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AK Partili Muhammet
Kaynar'ın Halk Ekmek

kuyruklarıyla ilgili “İBB fotoğraf
çeksin diye mizansen yapılıyor”
yorumlarına tepki gösteren
Ekrem İmamoğlu, “Bu manza-
raya, ne yazık ki hepimizin içini
acıtan ve düşündüren görüntülere
dönük bir kısım insanların yaptığı
o kötü yorumlara ben diyorum ki;
gönlü kör, kalbi kör, vicdanı kör,
siyaset için her şeyi konuşabilecek,
her şeyi dile getirebilecek körlükte
insanlar diyorum” dedi. I SAYFA 9
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Esenyurt'ta daha önce yönetimin borçları
ödememesi nedeniyle doğalgazı kesilen 
3 bin 860 haneli Innovia 2 Sitesi'nin
şimdi de suları kesildi. Site sakinleri, 
yönetime kayyum atanmasını talep etti

Esenler Belediyesi'nde sözleşmeli olarak görev yapan bir çalışanın kanunlara aykırı şekilde müdür
olarak görevlendirildiği ortaya çıktı. Liyakat dikkate alınmadan yapılan bu görevlendirme ile
memur ve amir arasındaki hiyerarşinin dikkate alınmadığı keyfi bir atama yapıldığı görüldü

İddiaya göre, Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde
bulunan 19 blok ve 3 bin 860 haneli lüks site daha

önce yönetimin borcu ödememesi sonucu doğalgaz 
kesilmiş, yönetici Zafer Turan’ın borçları ödemesinin 
ardından siteye doğalgaz tekrar verilmişti. Aynı sitede bu
sefer de sular kesildi. Kesintinin dün de devam etmesi
üzerine site sakinleri, yönetim binası önünde toplandı.
Borcun ödenmemesi nedeniyle suların kesildiğini öğre-
nen vatandaşlar site yönetimine “Hırsızlar” diyerek tepki
gösterdi. Site sakini Bilge Çubukçu, site yönetimine 
kayyum atanmasını istedi. I SAYFA 5

YÖNETİME KAYYUM ATANSIN
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By Mehmet Moda
Evi'nin sahibi Mehmet

Demirel Damga'ya konuştu.
İstanbul şubesinin ardından
ikinci bir şubeyi Ankara'ya aç-
tıklarını belirten Demirel,
“A'dan Z'ye her şeyi yapıyo-
ruz. Ankara'da çok az sayıda
terzi var. Ben bu eksikliği An-

kara'da gördüm ve orada bir
şube açtım. Yine söylü-
yorum herkes şoför
olur ama herkes uzun
yol gidemez. Herkes
terzi olur ama bizim
kadar kapsamlı terzilik
yapan yok” açıklama-
sını yaptı. I SAYFA 16
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HER ŞOFÖR UZUN YOL

GiDEMEZ!

ANIL
BODUÇ

SÖYLEŞİ 

HERKES
BİZİM GİBİ

TERZİLİK
YAPAMAZ

TÜİK'in enflasyon rakamlarını 
açıklamasının ardından CHP Genel

Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine 
randevu vermeyen TÜİK'e gitti. Kılıçdaroğlu
ve CHP yetkililerinin gittiği TÜİK, kapılarını
açmadı. Kılıçdaroğlu, “Bu tablo Türkiye’nin 
nereye geldiğini göstermek için önemli bir tablo.
Kimse unutmasın, her Firavun'un bir Musa'sı
vardır. Akıllarını başlarına toplasınlar”
dedi. I SAYFA 7
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KILICDAROGLU
TÜİK’E ALINMADI

Aslıhan
Gürbüz,

kendisini ve
yakın çevresini
taciz eden ki-
şiye isyan etti.
Konuyla ilgili
açıklama
yapan ünlü
oyuncu, “Aylar-
dır en yakın 

arkadaşlarımı
hack'leyip, an-

neme, kardeşime,
yakın çevreme ve
bana ulaşmaya 
çalışan bir hıyar

var” dedi. Gürbüz, 
ayrıca kendisini ve
yakın çevresini taciz
eden hayranına, “Ben
mesajları okumadan
siliyorum, boşa uğra-
şıyorsun” sözleriyle
seslendi. I SAYFA 2
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Sayıştay, belediyeye ait 
taşınmazların kiralanma-
sına ilişkin yapılan bazı
ihalelerin şartnamelerinde
de rekabeti engelleyici 
hükümlere yer verildiğini
saptadı. Bazı şartname-
lerde ihaleye katılımı 
kısıtlayıcı düzenlemelere
yer verildiği belirtildi.
Sayıştay'ın bu tespiti birçok
taşınmazın adrese teslim
ihale yoluyla birilerine 
peşkeş çekildiğini ortaya
koydu. Rapor hakkında
Belediye Başkanı Mehmet
Tevfik Göksu'nun nasıl bir
savunma yapacağı 
merak konusu oldu. 

ADRESE
TESLiM
iHALE

Esenler Belediyesi'nin söz-
leşmeli bir personeli müdür

olarak görevlendirmesi Sayıştay'ın
radarına takıldı. Yapılan görevlendir-
menin kanuna aykırı olduğunu 
belirten Sayıştay, memur ve amir
arasındaki hiyerarşiye atıf yaparak,
“Sözleşmeli personelin memur ve
amiri arasında bir hiyerarşik kade-
meye konulması veya bir memurun
amiri olması mevzuat hükümlerine

aykırıdır” hükmünü hatırlattı. 
Müdürlük görevinin vekâleten de
olsa sözleşmeli statüsündeki
bir personel eliyle yürütüleme-
yeceğini belirten denetçi, “Bu
görevlendirmenin kariyer ve 
liyakat ilkelerini zedelediği, 
kurumsallaşmayı engellediği,
kurum içinde mali  kontrolü za-
yıflatıp riskleri çoğalttığı düşü-
nülmektedir” uyarısını yaptı. 
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KEYFE
KEDER 
ATAMA

KARiYER VE LiYAKAT iLKELERi ZEDELENDi
Esenler Belediyesi 2020
raporunda ayrıca muhtar-

lıklara yapılan aylık nakdi yar-
dımlara dikkat çekildi. Kanun
gereği belediyelerin muhtarlıkla-
rın telefon, aydınlatma, ısınma,
kira gibi giderlerini ödeyebile-
ceği vurgulanan rapordo, “Bu
mezkûr giderlere ait faturaların
Belediye tarafından ödenmiş ol-
ması gerekmektedir. Nakdi yar-

dım yapılması yasal düzenlemeye
aykırıdır” denildi. Bu arada kanuna
aykırı olmasına rağmen Esenler'deki
tüm muhtarlıklara temmuz ayından
itibaren 1 milyon 750 bin TL'nin üze-
rinde düzenli olarak aylık nakdi yar-
dım yapıldığı ortaya çıktı. Sayıştay,
yapılan ödemenin tavan tutar olan 1
milyon 750 bin liranın üzerinde oldu-
ğunu tespit ederek, yasal düzenle-
meye aykırı iş yapıldığını belirtti. 
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GÖNLÜ KÖR
KALBi KÖR!

Silivri'nin çevre sorunları 
hakkında önemli açıklama-

larda bulunan Çevre Derneği Baş-
kanı Ali Korsan, “Seymen Köyü’nde
bulunan çöplük 30 km civarına 
pis kokular ve mikroplar yayarak 
buradaki yerel hayatı yaşanmaz hale 

getirmektedir”
dedi. Korsan,
“İstanbul Avrupa
yakasının tüm
çöpleri Silivri' ye
geliyor. Biz, 
Silivri Seymen
köyünün çöplük
olmasını istemi-
yoruz” tepkisini
gösterdi. I SAYFA 4

Seymen köyü
çöplük değil!

Ekrem
İmamoğlu
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Ali Korsan

Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, Halk

Günü Toplantısı’na katıldı. Vatandaş-
lardan gelen talepler doğrultusunda
büyük bir ekonomik çıkmazın oldu-
ğunu belirten  Çalık, “Şunu söylemek
istiyorum ki hayat zor. Önümüzde kara
kış var ve bu hayat şartlarını biraz daha
zorlaştıracak. Ülkemiz zor bir süreçten
geçiyor. Yoksulluk ve işsizlik tırmanır-
ken vatandaşlarımız yarınlara kaygıyla
bakıyor” dedi. I SAYFA 4

Hayat şartları
zorlaşacak!
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SULARI DA
KESiLDi!

Sadece 1 gün 
değil her gün

Kartal’da 3 Aralık Dünya 
Engelliler Günü vesilesiyle festival

düzenlendi. Farkındalık ve duyarlılığı 
artırmak amaçlı düzenlenen Engelsiz
Yaşam Festivali’nde engelli vatandaşlar
çeşitli folklor gösterileri yaptı, şarkılar
söyledi. Yürüme engeli olan 40 yaşın-
daki Suat Avcı  engellilerin sadece özel
günlerinde hatırlanmasını istemediğini
söyledi.  I SAYFA 5
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Güldal Akşit
hayatını
kaybetti 

Eski Bakan
Güldal Akşit

hayatını kaybetti.
Akşit, bugün saat
12.00'de Meclis'te
düzenlenecek töre-
nin ardından öğle
namazına mütea-
kip Kocatepe 
Camii’nde cenaze
namazı sonrası
Karşıyaka mezarlığına defnedilecek.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
Akşit'in ölümünün ardından, “Güzel
insan Güldal Akşit'i kaybettik, üzgünüz.
Ailesine ve sevenlerine başsağlığı 
diliyorum” mesajını paylaştı.  I SAYFA 7
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Büyükçekmece Bele-
diye Başkanı Dr. Hasan

Akgün, belediye meclis üye-
leri ile birlikte gittiği Kuzey
Kıbrıs Türkiye Cumhuriye-
ti’nde Cumhurbaşkanı Ersin
Tatar ve kardeş şehir beledi-
yelerini ziyaret etti. Akgün,
“Kıbrıs ebedi olarak Türk’tür,
Türk kalacaktır. Kıbrıs dava-
sımilli meselelerimizin ba-
şında gelir” dedi. I SAYFA 9
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Kıbrıs milli davamızdır!

İhalesiz süt
alamazsın!

Sayıştay, İBB’nin ücretsiz 
dağıttığı Halk Süt’ü, ihalesiz 

olarak kooperatiften aldığı için mev-
zuata aykırı buldu. Müfettişler, sütün
işlenmiş ürün olması nedeniyle doğru-
dan alınamayacağını savundu. İBB’nin
öğrenci ve 0-4 yaşında çocuğu olan

annelere tanı-
dığı ücretsiz
ulaşım hakkı da
Sayıştay’a 
takıldı. I SAYFA 9
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Çıkışı var 
inişi yok!

HABERİN DEVAMI 
SAYFA 8’DE
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AYAKTAYKEN vücudun bütün 
yükünü çeken, oturma, kalkma 
ve eğilme gibi eylemlerin gerçek-

leştirilmesini sağlayan kalça ve diz ek-
lemleri günlük hayatta en sık kullanı-
lan vücut bölgeleri arasında yer alıyor. 
Bu nedenle diz ve kalça eklem prob-
lemleri yaşam kalitesini önemli oranda 
düşüren sorunlar olarak karşımıza 
çıkıyor. Diz ve kalçada yaşanan ağrılar, 
farklı nedenlere bağlı olarak ortaya 
çıkabiliyor. Bu sorunların çözümünde 
bazen ilaç, iğne veya fizik tedavi yeterli 
olabilir, bazen ameliyat gerekebilir. 
Kalça ve diz eklem protez ameliyat-
larında son yıllarda öne çıkan robot 
teknolojisi, daha yüksek hasta konforu 
ve daha hızlı iyileşme süresi ile hastaya 
önemli katkılar sağlıyor. Memorial 
Bahçelievler ve Şişli Hastaneleri Robo-
tik Protez Cerrahisi Bölümü Uzman-
ları, diz ve kalça problemleri ile tedavi 
yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Dizimizde niye problem yaşarız?
Yanlış ayakkabı seçimi, obezite, güçsüz 
kaslar, bilinçsiz yapılan sporlar sonu-
cu da ortaya çıkabilen diz ağrılarının 
sebeplerinin başında halk arasında 
kireçlenme olarak bilinen osteoart-
rit gelmektedir. Ayrıca romatizmal 
hastalıklar, enfeksiyonlar, kıkırdak 
problemleri, diz bağ yaralanmaları ve 
menisküs hasarlarıda diz ağrılarına 
neden olabilmektedir. Kalça ağrılarına 
ise osteoartrit (kireçlenme), osteoart-

roz (eklem kireçlenmesi), 
travma ve kırıklar, kaslar-
da yaşanan problemler, 
kalça çıkıkları ve çeşitli 
enfeksiyonlar neden ola-
bilmektedir. Diz ve kalça 
sorunları genellikle ileri 
yaşta görülüyor olsa da 
çeşitli nedenlerden dolayı 
her yaşta ortaya çıkabil-
mektedir. 

Diz protezi yapılabilir
Diz ağrısı özellikle orta ve ileri yaş-
larda sık görülmektedir. Diz ağrıları; 
ilaçlar, fizik tedavi uygulamaları, PRP 
veya kök hücre gibi eklem içi enjeksi-
yonlar, baston kullanımı gibi ameliyat 
dışı tedavilere rağmen geçmiyorsa 
total veya yarım (parsiyel) diz protezi 
uygun bir seçenek olabilir. Total ve 
yarım (parsiyel)  diz protezi aşınmış diz 
ekleminin özel alaşım metaller ve sıkış-
tırılmış özel implanttan oluşan yüzey 
kaplama tekniği olarak tanımlanmak-
tadır. Diz protezi ameliyatında amaç, 
bozulmuş eklem yüzeyleri arasında 
teması keserek; hastanın ağrı çekme-
den, istediği kadar yürüyebilmesi ve 
merdiven inip çıkabilmesidir. 

Robot teknolojisi şifa oluyor
Günümüzde robot teknolojisi ile 
ortopedi ve travmatoloji alanında total 
kalça, total diz ve yarım (parsiyel) diz 
olarak adlandırılan temel eklem protez 
ameliyatlarının tamamında uygulana-
bilmektedir. Ayrıca yakın gelecekte 

omuz, omurga ve tümör cerrahilerinde 
de kullanılması beklenmektedir. “Ro-
botik Kol Destekli Ortopedik Cerrahi 
Sistem” olarak tanımlanan yöntem 
bilgisayarlı kontrol ve yönlendirme 
modülü ile kamera ve ekran standın-
dan oluşan üç ana birimi sayesinde 
hekim, vaka öncesi hastaya özel bir 
planlama yaparak doğru ve hassas bir 
cerrahi uygulamasının yanında, her 
vaka sonrası aynı sonucu alabilme 
olanağına ve hastanın hızlı iyileşmesi 
ile yaşam kalitesinin yükselmesi gibi 
birçok avantaja sahiptir.

Önemli avantajlar sunuyor
“Robotik Protez Cerrahisi”nin sağla-
dığı avantajlar şöyle sıralanmaktadır: 
Hastanın kendi BT (Bilgisayar Tomog-
rafi) taramasından oluşturulan 3-bo-
yutlu model üzerinde yapılan hastaya 
özel gelişmiş ameliyat öncesi planlama 
sayesinde hastada en doğru implant 
konumlandırılmasına yardımcı olunur. 
Bu da klasik yönteme göre hastada 
yumuşak dokuların daha fazla korun-
ması sağlanır.

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

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

Hafızada iyileşme gözlendi  

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

Beyaz cevheri küçülttü

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

Gençlerde henüz denenmedi

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

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

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

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

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

Protein kaçağına dikkat

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

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

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

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

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

İdrar sıkıntısı belirti

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

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

Son teknolojik tedaviler 

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

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

SERTLEŞME
PROBLEMİ 

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

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

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

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

Hafızada iyileşme gözlendi  

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

Beyaz cevheri küçülttü

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

Gençlerde henüz denenmedi

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

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

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

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

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

Protein kaçağına dikkat

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

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

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

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

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

İdrar sıkıntısı belirti

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

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

Son teknolojik tedaviler 

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

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

SERTLEŞME
PROBLEMİ 

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

60-80 yaş aralığındaki 247
katılımcıyı gözlemleyen yeni
bir çalışma, yürüme gibi fizik-
sel aktivitelere katılmanın,
beyni olumlu bir şekilde
etkileyebileceğini buldu.
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BESLENME ve Diyet Uzmanı 
Deniz Uzunoğlu, soğuk algınlı-
ğı ve kış aylarında çok görülen 
öksürük ile savaşmada turpun 
yardımcı olabileceğini belirte-
rek; şöyle konuşuyor: “Turp, 
solunum yolundaki mukusun 
temizlenmesinde antimikrobi-
yal özelliklere sahiptir. Yüksek 
antosiyanin seviyelerine sahip 
olduğundan vücuttan iltihabı 
uzaklaştırmada etkilidir. Evde 
turp ile hazırlayacağınız kür, 
öksürük ve soğuk algınlığı 

semptomlarının azaltılmasın-
da faydalı olabilir. Turpun üst 
kısmı kesilir, iç kısmı oyulur ve 
1 tatlı kaşığı bal eklenerek gece 
boyu bekletilir. Hazırlanan turp 
küründen her gün 1 tatlı kaşı-
ğı tüketebilirsiniz. Daha koyu 
renkli turpların, beyaz turpa 
göre antioksidan değeri daha 
yüksek oluyor ama hem siyah 
hem kırmızı turpla da yapılabi-
lir. Bu turp kürü bal içerdiği için 
1 yaş altı bebeklerin kesinlikle 
tüketmemesi gerekmektedir. ”

Siyah, beyaz, mor, yeşil, kırmızı… Rengarenk görünümleriyle tezgahları süsleyen, içerdiği çok sayıda vitamin 
ve mineralle kış aylarının sağlık deposu olan turp, bu sayede kışı ‘turp gibi’ geçirmemize de katkı sağlıyor

Acıbadem Üniversitesi Ata-
kent Hastanesi Beslenme 
ve Diyet Uzmanı Deniz 

Uzunoğlu, günde bir orta boy 
turp tüketerek, günlük C vitamini 
ihtiyacınızın dörtte birini karşılaya-
bileceğinizi belirterek “Faydaları 
saymakla bitmeyen turp; antioksi-
dan, çinko, demir, magnezyum, E, 
A, C, K ve B6 vitaminleri yönün-
den zengin içeriğiyle kış mevsimin-
de bağışıklığınızı güçlendirerek 
sizi hastalıklara karşı koruyacaktır. 
Yüksek antioksidan kapasitesi 
sayesinde vücut direncinizi artıra-
cak, virüs ve mikroplarla daha iyi 
savaşmanızı sağlayacaktır. Buna 
karşın gastrit, ülser gibi sindirim 
sistemi problemi veya gaz-şişkinlik 
şikayeti yaşayan kişilerin tüketme-
mesi önerilir. Kan sulandırıcı ilaç 
kullanan kişilerin de turp gibi K 
vitamininden zengin sebzeleri daha 
seyrek tüketmesi önerilmektedir” 
diyor. Beslenme ve Diyet Uzma-
nı Deniz Uzunoğlu, özellikle de 
Covid-19 pandemi sürecinde riskin 
arttığı kış aylarında, turp ile gelen 
8 faydayı anlattı, önemli uyarılar ve 
önerilerde bulundu. Turp içerdiği 

E, A, C, B6 ve K vitaminlerinin 
yanı sıra potasyum, kalsiyum, 
fosfor, magnezyum gibi mineraller 
sayesinde vücuttaki sistemlerin 
iyi bir şekilde çalışmasına destek 
veriyor. Bağışıklığı güçlendirerek 
kış mevsiminde hastalıklardan 
korunmaya katkı sağlarken, yüksek 
antioksidan kapasitesi sayesinde 
vücut direncini artırıyor, virüs ve 
mikroplarla daha iyi savaşmanızı 
sağlıyor.

Bağırsak faaliyetlerini 
düzenliyor
Yetersiz su tüketimi ve liften fakir 
beslenme sonucu kabızlık gelişe-
biliyor. Turp içerdiği su ve liften 
zengin yapısı sayesinde sindirim 
problemlerine karşı fayda sağlıyor, 
bağırsak faaliyetlerinin düzenlen-
mesine yardımcı oluyor. 

Kansere karşı savaşıyor
Antioksidan kapasitesi yüksek olan 
turp, içerdiği flavonoidler sayesin-
de vücutta oluşabilecek kanserli 
hücrelere karşı savaşıyor ve vücudu 
koruyor. Özellikle kırmızı turp sül-
fürlü bileşiklerden zengin yapısıyla 
vücutta oluşabilecek hücre hasarla-
rını önlemeye katkı sağlıyor. 

Kalbi koruyor
Yapılan bilimsel çalışmalar; 
turpun potasyumdan zengin 
yapısıyla yüksek kan basıncı-
nı düşürmede etkili olduğunu 
ortaya koyuyor. Beslenme ve 
Diyet Uzmanı Deniz Uzunoğlu 
“Özellikle kırmızı turp içerdiği 
yüksek antosiyanin içeriğiyle kalp 
dostudur. Antosiyaninler vücutta 
antioksidan etki gösterir ve ser-
best radikallerle savaşır. Düşük 
kolesterol ve yüksek lif içeriğiyle 
kolesterol değerlerini düşürmede 
etki sağlamaktadır” diyor. 

Kilo kontrolü sağlıyor
Düşük kalori ve yüksek lif içeriği 
sayesinde uzun süre tokluk sağ-
layan turp, doygunluğu artırarak 
kilo kontrolüne yardımcı oluyor. 
Ayrıca turp ile hazırlayacağınız 
çorba ve salatalarla daha yüksek 
hacimde düşük kalorili öğün 
seçenekleri oluşturabilirsiniz.

Karaciğeri kuvvetlendiriyor
Beslenme ve Diyet Uzmanı 
Deniz Uzunoğlu “Hava kirliliği, 
tarım ilaçları, stres, sigara gibi 
vücutta zararlı etkiler yaratan 
faktörlere maruziyet sonucu 

antioksidan kapasite zarar görür. 
Sülfürlü bileşiklerden zengin ya-
pısıyla turp; vücutta antioksidan 
sistemlerin çalışmasını destekler 
ve bu sistemde önemli rolü bu-
lunan karaciğere destek sağlar, 
karaciğeri kuvvetlendirir” diyor. 

Cildi besliyor
Cilt sağlığı için çok önemli bir 
vitamin olan C vitamini, ciltteki kı-
rışıklıkların en aza indirgenmesin-
de ve cilt pürüzsüzlüğünde kilit rol 
oynuyor. Turp C vitamini yönün-
den çok zengin bir besin olarak 
karşımıza çıkıyor. Her gün 1 adet 
orta boy turp tüketerek günlük 
C vitamini ihtiyacınızın yaklaşık 
yüzde 25’ini karşılayabilirsiniz. 

Kan şekerini düzenliyor
Beslenme ve Diyet Uzmanı 
Deniz Uzunoğlu “Liften zengin 
yapısıyla kan şekeri dengesini  
düzenleyen turp, kan şekerinde 
oluşabilecek ani dalgalanmala-
rın önüne geçmede önemli rol 
oynuyor. Düşük glisemik indekse 
sahip turp ile hazırlayacağınız 
salatalarla C vitamini tüketimi-
nizi artırabilir ve öğünlerinizdeki 
demir emiliminin de artmasına 
katkı sağlayabilirsiniz” diyor. 

ZEYNEP VURAL

TURP YE TURP YE 
SAGLIKLI KALSAGLIKLI KAL

Beslenme ve 
Diyet Uzmanı 
Deniz Uzunoğlu

Öksürüğe karşı ballı turp tarifi:Öksürüğe karşı ballı turp tarifi:

Aslıhan Gürbüz, kendisini ve yakın 
çevresini taciz eden kişiye isyan etti. 

Konuyla ilgili açıklama yapan ünlü 
oyuncu, “Aylardır en yakın arkadaşları-
mı hack’leyip, anneme, kardeşime, ya-
kın çevreme ve bana ulaşmaya çalışan 

bir hıyar var” dedi
“BIR Bulut Olsam” adlı diziyle ünle-
nen ve “Yahşi Cazibe”, “Muhteşem 
Yüzyıl: Kösem”, “Ufak Tefek Cina-

yetler” gibi birçok projede rol alan Aslıhan 
Gürbüz’ün (38) başı takıntılı hayranıyla 
dertte. Arkadaşlarını hack’leyerek kendisine 
ulaşmaya çalışan kişi, ünlü oyuncuyu isyan 
ettirdi.

Konuyla ilgili Instagram hesabından sitem 
eden Gürbüz, “Aylardır en yakın arkadaşla-
rımı hack’leyip, anneme, kardeşime, yakın 
çevreme ve bana ulaşmaya çalışan bir hıyar 
var! Yavrum senin derdin bensem niye başka 
bir yol denemiyorsun? Niye insanlara musal-
lat oluyorsun?” ifadelerini kullandı.Aslıhan 
Gürbüz, ayrıca kendisini ve yakın çevresini 
taciz eden hayranına, “Ben mesajları okuma-
dan siliyorum, boşa uğraşıyorsun.” sözleriyle 
seslendi.

Adam olacaksınız
İstanbul’un karmaşasından kaçıp Ege’ye 
yerleşen oyuncu, daha önce de taciz mesajını 
ifşa etmişti. Aslıhan Gürbüz, D.A.’nın çirkin 
mesajına sosyal medya hesabından yayın-
layıp, “Biz susmayacağız, siz adam olacak-
sınız!” şeklinde konuşmuştu. İfşalandığını 
gördüğünde, “Dikkat çekmek için yazdım.” 
diyen kişinin hadsizliğine tepki göstermeye 
devam eden oyuncu, “Burası dikkat çekece-
ğiniz bir yer değil.” diye yanıt vermişti. 

BiR HIYAR!
Bana ulaşmaya çalışan

DDiiZ AGRILARINA Z AGRILARINA 
CARE COKCARE COK

Memorial Bahçelievler ve Şişli Hastaneleri Robotik 
Protez Cerrahisi Bölümü Uzmanları, diz ve kalça prob-

lemleri ile tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi

MUSTAFA Ceceli ile 
düet yaptığı “Mühür” 
şarkısıyla adını duyuran 

Irmak Arıcı, Ağutos ayında 
trafikte yol verme meselesi yü-
zünden tartıştığı kişinin yüzüne 
tükürmüştü. “Korona salgını 
varken birine tükürmek suç” 
diyen adamın kolunu sıkan 
genç şarkıcının o anları cep te-
lefonu kamerasıyla kaydedildi. 
Umursamaz tavırlarıyla dikkat 
çeken Arıcı, daha sonra olay 
yerinden ayrılmıştı.
Arıcı, Number One Türk 
FM’de yayınlanan “Kadir 

Çetin ile Number1 Star” adlı 
radyo programına konuk oldu. 
Şarkıcı olayla ilgili “Gerçeği 
bilmeden beni yargıladılar.” 
diye konuştu. Arıcı, “Gerçek-
ten çok üzücü bir olay yaşadım. 
O olay görüldüğü gibi değildi. 
Bana yapılan ağır hakaret ve 
taciz sonrasında karşıya verdi-
ğim tepkiydi. Olaydan sonra 
psikolojim bozuldu, sonrasında 
da kendimi ifade edemedim. 
İnsanlar da beni çok yanlış an-
ladı bu yüzden. Çok üzüldüm 
ve çok yıprandım.” ifaderlerini 
kullandı.

Günlerce evden çıkmadım
Yaşadığı olayın ardından 
günlerce evden çıkmadığını da 
belirten şarkıcı, “İstanbul’da 
yalnız başına ayakta durma-
ya çalışan bir genç kız olarak 
başıma böyle bir olay gelince 
çok korktum ve psikolojim bo-
zuldu. Eve kapandım, günlerce 
çıkamadım. Bırakın açıklamayı, 
korkudan camdan dışarı baka-
madım. Hal böyle olunca beni 
tek taraflı yargıladılar, bu beni 
daha da üzdü” dedi.

PSiKOLOJiSi 
BOZULDU
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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

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

KüçüKçeKmece'de ormanlık alanda
ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu.
Üzerinden kimlik çıkmayan 25 yaşların-

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

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

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

Hastaneye beni almadılar

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

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

Eve girmek istemiyorum

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

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

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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BICAKLADI!BICAKLADI!
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İSTANBUL Anadolu 
yakasındaki faaliyet 
gösteren suç örgütü-

ne yönelik, İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş Şube Mü-
dürlüğü ve Organize Suçlarla 
Mücadele Şube Müdürlüğü 
ekiplerince çalışma başlatıldı. 
Soruşturmada Çekmeköy’de 
geçen ay AK-47 otomatik silah 
ile bir otomobilin taranması 

sonucu Ö.E.’nin öldürülmesi ve 
Ataşehir’de çalıntı araç içerisin-
de ele geçirilen 3 ağır makineli 
otomatik silah, tabanca, el 
bombası, bu silahlara ait çok 
sayıda mühimmat ve sahte ikiz 
plakaların ele geçirilmesinin 
bağlantılı olduğu tespit edildi. 
Harekete geçen ekipler, 21 şüp-
heliye yönelik eş zamanlı ope-
rasyon düzenledi. Operasyonda 

15 şüpheli gözaltına alındı. Suç 
örgütüne yönelik adreslerde 
yapılan aramalarda, 10 ruhsat-
sız tabanca, 3 pompalı tüfek, 3 
kurusıkıdan çevirme tabanca, 
bu tabancalara ait 300 fişek ve 
kartuş ve bir miktar uyuşturucu 
madde ele geçirildi. Baskınlar-
da adreslerde bulunamayan 6 
şüpheliyi yakalama çalışmaları-
nın sürdüğü bildirildi.   DHA

Suç örgütüne operasyon:
15 kişi gözaltına alındı
İstanbul Anadolu yakasında faaliyet gösteren organize suç örgütüne yönelik 
operasyon düzenlendi. Adreslere yapılan baskınlarda 15 şüpheli yakalandı

TEM’DE 
feci ölüm

Gençliğin
haline bak

BAŞAKŞEHIR’DE öğren-
cilerin tekmeli yumruklu 
kavgası cep telefonu kame-

rasıyla görüntülendi. 
Edinilen bilgiye göre dün akşam 
saatlerinde Başakşehir’de okul-
dan çıkan öğrenciler arasında 
kavga çıktı. Henüz nedeni öğ-
renilemeyen kavgaya onlarca 
öğrenci katıldı. Tekme ve yumruk-
larla birbirine giren öğrencilerin 
meydan kavgası başka bir öğrenci 
tarafından cep telefonu kamerası 
görüntülendi.

Olay Turgut Özal 
Mahallesi’nde dün 
akşam saatlerinde 

meydana geldi. İddiaya göre 
bir şahıs ‘köpeğim kay-
boldu’ yerini biliyorsunuz 
diyerek amca S.E. ve yeğeni 
B.E.’nin dükkanına geldi. 
Bir süredir tekel bayiin-
den haraç istediği de ileri 
sürülen şahıs akşam saatle-
rinde kavga çıkardı. Şahıs 
kavga sırasında yanındaki 
bıçakla amca ve yeğenini 
yaraladı. Çevre esnafında 
araya girmesiyle şahıs olay 
yerinden uzaklaştı. Amca ve 
yeğeni ise hastaneye kaldı-
rılıp tedavi altına alınırken 
hayati tehlikelerinin bulun-
madığı öğrenildi. Şahıs ise 

polis tarafından yakalanarak 
gözaltına alındı.
Yaşanan olay anlarını anla-
tan Şener Elalmış, “Sürekli 
haraç istiyormuş. ‘ Bana 3 
bin lira vereceksiniz, sizi 
öldürürüm bu binayı yaka-
rım’ diye tehdit ediyormuş. 
Bir de ‘köpeğim kayboldu 
siz köpeğimi bulun’ diye-
rek bahane sunuyormuş. 
Yakalanmış polis memurları 
adliyeye sevk edecekler. 
Bıçaklanan kişilerin durumu 
ağırdı. Şükür tedavi oldular 
ağır vakayı atlattılar” dedi. 
Yaşanan anlar ise bir iş ye-
rinin güvenlik kamerası ta-
rafından kaydedildi. Görün-
tülerde bıçaklanma anları ve 
kavga anları yer aldı.

Esenyurt’ta ‘köpeğim kayboldu’ 
bahanesiyle tekel bayiinde haraç 
istediği iddia edilen şahıs, amca 
ve yeğenini bıçakladı. Yaşanan 

kavga ve bıçaklama anları güven-
lik kamerası tarafından kayde-

dilirken şüpheli polis tarafından 
yakalandı

EYÜPSULTAN, TEM Oto-
yolu Sultangazi - Başakşehir 
- İstanbul Havalimanı bağlantı 

yolu sapağında bariyerlere çarpan 
motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. 
Sürücü kaldırıldığı hastanede kurta-
rılamayarak hayatını kaybetti. Kaza, 
gece yarısı TEM Otoyolu Sultangazi 
- Başakşehir - İstanbul Havalimanı 
Sapağında meydana geldi. Sürücüsü-
nün ismi öğrenilemeyen 34 ESD 613 
plakalı motosiklet, yol ayrımındaki 
bariyerlere çarptı. İhbar üzerine kaza 
yerine polis ve sağlık ekipleri sevk 
edildi. Ağır yaralı sürücü ilk müdaha-
lesinin ardından ambulansla hasta-
neye kaldırıldı. Sürücü, hastanede 
yapılan tüm müdahalelere rağmen 
kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruştur-
ma başlatıldı.

BAĞCILAR, Eyüpsultan, 
Sultangazi ve Esenyurt ilçele-
rinde polise başvuran mağ-

durlar park ettikleri otomobillerinin 
lastiklerinin çalındığını söyleyerek 
yardım istedi. Mağdurlar akşam park 
ettiklerini araçlarının sabah geldikle-
rinde takozlar üzerinde bulduklarını 
belirttiler. Hırsızlık Büro Amirliği 
tarafından başlatılan soruşturmada 
güvenlik kamera görüntülerini ince-
leyen dedektifler, otomobil lastikle-

rini çalan kişinin aynı olduğun tespit 
etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin 
ardından şüphelinin daha önceden 
de benzer suçlardan polis tarafından 
gözaltına alınan Metin P. olduğu tes-
pit edildi. Polis düzenlendiği operas-
yonla Metin P.’yi gözaltına aldı.

Cezaevine gönderildi
Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen 
şüpheli Metin P.’nin daha önceden 
42 kez otodan hırsızlık suçlama-

sıyla gözaltına alındığı ortaya çıktı. 
Şüphelinin çaldıkları lastikleri sattığı 
öğrenildi. Soruşturma sonucu Metin 
P.’nin Kasım ayı içinde 6 aracın las-
tiklerini çaldığı tespit edildi. Şüphe-
linin gözaltına alındığnı haber alan 
mağdurlar ise “Çok şükür kurtulduk. 
Sürekli lastiklerimizi çalıp duruyor-
du” dedi. Hırsızlık Büro Amirliğin-
de işlemleri tamamlanan şüpheli 
çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak 
cezaevine gönderildi. DHA

ÇOK ŞÜKÜR KURTULDUK!
İstanbul’da park etmiş otomobillerin lastiklerini çalan Metin P.(42) polis tarafından yakalandı. 

Şüphelinin daha önceden 42 kez polis tarafından gözaltına alındığı ortaya çıktı. Şüphelinin gözaltı 
haberini alan mağdurlar, “Çok şükür kurtulduk. Sürekli lastiklerimizi çalıyordu” dedi

İstanbul merkezli 4 ilde yapılan operasyonda telefon dolandırıcılığı çetesi çökertildi. Polis, kendilerini po-
lis, savcı, hakim olarak tanıtarak vatandaşlardan milyonlarca liralık vurgun yapan 8 kişiyi gözaltına aldı

ASAYİŞ Şube Müdürlü-
ğü tarafından yaklaşık 3 ay 
süren teknik ve fiziki taki-

bin ardından vatandaşları telefonla 
arayarak dolandıran bir çete ortaya 
çıkarıldı. Şüphelilerin rastgele ara-
dıkları vatandaşlara kendilerini polis, 
savcı hatta hakim olarak tanıttıkları 
belirlendi. Daha sonra vatandaşlara 
sözde terör örgütünün banka hesap-
larını ele geçirdiğini söyleyen çete 
üyelerinin bankadan tüm paralarını 
çekmelerini sağladığı öğrenildi. Daha 
sonra sivil polis kılığına giren bir çete 
elemanın mağdurların evine giderek 
sözde daha sonra geri vermek üzere 
paraları alarak ortadan kaybolduğu 
belirlendi.

8 kişi gözaltına alındı
Dolandırıcılık çetesiyle ilgili gerekli 
delilleri toplayan Asayiş Şube Müdür-
lüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık 
Büro Amirliği ekipleri önceki gün 
sabah saat 06.00 da operasyon için 
düğmeye bastı. İstanbul, Şanlıurfa, 
Van ve Mersin’de daha önceden tes-
pit edilen adreslere eş zamanlı baskın 
yapıldı. Baskınlarda 8 kişi gözaltına 

alındı. Gözaltına alınan şüpheliler 
İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne 
getirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin 
daha önceden benzer suçlardan defa-
larca gözaltına alındıkları tespit edildi. 

Şüpheliler tutuklandı
Soruşturma sonucunda şüphelilerin 
7 eylemde milyonlarca liralık vurgun 
yaptıkları ortaya çıktı. Yankesicilik ve 

Dolandırıcılık Büro Amirliği’nde şüp-
heliler hakkında “suç işlemek amacıy-
la örgüt kurmak” ve “nitelikli dolan-
dırıcılık” suçlamasıyla  işlem yapıldı. 
Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede 
tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
Öte yandan aynı çete üyesi 3 şüpheli-
nin daha önceden yapılan ara ope-
rasyonlarda yakalanarak tutuklandığı 
belirtildi. DHA

KAZA, saat 01.30 sıralarında 
Kartal Kordonboyu Mahallesi 
Turgut Özal Bulvarı üzerinde 

meydana geldi. Kadıköy istikametinde 
aşırı süratli olduğu iddia edilen Yusuf 
Kadir Şen idaresindeki 07 AIG 214 
plakalı otomobil, kontrolden çıkarak 
refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla 
atan otomobil yine refüj üzerindeki 
ağaca çarparak ters döndü. Kazada, 
sürücü Şen otomobilde sıkışırken yolcu 
koltuğundaki kardeşi araçtan kendi 
imkanlarıyla çıktı. İhbar üzerine, kaza 
yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri 

sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü 
itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla bulun-
duğu yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü, 
sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin 
ardından ambulansla hastaneye kaldı-
rıldı. Kardeşi ise bu sıralarda yaralının 
başından ayrılmadı. Kaza sonrası sahil 
yolunda çift yönlü trafik oluştu. Yolda 
önlem alan polis ekipleri ise çalışmaları 
izlemeye çalışan meraklı kalabalığı da-
ğıtmakta güçlük çekti. Kazada hurdaya 
dönen otomobilin çekiciyle kaldırılma-
sının ardından ulaşım normale döndü. 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aşırı hız yaptı 
TAKLA ATTI
Kartal Sahil Yolu’nda aşırı süratli olduğu 
iddia edilen otomobil, sürücüsünün kont-
rolü kaybetmesi üzerine takla attı. Sürü-

cü, kazada otomobilde sıkışarak yaralandı

BEŞİK-
TAŞ’TA, 
Maçka’dan 
Kuruçeşmeye 
trafik nede-

niyle gitmek istemeyen taksi sürücüsü 
yolcuları araçtan indirdi. Mesafenin 
trafik nedeniyle 26 dakika süreceğni 
söyleyen taksici, “Senin şoförlüğün var 
mı? Gel sen sür arabayı” dedi. Yol-
cunun cep telefonuyla görüntülediği 
olay Beşiktaş’ta yaşandı. Maçka’dan 

Kuruçeşmeye’ye gitmek isteyen iki 
kişi, bir taksiyi durdurdu. Kuruçeşme-
ye gideceklerini söylemeleri üzerine 
taksi sürücüsü yolculara yolculuk sü-
resinin 26 dakika olduğunusöyleyerek 
yolcuları araçtan indirmek istedi. 26 
dakika sürede havalimanına gittiği-
ni söyleyen taksi sürücüsü yolcuya, 
“Senin şoförlüğün var mı? Gel sen sür 
arabayı” dedi.  Taksici, gitmemekte 
ısrar edince yolcular şikayetçi olacak-
larını söyleyerek taksiden indi.

Gel sen sür!



S ilivri Çevre Derneği Başkanı
Ali Korsan, ilçenin çevre so-
runları hakkında açıklama-

larda bulundu. “Silivri’nin Seymen
Köyü’nde bulunan çöplük 30 km ci-
varına pis kokular ve mikroplar ya-
yarak buradaki yerel hayatı
yaşanmaz hale getirmektedir” diyen
Korsan, “İstanbul Avrupa yakasının
tüm çöpleri Silivri' ye geliyor. Biz, Si-
livri Seymen köyünün çöplük olma-
sını istemiyoruz. E-5 karayolunun
Silivri’nin ortasından geçmesinden
kaynaklanan bir trafik sorunu var.
Bu sorun E-5 karayolununa yapıla-
cak viyadük ile çözüme ulaştırılabilir.
Şehir merkezi toplu taşıma arttırıla-
rak yayalaştırılmalı. Bazı caddeler
yaz aylarında trafiğe kapatılıp, yürü-
yüş yolları yapılmalıdır. Ayrıca,
uygun yerlere bisiklet yolları yapıla-
rak, insanlar bisiklet kullanmaya teş-
vik edilmelidir” ifadelerini kullandı. 

Sarnıç düzenlenmeli

Silivri Etnografya Müzesi'nin yapıl-
ması gerektiğini ifade eden Korsan,
“Piri Mehmet Paşa Camii etrafı açı-
larak şehir meydanı yapılmalıdır.
Aziz Nektarios’un evi Yunanistan ile
koordineli bir çalışma yapılarak tu-
rizme kazandırılmalıdır. Silivri, artan

nüfusuyla birlikte, sanatsal ve kültü-
rel faaliyet anlamında insanların ihti-
yacını karşılayamamaktadır. Bunu
gidermek için acilen "Çok Amaçlı
Kültür Merkezi" yapılmalıdır. Her
mahallede çocukların top oynayabi-
lecekleri alanlar yaratılmalıdır. Si-
livri’ye Kongre ve Fuar Merkezi
yapılmalıdır. Fatih Mahallesi’ndeki
sarnıç düzenlenerek, halkın ziyare-
tine açılmalıdır. Yeni yapılması plan-
lanan binalarda güneş enerjisi
kullanılması teşvik edilmelidir” tale-
binde bulundu. 

Çılgın proje yapılmamalı

Açıklamalarını, “Kaldırımların üze-
rine kadar taşmış olan ticari işletme-
lerin işgalleri ortadan kaldırılmalıdır”
şeklinde sürdüren Ali Korsan, “Sahil
düzenlemesi yapılarak, içerisinde ye-
terli miktarda duş, soyunma kabin-
leri ve wc bulunan bir "Halk Plajı"
yapılmalıdır. Piripaşa Mahallesi' nde
kentsel dönüşüm uygulanarak, trafik
sorununun çözümü ve yeşil alanla-
rın arttırılması sağlanmalıdır. Köyle-
rimizde pilot bölgeler seçilerek, "İyi
Tarım/Organik Tarım uygulamaları"
gerçekleştirilmelidir. Silivri’deki oto-
park sorununun çözülmesi için Bele-
diye Hamamı yanındaki yer istimlak
edilerek 5 katlı otopark yapılmalıdır.
Silivri’deki okullarda botanik park

alanları oluşturularak ve paneller
düzenleyerek, gençlerde çevre bilinci
oluşturulması adına somut adımlar
atılmalıdır. Kanal İstanbul adlı çılgın
projenin yapımından biran önce
vazgeçilmelidir” önerilerini sıraladı. 
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T ürkiye’de iktidarı ele geçiren hükûmet-
lerin Merkez Bankası’na doğrudan ya
da dolaylı olarak müdahale etmeleri,

neredeyse bir gelenek haline gelmiştir. Çok
uzağa gitmeden 90’lara bakacak olursak
Tansu Çiller bu konuya çok iyi bir örnektir;
başbakanlığı döneminde ekonominin Merkez
Bankası, Kamu Bankaları, Toplu Konut ve
Kamu Ortaklığı idaresi ile Serbest Piyasa Ku-
rulu (SPK) olmak üzere tüm kamu kurum ve
kuruluşlarını kendine bağlamıştır. Çiller’in
ekonominin tek patronu olduğu dönemde Tür-
kiye daha fazla borç batağına saplanmış, buna
karşılık sermayenin el değiştirmesi sağlanarak
yeni zenginler ve karşılığında da yeni yoksullar
yaratılmıştı.

Tarih, 24 Ocak1994. Cumhurbaşkanı Süley-
man Demirel, hükûmetten yeni kararlar alın-
masını ve Kamu İktisadi İşletmeleri (KİT)’nin
hızla elden çıkartılmasını ister. Hükûmet, yeni
bir istikrar paketi açıklar ve paketle birlikte
yeni bir kur ayarlamasına (devalüasyon) gidilir.
Türk lirası, Amerikan doları karşısında
%13,6’lık bir değer kaybeder. Merkez Banka-
sı’nın önce doları ucuza satıp ardından da kur
ayarlaması yapması, “bazı kişilerin devalüas-
yon yapılacağından haberdar olduğu” dediko-

dularının yayılmasına neden olur. 
ANAP’lı İlhan Kesici, “Döviz ve borsadaki

iniş çıkışlardan sağlanan rantın en az bir tril-
yon” olduğu yönünde bir açıklamada bulunur.
Devlet Denetleme Kurulu (DDK) devalüasyon
öncesi Merkez Bankası’ndan dolar alan 44
bankanın listesini yayınlar. 250 milyon dolarlık
döviz satışından yararlandığı iddia edilenler
arasında ANAP lideri Mesut Yılmaz’ın karde-
şine ait Tekstilbank ile Başbakan Çiller’e ya-
kınlığı ile bilinen Hüsnü Özyeğin’e ait
Finansbank da bulunmaktadır. Ünlü iş adamı
Sakıp Sabancı “Politika yüzünden ekonomi,
içinden çıkılmaz hale getiriliyor.  Bu politika-
larla ne faizler düşer ne de devalüasyon!” eleş-
tirisinde bulunur. Başbakan Tansu Çillerin
cevabı ise nettir; “Serbest piyasa ekonomisinin
gereği yapılmıştır.”

Merkez Bankası dolar satarken, akşam de-
valüasyon olacağını biliyor muydu sorusuna
Çiller, “biliyordu”, Merkez Bankası Başkanı
ise “bilmiyorduk” açıklamasında bulunur. Çil-
ler’in suçlamalarına devam etmesi üzerine
Merkez Bankası Başkanı Prof. Bülent Gültekin
“Türkiye’de siyasi kararlılık kalmamıştır.
Güven ortamı azalmıştır. Son gelişmelerin ar-
dından sayın Başbakan’la uyumlu çalışabilece-

ğime inancım kaybolmuştur”
diyerek istifa eder.

Tarih 21 Şubat 2001. Anayasa kitapçığı
Ecevit ve Özkan’ın arasına düşer. Borsa çakılır,
faiz fırlar, ekonomi bir kez daha dibe vurur…
Türkiye, adının “Kara Çarşamba” olarak anı-
lacağı, tarihinin en büyük ekonomik krizini ya-
şamaya başlar. Büyük kriz nedeniyle iflaslar
arka arkaya gelir. Çok sayıda işyeri kapanır,
piyasalar durgunlaşır. Türk Lirası %130 değer
kaybeder. Enflasyon ise %90’a çıkar.  20
banka kapanır ve de el değiştirir. Ankara’da
“Ekonomik Krize Çare Zirvesi” yapılır. Sonuç,
IMF’nin de tavsiyesi olan “dalgalı kur” siste-
mine geçiştir. Oysaki Türkiye, o güne kadar,
yine aynı IMF’nin dayatmış olduğu sabit döviz
kurlarını içeren bir ekonomik sistemi yürütm-
üştür. Karar gereği döviz serbest bırakılır. Bu,
ülke parasının değerinin piyasada oluşan arz
ve talebe göre serbestçe belirlendiği sistemdir.

Dalgalı kur sisteminin uygulandığı ilk günde
Merkez Bankası, dolar satış fiyatını %39,75
artırır. Serbest bırakılan kur sistemi ile döviz

kurları hızla yükselmeye başlar. Merkez Ban-
kası’nın müdahalesi yetersiz kalır. Aşırı yüksel-
melerle bazı kişiler bir gecede zengin olurken,
işletmelerde meydana gelen kur zararları bi-
lançoları olumsuz etkiler ve iflaslara sebep
olur. Merkez Bankası Başkanı Gazi Erçel ile
Hazine Müsteşarı istifa ederler.

O yıllarda “istifa vardı”, şimdiler de “gö-
revden af…” ya da “görevden alma…”

Sonrası malûm: “Kurtarıcı” Kemal Der-
viş’in ABD ve IMF güdümüyle Türkiye’ye gel-
mesi, vs., vs.

Günümüze gelecek olursak; Merkez Ban-
kası,  bizzat partili Cumhurbaşkanı tarafından
yönetilmektedir. Cumhurbaşkanı’nın “faize
savaş açması” sonucunda ekonomi yine toz
duman oldu. Laik Türkiye Cumhuriyeti’nin
ekonomisi ilk kez “nas” larla yönetilme aşa-
masına getirildi. Döviz’in hızla yükselmesinin,
tıpkı geçmişte olduğu gibi yine birilerini zengin
ettiğini söylemek yanlış olmasa gerek.

Dalgalı kur sistemi âdeta, fırtınaya dönüşe-
rek saniyeler arasında oynama yaparak sis-
teme yeni zenginler pompalamaktadır. Kimi
uzmanlar, dış borç ödemeleri nedeniyle özel
sektörün ve bankaların piyasalardan döviz top-
ladığını açıklamakta, kimileri ise, yerli serma-
yenin -ne kadar kaldıysa- yabancıların eline
geçmesi suretiyle, büyük sermayenin el değiş-
tirdiği iddiasında bulunmaktadır. Kimlerin pi-

yasada “büyük” oynadıklarını halkın bilmesi
mümkün değil. Belki yirmi yıl öncesinde olsay-
dık öğrenebilirdik ancak şimdilerde her şey
“kapalı kapılar ardında Washington”.

Konuyu ekonomistlere ve finansçılara bıra-
kalım… Görünen o ki, tarih yine tekerrür
etmiş, aynı film bu kez başka yönetmenler ta-
rafından çekilmiş ve Türkiye’nin kaynakları bir
şekilde başka ellere aktarılmıştır. Yeni zengin-
ler, yeni yoksullar yaratılmış, ülke, millî değer-
leri de yok edilerek/satılarak yirmi yıl
öncesinden çok daha yoksul bir hale 
getirilmiştir…

Belki de bıraktığı denk bütçeli bir Türkiye
ekonomisinden hareket ederek; Atatürk’ün gü-
nümüze kadar uzanabilen genişlikte bir öngö-
rüyle uyguladığı ve “karma ekonomi düzeni”
olarak ders kitaplarına giren iktisadî düşünce
ve prensiplerini, günümüzün çağdaş kalkınma
politikası ve stratejileri ile harmanlayarak bir
kez daha gözden geçirmekte yarar vardır. Aksi
takdirde, Tansu Çiller’in dediği gibi, serbest pi-
yasa ekonomisi, gereğini yapmaya devam eder
ve bizler de yeni filmleri izlemek zorunda 
kalırız.

Yazıyı, Mustafa Kemal Atatürk’ün, 1923
İzmir İktisat Kongresi’nde söylediği bir sözle
noktalayalım: “Bir ulusun hayatıyla doğrudan
doğruya ilgili olan ekonomisi, çöküşünün de
yükselişinin de nedenidir.”

Biz bu filmi daha önceleri de görmüştük
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Silivri'nin çevre sorunları hakkında önemli açıklamalarda bulunan Çevre Derneği Başkanı Ali
Korsan, “Seymen Köyü’nde bulunan çöplük 30 km civarına pis kokular ve mikroplar yayarak
buradaki yerel hayatı yaşanmaz hale getirmektedir. İstanbul Avrupa yakasının tüm çöpleri
Silivri' ye geliyor. Biz, Silivri Seymen köyünün çöplük olmasını istemiyoruz” dedi

Silivri Çevre Derneği Başkanı Ali Korsan, ilçenin çevre sorunlarına dikkat çekerek, 
birtakım önerilerde bulundu. Seymen Atık Bertaraf Tesisi hakkında sert eleştirilerde 
bulunan Korsan, “Biz, Silivri Seymen köyünün çöplük olmasını istemiyoruz” dedi

SEYMEN KOYU
COPLUK DEGIL!

Halk toplantısında
zamlar konuşuldu
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Halk Günü Toplantısı’nda
komşularıyla bir araya geldi. Düzenlenen toplantıda çoğunluğun talebi, ülke
ekonomisi ve artan zamlar sonucu oluşan ekonomik sıkıntılara yönelik oldu

Katılımcı demok-
rasi anlayışıyla ça-
lışmalarını yürüten

Beylikdüzü Belediyesi’nin ge-
lenekselleşen Halk Günü Top-
lantısı tüm hızıyla devam
ediyor. Beylikdüzü Atatürk
Kültür ve Sanat Merkezi’nde
gerçekleşen toplantılara katı-
lan vatandaşlar, Beylikdüzü
Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık ile birebir iletişim
kurarak talep, öneri ve şikâyet-
lerini doğrudan iletme imkânı
buldu. Vatandaşların çoğun-
luğu ülke ekonomisi ve artan
zamlar sonucu yaşadıkları
ekonomik sıkıntıları aktarırken
Başkan Çalık, gerekli tüm des-
teklerin sağlanması için elle-

rinden geleni yapacaklarını
kaydetti. Pandemi koşullarına
uygun olarak düzenlenen top-
lantıda ayrıca, başkan yardım-
cıları ve meclis üyelerinden
oluşan çözüm masaları kuru-
larak vatandaşların taleplerine
hızlı ve yerinde çözümler bu-
lundu.

Dayanışma vurgusu

Vatandaşlardan gelen talepler
doğrultusunda büyük bir eko-
nomik çıkmazın olduğunu be-
lirten Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, “Bugün
burada birçok komşumuzla
bir araya gelme imkânı bul-
duk. Şunu söylemek istiyorum
ki hayat zor. Önümüzde kara

kış var ve bu hayat şartlarını
biraz daha zorlaştıracak. Ülke-
miz zor bir süreçten geçiyor.
Bir tarafta pandeminin olum-
suz etkilerini yaşarken diğer ta-
rafta da çok derinden
yaşadığımız bir ekonomik kriz
var. Yoksulluk ve işsizlik tırma-
nırken vatandaşlarımız yarın-
lara kaygıyla bakıyor. ‘Bir’
olduğumuzu unutmamak ve
unutturmamak gerekiyor.
Tüm bu olumsuzluklara rağ-
men Beylikdüzü Belediyesi
olarak ihtiyaç duydukları her
noktada vatandaşımızın ya-
nındayız. Bu zor günleri birlik,
beraberlik ve dayanışma ru-
huyla atlatacağız” şeklinde 
konuştu.  

Pazarcılarla 
bir araya geldi

Süleymanpaşa Bele-
diye Başkanı Cüneyt
Yüksel, Perşembe Pa-

zarı’nı ziyaret ederek hem haftalık
pazar alışverişini yaptı hem de es-
nafla istişarede bulundu. Yüksel,
pazarcı esnafı ile sohbet ederek ha-
yırlı kazançlar diledi. Esnafın talep
ve beklentilerini yerinde değerlendi-
ren Yüksel, Pazar alışverişini de
yapmayı ihmal etmedi. Perşembe
Pazarı ziyaretinde alışveriş yapan

vatandaşlarla da sohbet eden Baş-
kan Yüksel’e Süleymanpaşa Kay-
makamı Harun Kaya da bir süre
eşlik etti. Yüksel, ziyaret sonrası
yaptığı açıklamada, “Günün so-
nunda Perşembe pazarımızı ziyaret
ederek esnafımızla selamlaştık. Haf-
talık pazar alışverişimizi de yaptığı-
mız ziyarette sohbet ederek
taleplerini dinlediğimiz pazarcı es-
nafımıza hayırlı akşamlar, bereketli
kazançlar diledik,” diye konuştu.

ZAYİ İLANI 
30.11.2020 Tarihinde Beylikdüzü Belediyesine

yatırmış olduğum 2135108 kayıt numaralı
412,71 TL tutarındaki tahsilat makbuzumu

kaybettim. Hükümsüzdür. Ayşe KÜSBEOĞLU

BÜYÜKÇEKMECE BİRLEŞİK ESNAF
VE SANATKARLAR ODASI 

GENEL KURUL TOPLANTISI İLANI
Odamızın olağan genel kurul toplantısının aşağıdaki
gündem maddeleri ile  02/01 / 2022 tarihinde Pazar
günü, Saat : 11 , 00’da Mimarsinan Merkez Mahallesi
E-5 Londra Asfaltı Caddesi Mimarsinan Kavşağı
Tuna Plaza Bp Petrol yanı Kristal Davet Düğün Top-
lantı Salonu No:10-12 Büyükçekmece İstanbul adre-
sinde yapılmasına; ilk toplantıda çoğunluk
sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının aynı gündem
maddeleri ile 08 /01 / 2022 tarihinde Cumartesi günü,
Saat : 11 , 00’da Mimarsinan Merkez Mahallesi E-5
Londra Asfaltı Caddesi Mimarsinan Kavşağı Tuna
Plaza Bp Petrol Yanı Kristal Davet Düğün Toplantı
Salonu No:10-12 Büyükçekmece İstanbul adresinde
yasal nisapla yapılacaktır.
Odamız üyelerinin toplantıya bizzat katılmaları
önemle duyurulur.

BÜYÜKÇEKMECE BİRLEŞİK 
ESNAF VE SANATKARLAR ODASI 

Yönetim Kurulu
GÜNDEM
1) Yoklama ve Açılış. 
2) Başkanlık divanının teşekkülü ve divana tutanakları
imzalama yetkisinin verilmesi.
3) Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması. 
4) 2018-2019-2020-2021 yıllarına ait Yönetim Kurulu
raporu, Denetim Kurulu Raporu, bilanço gelir ve gider
hesaplarının okunması, müzakeresi kabul veya reddi.
5) Yönetim Kurulu ve denetim kurulunun ayrı ayrı
ibrası
6) 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 yılları çalışma prog-
ramı ile bu program içinde yer alan eğitim teorik ve
pratik kurs programları ve tahmini bütçenin okunması,
görüşülmesi, kabul veya reddi.
7) Oda Başkanı, Başkan Vekili Ve Denetim Kurulu üye-
lerinin aylık ücretleri ile Yönetim Kurulu Üyelerinin
huzur hakları yolluk ve konaklama, yurtiçi ve yurtdışı
harcırahlarının, ücretlerinin tespit edilmesi.
8) Odanın imkanları nispetinde öncelikle odanın faali-
yet alanı ile ilgili branşta olmak üzere öğrenci okutul-
masına, bir evvelki yıl gayrisafi gelirin % 10 unu
geçmemek kaydıyla kamu yararına faaliyet gösteren
kuruluşlara ve belge veya diğer kanıtlara dayandırılmak
kaydıyla muhtaç durumdaki oda üyelerine yardımda
bulunulmasına karar verilmesi.
9) Birliğin muvafakati alınmak şartıyla odanın kuruluş
amacını gerçekleştirmeye yönelik gayrimenkul ve her
türlü taşıt alım satımı ile gayrimenkul karşılığında
ödünç para alınmasına karar verilmesi.
10) Birliğin muvafakati alınmak kaydıyla oda üyeleri-
nin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyet-
lerini kolaylaştırmak ve mesleğin genel menfaatlere
uygun olarak gelişmesini sağlamak amacıyla sınırlı ola-
rak kurulmuş veya kurulacak şirketlere ve kooperatif-
lere iştirak etmek ve amaçlarına uygun olarak eğitim ve
öğretim kurumları kurmak üzere vakıf kurulmasına
karar vermek ve bu konudaki işlemleri yürütmek üzere
yönetim kurulunun yetkili kılınması.
11) Dilek ve temenniler.
12) Seçimler.
13) Kapanış.



Kültür Kenti Vakfı tara-
fından Beyoğlu Çıksalın'da
yapılan Özel İDA Kız Yur-

du'nun resmi açılışı yapıldı. Açılışa,
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet
Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakan
Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan,
Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demi-
relli, İstanbul Gençlik ve Spor İl Mü-
dürü Burhanettin Hacıcaferoğlu,
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali
Yıldız, iş insanları Dursun Özbek,
Azmi Ofluoğlu, Monik İpekel ve Fer-
yal Gülman'ın da aralarında bulun-
duğu çok sayıda davetli katıldı.

Vakıf medeniyetiyiz

Vakıfların, Türk tarihinde her zaman
özel bir yere sahip olduğunun altını
çizen Kültür ve Turizm Bakanı Meh-
met Nuri Ersoy, "Milletin ihtiyaç duy-
duğu alanlarda tamamıyla
gönüllülük esasına dayalı bir şekilde
hizmetler üretmiş; devletin dışında
sivil bir anlayışla birçok farklı alanda
halkın ihtiyaçlarını karşılamayı önce-
lemiştir. Burada özellikle bir noktanın
altını çizmek istiyorum.Vakıflarla ilgili
yapılan ulusal ya da uluslararası ça-
lışmalarda bizim tarihimizin, medeni-
yetimizin aynı zamanda bir vakıf
medeniyeti olduğunun özellikle belir-
tilmesi tesadüfi bir şey değildir.
Bugün herkes mazimizdeki o kutlu

anlayışa saygı duymakta ve bu hassa-
siyeti kendilerine örnek
almaktadır.Modern dünyada gelişmiş
birçok ülke bizim tarihimizdeki vakıf
geleneğinden ilham alarak kendi ülke-
lerinde benzer yapılar inşa etmiştir.
Tarih boyunca süregelmiş yardım-
laşma ve dayanışma duygusunun ku-
rumsallaşmış hali olan vakıflarda
yaşlılara, çocuklara, yetimlere, darda
olanlara, ihtiyaç sahiplerine, ilmi ve
sanatsal eğitim almak isteyenlere ve
daha birçok spesifik alanda hizmetler
sunulmuştur” dedi. 

Dünyanın ihtiyacı var

“Hiçbir zorlama olmadan tamamen
gönüllülük esasıyla yürütülen bu ça-
balar hiç kuşkusuz bizim dünya algı-
mızdan bağımsız ele alınamaz” diyen
Ersoy, “Bugün dünyanın tam da ihti-
yaç duyduğu anlayış bizim vakıf gele-
neğimizin altında yatan bu
gönüllülük düşüncesidir. Eğer siz
dünyanın sadece kendinizden ibaret
olmadığına inanırsanız böylesi bir an-
layışa sahip olabilirsiniz.Her türlü
haksızlığın, hukuksuzluğun, adalet-
sizliğin, eşitsizliğin ortadan kalkması
için kolektif bir şuurla mücadele eden
vicdan sahibi insanların medeniyeti-
mize armağan ettiği en önemli ku-
rumların başında gelir vakıflarımız.
Biz bu anlayışı tüm dünyaya göster-

miş bir medeniyetin temsilcileriyiz.
Sahip olduğu imkanları bölüşmesi
gerektiğine inanan, kendisi tokken
komşusunun aç yatmamasını hayatı-
nın merkezine alan, sadece kendisi
için değil diğer insanları, hayvanları,
doğayı da koruması gerektiğine ina-
nan anlayış bu güçlü vakıfları kurar,
yaşatır ve insanlığın hizmetine suna-
bilir. Bahsetmiş olduğumuz merha-
met duygusunu asla
kaybetmeyeceğiz. Bencilce, daha
fazla tüketmeye odaklanan, toplum-
sal dayanışmadan uzak bir insanlık
idealini kabul etmemiz mümkün ola-
maz. Dil, din, ırk ve cinsiyet ayırımı
yapmadan insanlığın huzur ve mutlu-
luğunu sağlamak için, vicdanın sesini
yükseltmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini
kullandı.  DHA

damgaweb@gmail.com

İlhami IŞIK
www.superhaber.tv
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S orunun fena halde yaman bir soru olduğunu bili-
yorum. Niyetim hiç kimsenin iktisat bilgisini test
etmek değildir. Çünkü gerçek cevabı ben de bil-

miyorum. Her şeyden önce iktisatçı değilim ve bilmedi-
ğim konular da toplara girmem. Ama herkesin
hayatına sirayet etmiş yoksulluk, faiz ve enflasyon hika-
yeleri mutlaka vardır. Bugün size böyle bir hikaye anla-
tarak, yoksulluktan ne anladığımı, faiz denilince
zihnimde nelerin canlandığını ve enflasyon kelimesiyle
ne zaman karşılaştığımı anlatacağım. Hikayeyi hatırla-
yabildiğim kadarıyla anlatıyorum. Elbette o zamanlar
daha çocuktum, ilk okula gidiyordum. Babam Şêxê
Şero, Batman’da demir çimento tüccarlığı yapıyordu.
Demir ve çimentonun yanı sıra, Savur’dan getirilen
kavak ağaçlarının o pürüzsüz gövdesini de toprak damlı
evlerin tavan döşemesi için satardı. Yetmiş’li yılların ba-
şında bu ticaret havuzuna bir de gözenekli briketler ek-
lendi. Briket makinalarını hatırlıyorum. Dört adettiler
ve peş peşe dizilmişlerdi. Kalıpların içine harç konu-
yordu ve üstten gelen presler, harca şekil verip ona bri-
ket biçimi kazandırıyordu.

Yıllarda babamın bir ortağı vardı, adı Hacı Halef’ti.
Okuma yazma bilen oydu. Dolayısıyla ticarethanenin
bütün hesaplarını o tutuyordu. Babam bütün hesapla-
rını kafasına yazıyordu ve bu durumdan son derece şi-
kayetçiydi. Durumumuz çok iyiydi çünkü babamlar çok
iyi kazanıyorlardı. Bir süre sonra babam huzursuzlan-
maya başladı. Günlük alışverişi ve kazancını Ali abime
yazdırıyordu. O gün Ali abimin başka bir işi olmalı ki,
babam bana seslendi ve günlük hesabı tutmak için
kalem ile kağıtla birlikte yanına gelmemi istedi. Hesa-
bın ayrıntıları şu an hafızamda yer almıyor ama baba-
mın o günkü duygusu ve duyarlılığı sanki o gündeymişiz
gibi anılarımda hep canlı kaldı.

O söylüyor ben topluyorum ve çıkarımlar yapıyorum.
Sanırım hesaplar da hiç tahmin etmediği bir kazanç
vardı ve bu onu çok huzursuz ediyordu. ‘’Biz’’ dedi,’’
kavak kerestelerini filankesten şu paraya aldık ve anla-
şılan bu fiyatın, iki katına satmışız.’’ Ben birazda sevi-
nerek ‘’ bu çok iyi değil mi baba’’ dedim. Babam
kaşlarını çattı, sertçe gözlerimin içine baktı ve dedi ki’’
açgözlü olmak, anlımıza sürülecek en kara lekelerden
biridir. Çok şükür aç gözlü olmaya ihtiyacımız yok ve
buna tenezzül etmeyiz.’’

Babam sözünde durdu. Kereste sattıkları adamı geri
çağırdı ve ona gerçek fiyattan o keresteleri daha ucuza
sattı. Sanırım bu kriz Babam ve Hacı Halef’in ortaklı-
ğında ortaya çıkan ilk ciddi krizdi. Çok sürmeden o or-
taklık bitti. Sonradan öğrendik ki, Hacı Halef birçok
kişiyi istismar etmiş. Öyle ki, bir gün babam iş dönü-
şünce, Hacı Halef’in, evini Halep’e taşıdığını  daha doğ-
rusu kaçırdığını söyledi. Birinci caddeler, istismar
edilen insanlar, Hacı Halef’i bulamayınca çocuklarını
öldüresiye dövdüklerini de anlattı. 

Yazının başında da belirttim ben iktisatçı değilim.
İktisat meselelerinde toplara girmem. Yoksulluğun kö-
kenin de faiz mi var yoksa enflasyon mu yoksulluğu az-
dırıyor, bu soruların yanıtlarını ayrıntılarıyla bilemem.
Elbette, herkes kadar bu konuda bir fikrim var ama bu
kadar fikirle uzmanlık taslamak bize yakışmaz.

Babamın hikayesinde görüldüğü gibi, yoksulluğun bi-
ricik nedeni açgözlülüktür. Açgözlülük çok şey istemek
değildir; açgözlülük hak etmediğin çok şeyi istemektir.
İşte meselenin özü ve ahlakı merkezi de buradadır. Aç
gözlülük başkalarının hak edişlerine, dadanmaktır. O
hak edişleri ödemeden gasp etmektir. Açgözlülük bir
diğer deyişle gaspçılıktır. Yoksulluğun tarih kadar eski
olduğunu düşünürsek, faiz ve enflasyondan daha çok ve
daha derin olarak açgözlülüğün yoksulluğu doğurdu-
ğunu söylemeliyiz. Aslında faiz de enflasyon da açgözlü-
lüğün zehirli meyveleridir. Açgözlülük bir ağaç, faiz ve
enflasyon iki dal ve sonuç.

Açgözlü bir toplumda faiz de enflasyon da sadece
yoksulluğu yokluğa gark ederler. Faiz de enflasyon da
yokluğun iki mezar kazıcısıdırlar. Rahmeti, Şexê Şe-
ro’ya göre faiz haramdı ve enflasyon da sadece 
açgözlülüktü

Yoksulluğun adı faiz mi 
yoksa enflasyon mu?SIMDI DE 
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İ ddiaya göre, Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde bulu-
nan 19 blok ve 3 bin 860 haneli lüks site daha önce
yönetimin borcu ödememesi sonucu doğalgaz kesil-

miş, yönetici Zafer Turan’ın borçları ödemesinin ardından
siteye doğalgaz tekrar verilmişti. Aynı sitede bu sefer de
sular kesildi. Geçtiğimiz akşam daire sakinleri sularının
akmadığını fark etti. Bu sabah kesintinin devam etmesi
üzerine site sakinleri, yönetim binası önünde toplandı.
Borcun ödenmemesi nedeniyle suların kesildiğini öğrenen
vatandaşlar isyan etti. Borcun ödenmesini isteyen vatan-
daşlar, site yönetimine de "Hırsızlar" diyerek tepki gös-
terdi.

Yönetim binasına girdiler

Girişte toplanan site sakinlerine, yönetim katından bir ki-
şinin kendilerine gülerek baktığı iddia edildi. Bunun üze-
rine site sakinleri, yönetim ofisini bastı. Daha sonra
sakinleşerek aşağı inen site sakinleri, yöneticileri alkışla
protesto etti. Bazı site sakinleri ise siteye kayyum atanma-

sını istedi. Su kesintisine isyan eden Ayşe Akyıldırım,
"Benim damadım şu an korona hastası. Temizlik çok
önemli. Kızım bankada çalışıyor, mecburen o da evde
artık. Yazık günah değil mi? Tuvalete gideceğiz, nasıl yıka-
nacağız? Sorun belki sitede bir sürü insanda korona has-
talığı vardır. Elimizi nasıl yıkayacağız, tuvalete nasıl
gideceğiz? Ben onlara su alıp, kapıya koyacağım" dedi.

Kayyum istiyoruz

Site yönetimine kayyum atanmasını isteyen Bilge Çu-
bukçu, "Yaşananlar ortada. Bizim geçen hafta da doğal-
gazımız kesildi. Şimdi de dünden beri suyumuz yok. Biz
aylık düzenli aidatımızı ödüyorsak, bunlardan da bir şey-
ler bekliyoruz. Şu anda mağduruz. Buna çözüm bulsun-
lar, muhatap olarak şu an kimse yok. Herkes birbirinin
üzerine atıyor. Aylık biz buraya bin lira düzenli şekilde
aidat ödüyoruz. Kaçmışlar ve bize, 'Yaptığınız ayıp' diyor.
Buna acilen çözüm bulunması gerekiyor. Kayyum istiyo-
ruz" şeklinde konuştu. DHA

Esenyurt'ta daha önce yönetimin borçları ödememesi nedeniyle doğalgazı kesilen 3 bin 860 haneli 
Innovia 2 Sitesi'nin şimdi de suları kesildi. Site sakinleri, yönetime isyan ederek, kayyum atanmasını 
talep etti. Site sakinlerinden Ruhi Köktürk, yönetimin doğalgaz paralarını yediğini iddia etmişti

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DOĞALGAZI KESİLEN 15 BİN KİŞİNİN YAŞADIĞI SİTENİN ŞİMDİ SULARI KESİLDİ

Bizden ilham
Kültür ve Turizm Bakanı

Mehmet Nuri Ersoy, Kültür
Kenti Vakfı Özel İDA Kız
Öğrenci Yurdu'nun resmi

açılışını yaptı. Bakan Ersoy,
Türk medeniyetinin aynı 

zamanda bir vakıf
medeniyeti olduğunu 

vurgulayarak "Modern
dünyada gelişmiş birçok
ülke bizim tarihimizdeki
vakıf geleneğinden ilham 

almıştır" dedi

ALDILAR

Sadece 1 gün 
değil her gün
Kartal’da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
vesilesiyle festival düzenlendi. Farkındalık ve
duyarlılığı artırmak amaçlı düzenlenen 
Engelsiz Yaşam Festivali’nde engelli
vatandaşlar çeşitli folklor gösterileri yaptı,
şarkılar söyledi. Yürüme engeli olan 40
yaşındaki Suat Avcı  engellilerin sadece özel
günlerinde hatırlanmasını istemediğini söyledi

Kartal Belediyesi 3 Aralık Dünya En-
gelliler Günü’ne özel ‘Engelsiz Yaşam
Festivali’ düzenledi. Çeşitli okullardan

öğrencilerin ve engelli vatandaşların katıldığı prog-
ramda önce Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ile
Hasan Ali Kültür Merkezi’nden Kartal Meydanı’na
kadar yürüyüş yapıldı. Ellerindeki ‘Sevgi tüm en-
gelleri aşar, komşularımızın farkındayız. 3 Aralık
Dünya Günü’nde yan yanayız, hayatı paylaşmak
için Kartal’da engel yok’ gibi pankartlarla farkında-
lık yaratmaya çalışan vatandaşlar meydanda da
birçok etkinlik gerçekleştirdi. Engelli vatandaşların
şarkılar söyleyip folklor oyunları oynadığı prog-
ramda ise coşku dolu anlar yaşandı.

Birlikte sunabiliriz

Engeli aşmaya çalışan engelli vatandaşlarla farkın-
dalık yürüyüşü yaptıklarını ifade eden Başkan Yük-
sel, “Kartal Meydanı’nda birçok vatandaş bizi
gördü ve onlar da bize eşlik etti. Festivalde, engelli
vatandaşlarımızın bize sunduğu konserler ve folk-
lor oyunlarıyla renkli dakikalar yaşıyoruz” açıkla-
masını yaptı. Asıl hedeflerinin engelli vatandaşlara
iyi bir hizmet sunup ihtiyaçlarını karşılayabilmek
olduğunu ifade eden Başkan Yüksel, gerçekleştir-
dikleri ve gerçekleştirecekleri projelerle her zaman
yanlarında olacaklarını vurguladı. Başkan Yüksel,
“3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün herkes far-
kında olmalı ve herkes buna katkı sağlamalıdır. En-
gelsiz bir yaşama hep birlikte sunabiliriz” şeklinde
konuştu.

Hatırlamak bir işe yaramaz

Etkinliğe, dünyadaki tek down sendromlu çift yu-
murta ikizleri olduklarını belirttiği oğulları Doğu-
han ve Talha’yla katılan 53 yaşındaki Selvi
Danalıoğlu şunları söyledi: “Aslında dünya engelli-
ler gününde hatırlamak bir işe yaramaz. Onları her
zaman, her anında düşünmek önemlidir. Bugünü
bütün bir yıla sığdırmak çok önemlidir. Onların
akademik, sosyal, eğitim hayatlarına değer katabil-
mek çok önemlidir. Belediye başkanımız da böyle
bir programla farkındalık yaratmak istemiş. Engelli
bireylerin yaşama hakkı olduğunu fark etmek ve
fark ettirebilmek çok önemlidir. Eğer bunu başara-
bilirsek zaten bu tür etkinliklere gerek kalmayacak-
tır.” Yürüme engeli olan 40 yaşındaki Suat Avcı ise
engellilerin sadece özel günlerinde hatırlanmasını
istemediğini söyledi. Avcı, “Biz her zaman toplum-
dayız. Sorunlarımızı bazı zamanlar dile getirmek
istiyoruz ama her zaman getiremiyoruz. Bu yüzden
farkındalığın artmasını diliyoruz” dedi. DHA

Manevi yolculuk
Sultanbeyli Belediyesi, ‘Manevi Mekânlara 
Yolculuk’ projesini hayata geçirdi. Proje
kapsamında; Eyüp Sultan Camii, Ayasofya Camii
ve Büyük Çamlıca Camii’ne ziyaretler gerçekleştirdi

Sultanbeyli Belediyesi’nin başlatmış ol-
duğu “Manevi Mekânlara Yolculuk” çalış-
ması kapsamında vatandaşlar İstanbul’daki

kadim camilere ziyaret gerçekleştirdi. Düzenlenecek zi-
yaretlere online başvuru alındı. Ziyarete katılmak isteyen
vatandaşlar manevimekanlarayolculuk.com adresi üze-
rinden başvuru yapabiliyor. Vatandaşlara ücretsiz sağla-
nacak bu hizmet kapsamında ziyaretler her perşembe
günü yapılacak. Proje hakkında değerlendirmelerde bu-
lunan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin,
“Sultanbeyli Belediyesi olarak ‘Manevi Mekanlara Yol-
culuk’ projemizi başlattık. Özellikle pandemi sürecinde
evlerinde kalan ve uzun bir müddet dışarı çıkamayan
kıymetli büyüklerimizin tarihimizin en önemli mekanla-
rına götürmek istiyoruz” dedi. Başkan Keskin açıklama-
larına şöyle devam etti: “Eyüp Sultan ve Ayasofya
Camii’ne vatandaşlarımızı götüreceğiz. Vatandaşlarımız
buraları görsün istiyoruz.”

Site yönetimine 
kayyum atanmasını 

isteyen Bilge Çubukçu,
"Yaşananlar ortada.
Bizim geçen hafta da
doğalgazımız kesildi.
Şimdi de dünden beri

suyumuz yok” 
dedi. 



T ürk kahvesine gelen zammın ardından 72 gram
olan en küçük paketi 10 TL, 107 gramı 15 TL,
250 gramı 35 TL ve yarım kilosu 70 TL'den sa-

tılıyor. Yabancı ülke kahvelerinin kilogram fiyatları ise
200 TL ile 240 TL arasında değişiyor. Artışın nedeni
salgın ile birlikte dünya genelinde yaşanan tedarik sı-
kıntısı ve artan döviz kurları olarak gösteriliyor. Artışa
rağmen Eminönü'nde bulunan meşhur kahvecilerin
önünde kuyruk yine var. Daha az alan da var, kahve al-
maktan vazgeçen de. Satıcılar ise 2 haftadır fiyatların
engellenemez şekilde arttığını belirterek, artışın sebebi-
nin döviz kuruna bağladı.

Kahve içmem çay içerim

Eminönü'nde kuyruğa giren Ayla Taba, kahvenin artık
tuzlu olmaya başladığını belirterek, "15 liraya 100 gra-
mını aldım. Eskiden daha uygundu fiyatlar. Daha az
alıyoruz mecburen, daha az tüketmeye başladık. Eski-
den daha çok içerdik arkadaşlarla, artık daha az içece-
ğiz. Tuzlu olmaya başladı" dedi. Sema Gökçen Saltık
ise, "Fiyatlar o kadar yüksek ki inanılır gibi değil. Ama
hala bu kuyruk niye ben anlamadım. 100 gram kahve
15 lira, 3 paket aldım dünyanın parası. Kahve içmem,
güzelim çayımız var" şeklinde konuştu. 

1 kilosu 140 lira

Kahve satıcıları da fiyatlardan rahatsız. Kahve satıcısı
Muhammet Başer, "Yaklaşık 2 haftadır önlenemeyen
bir zam süreci var. Biz bile artık fiyat vermekte zorluk
yaşıyoruz. Bunun sebebini kime sorsak herkes doların
yükselmesine bağlıyor. Kolisinden, kolinin içine konu-
lan naylonunda, ham maddesine kadar zamlandığı
için fiyatının arttığı söyleniyor. Üreticinin nasıl bir sı-
kıntısı var onu hala çözmüş değiliz ama gereğinden
fazla bir artış var. Brezilya'da olan bizi nasıl etkiliyor
peki ilgilendiğimiz bir şey değil. Ortalama her üründe
yüzde 60-70 bazı ürünlerde yüzde 100 fiyat değişikliği
oldu" diye konuştu. Başka bir kahve satıcısı ise, "Top-
tancılar yükseltiyor ama onlara suç atamayız, gelen
mal yüksek geliyor, onlarda fiyatları yükseltiyor. 100
gramda 12 liradan 15 liraya çıktı, kiloda 90 liradan 140
liraya çıktı" şeklinde konuştu. DHA
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geçtiğiMiz günlerde
Marmara ve Karadeniz'i
etkisi altına alan lodos

balık tezgahlarını da vurdu. Tarihi
Kumkapı Balıkçılar Çarşısı'nda balık-
çılar, özellikle lüfer balığının fırtına-
dan etkilenerek tezgahta
bulunmadığını söyledi. Balıkçılar,
önümüzdeki dönemde balıkların bol-
laşacağını söylerken, fiyatlarında dü-
şeceğini belirtiyor.

Lüfer altınla yarışıyor

Lodosun balıkları çok fazla etkiledi-
ğini belirten balıkçı Şafak Gün, “İki

gündür büyük bir sıkıntı yaşıyoruz.
Fırtına ağları bile yırtıyor. Lodostan
dolayı lüfer balığı kaçtı. Lüfer, denizi-
mize 4-5 senede bir gelen bir balık. Bu
sene lüferde bolluk yakalamıştık
ancak fırtına buna engel oldu. Lü-
ferde bolluk azaldı. 15-20 liraya sattı-
ğımız lüfer balığı şimdi 80 liradan
satılıyor. Lüfer altınla yarışıyor. Vatan-
daşın hem lüfer balığını hem de diğer
balıkları yemesini istiyoruz. Lüferin
100 çeşit balığın karışımından oluşan
bir lezzete sahip olduğunu söyleyebi-
liriz" dedi. Lodostan en çok büyük
balıkların etkilendiğini bildiren Gün,

“Küçük balıklar genelde fırtınadan et-
kilenmez. Fırtınadan en çok lüfer ba-
lığı ve palamut etkilendi. Eğer yağmur
ve kar yağarsa lüfer ve palamut biraz
daha bollaşır. Şu anda tezgahta bar-
bun, istavrit, deniz levreği ve deniz
çuprası daha çok bulunuyor. Önü-
müzdeki dönemde Karadeniz civarın-
dan bol hamsi bekliyoruz. Vatandaş
hamsiye doyacak. Çinekop balığının
kilosu 60 lira, istavritin kilosu 35 lira,
hamsinin kilosu 30 lira, deniz levreği
100 lira, deniz çuprası 100 lira, bar-
bun balığının kilosu da 80 liradan sa-
tılıyor" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde 
özellikle İstanbul'da etkili

olan lodos balık
tezgahlarını da vurdu. En

çok lüfer balığının
etkilendiğini belirten

balıkçılar, tezgahlarda
lüferin azaldığını söyledi.

Tezgahlarda azalan lüferin
80 liraya kadar çıktığını

söyleyen balıkçılar,
önümüzdeki dönemde
balıkların bollaşacağını

düşünüyor

40 yıllık hatırı olan, koyu sohbetlerin
vazgeçilmezi kahvenin fiyatı arttı. Kilo fiyatı sene
başında 30 TL olan Türk kahvesi, Ağustos'ta 
90 liraya yükseldi. Türk kahvesinin kilosu 
bugünlerde ise 140 liraya satılıyor. Fiyattaki
yükselişe rağmen Eminönü'nde bulunan meşhur
kahvecilerin önünde kuyruk yine var.

EKONOMİ

Sözcü'den Sibel Gülersöyler'e ko-
nuşan Bursa Simitçiler ve Unlu
Madde İmalatçıları Odası Başkanı

Erdal Pınar, “Susama gelen zamlar bu sektörü
sekteye uğratıyor. Pazartesi ve cuma iki ayrı
zam gelen bir süreçten geçiyoruz. Bugün simide
yaptığımız  zam dahi masrafları karşılamıyor.
Günlük hammaddeye zam geliyor” ifadelerini
kullandı. Susam fiyatları artarken ortaya ‘Çin
susamı kullanılıyor ve alerjiye neden oluyor' id-
diası da atıldı ancak üreticiler bunu yalanlaya-
rak Çin susamının maliyetli olduğunu ve
susamcıların bu riske girmeyeceklerini belirtti.
Erdal Pınar, “Türkiye yılda 160 bin ton susam
kullanıyor. Susam Nijerya, Etiyopya ve Su-
dan'dan geliyor. Çin susamı kullanmıyoruz,
Çin'in ürettiği iç pazarında tüketiliyor” dedi.

DUYURU

ÇED SüREcinE 
Halkın katılımı toplantıSı

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1506067)

Altaş Ambarlı Liman Tesisleri Tic. A.Ş. tarafından İstanbul İli, Beylikdüzü 
İlçesi, Marmara Mahallesi, Liman Mevkii'nde sınırları içerisinde “Ambarlı
Liman Tesisleri Doğu Mendireği Ro-Ro Yanaşma Yeri ve Rıhtım Projesi”nin
yapılması planlanmaktadır. Söz konusu proje için Çevresel Etki 
Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliğinin 9. Maddesi gereğince aşağıda 
belirtilen tarih ve saatte faaliyetle ilgili halkı bilgilendirmek, görüş ve önerilerini
almak için “Halkın Katılımı Toplantısı” yapılacaktır. 
Halkımıza saygı ile duyurulur.

Toplantı Yeri                 : Beylikdüzü Belediyesi Yakuplu Sosyal Tesisleri 
Toplantı Yerinin Adresi  : Marmara Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Cad. 

BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL
Toplantı Tarihi : 23/12/2021
Toplantı Saati : 13.30

Proje Sahibi : Altaş Ambarlı Liman Tesisleri Tic. A.Ş.

Tel : (0 212) 875 28 00
Faks : (0 212) 875 28 02

ÇED Raporunu Hazırlayan Kuruluş: 

MGS Proje Müşavirlik Mühendislik Tic. Ltd. Şti.

Tel : (0 312) 479 84 00 (pbx) 
Faks : (0 312) 479 84 99

KAHVE ICMEK 
LUKS OLDU!

memur zammı belli gibi!

MeMur zammı, her alanda ya-
şanan fiyat artışları sonrasında
merakla araştırılıyor. Her ay

zam üstüne zam ile karşılaşan memurlar
maaş zammı ile bir nebze rahatlamak isti-
yor. TÜİK’in rakamlarına göre, temmuz
ayından kasım sonuna kadar geçen 5 aylık
sürede tüketici fiyatları endeksi kümülatif
olarak yüzde 7,47 oranından arttı. Tüketici
enflasyonu temmuz ayından bu yana
yüzde 7.47’ye ulaştı. Tüketici fiyatları en-
deksi aralık ayında geçen yılki kadar artarsa
yıl başında memur ve memur emeklileri
yüzde 5 toplu sözleşme zammına ilave ola-
rak yüzde 7.5 enflasyon farkı alacak. Böy-
lece memur ve memur emeklilerinin alacağı
toplam zam oranı yüzde 12.5’i bulacak.

Temmuz zammı buhar oldu

En düşük memur emeklisinin aylığında
200, işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıkla-
rında da 111 lirayı aşan erime yaşandı. Üs-
telik bu erime çarşı ve pazardaki gerçek hayat pahalılığına göre değil,
TÜİK'in çarşı pazarı yansıtmayan resmi enflasyon verisine oranla meydana
geldi. Tüketici enflasyonu temmuzdan ekim sonuna kadar geçen 4 ayda
yüzde 6.73'e ulaştı. Böylece temmuzda verilen yüzde 3'lük zam tümden
buhar olduğu gibi dar gelirli memur ve emeklinin maaşında yüzde 3.73'lük
reel erime oldu. Yüksek enflasyon yüzünden öğretmenin temmuzda aldığı 5
bin 689 lira maaş bugün 358 lira eriyerek 5 bin 330 liraya, hemşirenin 5 bin
292 lira olan maaşının alım gücü de 333 lira azalarak 4 bin 958 liraya düştü.
En düşük aylıklı memur emeklisi temmuza 3 bin 166 lirayla başladı. Enflas-
yon maaşından 4 ayda 199 lira 68 kuruş götürünce alım gücü 2 bin 967 li-
raya düştü. En düşük işçi, çiftçi esnaf emeklisinin maaşından 111 lira gitti.

Memur zammı Aralık ayında açıklanacak rakamla kesin olarak belli olacak olsa da, memur ve
memur emeklilerinin alacağı zam yüzde 5 toplu sözleşme zammı ile yüzde 12.5'i bulacak

Balık tezgahlarını lodos vurdu

Simidin gelen zamlarla birlikte 
3.5 TL'den satışa sunulmasının
ardından simidin vazgeçilmezi
susamdaki fiyat artışı da dikkat
çekti. Yaklaşık yüzde 150'lik artışla
kilosu 13 liradan 35 liraya kadar
yükselen susam fiyatı fırıncı ve
satıcıları kara kara düşündürüyor

SuSam
fiyatları
uçuyor

Yurtiçi Kargo ödül aldı 
Yurtiçi Kargo,
Marketing Türkiye li-
derliğinde Deloitte

Türkiye ve Kuantum Araştırma
uzmanlığıyla gerçekleştirilen
‘Türkiye’nin En İtibarlı İş Ortak-
ları’ araştırmasında kargo sektö-
rünün birincisi oldu.Kuantum
Araştırma tarafından 12 ilde 2
bin 900’den
fazla işlet-
meyle yapılan
çalışmada
Deloitte 
Türkiye uz-
manlığıyla
‘Türkiye’nin
En İtibarlı İş
Ortakları’ be-
lirlendi. İşlet-
melerden
alınan yanıt-

lara göre 19 farklı kategoride
markalar ödüllendirildi. Yurtiçi
Kargo, kargo kategorisinde birin-
ciliği kazanan marka oldu. B2B
Marketing & Management Sum-
mit’te Yurtiçi Kargo adına ödülü
alan Yurtiçi Kargo Satış ve Pa-
zarlama Genel Müdür Yardım-
cısı Fahrettin Hamzaoğlu yaptığı

konuşmada,
“Son iki yılda
gerçekleştirdi-
ğimiz yenilikçi
projelerin ve
operasyonel
kabiliyetimizi
artıran yatı-
rımların karşı-
lığını alıyor
olmanın gu-
rurunu yaşı-
yoruz” dedi. 



AdAleT Bakanı Abdülhamit Gül,
Kocaeli Kongre Merkezinde düzenle-
nen Adli Destek ve Mağdur Hizmet-

leri Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Özellikle
boşanma davalarında adli süreçlerin uzamasının,
tarafları olumsuz yönde etkilediğini belirten
Bakan Gül, “Adli süreçlerde vatandaşlarımızın
yeni mağduriyetler yaşamaması amacımızı en
güçlü şekilde uygulamaya çalışıyoruz. Örneğin
bazı davalarda sürenin uzaması ve çıkan belirsiz-
lik tarafların hayatını doğrudan olumsuz etkile-
mektedir. Bu konuda akla gelen ilk örneklerden
biri boşanma davalarıdır. Biz, iki taraf da boşan-
mak istiyorsa ama tazminat, velayet gibi şeylerde

uzlaşamadıkları için anlaşmalı boşanma olmu-
yorsa bu dava yıllar boyunca uzayıp gitmesin di-
yoruz” dedi. 

Üçüncü bir model

“İki taraf da boşanmak istiyor ama bazı husus-
larda anlaşamadığı durumlarda uzayıp giden çe-
kişme kadına da erkeğe de daha da önemlisi
çocuğa çok onulmaz yaralar açmakta” diyen
Gül, “Bu süreç de anlaşmazlıkları derinleştir-
mekte, insan psikolojisini ve tarafları olumsuz et-
kilemekte, örselemektedir. Tarafların iradesine
uygun, yeni mağduriyetlere yol açmayacak yeni
bir usul geliştirmenin bir ihtiyaç olduğunu düşü-
nüyoruz. Bu konuda da çalışmalarımızı yakın 
zamanda yoğunlaştırdık. Bildiğiniz gibi bir anlaş-
malı boşanma, bir de klasik çekişmeli boşanma
var usulümüzde. Üçüncü bir karma model üze-
rinde çalışıyoruz. İnsan hakları eylem planı-
mızda da yer alan faaliyet başlıklarından biri bu
konuda mağduriyetlerin giderilmesine yöneliktir.
Boşanma davalarında süreci uzatan usul hüküm-
lerini, ana davadan ayıran daha hızlı ve yeni bir
usul getirmek üzere çalışmalarımızı yoğunlaştır-
dık. Bu konuda uygulayıcıları dinledik, çok
değerli aile ve usul hocalarımızın gö-
rüşlerine müracaat ettik. Önümüz-
deki süreçte de bu konuda
düzenlemelerin yapılacağına ina-
nıyoruz. Böylece boşanma sü-
reçlerinde insanların daha fazla
mağdur olmasını önleyecek
bir sistemle vatandaşları-
mızın bu mağduriyetle-
rini gidermeyi
hedefliyoruz” ifadele-
rini kullandı.  DHA
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KILICDAROGLU 
TUIK’E ALINMADI
T ürkiye İstatistik Kurumu’nun en-

flasyon rakamlarını açıklamasının
ardından CHP Genel Başkanı

Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından
yaptığı açıklama ile TÜİK’in kendisine ran-
devu vermediğini ifade ederek “Saat
11.00’de geliyorum, haberiniz olsun” açık-
lamasını yaptı. 
CHP lideri Kılıçdaroğlu ve beraberinde
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç,
CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke,
CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel gö-
rüşme için TÜİK’e geldi. CHP lideri Kılıç-
daroğlu ve beraberindeki heyete TÜİK’in
kapıları, randevuları olmadığı gerekçesiyle,
açılmadı.

Bilgi almak için geldim

İçeri alınmayan Kılıçdaroğlu, “TÜİK,
Cumhuriyetin önemli kurumlarından biri-
sidir. Rakamları 84 milyonu ilgilendirmek-
tedir.  Bu kurumun rakamları üzerine
siyasal partiler, ekonomik çevreler, sosyal
çevreler, politikalar oluştururlar. Dün TÜİK
Başkanlığından randevu istedik, gelen arka-
daşlarımın tamamı geçmişinde teknik ola-
rak ekonomide çalışan arkadaşlarımız.
Buraya sağlıklı ve tutarlı bilgiler almak için
geldim. Kabul edilemeyeceğimizi ifade etti-
ler. TÜİK sitesindeki metni okudum: Bil-
giye nasıl erişilir? Diğer kanallar yoluyla
bilgi talebinde bulunmak istiyorsanız, mer-
kez teşkilatı ya da bölge müdürlüklerine
başvuruda bulunabilir, merkez teşkilatımıza
gelebilirsiniz, bilgiyi alabilirsiniz. Biz de site-
lerindeki davete uyarak geldik. Bu tablo
Türkiye’nin nereye geldiğini göstermek için
önemli bir tablodur. Devletin bilgileri, dev-
letin sahip olduğu bilgilerin nasıl toplandı-
ğına ilişkin açıklamalara ana muhalefet
partisi liderine açıklanmak istenmiyor”
açıklamasını yaptı. 

Rakamlar güven vermiyor

“Kapılar kapanıyor. Türkiye’nin geldiği
nokta açısından önemlidir. Burası enflas-
yon oranlarını açıklıyor. Bu sabah açıkla-
nan aylık 3.51, yıllık 21,31. Bu rakamlar
güven vermiyor” diyen Kılıçdaroğlu, “En-
flasyon gerçekten bunların iddia ettiği gibi
mi? Bir grup akademisyen de enflasyon
tahmininde bulunuyorlar. Onlar yıllık 58,63
diyorlar. CHP’nin Genel Başkanı olarak
milyonlarca işçinin hakkını korumak, emek-
linin hakkını korumak, memurun hakkını
korumak benim temel görevimdir. Benim

siyaset yapma anlayışım budur. Ben sosyal
demokratım. TÜİK rakamları küçültüyor,
doğru diye paylaşıyorsa bu şu anlama geli-
yor, memura, işçiye, emekliye daha az vere-
ceğim. Kalkınmadan hiç pay
vermeyeceğim demek. Ben sessiz kalırsam
o zaman ben siyaseti niye yapıyorum. Bu-
raya gelişimin nedeni o.  Memurun, işçinin,
emeklinin, milyonların hakkını savunmak
için buraya geldim. Soracaktık, bu verileri
hangi mağazalardan, kimlerden aldınız. Biz
de gidelim oralara bakalım. Milyonların
hakkını savunmak bizim temel görevimiz-
dir” ifadelerini kullandı. 

Çok önemli bir kırılma

TÜİK'in bir saray kurumu haline geldiğini
dile getiren Kılıçdaroğlu, “Çalışanlar unut-
masınlar, hepinizin tabi olduğu yasa devlet
memurları yasasıdır. Görevinizi dürüstlükle
yapın. Şu binada oturanlar unutmasın, bu
binalar vatandaşların vergileri ile yapıldı.
Aldığınız aylıklar, işçinin, memurun ödedik-
leri ile aldığınız aylıklar. Bu tablonun Cum-
huriyet tarihinde önemli bir kırılma
olduğunun farkındayım. Devleti oluşturan
kurumlar, bilgilerle halkı yanıltıyor, gelir dü-
zeyi ile oynuyorlarsa, talimatla görev yapı-

yorlarsa kendileri suçludur. Açıkça
ifade edeyim. Kısaca söyleyeceklerim
bunlar. Teşekkür ederim” dedi. 

Aklınızı başınıza alın!

TÜİK’ten ayrıldıktan sonra sosyal medya
hesabından da bir paylaşım yapan CHP li-
deri Kılıçdaroğlu, “Randevu vermeyen TÜ-
İK'e gittim. Aylardan Aralık ayı.
Milyonlarca emekçinin ücret artışı bu yalan
dolan TÜİK rakamları üzerinden yapıla-
cak. Zulmü her kabul ediş, daha büyüğünü
doğurur. Kimse unutmasın, her Firavun'un
bir Musa'sı vardır. Akıllarını başlarına top-
lasınlar!” ifadeleri kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, enflasyon
rakamları açıklandıktan sonra TÜİK'e giden
ve içeri alınmayan CHP lideri Kemal Kılıçda-
roğlu'na tepki gösterdi. Bakan Soylu, “Kılıç-
daroğlu; suç ve suç örgütleri ilişkisiyle o
iklimin ve sözlerin etkisi ile siyasi tarihi-
mizde görülmeyen yöntemlere başvuruyor.
Ana muhalefet partisi genel başkanı, PKK,
DHKP-C ve organize suç örgütlerinin ağına
düşüp, onlara özenip, mekan basmaya git-
mez. Siyasetin ve devletin kaidesi bellidir.
CHP başında ehliyetini kaybetmiş bir kişi ve
bunu istismar edenlerin işgalindedir” ifade-
leri kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte
TÜİK’e giden CHP Grup Başkanvekili ve Sa-
karya Milletvekili Engin Özkoç ise Soylu’ya

sosyal medyadan “Devle-
tin kapıları milletin

temsilcilerinin yü-
züne kapan-

maz! Milletin
temsilcilerini
terör örgütle-
riyle yan
yana getiren-
lerden İçişleri

Bakanı olmaz.
Olsa olsa Sa-

ray’ın tetikçisi olur”
diye yanıt verdi. Süley-

man Soylu'ya bir tepki de CHP
Mersin Milletvekili ve TBMM Anayasa Ko-
misyonu Üyesi Ali Mahir Başarır'dan geldi.
Başarır, Twitter hesabı üzerinden yaptıpı
paylaşımda Bakan Soylu'ya seslenerek "Or-
ganize suç örgütlerinin ağzına sakız olmuş
sözde “İçişleri Bakanı” olan zat utanmadan
hala konuşup yorum yapabiliyor! Tabi seni
de anlıyorum Soylu! Kişi kendinden bilir işi"
ifadelerini kullandı. 

ANA MUHALEFET
LİDERİ MEKAN

BASMAYA GİTMEZ!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkla-
masının ardından TÜİK'e ziyarette bulanacağını açıklayan Kılıçda-
roğlu'na kapıların açılmamasına Gelecek Partisi Selçuk Özdağ
sert tepki gösterdi. Özdağ, "Oturduğunuz o koltuklar babanızın
malı mı?" diye sordu. Özdağ, "Milletin binasına milletin temsilcile-
rini sokmayan, randevu vermeyen “Rakamları Ayarlama Ensti-
tüsü”, oturduğunuz o koltuklar babanızın malı mı? Açıkladığınız
enflasyon ve tüm diğer istatistiklerin doğru olmadığını cümle alem
biliyor. Batın ayıp işleyenin zahir “TÜİK”ı olurmuş" dedi.

BABANIZIN MALI MI?

Boşanma davaları
HIZLANACAK!

Adalet Bakanı 
Abdulhamit Gül,

boşanma davalarında
süreci uzatan usul 
hükümlerini ana

davadan ayıran, daha
hızlı ve yeni usul
getirmek üzere

çalışmaları
yoğunlaştırdıklarını

belirtti

Güldal Akşit
hayatını kaybetti 

eski Bakan
Güldal Akşit
hayatını kay-

betti. Ankara Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Necdet
Ünüvar, Akşit'in sabah saat
09.35'te hayatını kaybetti-
ğini belirterek, "8 Ka-
sım'dan beri tedavi
görüyordu. Aynı gün
yoğun bakıma alındı ve 10
Kasım'da entübe edildi. Çoklu organ yetmezliği ve so-
lunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Yarın saat
12.00'de Meclis'te düzenlenecek törenin ardından öğle
namazına müteakip Kocatepe Camii’nde cenaze na-
mazı sonrası Karşıyaka mezarlığına defnedilecek"
dedi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Akşit'in ölü-
münün ardından sosyal medya hesabından yaptığı
açıklamada, "Uzun yıllar birlikte çalıştığımız, siyasi ha-
yatımıza önemli katkılar sunan, önceki dönemlerde
AK Parti milletvekilliği, Bakanlık görevlerinde bulu-
nan, güzel insan Güldal Akşit'i kaybettik, üzgünüz.
Kendisine Cenab-ı Hak’tan rahmet, ailesine ve seven-
lerine başsağlığı diliyorum" dedi. DHA

Karamollaoğlu 
ateş püskürdü

Türkiye İsta-
tistik Kurumu
(TÜİK) kasım

ayına ilişkin tüketici ve
üretici fiyat endekslerini
yayımladı. Tüketici fiyat-
ları, kasım ayında aylık
bazda yüzde 3,51 artar-
ken, yıllık enflasyon
yüzde 19,89'den yüzde
21,31'e yükseldi.  Saadet
Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise
TÜİK'in verilerini eleştirdi. Karamollaoğlu, "TÜİK
bugün kendisine sorulan 'Saat kaç?' sorusuna; 'Siz
kaç buyurursanız efendim' cevabını vermiştir"
dedi. Karamollaoğlu, yüzde 60'lara yaklaşan yıllık
enflasyonu yüzde 21,31 olarak açıklayan TÜİK'e
"Vicdanınızın yüzde kaçını kullandınız" diye sordu.

TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine randevu vermeyen
TÜİK'e gitti. Kılıçdaroğlu ve CHP yetkililerinin gittiği TÜİK, kapılarını açmadı. Kılıçdaroğlu, "Bu tablo Türkiye’nin nereye geldiğini
göstermek için önemli bir tablo. Kimse unutmasın, her Firavun'un bir Musa'sı vardır. Akıllarını başlarına toplasınlar" dedi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel
Karamollaoğlu, TÜİK'in açıkladığı enflasyon 
verilerine sert tepki gösterdi. Karamollaoğlu,
“Vicdanınızın yüzde kaçını kullandınız” dedi



Maltepe’de E-5 karayo-
lu Küçükyalı mev-
kiinde bir tarafında 

engelli rampası bulunan, diğer 
tarafında ise engelli rampası 
olmayan üst geçit görenleri 
hayrete düşürüyor. Geçtiğimiz 
yıl 3 Aralık Dünya Engelliler 
Günü’nde ulusal basında yer 
alan üst geçidin engelli ram-
pasının yapımı, aradan 3 yıl 
geçmesine rağmen unutuldu. 
Engelliler için üst geçidin ya-
pımına duyarsız kalan İBB’ye 
vatandaşlar tepki gösterdi. 
Engelli rampası yarım bırakı-

lan üst geçit havadan görüntü-
lendi.

Doğru dürüst kullanamıyoruz
Engelli rampası yarım bırakı-
lan üst geçit hakkında konu-
şan Şahin Sabah, “Yapıldı 
ama yarım yapıldı. Bırakın 
engellileri sağlıklı insanlar bile 
doğru dürüst kullanamıyor. 
Bunun herkes için yenilen-
mesi, tekrar kullanılır hale 
getirilmesi lazım” dedi. Ayfer 
Özkul, “Orası aslında yapıl-
mış, yarısı burada duruyor 
ama aşağı inişi yok. Bir şeyler 

başlıyor ve tamamlanmıyor 
ne yazık ki. İnşallah başlan-
gıcını yaptıkları gibi sonunu 
da getirirler. Bisikleti de 
sırtında taşıyarak indiriyorlar 
buradan” dedi. Engelli bir 
yakını olan Pakize Yenidoğan, 
“Burası eksik, giriş var çıkış 
yok. Benim yengem de engel-
li, omurilik felci. Çok yanlış. 
Kendisi de sürekli sorun yaşı-
yor” diye konuştu. Engelliler 
için çıkış rampası olan ama 
iniş rampası olmayan engelli 
üst geçit drone ile havadan 
görüntülendi.

GENÇLERIN YANINDAYIZ

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

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

Hafızada iyileşme gözlendi  

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

Beyaz cevheri küçülttü

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

Gençlerde henüz denenmedi

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

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

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

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

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

Protein kaçağına dikkat

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

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

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

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

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

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

İdrar sıkıntısı belirti

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

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

Son teknolojik tedaviler 

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

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

SERTLEŞME
PROBLEMİ 

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

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

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

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

Hafızada iyileşme gözlendi  

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

Beyaz cevheri küçülttü

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

Gençlerde henüz denenmedi

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

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

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

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

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

Protein kaçağına dikkat

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

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

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

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

İdrar sıkıntısı belirti

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

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

Son teknolojik tedaviler 

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

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

GÜNDEM

KOVID-19 tedbirleri 
kapsamında bir dönem 
ara verilen “Başakşe-

hir’i Seviyorum Çünkü… Söy-
leyecek Sözüm Var” söyleşileri 
yeniden başladı. Başakşehir 
İBB Akşemsettin Ortaokulu’n-
da gerçekleştirilen buluşmaya 
çok sayıda öğrenci katıldı. 
Başakşehir Belediye Başkanı 
Yasin Kartoğlu, gençlerin 
Başakşehir’e ve kendisine dair 
merak ettiği soruları tek tek 
yanıtladı.

Büyük başarılara imza 
atacaksınız
Gençlerle yapılan söyleşiye 
kendi hayatıyla ilgili bilgiler ve-
rerek başlayan Başkan Kartoğ-
lu, gençlik yıllarında bir yandan 
eğitimine devam ettiğini, bir 
yandan da iş hayatına atıldı-
ğını belirtti. Başarıya ulaşmak 
için çok fazla çalışılması ve 
gayret gösterilmesi gerektiğini 
söyleyen Başkan Kartoğlu, “Ne 
kadar çok emek harcarsanız o 

kadar fazla başarılı olacaksınız. 
Çalışmaktan ve mücadele et-
mekten vazgeçmeyin. İçinizden 
büyük başarılara imza atacak 
olan arkadaşlarınız çıkacağına 
inanıyorum.” dedi.

Başakşehirli gençler tüm 
imkânlara sahip
Gençlere yönelik birçok aktivi-
teyi hayata geçirdiklerini belir-
ten Başkan Kartoğlu, “Doğada 
1 Gün etkinliklerimizde doğayı 
keşfediyor, birbirinden güzel 
faaliyetleri deneyimleme fırsatı 
buluyorsunuz. Teknolojinin 
merkezi haline getirdiğimiz Ba-
şakşehir Living Lab İnovasyon 
ve Teknoloji Merkezi’mizde 
sınırlarınızı zorlama imkânını 
yakalıyor, teknolojinin tüm 
olanaklarından faydalanıyorsu-
nuz. Bilgievlerimiz, kütüpha-
nelerimiz ve kıraathanemizde 
aradığınız tüm kitapları bulma 
fırsatını yakalıyorsunuz. Sizler, 
Başakşehir’de olmanın ayrıca-
lığına sahipsiniz. Bizler de sizin 
gelişiminiz için her şeyi yapma-
ya hazırız.” şeklinde konuştu.

ASKER AVŞAR

BOĞAZIÇI’NIN doğal ve 
tarihi güzellikleri kadar manevi 
mekânlarıyla ilgi gören köklü 

ilçesi Beykoz’un kültürel mirasında 
önemli yere sahip tekkelere arşivler 
ışığında kapsamlı bir bakış sunan “Bey-
koz Tekkeleri Kitabı” çıktı.  Osmanlı 
medeniyetinin kuruluşunda ve döne-
min İstanbul’unda yaşamın ayrılmaz 
bir parçası olan tekkeler, İslam ve 
tasavvuf kültürünün topluma aktarıldı-
ğı mekânlar olmaları dolayısıyla cami 
ve medreselerle birlikte yüz yıllar boyu 
irfan merkezi işlevi görüyor.    Çevrele-
rinde oluşturdukları güçlü örgütlenme 
ağlarıyla sosyal hayatın gelişimine katkı 
sağlayan tekkeler, toplumda dayanışma 

bilincinin güçlenmesi kadar felsefe, 
mimari, sanat, musiki ve estetik seviye-
sinin yükselmesine de hizmet ediyor. 
19. yüz yılın sonlarında şehirde sayısı 
250’yi geçen tekkelerden 
34 kadarı Boğaziçi kıyıla-
rında bulunuyor.

Kitapta her ayrıntı var
Beykoz Belediyesi kültür 
yayınları arasından, Doç. 
Dr. Necdet Yılmaz tara-
fından hazırlanan Beykoz 
Tekkeleri, ilçede inşa 
edilen tekkeleri kurulduk-
ları ilk yıllardan faaliyette 
oldukları 1925 yılına kadar 

geniş perspektifte ele alıyor. Tasavvu-
fun sosyal hayatı şekillendirdiği yıllarda 
yapılan tekkelerin yerleri, kurucuları, 
mimarileri, vakfiyeleri, kayıtlardaki 

şeyhleri, görevlileri ve 
gelişimlerinin yanı sıra 
mevcut durumları kitap-
ta yer alıyor.   Beykoz 
Kitaplığı raflarında 
akademisyenler, araştır-
macılar, şehir tarihçileri 
ve yaşadığı kentin geç-
mişine duyarlı herkesin 
ilgisine sunulan kitap, 
kurumun web sitesinde 
de dijital olarak yayınla-
nacak.

EKSIKLIKLERI
GIDERECEĞIZ
Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, öğrencilere ilerleyen 

günlerde yeniden buluşmak için söz vermişti.Mustafa Kemal 
Anadolu ve İstinye Anadolu Lisesi’nde öğrencileriyle bir 

araya geldi. Okullardaki eksikliklerin farkında olduklarını 
belirten Genç, “Bütün eksiklikleri hızla gidereceğiz” dedi

SARIYER Belediye 
Başkanı Şükrü Genç, 
eksikliklerin tespiti ve 

giderilmesi için birim mü-
dürleriyle birlikte ilçedeki 
okulları ziyaret ediyor. Ya-
pılan görüşmelerin çalıştay-
larla düzenli olarak devam 
ettirileceğinin altını çizen 
Başkan Genç’in görüştüğü 
okul müdürleri ise İstinye 
Anadolu Lisesi Müdürü 
Abdullah Tüter ve Musta-
fa Kemal Anadolu Lisesi 
Müdürü Yüksel Kahraman 
oldu. Burada çocukların 
yoğun ilgisiyle karşılaşan 
Başkan Şükrü Genç, yetki-
lilerle birlikte eksiklikleri 
tespit etti. Sarıyer Kalkınma 
Eylem Planı (SKEP) ile 
okullardaki fiziki ve akade-
mik koşulların iyileştirilmesi 
için ilk görüşmelerin yapıl-
dığı toplantının ardından 
harekete geçmek için önü-
müzdeki hafta Yaşar Kemal 
Kültür Merkezi’nde bir 
araya gelecek olan paydaş-
lar, belirlenen eksikler için 
müdahalelere başlayacak. 
Yapılacak olan bu çalış-
tayda okul müdürlerinden, 

öğretmenlere, öğrenciler-
den güvenli görevlilerine 
ve okul aile birliğine kadar 
herkesin fikirleri talepleri 
ayrıntılarla dinlenecek. Bu 
okulların ilki ise İstinye 
Anadolu Lisesi olacak. Tüm 
bu çalışmaları önceliklerine 
göre kısa, orta ve uzun va-
dede gerçekleştirmek üzere 
yola çıkan ekip, önceliği 
okulda öğrenci güvenliğini 
tehlikeye sokacak alanların 
ve temel ihtiyaç alanlarının 
acilen iyileştirilmesi olarak 
belirledi.

En önemli şey eğitim
“Amacımız sizlere destek 
vermek. Ne kadar sağlam 
adımlarla ve doğru tespit-
lerle ilerlersek o kadar iyi 
olur. En önemli şey eğitim 
ve çocuklar” diyen Başkan 
Genç, “Okulların eksikleri-
ni ve yapılması gerekenleri 
bizzat yerinde inceledik. 
Velilerin, öğretmenlerin ve 
okul aile birliklerinin bele-
diyenin en büyük paydaşları 
olduğunu bir kez daha ifade 
etmek istiyorum” şeklinde 
konuştu.

BEYKOZ TEKKELERI KITAP OLDU

Maltepe’de E-5 karayolu Küçükyalı mevkiinde bir tarafında engelli rampası bulunan, 
diğer tarafında ise engelli rampası olmayan üst geçit görenleri hayrete düşürüyor

Arnavutköy Belediyesi, üniversite öğrenimine devam eden öğrencilerin ailelerine 2 bin TL nakdi yardım-
da bulunuyor. Belediye Başkanı Haşim Baltacı, dün itibariyle ödemelerin yapılmaya başlandığını duyurdu

Eğitim yardımları ödenmeye başladı
ARNAVUTKÖY Be-
lediyesi, 2014 yılında 
başlattığı “Aileye Des-

tek Eğitme Destek” kam-
panyasıyla hem öğrencilerin 
hem de ailelerin yanında 
olmaya devam ediyor. “Aile-
ye Destek Eğitime Destek” 
kampanyası hakkında açık-
lamada bulunan Arnavutköy 
Belediye Başkanı Haşim 
Baltacı, “İlçemizde eğitim 
hayatını sürdüren üniversite 

öğrencilerimizin her zaman 
yanında olduk. 2014 yılında 
başlattığımız bir çalışma 
olan Aileye Destek Eğitime 
destek anlayışıyla beraber 
bugüne kadar çocukları 
üniversitede eğitim gören 
14 bin ailemize 24 milyon 
TL nakdi yardımda bulun-
duk.  Bu yıl yine üniversite 
öğrencilerimizin eğitimine 
ve ailelerine destek olmaya 
devam ediyoruz. Çağrımız 

üzerine talepte bulunan 
ve uygun şartları taşıyan 
2047 aileye, toplamda 2000 
TL’lik nakdi destek sağlıyo-
ruz. Bunun ilk dilimi olan 
1000 TL’lik ödemelerimiz 
bu hafta itibariyle başladı.  
Hayırlı olması temennisiyle 
siz sevgili genç kardeşleri-
me başarılı yarınlar diliyor, 
ailelerinizle birlikte sağlık ve 
afiyetler temenni ediyorum” 
dedi.

İlçede yaşayan gençlerin sorularını cevaplayan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Biz her zaman sizin yanınızda-
yız. Eğitimde, sosyal hayatta neye ihtiyacınız varsa Başakşehir Belediyesi bu imkanları sağlamak için seferber olacaktır” dedi

Maltepe, D-100 Karayolu Maltepe, D-100 Karayolu 
Küçükyalı mevkiinde Küçükyalı mevkiinde 

bulunan Altıntepe Üst bulunan Altıntepe Üst 
Geçidi’nde yapılan en-Geçidi’nde yapılan en-
gelli rampası görenleri gelli rampası görenleri 

şoke etti. Geçidin kuzey şoke etti. Geçidin kuzey 
kısmında engelli ram-kısmında engelli ram-

pası bulunurken, güney pası bulunurken, güney 
kısmındaki rampa inşa kısmındaki rampa inşa 

halinde bırakıldı. halinde bırakıldı. 

BEYOĞLU’NDA bulunan 
Tarihi Esgher Sinagogu’nda 
başlatılan restorasyon çalışma-
larında sona gelindi. Kısa süre 
içerisinde açılması planlanan 
tarihi yapı, Beyoğlu Belediyesi 
Hasköy Gençlik Merkezi ve 
Millet Kıraathanesi olarak hiz-
met verecek. Beyoğlu Hasköy 
Sahilde, Haliç’in yanı başında 
bulunan ve yıllardır nargile kafe 
olarak kullanılan Tarihi Esgher 
Sinagogu’nun ihya edilmesi 
amacıyla başlatılan restorasyon 
çalışmalarında sona gelindi. 
Tarihi yapının iç kısmında 
yürütülen restorasyon çalışma-

ları tamamlandı. Dış kısımda 
ise zemin döşemesi ve çevre 
düzenlemesi yapılıyor. Aslına 
uygun bir şekilde tarihi dokusu-
na zarar verilmeyecek şekilde 
restore edilen tarihi eser, kısa 
süre içerisinde Beyoğlu Beledi-
yesi tarafından ‘Hasköy Gençlik 
Merkezi ve Millet Kıraathanesi’ 
olarak vatandaşların hizmetine 
sunulacak.

HASKÖY IÇINHASKÖY IÇIN
SONA DOĞRUSONA DOĞRU
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AK Partili Muhammet Kaynar'ın Halk Ekmek kuyruklarıyla ilgili “İBB
fotoğraf çeksin diye mizansen yapılıyor” yorumlarına tepki gösteren 
Ekrem İmamoğlu, “Bu manzaraya, ne yazık ki hepimizin içini acıtan ve
düşündüren görüntülere dönük bir kısım insanların yaptığı o kötü yorumlara
ben diyorum ki; gönlü kör, kalbi kör, vicdanı kör, siyaset için her şeyi
konuşabilecek, her şeyi dile getirebilecek körlükte insanlar diyorum" dedi

İ stanbul Büyükşehir Belediye
(İBB) Başkanı Ekrem İma-
moğlu, Hollanda İstanbul

Başkonsolosu Arjen Uijterlinde ile
Sarıyer’deki Emirgan Korusu’nda
bir araya geldi. İmamoğlu ve Uij-
terlinde, Hollanda’dan gönderilen
İstanbul Lalesi’nin sembolik diki-
mini, 4’ncü yaş doğum gününü
Emirgan Parkı’nda, dedesi ile bir-
likte doğayla iç içe kutlayan
Hüma İnal ile birlikte gerçekleş-
tirdi.

Lale evine döndü

Sembolik dikim töreninde ilk ko-
nuşmayı gerçekleştiren Başkonso-
los Uijterlinde, “Bugün İstanbul
Lalesi’nin evine dönüşünü kutlu-
yoruz hep birlikte. Bu proje, bir
önceki selefim olan eski Hollanda
İstanbul Başkonsolosu Bart Van
Bolhuis tarafından, 2020 yılında
başlatılmış bir projeydi. Bugün de
şansımıza hava çok güzel. Yüzyıl-
lardır aslında var olan lale, yüzyıl-
lar sonra tekrar evine dönmüş
oldu. Ve aynı zamanda Türkiye-
Hollanda arasındaki ilişkileri de
temsil ediyor. İki ülke arasında,
400 yüz yılı aşkındır Osmanlı za-
manında kurulmuş diplomatik
ilişkiler devam ediyor. Osmanlı'yla
savaşa girmeyen birkaç ülkede bir

tanesi Hollanda. Şu ana kadar
hiçbir savaş olmadı iki ülke ara-
sında. Dolayısıyla laleler, bu an-
lamda dostluğu ve aramızdaki iş
birliğini de temsil ediyor ve ona
bir referans aynı zamanda” dedi.  

Mucizelere tanık oluyoruz

İmamoğlu da Uijterlinde’ye teşek-
kürlerini ileterek, “Umut ediyo-
rum ki, bu güzel buluşma, az
önce kendilerinin de ifade ettiği
gibi, iki ülkenin dostluğuna, uzun
yıllardır süren ilişkisine ve iş birli-
ğine dönük sunduğu o simgeyi,
ben bir de barışla taçlandırmak is-
tiyorum. Gerçekten bu tür güzel
hamleler, bu tür güzel birliktelik-
ler, dünyadaki barışın da simgesi
olabiliyor. Barışın da öznesi olabi-
liyor. Ya da kaynağı olabiliyor.
Belki, ‘Bir çiçeğe bu kadar misyon
yüklenir mi’ diye düşünebilirsiniz.
Ama işte dünya böyle mucizelere
tanık olabiliyor. Yüzyıllar öncesin-
den beri oluşan bu lale kültürü-
nün, yine lalenin bir göçüyle
beraber, sonra yine tekrar oradan
buraya gelişini simgeleyen bu-
günkü dikim anı, işte bize bırakı-
lan en derin kültürlerden bir
tanesi” dedi. 

Yoksulluğun barometresi

İmamoğlu, lale dikimi sonrasında
gazetecilerin gündeme ilişkin so-

rularını da yanıtladı. AK Partili
Muhammet Kaynar'ın Halk
Ekmek konusunda “Dağıtmayı
beceremedikleri için kuyruk olu-
şuyor. Görüntü vermek için in-
sanlar, orada mizansen olarak
bulunuyor” sözlerini değerlendi-
ren İmamoğlu, “Halk Ekmek,
bizim için sorumluluk duygusu
yüksek iştiraklerimizden bir ta-
nesi. Burada özellikle, vatandaşın
ihtiyacını çözme temelli bir bakışı
var. O bakışla faaliyetlerine
devam edecek. Halk Ekmek, ne
yazık ki ülkemizde yoksulluğun
bir barometresi gibi oldu ya da bir
tansiyonunu ölçen bir meka-
nizma gibi oldu. Eğer ülkede şu
an ekonomik bir problemle so-
runla karşı karşıya isek, bunu ne
yazık ki en acı bir şekilde bize gös-
teren kuyruklardan birisi, ekmek
kuyruğu. Bu, birkaç yıldır Türki-
ye'nin yaşadığı ekonomik sıkıntı-
larda sıklıkla gördüğümüz bir
durum. Şu anda da onu yaşıyo-
ruz. Bu manzaraya, bu ne yazık ki
hepimizin içini acıtan ve düşün-
düren görüntülere dönük bir
kısım insanların yaptığı o kötü yo-
rumlara da ben diyorum ki,
‘Gönlü kör, kalbi kör, vicdanı kör,
siyaset için her şeyi konuşabilecek,
her şeyi dile getirebilecek körlükte
insanlar’ diyorum. Başka hiçbir
şey diyemiyorum” dedi. 

GoNLu KoR
KALBı KoR!

Yükselen döviz kurları hakkında
da açıklama yapan İmamoğlu,
“Şimdi minibüsçü, yolcu taşıya-
cak. Arabasına mazot koyamı-
yorsa, nasıl taşıyacak? Yani
bunun bir yöntemi yok. Yani ülke-
mizdeki yakıt fiyatlarının artışları
ortada. Gıda fiyatlarının artışları
ortada. Un fiyatının artışı ortada.
Açıklanan enflasyon rakamlarıyla
ilgili olmayan, depresyonu yük-
sek bir ekonomik dönem yaşıyo-
ruz. Tarifsiz. Ben, 30 yılı aşkındır
iş yaşamımda farklı krizler yaşa-
mış birisiyim. Kur meselesi, bu
ülkenin herhangi bir meselesi de-
ğildir. Yani siz eğer, 500 milyar

dolara yaklaşan bir dış borcu
olan bir ülkeyseniz, özellikle
enerjide, akaryakıtta, petrolde ta-
mamen dışa bağımlı bir ülkeyse-
niz, ‘Beni döviz ilgilendirmez’
safsatalarını söyleyemezsiniz. Bu
şekilde milleti aldatamazsınız.
Bütün bu maliyetler hayatımızın
içerisinde. Yani bu kadar içimizi
acıtan, insanların cebindeki para-
nın bu kadar kıymetsizleştiği ya
da işte bütünüyle aslında ücretle-
rimizin, paramızın işe yaramaz
hale geldiği bir ortamda, siste-
min çarklarının dönmesi için, in-
sanlar mecburen fiyatlarını
yenilemek veya yeniden değerle-
mek zorunda kalıyor. Kamu da
bunu yapmak zorunda. Tabii ki
kamunun önceliği, her şeye rağ-
men bir belediyelerin önceliği,
‘Bir şekilde sübvanse edebilir
miyim? En düşük nerede tutabili-
rim’ çabası olacaktır. Ama bizim
de yani gücümüz bir yere kadar.
Dolayısıyla ne yazık ki, bugünkü
ekonomiyi yönetenler, bu kur 
sisteminin perişan olması,
Türk Lirası'nın bu kadar 
değersizleşmesi” açıklamasını
yaptı. 

MiLLETiMiZi 
ALDATAMAZSINIZ

Kıbrıs milli davamızdır
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün, belediye meclis üyeleri ile birlikte gittiği
Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’nde
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve kardeş şehir
belediyelerini ziyaret etti. Akgün, “Kıbrıs ebedi
olarak Türk’tür, Türk kalacaktır. Kıbrıs
davasımilli meselelerimizin başında gelir” dedi

BüyüKçeKmece Belediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün belediye meclis üyeleri ile birlikte gittiği
Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’nde resmi te-

maslarda bulundu. Heyet ilk olarak Kıbrıs Türk Belediye-
ler Birliği, Lapta Belediyesi, Güzelyurt Belediyesi ve İskele
Belediyesi’ni ziyaret etti. Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Lapta
Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, İskele Belediye Baş-
kanı Hasan Sadıkoğlu tarafından kabul edilen Büyük-
çekmece heyeti kardeş şehir ilişkilerinin daha da
geliştirilmesine yönelik bilgi alışverişinde bulundu.

Tatar ile görüştü

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün,
belediye meclis üyeleri ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türkiye
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı da maka-
mında ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Tatar tarafından
karşılanan Büyükçekmece heyeti yaklaşık 40 dakika
süren görüşmenin ardından merhum Cumhurbaşkanı
Rauf Denktaş’ın anıt mezarını ziyaret etti. Rauf Denk-
taş’ın kızı Değer Denktaş’ın da katılımıyla gerçekleşen
ziyarette Başkan Akgün, Denktaş’ın kabrine çelenk tak-
dim etti. Büyükçekmece heyeti daha sonra merhum
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Fazıl Küçük’ün anıt
mezarını ziyaret etti. Başkan Akgün son olarak Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Derviş
Eroğlu’nu ziyaret etti.

Kıbrıs Türk kalacak

Başkan Akgün, 4 gün süren Kıbrıs ziyareti hakkında da
şunları söyledi: “Bu süreç içerisinde Kıbrıs Türk Bele-
diyeler Birliği ile Lapta, Güzelyurt, İskele Belediye Baş-
kanları ile görüşmeler yapıldı. Bunların hepsi bizim
kardeş şehirlerimiz. Nihayetinde bugün Sayın Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Ersin
Tatar bizi makamında ağırladı. Kuzey Kıbrıs meselele-
rini anlattı. Yakın geçmiş tarihi ve günümüzde yaşadı-
ğımız olayları ve bugünkü Kıbrıs meselelerini anlattı.
Son derece memnuniyet duyduk. Kıbrıs ebedi olarak
Türk’tür, Türk kalacaktır. Kıbrıs davası Türkiye’nin kır-
mızı, özel çizgilerinden bir tanesidir ve bizim Milli me-
selelerimizin başında gelir.” TAHSİN GÜNER

Başkan Akgün, Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denk-
taş’ın Kıbrıs Türklerinin özgürlük mücadelesinin
liderleri ve kahramanları olduklarının altını çi-
zerek; “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin te-
mellerini atmış çok büyük bir dava adamları.
Merhum Fazıl Küçük büyük bir milliyetçidir. Hem
Türkiye Cumhuriyeti ile hem de Kıbrıs’taki yöne-
tim ile o zor şartlarda birlikte çalışma becerisini
göstermiş, çok önemli faaliyetlerde bulunmuş.
Nihayetinde görevi devralan merhum Rauf
Denktaş onun kurduğu temeller üzerine Kıbrıs
davasında ikinci bir mücadeleyi vererek 15
Kasım 1983’te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni
ilan etmiştir. Bu nedenle Fazıl Küçük ve Denktaş
ikisine de Allah rahmet eylesin. Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun temellerini
çok eskiden atmışlar. Ondan sonra da bütün
dünyaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ilan
etmişelerdir. Bu iki kişi hem Türkiye Cumhuriyeti
tarihinde hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

tarihinde
çok önemli
yere sahip-
tirler. Ruh-
ları şad
olsun”
ifadesini
kullandı.

KIBRIS TÜRKLERİNİN
KAHRAMANLARI

İhalesiz süt
alamazsın!
Sayıştay, İBB’nin ücretsiz dağıttığı Halk Süt’ü,
ihalesiz olarak kooperatiften doğrudan aldığı
için mevzuata aykırı buldu. Müfettişler, sütün
işlenmiş ürün olması nedeniyle doğrudan
alınamayacağını savundu. İBB’nin öğrenci ve
sınav görevlilerine, 0-4 yaşında çocuğu 
olan annelere tanıdığı ücretsiz ulaşım hakkı da
Sayıştay’a takıldı.

SAyıştAy'ın 2020 yılı İBB Denetim Raporu
yayımlandı. Sayıştay, mali rapor ve tablola-
rın doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaa-

tine vardı ancak bazı uygulamaları usulsüz buldu.
Mevzuata aykırı bulunan maddelerin arasında geçtiği-
miz yıl olduğu gibi ücretsiz dağıtılan halk süt ve ücret-
siz ulaşım hakkı yer aldı.

Mevzuata aykırı

Raporda, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere satın alı-
nan birer litrelik paketlenmiş haldeki sütlerin ihalesiz
olarak İstanbul İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği
İktisadi İşletmesinden satın alınması mevzuata aykırı
bulundu. Mevzuata göre doğrudan üreticilerden alım
yapılabilecek olan malın, tarım ve hayvancılık ürünleri
olduğuna dikkat çekilerek “Ürün çoğunlukla; doğadan
elde edilen, üretilen yararlı şey, mahsul olarak tanımla-
nabilir. Bu nedenle, doğrudan üreticilerin ürettiği ürün-
lerin, işlenip başka bir hale dönüştürüldükten sonraki
hali, işlenmiş ürün olduğundan, artık doğrudan üreti-
cinin ürünü olarak kabul edilemez. Bu nedenle, doğru-
dan üreticiden temin edilen sütün, bazı işlemlerden
geçirilip sterilize edilerek (UHT) paketlendikten son-
raki hali, ürün olmaktan çıktığı gibi, bu işlenmiş hal-
deki paketlenmiş sütün satıcısı da doğrudan ürün
üreticisi kapsamından çıkmaktadır” denildi. Raporda
TDK'nın “ürün” tanımına da yer verildi. Sayıştay mü-
fettişleri sütün işlenmiş endüstriyel ürün niteliğinde ol-
duğunu ifade etti. Belediyelerin kuruluş amacının,
mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin görülmesi ol-
ması nedeniyle de ihaleye çıkması gerektiği kaydedildi.

Raporda ihale vurgusu

İBB, Sayıştay'a verdiği yanıtta Tarım ve Orman Ba-
kanlığı Tarım Reformu Genel 2019 tarihli “Kamu
İhale Kanunu İstisna Hükümlerine İlişkin Görüş” ko-
nulu yazısına atıf yaptı. Yazıda, Islah Amaçlı Hayvan
Yetiştirici Birliklerine bağlı iktisadi işletmelerden Kamu
İhale Kanunu'nun 3/a istisna maddesi kapsamında
alım yapılabileceğinin ifade edildiği aktarıldı. Bu bağ-
lamda İBB tarafından belirlenen ihtiyaç sahiplerine
dağıtılmak üzere satın alınan birer litrelik paketlenmiş
haldeki sütlerin bu istisna madde kapsamında ihalesiz
olarak satın alındığı ve alım yapılan işletmenin de bu
kapsamda bir işletme olduğu belirtildi. İBB verdiği ya-
nıtta dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile engel-
lilere yapılacak sosyal hizmet ve yardımların;
belediyelerin görev ve yetkileri arasında yer aldığı da
ifade etti. Ancak müfettişler belediyelerin kuruluş
amacı, mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçların karşı-
lanması olduğunu hatırlatarak “Belediyelerin görevleri
arasında muhtaç ve yoksullara yardım yapmanın yer
alması, kuruluş amacının malları işlemek, değerlendir-
mek ve satmak manasına gelmemektedir. Diğer bir
ifade ile belediyelerin kuruluş amacı, ham malları işle-
yip, iyileştirip katma değer katıp satmak değildir. Bele-
diyelerin yoksul ve muhtaçlara yardım görevinin
bulunması, belediyenin bu amaçla kurulduğu sonu-
cunu doğurmaz. Belediyeler, 4734 sayılı Kanun'a tabi
idareler olup, görev ve hizmetlerinin yerine getirilme-
sinde bu kanunda yer alan ihale usullerine göre ihti-
yaçlarını temin etmek durumundadırlar” denildi.

Sorumluluk değil
bu bir zorunluluk
3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti İstanbul
İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “Engelli kardeşlerimizle ilgili yapacağımız
işleri sosyal sorumluluk olarak değil sosyal zorunluluk görüyoruz” dedi.

AK PArti İstanbul İl
Başkanı Osman Nuri
Kabaktepe, Şişli’de AK

Parti’de görev yapan engelli teşki-
lat mensuplarının 3 Aralık Dünya
Engelliler Günü’nü tebrik etti. Ka-
baktepe, sosyal yaşam alanlarını
engelsiz hale getirmeyi önemsedik-
lerini vurguladı. AK Parti İstanbul
İl Başkanı Osman Nuri Kabak-
tepe, Şişli’de AK Nokta’yı ziyaret
ederek burada görev yapan engelli
teşkilat mensuplarının 3 Aralık
Dünya Engelliler Günü’nü tebrik
etti. Onlara çiçek ve hediye takdi-
minde bulundu. AK Parti döne-

minde engellilere ve ailelerine çe-
şitli destekler verildiğini aktaran
Kabaktepe, vatandaşların isteği
üzerine yeni üye kaydı da yaptı.
Şişli Meydan’da vatandaşlara
çiçek takdim eden Kabaktepe, en-
gelli vatandaşların da özel gününü
tebrik edip hediye takdim etti.
3 Aralık Dünya Engelliler Günü
vesilesiyle açıklama yapan Kabak-
tepe, “Gerçekten çok kıymetli olan
engelli kardeşlerimizin günlük ya-
şamlarını engelsiz kılmak ve far-
kındalık oluşturmak amacıyla 3
Aralık Dünya Engelliler Günü’nü
kutluyorum” dedi.



B aşakşehir Belediyesi, 3 Aralık
Dünya Engelliler Günü’nde
azmi ve çalışkanlığıyla herkese

örnek olan belediye personeli Metin
Mete ile anlamlı bir çalışmaya imza attı.
Sosyal İşler Müdürlüğü’nde görev yapan
doğuştan engelli Metin Mete, engelleri
bir bir nasıl aştığını anlattı. 1984 yılında
Bitlis’te dünyaya gelen Metin Mete,
“Hastane, ebe gibi şartlar olmadığı için
doğumumu anneannem yaptırmış. Do-
ğumdan sonra 5 gün boyunca beni an-
neme göstermemişler. Sonra alıştıra
alıştıra söyleyerek anneme öyle göster-
mişler. Bitlis’te engellilikle çok fazla tanış-
madım. İlkokula başladığım zaman
birçok şeyi ailemin yardımıyla çözmüş-
tüm. Bir televizyon kanalının benimle
haber yapmasının ardından hayatımda
bazı önemli değişiklikler oldu. 1992 yı-
lında ‘Türkiye’nin Süper Çocuğu’ seçil-
dim” diye konuştu.

İstanbul'un anlamı kötü oldu

Ailesinin de yardımıyla birçok işini ayak-
larıyla yapan Mete, “İnsanlar nasıl elle-
riyle yemek yemeyi, resim yapmayı, yazı
yazmayı öğrenebiliyorsa ben de, ailemin
yardımıyla ayaklarımı kullanmayı öğren-
dim. İlkokula başladığım zaman çok zor-
lanmadım. Öğretmenim bana destek
veriyordu. Engellilikle ilgili yakından
uzaktan alakam yoktu. Engellinin ne ol-
duğunu anlayamazdım. İstanbul’a geldi-
ğim zaman yavaş yavaş engelliliği
öğrenmeye başladım.” ifadelerini kul-
landı.

İlk defa bir şey istendi

Çok iyi arkadaşlıklar kurduğu liseden
sonra iş hayatına adım atmak için giri-
şimlerde bulunmuş Metin Mete. İş bul-
mak için çaldığı ilk kapının İŞKUR
olduğunu belirten Mete, “Engelli oldu-
ğuma dair benden rapor istendi. İlk defa
engelli olduğuma dair benden bir şey is-
tendi. Raporu aldım. Bir iş yerine görüş-
meye gönderildim. Bana ‘Metin Bey, size
ne iş verebiliriz?’ diye soruldu. Orada
sanki bütün dünya karardı. Bütün haya-
tım gözümün önüne geldi. Acaba ben ne
iş yapabilirim? Bana şu işi verebilirsiniz
derim ama öyle bir şey yok. Çok haklısı-
nız dedim. Oradan çıkar çıkmaz araştır-
maya başladım, ben kendimi nasıl
geliştiririm diye. Engellilere yönelik kurs-
lar varmış. Bir yıl boyunca kendimi geliş-
tirmek için uğraştım. Üç otobüsle
Çağlayan’a giderek bilgisayar eğitimi
aldım. Oradan çıkıp diksiyon eğitimi al-
maya gittim. Bir taraftan da beden dili,
hitabet eğitimi aldım.” şeklinde konuştu.
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YAKUP TEZCAN

Başakşehir Belediyesi, 
3 Aralık Dünya Engelliler

Günü’nde doğuştan engelli
olan belediye personeli Metin

Mete ile örnek bir çalışma
gerçekleştirdi. Engelleri aşmak

için mutlaka bir işin ucundan 
tutun tavsiyesinde bulunan
Mete, “Hiçbir zaman, hiçbir

yerde engel yok” dedi

BASAKSEHIR’IN
SUPER COCUGU

Mutlaka 
işin ucundan

tutalım
Kendisini geliştirmek için sürekli
çaba gösterdiğini ifade eden
Metin Mete, engellilere önemli
tavsiyelerde bulundu. “Mutlaka
hedefleriniz olsun” diyen Mete,
sözlerini şöyle tamamladı: “En-
geliniz, yapmak istediğiniz hiçbir
işe engel olmasın. Yapmak iste-
diğiniz şeyi, hedef olarak belirle-
yin ve o hedefe koşun. O hedefe
ulaşmaya yakın olduğunuzda
veya ulaştığınızda, o hedefi bü-
yütün. Bütün engellileri, sanat ve
spor alanında faaliyet göster-
meye davet ediyorum. Bu, siz-
lere özgüven kazandıracaktır.
Dışarıya çıkarak topluma adapte
olmayız. Engelleri aşmak için
mutlaka bir işin ucundan tutmak
lazım. Hiçbir zaman, hiçbir 
yerde engel yok.”

Gençlik oyunları heyecanlı geçiyor
Türkiye’nin en büyük gençlik organizasyonu İstanbul Gençlik Oyunları’nda, ilçe birincilerini 

belirleyecek turnuvalar devam ediyor. Şamlar Tabiat Parkı’nda düzenlenen Küçükçekmece kızlar
bilyalı tornet finallerinin galibi TOKİ Güneşpark Evleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu

Başakşehir Beledi-
yesi tarafından düzenle-
nen Türkiye’nin

İstanbul Gençlik Oyunları’nda he-
yecan ilçe finalleriyle sürüyor. Ba-
şakşehir’in Şamlar Tabiat
Parkı’nın düzenlenen bilyalı tornet
turnuvasında kız öğreniciler, İstan-
bul finallerinde Küçükçekmece’yi
temsil etmek için yarıştı.  Nefesle-
rin tutulduğu turnuvada TOKİ
Güneşpark Evleri Kız Anadolu
İmam Hatip Lisesi birinciliği gö-
ğüslerken, Halkalı Mehmet Akif
Ersoy Çok Programlı Anadolu Li-
sesi ikinci, Orhan Gazi Anadolu
Lisesi ise üçüncü oldu. İstanbul’un
Avrupa yakasında bulunan 25 ilçe-
nin yer aldığı İstanbul Gençlik
Oyunları’nda şu ana kadar 72 bin-
den fazla öğrenci kayıt yaptırdı.
Küçükçekmece’den toplam 2 bin
858 öğrenci kayıt yaptırırken, bil-
yalı tornet turnuvasına 250’si kız,
250’si erkek olmak üzere 500 öğ-
renci katıldı.  Küçükçekmece er-
kekler bilyalı tornet finalleri
önümüzdeki günlerde yine Şamlar
Tabiat Parkı’nda yapılacak.

GOP gururlandı
Balkan Karate Şampiyonası'nda milli ta-
kımı temsil eden Gaziosmanpaşa Belediye
Spor Kulübü sporcusu Esma Sıla Evsan,

kata dalında gümüş madalyanın sahibi oldu. Ümit,
Genç ve U21 Balkan Karate Şampiyonası, Hırvatis-
tan'ın Rijeka şehrinde başladı. Turnuvada Türk Milli
Takımı adına mücadele eden Gaziosmanpaşa Belediye
Spor Kulübü sporcusu Esma Sıla Evsan, elde ettiği so-
nuçla ülkemize gurur yaşattı. İlk gün müsabakalarında
tatamiye çıkan Evsan, kata dalında Balkan ikincisi ola-
rak gümüş madalyayı ülkemize getirdi. Milli sporcu
Evsan yaptığı açıklamada, "Hırvatistan'da yapılan 21.
Balkan Karate Şampiyonası'nı 2. olarak tamamladığım
için mutluyum. Bu süreçte ve kalan hayatımda ya-
nımda olan antrenörlerime, aileme ve arkadaşlarıma
çok teşekkür ederim. Bir dahaki sefere daha iyi başarı-
lar için son hızla çalışmaya devam edeceğim" dedi.



 
 

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

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

yüzde 7,4 artş gerçekleşti 

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

Sevgi 
Emanet

 
 

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

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

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

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

yüzde 7,4 artş gerçekleşti 

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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Büyükçekmece Tüketiciyi Koruma ve Bilinçlendirme Derneği Başkan Sevgi Emanet,  
15-21 Mart Tüketiciyi Koruma Haftas münasebetiyle bir mesaj yaymlad. Emanet  

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

Sevgi 
Emanet
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Almanya’da Baş-
bakanlığa veka-
let eden Angela 

Merkel, yeni hükümetin 
müstakbel Başbakanı Olaf 
Scholz ve eyalet başba-
kanlarının toplantısından, 
ilk etapta aşısızları hedef 
alan oldukça sert kısıtla-
malar çıktı. Şimdiye kadar 
sosyal hayata negatif test 
ibraz ederek katılabilen 
aşısızlar, artık market ve 
eczane gibi günlük ihti-
yaçlar dışında perakende 
alışverişten de tamamen 
dışlanacak.

Almanya’da şimdiye ka-
dar alınan önlemlerde yedi 
gün içinde 100 bin nüfus 
başına korona vaka sayısını 
gösteren insidans değeri 
baz alınıyordu. Son kısıt-
lamaların insidans değe-
rinden bağımsız ibaresiyle 
getirilmesi dikkat çekti. 
Restoran, sinema, tiyatro 
gibi aktivitelere sadece 
aşılılar ve iyileşenler katı-
labilecek, belirli durumlar-
da bu kişilerin de negatif 
test sonucu ibraz etmeleri 
gerekecek. İşletmeler, 
müşterilerin aşı statüsünü 
kontrol etmekten kendileri 
sorumlu olacak.

Sosyal temas 
kısıtlamaları
Spor, kültür etkinlikleri 
gibi büyük organizasyon-
larda koltuk kapasitesinin 
azami yüzde 30’u ila yüzde 
50’si kullanılabilecek. İç 
mekanlarda en fazla 5 bin, 
açık alanda en fazla 15 
bin katılımcı olabilecek. 
Kamusal alanda ya da özel 

hanelerde aşılanmamış ya 
da hastalığı atlatmamış 
kişilerin katıldığı buluş-
malarda başka haneden 
en fazla 2 kişi bulunabile-
cek. 14 yaşını doldurma-
mış çocuklar bu kuralın 
dışında kalacak. Sadece 
aşılılar ve iyileşmişlerin 
yer aldığı özel buluşma-
larda kişi sayısında kısıt-
lama öngörülmedi. Ancak 
insidans değerinin 350’nin 
üstünde olduğu bölgelerde 
kutlama ve buluşmalarda 
iç mekanda 50 kişi, açık 
alanda 200 kişi sınırlaması 
olacak. İnsidans değerinin 
350’yi geçtiği bölgelerde 
gece kulübü ve diskotekler 
kapanacak. Okullarda tüm 
sınıflara maske zorunlu-
luğu getirilecek. Ayrıca 
yılbaşı gecesi ve yeni yılın 
ilk gününde ülke çapında 
toplanma yasağı getirile-
cek, yerel yönetimler ve 
belediyeler, tanınmış top-
lanma alanlarında havai 
fişek yasağı koyabilecek.

Aşı zorunluluğu 
üzerinde çalışılıyor
Almanya’da aşılamala-
rı hızlandırmak için diş 
doktorları, eczacılar ve ba-
kıcılar da aşı yapabilecek. 
Bu konuda yasal düzenle-
me de yapılacağı bildirildi. 
Toplantı sonrası açıklanan 
belgede, federal hüküme-
tin ayrıca hastane, huzure-
vi gibi belirli sektörlerde 
çalışanlara aşı zorunluluğu 
getirilmesi için düzenleme 
üzerinde çalıştığı, ayrıca 
Federal Meclisin genel aşı 
zorunluluğunu kısa süre 

içinde gündeme alma pla-
nının memnuniyetle kar-
şılandığı belirtildi. Genel 
aşı zorunluluğunun Şubat 
ayında Meclis gündemi-
ne gelmesi bekleniyor. 
Başbakanlığa vekalet eden 
Angela Merkel de genel 
aşı zorunluluğundan yana 
görüş bildirerek, Alman-
ya’da aşılanma oranındaki 
düşüklüğün aşılılara yöne-
lik kısıtlamaların sürme-
sine ve sağlık sisteminde 
kısmen aşırı yüklenmeye 
yol açtığını söyledi. Mer-
kel, bu durum karşısında 
genel aşı zorunluluğunun 
gerekli olduğunu savundu.

“Aşılı” statüsüne 
zaman sınırı geliyor
Almanya’da durumun çok 
ciddi olduğunu ve dördün-
cü dalganın kırılması ge-
rektiğini belirten Merkel, 
aşılılara da aşı statüsünün 
geçerliliğinin sınırlan-
dırılacağı mesajı verdi. 
İki doz aşı olanların aşılı 
statüsünün kalıcı olarak 
tanınamayacağını söyleyen 
Merkel, çift doz aşının 
geçerlilik süresinin dokuz 
ayla sınırlandırılması yö-
nünde AB düzleminde de 
tartışmalar yürütüldüğünü 
kaydetti. Merkel, bu ne-
denle üçüncü dozun büyük 
önem taşıdığını belirterek, 
“Ancak geçiş süreci, her-
kesin aşı statüsünü güncel-
leme fırsatı bulabileceği 
şekilde olacak” dedi. Çift 
doz aşının ne kadar süre 
geçerli sayılacağıyla ilgili 
kararın yıl sonuna doğru 
çıkması bekleniyor.

Omicron varyantının görüldüğü Güney Afrika’da 
sağlık bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 
saatte 11 bin 535 vaka tespit edildiği belirtildi

GÜNEY Afri-
ka’da Omicron 
varyantının 

etkili olmasıyla son 3 
günde yaşanan vaka 
artışı dikkat çekti. 
Ülkede 30 Kasım’da 
4 bin 373 vaka, 1 
Aralık’ta 8 bin 561 
vaka, 2 Aralık’ta ise 
11 bin 535 vaka tespit 
edildi. Dünya Sağlık 
Örgütü (DSÖ), 29 
Kasım’da Omicron 
varyantına yönelik 
uyarı bildirisi yayın-
lamıştı. Yayınlanan 
bildiride, Omicron’un çok sayıda 
mutasyona sahip olan farklı bir 
varyant olduğunun altı çizilerek, 
bağışıklık sisteminden kaçma ve 
yüksek seviyede bulaşıcı olabil-
me potansiyelinin endişe verici 

olduğu aktarılmıştı. 
Varyanta ilişkin 
belirsizliklerin ko-
runduğu vurgulanan 
bildiride, “Bağışıklık 
sisteminden kaçma 
potansiyeli ve muh-
temelen bulaşıcılık 
avantajı sağlayabilen 
mutasyonlar göz 
önüne alındığında, 
Omicron’un küresel 
düzeyde potansiyel 
olarak daha fazla 
yayılma olasılığı yük-
sektir. Bu özelliklere 
bağlı olarak, gele-

cekte Covid-19 dalgaları olabilir 
ve ciddi sonuçlara yol açabilir. 
Omicron ile ilgili genel küresel 
risk çok yüksek olarak değerlen-
dirilmektedir” ifadelerine yer 
verilmişti.

Güney Afrika’da 
kritik vaka artışı

KANADAKANADA  
bağımsızlık istiyorbağımsızlık istiyor

Kanada’da yapılan bir kamuoyu araştırması, halkın yarısından 
fazlasının İngiliz monarşisinden ayrılmak istediğini ortaya koydu

KAMUOYU araştırma-
larıyla bilinen Angus 
Reid Enstitüsü tara-

fından düzenlenen anketin 
sonuçlarına göre, halkın yüzde 
52’si Kanada’nın monarşi 
düzeninden çıkmasını, yüzde 
25’i mevcut düzenin devam 
etmesini istiyor. Ankete katı-
lanların yüzde 23’ü ise karar-
sızlardan oluşuyor.

Katılımcıların yüzde 55’i 
yaşadığı sürece Kraliçe 2. Eli-
zabeth’i “Kanada Devleti’nin 
başı” olarak görmek isterken, 
bu oran Prens Charles’ın kral 
olması halinde yüzde 34’e 
geriledi.

Değişim süreci uzun 
ve karmaşık

Uzmanlar, Kanadalıların 
Kraliyet Ailesi ve monarşiye 
karşı coşkularının azalmasına 
rağmen, ülkedeki monarşi 
düzenini ortadan kaldırmanın 
“karmaşık bir süreç” olacağı 
görüşünü dile getirdi.

Kanada’da Kraliçe veya tem-
silcilerinin rolünde herhangi 

bir değişiklik yapmak için ülke 
anayasasının değiştirilmesi 
gerekiyor. Anayasayı değiş-
tirmek için federal parlamen-
to, senato ve eyalet yasama 
organlarının her birinin, aynı 
metne oy birliğiyle onay ver-
mesi zorunlu. Uzmanlar, bu 
yöndeki bir sürecin tamamlan-
masının yıllarca sürebileceğini 
belirtiyor.

Barbados örneği var
İngiliz Milletler Topluluğu 

üyesi ülkelerden Barbados, 16 
Eylül 2020’de başlattığı bağım-
sızlık sürecini 21 Ekim 2021’de 
tamamlayarak 396 yıllık İngiliz 
Kraliyeti egemenliğine son 
vermişti.

Barbados’un 30 Kasım’da 
göreve başlayan ilk Devlet 
Başkanı Sandra Mason, tö-
renle ilan ettiği bağımsızlıkla 
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabet-
h’in buradaki devlet başkanı 
statüsüne son verildiğini ancak 
ülkesinin İngiliz Milletler Top-
luluğu üyesi olarak kalmayı 
sürdüreceğini duyurmuştu.

Tunus Cum-
hurbaşkanı 
Kays Said, 

her yıl 14 Ocak’ta 
kutlanan devrim 
yıldönümü tarihini 
17 Aralık olarak 
değiştirdi. Cum-
hurbaşkanlığın-
dan yapılan yazılı 

açıklamaya göre Cumhurbaş-
kanı Said, Kartaca Sarayı’nda 
bugün yapılan kabine toplantısı 
sırasında gündeme ilişkin açıkla-
malarda bulundu. Said konuş-
masında, “İlan edildiği gibi 14 
Ocak 2011 devrim günü değil, 
asıl devrim 17 Aralık 2010’da 
gerçekleşti.” ifadelerini kulan-
dı. Devrimin 17 Aralık 2010’da 
Sidi Buzid’den başladığını 
vurgulayan Said, şöyle devam 
etti: “Muhammed Buazizi’nin 
kendisini yaktığı tarih olan 
17 Aralık’ta başlayan devrim, 
Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin 
Bin Ali’nin kaçtığı 14 Ocak 
2011’e kadar sürdü. Devrim Sidi 
Buzid’de patladı fakat maalesef 
daha sonraki süreçte halkın 
iradesinin dışına çıkarak kontrol 
altına alındı.” 

14 Ocak Devrim günü
Tunus’ta Aralık 2010’da başla-
yan ve Yasemin Devrimi olarak 
adlandırılan süreçte Tunuslu-
lar sokağa döküldü. Ülkede 
düzenlenen halk gösterileri, 
20 yıldan uzun süredir ülkeyi 
demir yumrukla yöneten Zeynel 
Abidin Bin Ali’nin 14 Ocak 
2011’de ülkeyi terk etmesine 
kadar devam etti. Tunus’ta 14 
Ocak 2011 Tunus Devrim Günü, 
her yıl resmi tatil olarak çeşitli 
etkinliklerle kutlanıyor.

ALMANYAALMANYA  
ASISIZLARA KAPANIYORASISIZLARA KAPANIYOR
Almanya’da aşısızlar günlük ihtiyaçlar dışında sosyal hayattan dışlanır-Almanya’da aşısızlar günlük ihtiyaçlar dışında sosyal hayattan dışlanır-
ken aşı statüsünün geçerliliğinin de sınırlandırılması gündemde. Aşı zo-ken aşı statüsünün geçerliliğinin de sınırlandırılması gündemde. Aşı zo-
runluluğuyla ilgili düzenlemenin de Şubat’ta meclise gelmesi bekleniyorrunluluğuyla ilgili düzenlemenin de Şubat’ta meclise gelmesi bekleniyor

Scholz’dan işletmelere Scholz’dan işletmelere 
DESTEK VAADIDESTEK VAADI
YENI kurulacak hükümetin 
müstakbel Başbakanı Olaf 
Scholz ise perakende alanında 
getirilen kısıtlamaya yönelik 
eleştirilere “Her vatandaşın aşı 
olma imkanı bulunduğu için bu 
kısıtlamalar uygundur” yanıtı 
verdi. Pandeminin özel bir du-
rum olduğunu söyleyen Scholz, 
“Ancak aynı zamanda tabii ki 
şirketlere ekonomik etkileri-
nin de hafifletilmesi gerekir” 
dedi. Scholz, şirketlere yöne-
lik yardımlar öngörüldüğünü 
belirtti, ancak ayrıntı vermedi. 
Pandemiyle mücadelede koor-
dinasyonun iyileştirilmesi için 
de Başbakanlığa bağlı bir kriz 
merkezi kurulması planlanıyor. 
Aşı sevkiyat ve dağıtımından 
sorumlu bu merkeze General 
Carsten Breuer’in başkanlık 
etmesi planlanıyor. Ayrıca Baş-
bakanlık bünyesinde bilim in-
sanlarından oluşan ve haftada 
bir toplanması öngörülen bir 
Bilim Kurulu oluşturulacak.

BAKANLIKTAN 
yapılan açıklamada, 
Avrupa Birliğinin (AB) 

Belarus’a karşı aldığı yaptırım 
kararlarının “absürtlüğünün 
derin ve içeriğinin anlaşılma-
sının zor” olduğu ifade edildi. 
Tüm bu politikaların amacının 
Belarus’u ekonomik olarak 
boğmak ve Belarusluların 
hayatını olabildiğince zor hale 
getirmek olduğuna dikkati 
çekilen açıklamada, AB’nin 
“barbarca” ve “insanlık dışı” 
yaptırımları kaldırmasını talep 
eden milyonlarca Belaruslu 
işçinin çağrılarına kulak asma-
dığı ve Avrupalı tüketicilerin, 
tedarikçilerin ve şirketlerin 
zarar görmesini de umursama-
dığının altı çizildi. Açıklama-
da, Avrupalı yetkililerin göç 

kriziyle ilgili olarak sağduyu-
ya, ortaya konan gerçeklere, 
başlatılan teknik müzakerelere 
ve Belarus tarafının yasa dışı 
göçü önlemek için aldığı ek 
önlemlere rağmen iki yüzlü bir 
şekilde yaptırım kararı icat et-
tikleri vurgulanarak, “Küresel 
göç krizinin gerçek nedenleri 
açıkça görmezden gelinirken, 
tüm sorumluluk Belarus’a yük-
leniyor.” ifadeleri kullanıldı.
Belirli Avrupa çevrelerinin 
ticari çıkarlarına yönelik ka-
rarlar alındığına işaret edilen 
açıklamada, “Bu yaptırım 
paketi, göçmen kriziyle ilgisi 
olmayan Belaruslu işletmele-
ri içeriyor. Bunun arkasında 
rakiplerden kurtulma arzusu 
yatmaktadır.” değerlendirmesi 
yapıldı.

Bölgenin güvenliği 
tehlikeye giriyor
Açıklamada, Belarus’un Ba-
tı’dan gelen bu tür zorluklarla 
ilk kez karşılaşmadığı hatırla-
tılarak, yaptırımların her iki 
taraf için de olumsuz etkiler 
yaratacağına dikkat çekildi. 
AB’nin aldığı bu kararlara 
karşı sert, asimetrik ve uygun 
önlemler alınacağı aktarılan 
açıklamada, şu ifadelere yer 
verildi: “Bu süreç ne kadar 
devam ederse, tüm bölgemi-
zin istikrarı ve güvenliği için 
tehlike o kadar belirgin hale 
geliyor. Her şeyin suçlusu 
yalnızca yaptırım sarmalının ve 
saldırganlığın başlatıcısı olan 
AB’dir. Hala Avrupalı   politi-
kacıları daha iyi düşünmeye 

çağırıyoruz.” AB, insan hakları 
ihlalleri ve göçmenlerin siyasi 
araç olarak kullanılmasının 
devam ettiği gerekçesiyle 
Belarus’a karşı 5’inci yap-
tırım paketini onaylamış, 
17 kişi ve 11 kuruluşu 
daha yaptırım listesine 
dahil ettiğini duyur-
muştu. Belarus’a komşu 
AB ülkelerine yasa dışı 
geçişleri kolaylaştı-
ran faaliyetleri orga-
nize 
eden 
veya 
buna 
katkı 
sağlayan 
kişi ve kuruluşların 
da yaptırım listesine alın-
dığı bildirilmişti. DHA

Belarus Dışişleri Bakanlığı, AB yaptırım kararlarının göçmen kriziyle ilgisi olmayan Belaruslu işletmeleri içerdiğini, 
küresel göç krizinin gerçek nedenlerinin görmezden gelindiğini ve tüm sorumluluğun Belarus’a yüklendiğini bildirdi

BELARUS’TAN AB’YE TEPKIBELARUS’TAN AB’YE TEPKI

SAID GÜN 
DEĞIŞTIRDI!



Boyut

Ç A P R A Z L A M A K
S V M D Z Z H Ö Z O N A
U I Ü N A R A Z R D A R
V Y Z Y L U R E E L L P
S E E M M Z E N F V O K
Ü B C M A N Ç T A E J I
L H H E U H H S
F O L K L S O L U R
C T S E A L Z E Ü A

T A A A U U Z P H G K
Y O K S A L M Ü S T E
Y A T I E R M E V T A

 ÇULLU

 LOTA

 NARA

 OLUR

3 5 9
6 1 2 4

8 1
5 3

9 3 8 2
1 6 4
4 6 3

9 2 7 4

5 3
3 2
4 9 2 6

4 7
1 3 2
5 8 1

7 9 3 1
3 1 4 6 7

2

E F K
H E F

A G D
F K A
A B F K C
H D

D E F
G E C

D

9 6 5 4 8 3 7 2 1
8 1 3 2 6 7 5 4 9
7 2 4 9 1 5 8 3 6
5 4 9 1 3 8 6 7 2
6 8 2 7 9 4 3 1 5
1 3 7 5 2 6 9 8 4
2 7 1 3 5 9 4 6 8
3 9 8 6 4 1 2 5 7
4 5 6 8 7 2 1 9 3

4 3 5 9 6 7 2 1 8
8 6 1 2 4 3 9 7 5
2 7 9 5 8 1 3 6 4
6 5 8 4 9 2 1 3 7
9 4 3 7 1 5 8 2 6
7 1 2 8 3 6 4 5 9
1 2 4 6 7 9 5 8 3
3 8 7 1 5 4 6 9 2
5 9 6 3 2 8 7 4 1

6 8 7 5 4 3 1 2 9
1 3 2 9 6 8 7 5 4
5 4 9 1 7 2 3 8 6
3 6 8 4 2 1 9 7 5
7 9 1 8 3 5 4 6 2
4 2 5 7 9 6 8 1 3
2 7 4 6 8 9 5 3 1
8 5 3 2 1 4 6 9 7
9 1 6 3 5 7 2 4 8

G E D A B F H C K
K B C G H D A E F
H A F C K E G D B
F C K E D H B G A
A D B F G K E H C
E H G B C A F K D
D K A H E B C F G
B G E K F C D A H
C F H D A G K B E

T U R A C O U
R T B A R Y
A Y A D E R K A
M A M O R T K
V K A L K A N S
A A O I
Y A R A I K S I Z

V A S
F I R T T I R M A K
A A E A
L K R A T E R R
Ç K E M E N T O
E A N A M A L T
T S A N A Y E
A M E R K O N

P L U A B U E H O
N A S O L D A S A V A S F A L T

Y U F K A P O S A B R Ö V E F E R
T T R E S R A D A M E T R E
A T P E R R A N L K E M A L N
K A T K K G

A N S O L A K S Ü T
R O M A P A L A L T D

B N Ö L P L K
T A S A A S L Ü Ç

Boyut O Y E N E M A V A M S
C E M E S A S T R A M P A S U N O

B A K L A K R S A K Ç K N
S A T R A N Ç U S S A L L K A L E

T A S A R S N T A M R L K

Ç ö z ü m l e r

V A S

 TURA

 CARTA

Su
do

ku
 | 

Ko
la

y

Su
do

ku
 |

Ha
rf 

Su
do

ku
 | 

AB
CD

EF
GH

K4 7
3 2 6 7 5
9 8

9 3
8 4 1
3 5 4

2 5
2 7

4 5 8

Su
do

ku
 | 

Ço
k 

Ko
la

y

Z.Aleksia Kayar
bulmacaci@gmail.com

12 4 ARALIK 2021 CUMARTESİ BULMACAwww.gazetedamga.com.tr



13KÜLTÜR - SANAT 17 TEMMUZ 2021 CUMARTESİwww.gazetedamga.com.tr

Y urt dışında çalışma, yerleşim ve
aile vizesi başvurularında popü-
lerliği katlanarak artan ülkelerin

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

30 saatte açıklanıyor

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

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

Çok daha ekonomik

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

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

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

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

Okuryazarlık artacak 

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

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak 

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

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

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

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

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

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

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

Pekiştirmek istiyoruz 

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

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

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

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

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

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

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

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

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

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

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

‘Da Vinci Kids’ Tiktok YazFest’de 
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ran daha ekonomik olması, yine Türki-
ye’deki İngiliz makamlarına yapılacak
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Belediyesi düşünce ve öğretileriyle asırlardır sevgi, birlik ve barışı öğütleyen Anadolu bilgelerini ve
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ilçelerin belediye başkanlarına, Küçükçek-
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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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iBB TiYATROLARI 
SiZi BEKLiYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, Aralık 
ayının yeni haftasında 17 oyunla seyirci karşısına çıkıyor

Bu hafta Moliere, Albert Camus, 
Tuncer Cücenoğlu gibi ulus-
lararası üne sahip yazarların 

yanı sıra genç yazarların eserleri 
seyirciyle buluşuyor. Bu hafta Zehir, 
Melek, Antigone, Matruşka, Veba, 
Çın Sabahta, Yaftalı Tabut, Kimse 
Öyle Şeyleri Konuşmuyor Artık, 
Rüstemoğlu Cemal’in Tuhaf Hikâye-
si, Kısraklı Kadın, Hastalık Hastası, 
Herkes Sihirbaz Olacak(Yeni Oyun), 
Karagöz Çiftlik Bekçisi, Elma Kurdu 
Kırtık, Benim Güzel Pabuçlarım, 
Rüya, Bir Gün Ayakkabımın Teki 
oyunları Aralık ayının yeni haftasında 
sahnelenecek.

Bu Haftanın Programı 
          (8-12 Aralık 2021) 

ZEHİR
Geçmişte yaşadıkları trajik kaybın 

ardından ayrılan çift, yıllar sonra 
bir araya gelmek zorunda kalır. Bu 
buluşma, acılı bir geçmiş hesaplaş-
masına dönüşür. Karşı tarafın da 
neler hissettiğine dair eksik bırakılan 
taşlar yerine oturur. Kadın ve erkek 
dünyasının bakış açısına odaklanan 
eser Hollanda prömiyerinin ardından 
birçok dile çevrilmiştir.

Lot Vekemans’ın yazdığı Şaban 
Ol’un çevirip yönettiği oyunda Sevinç 
Erbulak, Ahmet Saraçoğlu, Aslıhan 
Kandemir, Eraslan Sağlam rol alıyor. 
Oyun, 8-12 Aralık 2021 tarihleri 
arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul 
Sahnesi’nde.

MELEK
Aktris Melek Kobra’nın günlükle-

rinden yola çıkılarak yazılan oyunda, 
kısacık bir ömre sığdırılan büyük aşk 
ve acılara tanıklık ederken, 1930’ların 
sanat hayatının içinde bir primadon-
nanın uyuşturucu bağımlılığı, hastalık, 
parasızlık ve yalnızlığa sürüklenişini 
izliyoruz.

Rüstem Ertuğ Altınay’ın yazdığı 
Jale Karabekir’in yönettiği oyunda 
Yeşim Koçak rol alıyor. Oyun, 8-11 
Aralık 2021 tarihleri arasında Fatih 
Reşat Nuri Sahnesi’nde.

GEÇİT
Çıktıkları yolculukta dağ başında 

mola veren bir ağa ve maraba, sak-
landıkları yerden kontrol noktasını iz-
lerler. İki kişi arasındaki ilişki aslında 
insanlığın varlığından beri mücadele 
ettiği mülkiyetçilik ve ezen-ezilenlerin 
hikâyesinin özeti gibidir.

Cem Düzova’nın yazdığı Nihat 
Alpteki’nin yönettiği oyunda Gürol 
Güngör, Hasip Tuz, Emre Narcı, 
Müslüm Tamer rol alıyor. Oyun, 8-11 
Aralık 2021 tarihleri arasında Kağıt-
hane Sadabad Sahnesi’nde.

MATRUŞKA
Bir kadın... bir erkek... bir ilişki... 

kavgalar, çatışmalar, ayrılıp barış-
malar, kopamayışlar...  Varoluştan 
bugüne değişmeyen rutine, iki insanın 
birbirini tanıma, anlama, bir arada 
yaşama mücadelesine yeniden ve 
farklı bir yorumla yaklaşan Matruşka, 
ilişkilerde ideali arama uğraşını mer-
cek altına alıyor. 

Erkek: İlginç bir şey bu, gittikçe 
küçülüyor baksana.
Kadın: Açtıkça hem küçülüyor hem 

de ortaya dökülüyor her şey.
70 kuşağı yazarları arasında yer alan 

Tuncer Cücenoğlu, toplumsal içeriğin 
ağır bastığı oyunlara imza atmıştır. 
Hemen hemen bütün oyunlarında 
basit ve yalın bir durum üzerinden 
toplumsal sorunlara eğilen yazar, 
yaşanan gerçeklerden yola çıkarak 
kaleme aldığı oyunlarında, yakın tari-
himizdeki önemli olaylardan kişilere, 
topluma egemen olan korkulardan 
mesleki zorluklara, insanların içine 
düştüğü çıkmazdan yaşam mücade-
lesine kadar pek çok konuya değinir. 
Tuncer Cücenoğlu’nun yazdığı Bora 
Seçkin’in yönettiği oyunda Cem Kara-
kaya, Derya Yıldırım rol alıyor. Oyun, 
8-11 Aralık 2021 tarihleri arasında 
Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde.

VEBA 
Nobel Ödüllü yazar Camus’nün 

faşizm alegorisi olarak kaleme aldığı 
eserde, veba salgını sırasında yaşanan 
kaotik durum anlatılır. Karantina 
döneminde verilen mücadele, belir-
sizlik ve korkunun egemen olduğu bir 
dünya canlandırılıyor.

Neil Bartlett’in uyarladığı Mehmet 
Ergen’in çevirip yönettiği oyunda 
Sevil Akı, Serdar Orçin, Murat Coş-
kuner, Emrah Can Yaylı, Burteçin 
Zoga, Tankut Yıldız, İrem Arslan, 
Özgür Dereli, Burak Davutoğlu, Er-
gun Üğlü, Cafer Alpsolay rol alıyor. 
Oyun, 9-11 Aralık 2021 tarihleri ara-
sında Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi 
Sahnesi’nde.

ÇIN SABAHTA
Zengin bir ailede yetişen Güneşi, 

ailesinin dayatmalarından kaçarak, 
kendi özgür yaşamını kurmak için 

mütevazı bir daireye taşınır. İdeo-
lojilerine sıkı sıkıya bağlanmış olan 
Güneşi’nin boşlukta debelendiği ya-
şamına, hemen yan dairesine taşınan 
Feriha girer. Ömrü boyunca hayalini 
kurduğu ‘damı akmayan eve’ taşınma-
yı nihayet başaran Feriha’nın umudu 
ve mutluluğu, Güneşi’nin dünyasına 
pek çok yenilik getirecektir. Nezihe 
Meriç’in yazdığı Hülya Karakaş’ın 
yönettiği oyunda, Ayşe Günyüz De-
mirci, Hülya Karakaş rol alıyor. Oyun, 
10, 11 Aralık 2021 tarihlerinde Nazım 
Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde.

YAFTALI TABUT 
Adına tarihin dipnotlarında rast-

layabildiğimiz, Türkiye’nin ilk kadın 
oyun yazarı, kuramcı, aktivist, sosyal 
ve siyasi yaşamın her alanında öncü 
Fatma Nudiye Yalçı’nın hikâyesi. 
1920’lerde başlayan mücadelesine Dr. 
Hikmet Kıvılcımlı ve Nazım Hikmet 
de eşlik ediyor. Bilgesu Erenus’un 
yazdığı Yelda Baskın’ın yönettiği 
oyunda Bensu Orhunöz, Selin Türk-
men, Ceren Hacımuratoğlu, Lale 
Kabul, Nazan Yatgın Palabıyık, Şenay 
Bağ, Yeşim Mazıcıoğlu rol alıyor. 
Oyun, 8-11 Aralık 2021 Müze Gazha-
ne Büyük Sahne’de.

KİMSE ÖYLE ŞEYLERİ 
KONUŞMUYOR ARTIK 

Oyun, 12 Eylül darbesi dönemini 
en acı şekilde yaşayıp parçalanan bir 
ailenin bugüne uzanan hikâyesini 
konu alıyor. Leyla, ailesinin geçmi-
şiyle yüzleşiyor ve onların hikâyesini 
anlatabilmek için hayatını değiştirme-
yi göze alıyor.

Şirin Gürbüz’ün yazdığı Emre 
Koyuncuoğlu’nun yönettiği oyunda 
Bora Seçkin, Radife Baltaoğlu, Kutay 
Kırşehirlioğlu, Ebru Üstüntaş, Hazal 
Uprak, Can Alibeyoğlu, Kamer Ka-
rabektaş rol alıyor. Oyun, 8-11 Aralık 
2021 tarihleri arasında Müze Gazha-
ne Meydan Sahne’de.

RÜSTEMOĞLU CEMAL’İN 
TUHAF HİKÂYESİ

Osmanlı İmparatorluğu’nun son 
demlerinde, Girit’teki yurtlarından 
sürgün edilen bir ailenin İstanbul’a 
Çanakkale’ye ve nihayet Ayvalık’a 
uzanan maceralı yolculuğu. Rüs-
tem’in, Cemal’in ve hayatlarındaki 
diğer insanların kimi zaman gülünç 
kimi zaman hüzünlü ama sımsıcak 
hikâyeleri.

Cengiz Toraman’ın yazıp yönettiği 
oyunda Esen Koçer, Levent Üzümcü 
rol alıyor. Oyun, 8-11 Aralık 2021 
tarihleri arasında Üsküdar Musahip-
zade Celal Sahnesi’nde.

KISRAKLI KADIN
Londra’da bir hastanede bebek 

bekleyen bir kadının rüya ile gerçek, 
terkettigi Anadolu topraklarıyla Batı 
arasında bocalamalarını, büyülü bir 
ortamda sunan oyun, daha önce İngil-
tere, Almanya, İsveç ve Hollanda’da 
sahnelendi. Şimdi ilk kez Türkiye’de. 
Leyla Nazlı’nın yazdığı Lerzan Pa-
mir’in yönettiği oyunda Elçin Atam-
güç, Pervin Bağdat, Gökçer Genç, 
Eylül Soğukçay rol alıyor. Oyun, 8-11 
Aralık 2021 tarihleri arasında Üskü-
dar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde. 

HASTALIK HASTASI
Argan hastalık hastasıdır. Evde bir 

doktor bulunursa hem istediğim za-
man tedavi olurum, hem de cebimden 
beş kuruş çıkmaz düşüncesiyle, kızını 
bir doktorla evlendirmeye karar verir. 
Kızı ise bir başkasına âşıktır. Argan’ın 
sırf parasını seven karısı ise onu hem 
aldatmakta, hem de elinde avucunda 
ne varsa almaya çalışmaktadır.

Evin, her şeyden haberdar olan son 
derece zeki ve iş bilir hizmetçisinin 
gönlü bu duruma razı olmaz. Haki-
katin ve aşkın kazanması için elinden 
geleni yapar.

Aşk gülücüklerinin sahtesini, gerçe-
ğinden ayırmak zordur.

Hastalık Hastası, Klasik Fran-
sız Tiyatrosu’nun kurucularından 
Moliere’in (1622 – 1673) yazdığı son 
oyundur. İlk kez 1673 yılında sahne-
lenen oyunda Moliere, eleştirilerini 
mesleğini kötüye kullanarak zengin 
hastalarını sömüren doktorlara yönel-
tir. Moliere’in yazdığı Tolga Yeter’in 
yönettiği oyunda Barış Çağatay Ça-
kıroğlu, Besim Demirkıran, Çağrı Bü-
yüksayar, Çiğdem Gürel, Elif Verit, 
Ersin Sanver, Gün Koper, Hüseyin 
Tuncel, Sevinç Erbulak, Şirin Asutay, 
Şükrü Türen, Tuğçe Açıkgöz rol alı-
yor. Oyun, 8-11 Aralık 2021 tarihleri 
arasında Ümraniye Sahnesi’nde.

TAYLAN DAŞDÖĞEN

ÇOCUK 
OYUNLARI

HERKES SİHİRBAZ OLACAK  
(Yeni Oyun) (3+ Yaş)
Ünlü sihirbaz Zubi’nin öğrencileri 
“usta”lığa geçip onun sihirli şapkasını 
almanın hayalini kurarlar. Zubi, sihirli 
şapkanın yeni sahibini belirlemek için 
bir yarışma düzenler. İllüzyon gös-
terileriyle ilerleyen oyunda, hedefe 
ortaklaşa ilerlemenin önemi anlatılı-
yor. Kubilay Tuncer’in yazıp yönettiği 
oyunda  Aslı Şahin, Aybar Taştekin, 
Cihat Faruk Sevindik, Damla Cangül 
Yiğit, Zeliha Bahar Çebi rol alıyor. 
Oyun, 12 Aralık 2021 tarihinde Harbi-
ye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.

KARAGÖZ ÇİFTLİK BEKÇİSİ 
(3+ Yaş)
Karagöz uzun zamandır işsizdir ve 
iş aramaktadır. Sonunda kendisine 
bir çiftlikte iş bulur. İşi hayvanların 
bakımını yapmaktır. Ama ortada 
bir sorun vardır. Karagöz, hayvanla-
rı tanımamaktadır. Özgür Atkın’ın 
yazıp yönettiği oyunda İrem Erkaya 
ve Tankut Yıldız rol alıyor. Oyun, 12 
Aralık 2021 tarihinde Fatih Reşat Nuri 
Sahnesi’nde.

ELMA KURDU KIRTIK (4-7 Yaş)
Elma Kurdu Kırtık 7 yaş altı çocuklara 
yönelik, kuklaların kullanıldığı, canlı 
müzik eşliğinde oynanan eğlenceli bir 
çocuk oyunudur. Haylaz bir elma kur-
dunun mükemmel elmayı bulmak için 
çıktığı yolculuğu anlatır. Sahip oldukla-
rına değer vermeyen, çevresindekileri 
hor gören Kırtık bu yolculukta aradığı 
mükemmel elmaya ulaşmak yerine çok 
daha kıymetli bir şeyin farkına varır. 
Çocukların sosyal çevreleriyle olan 
ilişkilerine dikkat çeken oyun somut 
nesnelerle soyut kavramları ilişkilen-
direrek çocuğun algısını geliştirmeyi 
amaçlamaktadır. Çocuğun günlük 
yaşamında yaşadığı çelişkileri renkli bir 
hayal dünyasında yeniden yaratan oyun 
çocuğa kendi gerçekliğine dışarıdan 
bakabilme şansı verir. B. Çağatay 
Çakıroğlu ve Ö. Barış Bakova’nın yazıp 
B. Çağatay Çakıroğlu’nun yönettiği 
oyunda; Elyesa Çağlar  Evkaya ve Seda 
Çavdar rol alıyor. Oyun, 12 Aralık 2021 
tarihinde Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde.

BENİM GÜZEL PABUÇLARIM 
(3+)
Günün birinde sirke, bir robot palyaço 
gelir ve sevimli palyaço sirkten kovulur. 
Bu kadarıyla da kalmaz, parası olma-
dığı için çok sevdiği pabuçları elinden 
alınır. Palyaçomuz pabuçlarını geri 
almak için iş aramaya başlar. Girdiği 
işlerden çocuksu duyarlılığı nedeniy-
le bir bir kovulur. Pabuçlarına asla 
kavuşamayacağını düşünüp umutsuz-
luğa kapıldığında, imdadına çocuklar 
yetişir ve onların desteğiyle pabuçları-
na ulaşır. Yeniden çocuklarla birlikte 
kahkaha dolu gösterisini gerçekleş-
tirmeye devam eder. Dersu Yavuz 
Altun’un yazıp yönettiği oyunda Ayşe 
Günyüz, Çağrı Büyüksayar, Oğuzhan 
Oğuz, Gülsüm Alkan, Samet Silme, 
Sefa Turan rol alıyor. Oyun, 12 Aralık 
2021 tarihinde Sultangazi Hoca Ahmet 
Yesevi Sahnesi’nde.

RÜYA(5+Yaş)
Hayvanların kafese kapatılması, göste-
rilerde kullanılması, doğal yaşam alan-
larından uzaklaştırılmaları nedeniyle 
çok üzülen bir çocuğun onları nasıl kur-
tardığı anlatılır. Özge Midilli-Ertan Kı-
lıç’ın yazdığı Özge Midilli’nin yönettiği 
oyunda Nilay Yazıcıoğlu, Tarık Köksal, 
Nilay Bağ, Ceren Kaçar, Ceysu Aygen, 
Çağlar Polat, Emre Çağrı Akbaba, 
Mehtap Gündoğdu Akbulut rol alıyor. 
Oyun, 12 Aralık 2021 tarihinde Üskü-
dar Musahipzade Celal Sahnesi’nde.

BİR GÜN AYAKKABIMIN TEKİ 
(3+ Yaş)
Rengarenk bir mutfak… Ama her yer 
çok dağınık… Oyuncu mutfağı topla-
maktan sıkılıp gitmeye karar verir ama 
ayakkabısının tekini bir türlü bulamaz. 
O da ne, önce ayakkabısının diğer teki, 
sonra mutfaktaki her şey konuşmaya 
başlar. Kayıp ayakkabı, Kaptan Cook’u 
aramaya gitmiştir ve kim bilir başından 
ne maceralar geçmektedir… Derya 
Yıldırım’ın yazdığı, Özgür Kaymak’ın 
yönettiği oyunda Derya Yıldırım rol 
alıyor. Oyun, 12 Aralık 2021 tarihinde 
Ümraniye Sahnesi’nde.



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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ASLAN GALIBIYET
IÇIN OYNAYACAK

FENERBAHÇE 
’de derbi galibi-
yeti yeni bir sayfa 

açılmasını sağlasa da 
Olympiakos yenilgisi ve 
Göztepe beraberliği ye-
niden karamsar bir hava 
oluşmasına neden oldu. 
Kaptan Mesut Özil, 
Galatasaray maçından 

önce olduğu gibi yeni-
den kolları sıvadı. Tec-
rübeli oyuncu, dünkü 
antrenmanın ardından 
takım arkadaşlarıyla bir 
konuşma yaptı. Taraf-
tarı daha fazla üzmeye 
hakları olmadığını dile 
getiren Mesut, “Bir 
an önce toparlanmalı-

yız. Birlik olup, ayağa 
kalkmalıyız. Rizespor 
maçını evimizde oyna-
yacağız. Beyaz bir sayfa 
açmak için önemli bir 
fırsat” dedi.

Seriye ihtiyacımız var
Yıldız futbolcu, Fe-
nerbahçe’nin asla pes 

etmeyeceğini söyle-
yerek, “Bu formanın 
hakkını vereceğiz. Daha 
önümüzde oynayacağı-
mız çok maç var. İşleri 
yoluna koyabiliriz. Tek 
ihtiyacımız olan, gali-
biyet serisi yakalamak. 
Sonra devamını getire-
biliriz” diye konuştu.

TARAFTARI ÜZME
HAKKIMIZ YOK
Fenerbahçe’de kaptan Mesut Özil, dünkü idmanda arkadaşlarına konuş-
ma yaparak, “Taraftarı daha fazla üzmeye hakkımız yok. Rize maçıyla 
yeni bir sayfa açıp, ayağa kalkmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı

Adana Demirspor ve Gala-
tasaray’da futbol oyna-
yan Fatih Terim, teknik 

direktör olarak kulüplerde Göz-
tepe, MKE Ankaragücü, Gala-
tasaray, Fiorentina ve Milan’da 
görev yaptı. Terim, Süper Lig’de 
en çok şampiyonluk yaşayan 
teknik adam olurken, kariyerine 
1 de UEFA Kupası sığdırdı.

Altay’da yetişen ve Galata-
saray’da kariyerini noktalayan 
Mustafa Denizli ise Galatasaray, 
Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi 
büyük takımların yanı sıra birçok 
kulüpte görev yaptı. Denizli, Türk 

futbolunda “Üç Büyükler”de şam-
piyonluk yaşayan tek teknik adam 
konumunda. İki tecrübeli çalıştı-
rıcı da A Milli Takım’ın başında 
önemli başarılar elde etti. Ancak 
Türk futbol tarihinde önemli bir 
yere sahip olan 2 teknik adam, ka-
riyerlerinde sadece 6 lig maçında 
karşı karşıya geldi. Bu müsaba-
kalardan 3’ünü Denizli, 1’ini ise 
Terim kazandı. İki mücadele ise 
beraberlikle sonuçlandı.

Kazanan Galatasaray
Galatasaray’ın başında Fatih 
Terim, Mustafa Denizli ile 2 kez 

karşılaşırken, Denizli ise Te-
rim’e 4 kez rakip oldu. Mustafa 
Denizli yönetimindeki Galata-
saray, 1987-1988 ve 1988-1989 
sezonlarında Fatih Terim idare-
sindeki MKE Ankaragücü ile 4 
kez karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, 
3 galibiyet, 1 beraberlik yaşa-
dı. İki teknik adam arasındaki 
rekabette son 2 karşılaşmada ise 
Galatasaray’ın başında Terim 
yer aldı. Fatih Terim yönetimin-
deki sarı-kırmızılılar, 1996-1997 
sezonunda Mustafa Denizli’nin 
çalıştırdığı Kocaelispor ile bera-
bere kalıp, 2018-2019 sezonunda 

Kasımpaşa’yı yendi. Mustafa 
Denizli’nin takımları 13 gol atar-
ken, Fatih Terim’in öğrencileri 
10 kez fileleri havalandırdı.

Kupada turu geçen Terim
Fatih Terim ile Mustafa Denizli, 
Türkiye Kupası’nda ise 2 karşı-
laşmada birbirine rakip oldu.

1987-1988 sezonunda Mustafa 
Denizli’nin çalıştırdığı Galata-
saray ile Fatih Terim’in yönet-
tiği MKE Ankaragücü 4. turda 
eşleşti. İki maç sonunda 2-1 ve 
3-1’lik üstünlük kuran Terim’in 
öğrencileri, turu geçti. DHA

IKI USTA 
KARSI KARSIYA
Türk futbolunda alınan birçok başarının altında imzası bulunan iki önemli teknik adam Fatih Terim 

ile Mustafa Denizli, kariyerlerinde bu akşam 7. kez bir Süper Lig müsabakasında rakip olacaklar

GALATASARAY, Spor 
Toto Süper Lig’in 15. haf-
tasında bu akşam sahasında 

Altay ile karşılaşacak. Nef Sta-
dı’nda yapılacak karşılaşmayı saat 
19.00’da başlayacak. Müsabakayı 
hakem Cüneyt Çakır yönetecek. 
Süper Lig’de dalgalı bir performans 
sergileyen sarı-kırmızılı ekip, geri-
de kalan 14 maçta 6 galibiyet, 4’er 
de beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. 
22 puan toplayan “Cimbom”, 
namağlup lider Trabzonspor’un 14 
puan gerisinde 8. sırada yer aldı. 
Teknik direktör Mustafa Denizli 
yönetiminde sezona iyi bir giriş 
yapan İzmir temsilcisi, son 7 maçta 
2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Bu 
sezon ligde 5 galibiyet, 2 beraberlik 
ve 7 mağlubiyetle 17 puan topla-
yan Altay, haftaya 13. sırada girdi. 
Galatasaray’da üç futbolcu yarınki 
müsabakada görev yapamayacak. 

Sarı-kırmızılı ekipte tedavilerine 
devam edilen Sacha Boey ve Arda 
Turan, maçın kadrosunda yer ala-
mayacak. Galatasaray, ayrıca yeni 
tip koronavirüs (Kovid-19) testi po-
zitif çıkan ve ismi açıklanmayan bir 
futbolcudan da yararlanamayacak. 
Sarı kart ceza sınırında bulunan 
Taylan Antalyalı, Victor Nelsson ve 
Berkan Kutlu, yarın kart görmeleri 
durumunda 16. haftadaki Demir 
Grup Sivasspor müsabakasında 
forma giyemeyecek.

Son 5 maçın 4’ünü kazanamadı
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig’deki 
son 5 karşılaşmanın 4’ünde gali-
biyet alamadı. Ligde 10. haftada 
Beşiktaş’a 2-1 mağlup olan Galata-
saray, 11. haftada Gaziantep FK’yi 
2-0’lık skorla geçti. Fatih Terim’in 
öğrencileri, 12. haftada VavaCars 
Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere 

kalırken, 13. haftadaki derbide 
Fenerbahçe’ye 2-1 yenildi. Ga-
latasaray, son olarak 14. haftada 
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor 
ile golsüz berabere kaldı. Son 3 
lig maçında 2 beraberlik, 1 yenilgi 
yaşayan Galatasaray, rakip filelere 
5 gol gönderirken, kalesinde de 
aynı sayıda gol gördü.

Rekabette 83. randevu
İki takım arasında 11 Ekim 
1959’da Galatasaray’ın ev sahip-
liğinde İnönü Stadı’nda oynanan 
ve 0-0 sona eren karşılaşmayla 
başlayan rekabette geride kalan 
82 randevuda, sarı-kırmızılılar 48, 
siyah-beyazlılar ise 14 galibiyet 
elde etti. İki takım arasındaki 20 
müsabaka ise beraberlikle sonuç-
landı. Galatasaray’ın attığı 141 
gole karşılık Altay 56 kez fileleri 
havalandırdı.

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında bu akşam Altay ile karşı 
karşıya gelecek Galatasaray’da tek hedef galibiyet

TRABZONSPOR, Spor Toto Süper Lig’in 15. 
haftasında sahasında Adana Demirspor’u konuk 
edecek. Medical Park Stadı’nda saat 16.00’da 
başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus, 
yönetecek.

Ligde 36 puanla liderlik koltuğunda oturan 
ve en yakın rakibi Atakaş Hatayspor ve İttifak 
Holding Konyaspor’un 10 puan önünde bulu-
nan bordo-mavililer, bu avantajını sürdürmek 
istiyor. Oynadığı son 7 karşılaşmayı kazanan 
bordo-mavililer, Adana Demirspor maçından da 
galibiyetle ayrılarak art arda 8. galibiyetini elde 
etmeye çalışacak.

Rekor maçı
Trabzonspor, Adana Demirspor karşısın-

da kaybetmemesi halinde 27 maç ile 1995-96 
sezonun ardından en uzun yenilmezlik rekoru 
kıracak. Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yöne-
timinde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz 
Alanyaspor’a sahasında 3-1 mağlup olduktan 
sonra oynadığı 26 maçta yenilmedi. Karadeniz 
ekibi, bu karşılaşmalarda 15 galibiyet, 11 bera-
berlik elde etti.

Trabzonspor, Adana Demirspor karşısında 
yenilgi almaması durumunda 1995-96 sezonun 
ardından 26 sezon sonra en uzun yenilmezlik 
serisini elde edecek. Trabzonspor’da zorlu kar-
şılaşma öncesi Djaniny ve Trondsen’in sakat-
lıkları bulunuyor. Bu oyuncuların durumu son 
çalışmanın ardından netleşecek.

FIRTINA’NIN
rakini Demir

PORTEKIZLI yıldız fut-
bolcu Cristiano Ronaldo, 
kulüp ve milli takım kariye-
rinde 800 gol barajını geçti. 
İngiltere Premier Lig’de 
dün 14. haftanın kapanış 
maçında Manchester Uni-
ted’ın Arsenal’i 3-2 yendiği 
maçta, 2 gol atan Ronaldo, 
kulüp ve milli takım kari-
yerindeki gol sayısını 801’e 
yükseltti.
Kulüp takımlarında Ro-
naldo, 438 maç formasını 
giydiği Real Madrid’de 450 
gol, 308 maçta Manchester 
United forması ile 130 gol, 
134 maçta oynadığı Juven-
tus ile 101 gol, 31 maçta 
Sporting Lizbon formasıy-
la 5 gol attı. 36 yaşındaki 
yıldız futbolcu, en üst düzey 
futbol liglerinde 800 gol 
barajını geçen tek oyun-
cu oldu. Portekizli forvet 
oyuncusu, gollerinin 115’ini 
184 defa formasını giydi-
ği milli takımda kaydetti. 
Ronaldo, bu 115 gol ile 
dünya futbol tarihinde milli 
takım formasıyla en çok gol 
atan futbolcu konumunda. 
Ronaldo, 140 gol ile UEFA 
Şampiyonlar Ligi tarihinin 
de en golcü futbolcusu 
olma özelliğini de taşıyor.

800 kere 
maşallah

FENERBAHÇE Beko, THY 
Avrupa Ligi’nin 13. haf-
tasında Fransız temsilcisi 
Monaco’yu 96-86 yendi. 
Sarı-lacivertliler ligdeki 
4. galibiyetini elde etti. 
Monaco ise 8. kez yenildi. 
Karşılaşmayı Fenerbahçe 
Kulübü Başkanı Ali Koç da takip etti. Karşılıklı bas-
ketlerle başlayan mücadelenin ilk 5 dakikası konuk 
ekibin 6-4 üstünlüğüyle geçildi. Sarı-lacivertliler, De 
Colo’nun oyuna dahil olmasıyla top kaybını azalt-
sa da James’in üç sayı çizgisi gerisinden bulduğu 
isabetlere engel olamadı ve ilk çeyrek misafir ekibin 
18-16 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci periyoda iyi 
başlayan Monaco, Motiejunas’ın etkili performan-
sıyla 13. dakikada farkı 6 sayıya çıkardı: 19-25. Mola 
dönüşünde De Colo’nun etkili oyununu Şehmus 
Hazer ile skora yansıtan Fenerbahçe Beko, 15. daki-
kada Vesely’nin basketiyle öne geçti: 29-27. Kalan 
bölümde James’in basketlerine engel olamayan 
sarı-lacivertliler, soyunma odasına 42-40 geride gitti.

Zafer Fenerbahçe’nin
Son bölüme iyi başlayan Fenerbahçe Beko, De Co-
lo’nun 34. dakikadaki üç sayılık basketiyle farkı 7’ye 
çıkardı: 73-66. Üstün oyununu sürdüren sarı-lacivert-
liler, 36. dakikada Polonara’nın üç sayılık basketiyle 
farkı yeniden çift hanelere (83-71) yükseltti. Konuk 
ekip, James’in üst üste sayılarıyla 38. dakikada farkı 
4 sayıya çekti: 83-79. Kalan bölümde De Colo ve 
Guduric’in üç sayılık basketleriyle rakibinin farkı 
kapatmasına izin vermeyen Fenerbahçe Beko, par-
keden 96-86 galip ayrıldı.

Potada sarı 
lacivert zafer



2022 Ocak ayında Afrika Kupası oynanacak. 
Süper Lig’den Kamerun’daki organizasyona 

yaklaşık 19 oyuncunun gitme-
si bekleniyor. Bu süreçten 

en çok Galatasaray 
etkilenebilir. Feghouli, 
Diagne ve Mostafa 
Mohamed’in 6 maç 

kaçırma ihtimali var

9 haftada 7 gol, 
3 asistlik perfor-

mans gösteren 
ve Trabzonspor ’un yine 
flaş ismi olan Bakasetas, 
sonrasında sakatlık prob-
lemi yaşamıştı. Göztepe 

maçını kaçıran 28 yaşındaki 
10 numara, 11. haftadaki 

Rize mücadelesinde sonradan 
oyuna girmişti. Beşiktaş derbi-
sinde 11’de olmasına rağmen bu 
kez dizinden sakatlanan ve 31. 

dakikada çıkmak zorunda kalan 
Yunan futbolcu, Gaziantep kar-
şılaşmasını kaçırdı. Geçtiğimiz 
hafta ise Karagümrük deplasma-
nında 21 kişilik kadroda olma-
sına rağmen süre almadı. Uzun 
süredir ekstra çalışmalar yapan 
Bakasetas, artık oynamaya ha-
zır. Takımla birlikte idmanlara 
çıkan ve ağrıları geçen Bakase-
tas, yarınki Adana Demirspor 
mücadelesinde ilk 11’de görev 
bekliyor.

Hamsik kesin 11’de
Hocası Abdullah Avcı ile yaptığı 
görüşmede oynamak istediğini 
belirten Bakasetas için kesin ka-
rar, bugün yapılacak taktik ant-
renmanda verilecek. Hamsik’in 
ise önemli bir sıkıntısı bulun-
muyor. Son maçta 82. dakikada 
kenara gelen ve adalesini tutan 
Slovak yıldız için MR’a gerek 
duyulmamıştı. Hamsik, yarın 
yine 11’de maça başlayacak.

LIGIN 14. 
haftası itibarıyla 
en yakın rakibi 

Konyaspor’a 10 
puan fark atarak 
zirvede yalnız ka-
lan Trabzonspor 
işini şansa 

bırakmıyor. Devre 
arası transfer çalış-

malarına haftalar ön-
cesinden başlayan Bor-

do-Mavililer’de dün Başkan 
Ahmet Ağaoğlu müjdeyi vermiş, 
Anastasios Bakasetas ve Manolis 

Siopis’in ardından bir Yunan fut-
bolcu daha alacaklarını açıklamıştı. 
Futbolseverler bu Yunan futbolcu-
nun İtalyan ekibi Sassuolo forması 
giyen Georgios Kryiakopoulos 
olduğunu öngörmüştü. Sol bek için 
Kryiakopoulos’un da gündemde 
olduğu öğrenilirken, Fırtına’da 
Başkan Ağaoğlu’nun bahsettiği 
ismin Georgios Masouras olduğu 
kaydedildi.

Değeri 7 buçuk milyon
Teknik direktör Abdullah Avcı 
mutlaka kanat rotasyonuna tak-

viye yapmak isterken, yönetime 
verdiği Masouras ismi de geçer 
not aldı. 27 yaşındaki futbolcu için 
kulübü Olympiakos ile görüşme-
lerin başladığı belirtildi. Bu sezon 
18 maçta 6 gol, 4 asistle oynayan 
tecrübeli oyuncu, UEFA Avrupa 
Ligi’nde temsilcimiz Fenerbahçe 
‘ye karşı da 3-0 kazandıkları maçta 
2 kez ağları sarsmış ve 1 de gol pası 
vererek dikkatleri üzerine çekmişti. 
2024 yılına kadar sözleşmesi olan 
Masouras’ın, Alman istatistik verisi 
Transfermark’a göre 7.5 milyon 
Euro piyasa değeri bulunuyor. 

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Bakasetas ve Siopis’ten sonra bir Başkan Ahmet Ağaoğlu, Bakasetas ve Siopis’ten sonra bir 
Yunan oyuncuyla daha görüştüklerini açıklamıştı. Fır-Yunan oyuncuyla daha görüştüklerini açıklamıştı. Fır-

tına’nın bahsettiği ismin Olympiakos forması giyen tına’nın bahsettiği ismin Olympiakos forması giyen 
kanat oyuncusu Georgios Masouras olduğu öğrenildikanat oyuncusu Georgios Masouras olduğu öğrenildi

ITTIFAK Holding Kon-
yaspor, Ziraat Türkiye 
Kupası’nın 4’üncü turunda 

Silahtaroğlu Vanspor FK’yı 3-1 
mağlup ederek üst tura yükseldi. 
Süper Lig’de zirve yarışında bu-
lunan İttifak Holding Konyaspor, 
Ziraat Türkiye Kupası’ın 4’üncü 
turunda sahasında TFF 2’nci Lig 
Kırmızı Grup’ta mücadele eden 
Silahtaroğlu Vanspor FK ile 
karşılaştı. Müsabakada gol perde-
si, sahalarda ender rastlanan bir 
olayla açıldı. Konyasporlu Oğulcan 
Ülgün’ün sakatlık geçirmesinden 
dolayı Vansporlu oyuncular du-
raklarken, yeşil beyazlı ekipteki 
oyuncular bunun farkına varmadı 
ve atağı sürdürerek Barış 
Gök’ün kendi kalesi attı-
ğı gol ile 1-0 öne geçti. 
Sonrasında Konyasporlu 
oyuncular büyük bir 
fair-play örneği sergile-
yerek santra sonrasında 
Vansporlu oyunculara 
baskı yapmadı ve 
Van ekibi Hamza 
Küçükköylü’nün 
golüyle skoru 
1-1’e getirdi. 
Müsabakanın 
ilk yarısı da 
bu sonuçla 
sona erdi.

SPOR Toto 1’inci Lig’de 
düşme hattından kur-
tulma mücadelesi veren 

Altınordu’da geçen sezonun 
yıldızı Enis Destan, bu sezon 
geride kalan 14 haftada bek-
lentileri karşılayamadı. Görev 
aldığı 11 maçın 5’inde ilk 11’de 
şans bulan Enis, toplam 407 

dakika süre bulurken, sadece 1 
gol atabildi. Kırmızı-lacivertli 
formayla geçen sezon ligde 13 
kez rakip fileleri sarsarak dik-
katleri üzerine çeken 19 yaşın-
daki santrfor, 2021-22’de sadece 
Menemenspor filelerini sarstı. 
Enis, sezon başında transfer 
görüşmesi yapmak için Avus-

turya’ya gitmiş ancak anlaşma 
sağlanamaması üzerine yuvada 
kalmıştı. Ümit Milli Takım’da 
2 golü bulunan 
Enis’in devre 
arasında Avrupa 
kulüplerinden bi-
rine transfer olması 
bekleniyor.

Yönetimin büyük bölümünün 
gönderilmesini istediği Vitor 
Pereira artık gözden çıkartıl-

dı. Yeni hoca arayışları başladı. Ali 
Koç ve ekibi, listenin ilk sırasına Sla-
ven Bilic’in adını yazdı. Hırvat teknik 
adam, ilk kez gündeme gelmedi. Pe-
reira’dan önce Bilic ile görüşülmüş 
ve prensip anlaşmasına varılmıştı. 
Hatta taraflar yeni sezon planlan-
masını bile konuşmuştu. Ancak 53 
yaşındaki teknik adamın şu anda gö-
rev yaptığı Beijing Guoan’ın başkanı 
Zhou Jinhui, Bilic’in ayrılışına onay 
vermedi. Jinhui buna rağmen başarılı 
teknik adama, yıl sonunda istediği 

takıma gidebileceğini söyledi.

Başkanla görüşecek
Fenerbahçe , 1 ay daha beklemek 
istemiyor. Slaven Bilic’in bir an 
önce takımın başına geçmesi için 
çalışmalar başladı. Hırvat teknik 
adamın da daha fazla vakit kaybet-
memek adına Zhou Jinhui ile bir 
görüşme yaparak sözleşmesinin 
feshini isteyeceği öğrenildi. Çin’de 
önemli futbol kulüplerinin iflas et-
mesi nedeniyle ligde ciddi bir sıkıntı 
var. Bilic bu nedenle başkandan 
anlayış bekliyor. Fenerbahçe Yöne-
timi ise olumsuz bir haber gelmesi 

ihtimaline karşılık alter-
natif senaryolar üzerinde 
çalışıyor.

3 senaryo var
Bunlardan ilki, tüm tepki-
lere rağmen Vitor Pereira 
ile ilk devreyi bitirmek. Ancak 
takımla bağının iyice azalma-
sı, açıklamaları ve hamleleriyle 
Portekizli’nin Fenerbahçe’ye her 
geçen gün daha çok zarar vereceği-
ni düşünen yöneticiler çoğunlukta. 
Ali Koç’un ise bu konuda kararsız 
olduğu kaydedildi. Diğer senaryo, 
altyapının başındaki Tahir Karapı-

nar’ın, 2018-19 sezonunda olduğu 
gibi geçici olarak takımın başına 
getirilmesi. Son ihtimal ise İsmail 
Kartal ya da başka bir yerli hocanın 
önce teknik adam olarak gelmesi, 
sonrasında ise Bilic’in ekibinde 
göreve devam etmesi.

Fenerbahçe, Hırvat çalıştırıcı Slaven Bilic için sezon öncesi yaptığı girişimlerden 
sonuç alamamıştı. Yönetim, Slaven Bilic için bu kez tüm şartları zorlayacak. 53 
yaşındaki teknik adam da Beijing Guoan’la sözleşmesini feshetmek için çabalıyor

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

*

İLK HEDEF İLK HEDEF 
SLAVEN BİLİCSLAVEN BİLİC

ENIS DESTAN KAYIPLARDA

1 S1 SiiRTAKRTAKiiCCii  
DAHA GELDAHA GELiiYORYOR

Konyaspor 
güle oynaya

BAKASETAS DÖNÜYOR
Trabzonspor’da sakatlığı nedeniyle son 5 maçta toplam 56 dakika süre bulabilen Bakasetas, artık oynamaya hazır. Takımla ant-

renmanlara çıkan yıldız 10 numara, bu akşamki Adana Demirspor karşılaşmasında hocası Abdullah Avcı’dan 11’de görev bekliyor

AVRUPA kulüplerini, sezon devam 
ederken oyuncularından yoksun bırakan 
Afrika Uluslar Kupası finalleri, 9 Ocak 
2022’de başlayacak ve 6 Şubat 2022’deki 
final maçıyla sona erecek. Kamerun’un ev 
sahipliğindeki kupa normalde geçen yıl 
yaz ayında oynanacaktı ancak koronavi-
rüs sebebiyle bu tarihe alındı. 24 takımın 
4’erli takımlar halinde 6 grupta yer alacağı 
kupada yıldızlar, kulüplerinden bu süreçte 
ayrı kalacak. Örneğin Liverpool, Gineli 
Naby Keita ve Mısırlı Mohamed Salah’tan 

yararlanamayacak. Elbette bu turnuva, 
Süper Lig’i de etkileyecek. Afrika Ulus-
lar Kupası’nda Türkiye’den yaklaşık 19 
oyuncunun yer alma ihtimali bulunuyor. 
Afrika Kupası’na en çok 3’le Galatasa-
ray ve Hatayspor’un futbolcu gönderme 
ihtimali var. Sarı-Kırmızılılar’dan Mostafa 
Mohamed Mısır’da, Sofiane Feghouli Ce-
zayir’de ve Mbaye Diagne de Senegal’in 
kadrosunda yer almaya çalışacak. Özel-
likle bu üç ismin olmama durumu, hücum 
hattında Aslan’ı sıkıntıya sokabilir.

Cimbom’u bekleyen Afrika tehlikesi!

Georgios MasourasGeorgios Masouras
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B eylikdüzü Cumhuriyet Ma-
hallesi'nde hizmet veren By
Mehmet Moda Evi büyü-

meye devam ediyor. İkinci şubesi
Ankara'da açılan By Mehmet
Moda Evi'nin sahibi Mehmet De-
mirel, terzilik mesleği hakkında
önemli açıklamalarda bulundu.
Terziliği 'sihirbazlık' olarak tanım-

layan Demirel, işini severek yaptığını belirtti.
Çok sayıda siyasetçi ve bürokrata hizmet 
verdiklerinin altını çizen Demirel, her il ve 
kitleden müşterilerinin olduğunu söyledi. 

lMehmet Bey, İstanbul'un ardından Anka-
ra'da yeni bir şube açtınız. İstanbul'da tanınmış
bir terzisiniz. Ankara'da durum nasıl?
Evet Ankara Çankaya'da yeni bir şube açtık.
Artık insanların zamanı çok kıymetli olduğu
için evde ölçü alıp siparişleri eve bırakıyoruz.
Ceket, gömlek, kaban, yelek A'dan Z'ye her şeyi
yapıyoruz. Ben bunu bütün meslektaşlarımdan
bekliyorum. Ankara'da çok az sayıda terzi var.
Ben bu eksikliği Ankara'da gördüm ve orada
bir şube açtım. İşlerimiz çok iyi. Ben yine söy-
lüyorum herkes şoför olur ama herkes uzun yol
gidemez. Herkes terzi olur ama bizim kadar
kapsamlı terzilik yapan yok. Bu meslek bana
babadan dededen kalmadı. İşimi çok severek
yapıyorum. Beni ben yapan arkadaşlarımdır.
11 usta çalışıyoruz. İyi bir ekibiz. Bu ekibi bir
arada tutmak büyük bir sabır ve ustalık ister.
Ustalar kolay kolay birbiriyle geçinemezler. 

lTerzi olarak kendinize özgü bir 
kalıbınız var mı?
Hayır öyle bir
kalıbımız
yok.
Her-

kese göre ayrı bir dokunuş yapıyoruz. 

lKadın müşterileriniz var mı?
Elbette var. Kadınlarımız için kaban, takım el-
bise ve pantolon yapıyoruz. Bunun yanında
damatlıklarımız var. Sadece gelinlik ve abiye
dikmiyoruz. 

lBy Mehmet Moda Evi'nin hedefi nedir?
Ben kimseyi kendime rakip olarak görmüyo-
rum. Türkiye'de marka olmak istiyoruz.
Konya, Karaman, Tekirdağ her yerden müş-
terimiz var. 

lBu mesleğe nasıl başladınız?
Çok küçük yaşlarda, 12 veya 13 yaşla-
rında İstanbul'da çalışmaya başladım.
İlk olarak düğmeyle başladım. Ço-
cukluk zamanıydı. O dönem hepimi-
zin gözü açık ve çalışma arzusu
içerisindeydik. O zamanlar, şimdi ki
dönemden çok farklıydı. Çok sayıda
ustalarım oldu. Ustalarımın hepsini
saygıyla anıyorum. Sadece birinin is-
mini verip diğerlerinin gönlünü kırmak
istemem. O yüzden her birinin benim
üzerimde hakkı çoktur. Fakat ben de çok
istekli ve yeteneklerini keşfetmeye hazır bir
çocuktum. Arkadaşlarım gezmeye veya oyun
oynamaya giderken, ben iş peşine düşerdim. O
günlerden bugünlere geldik. Ben bu işi çok se-
viyorum. Kıyafet deyince aklıma birçok şey ge-
liyor. Bu iş bildiğiniz gibi değil. Bir göl, bil deniz
gibi değil, bir okyanus gibi. Çünkü bunun so-
nunu hiçbir zaman getiremezsiniz. Birgün otu-
rup düşündüm; müşteri bana gelip nasıl bir
kaban alayım veya nasıl bir gömlek alayım diye

sorduğunda hepsini bilmeli, tüm ihtiyaçlarını
karşılamalıyım dedim. Şimdi gömlekten

kabana, pantolondan cekete, düğme-
den çoraba kadar hepsi için fikrim

ve bilgim var. Benim en büyük
farkım sektörümüz için her
türlü parçayı dikmeyi biliyor
olmam. Kimisi sadece göm-
lekçidir veya kabancıdır vs.
Fakat ben baştan aşağıya bir
kişiyi giydirip tüm parçaları
hakkında donanım sahibi-
yim. Burada her şeyi kendi-
miz yapıyoruz.

lMüşterileriniz taleplerini
size nasıl iletiyor?

Aslında gelen müşterinin ne gi-
yeceğini düşünmesine çoğu

zaman gerek kalmıyor bile.
Çünkü biz onun yerine her

şeyi en güzel şekilde tasar-
layıp önüne koymuş olu-

yoruz. Bizim en büyük
özelliğimiz bu. Kim-
senin çok konuşma-
sına, hayalini uzun
uzun anlatıp yo-
rulmasına gerek
kalmıyor. İnsan-
ları yormadan,
zamanlarını
almadan ko-
laylıkla bu
işi gerçek-
leştiriyo-
ruz.
Müşteri
bizden
takım
elbise
veya

göm-
lek tasarla-
mamızı istediğinde, ona kıyafeti nasıl bir
ortamda giyeceğini, mesleğini, hangi tip ku-
maşlardan hoşlandığını, nasıl bir imaj oluştur-
mak istediğini, rahat bir kesim mi yoksa dar bir
kesimden mi hoşlandığını ve daha bunun gibi
soruların cevabını kısa sürede anlayıp hayal et-
tiğinden çok daha güzel bir takım sunuyoruz.
Hem o mutlu oluyor, hem biz. Kısacası olay
şu; kıyafet sizi taşımasın, siz kıyafeti taşıyın.
Zaten artık kapıdan giren kişiyi görür görmez
tarzını anladığımız için bu noktada sıkıntı yaşa-
mıyoruz. Tabi onun özel istek ve fikirlerinide
önemseyerek. Mesleğinize, hayat tarzınıza, ki-
şiliğinize ve nasıl bir ortamda giyeceğinize göre
değişiyor istekler. Ama dediğim gibi bize gelen-
lerin böyle bir derdi kalmıyor. Kişi aynanın kar-
şısına geçip kendine baktığında, kendini
beğenmeli. Aynı zamanda yanında birileri
varsa onlar da beğenmelidir. Bizim niyetimiz
sadece elbise satmak değil, olmamalı da. Gelen
müşterinin memnun ayrılması çok önemlidir.
Bunu önemsiyorum ve başardığıma inanıyo-
rum. Kıyafet kişinin vitrinidir.

lİyi bir gömleği diğerlerinden 
ayıran detay nedir?
Gömleği önemli kılan iki şey var; biri ölçünü-
zün doğru alınmış olması, diğeri ise yaka kısmı.
Sırf gömleklerimizin yakaları için almış oldu-
ğumuz bir makinamız var. Gömleğin yakasının
içindeki yapışkan sert olmalıdır. Bir ceketin
önemli noktası ise koludur. Bu işi yapan maki-
nacının el becerisi ve kol kısmıdır. Pantolonda
önemli olan şey ise, pot kısmıdır. Ağ kısmının
pot yapmaması lazımdır. 

lBir takım elbise siparişini kaç günde 
teslim ediyorsunuz?
İki günde teslim edebiliyoruz. Pantolon ve
gömleği ise aynı gün teslim edebiliyoruz. Her-
hangi bir markanın vitrininde çok beğendikleri
modelini diktirenler, özel günlerinde, düğünle-
rinde bizimle çalışmak isteyenler oluyor. Birile-
rinin özel günlerinde bizim imzamızı taşıması
bizi çok mutlu ediyor. Çalışan arkadaşlarıma,
'insanların paralarını çalalım ama zamanlarını
çalmayalım' diye espri yaparım hep. Zaman
hepimiz için önemli. Kısa süre içerisinde insan-
lara siparişlerini teslim etmek önemlidir.

lMeslek sırlarınız var mı?
Terzilik biraz da sihirbazlık gibidir. Özel kesim-
ler yaparak müşterilerimizi olduğundan daha
uzun gösteren kesimler yapabiliyoruz veya kilo
problemi varsa daha zayıf görünmesi için di-
kimde yaptığımız özel dokunuşlarımız var.
Omuzlar, basen, bel ve göbek için olabildiğince
gerekli önemi veriyoruz. Dolayısıyla müşterile-
rimiz hep memnun çıkar buradan. Bir takım el-

bise 3 metreden çıkar. Bir göm-
lek minimum 1.50, 1.80 veya 90
dan çıkar. Bu oranlar kişinin fi-
ziğine göre değişiklik gösteriyor.
1.20 dediğimiz şeyden, 15 par-
çaya bölünüp bir takım elde
ediliyor. Veya bir ceket 52 par-

çaya bölünüp ardından birleştiri-
liyor. Yani bir şey icat etmeniz

lazım. Bu parçaları birleştirmek
hem emek, hem de yetenek gerektiri-

yor. İkisinden biri olmazsa, bu iş olmaz.
Paramparça olmuş bir ceketi komple bir-

leştirip yepyeni bir tasarımla geri verebilecek
bir donanıma sahibiz. Aynı zamanda kuru te-
mizleme hizmeti veriyor olmamız, hem sektö-
rümüz için bir şans, hem de müşterilerimiz
için. Bu işi yapan birçok usta vardır elbette,
fakat sadece bir alanda ustalaşıp başarılı olu-
yorlar. Örneğin sadece cekette, gömlekte veya
kabanda iyi olan ustalar var. Yani tek bir ürün
üzerinden ilerliyorlar. Bizim atölyemizde hep-
sini yapabilen ustalar var. Yani tek bir alanda
uzman olmuş ustalardan farkımız var. Bizde
her şeyi beceren bir ustalık söz konusu. Ama
normalde piyasada böyle değil. Biz sadece bir
şeyi değil de, hepsini yapabilen bir ekibiz.
Adam çok iyi gömlek yapıyordur fakat ceketi
yapamıyordur veya pantolonu çok iyi yapabili-
yordur fakat iyi dikemiyordur. Ayrıca biz sa-
dece erkeklere değil, kadınlara da dikimler
yapıyoruz. Burada her şey kesinlikle takım el-
bise satmak değil, kişinin ten rengine ve ona gi-
debilecek, yakışacak olan takımı yapmaktır.
Aynı zamanda artık çağ değişti. Teknoloji bize
birçok imkanlar sunuyor. Terziliği bir ‘sanat’
olarak kabul etmek gerekiyor. Teknolojiye ve
yeniliğe de yatırım yaptık. Kendi yeteneğimizi
teknoloji ile birleştirip her kesimden kişiye çok
kaliteli elbiseler dikiyoruz. Bizim meslekte de
inovasyon var.

lDikimde kullandığınız ürünleri nerden 
temin ediyorsunuz?
Kumaşlar İtalya'dan geliyor bir de Türkiye'de
yerli kumaşımız var tabi. Ama genelde ku-
maşlar yurt dışından gelir. Dünyaca ünlü ku-
maşlardır. Türkiye'de bu kumaşı tercih eden
kişi sayısı hemen hemen 50 kişidir. Bunlarda
siyaset dünyasındandır. Bir de Altınyıldız
kumaş var. Bu kumaşı ünlü markalar da kul-
lanıyor. Bir de dört mevsim giyinilebilen
yüzde 88'in yün olan kumaşımız vardır. Çok
hafif ve çok konforludur. 
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By Mehmet Moda Evi'nin
sahibi Mehmet Demirel Damga'ya

konuştu. İstanbul şubesinin ardından 
2. bir şubeyi Ankara'ya açtıklarını belirten
Demirel, “A'dan Z'ye her şeyi yapıyoruz.

Ankara'da çok az sayıda terzi var. Ben bu 
eksikliği Ankara'da gördüm ve orada bir şube
açtım. Yine söylüyorum herkes şoför olur ama

herkes uzun yol gidemez. Herkes terzi olur
ama bizim kadar kapsamlı terzilik

yapan yok” açıklamasını 
yaptı

lHazır giyimin artmasıyla birlikte terziciliğin, atölyeciliğin artık kalmadı-
ğını düşünüyor musunuz?
Evet düşünüyorum. Terzilik, tarihi çok eskilere dayanan bir meslektir. Mesleği-
miz hem zor hem de çok kıymetlidir. Günümüzde teknolojinin hayatın her ala-
nına yayılmasıyla birlikte birçok el emeğiyle yapılan mesleklerin kaybolmaya yüz
tutuğu gibi, terzilik mesleği de diğer el emeğiyle yapılan işler gibi kaybolmaya yüz
tutmuş durumda. Ama asla ölmeyen bir sektör olduğunu da vurgulamak isterim.
Ben ve benim gibiler olduğu müddetçe mesleğimiz sürecek. O yüzden bunu biliyo-
rum ve umutsuzluğa, karamsarlığa kapılmıyorum. Tek üzüntüm çırak yetişmiyor ol-
ması. Mesleğimi çok seviyorum. Ama üzülerek söylemem gerekiyor ki mesleğimiz de
altyapı eksikliği var. Alttan yetişen kimse yok, yani kısacası çırak yok. İnşallah bu meslek
yok olmaz. Eleman yetiştirmek çok önemlidir. Gençleri teşvik etmek çok önemlidir. Geçti-
ğimiz günlerde Kaymakamımız ile bunu konuştum. Ders vermeye hazır olduğumu ve bu
sektörde eleman yetiştirmek istediğimi kendisine söyledim. Haftanın iki günü üçer saat ders
vermeye hazırım. Çünkü bu iş gerçekten bir sanat. Kendisi olumlu karşılayıp, yanımda oldu-
ğunu belirtti. Okumak ve eğitim almak çok güzel ve çok önemli birşey tabiki. Bizim mesleğimiz
sanata dayanıyor. ılginin büyümesini ve eleman yetiştirmeyi çok istiyorum.

TERZiLiK 
MESLEĞi 
KAYBOLMAK ÜZERE

450 ÇEŞiT 

RENK
ÇEŞiDiMiZ VAR
lBu kadar mağaza varken insanlar
neden size geliyor, sizi farklı kılan nedir?
Günümüzde artık insanların fiziği ciddi
oranda değişti ve kişilerin istekleri artık
çok farklılaştı. Eskiden herkes klasik sayı-
labilecek, aynı ölçü ve kalıplarda kıyafet-
leri giyinebiliyordu. Şimdi hiçbir hazır
giyim markasının kalıp ve ölçüleri kimseyi
memnun etmiyor. Çünkü artık hiçbir hazır
giyim ürünlerinin kalıp ve ölçüleri birbirine
uymuyor. Bir mağazadan aldığınız panto-
lon size dar gelirken, diğer mağazadan al-
dığınız aynı beden pantolon size geniş
gelebiliyor. Bizim farkımız, müşteriyi çok
konuşturmadan, yormadan üstüne en ya-
kışan ölçü ve ebatta kıyafet tasarlayıp,
doğru elbiseyi giydirmek. Ayrıca renk se-
çeneklerinin fazla olması. 450 çeşit renk
çeşidimiz var ve kataloglarımızda da 1000
çeşit renk seçeneğimiz var. Renginizi seçip
istediğiniz elbiseye karar verdiğinizde, sa-
dece bir kere prova yapıldıktan sonra el-
bise hazırlanmış oluyor. Provadaki maksat
kişinin hoşuna gitmeyen bir ayrıntının olup
olmadığıdır. Hoşlanmadığı bir şey oldu-
ğunda anında müdahale ediyor ve mem-
nun ayrılmasını sağlıyoruz. Zaten bizimle
bir kere çalışan müşterimiz muhakkak yine
geliyor. Mehmet Terzi Modaevi'nin bir farkı
da şu; İstanbul'un birçok ilçesinden, Nişan-
taşı'ndan tutunda, başka illerden bize
gelen terziler oluyor. Ölçülerini aldıkları
müşterilerinin dikimlerini bize yaptıranlar
oluyor. Sadece dikişte iyi olduğumu söyler-
sem kendime haksızlık etmiş olacağımı
düşünüyorum. Örneğin herkes şoför olabi-
lir ama herkes yol gidemez. Bu işi bunun
gibi düşünüyorum.
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