
6'LI MASA AÇIKLAMASI

Büyükçekmece Belediye Baş-
kanı Hasan Akgün, İBB'nin

1/1000 ölçekli planları 3 ay içeri-
sinde onaylamadığı gerekçesiyle
5216 sayılı yasanın 14. maddesi 
gereğince kendi yetkisini kullandı.
Akgün, İBB komisyonlarında 
Kumburgaz ve Gü-
zelce’nin yıllardır
bekleyen planlarını
yürürlüğe soktu.
Akgün, “2 bölgenin
imar planı sorunu
kalmadı. Bir şehrin
planı, 15 sene, 20
sene nasıl bekleti-
lir?” ifadelerini 
kullandı. I SAYFA 9
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Kimse somut 
isim beklemesin

3 yıl önce yine yıkımı söz
konusu olan Zeytinlik Halk

Pazarı’na gelen Bülent Keri-
moğlu’nun kendilerine söz verdi-
ğini, belediyenin mali bütçesinin
bakım ve onarım için yeterli
olmadığını söylediğini belir-
ten çarşı Esnafından Atilla
Toroman ise “Madem yıka-
caktı neden bizim masraf 
yaparak mekanlarımızı bü-
yütmemize, tadilat yapma-

mıza izin verdi?” diye sordu. İste-
dikleri tek şeyin hakları olduğunu
belirten Toroman, “Biz siyasetçile-
rin keyfi idarelerine ve kararlarına
karşıyız. Bizim tek istediğimiz hak-

kımız ve 3 yıl önce bize verilen
sözlerin tutulması. Bizim asıl
seslendiğimiz Kemal Kılıçda-
roğlu. Hükümetin haksız uy-
gulamalarını konuşana kadar,
kendi idarelerinde olan 
belediyeleri denetlesin” dedi. 

KENDİ BELEDİYELERİNİN 
DURUMUNA BAKSIN

ç

DEVA Partisi Genel Başkanı
Ali Babacan cumhurbaşkanı

adayına ilişkin "Birkaç ay daha, altılı
masadan kimse somut isim bekle-
mesin” dedi. Son toplantıda ileti-
şimle ilgili mekanizmayı kurma
kararını aldıklarını belirten Babacan,

“Geçiş sürecinin yol
haritasını çalışıyo-
ruz. Geçiş sürecinin
nasıl olacağına karar
vermeden zaten
adayla ilgili herhangi 
bir tartışmaya gir-
menin yanlış olaca-
ğını düşünüyoruz”
diye konuştu. 
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İddiaya göre Zeytinburnu'nda 27
Haziran akşamı iki grup arasında

kavga çıktı. Olaya polis ve bekçiler mü-
dahale etti ve gözaltı işlemi başlatıldı.
Kavgaya karışan taraflar arasında AK
Parti Zeytinburnu İlçe Gençlik Kolları
üyesi 4 kişi olduğu öne sürüldü. Bunun
üzerine polislerden, gözaltına alma iş-
lemi yapılan AK Partililerden karakol
koridorunda özür dilettirildiği ve 1 polis

ve 2 bekçinin açığa alındığı iddia edildi.
Bu konuyu ilçe Meclis toplantısında
günedem getiren CHP’li Meclis Üyesi
Hasan Hüseyin Üsküdar, “Siz devlet
değil hükümetsiniz. 6 aileyi dağıttınız”
suçlamasında bulundu. Ak Parti
Gurup Sözcüsü Muhammet Kaynar
ise “Polislerimizin, bekçilerimizin gö-
revden alınmaları söz konusu değildir”
açıklamasını yaptı. I SAYFA 9

BESTE DEDE İSYAN ETTİ

Şiddet nedeniyle 
istifa ediyorum!

CHP Zeytinburnu Belediye
Meclis Üyesi Mimar Beste

Dede, “Cumhuriyet Halk Partisi'nde
uğradığım haksızlıklar, adaletsizlikler
ve duygusal şiddet nedeniyle istifa
ediyorum” diyerek partisinden istifa
etti. İlçe Başkanlığı'na seslenen

Dede, “Ben kimsenin
rakibi olmadığım
gibi hiçbir zaman
kadrolu meclis üyesi
olmayı düşünme-
dim. Ayak oyunlarını
bilmiyorum, hiçbir
zaman da öğrenmek
istemedim” dedi.
I SAYFA 9
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TASARLAYARAK ÖLDÜRME

Soruşturma
tamamlandı 

KKTC'de silahlı saldırı sonucu
Halil Falyalı ve şoförü Murat

Demirtaş'ın öldürülmesine ilişkin so-
ruşturma tamamlandı. İddiana-
mede, Mehmet Faysal Söylemez ve
Mustafa Söylemez kardeşlerin "Ta-
sarlayarak öldürme" ve "Suç işlemek

amacıyla örgüt
kurma ve yönetme"
suçlarından iki kez
ağırlaştırılmış müeb-
bet hapsi ve 12'şer
yıla kadar hapisleri
istendi. Diğer 4 şüp-
helinin ise 32 yıl 6
aydan 46 yıla kadar
hapisleri talep edildi. 
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GÖREVDEN ALINMALARI SÖZ KONUSU DEĞİL
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu, Ümraniye Küçüksu

Caddesi - Çamlık TEM bağlantı yolu açılış
töreninde yaptığı konuşmada, "Bu açılışı
özellikle istememin sebebi, ortak akıl ve
ortak duruşun bir sonucunu görmemiz. Biz
Ümraniye belediye başkanımızı ziyaret et-
mesek, konuşmasak, o hassasiyetini duya-
mayız. Bu hassasiyeti duymasaydık belki de
bürokraside bu iş onlarca, yüzlerce işin ara-
sında sağa sola savrulurdu" dedi. I SAYFA 7
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ORTAK AKLIN 
BIR SONUCU!
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Çatalca Belediye Meclisinin
temmuz ayı toplantısının 1. bir-

leşimi Belediye Başkanı Mesut Üner
başkanlığında yapıldı. Toplantı önce-
sinde hem Çatalca’nın hem ülkemi-
zin gururu olan Milli Karateci Hasan
Celal Yıldırım’a Belediye Başkanı

Mesut Üner tarafından ödülü takdim
edildi. Yıldırım'a, 6 Cumhuriyet Al-
tını ödül veren Mesut Üner, “Spor-
cumuz gerçekten örnek teşkil
ediyor. Başarılarının devamını 
diliyorum” ifadelerini
kullandı. I SAYFA 5
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MILLI
GURURU

CATALCA’NIN

Podyumların kraliçesi Dilara
Kırmıt, Türkiye’yi temsilen 

katıldığı Lübnan’da yapılan World
Next, Top Model yarışmasında 2.
oldu. Güzel model, yarışmanın
yankıları dünya çapında duyulunca
birçok iş teklifi de aldı. Kırmıt,
kasım ayında Almanya’nın Münih
şehrinde yapılacak olan sağlık, gü-
zellik ve moda fuarına tanıtım yüzü
olmayı kabul etti. Birçok markadan
reklam teklifleri alan güzel model,
düzgün ve kariyerini yukarıya taşı-
yacak işleri tercih ettiğini vurguladı. 
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Dilara
Kırmıt

BURASI SIZIN 
GEZI’NIZ OLACAK!
Bakırköy Belediyesi ‘Yürütmeyi Durdurma Kararı’na rağmen, Zeytinlik Halk Pazarı’nın elektrik, su ve 
doğalgaz bağlantılarını kesti. Belediye ekiplerine tepki gösteren esnaf, “Burası sizin Gezi’niz olacak” diye
bağırdı. Çarşı esnafı İsmail Dumlu, CHP’li Belediye Başkanı’nın Bakırköy’ü bir Gezi alanına dönüştürdü-
ğünü belirterek, “Ekmeğin düşmanısınız. Halkın adamı ekmeğin düşmanı olmaz” tepkisini gösterdi. 

HAbER
SELVİ SARITAÇ

ESNAFI YILDIRMAK İSTİYORLARESNAFI YILDIRMAK İSTİYORLARESNAFI YILDIRMAK İSTİYORLARESNAFI YILDIRMAK İSTİYORLARESNAFI YILDIRMAK İSTİYORLARESNAFI YILDIRMAK İSTİYORLARESNAFI YILDIRMAK İSTİYORLARESNAFI YILDIRMAK İSTİYORLARESNAFI YILDIRMAK İSTİYORLAR
Zeytinlik Halk Pazarı için ‘Yürüt-
meyi durdurma kararı’ aldıkları
halde elektirik, su ve doğalgazın
kesilmesinin hukuka aykırı 
olduğunu söyleyen Avukat Fatih
Şahin, yapılan işlem için de dava
açtıklarını söyleyerek, “Yapılan
işlem esnafı yıldırma politikası-
dır” açıklamasını yaptı. 

EKMEĞİN 

DÜŞMANISINIZ

GÜZEL 
MODELE

TEKLİF YAĞIYOR

İCRADAN
SATILIK!

Kadıköy Caddebostan
Sahili'nde bulunan ve

"Perili Köşk" olarak bilinen
Ragıp Paşa Köşkü, Anadolu
25.İcra Hukuk Mahkemesi ka-
rarıyla icra yoluyla satışa çıkar-
tılacak. Köşkün değeri ise 449
milyon lira olarak belirlendi.
Ragıp Paşa Köşkü'nün icra-
dan satış ihalesi 2 Eylül'de ya-
pılacak. İlk ihalede alıcı
çıkmaması durumunda ise
satış ihalesi 3 Ekim tarihinde
tekrar yapılacak. Köşkün ta-
vanlarında altın varaklar ve
deniz tarafına inşa edilmiş bir
kulesi bulunuyor.
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TEKNOFEST Girişim Prog-
ramı düzenlenen bir törenle

tanıtıldı. Törende konuşan  TEK-
NOFEST Yönetim Kurulu Başkanı
Selçuk Bayraktar, “Sadece gençleri-
miz üretsin, üretmek istesin. Biz de
destek verelim” dedi.
Bayraktar, “ Türki-
ye'de teknoloji giri-
şimciliği ekosistemi
10-20 yıl öncesini
mukayese ettiği-
mizde çok ileri bir
noktaya geldi. Artık
dünyada Türkiye'nin
başarı hikayeleri sık-
lıkla konuşuluyor"
dedi. I SAYFA 4
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Kuyumcukent AVM Yönetim
Kurulu, ayın başında 200 lira

olan otopark ücretini iddiaya göre
450 liraya çıkardı. Aidatlara da
yüzde 125 zam yapıldığı öne sü-
rüldü. Kuyumcukent esnafı, öğle 
saatlerinde zamlara karşı Kuyumcu-
kent İşletme ofisi önünde toplandı.
Gruptakiler sloganlar attı. Gruptaki-
lerden bazıları ofisin içerisine gir-
meye çalışınca gergin anlar yaşandı.
Güvenlikler, içeriye girmeye çalışan-
ları engelledi. KİAŞ Yönetim Ku-
rulu Başkanı Ahmet Karbeyaz,
çarşamba gününe kadar yönetim
kurulu ile toplantı yapacağını dile
getirerek, indirim sözü verdi. 

Emekli maaşı zammı açıla-
nan enflasyon oranı ardından

belli oldu. Memur emeklisi yüzde
41,69; Bağkur emeklileri yüzde
42,35 zam alacak. En düşük emekli
memur aylığı 4 bin 289 TL iken 6
bin liranın üzerine yükseldi.
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ALTI AILEYI
DAGITTINIZ!

CHP’li Hasan 
Hüseyin Üsküdar,
Zeytinburnu'nda
polisin gözaltına

alınan AK 
Partililerden özür 
diletildiği iddiasını
Meclis gündemine
taşıyarak, “6 aileyi
dağıttınız” dedi.

AK Partili Muham-
met Kaynar ise
herhangi bir 

görevden almanın
söz konusu olma-

dığını söyledi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, orman yan-
gınlarının önlenmesi amacıyla, ormanlara

girişlerin 5 Temmuz 2022-31 Temmuz 2022 ta-
rihleri arasında yasaklanması kararının alındığını
açıkladı. Açıklamada, “Karar ve önlemlere aykırı
hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Ka-
nunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Ka-
nunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacaktır. 
Bu karar hükümleri İstanbul Valiliği tarafından
yürütülür" ifadelerine yer verildi. I SAYFA 7

Kurban Bayramı önce-
sinde kurban satıcıları ve

vatandaşlara Toplum Destekli
Polis ekipleri, sahte para konu-
sunda uyarıda bulundu. Kur-
ban satıcısı İsmail Tunç, "Bu işi
yapan herkes bu tarz yöntem-
lerle karşı karşıya kalmıştır.
Sahte para vermeye çalışan
çok oldu” dedi. I SAYFA 7
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Hasan Hüseyin Üsküdar

Zeytinlik Halk Pazarı’na
geçtiğimiz günlerde çevik

kuvvet eşliğinde yıkım ekibi gönde-
ren, ‘Yürütmeyi Durdurma Ka-
rarı’nı görünce ‘Evrak kontrolüne
geldik’ diyerek çekilen Bakırköy Be-
lediyesi, bu kez çarşının elektirik, su
ve doğalgazını kesti. Öğlen saatle-
rinde tebligat gönderip, tebligatan
bir saat sonra emniyet kuvvetleriyle
birlikte çarşı alanına gelen zabıta

ekibine çarşı esnafı tepki gösterdi.
Çarşı esnafı İsmail Dumlu, “Bakır-
köy'de helalleşme dönemi bitti, he-
saplaşma dönemi başladı. Laiklikte
yok helalleşmek” dedi. Dumlu, ikti-
dara laf söyleyen CHP’li Belediye
Başkanı’nın Bakırköy’ü bir Gezi
alanına dönüştürdüğünü belirterek,
“Ekmeğin düşmanısınız. Halkın
adamı ekmeğin düşmanı olmaz”
tepkisini gösterdi. 

HELALLEŞME BİTTİ 
HESAPLAŞMA BAŞLADI

ç



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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idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

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

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

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

İdrar sıkıntısı belirti

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

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

Son teknolojik tedaviler 

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

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

60-80 yaş aralığındaki 247
katılımcıyı gözlemleyen yeni
bir çalışma, yürüme gibi fizik-
sel aktivitelere katılmanın,
beyni olumlu bir şekilde
etkileyebileceğini buldu.
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Cins, yaş gözetmeksizin herkesi etki-
leyebilen uyuzun insanlar arasında 
son derece bulaşıcı bir hastalık 

olduğunu biliyor musunuz? İnsandan 
insana bulaşan bir akar türünün neden 
olduğu uyuz hastalığının ancak tedavi ile 
iyileşebileceğine dikkat çeken Doktor-
Takvimi.com uzmanlarından Uzm. Dr. 
Abdullah Ünal, sonbahar ve kış aylarında 
artış gösteren uyuzun bilinmeyenlerini 
anlattı. Uyuz, halk arasında uyuz böceği 
olarak da tanımlanan “Sarcoptes scabiei 
von hominis” isimli akarın yol açtığı bir 
tür deri hastalığı. Halk arasında sadece 
hayvanlardan bulaştığına inanılsa da asıl 
bulaşıcı olan uyuza, insandan insana ya-
kın temasla bulaşan bir akar türü neden 
oluyor. Çıplak gözle görülmesi neredeyse 
mümkün olmayan bu akar türü, kişinin 
cildine temas ettiğinde öncelikle cilt al-
tına geçerek ilerliyor.  Yaklaşık 1-2 aylık 
ömrü süresince de sık sık yumurtlayarak 
ve dışkılayarak yayılmaya devam ediyor. 
Kişinin yaşam kalitesinin bir hayli düşme-
sine neden olan uyuz hastalığı ile ilgili bil-
gi veren DoktorTakvimi.com uzmanların-
dan Uzm. Dr. Abdullah Ünlü, insandan 
insana bulaşan uyuzun muhakkak tedavi 

edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Hijyenle ilgisi yok
Hastalığın özellikle sonbahar ve kış 

aylarında artış gösterdiğini söyleyen Uzm. 
Dr. Abdullah Ünlü, “Hastalığın etkeni 
olan uyuza yol açan akar; ten temasının 
yanı sıra ortak kullanılan havlu, çarşaf, 
kıyafet ve yatak gibi ürünlerin ortak kul-
lanılması ile kişiden kişiye bulaşır. Bunun 
temel sebebi uyuza yol açan akarın, vücut 
dışında 24 ila 48 saat kadar yaşayabil-
mesidir. Uyuz hastalığının bulaşmasının 
kişisel hijyen ile alakası yoktur. Öyle ki 
akar, yalnızca tokalaşmak ve sarılmak gibi 
günlük eylemler sırasında da bulaşabilir. 
Bu nedenle, hastalık aile bireyleri başta 
olmak üzere aynı evi paylaşan insanlar 
arasında, askeri kışlalar, hastaneler ve 
bakım evi gibi alanlarda hızla yayılır” di-
yor. Uyuz hastalığının hayvandan insana 
geçtiğine dair yaygın bir inanış olsa da 
hayvanlarda uyuza yol açan akar türü-
nün insan derisinin altına giremediğini 
söyleyen Uzm. Dr. Abdullah Ünlü, şöyle 
devam ediyor: “Dolayısıyla bu akar türü, 
insan vücudunda uzun süre yaşayamaz. 
Hayvandan insana geçen akarın belirti-
lere yol açması yaklaşık 1 ila 3 saat sürer. 
Ancak ortaya çıkan belirtiler tedaviye 

gerek kalmaksızın kısa süre içinde ortada 
kalkar. İnsandan insana bulaşan “Sar-
coptes scabiei von hominis” adlı akarın 
neden olduğu uyuz hastalığı ise kendili-
ğinden iyileşmez ve mutlaka uyuz tedavisi 
gerektirir”.

Şiddetli kaşıntıya dikkat
Uzm. Dr. Abdullah Ünlü’nün verdiği 

bilgilere göre, uyuz hastalığının karak-
teristik belirtisi kaşıntı. Parmak araları 
başta olmak üzere, el, ayak, bilek, dirsek, 
göbek, bel, kalça, koltuk altı bölgele-
rindedir. Kadınlarda göğüs bölgesinde, 
erkeklerde genital bölgede şiddetli 
kaşıntı görülebiliyor. Çocuklarda ise yüz, 
kulağın arka kısmı, ayağın alt bölgesi ve 
avuç içi gibi bölgelerde kaşıntıya neden 
olabiliyor. 

Belirtiler şunlardır:
l Cilt yüzeyinde, uzunluğu 1 ila 10 

mm. boyutunda renkli çizgiler
l Ciltte içi sıvı dolu lezyonların varlığı
l Tünellerin uç kısımlarında siyah nok-

tayı andıran görünümlerin oluşması
l Sıcak duş sırasında kaşıntı şiddetinde 

artış görülmesi
l Kızarıklık
l Döküntü

SEMANUR POLAT

AYRAN IC SAGLIKLI KAL

AMAN UYUZAMAN UYUZ  
OLMAYIN!OLMAYIN!

MERVE OFLAZ’IN 
KEYFI YERINDE

Cins, yaş gözetmeksizin herkesi etkileyebilen uyuzun insanlar arasında son de-
rece bulaşıcı bir hastalık olduğunu biliyor musunuz? İnsandan insana bulaşan 
bir akar türünün neden olduğu uyuz hastalığının ancak tedavi ile iyileşebilece-
ğine dikkat çeken DoktorTakvimi.com uzmanlarından Uzm. Dr. Abdullah Ünal, 
sonbahar ve kış aylarında artış gösteren uyuzun bilinmeyenlerini anlattı

Ayran yaz aylarında tüketilen en sağlıklı içeceklerin başında geliyor. Teksüt Satış ve Pazarlama Direktörü Murat 
Keleş, sağlıklı ayranın özelliklerini anlattı ve yaz aylarında neden ayran içilmesi gerektiğini 7 maddede özetledi

UYUZ çok kolay 
bulaşan bir hasta-
lık olsa da uyuz-
dan korunmak 
için alınabilecek 
bazı önlemler 
var. 
Bunlardan biri 
uyuz olduğu bili-
nen kişiye direkt 
temasın önlen-
mesi olduğunu 
söyleyen Uzm. 
Dr. Abdullah 
Ünlü, aynı evde 
yaşayan kişilerin 
korunması için 
havlu, çarşaf 
ve kıyafet gibi 
ürünlerin 50 san-
tigrat derecenin 
üzerindeki sıcak-
lıklarda yıkan-
ması gerektiğini 
belirtiyor. Bunun 
yanı sıra yatak, 
halı ve kilimlerin 
sık süpürülmesi 
ve süpürgenin 
toz haznesinin 
mutlaka titizlikle 
temizlenmesi 
öneriliyor. Uyuz 
hastalığı, henüz 
kişide belirtilere 
yol açmadan bir 
diğer kişiye bu-
laşabildiğinden, 
uyuz hastalığın-
dan korunmak 
bazı durumlarda 
mümkün olama-
yabiliyor.

UYUZDAN 
KORUNMAK 

MÜMKÜN MÜ?

AYRAN yaz aylarında tüketilen 
en sağlıklı içeceklerin başında 
geliyor. “Ayran, terlemeyle 

ortaya çıkan tuz kaybını önler, sindirime 
ve uyku düzenine yardımcı olur” diyen 
Teksüt Satış ve Pazarlama  Direktörü 
Murat Keleş,  sağlıklı ayranın özellikle-
rini anlattı ve yaz aylarında neden ayran 
içilmesi gerektiğini 7 maddede özetledi. 
Türkiye’nin en büyük süt ve süt ürünleri 
kuruluşlarından Teksüt, sıcak havalar-
da herkesi sağlıklı serinlik veren ayran 
içmeye çağırdı. Teksüt Satış ve Pazar-
lama Direktörü Murat Keleş ayranın 
özelliklerine vurgu yaparak Türk hal-
kının damak tadına en çok hitap eden 
içeceğin özelliklerini de sıraladı. Sağlıklı 
ve lezzeti yerinde ayran, süt renginde, 
temiz, parlak, kendine has hoş kokuda 
ve hafif ekşimsi tadında, akıcı kıvamda, 
yüzeyinde yağ birikmemiş ve çalkalan-
dığında homojen yapıda olmalı. Aşırı 
tuzlu olmamalı. Ambalajının da sağlam 
olması gerekiyor, ambaljı bozulmuş ve 
şişme yapmamış olmasına dikkat etmek 
gerekiyor. 

Neden ayran içmeliyiz?
Terlemeyle oluşan tuz kaybını telafi 

eder: Yazın terlemeyle vücudumuzdan 

su ve elektrolit denilen tuz kaybı olur. 
İçerdiği mineraller ve su sayesinde, 
kaybedilen maddelerin telafi edilmesi 
ve dengelenmesinde ayran en önemli 
içecektir.  

Harareti giderir: Süt ürünü olduğu 
için ayran, buzdolabında saklanır. Sıcak 
havalarda tüketilen ayran, serinletici 
özelliğiyle vücut sıcaklığın dengelenme-
sinde ve hararetin giderilmesinde etkili 
olur.

Probiyotik etkiye sahiptir: Ayran içer-
diği probiyotikler sayesinde hem bağır-
sak florasını hem de bağışıklık sistemini 
güçlendirir. Yaz aylarının gelmesi ve 
pandemi sürecinin atlatılmasıyla aslında 
özlenen bir alışkanlık olan ev dışı yemek 
tüketiminde ayran, probiyotik etkisi 
nedeniyle de sindirim ve gıda güvenliği 
açısından en önemli emniyet kemerle-
rinden biri olarak öne çıkar. 

Rahatlatıcı etkisi vardır: Terlemey-
le oluşan kayıplar sonrasında gelişen 
yorgunluğun giderilmesinde ve kasları 
gevşetici özelliği nedeniyle de sinir siste-
minin rahatlatılmasında destekleyicidir.

Tansiyonu dengeler: Düşük tansiyon, 
sıcakta yaşanan tuz kaybıyla damarların 
genişlemesi, kan basıncının azalmasıyla 
oluşur. Yeterli miktarda ayran tükete-
rek bu durumun önüne geçmek ve vü-
cut direncinin artırılması mümkündür.

Uyku düzenini dengeler: Yaz ayların-
da günlerin uzaması, uyuma-uyanma 
saatlerinin değişmesi, uykuyu sağlayan 
hormonal dengenin bozulmasına neden 
olabilmektedir. B kompleks vitaminleri 
açısından zengin olan ayranın düzenli 
tüketilmesi, bu sorunların azalmasına 
yardımcı olur. 

Tok tutar, diyeti kolaylaştırır: Pande-
mi sürecinden dolayı da evlerde kalın-
ması, tüketilen gıdalardan ve yapılama-
yan sporlar nedeniyle alınan kiloların 
nasıl verileceği, pek çok kişiyi kara kara 
düşündürüyor. İçeriğindeki kalsiyum ve 
amino asitlerin, fazla yağların yakıl-
masında etkili olması ve protein içeri-
ğinden dolayı tok tutma hissi vermesi, 
ayranı yaz diyetinin vazgeçilmezi haline 
getirir. 

TÜRKAN ERVAN

HABERTÜRK’TEN 
Onur Aydın’ın haberine 
göre; Birlikteliklerini 

sürdüren Merve Oflaz-Allan 
Hakko çifti, yaz sezonunu 
Bodrum’da açtı. Tatilin tadını 
çıkaran aşıklar, önceki gün 
Cennet Koyu’nda görüntü-
lendi. Oflaz, gün boyu suyun 
üzerinde havalanan elektrikli 
sörf tahtası ile eğlenceli anlar 
yaşadı. Ardından Hakko ise 
sevgilisini elinden tutarak bota 
çıkardı. Ünlü çiftin o anları 
objektiflere böyle yansıdı. Öte 
yandan Merve Oflaz, geçtiği-

miz aylarda gazetecilerin hak-
larında çıkan ‘ayrılık’ haber-
leriyle ilgili soru soru sorması 
üzerine açıklamalarda bulun-
muştu. Ünlü isim, “Ayrılık 
yok. Hatta ailelerimiz tanıştı. 
Yakında güzel haberlerimizi 
alacaksınız.” diyerek, ilişki-
sinin evliliğe doğru gittiğinin 
sinyalini vermişti. Kendisine 
zaman ayıracağını da belirten 
Oflaz, “Bir süre setlere ara ve-
rip, dinleneceğim. Başka bir iş 
yapacağım ama totem yaptım. 
Bununla ilgili detay veremem.” 
diyerek, gülümsemişti.

İki yıldır aşk yaşayan oyuncu Mefve Oflaz ile iş insanı 
sevgilisi Allan Hakko, Bodrum’da tatil yapıyor. Çift, önce-
ki gün Cennet Koyu’nda objektiflere takıldı

İşinin yaşam kalitesinin bir hayli 
düşmesine neden olan uyuz 
hastalığı ile ilgili bilgi veren 
DoktorTakvimi.com uzmanla-
rından Uzm. Dr. Abdullah Ünlü, 
insandan insana bulaşan uyu-
zun muhakkak tedavi edilmesi 
gerektiğini vurguluyor.

ZAYIFLAMAK IÇIN 
ILAÇ IÇMEYIN

ZAYIFLAMA hapı 
satışları internet üze-
rinden devam ediyor. 

Tamamen doğal olduğu be-
lirtilen bu ürünlerde kimyasal 
maddelerin olabileceğine 
dikkat çeken Yeditepe Üni-
versitesi Rektör Yardımcısı 
ve Eczacılık Fakültesi Farma-
sötik Toksikoloji Anabilim 
Dalı Başkanı Prof. Dr. Ah-
met Aydın, “Adına zayıflama 
hapı, ilacı diyoruz. Kullanımı 
mutlaka sağlık profesyo-
nelleri kontrolünde olmalı. 
Hekim ya da eczacı dışındaki 
herhangi bir yerden tavsiye 
ile veya kulaktan dolma bilgi-
lerle bu ürünleri alamazsınız. 
İnternetten ilaç adı altında 
alınan herhangi tablet ya da 
kapsülü hangi güvence ve 
gerekçeyle vücudunuza alabi-
lirsiniz? Bunu kullanmak son 
derece tehlikeli. Ambalajın 
üzerinde bitkisel olduğunun 
belirtilmesi güvenilir olduğu-
nu göstermez. Zayıflama ilaç-
larının içerisinden üzerinde 
yazmayan kimyasal madde-
lerin çıktığını biliyoruz” diye 
konuştu.
Alınacak risk değil 
İnternette zayıflama hapı 
pazarı olduğunu söyleyen 
Prof. Dr. Ahmet Aydın, 
“Bu vakalar bilindiğine göre 
mutlaka internette bunun 
pazarı var. Çünkü bu arz ve 
talep meselesi. Eğer insan-
lara ‘Bir kapsül alacaksınız 
ve kilo vereceksiniz’ dense 
insanların bu durumun 
arkasını, önünü düşünmeden 
mutlaka bir kere bile olsa 
deneyeceklerini düşünüyo-
rum. Bu alınacak bir risk 
değil. Bir kere bile denendiği 
anda kalple ilgili sorunlara 
yol açabiliyor. Kişi kendisinin 
kalp kondisyonunu ve vücut 
dengesini bilmediği anda 
dışarıdan aldığı herhangi bir 
kimyasal maddenin kendisini 
nasıl etkileyeceğini bilemez” 
ifadelerini kullandı.
Ölüm örneklerini görüyoruz 

Bu ürünlerin içerisine 
ambalajında veya etiketin-
de yazılmayan maddelerin 
katıldığını belirten Prof. Dr. 
Aydın, bu konuda bakanlık 
ve üniversiteler tarafından 
çok fazla analiz yapıldığını 
hatırlattı. Prof. Dr. Ahmet 
Aydın, uyarılarını şu sözlerle 
sürdürdü:“Tamamen doğal 
denildiği halde içerisinde 
bir ilacın etken maddesinin 
çıktığını biliyorum. Kimyasal 
madde ile zayıflattığı bili-
niyor. Hiçbir kapsül, tablet 
mucize değil. Bu şekilde bir 
kilo kaybı ne sağlık ne de 
vücudun fiziki kondisyonu 
için gidilecek yollardan değil. 
Vücudumuzda bir asit-baz 
dengesi var. Bazı diyet türleri 
ile bu dengeyi bozmak ve 
sonu belli olmayan durum-
lara götürmek kuvvetli bir 
ihtimal. Kanınızda bulunan 
faydalı bileşenlerin atılma-
sına yol açabilirsiniz. Bu 
durum insanların vücudunda 
beslenme bozukluğuna, vücut 
fonksiyonlarında bozuklukla-
ra yol açabilir. Vücuda müda-
haleler ancak profesyoneller 
tarafından yapılır. Profesyo-
nel olmayan ellerin yaptığı 
müdahaleler ve tavsiyeler 
dikkate alınmamalı. Ölüm-
lere kadar giden örneklerini 
görüyoruz. İnternetten alınan 
ürünlerde kimyasal madde-
lerin bulunmadığını kimse 
garanti edemez. Bunu ancak 
başınıza bir şey geldiğinde 
fark edersiniz ve o zaman da 
geç kalmış olursunuz.”

Özellikle kadınların yaz aylarında tercih ettiği zayıflama 
ilaçları Sölüm saçıyor. Prof. Dr. Aydın internetten alınan 
ürünlerde kimyasal madde bulunmadığını kimse garanti 
etmeyeceğini belirtti ve ‘Bu ürünler vücudun asit, baz 
dengesini bozarak ölüme dahi yol açabilir’ dedi
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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
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Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

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

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

arası anma sürüşü yapıldı.

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

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

Umut'la hiç tanışamadı

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

Mücadele edeceğiz

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

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

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

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

BISIKLETLI
PROTESTO

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

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

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

Kendimi kenara attım

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

Maganda dehşeti

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

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

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

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

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

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

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

Hastaneye beni almadılar

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

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

Eve girmek istemiyorum

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

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

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

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

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

arası anma sürüşü yapıldı.

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

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

Umut'la hiç tanışamadı

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

Mücadele edeceğiz

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

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

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

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

BISIKLETLI
PROTESTO

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

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

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

Kendimi kenara attım

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

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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Silivri’de kavga: 9 yaralı
SILIVRI’DE çıkan silahlı 
kavgada 4’ü ağır, 9 kişi ya-
ralandı. Yaralılar çevredeki 

hastanelere kaldırıldı.
Olay, saat 01.00 sıralarında Fatih 

Mahallesi Hastane Caddesi’nde 
yaşandı. Alınan bilgiye göre, 2 aile 
arasında henüz belirlenemeyen 
nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir 
süre sonra silahlı kavgaya dönüş-
tü. Haber verilmesi üzerine olay 
yerine sağlık, asayiş ve cevik kuv-
vet ekipleri sevk edildi. Olay yerine 
gelen sağlık ekipleri tarafından ya-
ralılar çevredeki hastanelere sevk 
edildi. Kavganın çıktığı bölgede ve 
Silivri Devlet Hastanesi’nde çevik 

kuvvet ekipleri güvenlik önlemi 
aldı. Polisin olayla ilgili incelemesi 
sürüyor. DHA

MUSTAFA Kemal Paşa 
Mahallesi Köroğlu Sokak’ta, 
uyuşturucu kullandığı öğ-

renilen U.C.B. (26), annesi Fat-
ma Şimşek’ten para almak istedi. 
Parası olmadığını söyleyen annesine 
sinirlenen U.C.B., evdeki eşyalar 
arasında bin lira para buldu. Ken-
disini engellemek isteyen annesine 
tabak fırlatarak yaralayan, U.C.B., 
parayı alarak kaçtı.  Bir kadının 
evinde rehin alındığı ihbarı üzeri-
ne polis, itfaiye ve sağlık ekibi olay 
yerine geldi. Kolundan ve ayağından 
yaralanan anne Fatma Şimşek’e ilk 
müdahale yapıldıktan sonra, ambu-

lansa hastaneye götürüldü. Yıllar 
önce eşinden boşandığını, oğlunun 
uzun süredir uyuşturucu kullanıp, 
sattığını anlatan Şimşek, “Para 
istedi, yok deyince sinirlendi” dedi. 
U.C.B. hakkında uyuşturucu kullan-
mak ve satmak suçundan daha önce 
de işlem yapıldığı öğrenildi. Avcılar 
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Devriye 
Ekipler Amirliği ekipleri, U.C.B.’yi 
kısa sürede gözaltına aldı.  Fatma 
Şimşek’in kardeşi Halil Şimşek, 
uyuşturucu kullanan kişilerin kontrol 
altında tutulmamasına tepki göste-
rerek “Polis yakalıyor, onlar hemen 
serbest bırakılıyor” dedi. DHA

Avcılar’da uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen U.C.B. (26) annesini 
döverek, parasını aldı. Yaralanan Fatma Şimşek, oğlunun uyuşturucu kul-
landığını ve sattığını, para istediğinde vermeyince kendisine saldırdığını 
anlattı. Polis, olaydan sonra kaçan U.C.B.’yi yakalayarak gözaltına aldı

Kartal Kordonboyu Mahal-
lesi Akdeniz Caddesi’nde 
bulunan 8 katlı apartmanın 

çatısında saat 15.00 sıralarında çök-
me oldu. Binanın kentsel dönüşüm 
kapsamına alındığı ancak, henüz 
boşaltılmadığı öğrenildi.  Çatının 
çökmesi nedeniyle itfaiye, polis ve 
sağlık ekipleri çağrıldı. Apartmanın 
2’inci katında yaşayan 85 yaşındaki 
Ziğniş Yükselen, itfaiye ekipleri 
tarafından binadan çıkarıldı. Evde 
kalan köpeğini almak için binaya 

girmek isteyen bir kadın ise, polis 
ekipleri tarafından durduruldu. 
Ancak apartman sakinlerine evcil 
hayvanlarını almaları için kısa süre 
izin verildi. 

Ucuz diye kiraladık
Bir bina sakini, “Biz burayı sı-
kıntıda olduğumuz için ucuz diye 
tuttuk. Bize kiraya veren insanlar, 
sağlam, raporları var  dediler. Şu 
anda biz o kadar mağduruz ki. 
İçerideki eşyalarımızı da geçtik, 

canımız tehlikede. Kiraya verir-
ken neden bize sıkıntılı olduğunu 
söylemiyorlar. Bir de tadilatını biz 
yaptıracaktık. Allah razı olsun, yan 
binanın yöneticisi; ‘Bu binalarda 
her an yıkım tehlikesi var, yaptır-
mayın’ diyerek bizi uyardı. Bugün 
önce sesler geldi, sonra acayip 
bir yanık kokusu oldu. Herhalde 
bizim evde elektrik falan çalışıyor, 
ondandır dedim. Sonra dışarı bir 
baktım polisler evi boşaltın dedi. 
Bizi boşalttık” diye konuştu. DHA

Kartal’da kentsel dönüşüm kapsamına alınan ancak, henüz boşaltılmayan 8 katlı apartmanın çatısında 
çökme meydana geldi. Apartman sakinleri tahliye edilirken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı

TAKSIM’DE Monaco 
vatandaşı bir şahıs, önüne 
koyduğu kase ile dilenci-

lik yaptı. Beyoğlu Belediyesi’ne 
bağlı zabıta ekipleri tarafından 
yakalanan dilencinin sınır dışı 
edileceği öğrenildi.

Olay akşam saat 18.00’da 
Taksim’de meydana geldi. 
Monaco vatandaşı olduğu öğre-
nilen bir şahıs, önüne koyduğu 
kase ile dilencilik yaptı. Vatan-
daşların yemek ve para verdiği 
dilenci, Beyoğlu Belediyesi’ne 
bağlı zabıta ekipleri tarafından 
yakalandı. Dilenci, ekipler tara-
fından Beyoğlu Zabıta Amir-
liği’ne götürüldü. Öte yandan 
dilencinin sınır dışı edileceği 
öğrenildi. Dilenci konuşmasın-
da, “Paramı kaybettim, çantamı 
kaybettim, her şeyimi kaybet-
tim. Ülkeme dönmek istiyo-
rum” dedi.

Bir sen 
eksiktin!

BÖYLE BÖYLE 
EVLAT EVLAT 
OLMAZ OLMAZ 
OLSUNOLSUN

Çatının çökmesi Çatının çökmesi 
nedeniyle itfaiye, nedeniyle itfaiye, 
polis ve sağlık polis ve sağlık 
ekipleri çağrıldı. ekipleri çağrıldı. 
Apartmanın 2’inci Apartmanın 2’inci 
katında yaşayan katında yaşayan 
85 yaşındaki Ziğniş 85 yaşındaki Ziğniş 
Yükselen, itfaiye Yükselen, itfaiye 
ekipleri tarafından ekipleri tarafından 
binadan çıkarıldı. binadan çıkarıldı. 

BINA sakini Abdullah Bark, 
“Dışarı çıktık, koştuk. Canı-
mızı zor kurtardık. Allah’tan 
kimseye bir şey olmadı. 
Zaten yıkılan yer, daha önce 
de yıkılmıştı. Sonradan yama 
yapılmış, şimdi 
tekrar düşmüş. 
Şu an mahke-
me aşamasında. 
Kimi imza 
vermiş kimi 
vermemiş. Pro-
je alanı yapmış-
lar daha hiçbir 
şey yok ortada” 
dedi. 

Canımızı zor Canımızı zor 
kurtardıkkurtardık

AZ DAHA AZ DAHA 
OLECEKLERDOLECEKLERDii!!

Kaza yaptı bahçeye uçtu

Gaziosmanpaşa’da 
SiLAHLAR KONUŞTU!

İtfaiye hızır gibi yetişti

Bakırköy’de çarpışan iki araçtan biri kontrolden çıkarak yol kenarın-
daki apartmanın bahçesine uçtu. O sırada bahçede kimsenin bulun-
maması muhtemel bir faciayı önlerken, sürücü hafif şekilde yaralandı

KAZA, dün saat 17.00 sıralarında 
Bakırköy Yeşilköy Mahallesi Gazi 
Evrenos Caddesi’nde meydana 

geldi. Edinilen bilgiye göre, Baharistan 
Sokak’tan Gazi Evrenos Caddesi’ne 
çıkan 34 JD 2609 plakalı araç, cadde 
üzerinde seyir halinde olan 34 AJ 8048 
plakalı araca yandan çarptı. 34 AJ 8048 
plakalı araç kontrolden çıkarak cadde 
üzerinde bulunan bir apartmanın bah-
çesine uçtu. O sırada bahçede kimsenin 
bulunmaması muhtemel faciayı önledi. 
Kazayı görenler polis ve sağlık ekiplerine 
haber verdi. İhbar üzerine olay yerine 
gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağ-
larken, sağlık ekipleri ise bahçeye uçan 
aracın sürücüsünü tedbir amaçlı hasta-
neye kaldırdı. Mahalle sakinleri olayın 
meydana geldiği yolda her gün kaza 
yaşandığını ancak yetkililer tarafından 
yeterli önlem alınmadığını ifade etti.
Bir anda gürültü koptu
Evinin bahçesine araç uçan Kadir 
Süleyman Silistre, “Baharistan Sokak 
ile Gazi Evrenos Caddesi’nin birleştiği 

yolda durulması gerekiyor. Baharistan 
Sokak’ta ‘dur’ tabelası var. Ama sürücü-
ler durmayarak caddeden gelen araçlara 
çarpınca her gün kaza oluyor. Köşe 
başlarına kasis ve ışık istiyoruz kimse 
yapmadı. Az kalsın benim evime giriyor-
du. Eve giremedi demir ve ağaca çarptı. 
Demir ve ağaç olmasa direkt girmişti. 
Salonda otururken bir anda gürültüyle 
dışarı çıktık. Şuraya bir tane kasis ile ışık 
yapamadılar. Belediyeye yazdık, muhtara 
söyledik önlem alan yok” dedi.

OLAY, Gaziosmanpaşa 
Kazımkarabekir Mahallesi 
Dr. Gürkan Ceylan Cadde-

si üzerinde saat 01.00 sıralarında 
meydana geldi. İddiaya göre  2 
otomobil ve bir motosikletle 
gelen şüpheliler bina önünde 
oturan üç kişiye silahlarla ateş 
açtı. Üç kişi mermilerden kendi-
lerini korumak için park halinde-
ki otomobilleri kendilerine siper 
etti. Saldırının ardından saldır-
ganlar olay yerinden uzaklaştı. 
Saldırıya uğradığı iddia edilen 
üç kişi ise olay yerinden koşarak 
kaçtı. Silah seslerini duyanların 
ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 
polis sevk edildi. Saldırı sırasında 
park halindeki 2 otomobile çok 
sayıda kurşun isabet etti.  Saldırı-
ya uğrayan üç kişinin kaçtığı anlar 
işyerinin kamerası tarafından 
kaydedildi.

Silah sesine aşağı indim
Otomobiline kurşun isabet eden 
Mehmet Baş, “Dün akşam 01.00 
sıralarında buradan üç tane araç 

geçerken birden ateş ediyorlar. 
Üç kişi benim aracın arkasına sak-
lanıyor. Aracımı kullanmıyordum 
ve kaskosunu yaptırmamıştım. 
Bizim hiçbir şeyle alakamız yok. 
Ateş seslerine aşağıya indiğimde 
arabam bu haldeydi. Arabamda 
18’e yakın kurşun izi var. İçinde 
ve dışında, arabam şuan kullanı-
lamayacak halde. 50 bin liradan 
fazla zararım var. “ dedi. DHA

Gaziosmanpaşa’da 2 otomoil ve bir motosikletle gelen kimliği belir-
siz şüpheliler, bina önünde oturanlara silahla saldırdı. kurşunların 
hedefi olan üç kişinin kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

YANGIN, öğlen saatlerinde 
Ortaköy, akşam saatlerinde ise 
Gümüşkaya, Araptepe mevkii, 

Yeni Mahalle Kiptaş-1 mevkii ile Fatih 
Mahallesi’nde bulunan ağaçlıklarda 
çıktı. Yangınlar itfaiye ve Silivri Bele-
diyesi ekiplerinin yoğun çalışmasıyla 
söndürüldü. Son olarak Fatih Mahallesi 
yarlar mevkiinde ağaçlıkta çıkan yangın, 

itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. Yan-
gın ekiplerinin müdahalesi sonucunda 
söndürüldü. Araptepe mevkiinde 140 
dönüm alan yandı. Arka arkaya gelen 
yangın ihbarları sonrasında yangın çıkan 
alanlarda polis helikopteriyle inceleme 
yapıldı. Polis, ilçe merkezinde 5 ayrı 
noktada çıkan yangınlarla ilgili incele-
me başlattı. DHA

Silivri’de art 
arda 5 nok-
tada ağaçlık 
ve otluklarda 
çıkan yan-
gınlar söndü-
rüldü. Polis, 
yangınlarla 
ilgili incele-
me başlattı
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İ BB iştiraklerinden İstanbul Bilişim ve
Akıllı Kent Teknolojileri (İSBAK)
A.Ş., dünyada da kullanılan 'V2x'

teknolojisini geliştirerek, acil durum araç-
larını trafikte önceliklendirecek bir projeye
imza attı. Yoğun trafikte ambulans ve it-
faiye gibi acil durum araçlarının geçişi sı-
rasında yaşanan karmaşaya son verecek
projenin pilot uygulaması Fatih'te başladı.
Acil durum araçlarının trafik ışıklarına ta-
kılmadan hareket edebilmesini sağlayan
sistemle, araçlara kırmızı yanan trafik
ışığı, itfaiye ya da ambulansı algıladığında
yeşile dönecek. Diğer sürücüler de yol ver-
meye çalışırken riske girmeden yeşil ışıkta
geçiş yapabilecek. 

En az gecikme hedefleniyor

Proje, trafik yönetim sistemleri konu-
sunda uzman mühendisler tarafından,
V2x donanımlarının ulaşım yönetim sis-
temlerine entegre hale getirilmesiyle ger-
çekleştirdi. Projeyle ilgili bilgi veren
İSBAK Akıllı Şehircilik ve Coğrafi Bilgi

Sistemleri Şefi Emine Aygün, "V2x dün-
yada akıllı ulaşım sistemleri ve otonom
araç uygulamalarında yaygın olan bir tek-
nolojidir. Biz de bu teknolojiyi sahayla en-
tegre ederek kullanmayı amaçlıyoruz.
Proje, acil durum araçlarını sinyalize kav-
şaklarda önceliklendirilerek, en az gecik-
meyle kavşağı terk etmelerini amaçlıyor"
dedi. 

Konum bilgisi iletilecek

Pilot uygulama için itfaiyenin en çok kul-
landığı güzergahın seçildiğini belirten
Aygün, "Afet Koordinasyon Müdürlüğü
ve Fatih İtfaiye Müdürlüğü ile yaptığımız
görüşmeler sonucunda pilot bölge olarak
Fatih'i seçtik. İtfaiyenin en çok kullandığı
güzergah olduğu için bu kavşakta çalışma
planladık. İtfaiye, ambulans gibi acil
durum araçları üzerinde bulunan ünite,
konumlarını yol kenarındaki sisteme ileti-
yor. Buradan da kavşak kontrol cihazına
iletilerek, acil durum araçlarına özel prog-
ram devreye giriyor" diye konuştu. Aygün,

sistemin yaklaşık 400 metre geriden gelen
acil durum aracını kavşak kontrol ciha-
zına ilettiğini ifade ederek "Trafik ışığı kır-
mızı yanıyorsa, itfaiye aracı için yeşile
dönüyor. Kavşak diğer kolları kapatarak
güvenli geçişi tamamlıyor. Bu sistem can
ve mal güvenliğini artırıyor. İtfaiyenin
veya ambulansın hedef bölgeye ulaşırken,
kavşakta yaşayacağı karmaşaya engel ola-
rak, kaza riskini ortadan kaldırıyor. Bu ça-
lışma ambulans ve itfaiye özelinde, bölge
bölge yapılabilir" dedi. 

Kaos bitecek

Projenin önemli bir zaman kaybını önle-
yeceği görüşünü paylaşan itfaiye eri Ser-
kan Çolak, 16 yıllık meslek hayatında,
trafikten dolayı çok sıkıntılar yaşadıkla-
rını ifade etti. Çolak "Kırmızı ışıklarda
özellikle araçların bize yol vermek için
gösterdiği çaba bazen kaosa dönüşebili-
yor. Bu yüzden yangına geç kalıyoruz.
Böyle bir proje bize inanılmaz derecede
vakit kazandırır" dedi. DHA

Tuzla’da bayram
coşkusu 

TUZLA Belediyesi 1 Temmuz
1926’da yürürlüğe giren Kabotaj
Kanunu dolayısıyla Milli Bayram

ilan edilen Denizcilik ve Kabotaj Bayramı
nedeniyle özel bir festival düzenledi. Tür-
kiye’nin tek gemi gençlik merkezi olan Tuzla
Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Gençlik Ge-
misi önünde yapılan festival kapsamında
Dragon Boat Yarışları, Fly Board, Yelken, Su
Jeti gösterileri ile birlikte çeşitli aktiviteler dü-
zenlendi. Festivale İstanbul Gençlik ve Spor
İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcafe-
roğlu, Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Be-
lediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, siyasi parti
temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının tem-
silcileri, sporcular ve çok sayıda vatandaş ka-
tıldı. Festival kapsamında İstanbul’da
bulunan kürek takımların katılımı ile yapılan
dragon boat yarışları nefes kesti. Başkan Ya-
zıcı fenomenler ile birlikte gazetecilere karşı
özel bir dragon boat yarışına katıldı. Yarış
keyifli anlara sahne oldu.

Kabotaj bizim için onurdur

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,
“Bugün İstanbul’un Doğu Yakası Tuzla’da-
yız ve Marmara Denizi'nin kıyısındayız. Su
sporları için bir festival diyoruz ama aslında
amacımız kabotaj bayramını su sporlarıyla
beraber kutlayabilmektir. Bugün burada bir-
çok yarışlar yapılacak. Tuzla denilince akla
deniz gelsin dediğimizde ki tüm paydaşları-
mızla birlikte özellikle Deniz Harp Okulu,
Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Fakültesi gibi
su sporlarında faaliyet yapan birçok spor ku-
lübü de dahil olmak üzere bugün buradayız.
Sudaki bütün oyunlar, yelken, kano, kürek,
Dragon Boat yarışları dahil olmak üzere Fly
Board yarışları yapıldı. İnşallah çok güzel et-
kinliklerle yağlı kazık dahil olmak üzere günü
tamamlayacağız. Kabotaj bizim için bir onur
bayramıdır aslında. 1935’de kabotaj ve
2007’de ise sayın Cumhurbaşkanımızın ka-
rarıyla birlikte Denizcilik ve Kabotaj Bayramı
olarak kutlanıyor. Sadece Anadolu değil
mavi vatanın da evlatları olarak biz bu mü-
cadeleyi veriyoruz. Geleceğe yönelik denizi,
denizciliği ve denizciyi sevdirmek yönünde
de çalışmalar yapıyoruz. Özellikle bugün
sosyal medya fenomenleri ve influencerlerle
dragon boat’da yarışacağız. Buradaki amacı-
mız farkındalığı artırmak.  Gün geçtikçe de
denizlerimize olan farkındalık artırılıyor. De-
nizi de toprak gibi işleyerek deniz ürünleri-
mize ve denizdeki kaynaklarımıza da sahip
çıkmaya çalışıyoruz” dedi. DHA

HAVA sıcaklıklarının artmasıyla bir-
likte vatandaşlar Sarıyer Kısırkaya
Plajı'na akın etti. Fakat tehlikeli

akıntı ve yüksek dalga sebebiyle bugün denize
girmek yasaklandı. Vatandaşlar ise jandarma
ekipleri ve cankurtaranların uyarılarını dinle-
meyerek denize girdi. Sabah saatlerinde ise iki
kız çocuğu boğulmaktan son anda cankurta-
ran ekibi kurtardı. O anlar ise bir vatandaşın
cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.  Cankur-
tan Doğancan Aksak vatandaşların uyarılarını
dikkate almadığını belirterek, "İki küçük kız ço-
cuğu boğulma tehlikesi geçirdi. Uyarılarımıza
rağmen hala denize girmeye ve açılmaya
devam ediyorlar. Dalgalar yüksek açığa çeki-
yor. En iyi yüzücü olsa bile geri gelemiyor. Bu
da paniğe sebep olup boğulmalarına sebep
oluyor" dedi. Denize giremedikleri için üzgün
olduğunu belirten Çetin Yılmaz, "İp çekersin
bir yere kadar oraya insanla girer. Böyle kim-
seyi almıyorsun ayıp. O kadar yoldan geldik
denize giremiyoruz yanlış. Kenardan yüzersen
korkmazsın. Daha ileri gidersen korkarsın
tabii. Kıyıya girersen bir şey olmaz. İpi az daha
ileri çekersin millet girer. İnsanlar buraya de-
nize girmeye geliyor" ifadelerini kullandı. 

Sen iste biz destek verelim

A ylardan Temmuz sıcak bir yaz ak-
şamı. Hafiften poyraz esintisi var
günün sıcağını hafifletiyor. Otuzlu

yaşlardayım, Büyükçekmece Belediyesine
ait şimdiki Celali'ye sosyal tesislerindeyiz.
Denizin üzerinde muhteşem bir yer. O za-
manda tesis salaş derme çatma bir yer, özel
işletme olarak bir arkadaşımız işletiyor. O
dönemlerde Celali'ye Belediye başkanlığı
olan bir belde.

Oturduk denize nazır kurduk çilingir sof-
rasını. Arabamızda Mardin eşrafından pet-
rol istasyonu olan bir arkadaşımız “birazdan
Cüneyt Arkın gelecek yanımıza” dedi.

İçimde bir heyecan bir kıpırtı. O filmleriyle
büyüdüğümüz üstat masamıza teşrif edecek.
Gözüm kapıda ha geldi ha gelecek. Zaman
durdu sanki geçmek bilmiyor.

Aradan 1-2 saat geçti üstat kapıdan içeri
girdi. Dinç, dinamik, saçlarının beyaz tonu
daha fazla. Filmlerindeki kadar fit değil
biraz kilolu fakat, yine heybetli yine alımlı
çalımlı. Masada 7-8 kişiyiz. Mütevazi bir şe-
kilde hepimizle selamlaştı tokalaştı tek tek
tanıştı. Şafak sökene kadar sohbet muhab-
bet aldı başını gitti. Fonda çalan şarkılara
eşlik ettik şen kahkahalar patlattık ardı sıra.
Sanki kırk yıllık bir dostla bir ağabeyle soh-
bet muhabbet ediyorduk. Zaman su gibi aktı
geçti. Hepimize sarıldı sonra atladı araba-
sına ve gitti.

Aradan bir ay geçti geçmedi. Kumburgaz
yönüne Selimpaşa çıkışta o zamanın Petrol

Ofisi istasyonu. İstasyon sahibi arkadaşımla
yine arka ardiye bir yerde oturuyoruz bir
baktık üstat baş ucumuzda. Kalktık hemen
ayağa 4 kişiydik önceki ekipten hepimiz. Sa-
rıldı bize yine sohbet muhabbet. O anlattı biz
dinledik. Tüm filmlerinden hatırlar anılar
sohbete renk kattı. İçimizden bir arkadaş;
“öyle filmlerdeki gibi buzdolabına karete
yapmakla olmuyor gel bana yap” dedi. Usta
o yarım ağızlı gülümseyişiyle tebessüm etti.
“Burası film seti değil dost meclisi” dedi.
Saat kaçtı hatırlamıyorum “ben gidiyorum”

dedi. İstasyon sahibi arkadaşımız “taksi ça-
ğıralım ya da biz bırakalım” dediyse de na-
file. Yazlığı Silivri Parkköy’deydi yakındı
arkadaşım arabasını verdi atladı gitti.

Aradan 1 saat geçti geçmedi bir haber
geldi üstat kaza yapmış. Silivri de özel bir
hastaneye kaldırmışlar koştuk gittik. Araba
kullanılamayacak bir halde, şükür kendi sağ.
Hafif ezilmeler mevcut. O arabadan nasıl
sağ çıktı diye birbirimize bakıyoruz. Bu
olaydan kimsenin haberi olmadı. Ne med-
yaya yansıdı ne bir kelam edildi. Şahidi has-
tane personeli ve biz dört kişiydik. O gün
onun için milat oldu. Alkole tövbe etti ve bı-
raktı.

Halkın adamıydı bizden ne fazlası vardı
ne de eksiği. Filmlerinde o vurdulu kırdılı
sahnelerin adamı bizim gibi sıradan biri-
siydi. Akıllı adamdı velhasıl. Cumhurbaşkan-

lığının “akil insan” teklifine “Halkıma akıl
vermek benim haddim değil” diyecek kadar
gerçek akil insanıydı.Hani bazen derler ya;
“vefa” sadece bir semt adıymış. Silivri’de
40 yıl ikamet etti yazları Parkköy'de yazlı-
ğında yaşıyordu. Silivri'yi yönetenler kendi-
sine ne bir ödül verdi ne bir organizasyona
çağırdı. Adı ne bir sokağa ne de bir parka
verildi. “Kör ölür badem gözlü olur” misali,
şimdi adını yaşatmak için hummalı bir ça-
lışma içindelermiş. O sadece gönüllere taht
kurmuş bir aktör değildi. Hiçbir filminde
dublör kullanmadı tüm rollerinin hakkını
verdi. Bu dünyadan sanatın, insanlığın, dost-
luğun da olduğunu hatırlatan, sizden bizden
birisi gibi mütevazi yaşayan Fahrettin Cü-
reklibatur diye bir doktor Cüneyt Arkın diye
bir aktör geçti...

Sağlıcakla…

Cüneyt Arkın’la 
anılar

osmankose@hotmail.fr

damgaweb@gmail.com

Osman KÖSE
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Proje, trafik yönetim
sistemleri konusunda
uzman mühendisler

tarafından, V2x dona-
nımlarının ulaşım 

yönetim sistemlerine
entegre hale getirilme-

siyle gerçekleştirdi. 

Bu sistem bize
kazandırır
Abdullah Tosun ise, 17 yıldır itfaiye eri ola-
rak çalıştığını ifade ederek, trafik nedeniyle
müdahalelerde gecikme olduğunu ifade etti.
Tosun şunları söyledi; "İstanbul kalabalık
bir şehir ve yoğun bir trafiği var. Bu trafikte
de çoğu zaman olaylara müdahalede ge-
cikme olabiliyor. Bunun önüne geçilebil-
mesi için insanların daha duyarlı olması
gerekiyor ama, bizim için de kırmızı ışık-
larda geçiş üstünlüğü bazen avantaj yerine
dezavantaj yaratabiliyor. İnsanlar bize yol
vermek isterken, kaza olabiliyor. Bizim için
saniyelerin önemi var. Bu yüzden bir an
önce olay yerine varmak is-
tiyoruz. İnsanlar kavşak-
larda bize yol vermek
isterken, diğer taraftan
karşı şeritteki araçlara yeşil
yanıyor. Araçlar önümüze
çıkıyor, diğer araçlar da
kırmızı ışıkta yol vermeye
tereddüt ediyor. Bu sistem
bize vakit kazandırır." 

TEKNOFEST Girişim Programı
tanıtımı Ataşehir'de bulunan bir
otelde gerçekleştirildi. TEKNO-

FEST yarışmalarında dereceye giren ve
Girişim Programı'na seçilen birinci dönem
girişimleri programda tanıtıldı. Program
kapsamında girişimlerini kuranlar ve kur-
mak isteyenlere eğitim ve maddi destek de
verilecek.  Girişimlerin hikayelerinin anla-
tıldığı tanıtım programına, Sanayi ve Tek-
noloji Bakan Yardımcısı, TEKNOFEST
İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır,
T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, TEK-
NOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Sel-
çuk Bayraktar, T3 Vakfı Yönetim Kurulu
Başkanı Haluk Bayraktar ve çok sayıda gi-
rişimci katıldı. Bu yıl ilk defa düzenlenen
TEKNOFEST Girişim Programı'nda Sel-
çuk Bayraktar bir sunum yaparak gençlere
tavsiyelerde bulundu.  

Türkiye'nin iddiaları var

Programda konuşan T3 Vakfı Yönetim
Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, "Türkiye
büyük iddiaları olan bir ülke. Bu büyük id-
diaları ancak çığır açıcı, oyun değiştirici
hamleler, projeler ve fikirlerle gerçekleşti-
rebiliriz. İşte bu yüzden istedik ki TEK-
NOFEST gibi saatlerini, günlerini,
gecelerini, bu işe vakfeden öğrencilerimiz
ve emekleri sadece yarışma kapsamında
kalmasın. Fikirleri olan ve bunları ürüne
ve ticarileştirmeye çalışan girişimlerimize
sahip çıkalım, TEKNOFEST'in ötesine
taşıyalım" diye konuştu.

Başarılarımız konuşuluyor

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı,
TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Meh-
met Fatih Kacır yaptığı konuşmada, "Milli
Teknoloji Hamlesi yolculuğunda girişim
ekosisteminin güçlenmesini öncelikli he-
deflerimizin başında değerlendiriyoruz.
Türkiye'de teknoloji girişimciliği ekosis-
temi 10-20 yıl öncesini mukayese ettiği-
mizde çok ileri bir noktaya geldi. Artık
dünyada Türkiye'nin başarı hikayeleri 

sıklıkla konuşuluyor" dedi.

Maddi destek vereceğiz

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, TEK-
NOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Sel-
çuk Bayraktar, "TEKNOFEST'te yarışan
gençlerimizin bir kısmı kendi girişimlerini
kurmuşlardı. Bunun yanında finalist olan
genç kardeşlerimize de, girişimlerini kurup
hem maddi anlamda hem mentorluk an-
lamında destek olmak maksadıyla, TEK

NOFEST Girişim Programı'nı başlatmış-
tık. Aylardır bu girişimlerimizde eğitim alı-
yorlardı. Bugün de seçilen girişimlerle
birlikte, hem ön kuluçka, hem de hızlan-
dırma programı kapsamında girişimleri-
mizin hikayelerini dinledik. Onları
destekleyecek unsurları bulmak üzere bu
programı başlattık. Bir kaç ay boyunca
eğitimler devam edecek. Türkiye Teknoloji
Takımı Vakfı da bu girişimlere maddi des-
tek olacak" ifadelerini kullandı. DHA

Boğulma
pahasına yüzdüler



5GÜNCEL 5 TEMMUZ 2022 SALIwww.gazetedamga.com.tr

Çatalca Belediye
Meclisinin tem-

muz ayı toplantı-
sının 1. birleşimi

Belediye Başkanı
Mesut Üner 

başkanlığında 
yapıldı. Toplantı
öncesinde hem

Çatalca’nın hem
ülkemizin gururu
olan Milli Karateci
Hasan Celal Yıldı-

rım’a Belediye
Başkanı Mesut

Üner tarafından
ödülü takdim

edildi. Yıldırım'a,
6 Cumhuriyet Al-
tını takdim edildi

2 Temmuz 1993'te Sivas’ta ateşe verilen Madımak Oteli'nde yaşamını yitirenler Bakırköy’de anıldı. CHP İlçe Başkanı Celal Sevinç,
“Sivas'ta yanan ateşin dumanından kuşlar bile geçmez oldu. O ateş bizlerin yoluna ışık olacak. Gerçekten acımız büyük” dedi

Ç atalca Belediye Başkanı Mesut
Üner ve Meclis Üyeleri tarafından
Balkan Şampiyonluğu ardından

Çekya Cumhuriyeti Prag’da namağlup ola-
rak mücadele veren ve final müsabakasına
çıkarak Avrupa ikincisi olan sporcu tebrik
edildi. Yıllardır Karate Antrenörlüğü yapa-
rak ilçede birçok karateci yetiştiren Antrenör
Muzaffer Muyan, yaptığı konuşma ile des-
teklerinden dolayı Başkan Mesut Üner
başta olmak üzere meclis üyelerine ve 
geçmiş dönem emeği geçen belediye 
başkanlarına teşekkür etti.

3 yılda çok şey oldu

“Destek olmadan başarı olmuyor” diyen
Muzaffer Muyan, “Gerçekten Başkanı-
mız Mesut Üner, ilçemize ilkleri yaşa-
tan bir başkan. Destekleri ile
bugünlere geldik ve bu başarıları
elde ettik. Destek olmadan
başarı olmuyor. 3 yılda ilçe-
mizde çok şey oldu. Kurs
adı altında çalışmalar ya-
pıyorduk ama şimdi Be-
lediyespor Kulübü çatısı
altında toplandık. Şu
anda 5 mahallemizde ve
2 merkezde olmak üzere
8 karate kursumuzda
650 evladımıza karate
kursu veriyorum. Özel-
likle Başkanımız Mesut
Üner’in spor yönetmeliğini
meclisten geçirmesi çok
önemli bir adımdı. Ben kendi-
sine ve tüm meclis üyelerimize bir
kez daha spor adına teşekkürlerimi
sunuyorum. Bizlerin hedefi de dünya ve
olimpiyat şampiyonu olmak var. İnşallah il-

çemize bu başarıları da getireceğiz” ifade-
lerini kullandı. 

Moral çok önemli

Avrupa ikincisi olan Hasan
Celal Yıldırım ise sözlerine des-
tekleri için Başkan Mesut Üner’e
teşekkür ederek başladı. Yıldırım, “Bu
sporda gerçekten moral çok önemli.
Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Kamp
sürecinde, müsabaka öncesinde daima bizler-
leydi. Çok zorlu bir kamp süreci geçirdik.
Şampiyonada maçlar çok zorluydu. Çünkü
ülkeler en iyileri ile katılıyor. 6 zorlu maç ya-
parak diğer ülkelerin en iyilerini yendim.42
sporcu içinden finale kalmayı başardım. Ger-

çekten çok
zordu

ama çalışınca oluyor” şeklinde konuştu.

Örnek teşkil ediyor

Milli sporcu Celal Yıldırım'ın gö-
nüllerin şampiyonu olduğunu
ifade eden Belediye Başkanı

Mesut Üner, “Hasan Celal Karde-
şimiz küçük yaşlardan itibaren gönül

verdiği sporla hem ilçemize, hem ülke-
mize gurur veren başarılar elde etmiştir. He-

pimizi gururlandıran Balkan Şampiyonluğu
ve şimdi de Avrupa İkinciliği gerçekten örnek
alınacak bir başarıdır. Kendisini tebrik ediyor,
yıllardır özveriyle bu başarının yakın şahidi
olan Antrenörümüz Muzaffer Muyan Hoca-
mıza ve sporcumuzun ailesine teşekkürlerimi
sunuyorum. Hem Hasan kardeşimizin hem
de Muzaffer Hocamızın azim ve çalışma
temposuna yakından şahidim. Sporcumuz
gerçekten örnek teşkil ediyor ve ilçemizde
kendisini örnek alan birçok sporcu kardeşi-

mizde başarı basamaklarını hızla çıkıyor.
Başarılarının devamını diliyorum” dedi.

3-4 ay önce başarılı olan sporculara “Ödül
Yönetmeliği'nin Meclis'ten geçtiğini dile geti-
ren Mesut Üner, “Bu yönetmeliği çok önem-
siyorum. Çünkü sporda hızla yukarı çıkan
bir ivme yakaladık. Ödül yönetmeliğimizin
ilk ödülünü Hasan kardeşimize sunmanın
mutluluğunu yaşıyoruz. Ben meclisimize ve
Belediyespor Kulübü çatısı altında spor
yapan 4 bin 500 sporcumuza ve onlarla ya-
kından ilgilenen Kulüp Başkanı Lokman Na-
roğlu’na, geçmiş dönem belediye
başkanlarımıza, sporcularımızın ailelerine ve
emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyo-
rum. Bizler bugüne kadar olduğu gibi bun-
dan sonrada çocuklarımızın, gençlerimizin
elinden tutmaya, onların her zaman yanında
olmaya devam edeceğiz. Çatalca’mız Hasan
Celal Kardeşimizle gurur duyuyor” açıkla-
masını yaptı. Konuşmaların ardından Bele-
diye Başkanı Mesut Üner Milli Sporcumuz
Hasan Celal Yıldırım’a, Ödül Yönetmeliğine
göre Avrupa İkinciliğine belirlenen 6 Cum-
huriyet Altını ödülünü takdim etti.

tüm ülke genelinde olduğu gibi
Bakırköy’de de Sivas katliamında
yaşamını kaybedenler anıldı. CHP

İlçe Başkanlığı’nın Özgürlük Meydanı’nda
düzenlediği etkinlikte, şiirler okundu, semah
ekibi de gösteri yaptı. CHP Bakırköy İlçe Baş-
kanlığı’nın düzenlediği etkinliğin açılış konuş-
masını yapan Başkan Yardımcısı Gizem
Başaran Arslan, dünya tarihinde insanlığı
hedef alan en acımasız katliamlardan biri
olan Madımak katliamının insanım diyen,
insan olma onuru taşıyan herkesin içinde hiç
kapanmayacak bir yara olduğunu ve o yara-
nın hala kanadığını ifade etti. 2 Temmuz’da
Madımak Oteli’nde insanın insanca yaşa-
ması için mücadele eden 35 aydının canına
kıyılmakla birlikte, insanlığın, masumiyetin ve
vicdanın da yakıldığını söyleyen Başaran 
Arslan, “Daha ötesi kendine devletim diyen 
birileri o insanlığın, o aydınlığın ve o masumi-
yetin yakılmasına göz yummuştur” dedi. 
Arslan, “Madımak katliamının utancı ve 
kara lekesi bu devletin alnında duracaktır” 
diyerek konuşmasını bitirdi. 

Bu gün değilse yarın!

CHP Bakırköy İlçe Başkanı Celal Sevinç ise
“Acımız taze, öfkemiz diri. Onlar yani gerici
güruh ve yobazlar unutturmaya çalıştıkça
daha bir gür ses ve öfke ile unutmayacağız,
unutturmayacağız Sivası” dedi. Ne yapılan
katliamları, ne de devrim şehitlerini unutma-
yacaklarını belirten Sevinç, “Yüzleri gibi vic-

danları kararmış yobazlar, tekbir getirerek
büyük bir histeri içinde yaktılar o güzel in-
sanları. Bunun adı teröre tapmadır. Tarihi-
mize bu kara lekeyi yazdıranlar, şimdi
utanmadan unutturmaya çalışıyorlar ama
unutturamayacaklar. O Madımak, utanç
müzesi olacak. Bu gün değilse yarın olacak
ama mutlaka olacak” ifadelerini kullandı.
Sevinç, “Türkiye çağdaşlaşmadıkça, demo-
kratik ve laik bir hukuk düzenine kavuşma-
dıkça, anayasal bir devlet düzeni
sağlanmadıkça, tüm yurttaştan toplanan

vergi ile tek bir mezhebe hizmet eden Diya-
net var oldukça, devlet Alevileri yok say-
dıkça, mezhepsel ve etnik asimilasyona
devam ettikçe, toplu kıyımlardan dolayı ai-
lelerden özür dilemedikçe kardeşlikten bah-
sedilemez” tepkisini gösterdi. 

O ateş bize ışık olacak

Konuşmasını sürdüren Bakırköy İlçe Baş-
kanı Sevinç, “Bırakın özür dilemelerini dö-
nemin Başbakanı olan kadın, ‘Çok şükür,
otel dışında hiçbir vatandaşımıza bir şey ol-

madı’ diyecek kadar Türkiye Alevisinden,
aydınından, sanatçısından, yazarından nef-
ret ediyor. ‘Onlar ölsün benim vatandaşıma
bir şey olmasın’ diyecek kadar da, cehale-
tini tüm Türkiye'ye gösterdi.  Sivas'ta yanan
ateşin dumanından kuşlar bile geçmez
oldu. O ateş bizlerin yoluna ışık olacak.
Gerçekten acımız büyük” diyerek sözlerini
tamamladı. Programın devamında Kadın
Kolları Başkanı  Hamide Yazıcı, Alevi 
Dernek ve Vakıf yöneticileri temsilcileri de
birer konuşma yaptı.  SELVİ SARITAÇ

O ates bize ısık olacak

BAHADIR SÜGÜR

MECLİS EYLÜLDE 

TOPLANACAK
2022 Yılı Temmuz Ayı Toplantısında gündem madde-

lerinin görüşülmesine geçilmeden önce yaklaşan Kurban
Bayramı ve Temmuz ayında yer alan özel gün ve haftalar kut-

landı. “10.06.2022 tarih 42 sayılı İç Borçlanma ile ilgili Meclis
Kararı” hakkında Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi olan 1.

Gündem maddesi oy birliği kabul edildi. Meclisin 2. Gündem mad-
desi olan, “ 25.09.2020 tarih onaylı 1/1000 ölçekli Kestanelik Ma-

hallesi Uygulama İmar Planı itirazları” ile ilgili Plan ve Proje
Müdürlüğünün teklifi oy birliği ile İmar Komisyonuna havale

edildi. Ek önerge gündem maddesi olan “İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanlığının Belediyemize yapacağı şartlı yardım
ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğü’nün teklifi oy birliği ile kabul

edildi. Çatalca Belediye Meclisinin 2022 Yılı Temmuz
Ayı Toplantısının 1. Birleşimi 5 Eylül 2022 Pa-

zartesi günü saat 11.00’da toplanmak
üzere sona erdi.
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CATALCA’NIN
MILLI GURURU
CATALCA’NIN
MILLI GURURU

CHP Bakırköy İlçe Başkanı Celal Sevinç ise “Acı-
mız taze, öfkemiz diri. Onlar yani gerici güruh ve
yobazlar unutturmaya çalıştıkça daha bir gür ses
ve öfke ile unutmayacağız, unutturmayacağız 
Sivası” dedi. Ne yapılan katliamları, ne de 
devrim şehitlerini unutmayacaklarını belirtti.

Soykırım
unutulmadı
Srebrenica Boşnak Soykırımı’nda
hayatını yitirenler için düzenlenen
Uluslararası Srebrenica Boşnak
Soykırımı’nı Anma Koşusu’nun
ikincisi gerçekleştirildi

Kartal Belediyesi, yaz tatiline
giren Kartallı çocukları unutmadı.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
tarafından gerçekleştirilen çocuk
şenliğinde, Kartallı minikler eğ-
lence dolu bir hafta sonu geçirdi.

13 ilden yaklaşık bin sporcu-
nun katıldığı belirtilen koşu dün
saat 09.00’da Yeşilköy Meyda-

nı’ndan start aldı. Florya güzergahında
devam eden koşuda, 8 bin 372 metrelik
mesafe kat eden sporcular, yine başlangıç
noktasında koşuyu sonlandırdı. Koşuya
katılan tüm sporseverlere katılım belgesi ve
anı madalyası verildi. Yarışın startını; Ba-
kırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Keri-
moğlu, Başkan Yardımcısı Cavit Ganiç,
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancı-
oğlu ve Türkiye Bosna Sancak Derneği
Başkanı Muhammed Sancaktar verdi.

Her yıl düzenlenecek

Anma koşusu öncesi konuşan Rumeli İş
İnsanları ve Rumeli Eğitim Vakfı yöneticisi
de olan Bakırköy Belediye Başkan Yardım-
cısı Cavit Ganiç, Srebrenica Anneleri Der-
neği Başkan Yardımcısı Kada Hotic ve
Bosna Savaşı sırasında tecavüze uğrayan
kadınların haklarını savunan Kadın-Savaş
Mağduru Derneği Başkanı Bakira Hase-
cic, Boşnak kökenli vatandaşların her
daim yanlarında olduklarını belirterek
açıklamalarda bulundu. Dünyanın hiçbir
yerinde böyle bir soykırımın bir daha ya-
şanmamasını dileyen Ganiç, geçtiğimiz yıl
ilki düzenlenen koşunun, geleneksel olarak
her yıl düzenleneceğini dile getirerek, “11
Temmuz Srebrenica Boşnak Soykırı-
mı’nda 8 bin 372 kişinin öldürülmesi, ada-
let divanında soykırım olarak
tescillendirilmesinin sebebidir” dedi.

Kızlarınızı koruyun

Srebrenica Anneleri Derneği Başkan Yar-
dımcısı Kada Hotic de Srebrenica’da gö-
mülen tüm şehitleri tekrar anmaya ve
anılarını yaşatmaya söz verdiklerini söyle-
yerek, “Herkese soykırımsız bir ömür dili-
yorum” diye konuştu. O dönem tacize
uğramış kadınlardan biri olduğunu söyle-
yen, Kadın-Savaş Mağduru Derneği Baş-
kanı Bakira Hasecic ise “Bugün içinde
bulunduğum dernek, 75 şehrin tacize uğra-
mış kadınlarını temsil ediyor. Suç işlemiş
insanların ceza alması için elimizden geleni
yapmaya çalışıyoruz. Yaşadıklarımızı anlat-
mak zorundayız. Hiçbir zaman düşmanın
sizin sınırlarınızı bozmasına izin vermeyin
ve birlik içinde hareket edin. Kendi anneleri-
nizi, eşinizi ve kızlarınızı koruyun" şeklinde
konuştu. SELVİ SARITAÇ

Çocukların 
yüzü güldü

Kartal Belediyesi, Kartallı ço-
cukları ilçe genelinde birbirinden
farklı etkinliklerle buluşturmaya

devam ediyor. Yakacık Yeni Mahalle’de, Ali
Bora Kerimoğlu Parkı’nda gerçekleşen şen-
likte minikler; oyun atölyeleri, pamuk şeker,
patlamış mısır ikramlarıyla keyif dolu anlar
yaşadı. Miniklerin eğlence dolu anlarında
aileleri de onları yalnız bırakmayarak, oyun
atölyelerinde doyasıya eğlenen miniklerin
bol bol fotoğraflarını çekti. Kartal Belediye
Başkanı Gökhan Yüksel, Yakacık Yeni Ma-
halle düzenlenen bu şenliğin diğer mahalle-
lerde de gerçekleştirileceğini söyleyerek;
“Bugün Yakacık Yeni Mahalleli minikleri-
miz ve aileleri ile beraberiz. Çocuklarımızın
yaz tatiline girmesiyle beraber bir nebze
olsun onları mutlu edecek bir şenlik düzen-
liyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma te-
şekkür ediyorum. Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğümüz daha önce olduğu gibi bu
şenlikleri tüm mahallelerde düzenleyerek,
Kartallı çocuklara eğlence dolu anlar 
yaşatacak” ifadelerini kullandı.
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THy Basın Müşavirliği'nden yapılan açık-
lamada THY Teknik A.Ş ile Oman Air
arasında Boeing 737NG ve Boeing 737

MAX uçaklarını kapsayan on yıllık ‘Komponent
Bakım ve İkame Yedek Parça Desteği Anlaşma-
sı’nın imzalandığı duyuruldu.  Anlaşmaya göre
THY Teknik'in, Oman Air'in filosunda yer alan Bo-
eing 737NG ve Boeing B737 MAX uçakları için
komponent bakım ve ikame yedek parça desteği
sağlayacak ve sahip olduğu onlarca yıllık tecrübeyi
Oman Air filosuna aktaracağı kaydedildi. Açıkla-
mada THY Teknik A.Ş Genel Müdürü Mikail Ak-
bulut'un imzalanan anlaşmaya ilişkin görüşlerine
yer verildi. Akbulut, "Oman Air'in komponent
bakım ve ikame yedek parça desteği için bizi tercih
etmesinden mutluluk duyuyoruz. Dünyanın birçok
farklı bölgesinde bulunan 900'den fazla uçağa kom-
ponent bakım ve destek hizmeti sunan bir şirket
olarak, Oman Air'in beklentilerini en iyi şekilde kar-
şılayıp, bize duyulan güveni boşa çıkarmayacağız"
ifadelerini kullandı.

Turkcell, 20'nci Altın Pusula Ödülle-
ri’nde Turkcell Kadınlar Futbol Ligi projesi
ile Spor İletişimi ödülüne layık görüldü.

Ödülü Türkiye Kadın Milli Futbol Takımı Antrenörü
Necla Güngör Kırağası ve milli futbolcu Birgül Sadı-
koğlu ile alan Turkcell Kurumsal İletişim ve Sürdürü-
lebilirlik Direktörü İsmail Özbayraktar, “Ön yargıları
birlikte yıkarak Türk futbolunda kadınların da söz
sahibi olduğunu ve neler başarabileceğini göstermiş
olduk. Kadın futbolcularımıza hak ettikleri ilgiyi gös-
terdiğiniz ve onlarla omuz omuza yürüdüğümüz bu
yolda bize bu ödülle destek verdiğiniz için sizlere
sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. Bu sene
20'ncisi düzenlenen Altın Pusula Ödülleri’nde Turk-
cell ödüle layık görüldü. Turkcell, Kadınlar Futbol
Ligi projesi ile Altın Pusula Ödül Töreni'nde ‘Spor
İletişimi’ dalında ilk sırayı elde etti. İstanbul’da,
Zorlu PSM’de gerçekleşen ve 29 kategoride ödüllerin
sahiplerini bulduğu gecede Turkcell adına ödülü Ku-
rumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü İsmail
Özbayraktar aldı.

Geçim derdini bir nebze
azaltma imkanı sunan
maaş zammı enflasyon ra-

kamlarına göre belirleniyor. Son dö-
nemde açıkladığı rakamlarla
tartışma konusu olan TÜİK'in dahi

enflasyon oranını yüzde 78,62 ola-
rak belirlemesine hükümetin daha
az oranda zam yapması emeklileri
üzdü.Türkiye İstatistik Kurumu’nun
(TÜİK) ilan ettiği enflasyon verileri
ile memur ve memur emeklisine

yüzde 41,69; Bağkur emeklileri
yüzde 42,35 zam alacak. Böylece, en
düşük memur maaşı 6 bin 341 TL
iken 8 bin 984 TL'ye çıktı. En düşük
emekli memur aylığı 4 bin 289 TL
iken 6 bin liranın üzerine yükseldi.

HayaT pahalılığı nede-
niyle geçim sıkıntısı yaşa-
yan vatandaşlar tatile de

gidemez hale geldi. Tüketici Birliği
Federasyonu “Yaşasın Tatil” isimli
kamuoyu araştırmasını yayınladı.
Buna göre, vatandaşların yüzde
69.7'sinin tatile çıkmak için bütçesi-
nin yeterli olmadığını belirtiyor. Son
bir yıl içinde tatile gidemeyenlerde en
büyük pay da Z kuşağını ait. Genç
nüfusu ifade eden Z kuşağının yüzde
89'u tatile gidemiyor. Yapılan ankette
“Ne sıklıkta tatilde gidersiniz” soru-
suna araştırmaya katılanların yüzde
43.7'si son üç yıldır tatile gidemedi-
ğini beyan ederken, yüzde 37.6'sı
yılda sadece bir kez tatile gittiğini,
yüzde 15'i ise yılda 2-3 kez tatile gitti-
ğini beyan etti. İstanbul Üniversitesi
İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Süphan Nâsır ve Araştırma Gö-

revlisi Merve Kır tarafından yapılan
ankette, hane halkı sayısının artma-
sıyla tatile gidememe oranlarının da
arttığı görüldü. Buna karşın, hane
içinde çalışan kişi sayısı arttıkça tatile
gitme oranları da artış gösteriyor.

Taksitli tatil planı

Yaşasın Tatil isimli araştırmada, yaz
tatiline gideceğini beyan edenlerin
yüzde 52'si kendi bütçesiyle tatilini fi-
nanse edeceğini belirtirken, yüzde
44'ü ise kredi kartına taksit ile tatile
gideceğini belirtti. Tatile gideceğini
beyan edenlerin yüzde 18'i kendi yaz-
lık evinde kalacağını söyledi. Öte
yandan yüzde 16'sı yakınlarına ait
yazlık evde kalacağını kaydetti. Bu
veriler ışığında tatile gideceğini
beyan edenlerin yaklaşık üçte birinin
ücretli konaklama yöntemlerini tercih
etmediği görüldü.

T ürkiye'nin merakla beklediği
2022 asgari ücret zammı belli
oldu. Cumhurbaşkanı Erdo-

ğan, asgari ücrete yüzde 30 oranında
zam yapıldığını açıkladı. Asgari ücret
zammı, 1 Temmuz 2022 Cuma günü
itibarıyla yürürlüğe girdi. Asgari ücretin
üzerinde maaş alanlar milyonlarca çalı-
şanın gözü ise şirket yönetimlerine çev-
rildi.  Türkiye'nin önde gelen istihdam
platformlarından Kariyer.net'in iş dün-
yasında ara dönem ek ücret artışı tren-
dini ortaya koyan Ara Zam Araştırması
önemli sonuçlar ortaya koyuyor.

Yüzde 30'u buluyor

Türkiye'de faaliyet gösteren 2.231 küre-
sel ve yerel şirket yöneticisinin ara zam
konusunda görüşlerini paylaştığı araş-
tırmanın sonuçlarına göre, 2022 yılı
için, yılbaşından bu yana bir kez ara
zam yapmış veya yıl içinde ara zam
yapmayı planlayan şirketlerin oranı
yüzde 83 olurken, araştırmaya katılan

şirketlerin yüzde 17'si ara zam yap-
mayı düşünmüyor. Araştırmaya en
çok katılım gösteren 10 sektörde plan-
lanan ara zam oranı ise çoğunlukla
yüzde 20-29 arasında değişiyor. Araş-
tırmaya katılan şirketlerin yüzde 64'ü

yıl boyunca toplamda bir kez ara zam
yapmayı planlarken, yüzde 19'u iki ve
üzeri ara zam yapmayı planladığını
belirtiyor. Şirketler ara zam yaparken
en çok enflasyon oranını neden olarak
gösteriyor. Aynı sektörde bulunan

rakip firmaların zam oranları da bir
diğer önemli etken olarak öne çıkıyor.
Teknoloji, internet ve otomotiv sektör-
leri yüzde 40'a ulaşan oranlarda yap-
tıkları ara zamla bu noktada ön 
plana çıkıyor.

Gençler tatile gidemiyor

FATİH POLAT

THY yedek parça
için imzaladı

Turkcell ödül dağıttı

Emekli memur aylığı 6 bin TL

Türkiye'nin önde gelen istihdam platformların-
dan Kariyer.net'in iş dünyasında ara dönem 
ek ücret artışı trendini ortaya koyan Ara Zam
Araştırması önemli sonuçlar ortaya koyuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK), haziran ayı enflasyon
rakamlarını açıkladı. Tüketici

fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 78,62,
aylık yüzde 4,95 arttı. Bu rakamla birlikte
yıllık tüketici enflasyonu son 24 yılın en
yüksek seviyesine çıktı. TÜİK’e göre TÜ-
FE’de (2003=100) 2022 yılı haziran
ayında bir önceki aya göre yüzde 4,95, bir
önceki yılın aralık ayına göre yüzde 42,35,
bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78,62
ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde
44,54 artış gerçekleşti. Mayısta TÜFE yıllık
yüzde 73,50 olarak gerçekleşmişti.Enflas-

yon açısından öncü gösterge olarak kabul
edilen İTO verilerine göre İstanbul’da pe-
rakende fiyatlar haziranda yıllık yüzde
94,19 artmıştı. Reuters anketine katılan
ekonomistlerin enflasyon beklentisi ise
yüzde 78,35 olmuştu.

En yüksek noktaya ulaştı

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı
haziran ayında en az artış gösteren ana
gruplar yüzde 0,18 ile giyim ve ayakkabı,
yüzde 1,97 ile sağlık ve yüzde 2,02 ile eğ-
lence ve kültür oldu. Buna karşılık, 2022
yılı haziran ayında artışın yüksek olduğu
ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 10,59 ile
ulaştırma, yüzde 8,34 ile konut, yüzde 5,42
ile lokanta ve oteller oldu. Haziran
2022’de, endekste kapsanan 144 temel
başlıktan 12 temel başlığın endeksinde

düşüş gerçekleşirken, 3 temel başlığın en-
deksinde değişim olmadı. 129 temel başlı-
ğın endeksinde ise artış gerçekleşti.
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü iç-
kiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’de 2022
yılı haziran ayında bir önceki aya göre
yüzde 4,20, bir önceki yılın aralık ayına
göre yüzde 32,95, bir önceki yılın aynı
ayına göre yüzde 64,42 ve on iki aylık orta-
lamalara göre yüzde 38,59 artış gerçekleşti.

Enflasyon zirvede!

SIRKETLER
ZAM YAPACAK

ÇALIŞANLAR
İÇİN GÜZEL

HABER
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla, ormanlara girişlerin 5
Temmuz 2022-31 Temmuz 2022 tarihleri arasında yasaklanması kararının alındığını açıkladı

Ormana giriş yasaklandı!

Y apımına 18 Ağustos 2021’de
başlanan Ümraniye Kü-
çüksu Caddesi - Çamlık

TEM bağlantı yolu düzenlenen tö-
renle bugün açıldı. Törene İBB Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu, Ümraniye
Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve
Beykoz Belediye Başkanı Murat
Aydın katıldı. İmamoğlu törende
yaptığı konuşmada, akılcı planlama-
ların trafik yoğunluğunu azaltarak,
insanları rahatlattığını ifade ederek
"Arkadaşlar 'altın dokunuş' demişler
adına, güzel bir tarif olmuş. Kesin-
likle İstanbul'un birçok noktasına bu
altın dokunuşların yapılabilmesi
mümkün. Yıl sonuna kadar 30
nokta, biraz daha konsantrasyonu-
muzu yükseltirsek, 39 ilçemizde irti-
bat kurarak sayısını yukarılara
taşımamız mümkün. Bunu yapma-
mız lazım. Tabii İstanbul'daki trafik
yoğunluğunu yok edecek bir husus
değil ama, bölgesel birtakım sıkışık-
lıklarla, insanların hayatını gerçekten

bazen çekilmez hale getiren birtakım
ortamların iyileştirilmesi, inanılmaz
bir huzur yaratıyor ve oradaki insan-
ları mutlu ediyor. Bu bence önemli"
dedi.

Hizmet için seçildik

Benzer bir düzenlemeyi Avcılar-Bey-
likdüzü arasında Haramidere'de 1
buçuk yıl içinde hizmete sunduklarını
ifade eden İmamoğlu, "3-4 kavşakta,
3-4 yoldan birden toplanıp herkesin
Ambarlı Kavşağı'ndan dönmek zo-
runda kaldığı bir meseleyi kendi
içinde çözdük. İnsanların hayatlarını
gerçekten oldukça rahatlattık. Bu açı-
lışı özellikle istememin sebebi, ortak
akıl ve ortak duruşun bir sonucunu
görmemiz. Biz Ümraniye belediye
başkanımızı ziyaret etmesek, konuş-
masak, o hassasiyetini duyamaz olu-
ruz. Bu hassasiyeti duymasaydık
belki de bürokraside bu iş onlarca,
yüzlerce işin arasında sağa sola sav-
rulurdu. Ama bizi halk bir arada ko-

nuşmaya, düşünmeye, çözüm üret-
meye hizmet edelim diye seçti. Bu
bağlamda, öncelikleri önümüze ser-
diği için ve şeffaf sürecin bir parçasını
oluşturduğu için Ümraniye Belediye
Başkanımıza yürekten teşekkür edi-
yorum. Hizmet böyle olur. Başka
türlü olmaz. Vatandaşlarımıza, in-
sanlarımıza aslında bir arada oldu-
ğumuzda, masada
konuşabildiğimizde, işimize odaklan-
dığınızda ne kadar maharetli sonuç-
lar oluşturabileceğimizi ifade edelim.
Tam da amacına kavuştuk. Ümrani-
ye’de Hekimbaşı Topağacı, Dumlu-
pınar, İnkılap, Elmalıkent, Kazım
Karabekir mahallelerimiz ve Üskü-
dar'da da aslında Kandilli Küçüksu,
Bahçelievler, Yavuztürk mahalleleri-
miz gerçekten bundan pozitif olarak
etkileniyor. Yani bahsettiğimiz işte bu
diyalog ve dayanışmanın sonucu ne-
redeyse 200 bin İstanbullunun yaşa-
mını kolaylaştıracak bir işi başarmış
olduk” açıklamasını yaptı. 

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet
Yıldırım ise kavşağın çok fonksiyo-
nel olduğunu belirterek, "Bir taraf-
tan Ümraniye Şehir Stadı'na
yakın, bir taraftan Küçüksuyu'ya
yakın bir taraftan da Ümraniye-
mize yakın. 6 mahallemiz de 125-
130 bine yakın çok değerli
insanımız oturuyor. Onların bu-
raya girişi olması çok güzel. İnşal-
lah bir de çıkış alırsak
Ümraniyemizin, ulaşım yönünde
küçük dokunuşlarla daha iyi yer-
lere gelmesini temin ederiz" diye
konuştu. “Birimler arasında, ku-
rumlar arasındaki bu iletişim ol-
mazsa, bu hizmeti yapmak

mümkün olmuyor” diyen Yıldırım,
“Büyükşehir Belediye Başkanımız,
2019’da bizleri ilk ziyaretlerinde
burayı kendilerini anlattığımızda,
‘Burayı mutlaka yapalım’ diye tali-
mat verdiler. Ümraniye’ye yeni bir
‘Finans Şehir’ geliyor. Finans şeh-
rimizle de büyük yük geliyor. Tü-
neller vesaire; herhalde birtakım
yol çalışmaları olacak hem bakan-
lıkça hem de büyükşehrimiz tara-
fından. Ama en önemlisi metro
hattımız. Oradaki metro hattımızı
çok kısa zamanda bitirme imkanı-
nız olursa, hakikaten Finans Şeh-
rin o yükünü, o metroyla almış
olacağız” ifadelerini kullandı.

EN ÖNEMLİSİ METRO HATTI

Yapılan açıklamada,
"İçinde bulunduğumuz
yaz mevsimiyle birlikte

bölgemizin hava sıcaklıklarında gö-
rülen artışlar, ormanlık alanlarda yo-
ğunlaşan insan ve araç hareketliliği
ile kasten ya da kusurlu davranışlar
neticesinde orman yangınları mey-
dana gelebileceği değerlendirilmekte-
dir. Belirtilen nedenlerle; 6831 sayılı
Orman Kanununun 74. maddesi ve
5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9.
ve 66. maddeleri uyarınca ormanlık
alanlara girişlerin 5 Temmuz 2022-
31 Temmuz 2022 tarihleri arasında
yasaklanması kararı alınmıştır” de-
nildi. 

Mangal yasak

Açıklamada, “İstanbul İl sınırları da-
hilinde ve ekli listede yer alan piknik
ve mesire alanları, tabiat parkları, ko-
rular, parklar ve ekoturizm alanla-
rında ateşsiz piknik yapmak, spor,
yürüyüş vb. faaliyetlerde bulunmak
serbesttir. Bu alanlarda mangal yap-
mak, tüp kullanmak, nargile ve her
türlü ateş yakmak kesinlikle yasak-
lanmıştır. Orman Yasasının 31 ve 32.
Maddesi kapsamında olan
köyler/mahalleler başta olmak üzere;
orman içi, orman bitişiği ve ormanla
ilişiği olmayan köyler/mahallelerde
anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla te-
mizliği gibi nedenlerle ağaç, dal ve
her türlü bitki örtüsünün yakılması
yasaktır. Orman alanı civarındaki te-
sisler ile sanayi kuruluşları, orman
alanlarını etkileyebilecek her türlü
faaliyet nedeniyle oluşabilecek yan-

gın riskine karşı, önleyici bütün ted-
birleri eksiksiz alacaklardır. Enerji
Nakil Hatlarının yapımı ve bakımı ile
ilgili kuruluşlar (BEDAŞ, AYEDAŞ
ve TEİAŞ) enerji hatlarının özellikle
ormanlık alanlardan geçen bölmele-
rinde gerekli bakımları gerçekleştire-
cek, yangın riskine karşı her türlü
tedbiri alarak, gerektiğinde enerji ke-
sintisi uygulayacaklardır. Tüm bele-
diyelerimiz, orman içi, orman kenarı
ve bitişiğinde bulunan çöp toplama
alanları çevresinde koruma bandı
oluşturacak ve yangın riskine karşı
gerekli iş makinelerini (Dozer, Loder,
Kepçe) hazır bulunduracaklardır.
İlçe Kaymakamlıklarımız ve Orman
Bölge Müdürlüğü koordinasyo-
nunda genel kolluk ve orman kollu-

ğundan oluşturulan denetim ekipleri
etkin bir şekilde gözetim ve denetim
yapacaklardır. Gerekli hallerde ilçe
kaymakamlarımızın emriyle tüm
kamu ve özel sektör imkanları kulla-
nılarak yangına karşı etkili müdahale
edilmesi sağlanacaktır. Bu karar İs-
tanbul İli sınırları içerisindeki tüm or-
manlık alanlarda uygulanır. Yukarda
belirtilen karar ve önlemlere aykırı
hareket edenler hakkında 6831 sayılı
Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu
ve Kabahatler Kanunu uyarınca
idari ve adli işlem yapılacaktır. Bu
karar hükümleri 05.07.2022 -
31.07.2022 tarihleri arasında uygula-
nır. Bu karar hükümleri İstanbul Vali-
liği tarafından yürütülür" ifadelerine
yer verildi.

Sahte
para

uyarısı

KurBan Bayramı öncesinde kurban
satıcıları ve vatandaşlara Toplum
Destekli Polis ekipleri, sahte para ko-

nusunda uyarıda bulundu. İstanbul Emniyet
Müdürlüğü Toplum Destekli Polis ekipleri Kur-
ban Bayramı öncesinde sahte para ile kurban
alışverişi, tırnakçılık, tantana olarak adlandırılan
dolandırıcılık yöntemleriyle kurban satıcılarının
mağdur olmaması adına harekete geçti. Ekipler
Sultangazi'deki kurban satış yerinde satıcılara
bilgilendirmede bulundu. Polis ekipleri satıcılara
kullanılan dolandırıcılık yöntemleriyle ilgili bilgi-
lendirme yaparken, sahte paranın nasıl anlaşıla-
cağını anlattı. Ekipler kurban satıcılarına
bilgilendirici broşür dağıttı. Kurban satıcısı İs-
mail Tunç, "Bu işi yapan herkes bu tarz yöntem-
lerle karşı karşıya kalmıştır. Genellikle kalabalık
içerisinde ‘Biz paranın bir kısmını verdik’ diyerek
parayı az vermeye çalışan çok oldu. Sahte para
vermeye çalışan çok oldu. Sahte para konu-
sunda hepimiz zarar gördü. Biz artık görünü-
şünden anlıyoruz parayı. Daha çok sahte para
ve tırnakçılık yapmaya çalışıyorlar" dedi. DHA

35 ayrı noktada kurban kesilecek
Bağcılar Belediyesi, Kurban Bayramı’nda
vatandaşların kurbanlarını keseceği 35 yer be-
lirledi. İlçe sakinleri, bütün tedbirlerin alındığı

bu noktalarda kurbanlarını temiz ve güvenli bir şekilde
kesebilecek.  9-12 Temmuz tarihleri ara-
sında kutlanacak olan Kurban Bayramı
öncesinde Bağcılar Belediyesi bütün ha-
zırlıklarını tamamladı. İlçe genelinde kur-
ban kesim alanı olarak 35 nokta belirlendi.

Ayarlanan pazar alanları ve belirlenen otoparklar dışında
kurban kesilmesine müsaade edilmeyecek. Çöp araçları,
yıkama tankeri ve kamyonetlerle kurban kesim noktala-
rında temizlik, dezenfeksiyon ve çöplerin alınması işlem-

leri de yapılacak. Kurban atıkları da çöp
konteynırlarında toplanacak. Çevre Koruma
Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Sağlık İşleri
Müdürlüğü ekipleri, Arefe gününden itibaren
bayram süresince görev yapacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ümraniye Küçüksu
Caddesi - Çamlık TEM bağlantı yolu açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Bu
açılışı özellikle istememin sebebi, ortak akıl ve ortak duruşun bir sonucunu gör-
memiz. Biz Ümraniye belediye başkanımızı ziyaret etmesek, konuşmasak, o
hassasiyetini duyamayız. Bu hassasiyeti duymasaydık belki de bürokraside bu
iş onlarca, yüzlerce işin arasında sağa sola savrulurdu" ifadelerini kullandı

ORTAK AKLIN 
BIR SONUCU!
ORTAK AKLIN 
BIR SONUCU!
ORTAK AKLIN 
BIR SONUCU!
ORTAK AKLIN 
BIR SONUCU!
ORTAK AKLIN 
BIR SONUCU!
ORTAK AKLIN 
BIR SONUCU!
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En güzel hizmet için çalışıyoruz
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ilçedeki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Yüksel, “Biz hep birlikte Kartal'da en güzel hizmetler için çalışıyoruz” dedi

TürKİye'NİN önemli sivil top-
lum kuruluşlarından biri olan
İstanbul Levent rotary Kulü-

bü'nde devir teslim töreni gerçekleşti.
Sinan eryenilmez görevini “rotary ile
Hayal edelim” dönem temasıyla 2021-
2022 dönem başkanı Cenk Bucuklar'dan
devir aldı. İstanbul Levent rotary Kulü-
bü'nün başkanlığına seçilen Sinan eryenil-
mez, önemli projelerle çalışmaya
başlayacaklarını duyurdu. eski yönetime ve
Cenk Bucuklar'a da teşekkür eden eryenil-
mez, “Ben de bugün itibariyle sevgili Cenk
Bucuklar’ın başarılı çalışmalarıyla kulübü
getirdiği noktayı daha da yukarılara taşı-
mak için büyük bir gayretle çalışacağım ve
yine seneye bu zamanlarda da benden
sonra göreve gelecek olan arkadaşıma
teslim edeceğim. rotary’nin dönem sloga-
nında da olduğu gibi bugüne kadar hiz-
metlerimizle pek çok hayatı değiştirdik.
yine bu yıl da farklı bir tema ama yine aynı
bilinçle “rotary ile Hayal edelim”  diyerek
yola çıkıyoruz, çünkü her şey bir hayal ile
başlıyor. Hayalleri gerçekleştirmek için de
epey bir çalışmak gerekiyor ve bizler o
gayreti birlikte insanlık için çalışarak gös-
tereceğiz.  Çünkü “rotary İnsanlığa Hizmet
eder”. Ayrıca  ellinci yıl kutlamalarında ya-
nımızda bulunan dostlarımıza da teşekkür
ederim" şeklinde konuştu.  

Maltepe Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü, kadınların toplumsal hayata katılımını öne çıkaran
yeni bir proje için çalışmalara başladı. Avrupa Birliği tarafından desteklenen TOPUK (Toplu Taşımaya
Ulaşan Kadın) Projesi için Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde çalıştay gerçekleştirildi

Levent
Rotary'de
değişim

BeyKoz Sahili etkinlik alanında
ilçe sakinleri ve hayranlarıyla
buluşan Burcu Güneş, bir birin-

den güzel şarkılarıyla festivale ve sahile
renk kattı. Boğaz ışıklarında yankılanan
konserinde klasik ve yeni şarkılarını söyle-
yen sanatçı romantik parçalarıyla beğeni
topladı. Konseri izlemek için ailecek sahile
gelen ilçe sakinleri güzel havada, müzik ve
manzaranın tadını çıkardı. İlçe sakinleriyle
birlikte konseri izleyen Beykoz Belediye
Başkanı Murat Aydın, şarkılarıyla festival
heyecanını yaşatan Burcu Güneş’e teşek-
kür ederek sahili dolduran vatandaşlar
adına çiçek takdim etti.Beykoz Su Sporları
Festivali 3 gün boyunca sürecek halka açık
geleneksel yarışmalar, eğlenceler, konser-
ler, deniz gösterileri ve çocuk oyun alanla-
rıyla yaz aylarına canlılık getirecek.

Her yıl düzenli olarak bayram-
lar öncesinde ibadethanelerde
bakım, onarım ve temizlik çalış-

maları yapan Çekmeköy Belediyesi; ilçede
bulunan Cami, Cemevleri ve Diyanet İşle-
rine bağlı Kuran Kursları’nı Kurban Bayra-
mı’na hazırladı. Vatandaşların bayram
namazlarını daha rahat kılabilmeleri için
en ince detaylara kadar tüm eksikleri göz-
den geçirildi. Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz “ İlçemizde 46  Cami ve 2
Cemevi’nde bakım onarım ve temizlik ça-
lışmaları yapıyor, mezarlıklarımızın çevre-
lerini yıkıyor ve temizliyoruz. Kurban
Bayram Namazı sonrasında ise cemaati-
mize kurban poşetlerini dağıtıyoruz. İlçe-
mizde bu çalışmalar bir gelenek haline
geldi. Tüm İslam aleminin Mübarek Kur-
ban Bayramı’nı kutluyorum, “ dedi.

Beykoz'u
coşturdu

Çekmeköy'de
bayram temizliği

KADINLAR ICIN
TOPUK CALISMASI
T OPUK Projesi’nin ilk etabı olan ça-

lıştayda öncelikle katılımcılar birbi-
rini tanıdı ve proje hakkında

bilgilendirmeler yapıldı. Çalıştayda katılımcı-
lara verilen bilgide, ‘TOPUK Projesi’nin
Maltepe Belediyesi Strateji Müdürlüğü ve İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire
Başkanlığı, KAVŞAK (Türkiye Sürdürülebilir
Kent içi Ulaşım Ağı), EKA (Erişilebilir Kent
Atölyesi), İstanbul Teknik Üniversitesi Mi-
marlık Fakültesi İstanbul Kentsel Hareketlilik
Laboratuvarı-İstanbulON ve Sokak Bizim
derneği gibi kurumlar ortaklığında yürütülen
bir proje olduğu bildirildi.

Vatandaştan öneriler alınacak

Proje tanıtım konuşmasında kürsüye çıkan
EKA Temsilcisi Hanna Balık konuşmasında,
‘‘TOPUK Projesi, Avrupa Birliği tarafından
finanse edilen Sivil Toplum Aracı ve Medya
– Sivil Toplum Ağlar ve Platformlar Destek-
leme Programı kapsamında hazırlanan
“Türkiye Sürdürülebilir Kent içi Ulaşım Ağı”
projesi ile kurulan KAVŞAK Ağı'nın düzenle-
diği mikro-hibe destek programında 3 ay bo-
yunca faydalanıcı olacaktır. Çalıştayın
düzenlenmesindeki amaç, Prof. Dr. Türkan
Saylan Kültür Merkezi çevresinde yaşayan,
çalışan veya bu alanı kullanan kişilerin, özel-
likle kadınların ulaşımda karşılaştıkları so-
runları, zorlukları söyleyebilmeleri ve çözüm
önerisi sunabilmeleri için bu platformda bu-
luştuk. Çeşitli görsel materyallerle destekle-
nen çalıştayda alanın bir modüler maketi
oluşturuldu ve siz Maltepeli vatandaşların
öneri sunmaları için çalıştayda yer verildi.
Çalıştay sonucunda ve paydaşların çevre
halkla yapacağımız diğer görüşmelerle bir-
likte sorunlar tespit edilecek ve vatandaş gö-
zünden çözüm önerileri toplanmış olacaktır.
Bu veriler ışığında 13-14 Ağustos tarihle-
rinde tasarımcılara açık çağrı yapılacak ve bir
tasarım maratonu gerçekleştirilecektir.
Çözüm önerileri tasarımcılar tarafından uy-
gulanabilecek birer tasarıma dönüştürüle-
cektir. Bu etkinlik sonrasında ortaya çıkan
tasarım belediyenin de yardımıyla pop-up
uygulama projesi yapılacak, hayata geçirile-

cektir. 17 Eylül günü TSKM çevresinde va-
tandaşın da katılımıyla geçici uygulamalar
yapılacaktır. Projenin son etkinliğinden sonra
bölgede vatandaşın kullanımı izlenecek ve ra-
porlanacaktır. Proje sonucu olarak hazırlana-
cak rapor, belediyeye teslim edilecek ve kalıcı
uygulama için belediyenin kararlarına yol
gösterici olacaktır. Diğer belediyelere örnek
olması beklenen bu pilot projede çevrede ya-
şayan vatandaş fikir beyan edebilecek ve son
kararda etkili olacaktır ’’ dedi.

Faydalardan bahsedilecek

Maltepe Belediyesi Strateji Geliştirme
Müdürü Bahadır Keşan ise daha önce
Altın Karınca ödülü alan Zümrütevler ve
Yalı Mahallelerinde yaptıkları ‘‘Oyun So-
kağı’’  projelerinden bahsederek, ‘Topuk
Projesi’nin de Maltepe’ye kazandıracağı
bölgesel katma değerinden ve sağlanacak

faydalardan bahsetti.

Pilot bölgeler belirlenecek

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fa-
kültesi Öğretim Üyesi ve İstanbul Kentsel
Hareketlilik Laboratuvarı temsilcisi İmge
Akçakaya Waite, konuşmasında, ‘‘Istanbu-
lON, sürdürülebilir, kapsayıcı, çağı yakala-
yan, toplum odaklı hareketlilik çözümlerini
toplumla birlikte üreten, üniversite, kamu
ve özel sektörün farklı bileşenlerini sivil
toplum ile buluşturan yaşayan bir labora-
tuvar olma özelliği taşımaktadır. Sizlerle bu
projede buluşmamızın ana sebebi, sizlerin
önerilerinizle bu projeyi geliştirmek ve özel-
likle kadın olarak sokaklarda var olmanın
getirdiği zorlukları ulaşım alanında tespit
ederek, önleyici tedbirleri pilot olarak seçi-
len bu bölgede uygulamaya koymayı hedef-
liyoruz’’ ifadelerini kullandı.

FATİH POLAT

Proje ile Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi çevresinde yaşayan, çalışan veya 
bu alanı kullanan kişilerin, özellikle kadınların toplu taşımaya ulaşırken yaşadıkları
sorunların çözülmesi, kullanılan yolların güvenli bir hale dönüştürülmesi hedefleniyor.

Proje şekillenecek

Son olarak kürsüye davet edilen Sokak
Bizim Derneği temsilcisi ve Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve
Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesi
Arzu Erturan, ‘‘TOPUK Projesi, Prof.
Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi bir
pilot çalışma olarak yürütülecektir. Sizle-
rin öneri ve tespitleriniz sayesinde bizde
bir yol haritası çizerek projeyi şekillendi-
receğiz. Bu konuda buraya gelerek biz-
lere katkı sağladığınız için teşekkür
ederiz’’ açıklamasında bulundu.  

KARTAL Belediyesi Hizmet Binası’nda
gerçekleştirilen toplantıya, Başkan
Gökhan Yüksel’in yanı sıra; Başkan

Yardımcıları, Mahalle Muhtarları ve çok sayıda
birim müdürü katıldı. 2022 Temmuz ayı oturu-
munun açılış konuşmasını yapan Başkan Gök-
han Yüksel, yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte,
Kartal’da altyapı ve asfalt çalışmalarına hız ver-
diklerini belirtti ve tüm mahallelerde özellikle as-
falt serim çalışmalarına devam edeceklerini
vurguladı. Muhtarlar toplantısının, temelde bir
‘takım toplantısı’ olduğuna dikkat çeken Kartal
Belediye Başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü;
“Öncelikle, 2 Temmuz’da Sivas Madımak’ta ha-
yatını kaybeden yurttaşlarımızı rahmetle anıyor,
bir daha böyle acıların tekrar yaşanmamasını
diliyoruz. Kartal Belediyesi olarak, bir ‘takım’
olma anlayışıyla muhtarlarımızla buluşmaya
devam ediyoruz Özellikle hava sıcaklığının etki-
sini göstermesi ile Kartal’da asfalt serim ve alt
yapı çalışmalarımıza hız veriyoruz. Tüm mahal-

lelerimizde belli bir plan içinde özellikle asfalt
serim çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz ve ger-
çekleştirmeye devam edeceğiz.”

Talep ve şikayetler önemli

Konuşmasının devamında, sivrisinek ve haşere-
lere karşı İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile be-
raber tüm mahallelerde düzenli olarak ilaçlama
çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirten Başkan
Gökhan Yüksel, “Bu mevsimde komşularımız-
dan gelen en yoğun taleplerden biri de ilaçlama
çalışmalarına yönelik oluyor. İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi ile birlikte tüm mahallelerimizde
düzenli olarak sivrisinek ve haşerelere karşı ilaç-
lama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Muhtarlar
olarak, bu anlamda komşularımızın sizlere yö-
nelttiği talep ve şikâyetler de bizim için çok
önemli. Hep beraber Kartallı komşularımıza en
güzel hizmeti verebilmek için çalışmalarımıza
devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.
ÖMER FARUK ARPACIK

Toplantıda muhtarlar mahalleleri ile alakalı sorun ve talep-
lerini Gökhan Yüksel’e ve sorumlulara aktardı. Muhtarları
tek tek dinleyen Başkan Yüksel, sorun ve taleplerin çözümü
için en hızlı şekilde harekete geçirileceğini söyledi.

Kartal bayramı denizde kutladı
Kartal Belediyesi’nin; 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 96.
yılına özel hazırladığı kutlama programı kapsamında Dragos Su Sporları
Merkezi, nefes kesen yarışlara ve renkli etkinliklere sahne oldu

1 TEMMUZ 1926'da yürür-
lüğe giren Kabotaj Kanunu
kapsamında Milli Bayram

ilan edilen Denizcilik ve Kabotaj Bay-
ramı’nda Kartal, coşkulu kutlamala-
rın merkezi oldu. Kartal Belediyesi
tarafından tam donanımlı bir su
sporları tesisi haline getirilen Dragos
Su Sporları Merkezi, bu yıl da Deniz-
cilik ve Kabotaj Bayramı etkinliklerine
ev sahipliği yaptı. Dolu dolu bir kut-
lama programı hazırlayan Kartal Be-
lediyesi Gençlik ve Spor İşleri
Müdürlüğü’nün düzenlediği yarışlara
vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Saygı
duruşunda bulunulması ve ardından
İstiklal Marşı’nın okunması ile başla-
yan programda, Denizcilik ve Kabo-
taj Bayramı dolayısıyla Kartal
Belediye Başkanı Gökhan Yüksel

tarafından denize çelenk bırakıldı.

Vatandaşlar eğlendi

İstanbul’un en güzel sahiline sahip il-
çelerinden olan Kartal’da, ilk olarak
Kartallı vatandaşlar için ücretsiz tekne
gezisi etkinliği düzenlendi. Prens Ada-
ları’nın etrafında güzel bir geziye katı-
lan vatandaşlar, 4 saat boyunca deniz
havasının ve eşsiz Adalar manzarası-
nın tadını çıkardı. Yapılan deniz turu-
nun ardından gezi teknesi, Kartal
Belediyesi Dragos Su Sporları Merke-
zi’ni de denizden selamladı. Kutlama-
lar kapsamında gerçekleştirilen yarışlar
ise saat 15.00’dan sonra başladı. Kar-
tal’ın mahallelerinin denizde yarıştığı
ve artık geleneksel hale gelen ‘Mahal-
leler Yarışıyor Dragon Bot Yarışları’
nefes kesen yarışmaların ilki oldu.
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Şiddet nedeniyle istifa ediyorum!
cHP’li Zeytinburnu Bele-
diye Meclis Üyesi Beste
Dede, sosyal medya hesabı

üzerinden yaptığı açıklama ile parti-
sinden istifa etti. Bundan sonra ba-
ğımsız meclis üyesi olarak
hemşehrilerinin hakkını aramaya
devam edeceğini belirten Dede, CHP
İlçe Başkanlığını sert sözlerle eleştire-
rek, “Adaletsizliklere ve haksızlıklara
daha fazla sessiz kalmayacağım”
dedi.  “Zeytinburnu’nda yaşayan bir
çok hemşerim beni tanır. Zeytinbur-

nu'nda yıllardır eğitim sektöründe hiz-
met veren bir ailenin evladıyım eski
nesil bir siyasetçi değilim” didyen
Dede, “Doğrular var ve ben onların
her zaman peşinden giderim. Cum-
huriyet Halk Partisi'nin 13 meclis üye-
sinden biriyim, CHP’nin Zeytinburnu
meclis grubundaki tek kadın Meclis
üyesiyim. Zeytinburnu'nda 500 engelli
aileye hizmet veren bir özel eğitim ku-
rumunda yönetici, eğitimci, birçok
dernek yönetiminde yer alan Mimar
bir meclis üyesiyim. Her ortamda en-

gellilerin hakları için mücadele
ederken Zeytinburnu Meclisi'nde 
parti yöneticilerim tarafından işlev-
sizleştirilmiş tek meclis üyesiyim. 
Aslında benden korkmalarına, çekin-
melerine gerek yoktu. Ben kimsenin
rakibi olmadığım gibi hiçbir zaman
kadrolu meclis üyesi olmayı düşün-
medim. Okumuş her kadının bu
Cumhuriyet'e borcu var. Eski siya-
setçiler gibi ayak oyunlarını bilmiyo-
rum, hiçbir zaman da öğrenmek
istemedim” ifadelerini kullandı. 

Efsaneler geri döndü!

A ylardır süren normal yaşam yine galiba
bizem başımıza iş açtı. Zaten ekonomi 
olarak tepetaklak giden, sağlıkta ise dok-

tor istifaları vs huzrsuzluklar yüzünden gün yüzü
görmeyen bizler, bu kez de temmuz sıcağında 
yeniden artan enflasyon ve her beş vakadan birisin
pozitif çıktığı açıklanan Covid-19 ile yeniden yaşa-
maya çalışacağız. Çalışacağız diyorum o kadar 
yalnız ve o kadar terk edilmiş bir halde ki canım
ülkem, ilgililer ilgisiz, sorumlular sorumsuz, ama
büyük çoğunluk çaresizlik içinde bunlardan 
medet umuyor. 

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hasta-
lıkları Derneği (KLİMİK) Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Alpay Azap, pandeminin henüz bitmedi-
ğini belirterek, "İnsanlar, kurumlar, hükümetler yo-
rulup usandılar ve pandemi bitmiş olsun istiyorlar
ve sanki bitmiş gibi davranıyorlar. Oysa Dünya
Sağlık Örgütü (DSÖ)'nün, bilim çevrelerinin birkaç
aydır ısrarla vurguladıkları gibi pandemi bitmedi.
Virüs evrimine devam ediyor" dedi.

Omicron’un yeni alt tipleri olan BA.4 ve BA.5'in
son derece bulaşıcı olduğunu aktaran Prof. Dr.
Azap, sözlerine şöyle devam etti: "Zaten yeni bir
varyantın yayılabilmesi için kendisinden öncekine
göre daha kolay bulaşması ve aşılardan (veya has-
talığı geçirenlerde oluşan antikorlardan) daha az
etkilenmesi gereklidir. BA.4 ve BA.5 her iki özel-
liğe de sahip görünüyor. Çok bulaşıcı varyantlardan
bahsediyoruz. O kadar ki, neredeyse bildiğimiz en
bulaşıcı virüs olan kızamık virüsü kadar kolay bu-
laşabiliyorlar."

Riskli ve aşısızlar dikkat

Hastalığın aşılı veya hastalığı geçirmiş kişilerde
birkaç gün süren boğaz ağrısı, hafif derecede ateş,
halsizlik ve nezle belirtileriyle (burun akıntısı,
burun tıkanıklığı, hapşırık) seyrettiğini söyleyen
Azap, "Boğaz ağrısı önceki varyantlarla gelişen
hastalığa göre biraz daha şiddetli oluyor. Risk
grupları ve aşısızlarda bu belirtiler daha şiddetli ve
uzun süreli olduğu gibi öksürük, nefes darlığı gibi
daha ciddi seyirde görülebiliyor" diye konuştu.

Azap, maske kullanımından vazgeçilmesinin
doğal olarak hastalığın yayılmasını hızlandırdığını
bildirerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Pandeminin
başından beri defalarca gördüğümüz gibi maske
kullanmak, virüsün bulaşmasını belirgin olarak az-
altıyor. Özellikle virüsle enfekte kişilerin takması
durumunda, kapalı ortamlarda ve doğru kullanıldı-
ğında hastalığın yayılmasını etkili bir şekilde azal-
tıyor. Salgının tekrar hız kazanmakta olduğu bu
günlerde insanların uzun süre bir arada zaman ge-
çirdiği kapalı ortamlarda ve toplu taşıma araçla-
rında mutlaka maske takması gerekir. Yoksa
virüsün hızla yayılmasının önüne geçmek mümkün
olmayacaktır."

Yaz itibarıyla insanların açık ortamlarda zaman
geçirmesi ve kapalı ortamların sürekli ve iyi hava-
landırması sayesinde büyük bir vaka patlaması bek-
lemediklerini dile getiren Azap, "Ancak kapalı
ortamda bir araya gelen kişilerin hemen tamamının
hastalandığı vaka kümelenmeleri ve bunların da
başka kişilere bulaştırmasıyla toplumda virüsün ya-
yıldığı bir ortam bizi bekliyor. Sonbaharla birlikte
havaların soğuması ve okulların açılmasıyla birlikte
salgının daha da hızlanacağını, vaka sayılarının
ciddi şekilde artacağını öngörüyoruz. Neyse ki bu
varyantlar aşıları tam olan kişilerde, mRNA aşıla-
rını yaptıranlarda hele hatırlatma dozları da yapıl-
dıysa hafif seyirli bir hastalık yapıyor. Daha önceden
hastalanmış kişilerde de hafif seyirli hastalık görüyo-
ruz. Ancak önlemlerin bir kenara bırakılmasıyla vi-
rüsün toplumda böyle kontrolsüz yayılması risk
altındaki kişilere virüsün bulaşma olasılığını çok ar-
tırıyor. İlerleyen günlerde risk altındaki kişiler ara-
sında hastane yatışları ve ölümlerin de artması söz
konusu olabilir" şeklinde konuştu.

İ ddiaya göre Zeytinburnu'nda 27
Haziran akşamı iki grup arasında
kavga çıktı. Olaya polis ve bekçiler

müdahale etti ve gözaltı işlemi başlatıldı.
Kavgaya karışan taraflar arasında AK
Parti Zeytinburnu İlçe Gençlik Kolları
üyesi 4 kişi olduğu öne sürüldü. Bunun
üzerine polislerden, gözaltına alma iş-
lemi yapılan AK Partililerden karakol ko-
ridorunda özür dilettirildiği ve 1 polis ve
2 bekçinin açığa alındığı iddia edildi. Bu
konuyu ilçe Meclis toplantısında güne-
dem getiren CHP’li Meclis Üyesi Hasan
Hüseyin Üsküdar, “Siz devlet değil hükü-
metsiniz. 6 aileyi dağıttınız” suçlama-
sında bulundu. Olayın ardından İlçe
Emnidyet Müdürü Murat Yıldırım'ın
Şırnak'a tayin edildiğini ifade eden Üskü-
dar, “Millet Parkı’nda yaşanan olay, çok
sevdiğimiz emniyet müdürü, yardımcısı
ve 4 memurun başına yedig. Artık kendi-
nize çeki düzen verin” tepkisini gösterdi. 

Gençlerinize sahip çıkın!

“Gençlik Kolu Başkanı'nızın yarattığı in-
fial, devletin polisini, müdürünü ve yar-
dımcısını sürme noktasına getirdi” diyen
CHP'li Üsküdar, “Kanun kaşısında her-
kes eşittir diyorsanız, herkes savcının kar-

şısına çıkacak, yargılanacak ve cezasını
çekecek. Çok ileri gidiyorsunuz. Bu arka-
daşlara vakurluğun, mahalle başkanlığı-
nın, ilçe başkanlığının ne olduğunu
hatırlatın. Mütevazi olmayı öğrenin. İlçe
Başkanınız Kaymakamın üzerinde, İl
Başkanınız Valinin üzerinde. Bunlar
doğru işler değil. Böyle şeyler geçmiş dö-
nemde bu ülkeye çok zararlar verdi. Dev-
let olmaya çalışan partiler bu ülkeye çok
zarar verdi. Ak Partili arkadaşları uyarı-
yorum buradan. Gençlerinize sahip
çıkın” dedi. 

Bu idari bir süreçtir

Üsküdar’ın konuşmasını parti-
sine karşı suçlama olarak değer-
lendiren Ak Parti Gurup
Sözcüsü Muhammet Kaynar ise
adli bir olaya müdahale eden
polis ve bekçilerin yaptığı uygu-
lama ile ilgili adli ve idari bir so-
ruşturma başlatıldığını
söyleyerek, işlemlerin devam et-
tiğini, tahkikat sonucunun da
kamuoyu ile paylaşılacağını söy-
ledi. Kaynar, “Bu idari bir süreç-
tir. İdari süreçle ilgili yapılan
işlemlerde kimsenin işinden ve
ekmeğinden olması durumu söz
konusu değil. Polislerimizin,

bekçilerimizin görevden
alınmaları söz konusu de-
ğildir. İdari soruşturma ge-
reği yapılan usul
işlemeleridir” ifadelerini
kullandı. 

15 bin kişiyi hatırlattı

“Bu ülke bir partinin il başkanının aynı
zamanda hem Belediye Başkanı, hem de
Vali olduğu dönemleri yaşadı” diyerek
CHP'yi eleştiren Kaynar, “O dönemlere

atıf yapmak için sanı-
rım bu ifadeler kulla-
nıldı. Bizim partimizde
parti başkanı parti
başkanıdır, Vali devle-
tin valisidir. Belediye
Başkanı partiden seçil-
miştir ama ayrı bir
görevi vardır. Bunlar
birbirine karışmaz.
Kimse kimsenin görev
alanına müdahale
etmez. Eski dönemler
eskide kaldı. Bu ülkeye
demokrasi geldi”diye
konuştu. CHP Gru-
bu'na seslenen Kaynar,
İİBB’den çıkarılan ve
işe geri alınmayan 

15 bin kişiyi hatırlattı. 

Polis görevini yapıyor

Kaynar’a cevap veren Hasan Hüseyin
Üsküdar da mülteci akını, uyuşturucu,
kadın, insan ve silah ticareti ile zor bir
bölge olan Zeytinburnu’nda görev
yapan tüm emniyet müdürlerinin çok
başarılı olduğunu, ancak Ak Parti’nin
gençlerini zaptedemediğini ifade ederek,
“Polis görevini yapıyor. İlçe Başkanı
olaya müdahale ediyor, gücü yetmiyor
bakanlar müdahale ediyor. Burası hukuk
devleti. Emniyet savcılığa göndersin,
hakim karar versin. Bırakın herkes gör-
evini yapsın” dedi. Konuyla ilgili görüş
bildiren Süleyman Uluocak da, öncelikle
tüm ilçe belediyelerindeki nikah salonla-
rında sadece Belediye Başkanı’nın
çelenginin bulunduğunu, oysa Zeytin-
burnu’nda Ak Parti İlçe Başkanlığı çe-
lenginin de salonda olduğunu ifade
ederek, o halde mecliste gurubu 
bulunan tüm siyasi partilerin 
çelenginin olması gerektiğini kaydetti. 

ALTI AILEYI
DAgITTINIZ!

SELVİ SARITAÇ

Büyükçekmece Belediyesi, Kurban
Bayramı tatilini göz önünde bulundu-
rarak Temmuz ayı oturumlarını aynı

gün içinde gerçekleştirdi. Belediye Başkanı
Hasan Akgün’ün başkanlığında sabah ve öğle-
den sonra 2 ayrı oturum olarak gerçekleşen top-
lantılarda gündemde yer alan konular
görüşülerek karara bağlandı.  

Kendi yetkisini kullandı

Meclisin öğleden sonra yapılan ikinci oturu-
munda ise komisyonlara havale edilen gündem
maddeleri müzakere edip karara bağladı. Mec-
lis’te kabul edilen 2 maddenin Büyükçekmece’nin
geleceği açısından çok önemli olduğuna vurgu
yapan Akgün; “Bir tanesi, Büyükşehirler tarafın-
dan 1/1000 ölçekli planların 3 ay içerisinde onay-
lanmadığı taktirde 5216 sayılı yasanın 14.
maddesi gereğince ilçe belediye başkanlıklarına
verilen yetkimi ilk defa kullanmış olmam. İstan-
bul Büyükşehir komisyonlarında beklemeyen,
Kumburgaz ve Güzelce’nin yıllardır beklemekte
olan planları bugünden itibaren yürürlüğe girdi.
Yarın vatandaşımız bilecek ki biraz önce sonuç-
landırılan 2 bölgenin imar planı sorunu kalmadı.

Diğer önemli madde meclisin oy birliğiyle kabul
ettiği 6. maddedir. Şehrin geleceği bakımından,
şehircilik adına çok önemli. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığımıza da çok teşekkür ediyorum. Mi-
mari Estetik Komisyonu zorunlu hale getirildi.
Artık hiç kimse kafasına göre bina yapamayacak.
Büyükçekmece neden bir Kazablanka veya Bod-
rum gibi olmasın? Büyükçekmece'de niye beyaz,
yeşil, mavi olmasın? Nitekim oldu. Şehrimize ha-
yırlı olsun” dedi. 

Dosyalarda eksik var

Akgün'ün açıklamalarının ardından söz alan AK
Parti Meclis Üyesi Hasan Bacıoğlu, “Tepecik ve
Türkoba imar planlarının İBB İmar Komisyo-
nu'nda neden bekletildiğini soruyor, bunun üze-
rinden siyaset yapıyorsunuz. Biz imar komisyonu
üyeleriyle yaptığımız istişarelerde bu dosyalarda
eksiklik olduğu ifade ediliyor. Bekleme nedeni de
bundan. İmar dosyalarında gerekli bilgiler ve bil-
giler komisyona verilmezse dosya geri gönderili-
yor” tepkisini gösterdi. Bacıoğlu, “Bir de Güzelce
ve Bahçelievler imar planlarına gösterdiğiniz has-
sasiyeti, Türkoba ve Tepecik'e göstermiyorsunuz”
eleştirisinde bulundu. 

20 sene nasıl bekletilir?

Bacıoğlu'na cevap veren Akgün, Tepecik ve Tür-
koba planlarına yönelik yapılan tartışmaların si-
yasetin dışında tutulması gerektiğini söyledi.
Akgün, “13 yıldan beri, 9 yıldan beri, 7 yıldan
beri Tepecik ve Türkoba’nın imar planları neden
çıkmaz? Sorun 2008 yılından bu yana başladı.
Eski planlar geçerliydi. Büyükşehir’e bağlanınca
işler değişti. İBB Meclisi devreye girdi. Bir şehrin
planı, 15 sene, 20 sene nasıl bekletilir? Ben buna
cevap istiyorum. Tepecik planlarını konuştuğu-
muz zaman affınıza sığınarak söylüyorum al-
tında kalırsınız. Bu şehirde size en çok oy desteği
veren bölge Tepecik’tir. Bu insanlar bu şehrimizin
gerçeği ve en mağduru. O bölgede kaçak yapı ya-
pılıyorsa o hale getirenler bu planları yapmayan-
lardır. Tepecik imar planlarıyla ilgili çok iyi fırsat
doğdu yılar önce. 2019’da yönetmelik değişikliği
yapıldı. Birçok yer imara kapalıydı. Şimdi 4 kat
imar var.  Bu sorunu çözmek zorundayız. Herkes
halkın beklentisine zamanında cevap vermek zo-
runda. 13 yıldan beri planlarımız niye bekliyor?
Eğer bir Ak Partili belediye olsaydı bu kadar 
bekletir miydiniz?” diye sordu. ANIL BODUÇ

ZAYİ
1 ile 50 arasındaki parekende fişlerimi kaybettim. 

Hükümsüzdür. 
Çiğdem Market Büyükçekmece

BEYLİCİUM ALIŞVERİŞ MERKEZİ YÖNETİCİLİĞİ
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO :       
KARAR TARİHİ :01 Temmuz 2022
TOPLANTININ KONUSU :Olağanüstü Genel Kurula gitme kararı.

Yönetim Kurulu Üyeleri Beylicium Alışveriş Merkezinde 01 Temmuz 2022 tarihinde 
bir araya gelerek aşağıda belirtilen hususları karar altına almışlardır.

KARAR:  Beylicium Alış Veriş Merkezi’nin Olağanüstü Kat Malikleri Genel 
Kurulu, aşağıdaki Gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 
16 Temmuz 2022 günü saat 13:00 de AVM’nin 3. Katı 101 numaralı 

bağımsız bölümde toplanmasına,
Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, İkinci toplantı nisap aranmaksızın

23 Temmuz 2022 tarihinde aynı yer ve aynı saatte toplanmasına;
karar verilmiştir.

GÜNDEM :
1- Açılış ve yoklama ve saygı duruşu
2- Divan heyetinin oluşturulması ve Divan Heyetine Tutanakları imzalama yetkisinin 
verilmesi,
3- Av. Kadir Çakır davasının sonucunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
4- Deprem raporunun sonucunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
5- İskana bağlı sorunların görüşülmesi ve karara bağlanması,
6- Aidatların yükseltilmesi görüşülmesi ve karara bağlanması,
7- Temenniler ve Kapanış.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
H.HALUK KARATAŞ

YÖNETİM KURULU BAŞK. YRD. YÖNETİM KURULU BAŞK. YRD.
BEKİR ERYILMAZ CEMİL TIRAŞOĞLU

Muhammet Kaynar

ÖZDAĞ: 2 BEKÇİ VE 1 POLİS AÇIĞA ALINDI!
Kavga olayını Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit
Özdağ, gündeme getirdi. Özdağ, “27 Haziran akşam
saatlerinde ilçe emniyet binası karşısında bulunan
parkta kavga ihbarı gelmiş, bunun üzerine olay yerine
bekçi ekibi sevk edilmiş, şahıslar birbirinden şika-
yetçi olmayarak ayrılmışlar. Ancak daha sonra iki kez
daha kavga etmeleri üzerine bekçiler müdahale
etmiş. Üçüncü kez kavga eden kişilere müdahale
eden bekçiler, kavga eden şahıslarca darp edilmek

istenmiş. Bekçiler, yardım anonsu yaparak destek is-
temiş ve ilçede bulunan tüm polis ve bekçi unsurları
olay yerine intikal eder 4 şahsı kelepçeleyerek ilçe
emniyete götürmek istemiştir. Saldırgan şahıslardan
birisi, polis ve bekçilere saldırarak AK Parti gençlik
kolları başkanı olduğunu, kimsenin kendisini ve ya-
nındakileri göz altına alamayacağını söyleyerek ba-
ğırmıştır. Polis saldırganları işlemler için ilçe emniyet
müdürlüğüne götürmüş ve işlem yapacağı sırada İlçe

Emniyet Müdürü işlem yapılmamasını istemiştir.
Müdür, olaya müdahale eden diğer polislerin ilçe bi-
nasına gelerek şahıslardan özür dilemelerini bu konu-
nun kapanmasını istemiştir. Şehit Bülent Üstün Polis
Merkezi koridorlarında kameralar önünde 8 resmi
polis ve 2 bekçiye, kavga eden ve görevli memurlara
tehditler savuran 4 kişiden özür dilettirilmiş. Olayın
üzerinden 24 saat geçmeden şahısları kelepçeleyen 2
bekçi ve 1 polis açığa alınmıştır” iddiasında bulundu. 

Bekle bekle nereye kadar?

Hasan 
Hüseyin 
Üsküdar
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POLİTİKA
EKONOMİ
DÜNYA

SPOR MAGAZİN
KÜLTÜR SANAT

YEREL

TEKNOLOJİ
TELEVİZYON

MEDYA

İstanbul’un 39 ilçesine ilişkin en özel ve en güzel
haberleri bulabileceğiniz gazetedamga.com.tr

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

barındırıyor. Zengin haber seçenekleri ve tarafsız
habercilik anlayışıyla hizmet veren web sitemize

ulaşarak gerçeklerden 
haberdar olabilirsiniz.
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YAT kiralama platformu teknetatili.com CEO'su
Kıvanç Çetinkaya, maliyetler ve hangi tekneyi
kiralamanız gerektiği konusunda şu bilgileri
verdi: “Kalabalık bir arkadaş veya aile grubuyla
gemi kiralıyorsanız, katamaran mükemmel bir
yüzen oteldir. Bir araya gelmek için birçok ortak
alan sunarlar. Üstün stabilitesi, küçük çocuklu
aileler için mükemmel. Düşünceli bir şekilde ta-
sarlanmış kabinler, karada ve denizde keşiflerle
geçen uzun bir günün ardından modern konfor
sunar. Katamaranlarda güneşlenmek için bol
miktarda güverte alanı, öğleden sonra kestirme-
leri için mahremiyet ve uzanmak veya grup ye-
mekleri için bol bol yer vardır. Katamaranlar, su
oyuncakları ve kano, paddleboard, su kayağı ve
şişme havuz gibi spor ekipmanları için ekstra
alana sahiptir.Katamaranlar, sığ bir su çekimine
sahiptir ve sahillere yaklaşabilirler. Bazen keli-
menin tam anlamıyla tekneden inebilir ve sa-
hilde yürüyebilirsiniz. 10 kişinin
konaklayabileceği, 4 kabinli 2 tuvaleti olan bir
katamaranla 7 günlük tatil ortalama 71 bin lira.

12 kişinin konaklayabileceği 6 kabinli guletlerde
de ücret hemen hemen aynı.

Yelken deneyimi de mümkün

Gerçek bir yelken deneyimi istiyorsanız heyecan
verici bir seyir sunan bir yelkenli kiralamalısınız.
Bu tekneler, koşullar ister düz ve sakin ister sert
ve vahşi olsun, size en uygun kontrolü sağlar.
Yelkenin sportif yönünü sevenler için harika bir
seçenek. Tek gövdeli tekneler daha keskin dö-
nüşler yapabilir. Yelken tecrübesi olan ve yelke-
nin heyecanını arayan çiftler veya bireylerin,
başka teknelere bakmalarına gerek yok. Tek göv-
deli tekneler, gerçek bir yelken macerası arayan-
lar ve rüzgara karşı eğilmeyi hissedenler için her
türlü konforu sunar. 8 kişinin konaklayabileceği
3 kabinli yelkenlilerle 7 günlük tatil ortalama 40
bin lira. 4 kişinin konaklayabileceği 2 kabinli 2
tuvaletli motoryatlar ise ortalama 60 bin lira.
Eğer hazırsanız, gözlerinizi kapatın ve masmavi
bir denizin nefes kesici manzarasıyla çevrelendi-
ğinizi hayal etmeye başlayın.”

TÜBİTAK’ın her yaştan gökyüzü meraklısını buluşturduğu Gökyüzü Gözlem Etkinlik-
leri’nin yeni durağı Van oldu. Etkinliğin açılış töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Mustafa Varank, “Birilerinin ellerine kaleşnikof verip dağa ölmeye göndermek
istediği gençlerimizin ellerine biz teleskoplar veriyoruz. Kandil’e eleman yetiştirilen
yerde biz artık Mili Teknoloji Hamlesinin neferlerini yetiştiriyoruz” dedi

F idanlık Parkı’nda başlayan Van
Gökyüzü Gözlem Etkinliği, Sa-
nayi ve Teknoloji, Gençlik ve

Spor, Kültür ve Turizm bakanlıkları ta-
rafından, Van Valiliği, Van Büyükşehir
Belediyesi, Doğu Anadolu Kalkınma
Ajansı (DAKA), Van Yüzüncü Yıl Üni-
versitesinin katkılarıyla TÜBİTAK’ın
koordinasyonunda düzenleniyor. Etkin-
liğin açılış töreni Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK
Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Van
Valisi Dr. Ozan Balcı, AK Parti Van
Milletvekili İrfan Kartal, Boğaziçi Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet
Naci İnci, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, AK
Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu,
MHP İl Başkanı Salih Güngöralp, bele-
diye başkanları, akademisyenler ve çok
sayıda astronomi meraklısının katılı-
mıyla gerçekleşti. 

Binlerce kişi katıldı 

2 binden fazla kişinin başvuru yaptığı
ve kura sonucu seçilen 500 kişinin katıl-
dığı etkinliğin açılış konuşmasını TÜBİ-
TAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal
yaptı. Mandal, konuşmasında 2023 yılı-
nın uzay çalışmaları için çok önemli ve
kritik bir yıl olacağını vurgulayarak,
“TÜBİTAK araştırmacı ve mühendis-
leri ile tasarlanan, geliştirilen ve üretilen
yerli ve milli gözlem uydumuz İMECE
2023 yılının başında fırlatılacak. Yine
2023 yılında TÜBİTAK Uzay Koordi-
nasyonunda araştırmacı ve mühendis-
lerimizce tasarlanıp geliştirilen
haberleşme uydumuz 6A da fırlatılmış
olacak. Aynı zamanda da ilk uzay yol-
cumuz 2023 de Uluslararası Uzay İs-
tasyonuna gidecek. Bu nedenle Van’da,
Zerzavan’da Erzurum’da, Antalya’da
gerçekleştiriyor olduğumuz gözlem et-
kinliklerimiz çok kıymetli. Geleceğimi-

zin astronomlarının, bilim insanlarının
bu etkinliklerimize katılan gençlerimiz-
den olacağına yürekten inanıyorum”
diye konuştu.

İmkanlar artık milletin hizmetinde

TÜBİTAK Başkanı’nın ardından sah-
neye çıkan Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank da konuşmasında gök-
yüzü gözlem etkinliklerinin bu yıl ilk
durağının Diyarbakır’ın tarihi Zerzevan
Kalesi olduğunu anımsatarak şunları
söyledi: “Birilerinin ellerine kaleşnikof
verip dağa ölmeye göndermek istediği
gençlerimizin ellerine biz teleskoplar ve-
riyoruz. Van’da da bu anlamda çok ma-
nidar bir mekandayız. Bugün içinde
bulunduğumuz Fidanlık Parkı’nı terör
örgütü ve onun siyasi uzantısı parti bir
dönem gençleri dağa kaçırmak için eği-
tim merkezi olarak kullanıyordu. Bele-
diyenin imkanlarını Kandil’e peşkeş
çekenlerin ellerinden bu imkanları aldık.
O imkanlar artık milletimizin hizme-
tinde. Evet, Van’da Kandil’e eleman ye-
tiştirilen yerde biz artık Mili Teknoloji
Hamlesinin neferlerini yetiştiriyoruz.
Bizim farkımız bu.” 

Yörüngeye fırlatılacak

Şimdiye kadar özel sektörün, uzay faali-
yetlerine katılma konusunda bu kadar ilgi
duyduğu bir dönem olmadığını belirten
Bakan Varank, “Milli Teknoloji Hamlesi
vizyonuyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın
liderliğinde uzay çalışmalarına hız kazan-
dırdık. İlk yerli ve milli gözlem uydumuz
İMECE'yi Ocak’ta yörüngesine fırlataca-
ğız. Ay’a göndereceğimiz insansız uzay
aracında kullanmayı planladığımız hibrit
motor teknolojili roket sisteminin testlerini
başarıyla tamamladık. Milli uzay progra-
mındaki bir diğer hedefimiz de Türkiye’yi
astronomik gözlemler ve uzay nesneleri-
nin yerden takibi konularında daha yetkin

bir ülke konumuna getirmek” dedi.

Avrupa’nın en büyük teleskobu

Bakan Varank, Erzurum’da Karakaya Te-
peleri üzerinde, 3 bin 170 metre yükseklikte
Doğu Anadolu Gözlem Evi’ni inşa edildi-
ğini belirterek, “Erzurum'da Avrupa kıta-
sına kurulmuş olacak en büyük teleskopu
inşa ediyoruz dediğimde dalga geçtiler. Er-
zurum karlıymış da, orada gözlem olmaz-
mış da. İşinize gelince HUBBLE Uzay
teleskobu ne kadar güzel, millet neler yapı-
yor diyorsunuz. Biz kendi teleskobumuzla
HUBBLE Uzay Teleskobundan daha yük-
sek çözünürlükte görüntü alabileceğiz. İn-
şallah Doğu Anadolu Gözlemevi
tamamlandığında, konumu ve optik özel-
likleriyle dünyanın en önemli uzay gözlem
merkezlerinden birisi olacak. Bir sonraki
gözlem etkinliğimizi de 22-24 Temmuz ta-
rihlerinde Doğu Anadolu Gözlemevimizin
de bulunduğu Konaklı’da gerçekleştirece-
ğiz” dedi. Milli Uzay Programının önemli
bir aşamasını oluşturan “Türk uzay yol-
cusu ve bilim misyonu projesi” için resmi
sürecinin de başlatıldığına işaret eden
Bakan Varank, “Seçilecek bir Türk vatan-
daşını, 2023 yılında, bilimsel faaliyetler yü-
rütmek üzere 10 günlüğüne uluslararası
uzay istasyonuna göndereceğiz. Bilim in-
sanlarımıza ve araştırmacılarımıza yönelik
Bilim Misyonu çağrımızı yakın zamanda
duyurmuştuk. Çağrı kapsamında seçilecek
araştırma projelerinin test ve deneyleri
Uzay Yolcumuz tarafından Uluslararası
Uzay İstasyonu’nda gerçekleştirilecek.
Başvuru için son tarih 22 Temmuz 2022”
diye konuştu. Açılış törenin ardından
Bakan Varank, ünlü televizyoncu Pelin
Çift’in moderatörlüğünde düzenlenen
Doç. Dr. Selçuk Topal ile Diyarbakır Zer-
zevan Gökyüzü Gözlem Etkinlikleri’nde
açıklamalarıyla büyük ilgi çeken Kadriye
Diken’in konuşmacı olduğu “Geçmişten
Geleceğe Uzay” başlıklı söyleşi düzenlendi.

Şimdiye kadar özel sektörün, uzay faaliyetlerine katılma
konusunda bu kadar ilgi duyduğu bir dönem olmadığını
belirten Bakan Varank, “Milli Teknoloji Hamlesi vizyo-
nuyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uzay 
çalışmalarına hız kazandırdık. İlk yerli ve milli gözlem 
uydumuz İMECE'yi Ocak’ta yörüngesine fırlatacağız” dedi.

Bir yatta tatil yapmak, milyarderlerin ve ünlülerin görüntülerini akla getirebilir, ancak bu
sadece zengin ve ünlüler için değil. Tekne kiralama ücretleri otellerle aynı seviyeye indi.
Hatta daha da ucuz. Dört kişilik bir aile için yat kiralama ücreti günlük 4 bin liradan başlıyor

Yat için milyonlara
gerek yok

www.gazetedamga.com.tr



OPEN TV’ye konuşan 
Çipras, Madrid’de 
düzenlenen NATO 

Zirvesi’ni Yunanistan’ın dış 
politikası çerçevesinde değer-
lendirdi. Çipras, hükümetin 
zirvenin sonucundan memnun 
olduğuna ilişkin açıklamaları 
sert dille eleştirerek, “Fin-
landiya ve İsveç’in Türkiye’ye 
uyguladığı silah ambargosu 
kaldırıldı diye mi memnunuz? 
Ölçeğimiz (Cumhurbaşkanı) 
Erdoğan’ın Rodos, Sakız ve 
Midilli’nin egemenliklerini 
gündeme getirmemesi mi? 
Yunan adalarının egemen-
liğini gündeme getirmedi 
diye memnun olduğumuzu 
söylememiz mümkün mü?” 
ifadelerini kullandı. Başbakan 
Kiryakos Miçotakis’in yenilgi-

den yenilgiye koşan tehlikeli 
bir dış politika izlediğini be-
lirten Çipras, Yunanistan’ın 
ABD’den F-35 almak için 
resmi başvuruda bulunması-
na ilişkin, “(Miçotakis), her 
defasında yenilgilerini örtbas 
etmek için bir silahlanma 
(programı) açıklıyor.” dedi.

Çipras, Yunanistan’ı iflasın 
eşiğine getiren ekonomik kri-
zi hatırlatarak, silahlanmanın 
maliyeti konusunda dikkatli 
olunması gerektiğinin altını 
çizdi. ABD Başkanı Biden’ın 
Türkiye’ye F-16 satışına 
ilişkin olumlu yaklaşımını 
da Miçotakis hükümetinin 
başarısızlığı olarak nitelendi-
ren Çipras, “Zirvede gördük-
lerimiz bizi endişelendirmeli. 
Konu, sadece F-16’ların satışı 

değil, (Türkiye’ye verilen) 
topyekun destek.” değerlen-
dirmesinde bulundu.

Madrid’ten yaya dönmeliydi
Çipras, zirveye ve Türki-

ye’nin Ege’deki turizm kam-
panyasında kullandığı “Tur-
kAegean” tanımının Avrupa 
tarafından tescillenmesine 
ilişkin şunları kaydetti: “Acı 
bir diplomatik yenilgi yaşadık. 
Eğer ben Madrid’de başbakan 
olsaydım ve bu yaşansaydı ve 
aynı zamanda ‘TurkAegean’ 
tanımı Türkiye tarafından 
reklam markası olarak tescil 
edilmiş olsaydı Madrid’den 
yaya dönerdim.”

Avrupa Birliği’nin (AB) 
Ukrayna konusunda izlediği 
politikayı da eleştiren Çipras, 
AB için “uçuruma ilerleyen 
uyurgezer” tanımını kullandı. 
Çipras, Rusya’ya uygula-
nan yaptırımların AB’yi zor 
duruma soktuğunu belirterek, 
“Savaş devam ederse karneyle 
elektrik tehlikesiyle karşıla-
şabiliriz.” ifadesini kullan-
dı. Miçotakis hükümetinin 
ekonomiyi de iyi yönetemedi-
ğine ve dış politikada ülkeyi 
tehlikeye sürüklediğine işaret 
eden Çipras, “Miçotakis, muh-
temelen eylül ayında seçim 
planlıyor.” dedi.  
 HABER MERKEZİ

 
 

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

615 MART 2021 PAZARTESİEKONOMİ www.gazetedamga.com.tr

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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Yunanistan’ın ana muhalefet partisi 
Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) lideri Alek-

sis Çipras, Madrid’de düzenlenen NATO 
Zirvesi’nde hükümetin izlediği dış politi-

kanın başarısız olduğunu belirterek, zirvede 
Türkiye’ye tam destek verildiğini söyledi

BM’den Libya’ya 
ITIDAL ÇAĞRISI

İRAN Cumhurbaşkanı 
İbrahim Reisi, nükleer 
müzakerelerde sürdürüle-

bilir bir anlaşmaya varılması için 
İran’a karşı “temelsiz” suçlama-
lardan vazgeçilmesi ve yaptı-
rımların kaldırılması gerektiğini 
söyledi. İran Cumhurbaşkanlı-
ğından yapılan yazılı açıklamaya 
göre, Reisi, Katar Emiri Şeyh 
Temim bin Hamed Al Sani ile 
telefonda görüştü. Görüşmede, 
son turu Doha’da yapılan İran ile 
nükleer müzakereler ile Katar’ın 
ev sahipliğinde düzenlenecek 
2022 FIFA Dünya Kupası orga-
nizasyonuyla ilgili iki ülkenin iş 
birliği imkanları ele alındı. Müza-
kerelerde Batılı tarafların İran’ın 
nükleer programına yönelik 
iddialarına işaret eden Reisi, bu 
iddiaları temelsiz olarak nitele-

yerek, “Görüşmelerle eş zamanlı 
olarak İran’a yönelik sürekli tek-
rarlanan suçlamalar ve iddialar, 
karşı tarafın müzakere sürecini 
siyasi olarak hedef aldığını ve 
ciddi bir müzakerenin gerekleri-
ne uymadığını gösteriyor.” dedi. 
Reisi, ülkesine yönelik yaptı-
rımların hukuk dışı ve tek taraflı 
olduğunu ifade ederek, “Sürdü-
rülebilir bir anlaşma, yaptırım-
ların kaldırılmasını ve temelsiz 
iddiaların koşulsuz olarak terk 
edilmesini gerektirir.” değerlen-
dirmesinde bulundu. Görüşme 
sırasında Katar’ın ev sahipliğinde 
düzenlenecek 2022 FIFA Dünya 
Kupası’na da değinen Reisi, 
ülkesinin bu organizasyonda 
Katar’a kültürel ve ekonomik 
anlamda yardımcı olmaya hazır 
olduğunu dile getirdi.

İbrahim Reisi, “Görüşmelerle eş zamanlı olarak İran’a yöne-
lik sürekli tekrarlanan suçlamalar ve iddialar, karşı tarafın 
müzakere sürecini siyasi olarak hedef aldığını ve ciddi bir 
müzakerenin gereklerine uymadığını gösteriyor” dedi

IRAN’IN 
SARTI 
VAR!

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula 
von der Leyen, Ukrayna’nın önünde AB üyeliği 
için uzun bir yol olduğunu ancak ülkeyi gerektiği 
kadar desteklemeye devam edeceklerini söyledi

BİRLEŞMİŞ Milletler 
Genel Sekreteri Anto-
nio Guterres, Libya’daki 

protestolar kapsamında itidal 
çağrısında bulundu. BM’den 
yayınlanan mesajda şu ifadelere 
yer verildi: “Genel Sekreter, 1 
Temmuz’da Libya’nın Trablus, 
Tobruk ve Bingazi de dahil 
olmak üzere birçok kentinde 
düzenlenen gösterileri endişeyle 
takip ediyor. Barışçıl gösteri 

yapma hakkını 
tanıyarak, tüm 
protestocuları 
şiddet eylemle-
rinden kaçınma-
ya ve güvenlik 
güçlerini azami 
itina göstermeye 
çağırıyor. Genel 

Sekreter, tüm aktörleri istikrarı 
baltalayabilecek herhangi bir 
eylemden kaçınmaya çağırıyor. 
Genel Sekreter, Libyalı aktör-
leri, bölünmeleri derinleştiren 
ve ülke ekonomisini olumsuz 
yönde etkileyen siyasi çıkma-
zın üstesinden gelmek için bir 

araya gelme çağrısında 
bulunu-
yor.”

ANDERSSON, 
Almedalen Politika 
Formu’nda yaptığı 

açıklamada, söz konusu 
anlaşmanın içeriği hakkında 
bilgi vermeyeceğini belir-
terek, “Türkiye ile yapılan 
anlaşmaya ve iadelerle ilgili 
sözleşmeye uyacağız.” dedi. 
Terör faaliyetlerine karış-
mayanların endişe etmesine 
gerek olmadığını söyleyen 
Andersson, “İsveç vatandaşı 
olanlar ulusal ve uluslararası 
hukuka göre iade edileme-
yecek. Terör faaliyetlerine 
katılmadıysanız endişelenme-
nize gerek yok.” ifadelerini 
kullandı. Andersson, İsveç ve 
Finlandiya’nın NATO üyelik 
süreçleri hakkında Türkiye 
ile imzalanan üçlü muhtıra-
da, Türkiye’ye büyük tavizler 
verildiği ve kamuoyunda sert 
eleştiriler aldığı konusundaki 
sorulara ise cevap vermedi. 
Anlaşma sonrası Aftonbla-
det yazarı Gazeteci Wolf-
gang Hansson, “Erdoğan’ın 
önünde eğilmek hiç de hoş 
değildi. Çok küçültücüydü. 
Beklentim o ki; İsveç’in 
ödediği geçici bir bedel 

olsun” sözleriyle hükümete 
yüklendi. Expressen yazarı 
Magnus Falkehed da “Bizim 
Başbakanımızın diz çöküp 
Erdoğan’ın ayakkabılarını diş 
fırçasıyla boyaması, İsveç’in 
Ukrayna’ya dönmemesi için 
anlaşılabilir.” ifadesini kul-
landı. Eski Sosyal Demokrat 
hükümetinin Kalkınma Baka-
nı Pierre Schori ise “Türkiye 
ile yapılan bu anlaşma, İsveç 
için utanç verici.” dedi.

Isveç anlaşmaya uyacak
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Türkiye ile yapılan 
anlaşmaya ve iadelerle ilgili sözleşmeye uyacaklarını söyledi

YUNAN YUNAN 
MUHALEFETMUHALEFETii  

MUTSUZ!MUTSUZ!

VON der Leyen, 
Ukrayna’ya aday 
ülke statüsü verilme-

sinin ardından davet edildiği 
Ukrayna parlamentosuna 
videokonferans yöntemiyle 
hitap etti. Rusya’nın Ukray-
nalıları öldürmeye, şehirleri 
bombalamaya, buğdayını 
çalmaya devam ettiğini 
belirten von der Leyen, 
“Ne kadar sürerse sürsün, 
Ukrayna’yı desteklemeye 
devam edeceğiz. Siz galip 
gelene kadar biz dinlenme-
yeceğiz.” diye konuştu. Von 
der Leyen, savaş sırasında 
dahi devletin ve demokra-
tik kurumların işleyişine 
devam etmesinden övgüyle 
bahsederek, “AB’ye üyelik 
başvurunuz Rus işgalinden 
günler sonra geldi. Bize 
gerekli bilgiyi rekor sürede 
hızla sağladınız.” şeklinde 
konuştu. “Bugün öncelikle 
bu tarihi dönemeci, kararlı-
lığın zaferini kutlama günü-
dür.” ifadesini kullanan von 
der Leyen, “Ukrayna’nın 
yeniden inşası ve AB üyelik 
süreci birlikte yürüyecek.” 
dedi. Von der Leyen, şunla-
rı kaydetti:
“Bugün buraya çok basit bir 
mesajla geldim. Önünüzde 
uzun bir yol var ama AB 
bu karanlık savaş günle-
rinden üye olacağınız ana 
kadar her adımda yanınızda 
olacak. Ben Ukrayna’nın 
Avrupa geleceğine inanı-
yorum. Buna tek sebep de 
Ukraynalıların azmi.” AB 

Konseyi, 23-24 Haziran’daki 
liderler zirvesinde Ukray-
na’ya aday ülke statüsü 
vermişti.

Elektrik ihraç etmeye başla-
yabiliriz
Ukrayna Devlet Başkanı 
Volodimir Zelenskiy de 
ülkesinin 115 gün gibi rekor 
bir süre içerisinde aday ülke 
statüsü aldığını belirterek, 
AB’ye uyum için alınacak 
kararların uygulamasının 
gelecek nesillere daha iyi 
bir hayat verebilmek için 
sorumlulukları dahilinde 
olduğunu aktardı. Ukray-
na’nın AB’nin elektrik 
şebekesine dahil olduğunu 
anımsatan Zelenskiy, “Artık 
AB’ye elektrik ihraç etmeye 
başlayabiliriz.” dedi. Zelens-
kiy, AB’den “gümrük vizesiz 
rejim”, kara yolu taşımacılı-
ğının serbestleştirilmesi, AB 
ile ortak bir mobil dolaşım 
alanı oluşturarak roaming 
ücretlerinin iptali, AB 
dijital pazarına katılmak ve 
“endüstriyel vizesiz rejim” 
taleplerinin bulunduğunu 
kaydetti.

UKRAYNA’YA 
DESTEK SÖZÜ

BBC’NİN haberine 
göre, Avustralya Me-
teoroloji Dairesinden 

yapılan açıklamada, Nepean 
Nehri boyunca sel riskinin 
olabileceği ve bölgede etkili 
olan rüzgarların saatte 90 
kilometreye ulaşabileceği 
bildirildi. Yetkililer, şiddetli 
yağış ve sel baskını riskine 
karşı binlerce on kişinin 
tahliye edilmesi emri verdi. 
Yeni Güney Galler eyaleti 
Acil Durum Hizmetleri Ba-
kanı Stephanie Cooke, “Bu 
yaşamı tehdit eden acil bir 

durum, kıyı erozyonu, ani su 
baskınları ve nehir taşması 
gibi birden fazla tehlike ile 
karşı karşıyayız.” ifadesini 
kullandı. Kent sakinlerine 
gerekmediği sürece seyahat 
etmekten kaçınmaları çağrısı 
yapan Cooke, son 24 saatte 
83 kurtarma operasyonu 
gerçekleştirildiğini ve 3 
binden fazla yardım talebine 
yanıt verildiğini kaydetti. 
Dün gece geç saatlerde Batı 
Sidney’deki Warragamba 
Barajı’nın taşmaya başladığı 
bilgisi paylaşıldı.

Avustralya’nın Sidney kentinde, etkili olan şiddetli yağmur ve sel 
baskınları nedeniyle on binlerce kişinin tahliye edilmesi istendi

SIDNEY’I SIDNEY’I 
SEL VURDUSEL VURDU

DANİMARKA’NIN 
başkenti Kopenhag’da 
bulunan Amager bölge-

sindeki “Field’s” adlı AVM’de 
dün düzenlenen silahlı saldırıda 
3 kişinin öldüğü, 4 kişinin de ağır 
yaralandığı bildirildi. Kopenhag 
Polis Sözcüsü Soren Thomasse, 

saldırıda 3 kişi-
nin öldüğünü, 

2’si İsveç vatandaşı olmak üzere 
4 kişinin ise ağır yaralandığını 
kaydetti. Thomasse, çok sayıda 
hafif yaralının da bulunduğunu 
aktardı. Saldırı sonrası zanlının, 
kısa sürede yakalandığını belirten 
Thomasse, saldırının terör eylemi 
olmadığını vurguladı. 22 yaşındaki 

sanığın polis tarafından alınan ifa-
desinin kamuoyuna açıklanmadığı 
kaydedildi. Saldırıyı gören Dani-
marka’da yaşayan Türk vatandaşı 
Cihat Korkmaz, “Saldırgan, kızıl 
saçlı Danimarkalı biriydi. Bölgeye 
konser için gelen kızlar önünde 
kaçışıyordu, onlara ateş etmiyor-
du. Yabancı ve Müslümanlara 
yönelik ateş açıyordu.” dedi.

Danimarka şokta

İsrail ilk kez Fas’ta!
İSRAİL, ilk kez Fas’ta-
ki uluslararası bir aske-
ri tatbikatta gözlemci 

ülke olarak yer aldı. İsrail 
Başbakanlık Basın Ofisinden 
konuya ilişkin yazılı açıklama 
yapıldı Açıklamada, İsrail or-
dusu ve Savunma Bakanlığın-
dan yetkililerin, ABD Afrika 
Komutanlığı (AFRICOM) ve 
Fas Kraliyet Silahlı Kuvvet-
leri öncülüğünde düzenlenen 
“Afrika Aslanı 2022” tatbika-
tına ilk kez gözlemci olarak 
katıldığı belirtildi. İsrail’in 
tatbikata katılımının, İsrail 
ve Fas arasındaki güvenlik 
alanındaki ilişkileri güçlendir-
meye yönelik bir adım olduğu 
ve Fas ordusuna bağlı Terörle 

Mücadele Birimi’nin geçen 
yıl İsrail’de düzenlenen çok 
uluslu tatbikata katılımının 
devamı niteliğinde olduğu 
kaydedildi. Açıklamada, 
ayrıca “İki ülke arasındaki 
güvenlik ve savunma bağları; 
ekonomi, kültür, eğitim, atle-
tizm ve daha pek çok alanda 
kapsamlı ve gelişmiş bağların 
bir parçasıdır.” ifadelerine yer 
verildi.

İlişkilerde normalleşme
Eski ABD Başkanı Donald 
Trump, 10 Aralık 2020’de, ül-
kesinin Fas’ın Batı Sahra böl-
gesi üzerindeki egemenliğini 
tanıdığını ve bölgedeki Dahla 
kentinde bir ABD konsoloslu-
ğunun açılacağını duyurmuştu. 
Rabat yönetimi de aynı gün, 
2000 yılında askıya aldığı İsrail 
ile diplomatik ilişkilerini ye-
niden başlatma kararı almıştı. 
Fas, bu kararla Birleşik Arap 
Emirlikleri (BAE), Bahreyn 
ve Sudan’ın ardından İsrail ile 
yakın dönemde normalleşme 
anlaşmasına varan dördüncü 
Arap ülkesi olmuştu.
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İLK teklisiyle cesur 
ve yenilikçi, modern 
bir işe imzasını atan 

Hande Plak’a en büyük 
destek düzenlemeyi yapan 
Uğur Büyükçınar’dan 
geldi. Dinleyen herkesi 
kendine hayran bırakan 
ve aynı zamanda müzik 
öğretmenliği görevini de 

bir taraftan devam ettiren 
genç şarkıcı, yaz aylarına 
hızlı bir giriş yaptı. Son de-
rece güçlü lirikleri, akılda 
kalıcı, ritmik melodi yapısı 
ile ‘Kork’ Hande Plak’ın 
üretime hiç hız kesmeden 
devam edeceği dönemin 
ilk ürünü olarak müzik 
arşivlerinde yerini aldı. 

Kork; 2022 yılının en özel 
işlerinden biri. Şarkı, sözel 
olduğu kadar ses kısmının 
dizaynı konusunda usta 
ve ince bir işçiliğin ürünü. 
Klip yönetmenliğini Tol-
gahan Tombaş’ın yaptığı 
şarkının mix’ini Kerem 
Keskin mastering’ini Bu-
rak Sarıkaya üstlendi.
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Y urt dışında çalışma, yerleşim ve
aile vizesi başvurularında popü-
lerliği katlanarak artan ülkelerin

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

30 saatte açıklanıyor

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

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

Çok daha ekonomik

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

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

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

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

Okuryazarlık artacak 

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

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak 

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

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

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

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

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

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

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

Pekiştirmek istiyoruz 

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

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

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

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30 saatte açıklanıyor

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

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

Çok daha ekonomik

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

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

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

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

Okuryazarlık artacak 

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

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak 

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

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

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

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

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

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

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

Pekiştirmek istiyoruz 

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

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

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

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

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

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

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

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

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

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

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

‘Da Vinci Kids’ Tiktok YazFest’de 

Şarkıları birlikte söylediler

Simon Bolivar fırtına estirdi
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Alternatif sahnenin genç yıldızlarından Hande Plak Uğur Büyükçınar ile ortak-
lık yaptığı ilk teklisi ‘Kork’ video klibiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı

KARMA SERGiDE 
SANAT VAR

KADINLAR DA 
RAP SOYLER!

Sanatla iç içe etkinlikleriyle bölgenin cazibe merkezi olan 
Grand Hyatt İstanbul, Ressam Samantha Louise Emery, Ressam 
Dilek Uzunoğlu Örs ve Heykeltıraş Aslışah Erdem’in eserlerin-
den oluşan karma bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Sergi 31 
Ağustos tarihine kadar Grand Hyatt İstanbul’da görülebilir

İstanbul’un merkezinde heyecan 
verici şehir hayatını dinlendirici bir 
inziva ile harmanlayan Grand Hyatt 

İstanbul, sanatla iç içe etkinlikleriyle de 
bölgenin cazibe merkezi olmaya devam 
ediyor. Ressam Samantha Louise 
Emery bilinçdışının gücünü öne çıka-
ran sürrealist eserleri, Dilek Uzunoğlu 
Örs’ün yaz aylarında bir araya gelen 
ateş ve suyun karşıtlığını yansıtan 
eserleri ile Aslışah Erdem’in mermerit 
döküm ve taş heykelleri Grand Hyatt 
İstanbul’da düzenlenen bir sergiyle sa-
natseverlerle buluştu. Üç özgün sanat-
çıyı bir araya getiren sergi, 31 Ağustos 
tarihine kadar Grand Hyatt İstanbul’da 
görülebilir.

Sürreal bir perspektif
İngiltere’de doğup, Kanada’da yetişmiş 
Türkiye’de yaşayan bir çağdaş multi-
medya sanatçısı olan Samantha Louise 
Emery, sergide yer alan yağlı ve akrilik 
tablolarıyla doğanın ve kadının içindeki 
güzellik ve feminen ruha olan tutkusu-
nu yansıtıyor. Sanatçı, sanatseverlere 
mistik ritimleri her tuvalde tonlar ve 
konturlar yoluyla keşfetme imkanı 
sunuyor.  Son dönemde yaratıcı enerji-
sini, kadınların pozitif güçlerini temsil 
eden IKONA projesine yönlendiren 
Emery, aynı zamanda feminen ilhamlı 
rüyalardaki bilinçaltının gücünü öne 
çıkaran yağlı ve akrilik sürreal tablolar 
da üretiyor.

Dilek Uzunoğlu Örs’ün Grand Hyatt 
İstanbul ziyaretçileri için özel olarak 
hazırladığı seçki, doku ve renkten, kul-
lanılan malzemeye kadar yaz ayların-
daki karşıtlığı yansıtıyor.  Sanatçı “Yaz 
olunca her insan ateşini söndürmek için 
denize, suya ulaşmaya çalışıyor. Bu özel 
yaz koleksiyonda ateş ve su karşılaşa-
cak” diyor. 

Sıra dışı heykeller
Hayatı ve eserlerini sürreal bir pencere-
den yorumlayan Aslışah Erdem, insan 
yaşamını konu alarak, duyguları el ve 
tavşan formu üzerinden sanatseverlere 
aktarıyor. Duyguyu eserlerine yansıtır-
ken portreden, mimiklerden, insan be-
deninin detaylarından uzaklaşıp, ellerin 
ve parmakların ifade gücünü kullanan 
sanatçı, “Bedenimiz üzerinde elleri-
mizin duygu ve düşüncelerimizi somut 
olarak temsil edebilen, birer kukla gibi 
olduğunu düşünüyorum. Duyguyu izle-
yiciye aktarmak için portreden, mimik-
lerden, insan bedeninin detaylarından 
uzaklaşıp, ellerin ve parmakların ifade 
gücünü kullanıyorum” diyor. Aslışah 
Erdem üretim sürecini ise şöyle anlatı-
yor: “Üretim sürecim insan yaşamında-
ki duygusal problemleri çözdüğüm bir 
denklem benim için. Üretim pratiğim-
de; içimde yaşadığım duyguları dışarıda 
arayıp, bulduklarımı inceleyerek önce 
konuyu analiz ediyorum. Sonrasında 
problemi dışardan içeriye doğru çözüm-
leyerek somutlaştırıyorum. Heykellerim 
ise çıkan sonuç oluyor.”

SEMANUR POLAT

KARİYERİNDE 
emin adımlarla 
ilerleyen Aslı Sivri, 
kendine has tarzı 
ile kaydettiği Ne 
Dersen De şarkı-
sında yaz enerjisini 
müzikseverlere 
geçiriyor.   Söz ve 
müziği Fari’ye,düzenlemesi 
ise Sezer Dinç’e ait olan 
şarkının klip çekimi için 
Engin Niyazioğlu yönet-
menliğinde ve Emre Celal 
Demir görüntü yönetmen-
liğinde kamera karşısına 
geçen Aslı Sivri, klipte 
kendi benliğini arayan 
bir kadını canlandırıyor. 
Klipteki motosiklet sahne-
sinde ise talihsiz bir kaza 
yaşayarak motosikletten 
düşen sanatçı, kolundaki ve 
dizindeki yaralara rağmen 
klibi tamamladı. 

Bol bol dans edeceksiniz
Genç ve güzel sanatçı Aslı 
Sivri, yeni şarkısı ile ilgili 
heyecanını ise şu sözlerle 
dile getirdi: ‘’‘Ne Dersen De’ 
benim için tekrar bir başlan-
gıç yapmak gibi oldu çünkü 
uzun bir aradan sonra içimi 

ısıtan bir proje bulabildim. 
Üzerinde aylarca çalışma 
yaparak projeyi daha iyiye 
götürmeyi amaçladık ve 
bunu da başardığımızı 
düşünüyorum. Aldığımız 
her kayıtta, eklediğimiz her 
detayda, önünde sonunda 
ortaya harika bir şey çı-
kacağını biliyordum. Her 
seferinde söylerken yüzümü 
güldüren ve neşemin aslında 
sesime de yansıdığı bir şarkı 
oldu. Dinleyenler eminim 
söylerken gülümsediğimi 
hissedebileceklerdir. Ben 
yaptığımız işle gurur duyu-
yorum. Yazın hitini yapmayı 
başardığımızı düşünüyorum. 
Umarım dinleyen herkes çok 
eğlenir ve çok beğenir. Bol 
danslı dinlemeler herkese!’’  
Aslı Sivri’nin yeni teklisi ‘’Ne 
Dersen De’’ ve klibi, ETL 
Records etiketiyle tüm diji-
tal platformlarda yayında!

Sıra dışı tarzı ve benzersiz sesi ile kadın rap sanat-
çıları arasında fark yaratan RUBY (Zeynep Serter), 
ilk kez yayınlanacak olan Günah adlı EP çalışmasını 
8 Temmuz’da sevenleri ile buluşturacak. 4 şarkıdan 
oluşan çalışma, tüm dijital platformda yerini alacak

Artık Türkçe söyleyecek!
DÜNYANIN en önemli müzik ülkele-
rinden biri olan İsveç’te uzun yıllardır 
yaşayan ve müzikal eğitimini orada 

tamamlayan Serkan Mai, artık kendi dilinde 
müzik yapmaya karar verdi. İsveç’te İngilizce 
ve İsveççe şarkılarını yayınlayan ve büyük 
beğeni toplayan Serkan Mai, Sony Müzik’in 
de desteğiyle Türkiye’ye geldi. Farklı ses 
tonu ve kendine has tarzı ile dikkat çeken 
Serkan Mai, “Södra Teatern”, “Scala Te-
atern” gibi İsveç’in en büyük sahnelerinde 
konserler verdi ve “İsveç Sahne Sanatları” 
ödüllerinde yılın en iyi performans ödülü 
gibi birçok ödüle layık görüldü.

Önemli isimlerle çalıştı
Serkan Mai, Sting, Santana ve Kelly Clark-
son gibi dünyaca ünlü isimlerle çalışan 
aranjör Mats Valentin ile tanıştıktan ve 
çalıştıktan sonra şarkılarını Türkçe’ye 
çevirmeye başladı. İsveç’in dünyaca ünlü 
yönetmeni Hans Marklund ile de çalışan 
Mai, Hans’ın tavsiyelerine uyarak 
Türkçe şarkı söylemeye karar verdi. 
Serkan Mai’nin Türkçe’ye çevirdiği 
birçok eserinden biri olan “Sabır” 1 
Temmuz Cuma günü Sony Müzik 
etiketiyle yayında olacak.

Genç ve başarılı müzisyen Serkan Mai, ilk Türkçe çalışması 
“Sabır”ı Sony Müzik etiketiyle müzikseverlerle buluşturuyor

Ne dersen de Ne dersen de 
güzel şarkı!güzel şarkı!

HENÜZ 21 yaşında 
olan genç yetenek 
RUBY, geleceğin 

umut vaad eden kadın sanat-
çıları arasında yerini alıyor. 
Tüm çalışmaları M.O.B. En-
tertainment tarafından yürü-
tülen genç yetenek, EP çalış-
masında yer alan “Günah” 
ve “Rubyboi” şarkıları için 
de klip hazırlıklarına devam 
ediyor. Ayrıca, Günah şar-

kısına eşlik eden female MC 
“Hazel” çalışmanın video 
klibinde de yer alarak fark 
yaratan bir proje olacağının 
sinyallerini veriyor. Çok kısa 
sürede müzik severlerin il-
gisini çeken sanatçının uzun 
süredir üzerinde çalıştığı 4 
parçadan oluşan EP çalış-
ması ise 8 Temmuz tarihinde 
tüm müzik platformlarında 
yer alacak.

TAYLAN DAŞDÖĞEN

Türkçe R&B müziğin genç ve 
başarılı temsilcilerinden Aslı 
Sivri, dikkatleri üzerine çektiği 
ilk çalışması ‘’Yara’’ şarkısının 
ardından şimdi de ‘’Ne Dersen 
De’’ isimli yepyeni şarkısını 
dinleyicilerle buluşturdu

Demet’ten tangolar
DEMET Tekin, bugü-
ne kadar ,”Bir Demet 
İlahi” “Demet Nağme” 

“Demet’in Çocuk Şarkıları”, 
“Bir Demet Anadolu” “De-
met Nağme 2” “İki Yaka Bir 
Demet” (Türkçe ve Yunanca) 
ve en son çıkardığı “Demet’in 
Tangoları “ adlı albümü ile 
çalışmalarındaki çeşitliği 
müzikseverlerin beğenisine 
sunuyor.

Besteci , söz yazarı yorum-

cu kimliği ile eserler üreten 
sanatçı müzikteki bu çeşitliği 
sevdiğini ve üretmeye farklı 
çalışmalarla devam edece-
ğini söylüyor. Geçtiğimiz ay 
yayınlanan Prof. Dr. Emine 
Gürsoy Naskalı’nın geçmişten 
günümüze Tango şarkıları 
derlendiği “Tango Kitabı” ese-
rinde sözü ve müziği  Demet 
Tekin’e ait olan “Demet’in 
Tangoları” albümünde yer 
alan 10 tango şarkıya yer ver-

di. Tango melodilerine günü-
müze taşıyan albümünün bu 
kitapta yer almasından gurur 
duyduğunu söyleyen Demet 
Tekin : “Tango müziğine ilgi 
duyanların okuyacağı bu ki-
tapta eserlerimle ilgili bilginin 
yer almasına çok sevindim. 
Emine Gürsoy Naskalı hoca-
ma çok teşekkürlerimi ileti-
yorum. Ürettiğimiz eserlerin 
genç kuşağa hizmet etmesi 
beni çok mutlu eder” dedi.



BENFICA’YLA 2024 yılına kadar söz-
leşmesi bulunmasına rağmen ayrılık kara-

rı alan Seferovic’le, Galatasaray’a ek olarak 
Italya’dan da kulüpler ilgileniyor. Benfica’nın, 

8 milyon Euro kadro değeri bulunan oyuncu 
için minimum 6 milyon Euro bonservis 

bedeli talep ettiği, Galatasaray’ın da 
taksitli ödemek koşuluyla, 4 milyon 

Euro bandına kadar çıkmaya 
olumlu baktığı ifade 

edildi.

Yeni bir yönetim ve teknik 
direktörle 2022-23 sezonu-
na giriş yapmaya hazırla-

nan Galatasaray , birçok bölgede 
transfer operasyonuna başlamıştı. 
Savunma ve orta alan için temas-
larını sürdüren idareciler, teknik 
direktör Okan Buruk’un talebi 
sonrasında forvet için de büyük bir 
operasyon başlattı. Cim Bom, bu 
sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş ’ın da 
gündemine gelen Haris Seferovic 
için girişimlerine hız verdi. Benfica 
formasıyla geçen sezon 15 maçta 5 
gol ve 2 asistlik performans ortaya 

koyan 30 yaşındaki forvet için Porte-
kiz ekibi ve oyuncunun menajeriyle 
yapılan görüşmelerde önemli aşama 
kaydedildi.

Gol krallıkları var
Benfica formasıyla 2018-19 sezonun-
da attığı 23 golle krallık tacını takan 
Seferovic, yine aynı sezonda Isviçre 
milli takımıyla UEFA Uluslar Ligi 
A Grubu’nda rakip fileleri 5 kez 
sarsıp, bu kulvarda da en skorer isim 
olmuştu. 17 yaş altı Dünya Kupası’n-
da 2009 yılında 5 gol atan Seferovic, 
burada da en çok rakip fileleri sar-

san 
isim 

olmayı ba-
şarmıştı. Benfica 

formasıyla 2018-19’da 
sezonun oyuncusu seçilen Seferovic, 
bir Portekiz Ligi şampiyonluğu, 2 
Portekiz Süper Kupası kaldırdı.

Sarı-Kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk’un talebi sonrasında forvet 
transferine de hız verdi. Yönetim, Benfica’dan ayrılığa yeşil ışık yakan, 
İsviçreli golcü Haris Seferovic’i kadrosuna katmak için atağa kalktı

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 

KARA Kartal’da Rıdvan Yılmaz’ın 
durumu belirsizliğini 
korurken genç sol bek 

eğer yurt dışı kampından önce 
imza atmazsa, kampa katılacak. 
Kara Kartal’da Rıdvan Yılmaz’ın 
durumu belirsizliğini korurken 
genç sol bek eğer yurt dışı 
kampından önce imza atmazsa, 
kampa katılacak.

Yaşanan belirsizliğe karşın 

Frankfurt yerel basını, Rıdvan Yılmaz’ın 
yakında imza atacağını ve teknik 
direktör Oliver Glasner’in elinde-
ki önemli potansiyellerden biri 
olacağını duyurdu. Beşiktaş ’ın 6.5 
milyon Euro artı bir sonraki satış-
tan yüzde 20 pay karşılığında Eint-
racht Frankfurt’la anlaştığı Rıdvan 
Yılmaz’ın bonservis bedeli taksitle 
ödenmek istenirken, Beşiktaş ise 
peşin talep ediyor.

SON KARAR SON KARAR 
SEFEROVICSEFEROVIC

5 TEMMUZ 2022 SALI

Kulübü, 6 milyon Kulübü, 6 milyon 
Euro istiyorEuro istiyor

Rıdvan’ın durumu belirsiz

MESUT AYRILABILIR
Fransızlar peşinde

ISCO HAMLESI

TEK HEDEF 
BASARI

FENERBAHÇE ‘de 
uzun süredir kadro dışı 
olan Mesut Özil, her ne 

olursa olsun takımdan ayrılmayı 
düşünmüyordu. Yeni teknik 
direktör Jorge Jesus’un da şans 
vermeyeceğini açıkladığı Mesut 
konusunda yaşanan son geliş-
meler bardağı taşırdı. Her ne 
kadar kadro dışı kalsa da her 
platformda hem Mesut Özil 
hem de menajeri, Fenerbahçe 
ile olan sözleşmelerini tamamla-
yacaklarını belirtiyordu. Ancak 
geçtiğimiz günlerde Başkan Ali 
Koç ile görüşen Mesut Özil için 
işler hiç de istendiği gibi gitme-
di. Başkan Koç’a takımdan ay-
rılmak istemediğini belirten Me-
sut, affedilmesi halinde elinden 
geleni yapacağını söylemişti. Ali 

Koç ise kararının kati olduğunu 
ve asla geri adım atılmayacağını 
yıldız oyuncuya iletmişti. Mesut, 
sözleşme feshi ve ayrılık için 
ikna edilmeye çalışıldı.

ABD yolcusu
Son olarak Fenerbahçe’nin 
kamp kadrosuna alınmayan 
ve lisansının yeni sezon öncesi 
çıkarılmama kararı alınması 
Mesut Özil için bardağı taşıran 
son damla oldu. Inadı kırılan 
33 yaşındaki oyuncu, ayrılık 
ihtimalini düşünmeye başla-
dı. MLS’ten birçok talibi olan 
yıldızın menajerInin söz konusu 
ekiplerle dirsek teması kurduğu 
öğrenildi. Fenerbahçe kapısı ka-
panan Mesut, yoluna ABD’de 
devam etmek istiyor.

Fenerbahçe’den ayrılmayı düşünmeyen Mesut Özil, yaşanan son gelişmeler 
sonrası artık pes etti. Başkan Ali Koç tarafından kesinlikle kadroda düşünül-
mediğine ikna olan Mesut Özil, ayrılık için menajerine talimatı verdi

KIRMIZI beyazlı ekibin 
başarılı futbolcusu Uğur 
Çiftçi, Bolu kampında açık-

lamalarda bulundu. Demir Grup 
Sivasspor ile sözleşmesini 4 yıl 
daha uzattığı için çok mutlu oldu-
ğunu söyleyen Uğur Çiftçi, “Doğ-
duğum şehre hizmet etmek ayrı bir 
mutluluk. Sivasspor ile bütünleştim 
ve bu kulüp artık evim gibi. Burada 
iyi oynadıkça mutlu oluyorum. Ben 
bu şehrin evladıyım” dedi. 
Geçen sezon lige iyi başlayama-
dıklarını ancak Türkiye Kupası’nı 
kazanarak büyük bir başarıya imza 
attıklarını söyleyen Çiftçi, “Avru-
pa’da ve ligde çok maç oynadık. 
Ligde istediğimiz sıralamada bulu-

namadık. Ziraat Türkiye Kupası’nı 
kazanırsak büyük bir başarıya imza 
atacağımızı biliyorduk ve kupayı 
kazandık. Iyi bir sezon geçirdik 
diyebiliriz kupayı kazandığımız 
için. Sivasspor tarihinde ve kendi 
kariyerimde kupam yoktu. Türkiye 
Kupası’nı kazandığımız için çok 
mutluyuz. Önümüzde Süper Kupa 
maçı var. Iyi hazırlanıyoruz bu 
maça. Inşallah Süper Kupa’yı da 
kazanarak 2 kupa ile devam etmek 
istiyoruz.” diye konuştu.

Türkiye’yi temsil edeceğiz
3 sezondur üst üste Avrupa 
gitmenin büyük bir başarı olduğu-
nu kaydeden Çiftçi, “Baktığımız 

zaman Avrupa giden takımlar bir 
sezon sonra başarısız oluyor ama 
biz üst üste Avrupa giderek ülke 
puanına katkıda bulunduk. Çok 
iyi bir iş başardık. Bu sene de hem 
ülke puanına katkı sağlamak hem 
de Sivasspor’u Avrupa’da daha iyi 
temsil etmek istiyoruz. Avrupa’da 
başarılı olmak istiyoruz. Sakatsız, 
kazasız, belasız bir sezon geçirmek, 
bütün maçlarda oynamak istiyo-
rum. Oynadığımız maçlarda gol, 
asist ya da daha iyi savunma yapa-
rak takımımıza katkı sağlamak isti-
yorum. Hedeflerimin arasında milli 
takıma gitmek de var. Sivasspor 
olarak da ligi daha yukarılarda 
bitirmek istiyoruz” dedi.  DHA

Süper Lig ekiplerinden 
Demir Grup Sivasspor’un 
başarılı futbolcusu Uğur 
Çiftçi, “Bu sene de hem 
ülke puanına katkı sağla-
mak hem de Sivasspor’u 
Avrupa’da daha iyi 
temsil etmek istiyoruz. 
Avrupa’da başarılı olmak 
istiyoruz” dedi

YENI sezon öncesinde Diagne ile 
vedalaşmaya hazırlanan Galatasa-
ray ’da takımın diğer bir golcüsü 

Mostafa Mohamed’e Fransız kulüplerinin 

ilgisi devam ediyor. 10 Temmuz’a kadar 
Zamalek kulübüne 4 milyon dolar ödeyip 
oyuncunun bonservis problemini de 
ortadan kaldıracak olan sarı kırmızılılar, 
Mısırlı futbolcu konusunda, Avrupa’dan 
gelecek tekliflere göre hareket edecek.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimin-
de Mostafa Mohamed’in, Galatasaray’da 
daha iyi performans sergileyip olumlu 
işlere imza atacağına inanan sarı kırmızı-
lılar, istedikleri düzeyde teklif gelmezse 
golcü futbolcuyu bırakmayacak. Özellikle 
Toulouse’un 2 aydır kadrosuna katmak 
istediği 24 yaşındaki için Galatasaray, 
10 milyon Euro’nun altında bir rakama 
masaya oturmayı düşünmüyor. 

Galatasaray, Fransız kulüplerinin istediği Mısırlı golcünün fiyatını belirledi. Mostafa Moha-
med’in yeni teknik direktör Okan Buruk yönetiminde daha iyi performans sergileyeceğine 
inanan sarı kırmızılı yönetim, istediği düzeyde teklif gelmezse golcü futbolcuyu bırakmayacak

TRANSFER dönemi başladığından beri 
onlarca oyuncuyla ilgili önemli iddialar 
ortaya atıldı. Ispanya’dan gelen son haber 
ise fazlasıyla heyecan yarattı. AS Gazetesi, 
2013’ten beri formasını giydiği Real Mad-
rid’den ayrılan Isco’nun geleceğiyle ilgili 
bir haber yaptı. 30 yaşındaki dünyaca ünlü 
yıldızın, Ortadoğu’dan gelen teklifleri dü-
şünmeden geri çevirdiği belirtildi. Roma ve 
Newcastle’ın Isco için devrede olduğunu ya-
zan AS’ın asıl bombası ise Fenerbahçe ’nin 
de Ispanyol orta saha oyuncusuyla yakından 
ilgilendiğini yazması oldu.

Newcastle favori ama!
AS’ın haberinde yer almasa da Galatasaray 
’ın da Isco’nun şartlarını soruşturduğu ve 
bu transferde istekli olduğu öne sürüldü! 
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın peşinde 
olduğu 30 yaşındaki yıldız için avantajlı 
görünen takım, Suudi sermayesini arkası-
na alan Newcastle. Ancak Ingiliz ekibinin 
önceliği de Lyon’un yıldızı Lucas Paqueta... 
Isco, Real Madrid’de yıllarca yedek bekle-
di. Bu nedenle dünyaca ünlü yıldız için yeni 
takımıyla ilgili kararını verirken düzenli oy-
nama durumunun önemli bir etken olacağı 
öğrenildi.

AS Gazetesi, Real Madrid’den ayrılan ve bonservisi elinde olan dünyaca 
ünlü yıldız Isco için Fenerbahçe’nin devrede olduğunu yazdı. Haberde, 
Roma ve Newcastle’ın da İspanyol oyuncuyla ilgilendiği belirtildi. Bir 
diğer iddia ise Galatasaray’ın da bu transfer için harekete geçtiği yönünde

TRABZOS-
NPOR’UN kad-
rosuna katmak istediği Umut 

Bozok, aldığı teklifleri tek tek geri çevi-
rirken, Galatasaray’ı beklemeye devam 
ediyor. Sarı-Kırmızılılar’ın forvet rotas-
yonunda yapacağı değişimin ardından, 
görüşmelerin hızlanacağı ifade ediliyor. 

Önce Diagne’yle yollarını ayırmayı 
planlayan Aslan, ardından Mohamed 
için gelen teklifleri değerlendirecek. 
Forvete herhalükârda bir yerli takviye 
yapılacak. Bu ismin de Umut Bo-
zok’tan başkası olması beklenmiyor.

Varsa yoksa Cimbom!

‘DOĞDUĞUM 
‘DOĞDUĞUM 

ŞEHRE HIZMET 
ŞEHRE HIZMET 

ETMEK AYRI BIR 
ETMEK AYRI BIR 

MUTLULUK’
MUTLULUK’



ARDA Güler ile ilgili görüşleri sorulan 
Emre Mor, “Birlikte çok antrenman 

yapma fırsatı bulamadık ama ge-
çen sezon takip ediyordum. 

Takımda çok iyi oyuncu-
lar var. Arda’da benim 
ilk geldiğim zamanı 
görüyorum. O’na şüp-
hesiz yardımcı olaca-
ğım. Benim yaptığım 
hataları yapmaması 
konusunda kendi 

tecrübelerimi 
ona aktara-

cağım. İn-
sanlara 
yardım 
etme-
yi bu 
anlamda 

sevi-

yorum” şeklinde konuştu. Emre Mor, 
“Fenerbahçe gibi büyük camialarda 
daima baskı olur. Bizler de her antren-
manımızı sıkı şekilde yapıyoruz hazır 
olmak adına” diyerek, “Kalitemizle 
bunun üstesinden gelebiliriz ama man-
talite de çok önemli. Geçen yıl sezon 
içinde tüm takımlar birbirini yenebildi. 
Daha küçük takımlara karşı oynarken 
de konsantre olmanız gerekiyor. Şans ve 
ihtimaller orada duruyor. Umarım hem 
Şampiyonlar Ligi hem de ligde başarılı 
sonuçlar elde edebiliriz. Her zaman 
bunların olup olmayacağını bilmiyorum. 
Arda çok kaliteli oyuncu. Benim gibi bu 
hareketleri, oyun şeklini seven oyuncu. 
Birlikte oynarsak elbette göreceğiz. 
Oynama stilim belli, oynarken taraftar-
lara keyif verdiğimi düşünüyorum. Bu 
oyun şeklimi değiştirmeyeceğim elbette” 
ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE, hazırlıklarını 
akşam saatlerinde yaptığı çalışma 
ile sürdürdü. Teknik direktör Jorge 

Jesus yönetiminde kamp yapılan otelin 
sahasında çalışmalarına devam eden 
Fenerbahçe’de idman öncesinde Partizan 
maçının toplantısı yapıldı. Daha sonra 
sahada yer alan oyuncular, ısınma ve koşu 
hareketlerinin ardından koordinasyon 
çalışması gerçekleştirdi. 5’e 2 top kapma 
ve pas çalışmasıyla devam eden antren-
manın basına kapalı bölümünde ise taktik 
çalışmalar yapıldı.Fenerbahçeli taraftarlar 
da sarı-lacivertli takımın idmanını takip 
etti. Jesus’un selamladığı taraftarlar bu 
sene şampiyon olacaklarına inandıklarını 
söyledi. Bern’den 180 kilometre yol gel-
diklerini dile getiren Fenerbahçeli taraftar 
Ercan Özmen, “Fenerbahçemizi özledik 
ve onlar için geldik. Artık inşallah şampi-
yonluk özlemi biter. Bu sezonu şampiyon 
olarak bitiririz inşallah” dedi.

Şampiyon olacağız
Viyana’dan geldiğini dile getiren Orhan 

Ahi, ”Takımımızı desteklemek için 2 saat-
lik yoldan geldik. Her sene takım geldiğin-
de yanlarında oluyoruz. Her zaman maça, 
stada gidemesek de hep buradayız. Bu 
sezon için de çok umutluyuz. Yıllar sonra 
şampiyonluk bekliyoruz. Bu sene daha da 
umutluyuz, takımımızın morali için buraya 
geldik ve heyecanlıyız. Büyük bir hocamız 
var. Jesus gibi bir teknik direktör geldi, 
çok gururluyuz. Bu sene şampiyonluk için 
elimizden gelen bütün imkanları zorlaya-
cağımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Fenerbahçe ayrı bir özlem
Slovenya’nın Maribor kentinden ailece 
Fenerbahçe’nin idmanı için geldiklerini 
dile getiren Mahmut Savaş ise “Fenerbah-
çe bizim için bir özlem. Onların buraya 
geldiklerini duyunca destek olmak için 
idmana geldik.  Her sene şampiyonluğu 
umut ediyoruz. İnşallah bu sene şampiyon 
olacağız, inanıyoruz” ifadelerini kullan-
dı. Öte yandan taraftarlar antrenmanın 
bitmesinin ardından futbolculara forma 
imzalattı ve fotoğraf çekildi.

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

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

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

YANAL’IN  
KARİYERİ

*
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Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’nın Graz kentinde
sürdüren Fenerbahçe’yi taraftarları yalnız bırakmadı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport 
TAV Antalyaspor, Boffin, Güray Vural ve 
Fernando Martins ile sözleşme uzattı

SÜPER Lig’de geçtiğimiz sezon 
gösterdiği performansla dikkat-
leri üzerine çeken Fraport TAV 

Antalyaspor, 2022-2023 sezonunun 
hazırlıklarını sürdürürken, transfer 
çalışmalarına da devam ediyor. Kırmı-
zı-beyazlı ekip dış transferde kadrosuna 
İstanbulspor’dan Alperen Uysal, Göz-
tepe’den Soner Aydoğdu ve Werder 
Bremen’den ayrılan Ömer Toprak’ı ka-
tarken, iç transferde de takım kaptanı 
Hakan Özmert ile sözleşme yenilemiş-
ti. Antalyaspor, sözleşmesi biten Bel-
çikalı kaleci Boffin’in yanı sıra 1 yıllık 
daha sözleşmesi bulunan Güray Vural ve 
geçtiğimiz sezonun devre arasında takıma 
kazandırılan, gösterdiği performansla da 
birçok takımın transfer listesine giren Bre-
zilyalı Fernando Martins ile sözleşme uzattı. 
Akdeniz temsilcisi Antalyaspor, 3 oyuncu için 
yarın saat 13.00’da Atilla Vehbi Konuk Tesis-
leri’nde imza töreni düzenleyecek.

Fernando gözde oldu
Geçtiğimiz sezonun devre arasında sürpriz bir 
şekilde Antalyaspor ile sözleşme imzalayan 
30 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu 
Fernando Martins, 17 lig ve 1 Türkiye Kupası 
maçında yeşil zemine çıktı. Fernando Martins, 
ligdeki maçlarda 4 gol ve 4 asistle takımına 
büyük katkı sağlarken, ortaya koyduğu oyunla 
da birçok takımın dikkatini üzerine çekti. 
Sezonun sona ermesiyle adı transfer dediko-
nularına karışan Fernando Martins, takımıyla 
sözleşme uzattı.

Önemli istatistikler
2017-2018 sezonun devre arasında imza attığı 
Antalyaspor ile başarılı performans sergileyen 
35 yaşındaki Belçikalı kaleci Boffin, geçtiği-
miz sezon 38 maçta forma giyerken 3 bin 450 
dakika sahada 
kaldı. Geçtiğimiz 
sezonun başında 
Gaziantep FK’dan 
transfer edilen 34 
yaşındaki sol bek 
oyuncusu kırmı-
zı-beyazlılarla 
36 lig, 4 Türkiye 
Kupası ve TFF 
Süper Kupa olmak 
üzere toplam 
41 maçta forma 
terletti. Vural, bu 
maçlarda 1 kez gol 
sevinci yaşarken 
6’sı lig, 2’si Tür-
kiye Kupası’nda 
olmak üzere 8’de 
asiste imza attı.

ANTALYA’DA 
emin adımlar

Arda çok kaliteli bir oyuncu

EMRE MOREMRE MOR  
ÖRNEK OLACAK!ÖRNEK OLACAK!

Yeni sezon hazırlıkları-
nı Avusturya’nın Graz 
kentinde sürdüren Fe-

nerbahçe’de yeni transfer Emre 
Mor, açıklamalarda bulundu.  
Zor ve sıkı bir şekilde çalışmala-
rın sürdüğünü dile getiren Emre 
Mor, “Birkaç gün önce buraday-
dım benim açımdan sonradan 
gelip idman temposuna adapte 

olmak zor oluyor ama şu an 
itibarıyla iyi gidiyor. Hazırlık 
maçlarında iyi performanslar 
ortaya koyduk. İyi ilerledi-
ğimizi düşünüyorum” diye 
konuştu. 

Fenerbahçe’yi çok istedi
Çok mutlu hissettiğini 
kaydeden Emre Mor, “Bir 
önceki röportajda söyle-
diğim gibi geçen sezon bir 
plan oluşturulmuştu ve 
bu plan Fenerbahçe’ye 
gidebilmekti. Planım 

belliydi, ben de bu doğrultuda 
hareket ettim ve odaklandım. 
Gerçekleştiği için çok mutluyum. 
Türkiye’de oynamak istediğim 
tek kulüp Fenerbahçe’ydi. İyi bir 
şekilde Fenerbahçe’ye katkı sağ-
lamak istiyorum, ta ki bir sonraki 
seviyeye ulaşana kadar” şeklinde 
konuştu.

Kendimi geliştireceğim
Profesyonel futbol oynamaya 
başlandığında kalitenin futbolcu-
yu yukarıya çıkaracak tek unsur 
olduğunu dile getiren Emre Mor, 
“Mental olarak kendinizi hazır 
halde bulundurmanız gerekiyor 
ki bende bu açıdan eksiklik vardı. 
Bana da bu oldu ama bunu değiş-
tirmeyi başardığımı düşünüyorum. 
Göstereceğim en iyi performansa 
dönebilmek için geçen sene elim-
den gelenin en iyisini yaptım ve 

sadece buna odaklandım. Çalış-
tığım insanlar doğru insanlardı. 
Yeniden doğmak ve o performan-
sa erişmek istiyordum. Bunda da 
başarılı olduğumu düşünüyorum. 
Mental olarak kendimi geliştirdi-
ğimi düşünüyorum. Şu an kendimi 
daha olgun hissettiğimi söyleyebi-
lirim. Milli takımı tabii ki özle-
dim” dedi.

Volkan Demirel’e övgüler dizdi
Emre Mor, Volkan Demirel’in ge-
lişmesinde büyük etkisi olduğunu 
söyleyerek, “Karagümrük’e gitti-
ğimde çok fit değildim, bu bir sabır 
süreciydi ve bunun sonucunda 
olumlu bir süreç gerçekleşti. Bazen 
hocalarla iyi uyum yaklarsınız ve 
ortaya başarı çıkar, Volkan hocayla 
da böyle oldu. Biz harika bir uyum 
yakaladık, başarımdaki en büyük 
sebeplerden birisi onunla çalış-
maktı. Tekrardan teşekkür etmek 
istiyorum. Karagümrük’e gelme-
den önce hoca benim zor oyuncu 
olduğumla alakalı şeyler duymuş 
ama beni tanıdıktan sonra bunların 
doğru olmadığını bana söylemişti. 
Volkan hoca bana her gün sen iyi 
futbolcusun gibi cümleler kurmadı, 
daha çok futbol oynamama izin 
verdi ve beni bu noktada destekle-
di. Benim de ihtiyacım olan nokta 
buydu” şeklinde konuştu. 

Rekabet olması güzel bir şey
Fenerbahçe gibi camialarda 
rekabet olmasının normal oldu-
ğunu vurgulayan Emre Mor, “Tek 
oyuncuyla sezon  devam ettirmez 
büyük kulüpler. Çok maç var, 
herkes fırsat bulacak ama benim 
açımdan problem teşkil etmiyor. 
Ben rekabete açığım, futbolun 
zor tarafı bu. Rekabet olmasa tek 
oyuncu sezon boyu oynar, ortaya 
zorluk çıkmazdı” dedi. DHA

Fenerbahçeli futbolcu Emre Mor, “Arda Güler’e şüphe-
siz yardımcı olacağım. Benim yaptığım hataları yapma-
ması konusunda kendi tecrübelerimi ona aktaracağım. 
İnsanlara yardım etmeyi bu anlamda seviyorum” dedi

FENERBAHÇE KEYIFLI

Başpehlivan Cengizhan Şimşek
EDIRNE’DE 661’incisi dü-
zenlenen Kırkpınar Yağlı 
Güreşleri’nde başpehlivan-

lığı finalde Mustafa Taş’ı yenen 
Cengizhan Şimşek kazandı. Er 
Meydanı’ndan başpehlivan çıkan 
Şimşek’e altın kemerini Gençlik 
ve Spor Bakanı Mehmet Muhar-
rem Kasapoğlu taktı. Edirne’de 
bu yıl 661’incisi düzenlenen Tarihi 
Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin 
başpehlivanlık finalinde Mustafa 
Taş ile Cengizhan Şimşek karşı 
karşıya geldi. Finale Salih Dorum, 
Faruk Akkoyun, Osman Aynur, 
Hüseyin Gümüşalan ve Ertuğrul 
Dağdeviren’i yenerek çıkan Mus-
tafa Taş ile finale Mederes Saltık, 
Orhan Okulu, Tanju Gemici ve 
İsmail Balaban’ı yenerek çıkan 
Cengizhan Şimşek arasındaki 
maç, karşılıklı hareketlerle geçti. 
Güreşin ilerleyen dakikalarında 

hakem heyeti pasif güreşen ve 
güreşe katılmayan iki başpehli-
vana birer ihtar verdi. Normal 
süresi berabere biten müsabakada 
puanlamaya geçildi. Puanlama 
güreşinde Mustafa Taş’ı yenen 
Cengizhan Şimşek, Kırkpınar’ın 
bu yılki başpehlivanı oldu. Baş-
pehlivan Şimşek’e altın kemerini 
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu taktı.

FIBA 2023 Dünya 
Kupası Avrupa Ele-
meleri’nde mücadele 

eden A Milli Erkek Basket-
bol Takımı, B Grubu’ndaki 
son maçında deplasmanda 
Büyük Britanya’yı 85-71 
mağlup etti. İkinci turda I 
Grubu’nda maçlarını oyna-
yacak olan ay-yıldızlılar, Sır-

bistan, Letonya ve Belçika 
ile karşı karşıya gelecek. A 
Milli Takım, Vertu Motors 
Arena’da oynanan müsa-
bakaya müsabakaya Shane 
Larkin, Buğrahan Tuncer, 
Onuralp Bitim, Sertaç Şanlı 
ve Sadık Emir Kabaca ilk 
beşiyle başladı. Karşılaş-
manın ilk yarısını milliler 

42-31 önde tamamladı. 
A Milli Takım’da Shane 
Larkin 22, Şehmus Hazer 
11, Melih Mahmutoğlu 10  
sayıyla mücadeleyi nokta-
ladı. Büyük Britanya’da ise 
Myles Hesson 18 sayıyla 
oynadı. Müsabakayı, Türki-
ye Basketbol Federasyonu 
(TBF) Başkan Vekili Ömer 
Onan, TBF Yönetim Kurulu 
Üyeleri ve TBF yöneticileri 
takip etti.

İngiltere’yi devirdik



İstanbul’un gözbebeği Beyoğ-
lu’nda hayal ettiğimiz bir bal-
kona sahip olabilmenin hiç de 

zor olmadığını küçük dokunuşlarla 
göstermenin tam zamanı. Eliniz-
deki saksı çiçeklerinizi, küçük şirin 
objelerinizi kullanarak da hayatın 
içinden yaşayan bir balkona dönü-
şümünü sergileyebilirsiniz. Beyoğlu 
Belediyesi ilçenin en güzel şekilde 
düzenlenmiş ve süslenmiş balkonla-
rını seçerek ödüllendirmek ama-
cıyla “Güzel Balkonum Yarışması” 
başlattı. Yarışma ile sadece evimi-

zin içini değil nefes aldıran alanımı-
zı da temiz ve güzel görmek, baktığı 
cepheyi renklendirerek çevresini 
güzelleştirmek, vatandaşları ufak 
alanlarda da çiçek yetiştiriciliğine 
teşvik etmek ve çevre dostu yaşam 
alanları oluşturmak hedefleniyor.
En güzel balkonlar
ödül alacak
Güzel Balkonum Yarışması 27 
Haziranda başladı. Balkonları-
nı yarışmanın şartlarına uygun 
şekilde düzenleyen vatandaşlar 
çektikleri fotoğrafları ve istenilen 
evrakları en geç 22 Temmuz 2022 

tarihine kadar guzelbalkonum@
beyoglu.bel.tr adresine göndererek 
yarışmaya katılabilecekler. Gön-
derilen fotoğraflar 25-31 Temmuz 
tarihleri arasında jüri tarafından 
değerlendirilerek Beyoğlu’nun en 
güzel balkonları seçilecek. Yarış-
mada ilk üçe yarışmacılar Beyoğlu 
Belediyesi’nin Kefken Kampı’nda 
1 hafta misafir edilecek. Sonra-
ki 10 kişiye ise PTT hediye çeki 
verilecek. Vatandaşlar yarışmay-
la ilgili detaylı bilgiye Beyoğlu 
Belediyesi’nin resmi web sitesinde 
yer alan duyurular bölümünden 
ulaşabiliyor.
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1995 Türkiye Güzeli Demet Şener, 
annesi Naime Şener’in doğum gü-
nünü sosyal medya hesabından da 
kutladı. Eski mankenin annesine olan 
benzerliği dikkatlerden kaçmadı

Geçtiğimiz hafta şarkıcı Oğuzhan Koç ile 
evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanla-
nan Demet Özdemir, soluğu tatilde aldı

BAŞARI UZUN BİR YOLCULUK BİÇİMİDİR

NİKAH FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTILARARİF ELMAS

YAKLAŞIK iki yıldır aşk yaşayan ünlü 
oyuncu Ebru Şahin ile basketbolcu 
Cedi Osman geçtiğimiz cumartesi günü 
hayatlarını birleştirmişti. Çift, nikah 
fotoğraflarını ilk kez paylaştı. Son 
dönemin popüler oyuncularından Ebru 
Şahin, NBA’de Cleveland Cavaliers for-
ması giyen basketbolcu Cedi Osman ile 
dünya evine girdi. Çift, Cedi Osman’ın 
doğum yeri olan Kuzey Makedon-
ya’nın Ohri kentinde evlendi. Ebru 
Şahin ve Cedi Osman’ın arkadaşları ve 
ailesinin katıldığı nikah, göl üzerinde 

bir teknede gerçekleşti. Şahin ve Cedi 
Osman, bu mutlu günlerine dair fotoğ-
rafları Instagram hesaplarından pay-
laştı. Çiftin 
fotoğrafları 
sosyal med-
yada büyük 
ilgi gördü. 
İkili, 7 Tem-
muz’da da 
Çeşme’de 
düğün 
yapacak.

İBRAHİM Kutluay’la 13 yıl, 
Cenk Küpeli’yle 19 ay evli kalan 
ve son dönemde Tolga Arman’la 
aşk yaşayan Demet Şener (45), 
sosyal medya paylaşımlarına 
bir yenisini daha ekledi. Eski 
manken, annesi Naime Şe-
ner’in doğum gününü kutladı. 
Instagram’dan birlikte çekilen 
fotoğraflarını yayınlayan 1995 
Türkiye Güzeli, gönderisine, 
“İyi ki doğdun annem... İyi ki 
senin gibi bir annenin kızıyım. 
Yeni yaşında da hep böyle sağlıklı, 
huzurlu, mutlu ol. Seni çok çok çok 
çok çok seviyorum...” notunu düştü. 

Demet Şener’in Naime Şener’e olan 
benzerliği, “Güzelliğini annesinden 
almış. Boşuna anasına bak, kızını al 
dememişler” yorumlarına neden oldu.

1995 Türkiye Güzeli Demet Şener, 
annesi Naime Şener’in doğum gü-
nünü sosyal medya hesabından da 
kutladı. Eski mankenin annesine olan 
benzerliği dikkatlerden kaçmadı

Cenk Küpeli’yle 19 ay evli kalan 
ve son dönemde Tolga Arman’la 

Anasına bak 
KIZINI AL!

BALKONUNABALKONUNA
GUVENEN GELSGUVENEN GELSiiN!N!
Beyoğlu Belediyesi ilçenin en güzel şekilde düzenlenmiş ve süslenmiş balkonlarını seçmek amacıyla 
“Güzel Balkonum Yarışması” başlattı. Yarışmada dereceye giren balkonların sahipleri ödüllendirilecek

Güzel Balko-Güzel Balko-
num Yarışması num Yarışması 
27 Haziran-27 Haziran-
da başladı. da başladı. 
Balkonlarını Balkonlarını 
yarışmanın yarışmanın 
şartlarına şartlarına 
uygun şekilde uygun şekilde 
düzenleyen düzenleyen 
vatandaşlar vatandaşlar 
çektikleri çektikleri 
fotoğrafları ve fotoğrafları ve 
istenilen ev-istenilen ev-
rakları en geç rakları en geç 
22 Temmuz 22 Temmuz 
2022 tarihine 2022 tarihine 
kadar guzel-kadar guzel-
balkonum@balkonum@
beyoglu.bel.beyoglu.bel.
tr adresine tr adresine 
göndererek göndererek 
yarışmaya ka-yarışmaya ka-
tılabilecekler.tılabilecekler.

GÜNEŞİN ve denizin keyfini çıkaran 
ünlü oyuncu, bikinisiyle objektif karşı-
sında poz verdi. Oğuzhan Koç (37) ile 
Demet Özdemir (30), yaklaşık 2 yıl sü-
ren birlikteliklerini evlilikle taçlandır-
maya karar vermişti. Koç ile geçtiğimiz 
hafta aile arasında düzenlenen törenle 
nişanlanan Özdemir, ardından tatile 
çıktı. Üzerinde çiçek desenleri olan bir 
bikini giymeyi tercih eden ünlü oyun-
cu, objektif karşısında verdiği pozları 
da sosyal medya hesabından yayınladı. 
Özdemir, kısa sürede hayranlarından 
yoğun ilgi gören paylaşımına “Niha-
yet!” notunu düştü.

Nihayet tatil!Nihayet tatil!


