insani meselelerin, Yemen halkının 
doğal hakları olduğunu ve acilen 
çözüme kavuşturulması gerektiğini 
kaydetti. DHA

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen hükumeti ve Husilerin 2 Nisan’dan 
bu yana devam eden ve bugün sona erecek olan ateşkesin 2 ay daha uzatılmasını kabul ettiğini duyurdu

YEMEN’DE YEMEN’DE 
SSiiLAHLAR SUSTULAHLAR SUSTU

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova’nın bağımsız bir ülke ol-
madığını, uluslararası hukuka göre Sırbistan’ın bir parçası olduğunu söyledi

VUCIC, 
Sırbistan 
Radyo ve 

Televizyonu’nda 
katıldığı prog-
ramda bölgede 
yaşanan son 
gelişmeleri de-
ğerlendirdi. Pazar 
akşamı Kosova 
ile yaşananlarda 
“felaketin eşiğin-
den dönüldüğü-
nü” ifade eden 
Vucic, “En kötü 
senaryonun önüne 
geçildi. Bazıları 
belli ki Rusya’nın 
Ukrayna’ya 
saldırısını fırsat 
olarak görmek 
istiyor. Sırbistan’ı Rusya’ya 
bağlı göstermeye, Vucic’i de 
Batı’nın tepkisini çeken küçük 
Putin olarak resmetmeye çalı-
şıyorlar.” dedi. Vucic, Kosova 
Başbakanı Albin Kurti ile 
görüşmek üzere 18 Ağustos’ta 
Brüksel’e gideceğini ancak 
Kurti ile barışı sağlamanın 
mümkün olmadığını savundu. 
Her zaman barışı savunduğunu 
aktaran Vucic, “Ancak birileri 
Sırplara karşı sınırları aştığı za-
man da susmayacağım. Kosova 
bağımsız bir ülke değil dolayı-
sıyla Kosova’ya saldırı diye bir 
şey söz konusu olamaz. Koso-
va, uluslararası hukuka göre 
Sırbistan’ın bir parçasıdır.” 
değerlendirmesinde bulundu. 
Vucic, Boşnaklarla da bir savaş 

hazırlığı içerisinde 
olmadıklarına işa-
ret ederek, herke-
se karşı el uzattık-
larını kaydetti.

Sırbistan-Kosova 
gerginliği
Kosova’da yaşa-
yan Sırplar dahil 
herkesin Kosova 
kimlik kartı ve 
plakasına sahip ol-
ması zorunluluğu 
getirileceğinin bil-
dirilmesi üzerine 
Kosova’daki Sırp-
lar, 31 Temmuz 
akşamı ülkenin 
kuzeyindeki sınır 
geçişlerini kapat-

mıştı. Kosova hükümeti de 
Sırbistan’la olan sınır kapıları-
na giden yollara konulan tüm 
barikatların kaldırılmasının 
ardından Sırbistan’la krize ne-
den olan uygulamayı 1 Eylül’e 
erteleme kararı almıştı. Sırbis-
tan, 2008’de tek taraflı bağım-
sızlığını ilan eden Kosova’yı 
kendi toprağı olarak görüyor. 
Avrupa Birliği’nin (AB) ara-
buluculuğunda 2011’de başla-
tılan Belgrad-Priştine Diyalog 
Süreci, ilişkilerin normalleşme-
sini ve nihayetinde iki ülkenin 
birbirini tanımasını amaçlıyor. 
Kosova ile Sırbistan arasındaki 
diyalog süreci, 31 Temmuz 
akşamı yaşanan gerginlik gibi 
farklı nedenlerden sık sık ke-
sintiye uğruyor.

KOSOVA BIZIM 
PARÇAMIZDIR

ÇIN Devlet Konseyi Tayvan Işleri 
Ofisi’nden yapılan açıklamada, 
Tayvan’ın bağımsızlığının ve 

ayrılıkçıların asla başarılı olamayacağı 
ifadelerine yer verilerek, “Tsai Ing-wen 
ve yetkilileri, ‘bağımsızlık’ provokas-
yonu yapmak için dış güçlerle işbirliği 

yapmaları konusunda uyarıyoruz. Bu 
yalnızca kendi yıkımını hızlandıracak 
ve Tayvan’ı felaketin uçurumuna 
itecektir. Tarih, ‘Tayvan’ın bağımsızlığı’ 
için ayrılıkçılığın asla başarılı olmayaca-
ğını, ülkenin ve milletin çıkarlarına iha-
net etmenin tam bir başarısızlık olaca-

ğını kanıtladı. Kanıtlamaya da devam 
edecek. Hiç kimse veya hiçbir güç, Çin 
halkının ulusal egemenliği ve toprak 
bütünlüğünü savunma konusundaki 
güçlü kararlılığını, kararlı iradesini ve 
güçlü yeteneğini küçümsememelidir” 
denildi. DHA

Çin uyardı: Kendilerini yıkarlarÇin Devlet Konseyi Tay-
van İşleri Ofisi, Tayvan 
Devlet Başkanı Tsai Ing-
wen ve diğer yetkilileri 
uyardı. Ofisten yapılan 
açıklamada, Ing-wen’in 

Tayvan’ın ‘kendi yıkımını 
hızlandırdığı’ belirtildi

ABD-TAYVAN 
YAKINLAŞMASI
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’ye Tayvan’ı ziyare-
tinde, ada otoriteleri tarafından “Şeref Madalyası” tevdi edildi

UKRAYNALI MÜLTECILER 
ZOR DURUMDA

BM Genel Merkezi’ndeki 
basın toplantısında konuşan 
BM Genel Sözcüsü Stephane 

Dujarric, “Ukrayna’daki durumla 
ilgili meslektaşlarımız bize, özel-
likle ülkenin güneyinde son birkaç 
gündür hava saldırılarında çarpıcı 
artış yaşandığını ve sivillerin mu-
azzam zorluklarla karşı karşıya 
olduğunu söylüyor.” dedi. Çatışma 
bölgesinde küçük bir sivil yerle-
şim bölgesinin vurulduğu bilgisini 
paylaşan Dujarric, “İnsani yardım 
kuruluşlarından aldığımız bilgilere 
göre 3 sivil öldü, yaralanan 5 kişinin 
durumuysa kötüleşiyor. Her gün 
yaşanan bombardımanlarda ağır 
can kaybı yaşanıyor. Son 48 saat 
içinde, düzinelerce ev, birkaç sağlık 
binası ve diğer kritik alt yapı tesisleri 
hasar gördü ve yıkıldı.” ifadelerini 
kullandı. Sivillerin ihtiyaç duyduk-
ları sağlık hizmetlerine erişimin de 
son derece sınırlı olduğunu aktaran 
Dujarric, “Çatışmanın taraflarına, 
uluslararası insani hukuk ilkelerine 

uygun olarak Ukrayna’daki sivillere 
ve sivil altyapıya saygı gösterme çağ-
rılarımızı yineliyoruz.” diye konuştu. 
Ukrayna’dan ilk tahıl gemisinin yola 
çıkmasıyla ilgili, yarın BM, Türkiye, 
Rusya ve Ukrayna arasında imzala-
nan anlaşmaya göre denetlenmesi-
nin yapılacağını söyleyen Dujarric, 
soru üzerine, Ukrayna’nın 3 farklı 
limanında bekleyen yaklaşık 27 gemi 
bulunduğunu, bugünkü ilk gemiden 
sonra, geçişlerin devam etmesini 
beklediklerini dile getirdi.

BM Genel Sözcüsü Stephane Dujarric, Ukrayna’daki savaşta 
sivillerin durumunun giderek kötüleştiğini belirterek, çatış-
manın taraflarını insani hukuk ilkelerine saygıya davet etti

ABD’NIN batısındaki California 
eyaletinde devam eden yangında 
2 kişinin daha yanmış cesedi 

bulundu. Siskiyou İlçesi Şerif Ofisinin 
sosyal medya hesabından California’da-
ki yangınla ilgili yaptığı açıklamada, 
arama-kurtarma ekiplerinin, yanmış 
bir araçta mahsur kalarak can veren iki 
kişiden sonra, eyaletin Oregon sınırına 
yakın ormanlık bölgedeki evlerde iki 
kişinin daha yanmış cesedine ulaşıldığı 
belirtildi. Basın açıklamasında, “Her iki 
kişi de 96 numaralı eyalet yolu boyun-
ca sıralanan ayrı konutlarda bulunu-
yordu. Bu, teyit edilen ölüm sayısını 
4’e yükseltiyor.” ifadesine yer verildi. 
Ayrıca, ABD’nin kuzeybatısında yer 
alan eyaletlerinden Montana’da cuma 
günü başlayan ve 66 kilometrekareye 
ulaşan yangının henüz yüzde 10’luk, 
aynı bölgedeki Idaho eyaletinde 220 
kilometrelik alanda etkili olan yangının 
ise yüzde 23’lük kısmının kontrol altına 
alınabildiği bilgisi paylaşıldı.

ABD’de yangın 
can aldı
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AŞIK Mahzuni Şerif anısına düzenlenen 
Elbistan Festivali’nde konser vermek için dün 
kente gelen Della Miles, ilçede oluşturulan 

lavanta vadisinde Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz 
ile lavanta topladı. Etkinlikte Gürbüz ile şarkı seslen-
diren Miles, vadi hakkında da yetkililerden bilgi aldı. 
Gürbüz, yaptığı açıklamada, ABD’li şarkıcıyı Elbis-
tan’da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, 
güzel bir festivali geride bıraktıklarını ifade etti. Va-
dide yetiştirilen lavantaların ilerleyen zamanda kent 

ekonomisine ciddi katkıları 
olacağını aktaran Gürbüz, 
şunları kaydetti: “Festival 
boyunca en çok izlenen 
sanatçılardandı, sahnesi 
muhteşemdi. Zaten çok 
söze gerek yok, o bir dünya 
yıldızı. Festival sonrası bir 
gününü de bizimle geçirip, 
kültürel değerlerimizle il-
gilendiği için kendisine çok 
teşekkür ediyorum.”
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Y urt dışında çalışma, yerleşim ve
aile vizesi başvurularında popü-
lerliği katlanarak artan ülkelerin

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

30 saatte açıklanıyor

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

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

Çok daha ekonomik

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

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

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

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

Okuryazarlık artacak 

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

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak 

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

DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
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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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DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
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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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LIMAK Şirketler Grubu, çeşitli 
sektörlerde ve farklı coğrafya-
lardaki ekonomik faaliyetlerinin 

yanı sıra, Limak Vakfı ile etki yatırım-
ları gerçekleştirmeye devam ediyor. 
Vakfın sanata destek amacıyla 2017’de 

kurduğu Orkestra, Türk ve dünya 
müziğini çok sesli yorumlayarak geniş 
kitlelere ulaştırıyor. Orkestra bu kez 
sokak hayvanları yararına düzenlene-
cek konser dinleyicilerle buluşacak. Bu 
akşam saat 21: 00’da Aspendos Antik 

Tiyatrosu’nda geçekleştirilecek bu özel 
konserde Britain’s Got Talent Birincisi 
Jonathan Antoine Amerika ve Ispanya 
Got Talent Birincisi Cristina Ramos yer 
alacak. Konserin şefliğini ise Turan 
Manafzade üstlenecek. 

JURi USTAOGLU’NA EMANET

Sokak hayvanları için konser verecekler

Söz yazarı kimliğiyle duygulara tercüman olan, 
dillerden düşmeyen eserleriyle “Beste Fabrikatörü” 
unvanını alan, Allah vergisi sesi ve usta yorumuyla 
gönüllerde yer edinen ünlü Popçu Emre Kaya, her 
konserinde sevenlerinin gönlünde iz bırakıyor

iZ BIRAKAN
KONSERLERi VAR

ESERLERI ve usta yorumu kadar sahne 
performansıyla da konserlerin aranan 
ismi olan Emre Kaya, son olarak Marma-

ra’nın incisi Yalova’da sevenleriyle buluştu. Ünlü 
popçu, hayranlarının yoğun tezahüratlarıyla 
çıktığı sahnede, usta yorumu kadar bitmek bil-
meyen enerjisi ve danslarıyla unutulmaz bir gece 
yaşattı. Gördüğü coşku dolu kalabalığa teşekkür 
eden yakışıklı popçu, “Dördüncü kez geldiğim 
Yalova’da her gelişimde daha da artan sevgiyle 
izlenmek çok güzel bir mutluluk. Bir  sanatçı 
daha başka ne ister” dedi. Tüm eserlerini dinle-
yicileriyle birlikte seslendiren Emre Kaya, hem 
duygusal hem hareketli parçalardaki performan-
sıyla kendisine hayran bıraktı.

Fırtına gibi esiyor
İlkbaharla birlikte art arda vermeye başladığı 
konserlerini yazın boğucu sıcaklarında da sür-
dürüp, gittiği her kentte fırtına gibi esen Emre 
Kaya, konserlerinde “Usta Şarkılar” projesinin 
yanı sıra konser verdiği kitlenin taleplerine göre 
repertuvarını oluşturuyor.  “Benim için önemli 
olan tek şey dinleyicilerim ile keyifli vakit geçirip, 
kendi istediğim repertuvar ile değil o ortamda 
olması gereken repertuar ile geceyi unutulmaz 
hale getirmektir” diyen sevilen popçu Emre 
Kaya, sosyal medya hesabından Usta Şarkılar 
projesinin yakaladığı başarıdan da söz etti. 

Sevenlerine mesaj yolladı
Emre Kaya, “Ben hayal ettim ve sizler için 
hazırladım. Bu albümdeki hayallerime ortak 
olduğunuz. Her geçen gün hızla büyüyen bir 
aile oluyoruz” ifadelerine yer verdi. Söz yazarı, 
besteci, müzisyen ve yorumcu kimliğiyle milyon-
ların hayranlığını kazanan ünlü sanatçı; Yalova 
Festivalinin ardından 3 Ağustos’ta Kocaeli Hayal 
Kahvesi, 6 Ağustos’ta Kartal Jolly Joker ve 11 
Eylül’de Manisa Sarıgöl Festivalinde sahne 
almaya hazırlanıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 1- 8 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 59’uncu Antalya Altın Portakal Film 
Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisine, yönetmen, senarist ve yapımcı Yeşim Ustaoğlu başkanlık edecek

ANTALYA Büyükşe-
hir Belediye Başkanı 
Muhittin Böcek yaptığı 

yazılı açıklamada, tüm filmlerin 
Türkiye’deki ilk gösterimlerini 
yapacağı Ulusal Uzun Metraj 
Film Yarışması jürisine; 1984 
yılında çektiği ilk kısa filmi ‘Bir 
Anı Yakalamaktan’, son filmi 
‘Tereddüt’e kadar geçen süreçte 
ulusal ve uluslararası alanda 
ödüllere layık görülen, başarılı 
filmlere imza atan, sinemanın 
‘auteur’ (yaratıcı) yönetmen-
lerinden Yeşim Ustaoğlu’nun 
başkanlık edeceğini belirtti. 
Yeşim Ustaoğlu’nun ‘Bir Anı 
Yakalamak’ (1984), ‘Magna-
fantagna’ (1987), ‘Düet’ (1990) 
ve ‘Otel’ (1992) gibi ödüllü 
kısa filmlerin ardından yönet-
tiği ilk uzun metraj filmi ‘İz’ 
(1994), Nürnberg, Moskova 
ve Göteburg Film Festivalleri 

dahil olmak üzere dünyanın 
çeşitli festivallerinde gösterildi 
ve İstanbul Film Festivali’nde 
‘En İyi Film Ödülü’nü kazandı. 
İkinci uzun metraj filmi ‘Güneşe 
Yolculuk’ (1999) ile Berlin Film 
Festivali’nde En İyi Avrupa 
Filmi Ödülü ve Barış Ödülü’nün 
yanı sıra, İstanbul Film Festiva-
li’nde de ‘En İyi Film’, ‘En İyi 
Yönetmen’, FIPRESCI Ödülü 
ve Seyirci Ödülü’nü kucaklayan 
usta yönetmen, Berlin Film 
Festivali Panorama bölümünde 
prömiyerini yapan ‘Bulutları 
Beklerken’ (2004) ile Sundance/
NHK Uluslararası Film Yapım-
cıları Ödülü’nü kazandı.

Kariyeri başarılarla dolu
‘Sırtlarındaki Hayat’ (2004) 
belgeselinin ardından San 
Sebastian Film Festivali’nde En 
İyi Film Ödülü ‘Altın İstiridye’ 

ve En İyi Kadın Oyuncu Ödülü 
‘Gümüş İstiridye’ başta olmak 
üzere ulusal ve uluslararası 
pek çok festivalden ödül alan 
‘Pandora’nın Kutusu’ (2008) ile 
kariyerine devam etti. Ustaoğ-
lu’nun Abu Dabi, Split Mediter-
ranean Film Festivalleri’nden 
‘En İyi Film’, Moskova, Tokyo, 
Pune Film Festivalleri’nden de 
‘En İyi Kadın Oyuncu’ dalların-
da ödüller kazanan filmi ‘Araf’ 
(2012), dünya ilk gösterimini 
Venedik Film Festivali’nde yap-
tı. Yeşim Ustaoğlu, dünyada ilk 
kez Toronto Film Festivali’nde 
izleyiciyle buluşan, uluslarara-
sı film festivallerinde ödüller 
kazanan, Antalya Film Festivali 
Uluslararası Yarışma’da En İyi 
Film, En İyi Yönetmen, En İyi 
Kadın Oyuncu, İstanbul Film 
Festivali’nde En İyi Yönetmen, 
En İyi Kadın Oyuncu, En İyi 

Müzik ödüllerine layık görülen 
‘Tereddüt’ün (2016) ardından, 
geçen yıl Berlinale Ortak Yapım 
Marketi’nde yer alan yeni filmi 
‘Artakalan’ için çalışmalarını 
devam ettiriyor. DHA

Müzelerin erişebilir 
olması için ‘Erişebi-
lir Müze, Erişilebilir 

Müzik’ konseptinin ilk etkinliği 
gerçekleştirdi. Proje kapsa-
mında Anadolu Medeniyetleri 
Müzesi’nde görme engelli 
çocuklar için eğitim ve deneyim 
alanı oluşturuldu. İki bölümden 
oluşan programda, 15 görme 
engelli çocuğun Anadolu Mede-
niyetleri Müzesi’ndeki eserlere 
dokunarak drama etkinliği içe-
risinde keşfetmesi sağlanırken, 
seçilen eserler hikaye kapsamın-
da klasik müzikle birleştirildi. 

Uygulama yaygınlaşmalı
Ankara İl Kültür ve Turizm 
Müdürü Ali Ayvazoğlu, müzeye 
gelen dezavantajlı çocukların 
müzedeki objeleri tanıyabilme-
lerini sağlayacak bir planlama 
yapıldığını belirterek, şunları 
söyledi: “Yaklaşık 20’ye yakın 
obje bu gruplar için organize 
edildi, dokunarak objeleri tanı-
yabilecekleri altyapı oluşturuldu. 
Amaç şu; hayatın her alanında 
özellikle dezavantajlı çocuklara 
her noktayı ulaşılabilir kılmak. 
Gelen tüm çocuklarımızı, bu 
müze alanı eğitimi içerisinde 
objelerle hem tanıştırıyoruz hem 
müzemizi anlatma fırsatı bulu-
yoruz hem de çocuklarımızın 
müzelerdeki var olan objeleri 
yanından geçtikleri, göremedik-

leri, duyamadıkları veya doku-
namadıkları o objelere dokun-
malarını sağlıyoruz. Öte yandan 
yine dezavantajlı çocuklarımızın 
müzik aletlerini tanıma ve 
bunlardan yola çıkarak, müzik 
sesinin hangi aletten çıktığını 
kendilerine anlatma için bir 
etkinlik planladık. Konseri de 
müze deneyim alanıyla birleş-
tirerek kendilerini ağırlamak 
istedik. Bunun gibi çalışmaların 
ve uygulamaların ülkemizin 
her tarafında yaygınlaşmasını 
istiyoruz.”

Deneyimleme biçimleri yaratıyoruz
Proje kurucusu Çiğdem As-
lantaş, “Bugün bu alandaki 
etkinliğimiz ‘Erişebilir Müze, 
Erişilebilir Müzik’ kapsamındaki 
ilk etkinliğimiz. Burada 22 eseri 
çocuklarımız öncelikli olarak 
deneyimleyecekler. Aralarından 
seçtiğimiz 5 tane eserle, ilk defa 
Türkiye’de görme engelli birey-

lere özgü betimlemeleri olan 
bale ve klasik müzik konseri ile 
devam edeceğiz. Müzeleri farklı 
formatlarda, farklı yöntemlerle 
deneyimleme biçimleri yaratıyo-
ruz” diye konuştu.

Projeyi devam ettireceğiz
Projesinin kurucu ortağı Burçin 
Erdem ise “Projemizin başından 

beri tüm çocuklara bunu yaygın-
laştırmak, özel gereksinimleri 
olan çocuklara bunu sunabilmek 
için hayalimiz vardı. Anadolu 
Medeniyetleri Müzesi’nde ilk 
defa görme engelli çocukları-
mıza bu projeyi başlattığımız 
için çok mutluyuz. Farklı illerde 
farklı müzelerde bu projeyi de-
vam ettirmek istiyoruz” dedi.

NERGİZ DEMİRKAYA

Ankara’da sosyal sorumluluk projesi ‘Erişebilir 
Müze, Erişilebilir Müzik’ kapsamında görme engelli 
çocuklar, Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ni gezdi

MUZE GORMEKMUZE GORMEK  
iiCCiiN ENGEL YOKN ENGEL YOK

ABD’li şarkıcı Della Miles, Kahramanmaraş’ın 
Elbistan ilçesinde lavanta hasadına katıldı

AMERiKALI
şarkıcı hasatta

Moda dünyasında yeni bir soluk

ETKINLIĞE katılan görme en-
gelli çocuklardan Ada Karako-
caoğlu (11), aynı uygulamanın 
diğer müzelerde de olmasını 
istediğini belirterek, “Müzeler-
deki eserler camekan içerisinde. 
Dokunabileceğimiz her şey 
camekan içerisinde olduğu için 
birinin bize oradaki eserleri 

anlatması gerekiyor. Anlatıları, 
betimlemeleri seviyorum ama 
dokunmakta istiyoruz. Anadolu 
Medeniyetler Müzesi’nde eser-
lere istediğimiz kadar dokunduk 
ve bu benim çok hoşuma gitti. 
İnşallah diğer müzelere de aynı 
uygulamayı yaparlar” ifadelerini 
kaydetti. 

Benim çok hoşuma gitti

Limak Vakfı’nın kurucusu olduğu Limak Filarmoni Orkestrası, sokak hayvanları yararına düzenlenecek konserle müzikseverlerle bulu-
şacak. Bu akşam Aspendos Antik Tiyatrosu’nda gerçekleşen konserin geliri sokak hayvanları yararına Çesal Derneği’ne bağışlanacak

TASARIMLARINDA 
yarattığı şıklık ve kon-
for çizgisiyle kadınların 

beğenisini kazanan Katerina 
Ekşioğlu, İstanbul’un ardından 
Londra’daki Adamo mağazasın-
da modaseverlerle buluşuyor. 
“Pre Fall 2022”, “Spring-Sum-
mer 2022” ve “Haute Couture 

2022” gibi göz alıcı koleksiyon-
larıyla Katerina Ekşioğlu, tasa-
rım tutkunu kadınların tercihi 
olurken; moda dünyasının sayılı 
mağazalarından Adamo da bu 
eşsiz koleksiyonlara bünyesinde 
yer veriyor. Kısa bir süre önce 
Adamo’nun İstanbul’da bulu-
nan Mandarin Oriental Hotel, 

Nişantaşı, Çırağan ve Galata-
port mağazalarında bulunmaya 
başlayan Katerina Ekşioğlu 
tasarımları, bu kez yönünü 
Avrupa’ya çevirdi. Londra’daki 
Adamo mağazasında yerini alan 
Ekşioğlu’nun koleksiyonları, 
uluslararası alanda başarılar 
elde etmeye hazırlanıyor.



Fenerbahçe’nin yeni trans-
ferlerinden Luan Peres, 
Fenerbahçe Televizyonu’na 

açıklamalarda bulundu. Sarı-laci-
vertli takıma transfer süreci, kari-
yeri ve hedefleriyle ilgili konuşan 
Brezilyalı defans oyuncusu, yeni 
sezonla ilgili düşüncelerini de ak-
tardı. Luan Peres’in açıklamaları 
şu şekilde: 

“Zor bir maç olacak ama biz 
her maça elimizden geldiğince 
en iyi şekilde hazırlanıp odaklan-
malıyız. Kazanmak için elimiz-
den geleni yapmamız gerekiyor. 
Bu maç farklı olmayacak çünkü 
elimizden gelenin en iyisini yapa-
cağız. Gruplara kalmak istiyoruz, 
hedeflerimizden biri o turnuvada 
gidebildiğimiz kadar ileri gitmek. 
Türkiye Ligi’ndeki hedefimizi de 
unutmamamız lazım. Türkiye Li-
gi’ndeki şampiyonluk en önemli 
hedeflerimizden biri. Hedefimiz 
tabii ki şampiyonluk. Bu takım 
her sezona şampiyon olma paro-
lasıyla başlar. Şampiyon olmak 
istiyoruz, bu seneki hedefimiz bu. 
Bunun için çalışmalarımızı en iyi 
şekilde sürdürüyoruz.
Burası büyük bir kulüp

Buraya geldiğim ilk andan itiba-
ren çok iyi hissediyorum. Çok iyi 
karşılandım. Şimdiden iyi adapte 
oldum diyebilirim. Şehri de çok 
beğendim. Daha henüz tanımıyo-
rum ama gördüğüm kadarıyla çok 
büyük bir şehir ve yapacak çok 
şey var. Burası büyük bir kulüp, 
etkileyici tesislerimiz var. İlk 
maçıma çıkmak için sabırsızlanı-
yorum.

Fenerbahçe’nin ilgisi mutlu etti
Fenerbahçe’nin bana olan ilgisini 
duyduğumda çok mutlu oldum. 
Menajerim benimle iletişime 
geçti ve Fenerbahçe’nin benimle 
ilgilendiğini söyledi. Ben de ‘Ora-
ya gitmeyi çok isterim.’ dedim. 
Yaklaşık 3 hafta süren bir süreçti 
ve sonunda da işler istediğimiz 
gibi gitti. Süreç boyunca sürekli 
menajerime soruyordum, o da 
bana iyi gittiği yönünde bilgiler 

veriyordu. En sonunda olumlu 
sonuçlandı, ben de çok mutlu 
oldum. O sırada eski takımımla 
İngiltere’de kamptaydık. Hemen 
Fransa’ya gittim, eşyalarımı top-
ladım ve buraya geldim.

Çok yoğun çalışıyoruz
Bu sene takvim sebebiyle, Dünya 
Kupası sebebiyle farklı bir sezon 
olacak ama bu bizim çalışmala-
rımızı etkilemeyecek, bizim için 
farklı bir durum olmayacak. Çok 
yoğun bir şekilde çalışıyoruz ve 
çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu 
sene şampiyon olmak istiyoruz, 
oynayacağımız maçların hepsini 
kazanmak istiyoruz.

Brezilya’da çok biliniyor
Türkiye Ligi’ni gelmeden önce 
de takip ediyordum. Türkiye’de 
taraftarlar futbola aşık, takım-
larına çok tutuklu bir şekilde 
bağlılar. Çok fanatik taraftarlar 
var. Brezilya’da Fenerbahçe’yi ve 
Fenerbahçe’nin tarihini herkes 
çok iyi biliyor. Burada oynayan 
Brezilyalıları ve onların neler 
başardığını herkes biliyor. Taraf-
tarlarımız çok fanatik ama bunun 
yanında sayıca çok büyük bir 
taraftar kitlesine sahibiz. Bu da 
beni buraya gelirken motive eden 
etkenlerden biri oldu.

Burada olduğum için mutluyum
Buraya gelmeden önce Arao 
ile konuştum sadece. Kendisi 
benden birkaç hafta önce buraya 
gelmişti. Zaten kulübü, kulü-
bün büyüklüğünü ve taraftarları 
biliyordum. Ben ona daha çok 
şehirle ilgili sorular sordum. 
Daha önce oynamış Brezilyalı-
larla iletişime geçemedim çünkü 
iletişim bilgileri bende yok. Tabii 
ki hepsini çok iyi tanıyorum ki 
burada yanı başımızda duvarda 
Alex, Cristian Baroni, Deivid ve 
diğer Brezilyalıları görüyoruz. 
Ben de buraya gelen başka bir 
Brezilyalı olduğum için çok mut-
luyum. Onlar gibi tarih yazmak 
istiyorum.

Cesaretli bir oyuncuyum 
Her futbolcu her maçta 
elinden gelenin en iyisini 
yapmalı, takımı için sonuna 
kadar savaşmalı. Toplu ve topsuz 
oyunda elinden gelenin en iyisini 
yapmalı. Ben de kendimi bu 
şekilde tanımlaya-
bilirim. 
Kaybet-
meyi hiç 
sevmem. Sahada her şeyimi ver-
mek isterim. Hırslı, cesaretli ve 
istekli bir oyuncuyumdur. Tabii 
ki sahada her zaman istediğiniz 
performansı sergileyemeyebili-
yorsunuz, iyi gününüzde olama-
yabiliyorsunuz. Ama en azından 
iyi günümde olmadığımda bile 
bende eksik olmayacak bir şey 
var o da savaşmak. Böyle olun-
ca da sahada telafi edebilmiş 
oluyorsunuz. Umarım bu sene bu 
şekilde kendimi gösterebilirim.

İlgilerine karşılık vereceğim
Sosyal medyada Twitter’ı kullan-
mıyorum, daha çok Instagram 
hesabımdan paylaşım yapıyorum. 
Buraya geldiğimde çok fazla 
takipçi beni ekledi. Bu da tarafta-
rımızın ne kadar büyük ve sayıca 
fazla olduğunu gösteriyor. Sürekli 
bana desteklerini gösterdiler. Ta-
bii ki hepsine cevap verebilmek 
mümkün değil. Birkaçına cevap 
yazdım, beğendiğim paylaşımlar 
oldu ama o kadar fazlaydı ki 
hepsine cevap vermem mümkün 
değil. Her zaman onların bana 
olan ilgisine karşılık vermeye 
çalışacağım. Önemli olan saha 
içerisinde bir cevap vermek, saha 
dışında konuşmaktan ziyade saha 
içerisinde mutlu edebilmek. Bunu 
yapmak en büyük dileğim.

İyi enerji iyi şeyler verir
Pozitif olmak, gülmek, mutlu 
olmak çok önemli. İyi enerjinin 
iyi şeyler getirdiğini düşünüyo-
rum. Pozitif kalmak çok önemli. 
Tabii ki insanın her zaman pozitif 
olması mümkün değil. Negatif 

olduğunuz, saçma şeyleri kafanıza 
taktığınız zamanlar da olabiliyor. 
Ben böyle anlarda sakin kalmaya, 
işime odaklanmaya ve her zaman 
mutlu olmaya çalışıyorum.

Evimde gibi hissediyorum
Fransa’ya ilk gittiğimde de çekin-
celerimden biri buydu; aynı dili 
konuşmamaktan dolayı sıkıntı 
yaşayıp yaşamayacağımdı. Orada 
da Brezilyalı takım arkadaşlarım 
oldu, oradaki teknik ekip de be-
nimle aynı dili konuşuyordu. Do-
layısıyla hiç problem yaşamamış-
tım. Buraya geldiğimde daha fazla 
benimle aynı dili konuşan insanla 
çalışma fırsatı buldum; hem fut-
bolcular hem teknik ekibimiz hem 
de hocamız... Çok fazla aynı dili 
konuştuğum insan var. İspanyolca 
dilinde kolay bir şekilde anlayıp 
iletişim kurabiliyorum. Bu beni 
daha da çok evimde hissetmemi 
sağlıyor. Aynı dili konuşacak çok 
insanın olmasının oyunculara çok 
yardımı oluyor.

Yeni kültürler keşfetmeyi severim
Evde olmayı, dinlenmeyi, video 
oyunları oynamayı, film izlemeyi 
çok seviyorum. Akşam yemeği 
için dışarı çıkmayı, yeni restoran-
lar keşfetmeyi, yeni bir kültüre 
girdiğim zaman oranın yemekleri-
ni keşfetmeyi çok seviyorum. Hiç 
şüphe yok ki burada da aynısını 
yapacağım. Brezilya’da kolay 
bulunabildiği için Arap yemekle-
rine hakimim. Burada da aslında 
benzerlikler olduğunu düşünüyo-
rum. Türk yemeklerini seveceği-
mi düşünüyorum. DHA

FENERBAHÇE, 30 yaşın-
daki Kuzey Makedonya-
lı sol bek Ezgjan Alios-

ki’yi 1 yıllığına kiralık olarak 
kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli 
kulüpten konuyla ilgili olarak 
yapılan açıklamada, “Kulü-

bümüz, Al-Ahli takımından 
Kuzey Makedonyalı sol bek 
Ezgjan Alioski’yi 1 yıllığına 
kiralık olarak kadrosuna kattı. 
Ülker Stadyumu Fenerbahçe 
Şükrü Saracoğlu Spor Komp-
leksi’nde gerçekleştirilen imza-

da Yönetim Kurulu Üyemiz 
Selahattin Baki de hazır 
bulundu. Ezgjan Alioski’ye 
‘Ailemize hoş geldin’ diyor; 
Fenerbahçe formasıyla ba-
şarılar diliyoruz” ifadelerine 
yer verildi.

TARAFTARLARIMIZA şunu 
söylemek istiyorum; Sahada 
mücadele ve savaşmak hiçbir 
zaman eksik olmayacak. 
Bu sene bütün maçlarımı-

zı kazanma parolasıyla lige 
başlıyoruz. Çok güzel bir yıl 

olacağını düşünüyorum. 
Emin olsunlar ki biz 

bu sezona en iyi 
şekilde ha-

zırız.”

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

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

Geçen sezonu sollad 

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

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

Onyekuru moral buldu 

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

GALATASARAY 
KRİZDEN ÇIKTI

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

13 madalya kazandlar 

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

ÖZEL SPORCULARDAN 
ÇOK BÜYÜK BAŞARI

Şampiyonaya hazrlanyorlar

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

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

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

Gasly çok hzl 

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

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

Gasly: çok objektifiz 

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

Arac daha çok sevdim 

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

KARTAL HER  
ALANDA LIDER

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

MUHTEŞEM İSTATİSTİK 

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

İKİNCİ DEVREDE  
BEŞİKTAŞ

Beşiktaş - Trabzonspor  1-2 M

Antalyaspor - Beşiktaş 1-1 B

Beşiktaş - Konyaspor 1-0 G

Beşiktaş - Denizlispor 3-0 G

Beşiktaş - Gaziantep FK 2-1 G

Gençlerbirliği - Beşiktaş 0-3 G

Yeni Malatya - Beşiktaş 0-1 G

Başakşehir - Beşiktaş 2-3 G

SAĞLIK EKİBİNE  
ÇİÇEK

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

MKE Ankaragücü ile Demir Grup 
Sivasspor karşsndaki puan kayp-

larnn ardndan Belhanda'nn 
gönderilişinin şokunu yaşayan  

Galatasaray, deplasmandaki Hes 
Kablo Kayserispor galibiyetiyle kriz 

ortamndan çkmay başard 

Türkiye Özel Sporcular Kadn Milli 
Takm, VIRTUS Avrupa Salon  

Atletizm Şampiyonas'nda Avrupa 
şampiyonluğuna ulaşt 
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Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden Luan Peres, “Sahada mücadele ve savaşmak hiçbir zaman 
eksik olmayacak. Bu sene bütün maçlarımızı kazanma parolasıyla lige başlıyoruz. Çok güzel bir 
yıl olacağını düşünüyorum. Emin olsunlar ki biz bu sezona en iyi şekilde hazırız” dedi

Taraftarımız
rahat olsunFenerbahçe Alioski’yi kiraladı

GALATASARAY ile sözleşmesini kar-
şılıklı olarak fesh eden Aytaç Kara, 
2019-2021 yılları arasında forma giy-

diği Kasımpaşa ile sözleşme imzaladı. Yeni 
sezon öncesi transfer 
çalışmalarına devam 
eden Kasımpaşa, 
Aytaç Kara’yı kadro-
suna kattı. İstanbul 
ekibi, yeni sezon 
öncesi Galatasaray 
ile olan sözleşmesini 
karşılıklı olarak fesh 
eden eski oyuncusu 
Aytaç Kara’yı renkle-
rine bağladı.

SEZONA EN IYISEZONA EN IYI
SEKILDE HAZIRIZSEKILDE HAZIRIZ

CEYHUN Kazancı, 
altyapıdan yetişen ve ismi 
son günlerde Torino ile 
anılan Emirhan İlkhan 
için İtalyan ekibinin 
serbest kalma bedelini 

henüz ödemediğini ifade 
etti. 8 numarada görev yapa-
bilecek 2 ismi kadroya katmak 
istediklerini belirten Kazancı, 
Sivasspor’un 21 yaşındaki orta 
saha oyuncusu Kerem Atakan 
Kesgin ile ilgilendiklerini söyle-
di. Kazancı, Sivasspor ve genç 
oyuncuyla görüşmelerin devam 
ettiğini de sözlerine ekledi. 
Siyah-beyazlı ekibin Kame-
runlu kanat oyuncusu Kevin 
N’Koudou’nun yeni sezonda 
takımda kalacağını belirten 
Ceyhun Kazancı, bununla 

birlikte daha önce gündeme 
gelen Bandırmasporlu Keny’nin 
transferinin askıya alındığını 
söyledi. Kazancı, daha önce 
ismi Beşiktaş ile anılan Young 
Boys’un İsviçreli oyuncusu Ch-
ristian Fassnacht’ın ise gündem-
de olmadığını belirtti.

Serdar ile sözleşme imzalanmadı 
Avusturya kampında kadro dışı 
bırakılan Serdar Saatçı’nın duru-
muyla ilgili de konuşan Kazancı, 
Valerien Ismael’in genç stope-
rin performansından memnun 
olmadığını, onun için de şu an 
takımla birlikte antrenmanlarda 
yer almadığını belirtti. Kazancı 
ayrıca, Serdar Saatçı ile henüz 
yeni sözleşme imzalanmadığını 
sözlerine ekledi. DHA

Beşiktaş Futbol Direktörü Ceyhun Kazancı, siyah beyazlı ekibin 
gündemine dair açıklamalarda bulundu. Kazancı, “Emirhan 

İlkhan için Torino henüz serbest kalma bedelini ödemedi” dedi

Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Hacı Ahmet Yaman, “İşi-
mizin kolay olmadığının bilincindeyiz. Ancak bu göreve geldiğimiz günden bu yana bütün 
çevrelerde, ilimiz yöneticilerinde, kulüp çalışanlarında, yönetim kurulumuzda, oyuncula-
rımızda ve taraftarlarımızda heyecan oluştuğunu görmek bana umut veriyor” dedi

Aytaç yuvasına döndü

GALATASARAY Kulübü, sağ arka alt 
adalesinde ağrı hisseden yeni transferi 
Leo Dubois’da 2. derece zorlanma ve 

yırtık tespit edildiğini duyurdu. Sarı-kırmızılı 
kulüpten yapılan açıklamada, “Avusturya’da 
gerçekleştirilen kampımızın son gününde 
oynanan Fiorentina karşılaşmasında sağ 
arka alt adalesinde ağrı hissederek oyunu 
terk eden oyuncumuz Leo Dubois’nın spon-
sorumuz Bahçelievler Medical Park Hasta-
nesi’nde bugün yapılan MR incelemesinde 
2. derece zor-
lanma ve yırtık 
tespit edilmiş-
tir.” denildi. 
27 yaşındaki 
Fransız sağ 
bekin tedavisi-
ne başlandığı 
aktarıldı.

Yeni transferden kötü haber

EMIRHAN IÇIN 
BEDEL ÖDENMEDI

IŞIMIZ KOLAY DEĞIL

YENI Malatyaspor Kulüp 
Başkanı Hacı Ahmet Yaman, 
yönetimi ile birlikte Nurettin 

Soykan Tesisleri’nde gazeteciler ile 
bir araya geldi. Toplantıda, yönetim 
kurulu kendilerini tanıttıktan sonra 
kulübün borçları konuşuldu. Kulüp 
borcunun 300 ile 400 milyon lira ara-
sında olduğu açıklandı. 
Kulüp Başkanı Hacı Ahmet Yaman, 
kulübün kuruluşundan 
bugüne kadar emeği 
geçen herkese teşek-
kür ederek, “Göreve 
gelirken, görevimizin 
sadece futbol kulü-
bünün başına gelmek 
olmadığı bilinciyle 
geldik. Yapacağımız 
işin kolay olmayaca-
ğının farkındaydık. 
Yapmış olduğumuz 
değerlendirmelerle 
Malatyaspor Kulübü-
nün içinde bulunduğu 

durumun iç açıcı olmadığını biliyor-
duk. Ancak kısa zaman içinde kulü-
bümüzün durumunun çok daha vahim 
olduğunu gördük. Bu tablo bizim daha 
çok çalışmamız gerektiğini söylüyor-
du. Bütün bu olumsuzluklarla beraber 
çok büyük iki avantajımızın olduğunu 
da gördük. Bunlardan birincisi ekip 
arkadaşlarımızın sahip oldukları 
inanç ve çalışma gayretiydi. İkincisi 

ise bütün camianın başarı 
özlemiydi. Ben, ekibim 
ve yönetimim sorunla-
rın içinde kalmak ya da 
sorumlularla kavga etmek 
için gelmedik. Çözüm 
odaklı hareket edeceğiz. 
Malatya ve Malatyaspor 
için ‘bende bir taş koymak 
istiyorum’ diyen paydaş-
larla birlikte yürümek için 
çıktık yola. Tek yürekle 
canı gönülden ‘ben de 
varım’ diyen herkese ka-
pımız açık” dedi. DHA



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

*

4 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBE

DÜNYA Şampiyonası’na çok sayıda 
başarılı ülke sporcularının katılacağı 
için çok zorlu geçeceğine dikkat çe-
ken Rıza Kayaalp, “Avrupa Şampi-
yonası’ndaki başarımızı sürdürmek 
istiyoruz ama bu kolay olmayacak, 
çünkü bu şampiyona çok zorlu 
geçecek. Avrupa’da 7 madalya aldık, 
burada da en az 4 ya da 5 madalya 
alabileceğimizi ümit ediyorum. Çok 
yetenekli kardeşlerimiz var. Devam-
lı ülkemize madalya getirebilecek 
kardeşlerimiz var, onlardan büyük 
ümitlerim var. Yeter ki kendilerine 
inansınlar, yeter ki biz şampiyon 
oldukça üstüne koyup, bir sonraki 
şampiyonayı iple çekerek orada şam-
piyon olmayı gönülden isteyelim. Bu 
duygu ve düşüncelerle yollarına de-
vam ederlerse, onlar da her katıldık-
ları şampiyonada ülkemize başarılar 
kazandırırlar” diye konuştu.

En az 4-5 madalya 

GURESCILERGURESCILER  
SIKI CALISIYOR SIKI CALISIYOR 

GENÇLIK ve Spor Bakanı Meh-
met Muharrem Kasapoğlu, 09-18 
Ağustos tarihleri arasında Kon-

ya’da yapılacak 5’inci İslami Dayanışma 
Oyunları öncesi kente gelerek yarışların 
yapılacağı tesisleri tek tek ziyaret edip 
incelemelerde bulundu. Türkiye’nin 
ilk olimpik velodrom pistini de incele-
yen Bakan Kasapoğlu, ‘’Hakikaten biz 
millet olarak misafirperver bir milletiz, 
cömert bir milletiz. Dünyanın neresine 
giderse gitsin, adaleti, sevgiyi, merhameti 
götüren bir milletin evlatlarıyız. Yine bu 
ruhla, bu şuurla Konyamız, 5’inci İslam 
Oyunlarına en güzel şekilde ev sahipliği 
yapacak, bunu görüyoruz’’ diye konuştu.

Sporun birleştirici gücü var
5’inci İslam Dayanışma Oyunları’na 
hazır olduklarını belirten Bakan Kasa-
poğlu, şunları söyledi:

‘’7 gün kaldı, artık geriye sayıyoruz. 
Konya olarak, Türkiye olarak hazırız. 
Tesislerimiz de hazırız. İnsan kaynağı-
mızla hazırız. Tüm organizasyon kapa-
sitemizle hazırız. İnanıyorum ki yüksek 
teveccüh 4 binden fazla sporcu. Tüm ka-
filelerle birlikte 6 bin kişi ve on binlerce 
sporsever Konya’da buluşacak. Gönüllü 
gençlerimiz burada bizzat katkı sağlaya-
cak. Bununla birlikte İslami Dayanışma 
Oyunlarının ruhuna uygun bir şekilde 

sporun birleştirici 
gücüyle bir araya 
geleceğiz. Burada 
56 ülkeden sporcu 
olacak. Biliyorsunuz 
Sayın Cumhurbaşka-
nımızın teşrifleriyle 
açacağız bu güzide 
tesisi. Sonrasında 
mükemmel bir açılış 
törenini gerçekleş-
tireceğiz. Devlet 
temsilcileri, devlet 
başkanları, başba-
kanlar, spor camiası 
Konyamızda olacak.  
Onları en güzel 
şekilde ağırlayaca-
ğız. Bununla birlikte 
sporun birleştiren ruhuna uygun bir 
şekilde en güzide şekilde bir rekabeti, en 
güçlü şekilde bir dostluğu ortaya koya-
cak sporcularımız. Ben bu vesileyle tüm 
sporculara başarı diliyorum.”

Ülkemize hizmet verecek
Bakan Kasapoğlu, yarışların yapılacağı 
olimpik yüzme havuzunda da incele-
mede bulundu. Kasapoğlu, ‘’Konya’da 
yüzmeyi öğrenmek isteyen herkese 
yüzme öğretiyoruz. Ülkemizin dört bir 
yanında öğretiyoruz. Yine bu olimpik 

havuzumuz, tüm bu tesisler inşallah 
oyunlar sonrasında tüm ülkemize hizmet 
verecek. Sadece yerel anlamda değil, 
ulusal ve uluslararası anlamda büyük bir 
katkı ortaya koyacaklar. Bununla birlikte 
yine FIBA onaylı 3x3 basketbol pistimi-
zi açacağız. Biliyorsunuz basketbol en 
önem verdiğimiz branşlardan bir tanesi. 
En popüler branşlardan biri ve bu nok-
tada on bin pota, yine Konya’da başarılı 
uyguladığımız bir proje. İnşallah bugün 
ve bu süreç Konyamız için, ülkemiz için 
spor ve insanlık için hayırlı olsun diyo-
rum” şeklinde konuştu. 

VURDUĞUN GOL OLSUN
FENERBAHÇE

BAŞAKŞEHIR 
TUR AŞKINA

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 5’inci İslami Dayanışma Oyunları’na hazır olduklarını belirterek, “Konya 
olarak, Türkiye olarak hazırız. Tesislerimiz de hazırız. İnsan kaynağımızla hazırız. Tüm organizasyon kapasitemizle hazırız” dedi

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk 
maçında bugün İzlanda’nın Breidablik takımına konuk olacak

TÜRKIYE SPOR OYUNLARINA HAZIR

Son yıllarda katıldıkları uluslararası 
turnuvalarda kazandıkları derece-
lerle dikkat çeken Grekoromen Stil 

A Milli Takımımız, kısa süre sonra başla-
yacak olan İslami Dayanışma Oyunları ve 
ardından Dünya Şampiyonası öncesinde 
Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi’nde 
hazırlıklarını sürdürüyor. Kampı ziya-
ret eden Türkiye Güreş Federasyonu 
Başkanı Şeref Eroğlu, sporcularla sohbet 
ederek, “Sizin gücünüzü artık bütün 
dünya biliyor. Bu özverili çalışmalarınızın 
karşılığında yine çok kez kürsüye çıkaca-
ğınıza, alacağınız madalyalarla ay-yıldızlı 
bayrağımızı göndere çektireceğinize ve 
İstiklal Marşımızı dünyaya dinleteceğini-
ze yürekten inanıyorum” dedi. Sporcu-
larla birlikte mindere çıkan ve şampiyon 
sporcu Rıza Kayaalp’le kısa bir antren-
man yapan Eroğlu, milli yıldızın künde 
atması sonrasında, “Mükemmel bir ekibe 
sahibiz, yetenekli, karakterli, hepsiyle 
gurur duyuyorum” diye konuştu. 

Hedef dünya şampiyonluğu 
Milli takımımızın başarılı ismi Rıza 
Kayaalp, hedefinin Dünya Şampiyo-
nası’nda 5. kez altın madalya kazan-
mak olduğunu vurgulayarak, “Avrupa 
Şampiyonası’nda önemli başarılara imza 
atmıştık. Hiç ara vermeden yeniden 
kampa girdik çünkü önümüzde önemli 
şampiyonalar var ve hedeflerimiz çok 
büyük. Kendi adıma konuşacak olursam, 

hedefim 5’inci kez Dünya Şampiyonu 
olmak. Eğer bunu başarırsam tarihte 
ilk kez bir güreşçi 5 kez altın madalya 
almış olacak. Serbest Stilde Taha Akgül 
kardeşim de 3’üncü kez Dünya Şampi-
yonu olmak için gidecek. Beraber ağır 
sıklette ülkemizin gücünü tüm dünyaya 
göstermek için mindere çıkacağız ve 
bunu başaracağız. Dünya Şampiyonasına 
yaklaşık 40 gün kaldı, bizim için kısa bir 
zaman. Her gün gücümüzü daha da yük-
seltip Dünya Şampiyonasında ay-yıldızlı 
bayrağımızı dalgalandırmak en büyük 
hayalim” şeklinde konuştu.

Başarı devamlılık haline geldi 
Yıllardır önemli başarılara imza attıkla-
rının altını çizen milli sporcu Kayaalp, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Ay-yıldızlı 
bayrağımızı dalgalandırmak çok önemli. 
Biz başarıyı devamlı yaşayan ve bunu 
devamlılık haline getiren sporcular 
olduğumuz için, insan tekrar tekrar kür-
süye çıkıp İstiklal Marşımızı söylemek 
istiyor ve onun için elinden gelen bütün 
çabayı gösteriyor. Biz başarılı olmak için 
çok çalışan, sürekli madalya almak ve 
hep zirvede olmak isteyen sporcularız. 
Karakterimizi bozmuyoruz, her zaman 
daha iyisini yapabilmek için daha çok 
çalışıyoruz. Bu düşüncelerle yola devam 
eden sporcular olduğumuzdan dolayı 
Allah’ın izniyle yine birincilik kürsüsüne 
çıkmanın nasip olacağına inanıyorum.”

İslami Dayanışma Oyunları ve Dünya Şampiyonası için hazırlıklarını sürdüren Grekoromen Stil A Milli Takı-
mı’nın kampı devam ediyor. Ankara’daki kampı ziyaret eden Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu 
ile milli takımızın yıldız ismi Rıza Kayaalp’in minderdeki gösterisi eğlenceli anların yaşanmasına neden oldu

ÜLKER Stadı’nda 
oynanacak ve saat 
20.00’de başlayacak 

karşılaşmayı, Portekizli 
hakem Joao Pinheiro yöne-
tecek. Sarı-lacivertli ekip, 
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. 
eleme turunda Ukrayna’nın 
Dinamo Kiev takımına ele-
nerek, yoluna UEFA Avrupa 
Ligi elemelerinden devam 
etmek zorunda kalmıştı. 
Fenerbahçe, 11 Ağustos’ta 
deplasmanda oynanacak 
rövanş mücadelesi öncesinde 
seyircisi önünde avantajlı bir 
skor elde etmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe’de 3 eksik
Fenerbahçe, zorlu mücade-
lede sakatlık ve kart cezası 
sebebiyle 3 futbolcusundan 
yararlanamayacak. Sarı-la-
civertli ekipte, Dinamo Kiev 
karşısında çift sarı kartın 
ardından kırmızı kartla 
oyun dışında kalan İsmail 
Yüksek, cezalı olduğu için 
forma giyemeyecek. Diz 
travması tespit edilen kaleci 
Altay Bayındır ile çalışmala-
rını bireysel sürdüren Mert 
Hakan Yandaş’ın Slovacko 
karşısında forma giymesi 
beklenmiyor. Bu isimlerin 
yanı sıra sakatlıklarını atla-
tan ve takımla çalışmalara 
başlayan Ferdi Kadıoğlu ile 
Joshua King, teknik direktör 
Jorge Jesus’un görev vermesi 
durumunda karşılaşmada 
oynayabilecek.

10 isim kadroda yok
Fenerbahçe, Slovacko 
müsabakasında 10 futbol-
cusunu listeye dahil etmedi. 
Sarı-lacivertlilerde sakatlık-
ları bulunan Nazım Sangare, 
İrfan Can Kahveci, Serdar 
Aziz ve yeni transfer Joao 
Pedro kadroda yer almadı. 
Bu oyuncuların yanı sıra 

yeni transfer Tiago Çukur 
ile kadroda düşünülmeyen 
Steven Caulker, Max Meyer 
ve Mbwana Samatta da lis-
teye eklenmedi. Öte yandan 
Dimitris Pelkas ile Marcel 
Tisserand da teknik heyet ka-
rarıyla kadroda bulunmadı.

Yeni transferler ilk kez
Fenerbahçe’de yeni transfer-
ler Luan Peres ve Gustavo 
Henrique, sarı-lacivertli 
formayla ilk kez boy gös-
terecek. Kim Min-jae’nin 
takımdan ayrılması ve Serdar 
Aziz’in sakatlığı sebebiyle 
önemli karşılaşma öncesinde 
savunmada sıkıntı yaşayan 
Fenerbahçe, bu bölgeyi Luan 
Peres ve Gustavo Henrique 
ile takviye etmişti. Her iki 
oyuncu da teknik direktör 
Jorge Jesus’un oynatması 
halinde ilk kez sarı-lacivertli 
formayı giyecek.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında 
bu akşam Çekya’nın Slovacko takımını ağırlayacak

KOPAVOGSVÖLLUR 
Stadı’nda, TSİ 21.45’te 
başlayacak mücadeleyi 

Finlandiya Futbol Federasyo-
nundan hakem Petri Viljanen 
yönetecek. Karşılaşma, TRT 
Spor’dan naklen yayımlanacak. 
Medipol Başakşehir’de UEFA 
listesinde yer almayan Mesut 
Özil bu mücadelede de forma 
giyemeyecek. Bu mücadelenin 
rövanşı 11 Ağustos Perşembe 
günü İstanbul’da oynanacak. 
Medipol Başakşehir rakibini 
elemesi halinde, play-off turun-
da Lilleström (Norveç)-Royal 
Antwerp (Belçika) eşleşmesini 
geçen takımla karşılaşacak.

Avrupa’da zorlu sınav
 Medipol Başakşehir, UEFA 
Avrupa Konferans Ligi 3. 
eleme turu ilk maçında bugün 
İzlanda temsilcisi Breidablik’e 
konuk olacağı karşılaşmayla 
Avrupa kupalarında 39. kez 
sahaya çıkacak. Turuncu-laci-
vertli ekip, Avrupa’da oynadığı 
38 maçta 10 galibiyet, 9 bera-
berlik ve 19 mağlubiyet yaşadı. 
Söz konusu müsabakalarda 41 
gol atan Medipol Başakşehir, 
kalesinde 64 gole engel olama-
dı. Medipol Başakşehir, tek-
nik direktör Emre Belözoğlu 

yönetiminde Avrupa kupaların-
da üçüncü kez sahaya çıkacak. 
İstanbul ekibi, Emre Belözoğlu 
idaresinde Maccabi Netanya ile 
sahasında oynadığı maçtan 1-1 
eşitlikle ayrılırken, deplasman-
da rakibini 1-0 mağlup ederek 
tur atlamayı başarmıştı.

Deplasmanda 20. maç
Turuncu-lacivertli ekip, Brei-
dablik karşılaşmasıyla Avrupa 
kupalarında 20. deplasman 
müsabakasını oynayacak. 
Medipol Başakşehir, bugüne 
kadar rakip sahalarda çıktığı 19 
müsabakada 4 galibiyet, 3 bera-
berlik ve 12 mağlubiyet yaşadı. 
Deplasmandaki 19 maçta 20 
gol atan Başakşehir, kalesinde 
42 gol gördü. Turuncu-laci-
vertliler, 2019-2020 sezonunda 
UEFA Avrupa Ligi gruplarında 
dış sahada Wolfsberger’i 3-0, 
Borussia Mönchengladbach’ı 
ise 2-1 yendi. Medipol Başak-
şehir, 2017-2018 sezonunda da 
UEFA Avrupa Ligi gruplarında 
Ludogorets’i rakip sahada 2-1 
mağlup ederek, ilk deplasman 
galibiyetine ulaştı. İstanbul eki-
bi, UEFA Avrupa Konferans 
Ligi’nde ise bu sezon deplas-
manda Maccabi Netanya’yı 1-0 
mağlup etmeyi başardı.



AYÇA Özefe, “Elimde akustik gitarımla sözleri-
ni ilk başta İngilizce olarak, melankolik bir ha-
vada yazıp bestelediğim “Deli Gibi”, Orçun’un 
düzenlemesiyle yeniden şekillendi. Daha önce 
yaptığım tarzdan biraz uzaklaşıp şu anki ruh ha-
limi ve içimdeki o enerjiyi artık şarkılarıma yan-
sıtma düşüncesinin eseri oldu. Şarkıda benim 
en çok dikkat ettiğim nokta dinamiğin değişme-
si ve her saniyede farklı duygular yaşatmasıydı. 
Orçun Ayata da hemfikir olup trompeti, elektro 
ve bas gitarı yani tüm enstrümanları en doğru 
ve zengin şekilde kullanıp tüm müzisyenler 
bir müzik şöleni yarattık” diyor. “Deli Gibi” 
duru enerjisiyle dinleyiciyi keyifli bir yolculuğa 
çıkaracak. Ayça Özefe ekliyor: “Sevgiyi daha 
tutkulu ve korkusuzca dile getiren, aynı zaman-
da gerçeklerle yüzleşen bir karakterin hikayesi, 
enstrümanlarla sarıp sarmalandı ve ortaya 
“Deli Gibi” bir şey çıktı.”

RETRO öğeler içeren Disco-funk 
türündeki “Güneş” yaz mevsiminin ka-
vurucu sıcağını, yaz aşklarının hafifliği-
ni, sevmeyi, sevişmeyi yalın ve kışkırtıcı 
bir dille betimliyor. Yüksek temposu 
ve canlı enstrümanların zenginliği ile 
dinleyiciyi umarsızca dans ettirmeyi 
hedefliyor.
Melis Kar kimdir?
Melis Kar, 1990 yılında Hatay 
Antakya’da doğdu. 7 yaşında 
Fransız bir rahipten piyano 
eğitimi almaya başlamasıyla 
müzikle tanıştı. Yaşadığı şehir-
de kurduğu müzik gruplarıyla 
konserler vererek geçen gençlik 
yılları sonrası İstanbul’a gelerek 
“Ladies and Gentlemen” 
müzikal korosuna seçilmesiyle 

profesyonel müzik kariyerine ilk 
adımlarını attı. Burada Sezen Aksu, 
Sertab Erener, Alessandro Safina gibi 
birçok duayen isimle sahne aldı. 2011 
yılında katıldığı bir müzik yarışmasında 
yarı finale dek ilerlemesiyle dikkatleri 
çeken Kar, “Kaçak” adlı ilk albümünü 

2014 yılında yayınladı. Müzi-
ğin evrenselliğine inanan Kar; 
“Gitti” isimli parçayla Yunan 
rapçi Bo ile, “Yalnız Masal” 
isimli parçayla ise müzisyen 
Halil Sezai ile düet yaptı. 
Edindiği önemli tecrübeler-
den sonra kendi bestelerini 
söylemeye hazır hisseden Kar, 
2016’da “Kibir” adlı teklisini 
dinleyiciye sundu. 
 ■ TAYLAN DAŞDÖĞEN

Talya Prodüksiyon imzasıyla 
TV8 ekranlarında yayınlanan 
ve her bölümüyle de izle-

yenler tarafından beğeniyle takip 
edilen Doya Doya Moda’da dün 
3’üncü hafta başladı. Selen’in elen-
mesinden sonra yerine gelecek isim 
merak konusuydu ve Pınar Asou-
bar pazartesiden itibaren birinci-
lik için yarışmaya başladı. Güzel 
yarışmacının katıldığı açıklandıktan 
sonra hem Instagram hesabında 
gözle görülür bir takipçi sayısı artışı 
yaşandı hem de yorum ve beğeniler 
havada uçuştu.
Programa damga vurdu
İran’da yaşayan Azerbaycan 
göçmeni bir aileye mensup olarak 
geldiği Türkiye’de vatandaşlık hak-
kı kazanan Pınar Asoubar, birçok 

ülkede yaptığı gezilerle kültürleri 
keşfedip güzellikleri takipçileriyle 
paylaşıyor. Gittiği yerler arasında 
Fas, Slovenya, Ukrayn, Malezya, 
Mısır, Arnavutluk, Tokelau, 
Kuzey Makedonya, Porto 
Riko, Meksika, Hindistan ve 
Kosova var. Verdiği pozlar-
la da ilgi odağı haline gelen 
Asoubar’ın bazı fotoğrafları 
da alışveriş sitelerinde model 
olarak kullanılıyor. Güzel 
yarışmacı ilk günden itibaren 
aldığı yorumlarla adından söz 
ettirmeyi başardı. Bunun prog-
rama yansımasını bekliyor ve 
enerjisiyle birincilik hedefliyor.
Pınar Asoubar kimdir?
Rakiplerine karşı birincilik için 
yarışacak olan Pınar Asoubar 

17 Mart 1991 tarihinde doğdu. 31 
yaşında. İran’da yaşayan Azerbay-
can asıllı ailelerden birinin kızı. 
Babası Bakü’den göçtü. Sonrasında 

Türk vatandaşı oldu. 
İnşaat ve restorasyon 
işleri ile uğraşıyor. 
Sanat felsefesi ala-
nında yüksek lisans 
yapan güzel yarışmacı 
yazar. İran’da yoga 
çalışmaları var. Ço-
cuklar için kitap yazdı 
ve kısa süre içerisinde 
çıkacak yeni eserleri 
var. Bekar ve balık 
burcu. 180 boyunda, 
74 kilo. Seyahati, 
keşfetmeyi ve yeni 
kültürlerle tanışmayı 
çok seviyor.
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BAŞARI UZUN BİR YOLCULUK BİÇİMİDİR

TV8 ekranlarında yayınlanan bölüm-
leri ile izleyenleri televizyon başına 
kilitleyen Doya Doya Moda’ya 
önceki gün yeni bir isim daha katıldı. 
Birincilik mücadelesi vermek adına 
dün rakiplerinin karşısına çıkan yarışmacı 
Pınar Asoubar oldu. Ardından sosyal 
medya adeta yıkıldı. İran’da çocuk 
kitapları da yazan Asoubar’ın 
haftayı nasıl bitireceği şimdiden 
gündeme oturdu

AYŞE Çınar, Ossi Müzik etiketiy-
le müzikseverlerle buluşturdu-
ğu “Yaz” isimli yeni şarkısını 
kliplendirdi. Sözleri Ali İlyas’a, 
müziği Sezen Aksu’ya, yeni 
düzenlemesi Metin Özülkü 

ve Hasan Çiçek’e ait olan “Yaz” 
single’ına; Gökhan Özdemir’in 
yönetmenliğinde, Ayşe Çınar’ın 
evinde, yaz aylarının enerjisini 
yansıtan rengarenk, yazlık bir 

video klip çekildi.

İÇ ISITAN BİR ŞARKI YAPTI

Oturduğu yerden klip çekti
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BURAK ZİHNİ
BURAK ZİHNİ

YARIN ‘DELİ GİBİ’
OLACAKSINIZ

Her çalışmayla dikkatleri üzerine çeken Ayça Özefe, 
bu kez “Deli Gibi” diyor. 5 Ağustos’ta Sony Music 
Turkey etiketiyle yayınlanacak şarkının söz ve bestesi 
kendisine, düzenlemesi ise Orçun Ayata’ya ait

İlk defa 2014 yılında “Kaçak” albümüyle dinleyiciyi selamlayan Melis Kar, bağımsız mü-
zisyen olarak devam edeceği yeni yolunda yayımladığı “Güneş” adlı teklisiyle hem kendi 
müzikal stilinde hem de Türkçe sözlü elektronik dans müziğinde yeni bir kapı aralıyor


