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ÖSYM DEMEK SKANDAL DEMEK OLDU
ÖSYM’de yaşanan soru
hırsızlıkları ve usulsüzlükle-

rine ilişkin 2017 yılında araştırma
önergesi veren CHP İstanbul Mil-
letvekili Dr. Ali Şeker, 2022 KPSS
skandalı ile birlikte geniş kapsamlı
bir araştırma önergesi daha verdi.
Meclis’in açılışı ile birlikte Araş-
tırma Komisyonu’nun bir an önce
kurulması için çaba göstereceğini
söyleyen Şeker “AKP’nin iktidara
gelmesinden önce, ülkenin en gü-

venilir kurumları arasında yer alan
ÖSYM, AKP eliyle adeta FE-
TÖ’nün ve cemaatlerin yuvası ha-
line getirildi ve skandalların odağı
oldu. Son iddialar da gösteriyor ki,
ÖSYM içerisinde yuvalanan yapı-
lar hâlâ yerli yerinde duruyor ve
fütursuzca soru hırsızlıklarına,
skandallarına devam ediyor.
Ancak gençlerimiz bilsinler ki
günü geldiğinde bunlardan tek 
tek hesap sorulacak” dedi.
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1 KİŞİYİ GÖREVDEN ALIP ÖRTBAS EDEMEZSİNİZ
2022 KPSS skandalının da
ÖSYM Başkanı’nın görev-

den alınması ile ya da Cumhur-
başkanı’na bağlı Devlet
Denetleme Kurulu’nun görev-
lendirilmesi ile örtbas edile-
meyeceğini belirten Ali Şeker,
“Meclis’e bu konuda çok
büyük sorumluluk düşüyor. 1
Ekim’de Meclis’in açılışı ile
birlikte bu Komisyonun kuru-
larak çalışmalarına başlaması

için ısrarla konunun üzerine gide-
ceğiz” dedi. Ali Şeker, milletvekil-
leri olarak gençlerin emeğine,

alınterine sahip çıkmak ve
gözyaşlarının, uğradıkları
haksızlıkların hesabını sor-
makla yükümlü olduklarını
hatırlatarak, “Vicdan sahibi
olan tüm milletvekillerinin de
bu komisyonun kurulması
yönünde oy kullanacağını
umuyorum” çağrısı yaptı.
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Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kül-
tür ve Sanat Festivali tüm hızıyla devam

ederken, festival etkinlikleri çerçevesindeki halk
konserlerine ilgi de büyük oluyor. Büyükçek-
mece Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatro’yu
dolduran binlerce hayranına unutulmaz bir
gece yaşatan sevilen sanatçı Buray’ın dünyanın
dört bir yanından gelen gençler ile birlikte söyle-
diği şarkılar coşkuyu zirveye taşıdı.  Geleneksel
kıyafetleri ile şarkıcıya eşlik eden dansçıların
sahnede oluşturduğu görsel şölen de izleyenler
tarafından uzun süre ayakta alkışlandı. I SAYFA 4
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Damga'ya konuşan Numero-
log Dilek Olgun, insanların

doğum tarihleri üzerinden yapılan
gözlemlerle hayatlarında yaşayabi-
lecekleri birçok sorun, mutsuzluk
veya tam tersi olumlu durumların
gözlemlenebileceğini söyledi.
Olgun, “Bunlar haritadan bu-
lunabilir. Veya ilişkiler ile
ilgili kişilerin uyumlu
olup olmadıklarına 
bakılabilir” 
diye konuştu.
I SAYFA 16
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Doğum tarihi
sizi anlatıyor

BUYUKCEKMECE 
CIVIL CIVIL OLDU

HABER
ANIL BODUÇ

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, ÖSYM'de
yaşanan skandallara ilişkin Meclis'te araştırma
açılmasını istedi. Meclis açıldığında Araştırma
Komisyonu kurulmasını isteyeceklerini belirten
Ali Şeker, “Vicdan sahibi olan tüm milletvekil-
lerinin de bu komisyonun kurulması yönünde
oy kullanacağını umuyorum” çağrısı yaptı

VICDANINIZ VARSA
GELIN OY KULLANIN

kPSS iptal edildi

Geçen pazar günü ÖSYM ta-
rafından yapılan Kamu Perso-

neli Seçme Sınavı (KPSS) şaibeli
soru skandalı sonrası iptal edildi.
Açıklamayı skandalın ardından
ÖSYM Başkanlığı görevinden alı-
nan Prof. Dr. Halis Aygün'ün yerine
getirilen Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy
yaptı. Ersoy, “Böyle bir tablonun
hem kurumumuzun çalışma ilkeleri
hem hukuk hem de kamuoyu vic-
danı bakımından kabulü asla müm-
kün değildir” diye konuştu.
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CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu, 28 Aralık 2011'de

Irak sınırında yaşamını yitiren 34 
kişinin Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı
Gülyazı köyündeki ailelerini ziyaret
etti. Kılıçdaroğlu, “18'i, 18 yaşından
küçüktü. Acı hala dinmiş değildir.
Eğer ülkeye adalet gelecekse bu acı-
nın dindirilmesi, olayın aydınlatılması
lazım. Bu olayı aydınlatacağıma dair
söz vermek için geldim” dedi. I SAYFA 7
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ÖSYM'DE YAŞANAN SKANDALIN ARDINDAN CHP'Lİ ALİ ŞEKER'DEN
TBMM'DEKİ MİLLETVEKİLLERİNE ÇAĞRI GELDİ:

Ali Şeker, milletvekil-
leri olarak gençlerin
emeğine, alınterine
sahip çıkmak ve göz-
yaşlarının, uğradıkları
haksızlıkların hesabını
sormakla yükümlü 
olduklarını hatırlattı.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) dün
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip

Erdoğan başkanlığında toplandı. Şura
sonrası alınan kararlar bağlamında;
Genelkurmay Başkanı Orgeneral
Yaşar Güler‘in hem yaş haddini hem
de görevdeki süresi bir yıl uzatıldı.
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral
Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Ko-
mutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz
kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk
edildi. Donanma Komutanı Oramiral
Ercüment Tatlıoğlu yeni Deniz Kuvvet-
leri Komutanı, Muharip Hava Kuvvet-
leri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan
yeni Hava Kuvvetleri Komutanı oldu.
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komutanlar 
değiştirildi

SKANDALI ELEŞTİRDİ

MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli, KPSS skandalı hak-

kında açıklama yaptı. “20 soruya kim-
lerin tam ve eksiksiz doğru cevap
verdiği tespit edilmeli, bu şahıslarla il-
gili inceleme de acilen yapılmalıdır”
çağrısında bulunan Bahçeli, “Şayet il-
gili yayıneviyle bahse konu soruların

hepsine doğru ce-
vaplar verenler ara-
sında makul bağ ve
bağlantı bulu-
nursa, bunların
alayı birden isim
isimafişe edilmeli,
en ağır cezaya
çarptırılmalıdır”
dedi.
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en ağır cezayı
almaları gerek

MUHTAR DERT YANDI

Esenyurt Yenikent Mahallesi
Muhtarı Önder Ay, Damga'ya

konuştu. Esenyurt Belediyesi'nin
muhtarları muhatap almadığını dile
getiren Ay, “Şu anda Esenyurt Beledi-
yesi'nin bizi yaptığı projelere çok
dahil ettiğini söyleyemeyiz. Maalesef
bizim taleplerimizi pek dikkate almı-
yorlar” dedi. Belediyenin 3 yıl bo-
yunca gözle görülür bir hizmeti
olmadığını da anlatan Ay, “Sadece
cenaze işleri ve veteriner işleri konu-
sunda iyi çalışıyorlar onun dışında bir
şey yok” şeklinde konuştu. I SAYFA 9
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Belediye bizleri
muhatap almıyor

BeşiktAş
ege'ye el uzattı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya,
Muharrem ayı münasebetiyle

Karacaahmet Sultan Dergâhı ile
Kartal ve Sarıgazi Cemevlerini ziya-
ret etti. Alevilerin bu ülkenin önemli
bir parçası olduğunu kaydeden Vali
Yerlikaya, “Bizim ülkemizde Alevi-
Sünni gibi bir ayrım, bir ötekileş-
tirme asla yoktur. Alevi de Sünni de 
birdir, bu milletin ferdidir. Bu bağ-
lamda ziyaret ettiğimiz Alevi vatan-
daşlarımızın ibadetlerinin hak
katında kabul olmasını diliyorum”
ifadelerini kulllandı. I SAYFA 9
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Alevi-Sünni
ayrımı yoktur

DEVA Partisi Esenyurt İlçe
Başkanı Halis Kahriman, iş in-

sanlarıyla ve kanaat önderiyle bu-
luştu. Türkiye'nin derin bir ekonomik
krizle karşı karşıya olduğunu anlatan
Kahriman, “Bu krizin sorumlusu da
şüphesiz ki AKP hükümetidir. Yap-
rak yaprak dökülüyorlar. Ülke tam
bir çöküş dönemi yaşıyor. Kurumla-
rın için boşaltıldı. Liyakat bitti. Vasıf-
sız, yalaka kadrolar
kurumlara doldu-
ruldu. Yandaşlara iş
verildi. Yıllardır dille-
rinden düşürmedikleri
tek parti dönemindeki
olumsuz uygulama-
ları şimdi kendileri
fazlasıyla yapıyorlar”
dedi. I SAYFA 9
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Ülke çöküş
döneminde!HASTANEDE

CAN PAZARI
Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi'nin 
çatısında yangın çıktı. Çatı alevlere teslim olurken, yangının
erken fark edilmesiyle 104 kişi tahliye edildi. Kimi hasta
kucakta kimi hasta da tekerlekli sandalyede tahliye edilir-
ken, yangında yaşanan can pazarı kameraya yansıdı. İBB
Başkanı Ekrem İmamoğlu, can kaybı olmadığını söyledi

İSTANBUL İTFAİYESİ SEFERBER OLDU
Zeytinburnu Balıklı Rum
Hastanesi Yaşlı Bakım-

evi’nin çatısında dün saat 12.30 sı-
ralarında bilinmeyen bir nedenle
yangın çıktı. Çatı alevlere teslim
olurken, bina da dumanla doldu.
İhbar üzerine olay yerine çok sa-
yıda itfaiye ekibi sevk edilirken, 
onlarca hasta binadan tahliye edil-
meye başlandı. Kimi hasta kucak-

larda kimisi de tekerlekli sandal-
yelerde binadan dışarı çıka-
rıldı.Olay yerine ulaşan itfaiye
ekipleri ise yangını söndürmek 
için çalışma başlattı. Yangında
can pazarı yaşandı. Tahliye edi-
lenler, Topkapı Üniversitesi Kaz-
lıçeşme Yerleşkesinin bahçesine
getirildi. Yangını söndürme 
çalışmaları tamamlandı.
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Göz torbaları başına iş açtı
İstanbul'da yaşayan banka çalışanı
Havva Ünlü (37) göz altı torbalarından

rahatsız olunca özel bir hastaneye başvurdu.
Profesör Doktor Ozan S.S. (52) iddiaya göre
ameliyat sonrasında Ünlü'nün yüzünde hiçbir
iz kalmayacağını vadederek 2015 yılında
ameliyat gerçekleştirdi. Gözlerinin altında
ameliyat izi kaldığını fark eden Ünlü, şikayetçi
olunca Ozan S.S. hakkında 2 yıla kadar hapis
cezası istemiyle dava açıldı. I SAYFA 3
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Başakşehir'e sağlık müjdesi
Başakşehir Güvercintepe Mahallesi’nde
inşa edilecek semt polikliniğin temeli atıldı.

Yeni yatırımlarla Başakşehir’in sağlık altyapısını
güçlendirmeyi sürdürdüklerini belirten Belediye
Başkanı Yasin Kartoğlu, “İhtiyaç duyulan her
mahallemizde komşularımız için yeni aile sağlığı
merkezleri inşa ediyoruz. Bugün merkezimizin
temelini hep birlikte attık. 2 bin 700 metrekare
alan üzerine inşa edeceğimiz semt polikliniğimiz
tam donanımlı olacak” dedi. I SAYFA 10
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Beşiktaş Belediyesi ve Kuşadası
Belediyesi, ilk defa Beşiktaş’ta

hayata geçirilen ‘Saha Çözüm Hare-
keti’ projesinin Aydın Kuşadası’nda
da uygulanması için iş birliği proto-
kolü imzaladı. I SAYFA 5
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Ağrılara rağmen
yüzmek olmaz
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COLORADO Eyalet Üniversitesi’nden
(CSU) araştırmacılar, fiziksel aktivitenin
beyindeki hücreleri birbirine bağlayan

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

Hafızada iyileşme gözlendi  

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

Beyaz cevheri küçülttü

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

Gençlerde henüz denenmedi

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

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

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

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

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

Protein kaçağına dikkat

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

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

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

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

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

İdrar sıkıntısı belirti

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

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

Son teknolojik tedaviler 

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

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

SERTLEŞME
PROBLEMİ 

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

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

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

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

Hafızada iyileşme gözlendi  

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

Beyaz cevheri küçülttü

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

Gençlerde henüz denenmedi

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

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

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

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

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

Protein kaçağına dikkat

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

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

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

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

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

İdrar sıkıntısı belirti

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

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

Son teknolojik tedaviler 

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

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

SERTLEŞME
PROBLEMİ 

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

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

ÇOCUKLARIN ilk diş muayene-
sine getirilirken ailelerin nele-
re dikkat etmesi gerektiğine 

de değinen Medipol Mega Üniversi-
te Hastanesi Pedodonti uzmanı Doç. 
Dr. Aslı Patır Münevveroğlu, “Çocuk-
ların diş hekimini hayatının erken 
dönemlerinde görmesi, çocuğun diş-
lerine ve diş etlerine bakım fikrine 
alışmasına da yardımcı olacaktır.  İlk 
diş muayenesi ilk dişin ağız içerisine 
sürmesiyle beraber takribi sonraki 6 
ay içerisinde yapılması önerilir. Ço-
cuğun yaşına bağlı olarak, büyüme 
ve gelişmeyi kontrol etme amacıyla 
dişlerin, çenenin, ağız kapanışını, diş 
etleri ve ağız dokularının kapsamlı 
muayenesini içermektedir” diye 
konuştu.

Erken muayene önemli 
Çocuklarda diş gelişiminin sağlıklı 
gelişimi açısından erken muayene-
nin önemine dikkat çeken Münev-
veroğlu, “Diş çürüğü en sık görülen 
kronik çocukluk hastalığıdır ve bu 
sebepten dolayı çocukların ilk diş 
muayenelerini erken planlamak, 
çürükleri önlemek ve diş gelişimi açı-
sından da çok önemlidir.  Çocukların 
diş hekimini hayatının erken dönem-
lerinde görmesi, çocuğun dişlerine 
ve diş etlerine bakım fikrine alışma-
sına da yardımcı olacaktır” açıklama-
sında bulundu.

Ebeveynler çocuklarını hazırlamalı
Çocukların diş hekimlerine gitme 
konusunda alışkanlık kazandırıl-
masında ailelere önemli bir görev 
düştüğünü belirten Münevveroğlu, 
“Çocuğunuzun kendini olabildiğince 
rahat ve güvende hissetmenin en iyi 
yolu, ailelerin kendilerini sakinleştir-
mesi ve çocuğun korkabileceği ke-
limeleri kullanmaktan kaçınmaktır. 
Çocuğunuza örnek olmanız ve diş 
hekimine gitme konusunda rahat ve 
hatta istekli davranmanız önemli-
dir. Diş hekimine karşı olumlu bakış 
açınızı çocuk hemen kavrayacaklar 
ve muhtemelen benzer şekilde tepki 
verecektir” ifadelerini kullandı.

Muayeneye gittiğinizi söyleyin
Aileler çocuklarını muayene önce-
sinde bilgilendirmesi gerektiğini 
söyleyen Münevveroğlu şu ifadeleri 
kullandı: “Aileler diş hekiminin ne 
yaptığı hakkında çocuklarla konuş-
malı ve çocuklarına ağızlarını açma 
pratiği yapmayı göstermeli. İlk diş 
hekimliği ziyaretleri hakkında kitap-
lar okumalarını sağlayabilir veya 
videolar izletebilirler. Çocuğunuz 
hem diş hekimine gitme konusunda 
hevesli olmalı, hem de diş hekimi-
nin ne yaptığı konusunda basit bir 
şekilde bilgi sahibi olmalıdır. İlk 
diş ziyaretleri onlar için korkutucu 
olmaktan çok heyecan verici bir ma-
cera gibi olmalıdır. Çocuğun hoşuna 
gidebilecek süslemeler veya oyun-
cakların ortamda bulunması rahatla-
masına yardımcı olacaktır.”

Yüzmenin tüm vücudun çalış-
tırıldığı ve kas aktivitesinin 
yüksek kullanıldığı bir spor 

olduğuna değinen Ortopedi uzmanı 
Prof. Dr. Gökhan Meriç, 1 kilomet-
re yüzmenin 4 kilometre koşmaya 
eşdeğer miktarda enerji harcanma-
sını sağladığına değindi. Bununla 
birlikte yüzme sırasında özellikle 
boyun ve omuz eklemine normal-
den daha fazla yük bindiğini hatırla-
tan Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı 
Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji 
uzmanı Prof. Dr. Gökhan Meriç, 
bu nedenle ortaya çıkabilecek 
sorunlara işaret etti. Omuz ekle-
minin vücudun en hareketli eklemi 
olduğunu ve bu hareketini çevre 
kapsül yapısının esnekliği sayesinde 
gerçekleştirdiğini söyleyen Prof. 
Dr. Meriç, “Ancak yapısal olarak 
eklemleri daha gevşek olan kişilerde 
bu kapsül yapısına daha fazla yük-
lenme ağrıya sebep olabilir” dedi. 
Yüzmeden kaynaklı sık görülen 
omuz rahatsızlıklarının başında, 
omuz kaslarında tendinit (ödem) ve 
omuz ekleminde sıkışma geldiğini 
belirten Prof. Dr. Gökhan Meriç, 
konuyla ilgili şu bilgileri verdi: “Yıl 
içinde çok kullanmadığımız omuz ve 
sırt kaslarının fazlaca kullanılması, 
kulaç atarken kolunuzu yukarı kal-
dırıldığında omuz kemiğinin omuz 
kasları üzerindeki sıkışma etkisinin 
artması, omuz ekleminde kıkır-
dak hasarı, pazu kasında tendinit 

görülebilir. Omuz kaslarının omuz 
kemikleri arasında sıkışmasına bağlı 
bu kasların ödemleşmesi ve infla-
masyonu ağrıya sebep olabilir.” 

Performansı etkiler
Yüzmenin yoğun yapıldığı dö-
nemlerde ortaya çıkan omuz ağrısı 
olarak tanımlanan yüzücü omuzu-
nun, profesyonel yüzücülerin yüzde 
40 ila 60’ında gözlenebilen bir sorun 
olduğunu belirten Prof. Dr. Gökhan 
Meriç, “Aşırı kullanım, eklemlerin 
yapısal olarak normalden daha 
esnek olması, omuz çevresi kas 
gücünde yetersizlik ve yanlış yüzme 
tekniği yüzücü omuzuna yol açabi-
lir. Yüzücülerde sık görülen bu so-
runun ana sebebi omuz kaslarında 
dengesiz gelişim, kürek kemiğinde 
hareket sorunları ve yanlış tekniktir. 
Bu durum sporcunun performan-
sını da olumsuz etkiler” şeklinde 
konuştu.   

Mutlaka bir uzmana başvurun
Yüzme sonrasında veya sırasında 
omuzda ağrı varsa öncelikle yüz-
meye ara vermek gerektiğinin altını 
çizen Prof. Dr. Gökhan Meriç, bu 
durumda yapılması gerekenlerle 
ilgili şu bilgileri verdi:

“Ağrılı dönemde omuza günde 
3-4 defa 10-15 dakikalık sürelerle 
buz uygulaması yapmak gerekir. 
Bununla birlikte 5-7 gün süre ile 
ağrı kesici jel ve tablet kullanmak da 

fayda sağlayacaktır. Ancak omuz-
daki ağrı dinlenmeye ve tedaviye 
rağmen 10 günden fazla sürdüyse, 
üstelik günlük aktiviteleri yapmayı 
engelliyorsa mutlaka bir uzmana 
başvurulmalı.” 

Kaslarda zayıflık yorabilir
Boynun önündeki zayıf kasların 
güçlü olanlardan daha hızlı yoruldu-
ğunu ve yüzme süresinin artmasıyla 
birlikte boyunda ağrı görüldüğünü 
hatırlatan Prof. Dr. Gökhan Meriç, 
ağrıya neden olabilen durumlar-
la ilgili şu bilgileri verdi: “Nefes 
alırken boyunun aşırı döndürülmesi 
vücut ile başın aynı hizada olma-
ması boyun ağrısına sebep olabilir. 
Nefes alırken, boyun ağrısı veya 
uyuşukluktan ve kollarda karınca-
lanma yaşanıyorsa boyun fıtığına 
işaret edebilir. Özellikle boyun 
kasları zayıf olan kişilerde yüzme 

sonrasında boyun ve sırta yayılan 
ağrı yaşanabilir.” 

Yüzerken boynunuzu koruyun
Yüzerken boynu korumak için bazı 
noktalara dikkat ederek ağrının 
önüne geçilebileceğini söyleyen 
Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı 
Hastanesi Ortopedi ve Travma-
toloji uzmanı Prof. Dr. Meriç, 
“Öncelikle yüzerken başın bedenle 
aynı hizada olmasını sağlamak 
gerekir. Aynı zaman boynu çok 
fazla döndürmekten ve kolları aşırı 
uzanmaktan kaçınmak için vücudu 
solunum tarafına doğru döndürün. 
Boynun bir tarafında aşırı stresi 
önlemek için her iki tarafa eşit ne-
fes vermek gerekir. Boyun kasları 
ile beraber karın kasları ve merkez 
bölge kaslarını güçlendirmek için 
uygun bir yüzme tekniğini kullan-
maya çalışın.” 

Yeşilay’Ortopedi Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Meriç, yüzerken 
boyun ve omuz bölgesinde ağrı yaşanmasının dikkate 
alınması gereken bir semptom olduğunu söyleyerek yüzme 
sonrasında veya sırasında omuzda ağrı varsa öncelikle 
yüzmeye ara vermek gerektiğinin altını çizdi

Çocukların ilk diş muayenesine süt 
dişi çıktığında getirilmesi gerektiğini 
söyleyen Pedodonti uzmanı Doç. Dr. 
Aslı Patır Münevveroğlu, “Diş çürüğü 
en çok görülen kronik çocukluk 
hastalığıdır. Bu sebepten dolayı 
çocukların ilk diş muayenelerini 
erken planlamak ve 1 yaşından 
itibaren diş kontrollerine götürmek 
çok önemlidir” dedi

Ağrı geçmiyorsa dikkat edin
YÜZME sırasında ya da sonrasın-
da boyun bölgesinde ağrı oluşma-
sı durumunda öncelikle yüzmeye 
ara verilmesi gerektiğine işaret 
eden Prof. Dr. Gökhan Meriç şu 
uyarılarda bulundu: “Ağrıyı gider-
mek için ağrı kesiciler 
kullanılabilir. Bunun 
yanında sıcak su 
torbası ve sıcak duş 
bu bölgedeki kasları 
gevşetir ve boyun kan 
dolaşımını arttırır. 
Ellerde uyuşma ve 
karıncalanma ve güç 
kaybı ile birlikte olan 
boyun ağrısı boyun fı-
tığı ile ilişkili olabilir 

ve mutlaka bir uzmana danışılma-
lıdır. Geçmeyen boyun ağrısında 
yine bir uzmana danışılmadır.”  
Omuz ağrılarında hastaların altta 
yatan nedene göre tedavinin 
farklılaşmakla birlikte fizik tedavi, 

egzersiz ve omuz içi 
enjeksiyonlarından 
fayda sağlanabilece-
ğini söyleyen Prof. 
Dr. Meriç, “Tedaviye 
rağmen şikayetleri de-
vam ettiği kas yırtığı 
gibi ileri durumda 
kapalı omuz artrosko-
pisi ile müdahaleler 
gerekebilir” diye 
konuştu.  

 Prof.  Prof. Dr. Dr. 
Gökhan Gökhan 
MeriçMeriç

MIYOM RISKINI AZALTIN
İyi beslenme ve egzersiz kadınlarda  miyom riskini azaltıyor.  Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. 
Ulkar Heydarova, üreme çağındaki her 3 kadından birinde görülen miyomların sebeplerini açıkladı ve “Kırmızı 
etten zengin diyette risk artarken sebze ağırlıklı beslenmede ve düzenli egzersiz ile risk azalmaktadır” dedi

AGRILARA RAGMEN AGRILARA RAGMEN 
YUZMEK OLMAZYUZMEK OLMAZ

MIYOMLARIN neden 
oluştuğunun net olarak 
belirlenmediğini söyleyen 

Medipol Üniversitesi Çamlıca 
Hastanesi Kadın Hastalıları ve 
Doğum Uzmanı Op. Dr. Ulkar 
Heydarova, “Ancak genetik 
etkenler, hormonal sistem ve bü-
yüme faktörleri ile ilişkisi olduğu 
kanıtlanmıştır. Ergenlik ve meno-
poz sonrası dönemde az görülüp, 
üreme çağında sık görülmesinin 
altında yatan neden, çalışmalarda 
da gösterilmiş olan miyomların 
hormonlara (östrojen ve proges-
teron) duyarlılığıdır. Bu nedenle 
östrojen maruziyetinin azalması, 
doğum sayısındaki artış ve sigara 
kullanılmaması gibi durumlarda 
daha az görülmektedir” diye 
konuştu.

Kısırlık riski var
Birçok kadında miyomların bu-
lunmasına rağmen bulgu verme-
diğini belirten Dr. Heydarova, 
“Sıklıkla rutin jinekolojik mua-
yenede veya başka bir nedenle 
yapılan radyolojik incelemelerde 

ortaya çıkar. Ancak, düzensiz 
ve yoğun olan adet kanamaları 
gibi şikayetlerde ilk akla gelmesi 
gereken durumlardan biridir. 
Büyük boyutlara ulaşmış miyom-
lar idrar kesesine ve bağırsaklara 
baskı yaparak sık idrara çıkma, 
ağrılı dışkılama ve ağrılı ilişki 
(disparoni) gibi sorunlara yol 
açabilmektedir. Yerleşim yerine 
göre değişmekle birlikte hasta-
larda kısırlığa (infertilite) dahi 
yol açabilmektedir” ifadelerini 
kullandı. Dr. Heydarova, “Yakla-
şık her on gebelikten birinde ra-
himde miyom görülebilmektedir. 
Küçük boyutta olanları sıklıkla 
gebeliğin gidişatını kötü etkile-
mezken büyük boyut miyomlar 
erken gebelik kanamaları, doğum 
sonrası kanamanın durmaması ve 
bebeğin kaybedilmesi gibi sorun-
lara da yol açabilmektedir” dedi.

Muayenenizi aksatmayın
Küçük boyutlu miyomların kişide 
şikayet oluşturmuyorsa düzenli 
aralıklarla jinekolojik muayene 
ve ultrason ile takibinin yeterli 
olduğunu söyleyen Dr. Heydaro-
va, “Miyom tedavisi ilaç (me-

dikal) veya cerrahi yöntemlerle 
yapılmaktadır. Tedavi seçiminde 
hastanın yaşı, miyom yerleşimi, 
büyüklüğü ve sayısı, semptomla-
rın şiddeti ve ailenin çocuk sahibi 
olma isteği gibi etkenler rol oy-
namaktadır.  Rahim içi yerleşimli 
miyomların tedavisinde histeros-
kopik myomektomi 
dediğimiz yöntem 
tercih edilmektedir” 
diye konuştu.

Tedavi seçenekleri
Op. Dr. Ulkar Heyda-
rova, “Cerrahi tedavi 
seçeneklerinden biri 
olan myomektomi 
rahmin yerinde bırakı-
larak sadece miyomun 
çıkarılması ameliya-
tıdır.  Histerektomi 
ise miyomla rahmin 
tamamının çıkarılması 
ameliyatıdır. Her iki 
ameliyat laparoskopik 
(kapalı yöntem dediği-
miz göbek deliğinin 
altından yapılan küçük 
kesilerle) ve laparo-
tomik (açık ameliyat) 

olarak yapılabilmektedir. Kapalı 
yöntem (laparoskopik) ameliyat 
çok küçük kesilerden yapıldığı 
için hastalarda estetik kaygı oluş-
turmaz ve aynı zamanda ameliyat 
sonrası iyileşme süreci daha kısa 
olduğu için hastanın normal 
yaşama dönüşünu hızlandırır” 
ifadelerini kullandı.

HACER KÖSE



İDDİAYA göre, Feyzullah Mahallesi 
Esenler Sokak’ta yaşayan Damla ve 
Özgür Batan çifti başka hayvansever-

lerle birlikte besledikleri kediler nedeniyle 
sokak sakinleri tarafından belediyeye şikayet 
edildi. Belediye ekipleri şikayete dayanarak, 
30 Temmuz günü sabah saatlerinde çiftin 
kediler için koyduğu sokaktaki kulübeleri 
kaldırdı. Kulübelerin kaldırıldığını duyan Ba-
tan çifti bazı hayvanseverlerle birlikte sokağa 
gitti. Sokakta kedilerden rahatsız olduklarını 

söyleyen sokak sakinleri 
ve esnafla aralarında 
tartışma çıktı. Batan çif-
ti ile bazı hayvansever-
ler, tartışma sırasında 
sokak sakinleri ve esnaf 
tarafından darbedildik-
lerini iddia etti. Damla 
Batan, “Kedilerin 

kulübelerinin alınacağını öğrendim. Eşimle 
birlikte gelerek bakmak istedik. Birdenbire 
saldırıya uğradık. Bahaneleri de kedilerden 
rahatsız oluyorlarmış. Kedilerde pire varmış. 
Bana saldıranları tanımıyorum. Para cezasını 
ödeyecekleri için şikayetçi olmadım” 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

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

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

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

arası anma sürüşü yapıldı.

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

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

Umut'la hiç tanışamadı

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

Mücadele edeceğiz

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

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

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

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

BISIKLETLI
PROTESTO

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

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

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

Kendimi kenara attım

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

Maganda dehşeti

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

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

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

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

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

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

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

Hastaneye beni almadılar

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

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

Eve girmek istemiyorum

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

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

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

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

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

arası anma sürüşü yapıldı.

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

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

Umut'la hiç tanışamadı

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

Mücadele edeceğiz

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

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

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

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

BISIKLETLI
PROTESTO

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

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

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

Kendimi kenara attım

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

Maganda dehşeti

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

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

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

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

5 AĞUSTOS 2022 CUMA

BANKADA çalışan 
Hava Ünlü (37) göz 
torbalarından rahat-

sız olunca özel bir hastaneye 
başvurdu. Kulak burun boğaz 
(KBB) uzmanı Profesör Doktor 
Ozan S.S., 12 Aralık 2015 
tarihinde Ünlü’nün gözlerinin 
altındaki torbaları almak için 
operasyon yaptı. Fakat ameliyat 
sonrası Ünlü’nün sol gözünün 
altında 2 santim ve 2 buçuk 
santim olmak üzere iki kesik 
izi ve sağ gözünün altında skar 
dokusu izi kaldı. Yüzünde iz 
kalmasının ardından Ünlü, 
şikayetçi olunca Anadolu Cum-
huriyet Başsavcılığı, Ozan S.S. 
hakkında soruşturma başlattı. 
Soruşturma kapsamında istenen 
Adli Tıp Kurumu raporunda, 
“Söz konusu izler göz önünde 
bulundurulduğunda ameliyat 
tekniğinin tıbben doğru olma-
dığı, bu nedenle Ozan S.S.’nin 
uygulamalarının tıp biliminin 
genel kabul görmüş ilke ve 
kurallarına uygun olmadığı oy 
birliğiyle mütalaa olunur” ifade-
leri kullanıldı.

Suçlamaları kabul etmedi
Raporun ardından Ozan S.S. 
hakkında 2019 yılında “Yüz-
de sabit iz bırakacak şekilde 
taksirle yaralama” suçundan 6 
aydan 2 yıla kadar hapis cezası 
istemiyle dava açıldı. Anadolu 
2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 
görülen duruşmada savunma 
yapan tutuksuz sanık Ozan S.S., 
söz konusu ameliyatın göz al-
tından ve göz içinden yapılacak 
kesiyle olabileceğini, kendisinin 
göz içinden yapmayı tercih etti-
ğini söyledi. Ameliyatın başarılı 
bir şekilde gerçekleştiğini fakat 
Ünlü’nün bir süre sonra pansu-

man için 
hastaneye 
gelme-
diğini 
iddia eden 
Ozan S.S., 
“Benden 
kaynaklı 
herhan-
gi bir 
hata söz 
konusu 
değildir. 
Ünlü’nün yaralanmasına sebebi-
yet vermem söz konusu olamaz. 
Üzerime atılı suçlamayı kabul 
etmiyorum” dedi.

9 bin lira para cezasına çarptırıldı 
2021 yılında davayı karara 
bağlayan mahkeme sanık Ozan 
S.S.’yi “Yüzde sabit iz bıraka-
cak şekilde taksirle yaralama” 
suçundan 9 bin lira adli para 
cezasına çarptırdı. Mahkeme 
hükmün açıklanmasının geri 
bırakılmasına (HAGB) yer 
olmadığına da hükmetti. Kararı 
2022 yılında inceleyen İstanbul 
Bölge Adliye Mahkemesi (İS-
TİNAF) 19. Ceza Dairesi, yerel 
mahkemenin dosya kapsamına 
uygun düşmeyen gerekçelere 
HAGB’ye yer olmadığına dair 
karar vermesinin usul ve yasaya 
aykırılık oluşturduğuna kanaat 
getirdi. İSTİNAF, bu neden-
lerle yerel mahkemenin verdiği 
hükmün bozulmasına karar 
vererek dosyayı yeniden ilk 
derece mahkemesine gönder-
di. Ayrıca Hava Ünlü, avukatı 
Feray Köksal aracılığıyla 100 
bin lira manevi tazminat ve be-
lirsiz maddi alacak davası açtı. 
Tazminat davasının Anadolu 
Adliyesi’nde görülmeye devam 
ettiği öğrenildi.

İstanbul’da yaşayan banka çalışanı Hava Ünlü (37) göz altı torbalarından rahatsız 
olunca özel bir hastaneye başvurdu. Profesör Doktor Ozan S.S. (52) iddiaya göre 
ameliyat sonrasında Ünlü’nün yüzünde hiçbir iz kalmayacağını vadederek 2015 yı-
lında ameliyat gerçekleştirdi. Gözlerinin altında ameliyat izi kaldığını fark eden Ünlü, 
şikayetçi olunca Ozan S.S. hakkında 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

Kanundaki “Bir hayvana çar-
pan ve ona zarar veren sürücü, 
onu en yakın veteriner hekim 

ya da tedavi ünitesine götürmek veya 
götürülmesini sağlamak zorundadır” 
ifadelerinin yer aldığı iddianamede, 
şüphelinin tamponunu kontrol ettik-
ten sonra uzaklaştığı kaydedildi. Silivri 
Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan 
iddianamede Hayvanları Koruma Vakfı 
Genel Başkanı Erman Paçalı’nın 28 Ka-
sım 2021’de savcılığa müracaat ederek 
Silivri Balaban Mahallesi Çamlıktepe 
Sokak’ta otomobiliyle köpeğe çarpan 
sürücünün olay yerinden kaçtığını ihbar 
ettiği anlatıldı.

Tamponu kontrol edip devam etti
İhbar üzerine soruşturma başlatıldığı 
kaydedilen iddianamede, olay yerinin 
incelenen kamera görüntülerinde seyir 
halinde olan 34 MHT 27 plakalı otomo-
bilin sürücüsünün yolda duran köpeğe 
çarptığı, otomobilden inerek aracının ön 
kısmını kontrol ettiğini ve yola devam 
ettiğinin görüldüğü belirlendi.

Köpek aniden çıktı dedi
Otomobil sürücüsü Cebrail Y.’nin ifade-
sine de yer verilen iddianamede, Cebrail 
Y.’nin ortalama 15-20 kilometre hızla 
seyir halindeyken köpeğin aniden önüne 
çıktığını iddia ettiği hatırlatıldı. Şüpheli-
nin ifadesinde otomobilden indiğini fakat 
köpeğin koşarak kaçtığını, kendisinin 
köpeğe müdahale edemediğini ifade ettiği 

belirtildi.

Yükümlülüğüne aykırı eylem 
İddianamenin değerlendirme kısmında 
şüphelinin olayın kazayla olduğunu öne 
sürdüğü fakat gerçekleştirdiği çarpma 
eylemi neticesinde hayvanın hayatı ile 
ilgili tehlike doğacağını öngörebilir oldu-
ğu vurgulandı. Değerlendirme kısmında 
5199 Sayılı Kanunu’nun 21. madde-
sinde yer alan “Bir hayvana çarpan ve 
ona zarar veren sürücü, onu en yakın 
veteriner hekim ya da tedavi ünitesine 
götürmek veya götürülmesini sağlamak 
zorundadır” ifadeleriyle kişilere kanuni 
bir yükümlülük yüklendiği hatırlatıldı. 
Şüphelinin söz konusu yükümlülüğe aykı-
rı olarak ve neticeyi öngörmesine karşın 
olayın gerçekleşmesine aldırmayarak 
çarpma ve olay yerini terk etme eylemle-
rini gerçekleştirdiği belirtildi. İddianame-
de yaralanan köpeğin Hayvanları Koru-
ma Vakfı Genel Başkanı Erman Paçalı 
tarafından veterinere götürüldüğü fakat 
tedavi gördüğü 23 Aralık 2021 tarihinde 
öldüğü de hatırlatıldı.

4 yıla kadar hapsi istendi
İddianamede şüpheli Cebrail Y.’nin “Ev-
cil hayvanı kasten öldürme” suçundan 6 
aydan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle 
cezalandırılması istendi. Hazırlanan id-
dianamede Silivri 3. Asliye Ceza Mahke-
mesi’nce kabul edildi. Tutuksuz şüpheli 
önümüzdeki günlerde hâkim karşısına 
çıkacak. DHA

Silivri’de otomobiliyle sokak köpeğine çarptıktan sonra yardım etmeyerek kaçan sürücü Cebrail 
Y.’nin (40),  4 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede Cebrail Y.’nin yardım etmemesine vurgu yapıldı
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GÜVENLİK kamerasına yansıyan 
görüntülerde ise otomobil sürücü-
sünün yolda yatan sokak köpeğine 

çarptığı, otomobilinden inerek aracın 
tamponunu kontrol ettiği ve kısa süre 
sonra olay yerinden ayrıldığı görülü-

yor. Ayrıca köpeği gören bir çocu-
ğun koşarak ev sakinlerine haber 

vermeye çalıştığı da kamera-
lara yansıdı. 

Kameralar
kaydetti

HAYVANLARI 
Koruma Vakfı 
Avukatı Nilay 
Öndül Kala-
man, “Bu bir 
emsal karar 
teşkil etmekte, 
şu açıdan 5199 
sayılı kanunda 
bir hayvana 
çarpmak ve 
yaralanmasına 
sebebiyet vermek, çarpan kişinin 
hayvanın en yakında veterinere 
götürmek ve tedavisine yaptır-
makla hükümlülüğü mevcuttur. 
Söz konusu olayda hayvana 
çarpan şahıs bu hükümlülüğü 
yerine getirmemekte ve sade-
ce aracına kontrol ederek olay 
yerinden uzaklaşmış ve hayvanı 
orada öylece ölüme terk etmiştir. 
Daha sonrasında hayvan vakfımız 
tarafından tedavisi yapılmış daha 
sonrasında ancak ve sonuç ölümle 
gerçekleşmiştir. Savcılığa teşkil 
eden bu olayda savcılık makamı 
emsal bir karar vererek, bu durum-
da Tarım ve Orman Bakanlığının 
ihbarı mahkeme şartı nedeniyle 
ön görmemiş, bunun suç üstü hali 
olarak kabul ederek, şahsın ceza-
landırılması suretiyle Silivri Asliye 
Ceza Mahkemesine sevkine karar 
verilmiştir. Bu açıdan emsal karar 
teşkil etmektedir. Önemli bir karar 
imza atıldığını düşünüyoruz” dedi.

Bu karar
emsal

bir karar

Önemli bir karar verildi

Kamyonetten 56 kaçak çıktı

HAYVANLARIN Koruma Vakfı Baş-
kanı Erman Paçalı ise, “28 Kasım günü 
bir şahsın yol kenarında bir köpeğe 
çarptığını hayvanı olay yerinde bırak-
tığını ayrıldığını daha doğrusu, köpeğe 
çarptıktan sonra durup araçtan inerek 
aracın tamponunu kontrol ettikten 
sonra, olay yerinden aracına binerek 
ayrıldı ihbarını bulunulmuştu vakfımı-
za. Bunun üzerine köpeği tedavi altına 
aldık. Medikal Park hayvan hastanesin-
de tedavisine başlandı. Yaklaşık 1 ay 
boyunca yoğun bakımda tedavisi devam 
ederken köpeğimiz yaşamını yitirdi. Biz 
olay yerinde köpeğe çarparak ölüme 
o şekilde bırakan sürücü hakkında suç 

duyurusunda bu-
lunmuştuk. Buna 
istinaden yürü-
tülen soruşturma 
kapsamında, bir 
ilk diyebileceğimiz 
emsal teşkil edi-
lebilecek nitelikte 
karara imza atıldı. 
Hayvanı veterine-
re götürmeyerek, olay yerinde ölüme 
bırakması sebebiyle hayvanı kasten 
öldürme suçundan 4 yıla kadar hapis 
istemiyle ceza davası açıldı. Bu açıdan 
bu kararı çok önemli buluyoruz” diye 
konuştu.

7 YILDIR BITMEYEN
GÖZ TORBASI DAVASI

KEDI BESLEMEK SUÇ MU!
Maltepe’de hayvanseverlerin, besledikleri 
kedilerden rahatsız olan sokak sakinleri ve 
esnaf tarafından darbedildikleri iddia edildi

15 Temmuz Şehitler 
Köprüsü’nde polisin 
dur ihtarına uymayan 

kamyonet, takip sonucu köp-
rüsü çıkışında durduruldu. 
Kamyonetin kasasında 56 kaçak 
göçmen yakalandı. Gözaltı-
na alınan kamyonet şoförü 
ise çıkarıldığı mahkemece 
tutuklandı. D-100’de Ankara 
yönüne ilerleyen kamyonet 
şoförü polisin ‘dur’ ihtarına 
uymadı.  Ekipler, takip sonucu 
kamyoneti 15 Temmuz Şehitler 
Köprüsü çıkışında durdurdu. 
Kamyonetin kasasında yurda 
yasa dışı yollarla girdiği tespit 
edilen Afganistan uyruklu 56 
kaçak göçmen yakalandı. Polisin 
dur ihtarına uymayan ve kaç-
maya çalışan kamyonet şoförü 
A.K.(48) yakalanarak gözaltına 
alındı. Kaçak göçmenler ise 
İl Göç İdaresi Müdürlüğüne tes-

lim edildi.  Kamyonette yapılan 
aramada şişme bot, 22 bidon 
içerisinde 660 litre yakıt ve şofö-
rün üzerinden 4 bin lira para ele 
geçirildi. Yapılan araştırmada; 
kaçak göçmenlerin, Yunanis-
tan’a geçmek için  kaçakçılarla 
kişi başı bin dolar karşılığında 
anlaştıkları tespit edildi. Gö-
zaltına alınan kamyonet şoförü 
A.K. dün çıkarıldığı mahkemece 
“Göçmen Kaçakçılığı” suçun-
dan tutuklanarak cezaevine 
gönderildi. DHA
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S altanatın debdebeli yaşantısında, 
heybetli sultanlığının kurumsallaştıra-
madığı yapısında, ittifaklar kurarak

iktidara gelip devleti yönetenlerin 
birlikteliği ne üzerineydi?

Alanlarda ve salonlarda minbere çıkar
gibi işkembe-i kübradan hutbe indiren;

Düşmanın malı gibi kamu mallarını 
paylaşan;

Hizmet yapıyorum yalanıyla yakınlarına
hazineyi bol kepçeden dağıtan;

Tetikçilerine hizmetlerine göre çavuşluk,
subaylık ve paşalık rütbeleri dağıtan. 

Yaptıklarına yasal kılıf uyduran yalakalık
ve maskaralıklarına hizmetlilerine göre

kadılık, kaymakamlık, beylik yetmez ise 
nazırlık veren;

Ülke topraklarını beton yığınlarına 
dönüştürene gökyüzüne daha da çık diye izin
veren; Allah verdi Allah aldı sözlerini dille-
rinden düşürmeyen sağlıkçının sırtını 
sıvazlayan; 

İşsizliğin arttığı, ihracatın azaldığı, ülke
parasının değerinin her geçen gün değer 
yitirdiği, vergilerin arttığı ve vatandaşın bu-
naldığı ortamda ekonomi tıkırında diyeni
hala ekonomiden sorumlu bakan yapan,

Hâsılı yerel yönetimlerden merkezi yöne-
time kadar kendi bildiklerini uygularken ve
hatta çevreyi-doğayı koruyan ve “emek,

ekmek, özgürlük” mücadelesi verenlere taz-
yikli su, gaz bombası yaralama ve ölümleri
hak görenler bugün neyi paylaşamadı?

Madenleri ve taş ocaklarını doğaya zarar
verecek biçimde çalışmasına izin verdiren;

Atık suları dere, göl ve denize boşaltmala-
rına sessiz kalan;

Dereleri içme suyu pınarlarını baraj yapa-
cağım diye kurutan,

12 yaşındaki kız çocuklarını “imam” ni-
kâhıyla evlenmelerine göz yuman;

Toplumun gelenek ve göreneklerini, kutsa-

lını ayaklar altına alan;
İnsanları birbirine düşman edip iktidarda

kalmayı başaran;
Bu ülkede herkes yasalara uyacak, yargı

çalışacak deyip, kendi koyduğu yasaları 
uygulamayıp ve yargıya müdahale eden;

Halkın çocuklarına taştan döşek kendi 
çocuklarına pamuktan döşeği hak gören;

Sırçalı köşklerde sayısı bilinmeyen 
korumalarla ikamet eden,

İbadetini bile etten korumalarla yapan;
Bugüne kadar aynı kıbleye dönen;
Aynı secdeye alnını koyan,
Aynı rükûda üç kere “sübhane 

rabbiyel-azim” okuyan;  
Aynı kitabın aynı sayfalarını okuyup,
Aynı dilde konuşup iman eden;
Aynı peygamberi tanıyıp aynı tanrıya ina-

nanlar söyleyin yahu aranızda ne geçti ki bir-

birinize neden “münafık” diyorsunuz?
Gayri Müslimlere karşı savaşı cihat,
Bu uğurda ölene şehit, sakat kalana gazi

diyorsak,
Aranızdaki bu kavgada kim şehit 

kim gazi;
Kim kafir ve münafık,
Kim hak yolundan gitmekte?
Dün yetmez ama evet diyenler, iktidar 

yalakaları, dönek ve kıvrak belli politikacılar
bu çirkin ve çirkef kavgada neden bir 
taraf oldu?

Bilmez misin ‘onların arasına para girdi,
çıkar girdi ve iktidar kavgası’ girdi.

Onlar neyi paylaşamadıklarını biliyor.
Ama halkım sen çoğunluk olduğun halde

neyi paylaşamadıklarını biliyor musun?
Bu kavga egemen güçlerin “iktidar”

kavgası 

Seni paylaşamıyorlar!

Büyükçekmece Belediyesi’nce düzenle-
nen Uluslararası İstanbul Büyükçekmece
Kültür ve Sanat Festivali’ne katılan 
64 ülkeden 1500 kültür – sanat elçisi 
Asya’dan Avrupa’ya Boğaz turu yaptı

Bu yıl "Ekoloji" temasıyla 23’üncüsü dü-
zenlenen Uluslararası İstanbul Büyükçek-
mece Kültür ve Sanat Festivali tüm hızıyla

devam ediyor. Festival kapsamında her yıl geleneksel
olarak yapılan Boğaz turu, bu yıl da Eminönü iskele-
sinden başlayıp Anadolu Kavağı’nda son buldu. Bo-
ğazın muhteşem manzarası karşısında büyülenen
1500 kültür ve sanat elçisi, yol boyunca hep bir ağız-
dan şarkılar söyleyip dans ettiler. 64 ülkeden gelen
konuklarını Boğaz gezisinde yalnız bırakmayan Bü-
yükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, gün
boyunca yabancı konuklarıyla tek tek ilgilendi.

Tüm dünyadaki fahri elçilerimiz

Geleneksel hale gelen Boğaz turu ile dünyanın farklı
yerlerinden gelen yabancı konuklara İstanbul’un tüm
güzelliklerini tanıtma fırsatı bulduklarını belirten Bü-
yükçekmece Belediye Başkanı ve Uluslararası İstan-
bul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali Komite
Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Bu yıl festivalde 64 ülke-
den 1500 genç sanatçıyı ağırlıyoruz. Bu gençler ülke-
lerine ve dünyanın neresine giderlerse gitsinler
ülkemizin güzelliklerini anlatacaklardır. Onlar artık
bizim fahri kültür ve sanat elçimizdir” ifadesini kul-
landı. Başkan Akgün, şehir hatları vapuru kaptan ve
personeline de teşekkür ederek, günün anısına plaket
takdim etti. Boğaz turuna katılan konuklara Anadolu
Kavağı’nda balık ekmek ikram edildi. BARIŞ KIŞ

Türkiye’den 4, Rusya’dan 2, Lit-
vanya, Kırgızistan, Özbekistan ve
Hollanda’dan birer sanatçının katı-

lımıyla gerçekleşen yöresel bebek çalıştayı ve
sergisi ülkelerin zengin kültür mozağini yan-
sıtmanın yanı sıra kaybolmaya yüz tutmuş el
sanatlarının gelecek nesillere aktarılması
adına da önemli bir misyon üstleniyor. Bü-
yükçekmece Kültürpark Müze’de devam eden
çalıştaya katılan zanaatkarlara Uluslararası
Yöresel Bebek Çalıştayı ve Sergisi’ni sorduk.

Ülkemizi tanıtmak güzel

Kadriye Bilgi: “Balıkesir’den katılıyorum. Ba-
lıkesir yöresi kıyafetlerini bebeklerimde yansıt-
mak istedim. Eski kültürümüzü, unutulan
kıyafetleri bebeklerde yaşatmak istedim. Balı-
kesir’imizi aynı zamanda da ülkemizi temsil
etmek istedim. Uluslararası olması bizim için
bir artıydı. Severek çalışıyorum. Su kabakla-
rını kendim ekiyorum çekirdekten. Ertesi sene
kuruduktan sonra bebek haline getiriyorum.
Bez bebek, kabak bebek, örgü bebek, taş
bebek, yumurta bebek, topaçtan ahşap bebek
benim yaptıklarım bunlar. Kabak bebek
yapım aşamasında bunlar kuruduktan sonra

önce bir zımparalıyoruz. Akrilik boyayla bo-
yuyoruz. Örneğin bu tuttuğum Balıkesir pul-
lusudur. Balıkesir yöresinde eskiden gelinlerin
giydiği tek kıyafet budur. Patenti alınmıştır
aynı zamanda “Balıkesir Pullusu” diye anılır.
Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür
ve Sanat Festivali’ne ilk kez katılıyorum. Farklı
kültürleri tanımak, kendi ülkemizi tanıtmak,
ilimizi tanıtmak çok güzel bir duygu. Çok
mutlu oldum. Festivali düzenleyen Sayın Be-
lediye Başkanı’mız Dr. Hasan Akgün’e teşek-
kür ediyorum.’’

Hayat tarzını anlatıyoruz

Nasiba Ahmedova: “Özbekistan’dan geldim.
Yaklaşık 20 senedir yöresel bebek yapıyorum.
Bizim yöresel bebekler yüzde yüz Özbekistan
menşei. Oradaki dağların kilini topluyoruz.
Özellik kilin bir porselen parçalarını içermek-
tedir. Ondan dolayı biz yüzleri ve parmakları
yapıyoruz. Elleri yapıyoruz. Kalanları Özbe-
kistan kostümüyle tamamlıyoruz. Yöresel
bebek deyince tabii ki tarihsel, etnografik kos-
tümleri temsil ediyoruz. Özbekistan çok ilgi
çekti, çok soru sordular. Yani soru sordukça
demek ki ilgi çektik. Tabii ki böyle kapsamlı

Uluslararası Bebek Çalıştayı’na ve Festiva-
li’ne katılmak çok büyük bir sorumluluktur.
Biz burada Özbekistan’ı temsil ederek, bunu
düşünerek buraya geldik ve büyük bir ilgi çe-
kince onur duyuyoruz. Çok müteşekkiriz bu
konuda. Tabii ki bu görev bize düşüyor. Daha
çok yöresel bebek üzerinde biz sadece kos-
tümleri anlatmıyoruz. Biz oradaki hayat tar-
zını, hayat felsefesini de anlatıyoruz. Bu
konuda gençlere de bir pay düşüyor.  Öğren-
mek, merak etmek.”

Bebekler sadece oyuncak değil

Filiz Sertankızıl: “Karaman’dan katılıyorum
Yöresel Bebek Çalıştayı’na. İkinci kez burada-
yım. 2018’de de katılmıştım. Karaman Beledi-
yesi’nde Halk eğitimi işbirliğiyle sürekli keçe
bebek kursları vermekteyim. 10 yıldır bu işi
yapıyorum. Yöresel Bebek Çalıştayı’mızda
yapım aşamaları ben kitre bebekle katılıyo-
rum. Diğer arkadaşlarımız bez bebek, polimer
bebek, kil bebek, seramik bebek, kabak bebek
birçok yöreden arkadaşlarımız var. Benim
alanım kitre bebek. Hammaddesi kitre, geven
otu özü. Dağ eteklerinde toplanan dikenli bir
bitkiden elde edilen bir bitki özü. Türkiye ge-

nelinde kitre bebek çok fazla yaygın değil.
Yeni yeni yayılmaya başladı. Yani unutulmaya
yüz tutmuş bir sanattır kitre bebek sanatı. 10
parmağını geçmez belki Türkiye genelinde.
Tekrar canlandırmaya çalışıyoruz. Cumhuri-
yet dönemi sanatı için elimizden geleni yapı-
yoruz. Amacımız geçmişimizi günümüze
taşımak. Birçok diğer bebeklerde de olduğu
gibi yurt dışından katılan arkadaşlarımız da
aynı şekilde Türkiye’den katılan arkadaşları-

mız da tamamen yöresel ve kültürü yansıtan
bebekler mevcut burada. Birçok bebek yapan
sanatçımız var ama buradakiler tamamen yö-
resel bebek çalışan arkadaşlarımız. Bebeğin
kültürümüze kattığı özel bir farklılık var. Yani
bebek deyip geçmeyelim. Bebek sadece oyun-
cak demek değil. Kültürümüzü yansıtıyor.
Her şey o kadar güzel ki çok teşekkür ediyo-
rum Büyükçekmece Belediyesi’ne.” 
BARIŞ KIŞ

BARIŞ KIŞ

U luslararası İstanbul Büyükçekmece
Kültür ve Sanat Festivali tüm hızıyla
devam ederken, festival etkinlikleri

çerçevesindeki halk konserlerine ilgi de büyük
oluyor. Büyükçekmece Kültürpark Kemal
Sunal Amfi Tiyatro’yu dolduran binlerce hay-
ranına unutulmaz bir gece yaşatan sevilen sa-
natçı Buray’ın dünyanın dört bir yanından
gelen gençler ile birlikte söylediği şarkılar coş-
kuyu zirveye taşıdı.

Sahnede görsel bir şölen yaşandı

Buray’ı dinlemek için erken saatlerde Büyük-
çekmece’ye gelen genç hayranları uzun kuy-
ruklar oluşturdu. Kapıların açılmasıyla birlikte
5 bin kişilik amfi tiyatroyu dolduran hayran-
ları konser öncesinde Büyükçekmece Beledi-
yesi Halk Akademisi Altınköprü Halk
Dansları Topluluğu’nun gösterisini izledi. Bu-
ray’ın sahneye çıkması ile birlikte amfi tiyat-
roda alkış fırtınası koptu. Buray, şarkılarının
biri bölümünü 23. Uluslararası İstanbul Bü-
yükçekmece Kültür ve Sanat Festivaline katıl-
mak için dünyanın dört bir yanından gelen
gençlerle birlikte söyledi. Geleneksel kıyafetleri

ile şarkıcıya eşlik eden dansçıların sahnede
oluşturduğu görsel şölen izleyenler tarafından
uzun süre ayakta alkışlandı. Büyükçekmece
Belediye Başkanı ve Festival Komitesi Başkanı
Dr. Hasan Akgün ve Büyükçekmece Beledi-
yesi Koordinatörü ve Festival Komitesi İkinci
Başkanı Gürhan Ozanoğlu, Buray’a çiçek tak-
dim ederek festivale katkıların ötürü teşekkür
ettiler.

Sponsorlar unutulmadı

Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve
Sanat Festivali’nin arkasındaki en önemli güç
festivale katkı sağlayan sponsorlar. Bu yıl da 64
ülkeden 1500 kültür ve sanat elçisinin katılı-
mıyla gerçekleştirilen festivale sponsorların kat-
kısı büyük oldu. 22 yıldır olduğu gibi bu yıl da
sponsorlara Türkiye’nin tanıtımına, kültür ve
sanata verdikleri katkılardan ötürü teşekkür
plaketi takdim edildi. Törende konuşan Büyük-
çekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün,
Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve
Sanat Festivali’nin 23 yıldır kesintisiz devam et-
mesinin ve dünyanın en iyi kültür ve sanat festi-
vali olmasının arkasında en önemli gücün
sponsorlar olduğunu söyleyerek, katkı sunan
sanayici, iş insanı ve firmalara teşekkür etti.

Gençler deniz
havası aldı

Plaketler takdim edildi

ali_ibrahimonsoy@mynet.com 

ÖN-SÖZ

Ali İbrahim ÖNSOY
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23. Uluslararası 
İstanbul Büyükçek-

mece Kültür ve Sanat
Festivali’nin Halk 

Konserleri etkinliğinde
sahneye çıkan Burak,

sevilen şarkılarının
seslendirerek festivale
katılanlara unutulmaz

bir gece yaşattı

Kültürpark Kemal Sunal Amfi Ti-
yatro’da düzenlenen törende festi-
vale katkı sağlayan Akçansa
Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. ,
Öztiryakiler Madeni Eşya Sanayii
ve Ticaret A.Ş.Fırat Plastik Sanayii
ve Ticaret A.Ş., Mesa - Nurol Hol-
ding , Kaya Holding, Kullar Proje

Geliştirme Danışmanlık ve Gayri-
menkul Yatırım A.Ş., Civtec Civata
A.Ş., Jolly Joker, The Hunger ve
Büyükçekmece Kolan Hastane-
si’ne teşekkür plaketleri Büyükçek-
mece Belediye Başkanı ve Festival
Komitesi Başkanı Dr. Hasan
Akgün tarafından takdim edildi.               

Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında bu yıl düzenlenen
Uluslararası Yöresel Bebek Çalıştayı ve Sergisi 7’den 70’e her yaştan insanın ilgisini çekiyor

7’den 70’e herkes burada
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İ l a n
T.C. İstanbul anadolu 23. aslİYE

HuKuK MaHKEMEsİndEn / 
baŞKanlIĞIndan

ESAS NO : 2022/151 Esas
KARAR NO : 2022/162
Davalı : 1- NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ
Davacı : 2- ÖZCAN MAZLUM
Mahkememizden verilen 25/04/2022 tarih ve yu-

karıda numarası yazılı kararı ile;  
1-Davanın KABULÜNE,
Kayseri İli, Bünyan İlçesi, Yeni Süksün Mah./

Köyü, Cilt No:32 , Hane No:23 da nüfusa kayıtlı,
Murat ve Solmaz'dan olma 01/08/1981 doğumlu,
16715408338 T.C. Kimlik Nolu davacı Özcan Maz-
lum'un nüfus kayıtlarında "ÖZCAN" olan adının
"MERYEM" olarak DÜZELTİLMESİNE, Nüfusa bu
şekilde kayıt ve tesciline,  karar verildiği  ilan  olunur.

Ek: Gerekçeli karar 

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın:(1670238)

T.C.
İsTanbul anadolu

26. aslİYE HuKuK MaHKEMEsİ

Sayı : 2022/283 Esas                           02/08/2022
İLAN

İstanbul Anadolu 26. Asliye Hukuk Mahkemesinin
01/07/2022 tarih 2022/283 esas 2022/444 karar 
sayılı ilamı gereğince; 

İstanbul, Şişli, Duatepe mah/Köyü Cilt 4, Hane
236'da bulunan 26198037512 TC Kimlik nolu Erol 
ve Selma'dan olma Kadıköy 15/4/1996 doğumlu 
davacının Yılmaz  olan soyadının İlkel olarak 
değiştirilmesine,  karar verilmiştir. 

Sile bezi icin ritüel

150 gün 150 proje

S on günlerde siyasetin yıldızı İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu oluyor desek yanılmayız. İstanbul'da
başlattığı 150 Günde 150 Proje başlıklı çalışma-

sıyla İmamoğlu'nu her gün sahada görüyoruz. Bir gün
Avcılar'da, bir gün Üsküdar'da, bir gün Tuzla'da, bir gün
Büyükçekmece'de. Ekrem İmamoğlu, 150 Günde 150
Proje çalışmasıyla birlikte aslında sadece İBB'nin çalış-
malarının duyurusunu yapmıyor bir anlamda da İstanbul
çapında mini mitingler yapıyor. 

Gittiği her ilçede vatandaşla buluşuyor, meydana 
iniyor ve büyük bir ilgi görüyor. 150 Günde 150 Proje
çalışması bir anlamda İBB'nin çalışmalarına dair bir
program olsa bile diğer anlamda da Ekrem İmamoğlu
isminin güçlü bir halkla ilişkiler atağıdır ve birçok siya-
setçiye örnek olmalıdır. Zira İmamoğlu bütün bu prog-
ramlarda gündemi belirleyecek hamleler yapıyor. 

AK Partililer İstanbul'un Bin Kayıp Günü diye top-
lantı yapıp İmamoğlu'nun başkanlık süresindeki bin gü-
nünü eleştirirken, dikkat edin hiç gündem bile olmadı.
Zira İmamoğlu her gün bir yerde, her gün bir açılışta.
Kendisine muhaliflerin basın toplantıları bile ilgi çekmez
oldu. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabak-
tepe'nin de; "İmamoğlu ile İstanbul bin gününü kaybetti"
açıklamasına;  "Bir kaybeden var doğru. Ama o İstanbul
ve İstanbullu değil. Siz ve sizin yandaşlarınız" diye yanıt-
layan İmamoğlu, bu açıdan da taktiri hak ediyor. 

Nihayetinde diyeceğim o ki 150 Günde 150 Proje 
çalışması, bir anlamda Ekrem İmamoğlu'nun parti için-
dekilere de, muhaliflere de, kamuoyuna da, "Bakın ben
hala cumhurbaşkanlığı adaylığı için göreve hazırım" 
mesajı vermesidir diyebiliriz...

anilboduc@gmail.com

statİk fİkİr

Anıl BODUÇ

Beşiktaş Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi, ilk
defa Beşiktaş’ta hayata geçirilen ‘Saha Çözüm
Hareketi’ projesinin Aydın Kuşadası’nda da 
uygulanması için iş birliği protokolü imzaladı

B eşiktaş’ta alanında uzman ve di-
namik gençlerden oluşturulan
ekipler, ilçede 94 binin üzerinde

hane, 10 binin üzerinde iş yerine giderek
ilk defa sınırları içinde bulunan bütün ev
ve iş yerlerini ziyaret ederek kapsamlı bir
envanter çalışması gerçekleştirdi. Beşik-
taş Belediyesi’nin hayata geçirdiği ‘Saha
Çözüm Hareketi’ uygulaması sırasıyla,
Kartal Belediyesi, Beylikdüzü Belediyesi,
Bodrum Belediyesi, Mersin Yenişehir
Belediyesi'nden sonra Kuşadası Beledi-
yesi’nde de hayata geçiyor. Beşiktaş Be-
lediyesi ve Kuşadası Belediyesi arasında
dayanışmayı ve dostluğu geliştirmek
amacıyla Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza
Akpolat ve Kuşadası Belediye Başkanı
Ömer Günel arasında imzalanan proto-
kol ile Saha Çözüm Hareketi’nin usul ve
esaslarına ilişkin bilgiler Kuşadası Bele-
diyesi ile paylaşılacak ve iki belediye bu
konuda iş birliği içerisinde hareket ede-
cek.

İhtiyaç sahiplerine ulaşacaklar

Protokol töreninde konuşan Beşiktaş Be-
lediye Başkanı Rıza Akpolat şunları dile
getirdi: “Biz sayın Genel Başkanımız
Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatlarıyla,
göreve geldiğimiz andan itibaren bulun-
duğumuz kentleri katılımcı bir anlayışla
yöneteceğimize dair sözler verdik. Bu ka-
tılımcı anlayışın gereğini yerine getirmek

amacıyla önce halk toplantıları gerçek-
leştirdik. Sonrasında pandeminin başla-
masıyla beraber insanlar evlerine çekildi.
Biz de hızlıca bu sorunları nasıl çözeriz,
zorda kalmış vatandaşlarımıza nasıl ula-
şabiliriz diye projeler ürettik ve hayata
geçirmeye başladık.  Hızlıca 120 kişilik
bir ekip oluşturduk. Beşiktaş’ta 65 iş
günü içerisinde 93.540 hane 10 bin üzeri
iş yerini ziyaret ettik. Semtimizde bulu-
nan bütün kamu kurum ve kuruluşlarını,
taksi duraklarını, sivil toplum kuruluşla-
rını, 9 tane üniversitemizi ziyaret ettik.
Taleplerini önerilerini eleştirilerini dinle-
dik. Ortaya çıkan verileri analiz ettik.
Bunu bir fırsata dönüştürdük. Göreve
geldiğimizde belli başlı veriler belediye-
nin envanterinde vardı. Bu envanterde
118 tane ihtiyaç sahibi aile vardı.”

8 bin haneye sıcak yemek

Beşiktaş'ta çok sayıda kişiye sıcak yemek
verdiklerinin de altını çizen Akpolat,
“Ancak saha çözüm ekiplerimizin yaptığı
çalışma neticesinde bu sayının 1228 ol-
duğunu tespit ettik ve onun üzerine
‘Halk Market’, ‘Halk Mağaza’, ‘Aşevi’
gibi, seçimde göreve gelirken vaat etme-
diğimiz, Beşiktaş için öncelemediğimiz
uygulamaları hayata geçirdik. Beşik-
taş’ta bile bu hane sayısının 1228’li ha-
nelere ulaştığı; tabii bu rakam bunu
ifade edebilen vatandaş sayısı bir de
bunu söyleyemeyenlerin bir bu kadar ol-
duğunu söylersek çok vahim bir tabloyla

karşı karşıya kaldığımızı ve vatandaşları-
mız için hızlıca çözüm üretmemiz gerek-
tiğini düşündük. Açtığımız aşevinde
günlük 8 bin haneye sıcak yemek veriyo-
ruz” dedi.

CHP'li belediyelerde uygulanacak

Çalışmanın CHP'li çok sayıda beledi-
yede uygulanacağını da kaydeden Akpo-
lat, “Tabi Beşiktaş’taki ihtiyaç sahibi
vatandaşlarımızla farklı ilçelerdeki ihti-
yaç sahipleri bir değil. Çünkü ilçemiz-
deki birçok insanımız pandemi
sürecinde farklı nedenlerle işlerini kaybe-
dip iflas ettiler. Sosyal yardım alabilen
vatandaşın üzerine kayıtlı evinin olma-
ması gerekiyor ancak Beşiktaş’ta tapulu
evi olmasına rağmen işini kaybedip iflas
etmiş buzdolabında yemeği olmayan va-
tandaşlarımız var. Bunları da artık biz

ihtiyaç sahibi aile olarak değerlendiriyo-
ruz. Bunların hepsine Saha Çözüm Ha-
reketi kapsamında bir farkındalık
oluşturarak çözümler bulduk. Saha
çözüm hareketini bir konsept haline ge-
tirdik. Elde etmek istediğimiz bütün veri-
lere bu çalışma neticesinde kavuştuk.
Şimdi mahalle mahalle, sokak sokak
problemleri biliyor ve oradan gelen so-
runlara 48 saat içinde cevap veriyoruz.
Bu bir sistem aslında. Bu sisteme ilişkin,
Kartal Belediyemiz, Beylikdüzü Beledi-
yemiz, Bodrum Belediyemiz ve Yenişehir
Belediyemiz ile protokolümüzü imzala-
dık. Şimdi de Kuşadası Belediyemizle
protokol imzalayarak hayata geçiriyo-
ruz. Niyetimiz, Saha Çözüm Hareketi’ni
bir Türkiye projesi haline getirip CHP’li
bütün belediyelerde uygulanabilir hale
getirmektir” diye konuştu.

TAYLAN DAŞDÖĞEN
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Kuşadası Belediye Başkanı
Ömer Günel ise yaptığı açıkla-
mada “Rıza Başkanım çok güzel
ifade etti. Sorunlar her yerde
aynı. Ama sorunlara çözüm için
hangi perspektiften yaklaşılması
gerektiğini bilmek önemli. Bu-
rada belediyeciliği kıymetli kılan
şey, bir belediye başkanının li-
derliğinde organize edilmiş ekip-
lerin o sorunlara nasıl yaklaştığı,
nasıl çözdüğü. Başkanım bunu
Saha Çözüm Hareketi’yle ba-
şardı biz de Güvercin Masa pro-

jesiyle yapmaya çalıştık. Burada
kıymetli olan Saha Çözüm Ha-
reketi’nin organize, planlı, dijital
dünyayı doğru kullanan çok
güzel örgütlenmiş bir yapı ol-
ması. Güvercin Masa’da da biz
benzer bir yol almış olsak da
eksik olan hususlar var ve başka-
nımla bunları tamamlayacağız.
Kültür sanat alanında Beşiktaş
en ileri ilçelerden birisi ve aynı
zamanda bu konuda da birbiri-
mizi destekleme sözü verdik.
Sosyal belediyeciliğin her geçen

gün öneminin arttığı günleri ya-
şıyoruz. Dün muhtaç olmayan
kişilerin pandemi döneminde ih-
tiyaç sahibi olduğunu gördük.
Dolayısıyla da bu pandemi bize
birçok şey öğretti. Bu bilgilerin
sürekli sokakta güncellenmesi
lazım. Saha Çözüm Hareketi
bunun için doğru bir yöntem.
Saha Çözüm Türkiye’nin birçok
yerinde uygulanıyor. Biz de bu
sürece dâhil olmaktan Kuşadası
Belediyesi olarak oldukça mut-
luyuz’’ ifadelerini kullandı.

Süreç mutluluk veriyor

Bu yıl 33’üncü kez düzenlenen Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Ala Kadınlar Plajı’nda Şile Bezi Ritüeli yapıldı
Karadeniz’in tuzlu sularında
yıkanan Şile bezleri altın sarısı
kumlarda kurutularak görsel

şölen oluşturdu. 150 yıllık bir gelenek olan
ritüele oyuncu Oktay Kaynarca da katıldı.
Kaynarca, “Gençken denize girmek için
kamyonlarla Şile’ye gelirdik, yarı Şileliyim.
Mağazadan alıp giymek kolay ama bezi
ilmek ilmek dokumak çok meşakkatli
bugün o süreci gördük” dedi. Etkinlikte
Şile bezleri önce kazanlarda kaynatıldı ar-
dından denizde yıkandı. Ritüele, Şile Kay-
makamı Mehmet Nebi Kaya, Garnizon
Komutanı Albay Hazel Yılmaz, Şile Bele-
diye Başkanı İlhan Ocaklı, Oyuncu Oktay
Kaynarca, turizmciler, STK temsilcileri ve
vatandaşlar katıldı. Şile bezi hakkında
bilgi veren İlhan Ocaklı, aynı zamanda
tezgahın başına geçerek bezi dokudu. Ar-
dından Kaymakam Mehmet Nebi Kaya
ile denize girerek dokunan bezi yıkadılar.

Ocaklı burada yaptığı konuşmada 150 yıl-
lık bir gelenek olan ve atalarından kalan
bezin gelecek nesillere aktarılması için
gayret gösterdiklerini söyledi. Bezin yüzde
100 pamuktan üretildiğini belirten Ocaklı,
zorlu bir süreçten geçtiğini dile getirdi.  

Fabrika kurulacak

Yeni bir fabrika müjdesi veren Ocaklı,
“İstanbul’un tek coğrafi işaretli ürünü
olan Şile bezimiz 1970’li yıllarda ülkemi-
zin ihracatta ikinci sırada yer alan
önemli kalemlerinden bir tanesi oldu-
ğunu belirtmek isterim. Biz de Şile Bele-
diyesi olarak bu değerimizi, kültürümüzü
yerinde yaşatmak üzere İSKA ile yaptığı-
mız protokol, Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığımızla yaptığımız görüşmeler
sonucunda bezimizin yerinde üretilmesi
için imalat fabrikamızın temelini de kısa
sürede atacağız” diye konuştu.

GaziosmanpaŞa Beledi-
yesi, ilçedeki cami ve iba-
dethaneleri teknolojik

temizleme cihazları ve profesyonel
ekiplerle hijyenik hale getiriyor. Çalış-
malar kapsamında camilerin halıla-
rını temizleme makineleri ile tozdan
ve kirden arındıran ekipler, tüm yü-
zeyleri pırıl pırıl hale getiriyor. Pan-
demi tedbirleri kapsamında
camilerdeki pencereler, kapılar, duvar-

lar gibi temasın olabileceği yerler de-
zenfekte edilerek, virüsten ve kirden
arındırılıyor. Camilerin avlusu, şadır-
van ve tuvaletlerinde de yıkama ve de-
zenfekte işlemi gerçekleştiriliyor. İlçe
genelinde bulunan tüm camilerde pe-
riyodik olarak çalışmalar devam edi-
yor.

Gönül rahatlığıyla ibadet edin

Temizlik çalışmalarının ilçedeki tüm

camilerde devam ettiğini ifade eden
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı
Hasan Tahsin Usta, “İbadet etme-
nin yanı sıra toplumsal dayanışma-
nın, birlik ve beraberliğin ruhunu
yaşatan camilerimizin temizliğine
çok önem veriyoruz. Vatandaşları-
mızın ibadetlerini huzurla gerçekleş-
tirebilmeleri için ekiplerimiz düzenli
aralıklarla camilerimizi ziyaret edip
adeta en ince ayrıntısına kadar te-
mizlik çalışması gerçekleştiriyorlar.
Vatandaşlarımız, camilerimizde 
ibadetlerini gönül rahatlığıyla 
yapabilirler” ifadelerini kullandı.

Polis Gazetesi
de kurtarmadı!
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kuştepe semtinde
yaptığı denetimlerde ruhsatsız silah, bıçak ve uyuşturucu
madde ele geçirdi. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı
denetim sırasında otomobilinde ‘Polis Gazetesi Görev
Otosu’ yazan kişiye de evrakta sahtecilikten işlem yapıldı

ŞiŞli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kuş-
tepe semtinde belli aralıklarla yaptıkları dene-
timlerine dün saat 17.00'de 140 polis ile devam

etti. Kuştepe’nin belirli noktalarında ve ara sokaklarda
şüpheli kişiler ve araçlar durdurularak GBT kontrolü ve
üst araması gerçekleştirildi. Denetimlerde narkotik köpeği
de aramalara katıldı. Ön camında ‘Polis Gazetesi Görev
Otosu’ yazan otomobil sürücüsü de polis ekipleri tarafın-
dan durduruldu. Kartı kontrol eden ekipler, kartın her-
hangi bir geçerliliği olmadığını belirledi. Savcılık talimatı
ile gözaltına alınan sürücüye evrakta
sahtecilikten işlem yapıldı. Kartın sa-
hibi sürücü Mücahit Aksungur, "Ara-
cımın önünde polis basın kimlik kartı
var, doğrudur. Emekliler derneğine
üyeliğimiz var. Dernekten aldığımız
bir karttır. Herhangi bir art niyetimiz
yok. Derneğe faydamız olsun diye
gidip üye olduk. Bize o kartı verdiler.
Herhangi bir unsur içerdiğini görmediğimiz için o kartı
oraya koyduk. Yasal olmadığını bilmiyordum. Eğer bu
yasal değilse biz de adli olarak hakkımızı arayacağız.
Bana bunu verenden şikayetçi olacağım. Sonuçta X bir
durum varsa bunu bana neden verdiler. Vatan Cadde-
sinde yerleri var, kesinlikle şikayetçi olacağım. Ben polisi-
min yanındayım’’ şeklinde kendini savundu.

Camiler pırıl pırıl oldu
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kripto paralara ilişkin son gelişmeleri
de değerlendiren SkyBitPro Dubai
CEO’su Sarullah Tabea, “Dönem

dönem zorluklar yaşayan kripto para borsaları,
buna rağmen 2020'den bu yana yüzde 406'nın üze-
rinde değer kazanmayı başardı. Aynı dönemde
ABD borsalarının büyük bir kısmını kapsayan S&P
500 endeksi ise yalnızca yüzde 21 değerlendi. Bu
fark dahi, kripto paraların yeni fırsatlar barındırdı-
ğını kanıtlamaya yetiyor. Bu fikre inancımızla, hali-
hazırda 17 ülkede ve 32 şehirde hizmet veren
SkyBitPro olarak, İtalya, İspanya, Dubai, ABD
ve Birleşik Krallık'tan sonra Türkiye’ye açılıyoruz”
ifadelerini kullandı.

Çok fazla yatırıma ihtiyaç var

Dünyanın en büyük bankalarından Bank of Ameri-
ca’nın, haziranda yayımladığı Küresel Kripto Para
Birimleri ve Dijital Varlıklar raporunda“Blokzinciri
teknolojisinin ve diğer uygulamaların içsel değerden
yoksun olduğu fikrine katılmıyoruz" görüşünü pay-
laştığını hatırlatan Tabea “Aynı raporun 2021 son-
baharında yayımlanan versiyonunda 200 milyonu
aşan kullanıcıya sahip olan dijital varlık sektörünün
göz ardı edilemeyecek kadar büyük olduğuna dikkat
çekilmişti. Dünyanın kripto paralar ve blokzinciri
teknolojisinin yakın gelecekte telefonun kilidini
açmak, bir hisse senedi, gayrimenkul veya otomobil
almak veya fatura ödemek için dahi kullanılabilece-
ğini savunmak, fütürist bir hayal olmaktan çıktı.
Önde gelen kripto para birimlerinde görülen her
hareketin dünya gündemine oturması buna kanıt
olarak gösterilebilir. Bu noktada pazarın daha fazla
yatırımcıya ihtiyaç duyduğunu düşünüyoruz.
SkyBitPro olarak biz de bu konuda inisiyatif alıp,
açıldığımız her pazarda ulusal düzeyde kripto para
bilincini artırmak için ücretsiz eğitimler düzenliyo-
ruz” ifadelerini kullandı. DHA

ŞirkEt, ülkeler arasındaki ge-
lişmiş bağlantıları, franchise
ofisleri ve 40’tan fazla ülke iş

birlikleri ile global pazarda aktif rol oyna-
mayı hedefliyor. Realtor Turkey marka is-
mini güncelleyerek global pazarda
büyümeyi amaçlıyor. Realtor Global adı
ile altında sınırları kaldırıp daha hızlı bir

büyüme hedeflediklerini belirten Realtor
Global Real Estate Markasının Kurucusu
ve Yönetim Kurulu Başkanı Anıl Ulaş
Övençoğlu, “Bu karar ile global pazar-
daki payımızın, farklı pazar ve ülkelerde
açacağımız ofislerle artacağını düşünüyo-
ruz. Bu topraklarda yüzde yüz yerli ve
milli bir sermaye ile kurduğumuz marka-

mızın yolculuğunu, yaptığımız global-
leşme hamlesiyle taçlandırdığımız için
mutluyuz. Yolumuza yeni marka ismimiz
‘Realtor Global’ ile devam edeceğiz” dedi.
Övençoğlu ayrıca, markalarının ismini
Türkiye ile birlikte bulunduğu ihraç pa-
zarlarında da değiştirdiklerini ve sektörde
liderliği hedeflediklerini vurguladı. DHA Kripto para

borsası Türkiye'de

Realtor Turkey’den globalleşme hamlesi

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de       Basın:(1670020)

T.C.
İSTANBUL

22. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/178
KARAR NO : 2022/172

İ L A N D I R

Mahkememizce verilen 20/04/2022 tarihli karar ile,
davanın kabulüne, Bartın ili, Ulus ilçesi, Aşağıköy
Köy/Mahallesi, Cilt No:15, Hane No:4, BSN: 91 ' de
nüfusa kayıtlı, Reslan ve Aliye kızı, 31429582778
T.C. Kimlik numaralı Aliye SARI' nın  nüfus kayıtla-
rında ''Aliye'' olan isminin '' Alev '' olarak olarak 
düzeltilmesine karar verilmiş olduğu hususu ilanen
tebliğ olunur.19/05/2022

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de       Basın:(1670070)

İLAN
İstanbul Anadolu 30. Asliye Hukuk

Mahkemesi'nden

ESAS NO : 2022/358 
KARAR NO : 2022/333
Mahkememizin  tarihli, 2022/358 Esas,  2022/333
sayılı ilamı ile; 
İstanbul ili, Tuzla  ilçesi, Akfırat mahallesi,  
cilt no:22 , hane no:41, BSN:3'de  nüfusa kayıtlı,
Hamdi ve Aysel kızı 1987 doğumlu, 46****02 T.C.
kimlik numaralı Hatice Türkmen'in ismine Hatice 
ibaresinden sonra gelmek üzere Nefes ibaresinin 
eklenmesine ve  Hatice Nefes Türkmen  olarak  
nüfusa tesciline karar verilmiştir.
İlan olunur. 02/08/2022

EMlak sektörünün di-
namikleri değişiyor.
Birçok endüstri müş-

teri deneyimini, alıcı ile arasın-
daki etkileşimi artırıp satışa
çevirmek için kullanırken, yeni
nesil müşteri deneyimi ilkeleri
yerel emlak pazarının pazarlama
alışkanlıklarına da yön veriyor.
PwC’nin yayımladığı verilere
göre müşterilerin yüzde 73’ü iyi
bir deneyimin satın alma kararla-
rını yönlendirdiğini belirtirken,
daha iyi müşteri deneyimi için
daha fazla ödeme yapmaya hazır
olanların yüzde 86’ya ulaştığı gö-
rülüyor. Müşteri deneyimini kişi-
selleştirilmiş hizmetleriyle
destekleyerek gayrimenkul satış-
larında avantaj yakalayan yerli
emlak şirketi Radolar Group ise
geliştirdikleri iş modeliyle ya-
bancı yatırımcıların yüzünü Tür-
kiye’ye çevirmeyi hedefliyor. 

Rusya İran'ı geride bıraktı

Türkiye’de konut satın almanın
hem fiyat hem de müşteri dene-

yimi açısından yabancı yatırımcı-
lar için cazip fırsatlar barındırdı-
ğını belirten Radolar Group
Yönetim Kurulu Başkanı Serdar
Mehrabi, konuyu şu sözlerle de-
ğerlendirdi:  “Yurt dışındaki ya-
bancı yatırımcılar birçok farklı
sebepten dolayı ülkemizden
konut satın alırken, yerel pazarı-
mızdaki yatırımcı çeşitliliği de ar-
tıyor. TÜİK Haziran verilerinden
hareketle yaklaşık 2 bin konut
alarak zirveye yükselen Rusya,
İran’ı bir adım geride bırakırken,
sıralamayı Irak, Çin ve Almanya
takip ediyor. Elbette tüm yabancı
vatandaşların başka bir ülkeye
yatırım yaparken kafalarında so-
rular bulunduğunun farkındayız.
Müşteri ihtiyaçlarına odaklı geliş-
tirdiğimiz iş modelimizle yalnızca
ev satmıyor, aynı zamanda on-
larla empati kurarak Türkiye'ye
gönül rahatlığıyla yatırım yapma-
larını sağlıyoruz.” 

Yüzlerini Türkiye'ye döndüler

Ülkemizde konut satın alarak ya-

tırım yapmak isteyen vatandaşla-
rın birbirinden farklı sebep ve ko-
şula sahip olduğunun altını çizen
Serdar Mehrabi, “Türkiye’de ya-
tırım yapmak isteyen farklı yaş
gruplarından vatandaşların ihti-
yaçları değişkenlik gösterebiliyor.
Genç ve bekar insanlar daha iyi iş
imkanlarına sahip olmak ister-
ken, evli ve çocuklu insanlar ise
çocuklarının eğitim hayatlarını
önceliklendiriyor. Kimisi de bu-
rayı köprü olarak görerek, gele-
cek dönemde Avrupa’ya
taşınmayı hayal ediyor. 2009’dan
bu yana emlak piyasasında hiz-
met veren Radolar Group olarak
biz de müşteri deneyimini önce-
liklendirdiğimiz iletişim strateji-
mizle yabancı yatırımcıların
önünü açarak ülkemizde de kon-
forlu bir yaşama sahip olmala-
rına kapı aralıyoruz. İran ve
Azerbaycan vatandaşlarına satış
yaparak başladığımız serüveni-
mize farklı coğrafyaları da ekle-
yerek devam ediyoruz” ifadelerini
kullandı. DHA

Gayrimenkulde yabancı ilgisi çok

O GM’den yapılan yazılı açıkla-
mada, kağıt, kozmetik, ilaç,
boya, kauçuk ve lastik gibi

300’den fazla ürünün üretiminde ihti-
yaç duyulan doğal reçinede dışa ba-
ğımlılığı azaltmak için 2017-2021 yılları
arasında Reçine Eylem Planı yürütül-
düğü belirtilerek, Antalya, Balıkesir,
Bursa, Çanakkale, Denizli, İstanbul,
İzmir, Mersin, Muğla ve Sakarya
olmak üzere 10 Orman Bölge Müdür-
lüğünde bin 558 ton ham reçine ürete-
rek ekonomiye kazandırıldığı
kaydedildi. Reçine ithalatını azaltmayı
hedeflediklerini ifade eden Orman

Genel Müdürü Bekir Karacabey, “Ül-
kemizde reçine ve türevlerinin ticaret
hacmi 600 milyon dolar civarında.
TUİK verilerine göre geçtiğimiz yıl bin
280 ton reçine üretimi yapıldı. Ülkemiz
ormanlık sahalarında 2022 yılı sonuna
kadar 640 ton ham reçine üretimi ger-
çekleştirilerek ülke ekonomisine kazan-
dırmayı hedefliyoruz” dedi.

Eylem planı hazırlandı

Türkiye’de reçine üretimi yapılan ağaç
türlerinin kızılçam ve sahilçamı oldu-
ğunu belirten Bekir Karacabey, Türki-
ye’nin dünyanın reçine ihracatını

karşılayan en büyük üreticilerden olan
Çin, Endonezya ve Portekiz gibi ülkeler
arasına girebilecek potansiyele sahip
olduğunu belirtti. Karacabey, Türki-
ye’nin reçine üretim kültürünü yeniden
canlandırmak, reçine ve türevlerinde
yaşanan dışa bağımlılığı azaltmak, iç
kaynakları harekete geçirmek gayesi ile
Reçine Eylem Planı (2017-2021) uygu-
lamaya koyduklarını kaydederek, “Ül-
kemizde reçine ve türevlerinin ticaret
hacmi 600 milyon dolar civarında. Tür-
kiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verile-
rine göre geçtiğimiz yıl bin 280 ton
reçine üretimi yapıldı. Ülkemiz orman-

lık sahalarında 2022 yılı sonuna kadar
640 ton ham reçine üretimi gerçekleşti-
rilerek ülke ekonomisine kazandırmayı
hedefliyoruz. Çam ağaçlarından elde
edilen en önemli odun dışı ürün olan
reçine çıkarılırken ağaca hiçbir zarar
verilmiyor. Reçine üretim fonksiyonlu
ormanlarımızdan verimliliği artırmaya
yönelik bakım faaliyetlerinin yapılması,
üretimin kalifiyeli işçiler vasıtasıyla yü-
rütülmesi ile ağaç başına düşen reçine
verimi artacak ve Türkiye’nin ihtiyacı
olan 2 bin- 2 bin 500 ton reçine üretimi
sağlanacak” açıklamasında bulundu.
DHA

MNG Kargo’da üst düzey atama 
MNG Kargo’da önemli bir organizasyon
değişikliği yaşandı. 2017 yılından bu
yana şirkette CFO olarak görev yapan

Kağan Gündüz, İcra Kurulu Başkanlığı(CEO)
görevine atandı. Son 3,5 yıldır bu görevi yürüten
Salim Güneş ise yeni dönemde Yönetim Kurulu
Başkanı olarak görev yapacak. Türkiye’nin ‘İlk ter-

cih edilen ve en kaliteli kargo firması olmak’ hede-
fiyle faaliyetlerini sürdüren MNG Kargo’da ger-
çekleşen organizasyon değişikliğiyle İcra Kurulu
Başkanlığı(CEO) görevine Kağan Gündüz geti-
rildi. 2019 Ocak ayından itibaren bu görevi üstle-
nen Salim Güneş ise önümüzdeki dönemde
Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev üstlenecek. 
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Sözlü sınavları
kaldıracağız

C HP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kı-
lıçdaroğlu, Uludere ilçesi

Gülyazı köyüne geldi. Kılıçdaroğ-
lu'na, ziyarette CHP Genel Başkan
Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan
Toprak, TBMM İnsan Hakları İnce-
leme Komisyonu bünyesinde kuru-
lan Uludere Alt Komisyonu'nun 15
ay süren çalışmalarında görev yapan
CHP Ankara Milletvekili Levent
Gök de eşlik etti. Kılıçdaroğlu ve be-
raberindekiler, 28 Aralık 2011'de ya-
şamını yitirenlerin aileleriyle görüştü.

Olayın aydınlatılması lazım

Kılıçdaroğlu, olayda 34 canın yitiril-
diğini söyleyerek, "Bunların 18'i, 18
yaşından küçüktü. Acı hala dinmiş
değildir. Eğer ülkeye adalet gelecekse
bu acının dindirilmesi lazım. Olayın
aydınlatılması lazım. Bu olayı aydın-
latacağıma dair söz vermek için bu-
raya geldim. Adalet olmalı, olay
aydınlatılmalı. Olay aydınlatıldıktan
sonra ancak helalleşme olabilir.
Ölenler geri gelmeyecek. Bunun far-

kındayız. Hepimiz de biliyoruz zaten
ama bir şekliyle annelerin acılarının
dindirilmesi lazım. Anneler evlat acı-
sıyla hala ve hala yaşıyorlar. Ve ada-
let istiyorlar bizden. Biz bu adaleti
sağlayacağız. Adaleti sağlamak
bizim görevimizdir. Eğer adaleti sağ-
larsanız o zaman toplumda kucak-
laşmayı, toplumda huzuru,
toplumda barışı sağlamış olursunuz.
Aksi halde annelerin yüreğindeki ateş
sönmüyor ve sönmeyecektir" diye
konuştu.

Hukuku savunmak zorundayız

Kılıçdaroğlu, gazetecilerin, Kamu
Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS)
iptaliyle ilgili sorusuna, devlette çok
büyük bir çürümenin olduğunu be-
lirterek şunları söyledi: "Ben boşuna
Milli Eğitim Bakanlığı'nın kapısına
gitmedim. Boşuna oraya dayanma-
dım. Boşuna oraya gidip de hakkı,
hukuku ve adaleti sağlamak için bu-
ranın da mutlaka bir şekliyle adalet
dağıtması gerektiğini söyledim.
Sözlü sınavda hakları yenilenler

vardı. Sınavlarda hakları yenilenen-
leri de gördük. Çürüyen bir yapı var
ve bu çürüyen yapıyı düzeltmek zo-
rundayız. Burada adaleti nasıl sağlı-
yorsak hakkı yenen KPSS sınavına
girip, hakkı yenen bütün bu evlatla-
rımızın da hakkını hukukunu savun-
mak zorundayız. Bu ülkeye adaleti
getireceğiz. Bakın ben buradan Ro-
boski'den söz veriyorum. Bütün
millete söz veriyorum. KPSS'ye
girip hakkı elinden alınan o gence-
cik pırıl pırıl evlatlarımızın, umutla
sınavın iyi geçtiğini veya kötü geçti-
ğini düşünen evlatlarımızın da hak-
kını ve hukukunu korumak
zorundayız. Biz Türkiye'de adalet
içinde yaşamak zorundayız. Adalet
bu ülkeye gelirse huzur gelir. Milli
Eğitim Bakanlığı saraydan tutun en
aşağıya kadar. Çürüyen bir devlet
yapısı vardır. Liyakat yok, ahlak
yok, her şey bir anlamda bitmiş va-
ziyette. Ama hepsini düzelteceğiz.
Söz verdim, bir daha söz veriyo-
rum. Adalet bu ülkeye ya gelecek 
ya gelecek." DHA

AK PArti Bursa İl Baş-
kanlığı, 81 ilde 'Yüz Yüze,
100 Gün' sloganıyla baş-

lattığı halkla buluşma etkinliğine
Gürsu ilçesinden başladı. Ziyaret ön-
cesi Atatürk Kongre ve Kültür Merke-
zi'nde düzenlenen basın toplantısına,
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı
Efkan Ala, AK Parti Bursa milletve-
killeri, Bursa Büyükşehir Belediye
Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl
Başkanı Davut Gürkan ve yönetici-
lerle partililer katıldı. Gazetecilere
açıklama yapan AK Parti Genel Baş-
kan Yardımcısı Efkan Ala, amaçları-
nın siyaseti halkla yapmak olduğunu

belirterek şunları söyledi:"Buradaki
kardeşlerimizle bir araya geliyoruz.
Onları ziyaret ediyoruz. Bütün millet-
vekillerimiz her bir mahallede sa-
hada. Onlar da görüşmeler
yapıyorlar. Vatandaşlarımızı
dinliyorlar. Bizim çözüm
önerilerimizi değerlendirme-
lerimizi onlarla paylaşıyo-
ruz. Onların bize iletmek
istediklerini dinliyoruz. Yani
bu, vatandaşlarla kucak-
laşma projesi. Tabiri caizse
bir siyasi çıkarma yapıyoruz.
Şu ana kadar da bizim şiarı-
mız, siyaseti vatandaşlarla

birlikte yapmak. Türkiye'yi vatanda-
şın arzusu, isteği doğrultusunda yö-
netmek. Bunun verdiği güçle de
Türkiye'nin uluslararası sistemdeki

yerini tahkim etmek, güç-
lendirmektir. Vatandaşın
desteği bizde oldukça ve
biz de o desteği daha ön-
ceki iktidarların yaptığı gibi
hakkını vermeden yönetme
yerine hakkını vererek ve
onu hiç unutmayarak yö-
nettikçe, görüyorsunuz
uluslararası platformlarda
dünyanın gıpta ettiği so-
nuçlar elde ediyoruz" dedi.

Yüzleşmeden çekinmeyiz

CHP Genel Başkan
Yardımcısı Seyit Torun
başkanlığında, CHP

Adana Milletvekili Burhanettin
Bulut, Antalya Milletvekili Cavit
Arı, Bilecik Milletvekili Yaşar
Tüzün, Tunceli Milletvekili Polat
Şaroğlu'nun da aralarında bulun-
duğu yerel yönetimler heyeti,
CHP'li ilçe belediye başkanlarıyla
görüşmek için Tunceli'ye geldi.
Parti binasında partililerle bir
araya gelen heyet, basın açıkla-
ması yaptı.

31 Mart'ı sindiremediler

CHP Genel Başkanı Seyit Torun,
konuşmasında, Türkiye nüfusu-
nun yüzde 50,8'ini CHP'li beledi-
yelerin yönettiğini söyleyerek,
"Ekonomik büyüklük olarak yüzde
67'deyiz, turizm bölgelerinde
yüzde 90'lardayız. Bu iktidar 31
Mart'ın acısını hala sindiremedi,
hala acaba ne yaparım da ben bu
CHP'li belediyeleri çalıştırmam,
onların üstünde baskı kurarım
bunun çabası içerisinde. HDP'li-
leri kayyumla aldı bizi de bir şe-
kilde olmadık suçlar uydurarak
açığa almaya çalışıyor. Bir şekilde
bütün belediyelerimize müfettişler

göndererek, denetim değil 'gidin ne
olursa olsun bir suç bulun, bana
bir dosya getirin' diye çaba içeri-
sinde. Biz biliyoruz. İçişleri Bakan-
lığı'nda bir birim kuruldu ve sadece
bizim belediyelerimiz için 'gidin
bulun, bulamazsanız sizi cezalan-
dırırım' diyerek bu yapı harıl harıl
çalışıyor. Bu milli irade gaspıdır,
milli iradeye saygısızlıktır. Müfetti-
şini gönderdi, görevden almaya ça-
lıştı, her türlü baskıyı kurdu. Şimdi
de belediyelerimizin hakkı olan
kaynaklarını vermiyor. Belediyeler
Birliği, belediyelerin bütçesi ile
oluşmuş ama maalesef yandaşa,
Çevre Şehircilik Bakanlığı yandaşa,
diğer bakanlıklar yandaşa. CHP'li
ve diğer belediyeleri bu vatandaş
seçmedi mi? O belediyelerin sınır-
ları içerisinde yaşayan vatandaşla-
rımız vergi vermiyor mu?" dedi.

İktidara geldiklerinde sözlü sınav-
ların kaldırılacağını belirten Torun,
"İletişim organlarından bilgi sahibi
olduğunuz gibi KPSS sınavları.
Tuz koktu arkadaşlar, yani ÖSYM
başkanını görevden alarak, tahki-
kat başlatarak olmaz. Bunun mü-
sebbibi bu iktidardır. Bu
liyakatsızlığı ortaya koyan, insanı-
mızı mağdur eden, KPSS sınavla-
rında sonra sözlü sınavlarda
ayrımcılık yapan bu yapıdır. Balık
baştan kokar. Baştaki adaletsizliği,
usulsüzlüğü yaparsa elbette ki
onun altındakileri de her türlü
usulsüzlüğü ve adaletsizliği yap-
maya çalışır. Bunun da takipçisi
olacağız. Bu ülkede artık bu sözlü
sınavları da kaldıracağız ve KPSS
de şeffaf, gerçekten hiç kimsenin
ayrışmadığı, ötekileşmediği bir
sınav olacak" diye konuştu. DHA

UlUdere’nın acısı
dınmıs degıl
UlUdere’nın acısı
dınmıs degıl
UlUdere’nın acısı
dınmıs degıl
UlUdere’nın acısı
dınmıs degıl
UlUdere’nın acısı
dınmıs degıl
UlUdere’nın acısı
dınmıs degıl
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Aralık 2011'de Irak sınırında ya-
şamını yitiren 34 kişinin Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Gülyazı köyündeki
ailelerini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, “18'i, 18 yaşından küçüktü. Acı hala dinmiş
değildir. Eğer ülkeye adalet gelecekse bu acının dindirilmesi, olayın aydınlatıl-
ması lazım. Bu olayı aydınlatacağıma dair söz vermek için geldim” dedi

Kılıçdaroğlu, daha
sonra, Şırnak'ta yol çalış-
masında, 2 Temmuz'da
PKK'lı teröristlerin daha
önce araziye yerleştirdiği
el yapımı patlayıcının
(EYP) infilakıyla şehit
olan güvenlik korucusu
Kerem Mehmetoğlu'nun
taziyesine katıldı. Bu-
rada Mehmetoğlu'nun
yakınları tarafından 
karşılanan Kılıçdaroğlu
ve beraberindekiler, 
başsağlığı dileğinde 
bulunup dua etti. 

Taziyeye de katıldı

Kılıçdaroğlu'na, ziyarette CHP Genel Baş-
kan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan
Toprak, TBMM İnsan Hakları İnceleme
Komisyonu bünyesinde kurulan Uludere
Alt Komisyonu'nun 15 ay süren çalışma-
larında görev yapan CHP Ankara 
Milletvekili Levent Gök de eşlik etti. 

CHP Genel Başkanı Yardımcısı Seyit Torun, iktidara geldiklerinde
sözlü sınavların kaldırılacağını belirterek, “KPSS de şeffaf, gerçek-
ten hiç kimsenin ayrışmadığı, ötekileşmediği bir sınav olacak" dedi
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G eleneksel el sanatlarının
en ayrıcalıklı dallarından
bir tanesi olan yemenicilik

bu yıl da Uluslararası İstanbul Bü-
yükçekmece Kültür ve Sanat Festi-
vali’nde El Sanatları Atölye
Bayramı’nda yerini aldı. “Yaşayan
İnsan Hazinesi” ödülü sahibi, 4
kuşaktır babadan oğula geçen ata
mesleği yemeniciliği sürdüren bir
değerimiz: Mehmet Orhan Çakı-
roğlu. Harry Potter, Truva, Eragon,
300 Spartalı gibi birçok ünlü film-
lerin ve birçok yerli dizinin ayakka-
bılarını o yaptı. Ama o asla
bunlarla yetinmeyip her geçen gün
sanatını daha ileriye taşımak için
daha çok çalışan bir zanaatkar.
Bundan sonrasını “Yaşayan 
İnsan Hazinesi” Mehmet Orhan

Çakıroğlu’ndan dinleyelim.

133 yıldır sürdürülen bir 
gelenek

“ Gaziantep’te baba, dede, ata mes-
leğimiz olan yemeniciliği icra ediyo-
ruz. Yaklaşık 133 yıllık aile
mesleğimiz büyük dededen beri
gelen. Ben dördüncü kuşağım. Dört
kuşaktır devam ettiriyoruz. Yemeni-
nin tamamen hammaddesi deridir.
Deriden kastımız da natürel olan
yani natürellikten kastımız boyasız
olan iç tabanı, alt tabanı ve yüzeyi, iç
yüzeyi boyasız olan derilerdir. Bu
deriler de alt tabanı manda derisidir
çift kat. Üst yüzeyi, iç yüzeyi dana
derisidir. Ana iç yüzeyi boyasızdır.
Dış yüzeyleri yine natürele yakın bo-
yalardır. Tamamen dana ve manda

derisinden oluşur. Yapım aşama-
sında dikişlerde balmumuyla mum-
lanmış pamuk ipliği kullanılır. Önce
yüzler kesilir. Saya dediğimiz saya iş-
lemi yapılır, saya birleştirilir. Daha
sonra da sayalar tabanla beraber
birleştirerek yemeni üretimi ortaya
çıkar. Bu anlattığım çok kısa oldu
ama bu benim anlattığım olay aşağı
yukarı 3 günlük bir olay. İnternet si-
telerine baktığımızda yemeni çeşitle-
rini 2, 3 taneyle sınırlamışlar ama
öyle bir şey ki şu an da 90 üzerinde
model ürettik. Bunların içerisinde de
yine yeniçeri modeli diyoruz. Os-
manlı çarık diyoruz. Halebi diyoruz.
Kulaklı, burnu kalkık diyoruz. Fan-
tezi diyoruz. Birçok isimler yeni yeni
türettiğimiz modellere farklı isimler
ürettik.”

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1669322)

Çöp Konteyneri Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale
usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN :2022/759179
1-İdarenin
a) Adı :BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi :NİSPETİYE MAHALLESİ AYTAR CADDESİ BAŞLIK SOKAK NO:1 

34340 - BEŞİKTAŞ/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası :2123194231 - 2123194232
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği 
internet sayfası :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı :Çöp Konteyneri Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı :3 Kalem Çöp Konteyneri AlımıAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale

dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :Beşiktaş Belediyesi - Temizlik İşleri Müdürlüğü Deposu
ç) Süresi/teslim tarihi :Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden

itibaren 5 (beş) işgünü içerisinde peyder pey 31.12.2022 
tarihine kadardır.

d) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı gün işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) 
tarih ve saati :26.08.2022 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı 
yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :Beşiktaş Belediye Başkanlığı İhale Komisyonu Toplantı Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara
ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına
(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin 
e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale
yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci 
maddesine göre açıklama istenecektir.

ÇÖP KONTEYNERİ SATIN ALINACAKTIR
BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

700 YILLIK
BIR KULTUR
700 YILLIK
BIR KULTUR
700 YILLIK
BIR KULTUR
700 YILLIK
BIR KULTUR
700 YILLIK
BIR KULTUR
700 YILLIK
BIR KULTUR
700 YILLIK
BIR KULTUR
Yemen’den Halep’e, Halep’ten Kilis’e, Kilis’ten de önce Gaziantep’e sonra da nere-
deyse tüm Türkiye’ye yayılan yemenicilik 700 yıllık bir kültür yolculuğunun mirası

Mehmet Orhan Çakıroğlu. Harry Potter, Truva, Eragon, 300 Spar-
talı gibi birçok ünlü filmlerin ve birçok yerli dizinin ayakkabılarını
o yaptı. Ama o asla bunlarla yetinmeyip her geçen gün sanatını
daha ileriye taşımak için daha çok çalışan bir zanaatkar.  

23. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece
Festivali’nin kültür ve sanat festivalleri
arasında zirve olduğunu da belirten Ça-
kıroğlu, sözlerini şöyle tamamladı: bu
işin çıtasının en tepesidir. “Uluslararası
Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festiva-
li’ni diğerlerinden ayıran özellikleri say-
makla bitmez. Festival gibi festival
yapılıyor burada. O konuda Büyükçek-
mece Belediye Başkanı’mız Hasan Ak-
gün’e teşekkür ediyoruz ve ekibine
teşekkür ediyoruz. Dün yurt dışından
misafirlerimiz de vardı. Hiçbir ülkede
böyle bir festival yaşanmadığını herkes
de gözüyle biliyor, görüyor ve bunu
idrak eden de ediyor. Ötekiler festivalcik
Büyükçekmece’deki ise festivali. ‘’

Büyükçekmece festivaline övgü
Tıp fakülteleri kontenjan artırdı

Sağlık alanında araştır-
malar yapan ECONiX
Araştırma tarafından

Yükseköğretim Kurulu’nun her-
kese açık olarak yayımladığı veriler-
den hareketle hazırlanan Türkiye
Yükseköğretim Kurulu Verileri ile
Tıp Fakülteleri İnceleme Raporu,
tercih dönemindeki öğrenciler için
rehber niteliği taşıyor. 2019-2021
yılları arasında tıp fakültesine yerle-
şen öğrencilerin sayısının, fakülte-
lerin kontenjanlarının, demografik
yapının ve öğretim üyesi bilgilerinin
incelendiği rapor, bu yıl ve gelecek
yıllarda tıp fakültesi tercih etmeyi
düşünen adaylar için ihtiyaç duyu-

lan bilgileri sağlamayı hedefliyor.
İngilizce ve Türkçe eğitim veren tıp
fakültelerinin kontenjan durumları-
nın incelemesiyle başlayan rapora
göre İngilizce eğitim veren tıp fa-
kültesi kontenjanlarının 2019-2020
yılları arasında 375, 2020-2021 yıl-
ları arasında ise 303 öğrenci arttığı
görülüyor. Genel verilere göz atıldı-
ğında, geride bıraktığımız 3 yılda
Türkiye’deki tüm tıp fakültelerinin
kontenjanlarının toplamda 2 bin
695 öğrenci arttığı kaydediliyor. 
YÖK verilerinden derlenen rapora
göre, 2019 ve 2020’de en çok tercih
edilen İngilizce tıp fakültesi olma
unvanını taşıyan İstanbul Üniversi-

tesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin,
bu unvanı 2021 yılında Marmara
Üniversitesi’ne kaptırdığı görülü-
yor. En çok tercih edilen İngilizce
tıp fakültesi sıralamalarında Hacet-
tepe, Gazi, Koç, Marmara ve An-
kara Medipol yer alıyor. Türkçe
eğitim veren tıp fakülteleri ise 2020
ve 2021’de Hacettepe Üniversitesi
olarak öne çıkıyor. Öte yandan
Atatürk, Bandırma 17 Eylül, Akde-
niz, Ege, Sivas Cumhuriyet, Sağlık
Bilimleri ve Samsun Üniversitesi,
Türkçe eğitim veren tıp fakülteleri
sıralamalarında üç yılda ilk beşte
görülen üniversiteler arasında yer
alıyor. DHA

Yükseköğretim Kurulu verilerinden derlenen Tıp Fakülteleri İnceleme Raporu, doktorluk mesle-
ğini icra etmek isteyen öğrenciler için rehber niteliği taşıyor. Genel verilere göz atıldığında, geride
bıraktığımız 3 yılda Türkiye’deki tüm tıp fakültelerinin kontenjanlarının toplamda 2.695 öğrenci
arttığı kaydedildi. 2021’in en çok tercih tıp edilen fakülteleri ise Marmara ve Hacettepe oldu
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ornek muhtar 
E senyurt Yenikent

Mahallesi Muhtarı
Önder Ay, bir hayır-

sever aracılığıyla kendilerine
gönderilen mamaları, ihtiyaç
sahibi vatandaşlara dağıttık-
larını açıkladı. Ay, “Bu ma-
malar bize bir hayırsever

dostumuzdan geldi. Sağolsun bir kam-
yon mama gönderdi. Biz bunları mahal-
lemizde ihtiyacı olsun ya da olmasın
mama kullanan bütün çocuklarımıza he-
diye ettik. Muhtarlıktan gelip ücretsiz bir
şekilde aileler aldılar artı birkaç muhtarı-
mıza da mamaları iki aydır dağıtıyoruz
hem muhtarlık aracıyla hem de mahalle-
deki dostlarımızla ihtiyaç sahibi aileleri-
mizin her zaman yanındayız” dedi.

Sadece mama dağıtmıyor

Şimdiye kadar yoğurt dağıttıklarını ve
mahalle halkına sıcak yemek dağıttıkla-
rını da anlatan Ay, şu ana kadar gerçek-
leştirdikleri çalışmalardan da söz etti. Ay,
“Biz her türlü faaliyet içindeyiz biliyorsu-
nuz ihtiyaç sahibi ailelerimize Rama-
zan'da erzak kolisi dağıttık,
hayırseverlerden aldık. Bu Ramazan ayı
içinde ve daha öncesinde sıcak yemek ik-
ramlarımız oldu. Örnek veriyorum yak-
laşık 400 kişiye muhtarlığımız olarak her
gün sıcak yemek verdik”diye konuştu.

Belediye muhtarları duymuyor

Esenyurt Belediyesi ile olan ilişkilerine
dair de konuşan Önder Ay, “Şu anda
Esenyurt Belediyesi bizi yaptığı projelere
muhtarlık olarak çok dahil ettiğini söyle-
yemeyiz. Ama bir işimiz olduğunda me-
sela bir ilaçlama olduğunda ya da bir
dezenfektan olayı olduğunda  haberle-
şince o konuda yardımcı oluyorlar” dedi.

Gözle görülür bir hizmet yok

Esenyurt Belediyesi'nin 3 yıldır gözle gö-
rülen bir hizmetinin olmadığını da vur-
gulayan Önder Ay, “Yani gözle görünür
pek fazla bir şey yok. Sadece cenaze iş-
leri bir de veteriner işleri müdürlüğünün

çalıştığını söyleyebilirim ama onun dı-
şındaki hiçbir kurumların sağlıklı çalış-
madığını görüyoruz” şeklinde konuştu.
Belediyenin kendilerinin taleplerini duy-
madığını da vurgulayan Ay, “Talepleri-
miz var özellikle sayın başkanımızla
sayın başkan yardımcılarımızla defa-
larda görüşmemize rağmen bizim Yeni-
kent Mahallesi'nde bulunan çarşamba
pazarının üzerindeki alana bir şey ya-
pılmadı. Önceki dönem belediye başka-
nımız oraya camii yapılmasını uygun

görmüştü  daha sonra belediye
başkanmız görevi bırakınca camii ya-
pımı iptal oldu ve kaldırıldı. Şu anda
bahsettiğimiz yer boş. Oraya belediye-
mizden okul istedik defalarca gitme-
mize rağmen bununla alakalı daha
önceki belediye döneminde 5 bin imza
topladık buraya bir okul yapılması ge-
rektiğini söyledik teknik olarak uygun
olmadığını söyledi arkadaşlar. Daha
sonra da kültür merkezi ve muhtarlık
yeri yapılacağı söylendi o da daha

henüz başlamadı” ifadelerini kullandı. 

Liseye ihtiyacımız var

Yenikent Mahallesi'nin lise ihtiyacı ol-
duğunu da vurgulayan Ay, “Yenikent'te
aslında çok okul var şöyle ilkokulumuz
var ortaokulumuz var bizim lisemiz
yok. Bizim okullarımızın dolu olma se-
bebi Yenikent ve Mehmet Akif okulları-
nın dolu olmasının sebebi Ardıçlı ve
Süleymaniye mahallelerinden gelen öğ-
rencilerinden dolayı doluyuz. Şimdi
karşı taraf Ardıçlı'nın arkada bir okul
yapıldı biz daha şu an mevcudumuz
24-25 kişiye düştü. Ama bu daha 
önceden 45 kişiydi” dedi.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de       Basın:(1670506)
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BAYRAMPAŞA KAYMAKAMLIĞI

İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
TRAFİK DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ

İLANEN TEBLİĞ METNİ

06.02.2022-15.06.2022 Tarihleri arasında Bay-
rampaşa Trafik Denetleme Büro Amirliği sorumluluk
alanı içerisinde, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanu-
nu’nun 116. maddesine istinaden araçların tescil
plakalarına kesilen ve ilgililerine tebliğ edilemeyen
713  (Yeditüzonüç) adet Trafik İdari Para Cezası
Karar Tutanakları 31.07.2022 ile 30.08.2022 tarihleri
arasında 30 (otuz) gün süreyle Bayrampaşa İlçe
Emniyet Müdürlüğünde liste olarak askıya asılmıştır.
Tüm vatandaşlarımıza önemle duyurulur.    

BARIŞ KIŞ
HABER

Okul için ne
gerekirse yapılsın

Okul için yetkililere seslenen Muhtar Ay,
“Yetkililerden tek bir şey istiyorum ma-
kamlar gelip geçicidir vali bey de kayma-
kam da atamayla geliyor. Belediye
başkanı ve muhtarlar seçimle geliyor se-
çime iki yıl var bu seçimde olmayabiliriz
ama adımıza mahallemizde bir eserimizin
okul olması önemli biz muhtar olmasak
bile bu mahallede bir seçmen olacağız. Bu
mahallede bir vatandaş olacağız ki başka
çocuklarımız olacak bunlar okuyacaklar
bizim başka yere gitme şansımız yok.
Esenyurt'ta yaşıyoruz. Esenyurt'ta kalacağız
lütfen sayın valim, sayın kaymakam bey,
sayın belediye başkanım buranın okulu
için ne gerekiyorsa yapmanızı sizden rica
ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ülke çöküş dönemi yaşıyor
DEVa Partisi Esenyurt İlçe
Başkanı Halis Kahriman,
Esenyurt Nene Hatun Kültür

Merkezi'nde iş insanları ile bir araya
geldi. Gündeme ilişkin açıklamalar Kah-
riman, AK Parti'nin artık Türkiye'ye hiç-
bir şey veremeyeceğini söyledi.
Kahriman, “Geçen hafta AK Parti yüz
yüze programı başlatıp, şehir ziyaretleri
başlattılar. 9 milletvekili, İstanbul İl Baş-
kanı, İl ve İlçe Teşkilatları ile beraber so-
kağa çıktılar, toplamda 50 kişi ile
görüştüler. Çünkü millet onlara sırtını
döndü. Millet işte burada” dedi.

3Y'ye sarıldılar

İktidara yönelik eleştirilerini sürdüren
Kahriman, “Ülkemizin devasa sorunları-
nın çözümü DEVA Partisi'ndedir. AK
Parti iktidara geldiği zaman 3Y ile geldik
diyorduk. Yoksulluk, yasaklar ve yolsuz-
lukla mücadele edeceklerdi. Gerçekten
ilk 10 yılında bu konuda mesai harcadı-
lar. Peki Türkiye'de biliyorsunuz, çok si-
yasi parti kuruldu. Parlamentoda şu an 5
siyasi parti var. Eskiden diyorlardı ya
Özal giderse ülke perişan olur. Olmaz.
Oldu mu? Olmadı. Herkes gelir geçer,
AK Parti'ye de böyle bakmak lazım. Şu
anda o 3Y dedikleri şeyin alasını yaşıyo-
ruz. Adaletsizlik var, yolsuzluk var, yok-
sulluk var, yasaklar var. Şu an Türkiye'de
17 milyon vatandaş yoksul. Hani yoksul-
lukla mücadele edecektiniz? Biz bunlarla

mücadele edeceğiz derken bunlara sarıl-
dılar” diye konuştu.

Adeta dökülüyorlar

Milletin fakirleştiğini anlatan Kahriman,
“Yaprak yaprak dökülüyorlar. Ülke tam
bir çöküş dönemi yaşıyor. Kurumların
için boşaltıldı. Liyakat bitti. Vasıfsız, ya-
laka kadrolar kurumlara dolduruldu.
Yandaşlara iş verildi. Yıllardır dillerinden
düşürmedikleri tek parti dönemindeki
olumsuz uygulamaları şimdi kendileri
fazlasıyla yapıyorlar. Her şeye zam geli-
yor. Sebzeye, meyveye, faturalara. Millet

nefes alamayacak duruma geldi. Hayat
pahalılığı almış başını gidiyor. Vatanda-
şın eli boş, tenceresi boş. Mutfakta yan-
gın var. Tencereler boş. Millet bunun
cevabını sandıkta verecek” ifadelerini
kullandı.

Beceriksizler!

İktidarın beceriksiz olduğunu da belir-
ten Kahriman, “İktidarın ekonomi yö-
netimi beceriksiz. Bunun faturasını işçi,
memur, çiftçi, öğrenci, sanayici herkes
ödüyor. Vatandaş kaybediyor. Kazanan
kim? Saray iktidarı ve yandaşlarıdır.

Onlar zengin oluyor millet yoksullaşı-
yor. Yazıktır, günahtır. Maalesef akba-
balar gibi çöktünüz bu milletin başına,
çekin elinizi bu milletin üstünden. Bun-
dan sonra DEVA Partisi kadroları ola-
cak. Ekonomi iflas etti, bunlar artık
ekonomiyi düzeltemez. Tarımı bitirdiler.
Arazilerimizi ekmiyorlar, başka ülkeler-
den buğday alıyorlar. Niye? Para pul
kazanmak için. Buğday, soğan ve pata-
tesi bile dışarıdan alıyorlar. Yahu onları
Türkiye'de betona eksen çıkar. Ama
çiftçiye kıymet vermiyorlar” dedi.
BARIŞ KIŞ

Derdimiz Türkiye 
DEVA Partisi'nin hizmet için hazır olduğunu anlatan DEVA Partisi 
konuşmak değil icraat yapan bir parti olacak. Biz DEVA Partisi olarak
iktidara geldiğimiz gün itibariyle Türkiye'de değişim ve dönüşümü
başlatacağız. Bizim derdimiz bu ülkeye katkı vermek” diye konuştu.

Tekrar ayağa
kaldırırız

Vali cemevlerine 
ziyaret gerçekleştirdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Balıklı Rum
Hastanesi’ndeki yangını yerinde takip edip,
ekipleri yönlendirdi. İmamoğlu, “Balıklı Rum
Hastanesi, bizim için çok kıymetli bir kurum.
Onu tekrar ayağa hep birlikte kaldırırız. Elbette
burada çıkan yangın bizi üzmüştür, ama can
kaybının olmaması bütün hastaların buradan
nakledilmesi bizim için değerlidir” dedi

istanbul İtfaiyesi, Balıklı Rum Hastane-
si’nde çıkan yangına, kısa sürede müdahale
etti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da hasta-

neye gelerek, yangın söndürme çalışmalarını yerinde iz-
ledi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı ve
İBB İtfaiyesi Daire Başkanı Remzi Albayrak’tan bilgi
alan İmamoğlu gelişmeler hakkında İstanbul Valisi Ali
Yerlikaya ile birlikte gazetecilere bilgi verdi. İmamoğlu
açıklamasında şunları söyledi: “Ne yazık ki, İstanbul'un
simge hastanelerinden biri Balıklı Rum Hastanesi'nde
yangın oldu ve bir hasar var. Tabii sevindirici olan, şu
anda hasta tahliyeleri büyük oranda yapıldı. Ve şu anda
bizim burada 78 aracımız, 215 personelimiz var. Ve
Zeytinburnu Belediyesi'nin de bir kısım görevlileri bu-
rada. Farklı kurumlar da arka planda destek için bekli-
yorlar. Ama şu an gördüğümüz gibi, son çatıda kontrol
altına alınmaya çalışan bir yangın.  Binanın geneline
baktığımızda, üst çatı ve onun alttaki döşemesi ahşap.
Diğeri de tabii eski usul bir döşeme imalatı.  Şu an bi-
naya dönük içeride çalışan itfaiye çalışanlarımız var,
yangını kontrol altına alması gereken. Dolayısıyla süreç
devam ediyor. Arkadaşlarım, çalışma içerisinde en hızlı
biçimde müdahalesini yaptılar; devam ediyor. Burada
mühim olan, can kaybının olmaması. Balıklı Rum Has-
tanesi bizim için çok kıymetli bir kurum. Hastane ola-
rak da çok kıymetli. Onu tekrar hep birlikte ayağa
kaldırırız. Biz de yanında oluruz vakfımızın. Ama esas
olan, burada can kaybının olmaması. Bir an önce de
kontrol altına yangının alınması.  Diğer kısmını hep be-
raber hallederiz.” SELVİ SARITAÇ

istanbul Valisi Ali Yerlikaya, Muharrem ayı
münasebetiyle Karacaahmet Sultan Dergâhı
ile Kartal ve Sarıgazi Cemevlerini ziyaret etti.

Vali Yerlikaya, Muharrem ayı vesilesiyle gerçekleştirdiği
ziyaretler çerçevesinde ilk olarak Karacaahmet Sultan
Dergâhı'nda Muharrem Ercan Dede ile bir araya geldi.
Karacaahmet Sultan Türbesini ziyaret ederek dua eden
Vali Yerlikaya buradaki görevliler ve vatandaşlar ile soh-
bet etti. Daha sonra Kartal Cemevi'ni ziyaret eden Vali
Yerlikaya, Selami Sarıtaş Dede ile Adalar, Kartal, Mal-
tepe ve Pendik ilçelerindeki cemevlerinin temsilcileriyle
görüştü. Günün
son ziyaretini ise
Sarıgazi Cem-
evine yapan Vali
Yerlikaya, burada
Mete Çelik Dede,
Anadolu Yakası
Çerağın Bileşen-
leri Sözcüsü Erdal
Sağır ile Ümra-
niye, Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçelerin-
deki cemevlerinin temsilcileriyle bir araya geldi.Vali
Yerlikaya ziyaretleri sırasında, yakın zamanda Anka-
ra'da gerçekleştirilen çirkin saldırıyı şiddetle kınadığını
belitti. Milletçe birlik ve beraberliği korumanın önemine
değinen Vali Yerlikaya, bunu bozmak isteyenlere fırsat
verilmemesi konusundaki hassasiyet ve gayretlerin sür-
dürüleceğini söyledi. Vali Yerlikaya ziyarette, 7 Ağustos
Pazar günü bu yıl ikincisi düzenlenecek Yas-ı matem
oruç açma buluşması davetini de yineledi.

Eyüpsultan’da hamama ilgi
Fatih Sultan Mehmed Külliyesi
içerisinde yer alan ve uzun süre-
dir metruk halde bulunan

hamam, Eyüpsultan Belediyesi tarafından
restorasyonu ve işlevlendirme çalışması ta-
mamlanarak su kültürünü anlatan bir
müze haline getirildi. Eyüpsultan Türbe
Hamamı Müzesi açılışının ardından Pazar-
tesi hariç haftanın 6 günü sabah 09:00 ile
akşam 18:00 saatleri arası ziyaretçilere hiz-
met vermeye başladı. Hamam, iki ay bo-

yunca tüm vatandaşlar tarafından ücretsiz
olarak ziyaret edilebilecek. İki ay sonunda
ise müze ziyaret ücretleri yetişkinler için 5
TL çocuklar, öğrenciler ve gruplar için 3 TL
olacak.Müze nerede?Eyüp Sultan Türbe
Hamamı, Eyüp Sultan Camii'nin yanı ba-
şında Silahtarağa Caddesi ile Fahri Koru-
türk Caddesi'nin kesiştiği noktada,
Eyüpsultan'ın en çok turistik ziyaret alan
bölgesinde bulunuyor. Bütünüyle Eyüpsul-
tan Belediyesi tarafından gerçekleştirildi.
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H ayata geçirdiği yatırım projele-
riyle Türkiye’nin örnek beledi-
yesi konumuna gelen

Başakşehir Belediyesi, eğitimde de öncü
olmayı sürdürüyor. Eğitim kalitesiyle göz
dolduran, Türkiye’nin en büyük imam
hatip lisesi olma özelliğine sahip Meh-
met Emin Saraç AİHL’nde, yapımı ta-
mamlanan Mustafa Kutlu
Kütüphanesi’nin açılışı yapıldı. Törene
Türk edebiyatının usta kalemi Mustafa
Kutlu da katıldı.

Hedef 100 milyon kitap

Açılış konuşmasını yapan Milli Eğitim
Bakanı Mahmut Özer, okul öncesinden
yükseköğretime kadar her alanda kaliteli
eğitim yatırımlarını sürdürdüklerini söy-
ledi. Yapılan her yatırım okullaşma ora-
nını artırdığına dikkat çeken Bakan Özer,
“Türkiye’nin neresinde olursa olsun bu
memleketin evlatları eğitimle buluşuyor.
Gençlerimizin bilinçli, kültürüne sahip

çıkan, kültürünü anlayan ve insanlığa
pusula olmasını istiyoruz. Kitaplara ula-
şımı kolay hale getirmek için her okulu-
muza kütüphane açtık, açmaya da
devam ediyoruz. Sadece açmakla kalmı-
yor, kitap sayımızı da artırıyoruz. Hede-
fimiz yıl sonunda kitap sayımızı 100
milyona çıkarmak” şeklinde konuştu.

Bilgiye hızlı ve konforlu ulaşım

Başkan Yasin Kartoğlu da eğitimin baş-
kenti olma yolunda koşar adım ilerledik-
lerini vurguladı. Başakşehir’deki gençlik
ve eğitim yatırımlarından bahseden Baş-
kan Kartoğlu, “Nitelikli okullarımız, aka-
demilerimiz, kütüphanelerimiz,
üniversitemiz ve İstanbul Gençlik Oyun-
larımız ile eğitime dört elle sarılıyoruz.
edebiyatımızın usta kalemlerinden ve
kıymetli komşumuz yazar Mustafa Kut-
lu’nun ismini taşıyan kütüphanemiz ilçe-
mize ve gençlerimize hayırlı olsun.
Mustafa Kutlu Kütüphanesi, Türki-
ye’nin en büyük imam hatip lisesi olan
Mehmet Emin Saraç Anadolu İmam

Hatip Lisemize çok yakışacak. Yaklaşık
elli bin kitap kapasitesine sahip modern
kütüphanemiz ile gençlerimiz, bilgiye
daha hızlı ve konforlu bir şekilde ulaşa-
cak.” İfadelerini kullandı.  İBB’ iptal etti,
biz sahneye taşıdıkİstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nde yönetim değişikliği olduk-
tan sonra ilk iptal edilen oyunlardan biri-
nin Mustafa Kutlu’nun ‘Mavi Kuş’ isimli
eseri olduğunu belirten Başkan Kar-
toğlu, “Biz, o eseri Başakşehir’imizde
sahneledik. Yetmedi İstanbul’un birçok
noktasında da sahneye taşındık. Mus-
tafa ağabeyimizin emanetine sahip çık-
manın mutluluğunu yaşıyoruz. Herkesi
bu oyunu izlemeye davet ediyorum.”
dedi.

Okuyalım, okutalım

Törende usta yazar Mustafa Kutlu da
konuklara hitap etti. Kitap okumamın
önemine dikkat çeken Kutlu, “Günümüz
çocuklarını kitapla buluşturmak istiyor-
sak, önce ailenin kitapla buluşmasını
sağlamalıyız. Anneler, babalar, ablalar,

ağabeyler çocuklarıma kitap okumalıdır.
Doğru kitap seçimi de çok önemlidir.
Bunları elemeden geçirmeden çocukların
eline veremeyiz. Çocuklarımız dilini, kül-
türünü öğrenmelidir. Bunun için hep bir-
likte emek göstermeliyiz. Okumalıyız ve
okutmalıyız çünkü işin temeli budur”
diye konuştu.

Açılış töreni yoğun 
katılımla yapıldı

Açılış töreninde Milli Eğitim Bakanı
Mahmut Özer’in yanı sıra; AK Parti İs-
tanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, İs-
tanbul Valisi Ali Yerlikaya, Başakşehir
Kaymakamı Uğur Turan, AK Parti İs-
tanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabak-
tepe, AK Parti Başakşehir İlçe Başkanı
Sebahatdin Kayas ve Başakşehir İlçe
Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çoşkun ile
çok sayıda Başakşehirli yer aldı. Törenin
ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut
Özer, Başakşehirlilerin yeni yaşam alanı
olan Başakşehir Belediyesi yeni hizmet
binasını ziyaret etti.
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İstanbul’un 39 ilçesine ilişkin en özel ve
en güzel haberleri bulabileceğiniz

gazetedamga.com.tr Türkiye’nin siyaset,
ekonomi, kültür sanat ve spor gündemine

ilişkin birçok içeriği bünyesinde
barındırıyor. Zengin haber 

seçenekleri ve tarafsız habercilik
anlayışıyla hizmet veren web 

sitemize ulaşarak gerçeklerden 
haberdar olabilirsiniz.

Semt polikliniği
temeli atıldı
Başakşehir’de sağlık yatırımla-
rına bir yenisi daha eklendi. 
Güvercintepe Mahallesi’nde
inşa edilecek semt polikliniği-
nin temeli Başakşehir Belediye
Başkanı Yasin Kartoğlu 
tarafından atıldı

ÇAM ve Sakura Şehir Hastanesi ile 
sağlığın merkezi haline gelen Başakşehir,
sağlık yatırımlarıyla güçleniyor. Başakşe-

hirlilerin sağlık hizmetlerine rahat bir şekilde ulaş-
maları için Güvercintepe Mahallesi’nde inşa
edilecek semt polikliniğin temeli atıldı. Yeni yatırım-
larla Başakşehir’in sağlık altyapısını güçlendirmeyi
sürdürdüklerini belirten Başkan Kartoğlu, “İhtiyaç
duyulan her mahallemizde komşularımız için yeni
aile sağlığı merkezleri inşa ediyoruz. Bugün merke-
zimizin temelini hep birlikte attık. 2 bin 700 
metrekare alan üzerine inşa edeceğimiz semt 
polikliniğimiz tam donanımlı olacak. Acil müdahale
işlemlerinin de yapılacağı merkezimizde; 2 kadın
doğum, 2 çocuk hastalıkları, 1 diş ve 1 üroloji 
polikliniğinin yanında 10 genel poliklinik yer alacak.
Merkezimiz tamamlandığında ikinci basamak sağlık
hizmetlerine hastaneye gitmeden kolaylıkla ulaşabi-
leceksiniz. Semt polikliniğimize ulaşım da hayli
kolay olacak” şeklinde konuştu.

Altyapı ve üstyapı çalışmaları sürüyor

Güvercintepe Mahallesi’nde sağlık yatırımlarının
yanı sıra altyapı ve üstyapı çalışmalarının da devam
ettiğini belirten Başkan Kartoğlu, “Mahallemize ha-
rika bir millet bahçesi yapıyoruz. Ulaşımda yeni bir
dönem başlatacak olan köprü inşaatımızı tamamla-
dık, bir ay içerisinde hizmetinize açmayı hedefliyo-
ruz. Eğitim ve spor yatırımlarımız da devam ediyor.
Her anlamda komşularımız şehrimizin ayrıcalıkla-
rından faydalanıyor” değerlendirmesinde bulundu.
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Milli Eğitim Bakanı 
Mahmut Özer, Başakşe-

hir’de yapımı tamamlanan 
Mustafa Kutlu Kütüphane-

si’nin açılışına katıldı.
Bakan Özer, “Türkiye’nin
neresinde olursa olsun bu

memleketin evlatları 
eğitimle buluşuyor” dedi
YAKUP TEZCAN



ÇIN ajansı Xinhua’nın haberine 
göre, Bakan Vang, ASEAN-Çin 
Dışişleri Bakanları Toplantısı için 

gittiği Kamboçya’da, ABD ile Çin ara-
sında gerilime yol açan ziyarete ilişkin 
değerlendirmelerde bulundu. ABD’nin 
“demokrasi” bahanesiyle Çin’in ege-
menliğini ihlal eden kötü niyetli eylem-
ler içinde olduğunu ifade eden Vang, 
“Tsai Ing-wen’in temsil ettiği, Tayvan’ın 
bağımsızlığını savunan ayrılıkçı güçler, 
ABD’nin kuyruğuna takılarak büyük 
(Çin) ulusal davasının haklılığına ihanet 
ediyor.” dedi. Vang, söz konusu eylemle-
rin uluslararası mutabakatı bozamayaca-
ğını, Tayvan’ın ana karaya dönüşüne yö-

nelik tarihsel eğilimi değiştiremeyeceğini 
vurgulayarak, “Ateşle oynayanın sonu 
iyi olmaz. Çin’in egemenliğini ihlal eden 
cezasını bulacaktır.” dedi. Çin Dışişleri 
Bakanlığı, Pelosi’nin uçağının önceki 
gün Tayvan’a inmesinin hemen ardından 
yaptığı açıklamada, ziyareti kınadığını 
bildirmiş, Savunma Bakanlığı da ada 
çevresinde “bir dizi askeri tatbikat” 
düzenleyeceğini duyur-
muştu. Dışişleri Bakan-
lığı, gece saatlerinde 
ABD’nin Pekin Büyü-
kelçisi Nicholas Burns’ü 
çağırarak ziyarete dair 
rahatsızlığını iletmişti.

 
 

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

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

yüzde 7,4 artş gerçekleşti 

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

Sevgi 
Emanet

 
 

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

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil

6 15 MART 2021 PAZARTESİ EKONOMİwww.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
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Tüketiciyi Koruma Haftas'nn bir 
frsat olduğunu ifade eden Büyük-
çekmece Tüketiciyi Koruma ve Bi-

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

yüzde 7,4 artş gerçekleşti 

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

Sevgi 
Emanet

5 AĞUSTOS 2022 CUMA

NASA’dan yapılan yazılı açıklama-
da, NASA’nın su buharı ve ozon 
da dahil olmak üzere atmosferik 

gazları ölçen Aura uydusundaki Mik-
rodalga Limb Siren (MLS) cihazının 
yaptığı tespite göre Ocak’ta Tonga’da 
meydana gelen yanardağ patlamasıyla 
atmosfere gönderilen büyük miktarda su 
buharının Dünya yüzeyini geçici olarak 
ısıtmasına neden olabileceği belirtildi. 
Açıklamaya göre, Pasifik Okyanusu’nda 
Tonga’da Hunga Tonga-Hunga Ha’a-
pai yanardağı 15 Ocak’ta patladığında 
dünyanın dört bir yanına hızla yayılan 
bir tsunami gönderdi ve dünyayı iki kez 
çevreleyen bir ses patlamasına neden 
oldu. Söz konusu yanardağ patlamasıyla 
58 binden fazla olimpik yüzme havuzunu 
doldurmaya yetecek kadar büyük bir su 
buharı bulutu Dünya’nın stratosferine 
püskürtüldü ve bu büyük miktarda su 
buharı, Dünya’nın küresel ortalama 
sıcaklığını geçici olarak etkileyebilir.

Böyle bir şey görmemiştik
Tonga yanardağının, Dünya yüzeyinden 

yaklaşık 12 ila 53 kilometrede bulunan 
atmosfer tabakası stratosfere gönderdiği 
su buharı miktarını inceleyen yeni bir 
araştırmaya öncülük eden NASA’nın 
Güney Kaliforniya’da bulunan Jet 
Propulsion Laboratuvarı’nda atmosfer 
bilimcisi olan Luis Millan, “Daha önce 
hiç böyle bir şey görmemiştik” dedi. 
Geophysical Research Letters (Jeofizik 
Araştırma Mektupları) akademik dergi-
sinde yayınlanan araştırmada Millan ve 
meslektaşları Tonga’daki patlamanın, 
Dünya’nın stratosferine yaklaşık 146 te-
ragram (1 teragram 1 trilyon grama eşit) 
su buharı gönderdiğini tahmin ediyor. 
Bu miktarın da atmosfer tabakasında za-
ten mevcut olan suyun yüzde 10’una 
eşit olduğu ifade ediliyor.

Su buharı birkaç yıl kalabilir
Volkanik patlamaların nadiren stra-
tosfere büyük miktarda su gönderdi-
ği belirtilen açıklamada, NASA’nın 
ölçümleri yaptığı 18 yılda, 2008’de 
Alaska’daki Kasatochi olayı ve 
2015’te Şili’deki Calbuco patlaması 

olmak üzere yalnızca 2 patlamanın daha 
bu kadar yüksek irtifalara kayda değer 
miktarda su buharı gönderdiği ifade 
edildi. Bu olayların Tonga’ya kıyasla 
önemsiz kaldığı ve önceki her iki patla-
madan gelen su buharının hızla dağıl-
dığı ancak Tonga yanardağı tarafından 
gönderilen su buharının ise stratosferde 
birkaç yıl kalabileceği belirtildi. Ayrıca 
açıklamada, su buharı ısıyı hapsettiği 
için patlamadan kaynaklanan büyük 
miktarlardaki su buharının küçük, geçici 
bir ısınma etkisine sahip olabileceği 
ancak iklim değişikliği koşullarını daha 
da kötüleştirmesinin beklenmediğine yer 
verildi.DHA

ABD Senatosu, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği kap-
samında oylama yaptı. Oylama sonucunda 95’e 1 oyla iki 
ülkenin NATO üyeliği senatoda onaylandı. Missouri Senatörü 
Josh Hawley, oylamada hayır oyu veren tek senatör oldu

ABD Senatosu’nda 
düzenlenen oylama ezici 
üstünlükle sonuçlandı. 

Senatörlerden 95’i, İsveç ve Fin-
landiya’nın NATO’ya 
katılmasını kabul 
eden ‘evet’ oyunu 
kullanırken; tek hayır 
oyu Missouri Senatö-
rü Josh Hawley’den 
geldi. Hawley, sosyal 
medya hesabından 
yaptığı açıklamada, 
NATO’nun geniş-
lemesinin ABD’nin 

güvenliğini artırmayacağını 
belirterek, “Önceliğimiz dışarıda 
Çin’e karşı mücadele etmek ve 
içeride sınırlarımızı korumak 

olmalıdır. NATO’yu 
genişletmek için 
bugünkü oylama basit 
bir seçim sunuyor; ya 
Avrupa’ya daha fazla 
asker, kaynak ve har-
cama yapacağız ya da 
bir numaralı rakibimiz 
Çin’e odaklanacağız. 
İkisine birden öncelik 
veremeyiz” dedi.

HAYIR OYU VEREN 
SENATÖR KIM?

CIN OLDUKCA OFKELI

ESKI Almanya Başba-
kanı Gerhard Schröder, 
Moskova’da geçen hafta 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir 
Putin ile yaptığı görüşmenin ar-
dından bugün yayımlanan Stern 
dergisine röportaj verdi.

Kremlin’in “müzakere edil-
miş çözüm” istediğini belirten 
Schröder, “Rusya ile Ukrayna 
arasındaki ihtilafta martta İstan-
bul’da olduğu gibi bir müzakere 
yaklaşımı vardı. Türkler, şu anda 
tahıl sevkiyatına ilişkin müzake-
rede oldukları gibi çok yardımcı 
oldular. Tahıl anlaşması ilk 
başarıdır. Belki bu yavaş yavaş 
bir ateşkese dönüştürülebilir.” 
değerlendirmesinde bulundu. 
Rusya ile Ukrayna arasında-
ki savaşı sona erdirmek için 
iki tarafın da tavizler vermesi 
gerektiğini vurgulayan Schröder, 
“Ukrayna’nın olası tavizlerini ön-
ceden ‘Rusya’nın dikte ettiği bir 
barış’ olarak karalamak büyük 
bir hatadır.” ifadesini kullandı. 
Schröder, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın bu 
konudaki çabasına 
da dikkati çekerek 
“Türkiye Cumhurbaş-
kanı Erdoğan’ın bir 
arabuluculuk girişimi-
ni iyi buldum.” şek-
linde konuştu. Eski 
Şansölye Schröder, 
Amerikalıların desteği 
olmadan “müzakere 
edilmiş bir çözümün” 
olmayacağını kaydetti. 
Schröder, Rusya Dev-

let Başkanı Putin’e neden mesafe 
koymadığına ilişkin soruya, “Ben 
savaşı kınadım, bunu biliyor-
sunuz. Ancak kişisel olarak 
Vladimir Putin’e mesafe koymak 
gerçekten birilerine fayda sağlar 
mı?” yanıtını verdi.

Kuzey Akım’a dikkat çekti
Rusya’nın Kuzey Akım 1 doğal 
gaz boru hattı üzerinden Avru-
pa’ya gaz sevkiyatını azaltması-
na ilişkin değerlendirmede de 
bulunan Schröder, ”Kremlin’in 
gaz akışını kısmak için herhan-
gi bir siyasi açıklaması yok. Bu 
daha çok iki tarafta olan teknik 
ve bürokratik bir sorun. Suçu da 
birbirine atıyorlar.” diye konuş-
tu. Schröder, Almanya’daki gaz 
arzındaki zor durumun önüne 
geçmek için Kuzey Akım 2 doğal 
gaz boru hattının kullanılmasını 
önerdi. Bu boru hattının tamam-
landığına işaret eden Schröder, 
“Kuzey Akım 2’yi kullanmak 
istemiyorsanız sonuçlarına kat-
lanmak zorundasınız.” ifadesini 

kullandı. Almanya 
Başbakanı Olaf 
Scholz, 22 Şubat 
2022’de, Rusya’nın 
ayrılıkçı sözde Do-
netsk Halk Cumhu-
riyeti ve Luhansk 
Halk Cumhuriyeti’ni 
tanımasının ardından 
Kuzey Akım 2 doğal 
gaz boru hattının ser-
tifikasyon sürecinin 
durdurulması talima-
tını vermişti. DHA

BERABERINDEKI 
5 kişilik heyetiyle ger-
çekleştirdiği Asya turu 

kapsamında Tayvan’ı ziyaret 
eden ABD Temsilciler Meclisi 
Başkanı Nancy Pelosi, Tayvan 
Devlet Başkanı Tsai Ing-wen’le 
bir araya geldi.

Görüşmeye dair sosyal medya 
hesabından açıklamada bulu-
nan Pelosi, “Heyetimiz bugün 
Tayvan Devlet Başkanı Ing-
wen ile görüşme ayrıcalığına 
sahip oldu. Amerika ve Tay-
van’ın ekonomik bağlarımızı 
nasıl derinleştirebileceğini, 
güvenlik ortaklığımızı nasıl 

daha da güçlendirebileceğini 
ve ortak demokratik değerle-
rimizi nasıl savunabileceğini 
tartıştık” ifadelerini kullandı. 
Pelosi ayrıca, kendisine ‘Uğur-
lu Bulutlar Nişanı’ adı verilen 
madalya verildiğini belirterek, 
“Ayrıca Tayvan Devlet Başkanı 
Ing-wen’den, değerli dostluğu-
muzun bir sembolü olan Özel 
Büyük Kordonlu Uğurlu Bulut-
lar Nişanı’nı almak benim için 
büyük bir onurdu. Şüphesiz ki, 
Amerika, şimdi ve gelecek on 
yıllar boyunca Tayvan halkına 
olan bağlılığımızda sarsılmaz 
olmaya devam ediyor” dedi.

Dünyaya bir mesaj verildi

NASA’dan yapılan açıklamada, Ocak’ta Tonga’da meydana gelen yanardağ patlamasıyla 58 binden 
fazla olimpik yüzme havuzunu doldurmaya yetecek kadar büyük bir su buharı bulutunun Dünya 
yüzeyinden 12 ila 53 kilometrede bulunan stratosfere püskürtüldüğü ve bu büyük miktarda su 
buharının, Dünya’nın küresel ortalama sıcaklığını geçici olarak etkileyebileceği belirtildi

UZAYDA DUZAYDA DiiKKATKKAT
CEKEN GELCEKEN GELiiSMESME

KAMBOÇYA’NIN ardından 
Malezya’nın başkenti Ku-
ala Lumpur’a gelen Bakan 

Çavuşoğlu, ziyaretiyle ilgili “Kam-
boçya’nın ardından temaslarda 
bulunmak üzere ASEAN bölge-
sindeki en büyük ticari ortağımız 
Malezya’dayız” ifadelerini kullandı. 
Malezya Başbakanı İsmail Sabri 
Yakub ile bir araya gelen Çavuşoğlu 
görüşmeye dair, “Stratejik ortağı-
mız Malezya’nın Başbakanı İsmail 
Sabri Yakub ile görüştük. Geçtiği-
miz ay ülkemizi ziyareti sırasında 
aldığımız kararların takibini yaptık” 
dedi. Bakan Çavuşoğlu, Başbakanla 
görüşmesinin ardından Malezya-
lı mevkidaşı Saifuddin Abdullah 
ile bir araya gelerek düzenlenen 

ortak basın toplantısında konuştu. 
Çavuşoğlu, “Malezyalı mevkidaşım 
Saifuddin Abdullah’la ilişkilerimizi 
tüm boyutlarıyla ele aldık. Ticaret 
hacmi hedefimiz 5 milyar dolar. 
Güncellenmiş Serbest Ticaret 
Anlaşması’nı yakında imzalayacağız. 
Enerji, turizm, ulaştırma ve teknolo-
ji alanlarında iş birliğimizi gelişti-
receğiz” dedi. Basın toplantısının 
ardından Malezya Kıdemli Savunma 
Bakanı Hishammuddin Hussein ile 
görüşen Bakan Çavuşoğlu görüşme-
ye dair, “Malezya Kıdemli Savunma 
Bakanıyla görüştük. Savunma sanayi 
iş birliğimizi geliştirmek amacıyla 
önümüzdeki dönemde atacağımız 
adımları ele aldık” açıklamasında 
bulundu.

Temaslarda bulunmak üzere Malezya’ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub, Malezya Dışişleri 
Bakanı Saifuddin Abdullah ve Malezya Kıdemli Savunma Bakanı His-
hammuddin Hussein ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi

MALEZYA TEMASLARI 

TURKIYE’YE
OVGULER DIZDI
Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, Türkiye’nin, Rusya ile 
Ukrayna arasındaki ihtilafın sona ermesi çabalarında, şu anda tahıl 
sevkiyatına ilişkin müzakeredeki gibi çok yardımcı olduğunu söyledi

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan’ı ziyareti Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan’ı ziyareti 
nedeniyle adadaki hükümetin lideri Tsai Ing-wen’i “ulusal davaya ihanet” etmekle suçladınedeniyle adadaki hükümetin lideri Tsai Ing-wen’i “ulusal davaya ihanet” etmekle suçladı
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Mevsimleri yaşamadan tü-
keten bir toplumun fertleri 
olduk. Yazı nasıl geçireceğiz 

derken bahar geçti, yaz geçmekte 
ancak biz bu güzel mevsimleri doya-
sıya yaşayamadan kara kara kışı nasıl 
geçireceğiz diye düşünmeye başladık. 

Ne yapalım? 
“Geçen gün ömürdendir” deyip 

devam edelim.

HHH

Garip şeyler oluyor ülkede. Üni-
versitelerde mezuniyet törenleri iptal 
ediliyor. Konserler gerekçesiz şekilde 
yasaklanıyor. 

Birgün bakıyoruz Sezen Aksu’yu 
şarkı sözlerinden dolayı yerden yere 
vuruyorlar, ertesi gün Tarkan “geççek 
geççek” deyince üzerlerine alınıyor-
lar. Sonra bakıyoruz birinin konseri 
yasaklanmış. Bitiyor mu? Bitmiyor! 
Bir sahne kıyafeti günlerce gündem 
olabiliyor. 

HHH

Konuşmamız gereken ne varsa kör 
numarası yapıyoruz.  İncir çekirde-
ğini doldurmayacak konularla da 
günlerce meşgul oluyoruz. 

Eğitimdeki başarısızlığı, barınma 
sorununu, sanatı, sağlık alanındaki 
sorunları...

Kalaşnikofla gösteri yapan Belediye 
Başkanını, askeri törenle karşılama 
yapılan İl başkanını saymıyorum 
bile...

Tepki göstermemiz gereken daha 
önemli şeyler varken, bunların lafı mı 
olur?!

HHH

Yandaş medyaya bakınca da zan-
nediyorsun ki ülkede hiç sorun yok!  
Olmayınca da menemenin “soğanlı 
mı, soğansız mı?” yapılması gerektiği 
önemli haberlerden biri olabiliyor. 

Bu ülkenin vatandaşı olmasam, bu 
haberleri görünce Türkiye’yi kıskana-
bilirdim.

HHH

Mesela, vatandaşların şikayetleri-
ni doğrudan Cumhurbaşkanlığına 
iletmesi için kurulan CİMER’E gelen 
şikayetlerden birkaç tanesi şu şekilde 
(Okurken aklımdan geçenlerle cevap 
vermesem içimde ukde kalırdı);

-“Menemen soğanlı mı yapılır, so-
ğansız mı? Lütfen yardım edin!” 

(Bu soru benim için çok zor. Cevap 
yok!”)

-“Ücretsiz çorbaya çip yerleştirdiler. 
Belediyeden şikayetçiyim!” 

(Acaba çip nasıl bir soruna sebep 
oldu? Kesin CHP’li bir belediyedir, 
allerji yapmıştır)

-“Eşimin yanında olmadığım halde 
doktor biz istemeden çocuğumuzun 

cinsiyetini ona söylemiş ve yaşaya-
bileceğimiz büyük heyecana engel 
olmuştur.”

(Doktorlar gidiyor diye söyleniyor-
sunuz bir de. Sizinle mi uğraşsınlar? 
Eşini doğurtacak doktor bulamazsan 
yaşayacağın heyecanı gör bir de sen!)

-“Dişimi çeken doktora para cezası 
verin. O para da bana ödensin.”

(Keşke çekmeseymiş de sabaha 
kadar duvarları tırmalasaydın)

Bu kadarına ancak dayanabildim! 
Sanırım durumun vehametini anla-
mışsınızdır.

HHH

Şimdi Mayıs ve Haziran aylarında 
iptal edilen konserlere ve etkinliklerin 
bir kısmına göz atalım;

-Eskişehir’de Haziran ayında dü-
zenlenecek Anadolu Fest adlı festival 
iptal edildi. Gerekçesi; Kızlı-erkekli 
gurupların kamp yapıp, alkol alacağı 
düşüncesi...

-İspanyol müzisyen Ara Malikan’ın 
Ankara’da Haziran ayında vereceği 
konser iptal edildi.

-Aynur Doğan’ın Mayıs ayında 
Kocaeli/ Derince’de vereceği konser 
iptal edildi.

-Matthaias Tsahovridis’in Trab-
zon’da vereceği konser iptal edildi.

-Apolos Lermi’nin Denizli konseri 
Pamukkale Belediyesi, Bostancı kon-
seri de organizasyon şirketi tarafın-
dan iptal edildi.

HHH

-Bitlis Eren Üniversitesi bahar 
şenliğinde programda yer alan Sterka 
Karwan müzik gurubunun konseri 
iptal edildi.

-Niyazi Koyuncu’nun Mayıs ayında 
vereceği konser Pendik Belediyesi 
tarafından “Kurumların değer yargı-
larını ve görüşlerini paylaşmayan bir 
müzisyen” diye gerekçe gösterek iptal 
edildi.

-Ece Seçkin’in Düzcespor’un şam-
piyonluk kutlamaları kapsamında 
vereceği konser iptal edildi. 

HHH

Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol 
Şahin sosyal medya hesabından şu 
açıklamayı yaptı; “Cumartesi gün-
kü kutlama için bir bayan şarkıcıyı 
getirmeleri Düzcespor’a ve Düzceli’ye 
yakışmaz. Düzce muhafazakar bir 
yerdir. Dini değerlerine bağlıdır.”

Dini değerleri olanlar müzik dinle-

mez mi? Muhafazakar olmak nasıl bir 
kutlama yapılmasını gerektirir diye 
de merak ettim doğrusu!

HHH

Ne verelim abiye? 
Ceceli hacdan döndüyse onu davet 

edecek sanırım. Ne alaka mı? 
Hatırlayalım;
AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu 

Genel Başkan Yardımcısı Mehmet 
Özhaseki bir toplantı sırasında, hac 
ziyaretinde bulunan Mustafa Ceceli 
ile yaptığı telefon görüşmesi diyalo-
ğunu anlatmıştı. Ceceli’yi çoğunuz 
tanıyorsunuz zaten. Eşi nedeniyle 
epey gündem olmuştu ama orası beni 
ilgilendirmediğinden, müzikle uğra-
şan biri diyerek tanımayanlara bilgi 
vermiş olayım. Taa oralardan arayıp 
telefonda ne demişti Özhaseki’ye;

“Mehmet abi ben hac’dayım ama 
tavaf edemiyorum.”

“Hayırdır Mustafa” dedim. “Hay-
ranların Kabe’yi mi bastı, niye tavaf 
edemiyorsun?”  

“Hayır abi, değil. Önümde bir Türk 
bayrağı var. Bütün Hüccac; esmer, 
Uzak Doğu’dan gelmiş sarı benizliler, 
küçük boylular önce geliyorlar, Recep 
Tayyip Erdoğan diye duaya başlıyor-
lar.”demişti.  

HHH

Video da koymuşlar, izledim ama 
dua eden kimseyi duymadım. Belki 
başka video varsa onu da ben görme-
miş olabilirim.

Ülkede mizah kalmadı diyenler halt 
etmiş. (Ben de dahil) Mizahın babası 
bizim ülkede. 

HHH

-Isparta’da Melek Mosso konseri 
Belediye tarafından iptal edildi.

-Keman Virtüözü Ara Malikian’ın 
Haziran ayında yapacağı konser iptal 
edildi.

Benim not aldığım iptal konserler 
bu kadar. 

HHH

Belediyelerin, Valiliklerin etkin-
likleri, festivalleri iptal etmesine, 57 
baro Mayıs ayı sonunda  “Sanattan 

korkmayın, sanat özgürleştirir” diye 
bir bildiri yayınladı.

Bildirinin içeriğinde yazanlar zaten 
durumu net bir şekilde ifade ediyor 
olduğundan, başka bir yorum yapma-
ya gerek duymadım.

“Ülkemizde ifade özgürlüğü 
üzerinde şiddetlenen basıncı kaygıy-
la gözlemlemekteyiz. Demokratik 
sistemlerde yaşama şansı olmayan bu 
yaklaşımın yeni hedefi sanatsal ifade 
özgürlüğü olmuştur. Son aylarda 
ülkenin çeşitli kentlerinde konser, 
tiyatro, festival gibi etkinliklerinin 
yasaklanmasına ilişkin hukuka aykırı 
kararlar alınmakta, hazırlıkları ta-
mamlanmış etkinlikler iptal edilmek-
tedir.

HHH

Yasaklara / iptallere konu etkinlik 
ve sanatçılar dikkate alındığında, 
ana dile, kültüre, yaşam tarzına ve 
cinsiyetlere yönelik ayırımcı, key-
fi ve siyasi saiklerle bu kararların 
alındığı görülmektedir. Halkı kin ve 
düşmanlığa sevk eden açıklamalar, 
belediye veya valilikler tarafından 
kabul görerek sanata müdahale ile 
sonuçlanmaktadır. Uygarlaşmanın 
önemli kaynak merkezlerinden birş 
sanatsal üretimdir. Özgürlük kavramı 
ile sanat arasında duygusal bir ilişki 
bulunmaktadır. 

HHH

Sistematik bir hal alan bu çağ dışı 
kısıtlama ve yasakları kabul etmiyo-
ruz. Bu ülkede sanatçıların sanatını 
özgürce icra etmelerine engel olunma-
sını şiddetle kınıyoruz.

Sanatı ve sanatçıyı susturmak demek 
toplumu nefessiz bırakmak demektir.”

HHH

Müzisyenler de “Müzik susturu-
lamaz, müzisyenler susmaz” başlıklı 
bir bildiri yayınladı; Bizler yaratmak 
istediğiniz gri dünyayı, şarkılarımızla, 
türkülerimizle, danslarımızla, gök-
kuşağının tüm renklerine boyamaya 
devam edeceğiz. Dilediğimiz kıyafetle 
sahneye çıkıp, şarkılarımızla istedi-
ğimiz dilde dilediğimiz gibi söyleye-
ceğiz.” 

İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı
Ekrem İmamoğlu, “1-7 Ekim Camiler ve Din
Görevlileri Haftası” kapsamında, din görevlisi

ve cami çalışanıyla bir araya geldi. Florya Sosyal
Tesisleri’nde gerçekleştirilen yemekli toplantı,
Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İBB, toplantı için
İstanbul genelinde görev yapan toplam 3 bin 574
din görevlisine davetiye gönderdi. Davete katılan
yaklaşık 700 din görevlisiyle bir araya gelen İma-
moğlu, “Bu özel haftanın bu yıl, ‘Cami, din görevli-
leri ve vefa’ temasıyla kutlanmasını çok değerli
buluyorum. Çünkü vefa gerçekten de insanı insan
yapan en önemli hasletlerden biri” dedi. Vefa duy-
gusunun, insani ve toplumsal olarak ihtiyaç duyu-
lan özelliklerden biri olduğunu vurgulayan
İmamoğlu, “Hep birlikte kıbleye yöneldiğimiz, sec-
deye durduğumuz camilerimiz de bir anlamda, in-
sandaki vefa hissinin simgeleridir. Kâinatı en
kusursuz, insanı en güzel şekliyle yaratan Allah’a
duyduğumuz şükran ve vefa hislerimizi en yoğun
yaşadığımız, en güçlü ifade ettiğimiz yerlerdir ca-
miler” diye konuştu.

Kibirle dolan benlikler yanlış yapar

“Kendimizi başkalarından üstün görmeye başladı-
ğımızda, önümüze açılan yol bizi ancak düşman-
lığa ve çatışmaya götürür” diyen İmamoğlu,
şunları söyledi:  “Kibirle dolan benlikler yalnız et-
raflarına ve kendilerine değil, temsil ettikleri inanç
ve değerlere de zarar verirler. Bir insanın, insan ola-
rak yaratılmış olma vasfını geri plana atarak, onu
sahip olduğu fiziksel özellikleri, sosyal kimlikleri,
düşünce ve inançları dolayısıyla kendimizden farklı,
kendimizden aşağı görmek, inançlı bir kalbin yapa-
cağı şey olamaz. Yalnız insanlara değil, tüm canlı-
lara, tüm kâinata aynı sevgi ve saygı dolu
yaklaşımla muamele etmek zorundayız. İyiliği em-
redip, kötülüklerden uzak tutan, güzel ahlaklı olma
yollarını gösteren, toplumda eşitlik ve adalete
büyük değer veren dinimizin bu insancıl, bu er-
demli özünü daha çok anlayıp daha fazla hissede-
bilmeli ve hissettirebilmeliyiz.” 

Din hizmeti büyük sorumluluk

Bütün din ve inançlarda, din üzerinden menfaat
elde etme hevesine kapılanlar olduğuna vurgu
yapan İmamoğlu, “Din istismarcılığı maalesef
dünya barışının, toplumsal güvenliğin ve bireylerin
iç huzurunun önünde önemli bir engel oluşturuyor.
İnançlı olmayı; manası ve kıymeti üzerinde düşü-
nülmeden, hissedilmeden yerine getirilen ibadetler-
den ibaret gören bir din anlayışı da bu tabloyu
ağırlaştırıyor” saptamalarında bulundu. Bu nok-
tada, din görevlilerinin çok önemli bir görev üstlen-
diğine inandığının altını çizen İmamoğlu, “Çünkü
din görevlileri, büyüklerimizin ifadesiyle, ‘Hademe-
i hayrat’tırlar. Yani hayır için hizmet edenlerdir, ha-
yatlarını hayır yoluna adamışlardır. Din hizmetinde
olmak çok büyük bir sorumluluktur ve en yüksek
seviyede hassasiyet gerektirir. Çünkü din görevlileri
dini konuşarak, anlatarak değil, bizzat yaşayarak
öğretirler. Ülkemizin ve İslam aleminin bütün din
görevlilerinin, vazifelerini en ideal şekliyle yerine ge-
tirecek şartlara kavuşmalarını diliyorum.  Bu yolda
sarf ettiğiniz gayret için sizleri tebrik ediyorum.
Görevinizi en doğru şekliyle yapma hassasiyetiniz
için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

MURAT PALAVAR
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İ stanbul mu?  Şöyle anlatayım….
Ben inanmıyorum. Ne İstanbul’u parlarken gö-
receğim ne de sorunsuz bir şehir şeklinde. Her

şey doğru düzgün olsa yaşanmaz ki bu hayat burada.
Düşünün, ne şarkılar eşlik eder dertli rakı sofrasına.
Ne gözyaşlarınıza ortak olurlar. Boğaza bakmadan
nasıl yaşanır. Yazılara nasıl ilham alınır? Yaşam bo-
yunca hepimizin problemlerin çözümleri büyütür.
Herkesin hayal kurmaya hakkı vardır ya hani, işte
ben bu hakkınızı bu yazı boyunca elinizden alacağım.
İstanbul sorunu ne benim yazdıklarımla çözülür nede
benim anlattıklarımla. Ama unutmamanız için, hep
hatırlamanız için yazıyorum.

 İstanbul mu? Şöyle anlatayım… Gelişmemiş bir
metropol İstanbul. Yüzlerce yıllık medeniyetin, mede-
niyetlerin başkenti. Ama hiç kimse görevini yerine ge-
tiremedi bugüne kadar. İstanbul Asya ile Avrupa
arasında 3 bacaklı bir köprü kaldı. Asfaltı çarpık,
çizgileri silik bir yol oldu durdu İstanbul. Bundan beş
yıl sonra da on yıl sonra da İstanbul yine aynı İstan-
bul olacak gene “asfaltı” hala bozuk ama “çizgileri”
boyanmış bir metropol olarak… seçimlerde “beyaza”
boyanan, gün geçtikçe “grileşen” İstanbul’umuz.
Malzeme yapılacak siyasilerin elinde umutsuzların
yalan umudu, taşı yaprağı “sarıya özenle boyanmış”
İstanbul. Milyon dolarlıklarla, milyon liralıkların
komşu olduğu yegâne mekân İstanbul. Güneşin ça-
murla kapatılacağına inanılan. Haksızların haklı ol-
duğu canım İstanbul um. Sakatların
“yaşayamamaya” mahkûm edildiği tek dünya kenti
İstanbul. Her sokağında ayrı bir medeniyet kokladı-
ğın, her görüntüsünden ayrı zevk aldığın, gündüzleri
yaşatan, akşamları hüzünlendiren, boğazında kendi
kaybettiğin tek kent İstanbul. Çiçeklerin, ağaçların
şehri içinde olmaması gerektiğine inanılan bir metro-
pol İstanbul. 

Sana sesleniyorum; ey tarihin eskitemediği İstan-
bul artık uykudan uyanma, silkinme zamanı gelmiştir,
at üstünde birikmiş kirleri, seni kullanmak isteyenlere
ve yıllarca meydanı boş bulup sırtından geçinenlere
izin verme, işte bu şehir Türkiye’nin kalbidir, her ne
kadar beyni Ankara’da olsa da kalp “temiz” kan
pompalamazsa beyin ne yapsın ey İstanbullu.? 

Büyük insan; yaptığı şeylerin arkasında bas bas ba-
ğıran değil, komplekslerini yenmiş başarısı için bağı-
ranları izleyen insandır.

İstanbul’un kurtuluşu
farklı bir bakışla...
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MAHMUT HOCA DİYOR Kİ

Mahmut OYMAN

mahmutoyman@dolmabahceokullari.com.tr

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘1-7 Ekim Camiler ve Din
Görevlileri Haftası’ kapsamında, İstanbul’da görev yapan 
700 din görevlisiyle bir araya geldi. “Kibirle dolan benlikler
yalnız etraflarına ve kendilerine değil, temsil ettikleri inanç
ve değerlere de zarar verirler” diyen İmamoğlu, “Bütün din
ve inançlarda, din üzerinden menfaat elde etme hevesine
kapılanlar olabiliyor. Din istismarcılığı, maalesef 
dünya barışının önünde önemli bir engel 
oluşturuyor” ifadelerini kullandı

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da etkinlikte yaptığı konuşmasında,
camilere yönelik yaptıkları çalışmaları detaylarıyla anlattı. Bu çalışmaların
devam edeceğini vurgulayan Polat, “Din görevlilerinin bir kentin yaşamında, bir
ülkenin yaşantısında çok büyük bir toplumsal bağlayıcı olduğunu unutmamak
gerekir” dedi. İmamoğlu’nun talimatıyla kurdukları “Dinler Masası”nın camiler
ve cemaatlerinin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve gerekli yanıtların verilmesi nok-
tasında önemine dikkat çeken Polat, “Camiler ve din adamlarına yönelik hizmet
çalışmaları artarak devam edecektir” şeklinde konuştu. İmamoğlu, konuşmala-
rın ardından katılımcıları masalarında ziyaret etti. 

DIN ISTISMARCILIGI
BARISA ENGEL 
OLUR!

Din görevlileri bağlayıcıdır

Hayvanlara özel zabıta 
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Hayvanları Koruma Günü'nde yaptığı konuşmada,
“Sadece hayvan hakları ve hayvanlar ile ilgili çalışmalar yapacak zabıtamız olacak” dedi

ESENYURT Belediyesi, 4
Ekim Hayvanları Koruma
Günü kapsamında can dost-

larımızın yaşam hakları konusunda far-
kındalık etkinliği düzenledi. Veteriner
İşleri Müdürlüğü Modern Hayvan Ba-
kımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde
gerçekleştirilen etkinliğe, Esenyurt Bele-
diye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt,
Belediye Başkan Yardımcısı Halis Şim-
şek, belediye birim müdürleri ve yüz-
lerce Esenyurtlu çocuk katıldı. 

Zabıta birimini oluşturduk

Yeryüzünde bütün canlıların yaşama
hakkı olduğunu ve insanların önemli
görevlerinden bir tanesinin de hayvan
haklarını korumak olduğunu vurgula-
yan Başkan Bozkurt, bu anlamlı günde
can dostlarımızın haklarını korumak ve
onları yaşatmak için farkındalık yaratan
önemli bir hizmetin açılışını yaptı. Baş-
kan Bozkurt, “Bu dünya sadece insan-
lara ait bir yer değil. Sadece insanların
yaşadığı durumda da bu dengede kal-
ması mümkün değil. Dünya üzerindeki
bütün canlıların yaşama hakkı var. Bu
güzellik de ancak öyle ortaya çıkıyor,
dolayısıyla hayvan haklarını korumak,
o dengeyi sağlamak da biz insanların
önemli görevlerinden bir tanesi. Bele-
diye olarak tabi bunu ancak bunu icra
edebiliriz. Biz de arkadaşlarımızla bera-
ber göreve geldiğimizden beri hayvan-
ların yaşamış olduğu beslenme,
barınma ve şiddet sorunlarına dair bir-
çok çalışma yapıldı. Hayvanların sahip-
lendirilmesi için ve diğer sağlık
sorunlarının giderilmesi için çalışmalar
yapıldı. Bunun daha yerinden incelen-
mesi ve daha nitelikli hale getirilmesi
için de arkadaşlarımız bir zabıta birimi
oluşturdu. Bu, sadece hayvan hakları ve
hayvanlar ile ilgili çalışma yapacak bir
zabıta olacak. Hukuk çerçevesinde hak-
larının korunması sağlanacak. Onların
daha sağlıklı, huzurlu olması için ça-
lışma yürütecekler” dedi. 
ZEHRA ÇELİK

Kartal sanatseverleri
beklİyor
Kartal Belediyesi fuaye alanı, fotoğraf
sanatçısı Barış Kerim Cesur’un ‘insan’ temalı
sergisi “Yansımalar”a ev sahipliği yapıyor

KÜLTÜR ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün
kültür sanat etkinlikleri kapsamında açılı-
şını gerçekleştirdiği sergide, Türkiye Fo-

toğrafçılar ve Gezi Kulübü Başkanlığı görevinin yanı
sıra, fotoğrafçılık, kameramanlık, oyunculuk ve bel-
gesel alanında çalışmalar yaparak etkinlikler düzen-
leyen sanatçının, üç yıllık birikimin ürünleri olan
fotoğraflar, meraklıları ile buluşuyor. Fotoğrafladığı
insanların; beden dillerini, psikolojilerini yansıtarak
2017 yılında başlattığı “Yansımalar” adlı sergiyi,
Kartal Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı etkinlik ile
2021 yılında sonlandırmış olacağını söyleyen sokak
fotoğrafları sanatçısı Cesur, “Fotoğraflar İstanbul
başta olmak üzere Anadolu’nun çeşitli yerlerinde
çekildi. Tamamı siyah beyaz fotoğraflardan oluşu-
yor. Yaşamı; hem zorluğu hem de kolay olduğu
denklemi üzerinden inşa ederken, hayatın insanlar-
dan neleri getirip neleri götürdüğünü ve bu psikolo-
jik durumun yüzümüzde nasıl izler bıraktığını
bazılarımızda görebiliyoruz. İşte ben bu izlerin fo-
toğraflarını çekmeye çalıştım.” Diyerek Kartal Bele-
diye Başkanı Gökhan Yüksel’e ve Kartal Belediyesi
ailesine destekleri için teşekkür etti. Serginin so-
nunda sanatçıya Kartal Belediyesi Başkan Yardım-
cısı Cengiz Türkmen tarafından Kartal heykelciği
takdim edildi. Meraklıları, sergiyi 18 Ekim 2021 tari-
hine kadar Kartal Belediyesi fuaye alanında ziyaret
edebilecek.

Çekmeköy’den okullara destek
ÇEKMEKÖY Belediyesi yeni eği-
tim öğretim dönemi öncesinde
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile

koordineli şeklide gerçekleştirdiği çalışma-
larla okulların birçok ihtiyacını karşılamış,
bakım ve onarımlarını ger-
çekleştirmişti. Eğitim öğre-
tim döneminde de devam
eden çalışmalarla ilçedeki
devlet okullarına temizlik
malzemesi desteğinde bu-
lunuldu. Okullara teslim
edilen temizlik malzemesi
yardım kitlerinin içinde;
Sıvı El Sabunu , Çamaşır
Suyu , Oto Yıkama Fırçası,
Çöp Torbası Büyük Boy,

Çek Çek Sil,  Mikrofiber Temizlik Bezi, As-
kılı Wc Koku Giderici, Sıvı  Ovma Maddesi ,
Arap Sabunu, Yüzey Temizlik Maddesi ,
Fotoselli Kağıt Havlu , Jumbo  Mini Tuvalet
Kağıdı  ve Faraş Fırça Takımı yer alıyor.

Şehit Öğretmen İzzet Yüksel Ortaokulu’nda
malzeme teslim törenine katılan Çekmeköy
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz,” 2021-
2022  Eğitim öğretim döneminde de okulla-
rımızın temizlik malzemesi ihtiyacını

belediye olarak
karşılıyoruz. Gele-
ceğimizin teminatı
gençlerimiz ve ço-
cuklarımızın daha
hijyenik ve daha
kaliteli ortamlarda
eğitimlerini sür-
dürmeleri için var
gücümüzle çalış-
malarımıza devam
edeceğiz, ” dedi.

İBB Başkanı
Ekrem 

İmamoğlu

ON ÜÇÜNCÜ SOKAK

Sevim GÜNEY
guneys13@hotmail.com

SOGANLI MI, SOGANLI MI, 
SOGANSIZ MISOGANSIZ MI??

Mesela, 
vatandaşların 

şikayetlerini doğru-
dan Cumhurbaşkanlığına 

iletmesi için kurulan CİMER’E 
gelen şikayetlerden birkaç tanesi şu 

şekilde (Okurken aklımdan geçenlerle cevap 
vermesem içimde ukde kalırdı); -“Menemen 

soğanlı mı yapılır, soğansız mı? Lütfen yardım 
edin!” (Bu soru benim için çok zor. Cevap yok!”)

Tiyatro halkın 
AYNASIDIR

Halk yasaklara tepki vermedik-
çe, talep etmedikçe ne yazık ki 
tüm bu kısıtlamalar bitmeyecek. 
Oysa hayat sadece karnımızı 
doyurma çabasından ibaret değil. 
Gelişmiş, medeni bir toplumda 
spor da, sanatta, sinemada, tiyat-
roda, eğlenmekte, ekmek kadar 
ihtiyaç. Ruh açlığını, yarattığı 
boşluğu bunlar olmadan doldur-
mamız mümkün değil.

Rahmetli Aydın Boysan’ın bir 
sözü geldi aklıma. “Tiyatro bir 
halkın aynasıdır. Bize ayna tutmu-
yorsa, toplum bir işe yaramıyor 
demektir.”

HHH

Bu arada CİMER menemene 
cevap vermiş mi diye merak ettiy-
seniz, evet vermiş. Soruyu sanırım 
espri olsun diye “zor” bulduklarını 
ifade ederek eklemişler.

Cevap şöyle; “Sevgili (x) bey. İl-
giniz için teşekkür ederiz. Herke-
sin damak tadı farklı. Biz soğansız 
tercih ediyoruz.”

Menemenin soğanlı ya da 
soğansız olmasının sorun teşkil 
etmeyeceği bir ülke dileği ile...

HHH

Sevgiyle kalın

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

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

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

30 saatte açıklanıyor

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

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

Çok daha ekonomik

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

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

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

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

Okuryazarlık artacak 

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

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak 

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

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

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

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

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

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

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

Pekiştirmek istiyoruz 

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

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

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

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30 saatte açıklanıyor

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

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

Çok daha ekonomik

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

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

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

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

Okuryazarlık artacak 

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

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak 

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

İSTANBUL Festi-
vali 23 gün boyunca 
47 sanatçıyı müzik 

severlerle buluşturmaya 
devam ediyor. Etkileyici 
dev sahnesi, ses ve ışık 
sistemiyle de müzik sever-
lere unutulmaz deneyim 
sunan festival 7’den 70’e 
Türkiye’nin dört bir ya-
nından misafirlerini ağır-
lıyor. Çeşitli etkinlikler 
ve konserler kapsamında 
devam eden festival, 11 
Ağustos tarihinde Yeni-
kapı Etkinlik Alanı sah-
nesinde son dönemin ses 
getiren sanatçıları Murda 
ve Güneş’i ağırlayacak.  
Hit şarkılarından oluşan 
seçkileriyle dinleyici kar-
şısına geçecek olan ikili, 
İstanbul’da  unutulmaz 
bir akşam yaşatacak. 

 

FESTiVALDE
GUNES ACACAK

MELiHAT GULSES
BUYULEDi23 Temmuz ve 14 Ağustos tarihleri arasında 47 sanatçıyı 

müzik seveler ile buluşturan İstanbul Festivali hız kesme-
den devam ediyor. Sanata dair birçok aktiviteyi bir arada 
sunan etkinlik, R&B müziğin yükselen yıldızı Güneş ve 
Murda’yı 11 Ağustos tarihinde bir araya getirecek

Üsküdar’da Türk sanat müziğinin sevilen ismi Melihat Gülses 
Boğaziçi Mehtapları konserinde sahne aldı. Valide Sultan ge-
misi’nde gerçekleşen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

ÜSKÜDAR Belediyesi’nin düzenle-
diği konserde Türk sanat müziğinin 
sevilen ismi Melihat Gülses sahne aldı. 
Ünlü sanatçı Üsküdar Belediyesine ait 
Valide Sultan gemisinde boğaz man-
zarası eşliğinde hayranlarına konser 
verdi. Sevilen şarkılarını seslendiren 
ünlü sanatçı, hayranlarını coşturdu. 
Vatandaşlar konsere yoğun ilgi göster-
di. Konsere Üsküdar Belediye Başkanı 
Hilmi Türkmen, İstanbul Valisi Ali 
Yerlikaya’nın eşi Hatice Nur Yerlikaya 
ve Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğ-
lu katılım sağladı. Üsküdar Belediye 
Başkanı Hilmi Türkmen konser öncesi 
sahneye çıkarak vatandaşları selamladı.

Muhteşem bir gece
Konsere katılım sağlayan ve memnun 
olduğunu belirten Esra Bıçkıcı, “Kon-
seri çok beğendik. Melihat Gülses 
aramıza geldi en başından beri ilgisi ile 

alakasıyla sohbet havasıyla beraber çok 
güzel bir gün geçirdik. Çok güzel bir 
geceydi yaptıkları etkinlik için Üsküdar 
Belediyesine çok teşekkür ediyoruz.” 
dedi. Ünlü sanatçı Melihat Gülses, 
“Muhteşem bir geceydi. Üsküdar Be-
lediye Başkanımız Hilmi Türkmen’in 
bu organizasyon da büyük bir payı var. 
Bu gemide bu halka hizmette hakika-
ten çok öncü bir başkan. Çok güzel bir 
akşamdı” şeklinde konuştu. 

ÖMER FARUK ARPACIK
FOCUS İstanbul Etkinlik Yö-
netimi tarafından düzenlenen 
İstanbul Festivali’nin on birinci 

gününde 70 bin kişilik rekor katılım 
gerçekleşti. Fatma Turgut ve Pinha-
ni’nin sevilen şarkılarına müzikseverler 
coşkuyla eşlik etti. Sahneye çıktığı anda 
“Şu an bana ilaç gibi gelen bir gülümse-
meye bakıyorum” diyen Fatma Turgut, 
muhteşem bir performansa imza attı. 
‘Değmesin Ellerimiz’ adlı şarkısında ayrı 
olan çiftlere çağrıda bulanan Turgut, 
sahnede tüm seyirciler eşliğinde de bir 
çifti barıştırdı. ‘Pembe Mezarlık’, ‘Mey’, 
‘Sen Ona Aşıksın’, ‘Buzdan Şato’ ve ‘Bir 
Varmış Bir Yokmuş’ gibi sevilen şarkıla-
rını binlerce hayranıyla birlikte söyledi.  
Fatma Turgut’un ardından sahneye 
çıkan Pinhani, en kalabalık konserlerin-
den birine imza attığını söyledi. Pinhani, 
kendi imzasını taşıyan ve geçtiğimiz 
yazın en büyük hitlerinden olan ‘Dünya-
dan Uzak’ adlı şarkısında 70 bin İstan-
bulluya unutulmaz anlar yaşattı.  



BEŞIKTAŞ Başkanı Ahmet Nur Çebi, 
genç oyuncu Emirhan İlkhan’ın Tori-
no’ya gitme konusunda ısrarcı olduğunu 

söyledi. Başkan Çebi, transferlerden hakemle-
re, yabancı kuralından Fikret Orman dönemi-
ne dek birçok konuda önemli açıklama yaptı. 
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’den Emir-
han İlkhan açıklaması: Zorla güzellik olmaz, 
yalvaracak halimiz yok İtalya’nın Torino ekibi-
nin serbest kalma bedelini ödemeye hazırlan-
dığı genç yıldız Emirhan İlkhan için Beşiktaş 
kulübü başkanı Ahmet Nur Çebi konuştu. Çebi 
“Zorla güzellik olmaz. Yalvaracak, sert tavır 
koyacak halimiz yok” ifadesini kullandı.

Yalvaracak halimiz yok
Emirhan hakkında konuşan Çebi, “Zorla 
güzellik olmaz. Kalmak istemedi Emirhan. 
Yalvaracak, sert tavır koyacak halimiz yok. 
Aynı ücreti verelim dedik. Yok orda oynamak 

istiyorum dedi. Menajeri ile muhatap etmek 
istiyor. Emirhan 
İle yapılan söz-
leşme kendisine 
yıllık 5 milyon-
dan anlaşma 
yaptık. Menajeri 
bedelsiz çıkış 
maddesi istedi. 
Biz 4.5 milyon 
Euro maddesini koy-
durttuk. 600 dakika oy-
nayan oyuncuyu yurt dışından 
aynı paraya getirsem beni tefe koyarlar. 
20 senede Atınç ve Necip dışında kimse 
yok. Son bir yılda birçok oyuncu çıkardık. 
Şunda payımız var. Eleştiriler art niyetli. 
Emirhan’ı kazandıran Önder Karaveli 
hocamız. Ne hocamız ne bizler Emir-
han’ın ailesi ile görüşemedik.”

Süper Lig’de 22. sezonuna baş-
layacak Cüneyt Çakır, 385 
müsabakada görev yaparak üst 

seviyedeki aktif meslektaşları arasında 
en çok maça çıkan isim oldu. Ligde bu 
sezon görev yapacak hakemler ara-
sında Cüneyt Çakır’ı, 18 sezonda 285 
karşılaşmada düdük çalan Hüseyin 
Göçek izliyor.

Süper Lig’de 24 hakem
Türkiye Futbol Federasyonu 
(TFF) Merkez Hakem Kurulu 
tarafından 2022-2023 sezonu için 
belirlenen Süper Lig hakem liste-

sinde 24 isim yer alıyor. Yeni sezon-
da Spor Toto Süper Lig’de görev alacak 
hakemler şunlar: Cüneyt Çakır, Çağdaş 
Altay, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, 

Mete Kalkavan, Mustafa Kürşad Filiz, 
Tugay Kaan Numanoğlu, Volkan Bayars-
lan, Ali Şansalan, Arda Kardeşler, Atilla 
Karaoğlan, Suat Arslanboğa, Abdulkadir 
Bitigen, Ali Palabıyık, Erkan Özdamar, 
Kadir Sağlam, Yaşar Kemal Uğurlu, Ba-
hattin Şimşek, Halil Umut Meler, Ümit 
Öztürk, Burak Şeker, Sarper Barış Saka, 
Yasin Kol, Zorbay Küçük

En çok hakem İstanbul’dan
Yeni sezonda Süper Lig hakem liste-
sinde en çok İstanbul’dan isim yer aldı. 
Toplam 13 ilden hakemlerin bulunduğu 
listede İstanbul’dan 8, Ankara’dan 4, 
Antalya’dan 2, Adana, Aydın, Bursa, Ça-
nakkale, Denizli, Eskişehir, İzmir, Kayse-
ri, Sakarya ve Trabzon’dan birer isim 
bulundu. Spor Toto Süper Lig’de yeni 

sezonda görev yapacak hakemlerden 7’si 
FIFA kokartı sahibi. Türkiye’nin en ka-
riyerli hakemi Cüneyt Çakır’ın yanı sıra 
Ali Palabıyık, Halil Umut Meler, Arda 
Kardeşler, Abdulkadir Bitigen, Yaşar 
Kemal Uğurlu ve Zorbay Küçük FIFA 
kokartlı hakemler olarak maç yönetecek.

VAR’da 11 hakem görev yapacak
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez 
Hakem Kurulunun belirlediği listede 
Süper Lig’de yeni sezonda 11 isim, Video 
Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev 
yapacak. VAR listesinde Emre Malok, 
Özgür Yankaya, Alper Çetin, Erkan En-
gin, Özgüç Türkalp, Serkan Tokat, Alper 
Ulusoy, Hakan Ceylan, Koray Gençerler, 
Mustafa Öğretmenoğlu ve Bülent Birin-
cioğlu yer aldı.

BEŞIKTAŞ, Spor Toto Süper 
Lig’de Yukatel Kayserispor ile 
oynayacağı maçın hazırlıklarını, 

yaptığı antrenmanla sürdürdü. Nevzat 
Demir Tesisleri’nde teknik direktör 
Valerien Ismael’in yönetiminde yapılan 
antrenman, kondisyon ve taktik çalış-
masıydı. 1.5 saat süren idman ilk olarak 

ısınma koşuları, istasyon koşuları ve 
stretching çalışmalarıyla başladı. Taktik 
çalışmasıyla devam eden antrenman, 
yan top hücum organizasyonları ile 
tamamlandı. Siyah-beyazlı ekip, Yuka-
tel Kayserispor maçının hazırlıklarını 
bugün saat 17.00’de basına kapalı yapa-
cağı antrenmanla sürdürecek.

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 

Galatasaray Brezilyalı yıldız Evander’le el sıkıştı. Kulübü Midtjylland’la da anlaşma sağlanmıştı, fakat sonradan ortaya 
1 milyon Euro’luk bir fark çıktı. Sarı-Kırmızılılar bu pürüzü de giderip, bir kaç güne Sambacı’yı getirmeyi planlıyor

EVANDER ASLAN OLUYOR
ASLAN, 10 numarayı Evan-
der’e emanet etmeye kararlı. 
Sarı- Kırmızılılar bir süredir 

gündemin en üst sıralarında yer alan 
Brezilyalı yıldızla anlaşma sağladı. 
Hatta 10 numaralı formanın 24 yaşın-
daki oyuncuya verilmesi planlanıyor. 
Ancak daha önceden büyük ölçüde 
mutabakat sağlanan kulübü Midtjy-
lland’ın, gelen diğer teklifleri de koz 
olarak kullanıp 1 milyon Euro daha 
talep etmesi, Galatasaray cephesinin 
tepkisini çekti. Sarı-Kırmızılılar, Dani-
marka temsilcisiyle aradaki bu pürüzü 
de gidererek, birkaç gün içerisinde 
Evander’i İstanbul’a getirmeyi planlı-
yor. Transfer , Galatasaray’ın istediği 
şekilde gerçekleşirse, genç yeteneğin 
bonservisine başarı bonusları hariç, 
6.5 milyon Euro civarına bir ödeme 

yapılacak.

Hedef Giresun maçıydı ama
Galatasaray’da ilk hedef, Evander’i ligin 
ikinci haftasında Nef Stadı’nda oynana-
cak Giresunspor maçına yetiştirmekti. 
Ancak Sambacı’nın hafif bir sakatlığı 
bulunuyor. Midtjylland’ın doktorlarına 
göre Brezilyalı futbolcu ay sonuna kadar 
sahalardan uzak kalacak. Buna karşın 
Galatasaray cephesi, genç oyuncuyu 
kendi ekibiyle detaylı bir kontrole soka-
cak ve ciddi bir problem olup olmadığını 
ortaya çıkaracak. Bu nedenle, Evan-
der’in İstanbul’a getirilmesi kadar, bura-
da yapılacak sağlık kontrolleri de kritik 
öneme sahip. 3 sene önce Vasco’dan 
Midtjylland’a transfer olan Evander, 
Danimarka ekibinde çıktığı 150 maçta 
43 gol 34 asiste imza attı.
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EN TECRUBELISIEN TECRUBELISI
CUNEYT CAKIRCUNEYT CAKIR

Spor Toto Süper Lig’de 2022-2023 sezonunda düdük çalacak hakemlerin en tecrübelisi Cüneyt Çakır

Beşiktaş lig için çalışıyor

ZORLA GÜZELLIK OLMAZ
GRILLITSCH 
GELIŞMESI

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Emirhan’ın ayrılmak istediğini belirte-
rek, “Kendisine ulaşamıyoruz. Maalesef zorla güzellik olmaz” dedi

SAĞ stoper işini bir 
an önce bitirmek 
adına girişimlerini 

hızlandıran Trabzonspor 
, orta saha transferi için 
de düğmeye bastı. Ma-
rek Hamsik’in geçtiği-
miz sezonki sakatlığının 
nüksetmesinin ardın-
dan ilk hedef; Florian 
Grillitsch. Daha önce 2 
kez Avusturyalı yıldızla 
görüşen Bordo- Mavililer, 
astronomik ücret talebiyle 
karşılaşmıştı. Galatasaray 
’ın da görüşüp anlaşama-
dığı başarılı futbolcunun, 
Brighton kulübüne trans-
feri de gerçekleşmedi. 

Bonservisi elinde bulunan 
Grillitsch, menacer deği-
şikliğine giderken; Trab-
zonspor Yönetimi tekrar 
nabız yoklama kararı aldı. 
Orta sahada 6-8 numara 
olarak görev yapan 26 
yaşındaki yıldız, aslında 
tam bir joker. Pek çok 
maçta stoperde de oyna-
yan Grillitsch’in tahmini 
piyasa değeri 16 milyon 
Euro olarak gösteriliyor.

18 maçta forma giydi
Geçtiğimiz sezon Bun-
desliga’da Hoffenheim 
formasıyla 18 karşılaşmaya 
çıkan Milli futbolcu ko-

nusunda teknik direktör 
Abdullah Avcı oldukça 
istekli. Avcı, mali şart-
larının uyması halinde 
Avusturyalı yıldızın ta-
kıma büyük katkı sağla-
yacağını belirtmişti. Her 
ne kadar zor bir transfer 
olsa da Bordo-Mavililer 
şartları zorlayacak.

Hamsik en az 1 ay yok!
Hamsik en az 1 ay 
yok Devler Ligi’ndeki 
Play-Off maçları öncesi 
Marek Hamsik’in sakat-
lanması keyifleri kaçırdı. 
Takımın orta sahadaki 
en kilit ismi olan Slo-
vak yıldızın, en az 1 ay 
sahalardan uzak kalacağı 
belirtildi. Sağ bacak kalf 
bölgesinden sakatlanan 
35 yaşındaki oyuncu, 
geçtiğimiz sezon da aynı 
sakatlığı yaşamıştı. Ağrı-
larının nüksetmesi nede-
niyle yaklaşık 2.5-3 aylık 
periyotta takımdan uzak 
kalan Hamsik konusunda 
sıfır risk politikası uygu-
lanacak. Abdullah Avcı, 
tam olarak iyileşmeden 
Hamsik’i kesinlikle riske 
etmeyecek.

Trabzonspor, Hamsik’in sakatlığı sonrası ilk hedef 
4 Ağustos 2022 Perşembe olarak Florian Grillit-
sch’i belirledi. Daha önce Avusturyalı yıldız için 
kurduğu temaslardan olumlu yanıt alamayan 
Fırtına, bir kez daha nabız yoklayacak. Abdullah 
Avcı da 26 yaşındaki ismin transferini çok istiyor

CHELSEA, Avrupa’nın birçok 
devinin kadrosuna katmak 
istediği İngiliz futbolunun yeni 

yeteneklerinden Carney Chukwu-
emeka’yı transfer ettiğini resmen 

açıkladı. 
Avrupa’nın 
birçok 

devi tarafından istenen Carney 
Chukwuemeka, imzayı attı. Chelsea, 
genç oyuncuyu kadrosuna kattığını 
resmen açıkladı.Chelsea, Carney 
Chukwuemeka ile 6 yıllık sözleşme 

imzalandığını açıklarken 18 yaşındaki 
oyuncunun kulübü Aston Villa ile 
hafta başında anlaşma sağlanmıştı. 
İngiliz futbolunun en önemli genç 
yeteneklerinden Chukwuemeka, son 
olarak finalde İsrail’e karşı attığı gol-
le İngiltere U19 Takımı’nın Avrupa 
şampiyonu olmasını sağlamıştı. 

Chelsea bombayı patlattı



GALATASARAY ‘da 
yeni sezon öncesi kiralık 
gönderilmesi planlanan 

Olimpiu Morutan, İtalya’ya 
gitmişti. Rumen oyuncu için 
İtalya Serie B ekiplerinden 
Pisa ile sağlanan an-
laşmanın da detayları 
belli oldu.  La Na-
zione’nin haberine 
göre Pisa, İtalya’ya 
gelen Morutan 
ve menajeri Ioan 
Becali ile olan 
görüşmeleri 
olumlu sonuç-
landırdı. Bura-
da Galatasaray 

ile olan anlaşmanın detayları 
da netleştirildi. Galatasa-
ray, Morutan’ın kiralanması 
karşılığında İtalyan ekibinden 
300 bin Euro ücret alacak. 
Rumen oyuncunun satın alma 

opsiyonu da 6 milyon 
Euro olarak belirlendi.  
İtalya Serie B’de müca-
dele eden Pisa, sezon 
sonunda Serie A’ya 
yükselmeyi başarırsa 
satın alma opsiyonu 
zorunlu hale gelecek.  
Morutan’ın sağlık 
kontrolleri sonrasında 
resmî imzayı atacağı 
belirtilmekte. 

ORTA sahasını sil baştan değiş-
tiren Galatasaray , yeni yıldızı 
Lucas Torreira’yı bekliyor. Sa-

rı-Kırmızılılar, Uruguaylı futbolcunun 
bonservisi konusunda Arsenal’le 
anlaşma sağladı. İngiliz 
kulübü, 26 yaşındaki 
oyuncuya anlaşmayı ve 
Galatasaray’a gitmesi 
gerektiğini iletti. 
Hatta dün akşam 
Güney Amerikalı 
yıldızın Türki-
ye’ye gelmesi 
bekleniyordu, 
ancak transfer 
ilk etapta rötar 
yaptı. FANA-
TİK’in ulaştığı 
Galatasaray yetkilileri 
ise süreçte olumsuz bir 
durum olmadığını belirte-
rek, “Mutlu son çok yakın” 
ifadesini kullandı. Tor-
reira’nın kısa süre 
içinde İstanbul’a 
gelerek sağlık 
kontrolünden 
geçmesi ve Ga-
latasaray’la 3+1 
yıllık sözleşme 
imzalaması bekle-
niyor.

Gattuso kafa karıştırdı
İngiliz ve İtalyan haber kaynaklarına 
göre transferin gecikmesine yol açan tek 
detay, Torreira’nın son kararını vermek 
üzere biraz daha zaman talep etmesi. 
Çizme basınında, Valencia’nın hocası 
Gattuso’nun da Lucas Torreira transferini 
istediği, hatta oyuncuyla bir görüşme yapıldığı 
iddia edildi. Haberlerde Galatasaray’ın tekli-
finin daha iyi olduğu, ancak son teklifin oyuncu 
kanadında kafa karışıklığına yol açtığı belirtildi. 
Sarı- Kırmızılılar ise transferi duyuracak olan 
videonun hazırlıklarına bile başlamış durumda. 
Galatasaray Yönetimi, hafta sonuna kadar trans-
ferin resmileşmesini bekliyor.

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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TAKIM kaptanı Rıza Kayaalp’in 
hem yaşantısı, hem de enerjisiy-
le gençlere rol model olduğunu 
ifade eden Eroğlu, “Rıza gurur 
duyduğumuz bir sporcu. Dünya 
Şampiyonası’nda takım adına 
altın madalyalar için söz verdi, 
Kaptan söylüyorsa boşa söyle-
miyordur” dedi. Başkan Şeref 
Eroğlu, sözlerini şöyle tamamladı: 
“Biz çıtayı yükseltmek istiyoruz. 
Şu takımdan 4-5 Dünya Şampiyo-
nu çıksa buna şaşırmam. Sporda 
sonlar değil sonuçlar var. Birbirine 
çok yakın güçte sporcular oldu-
ğu için küçük nüanslar belirliyor 
Dünya şampiyonlarını. İnşallah 
o gün gününde olan, isteyen, 
şansın da bizden yana olduğu bir 
takım oluruz. Kaptanın söylemiş 
olduğu madalyalar hayal değil. 
Biz 2021’de alamadığımız Dünya 
şampiyonluğunu bu sene kesin-
likle almak istiyoruz. Geçen yıl 
hem olimpiyat oyunlarında hem 
de Dünya Şampiyonasında mille-
timizi güreş alanında çok mutlu 
edemedik. Olimpiyatta bronzu-
muz, Dünya Şampiyonası’nda ise 
bir gümüş ve bir bronzumuz vardı. 
İnşallah burada altınlar, gümüşler, 
bronzlar olacak. Şu çalışmayla bu 
da gerçekleşecek. Hedeflerimize 
adım adım ilerliyoruz.”

Rıza Kayaalp rol model

SOL beke yönelik transfer çalışmaları 
kapsamında Ezgjan Alioski’yi kadrosuna 
katan Fenerbahçe’nin Colo Colo forması 

giyen Gabriel Suazo için de girişimlerde bulun-
duğu belirtildi. Fenerbahçe , sol bek transferi 
adına yürütülen çalışmalar sonucunda Ezgjan 
Alioski’yi kadrosuna kattı. Sarı-Lacivertlilerin 
Colo Colo’dan Gabriel Suazo için de girişimler-
de bulunduğu açıklandı. Şilili sol bekin menajeri 
Alan Silberman, Fenerbahçe’nin ilgisine ilişkin Al 
Aire Libre PM’e açıklamalarda bulundu. Alioski 
transferinin öncesine denk gelen süreçte Suazo 
için görüşmeler yürütüldüğü belirtildi.  Yaptığı 
açıklamada Silberman, “Fenerbahçe’nin ilgisi var. 
Birkaç görüşmemiz oldu ancak somut bir teklif 
yok. Görüş alışverişinde bulunduk. İlginin ciddi 
olduğunu söyleyebilirim. Ne olacağını görmek 

için önümüzdeki birkaç günü bekleyeceğiz” 
ifadelerini kullandı. 

HATAYSPOR 
BAŞARIYA INANIYOR

Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi’nde 
devam eden kampa katılan Başkan 
Eroğlu, hem hazırlıkları takip etti, 

hem de mindere çıkarak milli sporcu-
larla antrenman yaptı.  İlk hedeflerinin 
önümüzdeki hafta Konya’da başlayacak 
olan İslami Dayanışma Oyunları’ndan 
en iyi derece ve madalyalarla ayrılmak 
olduğunu kaydeden Başkan Şeref Eroğ-
lu, “Konya’da A Milli takımız mücadele 
edecek. Önce grekoromen stilde mindere 
çıkacağız. Burada genç kardeşlerimizi 
izleyeceğiz. Ellerinden geleni yapacak-
larına ve bizleri gururlandıracaklarına 
eminim” dedi. Eroğlu şöyle devam etti: 
“İslami Dayanışma Oyunları’nın ardın-
dan asıl hedefimiz 10-16 Eylül tarihleri 
arasında Sırbistan’da düzenlenecek 
olan Dünya Şampiyonası’na konsantre 
olacağız. Şu an antrenmanlar çok verimli 
gidiyor. Eylül ayında büyük Türk milleti-
mizi sevindirmek, yeni şampiyonları, yeni 
şampiyonlukları güreş tarihimize ekle-
mek istiyoruz. İslami Dayanışma Oyun-
ları’nın ardından ayın 20’sinde yeniden 
burada toplanacağız ve Dünya Şampiyo-
nası için son kampımıza başlayacağız.”

Sporculuk yıllarımı özledim
Kampta milli sporcu Rıza Kayaalp 
ile yaptığı kısa antrenmanda başarılı 

sporcunun kendisine künde atmasını 
espriyle değerlendiren Başkan Eroğlu, 
“Rıza Kayaalp bana kündeyi çekemedi, 
verdiğim için çekti. Sporculuk yıllarımı 
özledim. Ben zaten bunu başkan olma-
dan da ‘kamplarda yatacağım’ demiştim. 
Gerçekten ayrı bir duygu, ayrı bir hava. 
Bu olmadan olmaz. 20 yıla yakın dünya 
minderlerinde bir sporcu geçmişim var, 
hayatımı terleyerek kazandım. Şu anda 
yönetici olduk, hala terliyoruz. Bundan 
asla şikâyetçi değilim” diye konuştu.

İyisini seçmeye çalışıyoruz
Grekoromen kadroda birbirine yakın 
ve daha önce rüştünü ispat etmiş büyük 
şampiyonların olduğunun altını çizen 
Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:“Mayo 
herkesin olabilir, kesinlikle hak ede-
nin olacak. Biz burada iyi olanı değil, 
iyinin iyisini seçmeye çalışıyoruz. Dünya 
Şampiyonası’nda yarışacak olan o 10 kişi 
çok önemli. Grekoromen takımı orada 
büyük başarılara imza atabilir. Buna 
gönülden inanıyorum çünkü ne yaptıkla-
rını görüyorum. Aldıkları 3 Avrupa şam-
piyonluğuyla bunu ispat ettiler. Dünya 
Şampiyonası’nda da yine aynısı olabilir. 
Sporcularımızın özverisi, gayreti, isteği, 
arzusu bunu gösteriyor. Son kampta 
takımımız açıklayacağız.” DHA

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, İslami Dayanışma Oyunları ve Dünya Şam-
piyonası hazırlıklarını sürdüren Grekoromen Stil Güreş A Milli Takımıyla birlikte kampa girdi

SÜPER Lig ekibi 
Atakaş Hatayspor, 
Osman Çalgın Te-

sisleri’nde teknik direktör 
Serkan Özbalta yönetimin-
de yeni sezon hazırlıklarını 
sürdürüyor. Yaklaşık 1 saat 
25 dakika süren idmanda 
futbolcular, pas drili, çabuk-
luk ve taktik çalışması yaptı. 
Takımın yeni transferi Sarper 
Çağlar da takımla beraber 
idmanlara başladı. Antren-
manda gazetecilere açıklama 
yapan teknik direktör Ser-
kan Özbalta, Hatayspor’da 
bulunmaktan dolayı mutlu 
ve huzurlu olduğunu söyledi. 
Hatayspor’un Süper Lig’de 
iki yıldır çok ciddi başarı-
lara imza attığını söyleyen 
Özbalta, “Hem ülke futbolu 
adına hem de bulunduğumuz 
bu şehirde bu takımı en iyi 
yere getirme adına çalışma 
içinde olacağız. Bu anlamda 
hiç kimsenin şüphesi olma-
sın. Burada olduğum için 
son derece mutlu olduğumu 
söylemek isterim” dedi.

Makası kapatıyoruz
Yeni transferlerin de takı-
ma adapte olmaları adına 
büyük gayret gösterdiği 
belirten Özbalta, “Günü-
müzde sistematik bir şekilde 
oynamayan takımların çok 
sıkıntılar yaşadığını gördük. 
Bu bütün kuruluşlarda, 
kurumsal kulüplerde veya 
yapılarda böyle. Sistematik 
bir düzen oynayan, orga-
nizasyonları olan, oyunun 
içinde felsefesi olan takımlar 

için tabii ki yeni gelen oyun-
cuların hazırlanması ve bizim 
onlardan istediğimiz zihinsel 
olguların oluşması için biraz 
zamana ihtiyacımız var. 
Fiziksel olarak hazır değiller. 
Bizim oynatacağımız oyuna 
adapte olma anlamında tabii 
ki eksikleri var ama çok da 
ciddi gayretleri var bunların 
yanında. Yani oynattığımız 
oyunu iyi algılıyorlar. Hem 
teorikte paylaşıyoruz hem de 
sahada pratikte paylaştığımız 
şeyleri anlıyorlar. Süratle o 
makası, o açığı kapatıyoruz” 
diye konuştu.

Hatayspor Teknik Direktörü Serkan Özbalta, “Hem ülke 
futbolu adına hem de bulunduğumuz bu şehirde bu takımı 
en iyi yere getirme adına çalışma içinde olacağız” dedi

GERI SAYIM 
BAŞLADI

MINDERDENMINDERDEN  
SAMPIYONLAR CIKACAKSAMPIYONLAR CIKACAK

GABRiEL HAMLESi

Galatasaray, Torreira transferiyle yaz dönemine damga vurmaya 
hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar, Arsenal’le her konuda anlaşma 
sağladı. Hatta 26 yaşındaki oyuncunun dün akşam Türkiye’ye 
gelmesi bekleniyordu, ancak rötar yaptı. Kulüp yetkilileri ise 
“Mutlu son çok yakın” ifadesini kullanıyor

Morutan Çizme yolcusu HAMZA’YA
TALiP VARGalatasaray’ın yeni sezon öncesi İtalya Serie B ekiplerinden Pisa’ya 

kiralamaya hazırlandığı Olimpiu Morutan konusunda anlaşma sağla-
nırken Rumen oyuncunun satın alma opsiyonu da belli oldu GALATASARAY ‘ın genç 

yıldız adayı Hamza Ak-
man’a Avusturya’nın SV 

Ried takımı talip oldu. Kiralık 
- oynama garantili teklif yapıl-
dı. Geçen sezondan itibaren 

Galatasaray A Takımı’nda 
şans bulmaya başlayan 17 
yaşındaki oyuncu bu sezon 
kamp performansıyla dikkat 
çekmişti. Hamza Akman’ın 
durumuyla ilgili son kararı 
Sarı-Kırmızılı takımın teknik 
direktörü Okan Buruk vere-
cek. Galatasaray’la 2024 yılına 
kadar profesyonel sözleşmesi 
bulunan genç orta saha 7 
hazırlık maçının tamamında 
süre almıştı.

Galatasaray’ın genç 
yıldız adayı Hamza 
Akman’a Avus-
turya’nın SV Ried 
takımı talip oldu. 
Kiralık - oynama 
garantili teklif 
yapıldı. Son kararı 
Okan Buruk verecek



Nümeroloji, Okültizm’in 
bir dalı olup, evrenin 
sayısal bir kurgu içerdi-

ğini, evrendeki hiçbir şeyin 
rastlantıya dayanmadığı-
nı, her şeyin sayısal bir 
düzen içinde meydana 
geldiğini varsayar ve 
sayılarla ilgili çeşitli 
analitik ve sentetik 

çalışmalarla, evrendeki 
ve olaylardaki gizli yasa 

ve ilkeleri keşfetmeyi 
amaçlıyor. Numero-
log  Dilek Olgun, 

doğuım tarihi-
nin, kişinin 

bu hayatta 

yapması gerekenleri, yolunu ve 
işleri ifade ederken adının ve soya-
dının ise karakterini ortaya koydu-
ğunu dile getiriyor.

Şanslı kişilerin ruh eşi bağlantılıları
“Kişinin yeni bir başlangıca ihtiyacı 
olduğunda yapması gerekenlerin 
hangi ayda gerçekleşebileceği ve 
evrenin bunu destekleyip destekle-
mediğini öğrenmesi gerekir” diyen 
Dilek Olgun, ‘Bunlar haritadan 
bulunabilir. Veya ilişkiler ile ilgili 
kişilerin uyumlu olup olmadıklarına 
bakılabilir. Tartışma yaşayacakları 
muhtemel konular ve çatışma haline 
girecekleri durumlar gözlemlenebi-
lir. Ruh eşi bağlantısı çıkan ilişkiler 
ise en şanslıları’ ifadesini kullandı.

Dilek Olgun kimdir?
Son zamanların ilgi çekici kişlilik 

danışmanlarından biri olmayı ba-
şaran 1991 doğumlu Dilek Olgun 

Nişantaşı Üniversitesi mezunudur. 
Psikoloji ve kundalin reiki  uzerine 
eğitimler aldı. Şu anda astroloji 
eğitimleri alıyor. Numeroloji ve 
tarot bilinçaltı okuma teknikleri ile 
kişilere analizlerde bulunuyor.

Numerolog Dilek Olgun, insanların doğum tarihleri üzerinden yapılan 
gözlemlerle hayatlarında yaşayabilecekleri birçok sorun, mutsuzluk 

veya tam tersi olumlu durumların gözlemlenebileceğini söyledi
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BAŞARI UZUN BİR YOLCULUK BİÇİMİDİR

SEVİLEN sanatçı Birsen Tezer, “Sak-
lasam Kendimi”den sonra “Kağıttan 
Kaptanlar”ı dinleyiciyle buluşturma-
ya hazırlanıyor. Bugün Sony Music 
Turkey etiketiyle yayınlanacak şarkı, 
sonbaharda yayınlanması planlanan 
albümün ikinci şarkısı. Sözü ve bes-
tesi sanatçının kendisine ait şarkı-
nın düzenlemesinde Adem Gülşen, 

Birsen Tezer, Derin Bayhan, Emre 
Tankal, Orhan Deniz ile Tunç Önde-
mir yer alıyor. Hücum kayıt olarak 
Hayyam Stüdyoları’nda kaydedilen 
şarkının mixi Derin Bayhan, maste-
ringi ise Özgür Yurtoğlu tarafından 
yapıldı. “Kağıttan Kaptanlar” bugün 
tüm dijital platformlarda yayında 
olacak.

Kulaklarınızın pasını silecek

ESRA BİLGİÇ AVUKAT OLACAK
Hukuk eğitimi alan ünlü oyuncu Esra Bilgiç, “Verdiğim en doğru kararlardan biri hukuk fakültesine başla-
maktı. Kardeşim de hukuk öğrencisi. O benden önce mezun olacak. Birlikte çalışmayı planlıyoruz” dedi

SON dönemin popüler oyuncuların-
dan Esra Bilgiç (29), samimi açıkla-
malarda bulundu. Bilgiç, hakkında 
bilinmeyenleri de anlattı. ‘InStyle 
Dergisi’ne konuşan ünlü oyuncu, 
“Planlı programlıyım. Bugünün işini 
yarına bırakmamaya gayret ederim. 
Çalışmayı severim, disiplinliyim. 
Evde vakit geçirmeye de bayılırım.” 
dedi. Esra Bilgiç ayrıca, “Hukuk ha-
yatın kendisi. Verdiğim en doğ-
ru kararlardan biri hukuk 
fakültesine başlamaktı. 

Kardeşim de hukuk öğrencisi. O 
benden önce mezun olacak. Birlikte 
çalışmayı planlıyoruz.” ifadelerini 
kullandı. Öte yandan Esra Bilgiç, 
daha önce, “Net duruşunuzun yanı 
sıra çok pozitif bir gülüşünüz var. 
Hayata karşı kendi kurallarını belir-
leyen biri misiniz?” sorusuna, “Katı 
kurallarım yok ama prensiplerim 
var. İş ve okul hayatım için disiplinli 
ve programlı ilerlemeyi seviyorum.” 
yanıtını vermişti.

AYNUR CİHAN

Selahattin Sarıkaya Şarkıları albümünün ikinci şarkısı “Parayla 
Saadet Olmaz” Melek Mosso’nun kendine has yorumuyla bugün, 
ByWillow Yapım etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlanıyor
SESLENDİRDİ-
Ğİ başarılı cover 
çalışmaları ile de 
tanıdığımız Melek 
Mosso, “Parayla 
Saadet Olmaz” 
şarkısında da yine 
başarılı ve etkili 
bir yoruma imza 

atıyor.  “Aşk, hüzün, keder… Paray-
la saadetin olmayacağı kadar insani 
duyguları içinde barındırıyor.” diyerek 
bu eseri anlatan Melek Mosso, eski 
eserleri günümüzde modern bir şekil-
de gençlere dinletebilmenin kendisi 
için çok önemli olduğunu ekleyerek 
bu proje için çok heyecanlandığını dile 
getiriyor.  Selahattin Sarıkaya Şarkıla-
rı albümünün ilk şarkısı “Adana Köp-
rü Başı” alternatif tarzda müzik yapan 
başarılı grup Evdeki Saat yorumuyla 
yayınlanmıştı. Oldukça ses getiren bu 

cover radyo ve müzik listelerinde de 
yerini almıştı. 

20 şarkılık bir poje
Toplamda 20 şarkılık bir proje albümü 
olan Selahattin Sarıkaya Şarkıları 
albümünde Mehmet Erdem, Tuğçe 
Kandemir, Mary Jane, Mavi Gri, 
Bağzıları, Eda Baba, Ceren Gündoğ-
du, Yiğit Mahzuni gibi başarılı birçok 
genç müzisyeni içinde barındırıyor.  
Projenin en önemli destekçileri Sela-
hattin Sarıkaya’nın kızı Cemile Sarıka-
ya ve Yusuf Uyar da eski ve yeni nesli 
bir araya getiren bu anlamlı projenin 
çok ses getireceğine inandıklarını ve 
her zaman destekleyeceklerini dile 
getirdi.  ByWillow yapımcılığında ya-
pılan Selahattin Sarıkaya Albümü’nün 
tüm çalışmaları bugünden itibaren 
her hafta cuma günü müzikseverlerle 
buluşmaya devam edecek.

MELEK MOSSO İLE
YENİ BİR YORUM

SiZi ANLATIYOR!
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Nümeroloji, Okültizm’in 
bir dalı olup, evrenin 
sayısal bir kurgu içerdi-

ğini, evrendeki hiçbir şeyin 
rastlantıya dayanmadığı-
nı, her şeyin sayısal bir 
düzen içinde meydana 
geldiğini varsayar ve 
sayılarla ilgili çeşitli 
analitik ve sentetik 

çalışmalarla, evrendeki 
ve olaylardaki gizli yasa 

ve ilkeleri keşfetmeyi 
amaçlıyor. Numero-
log  Dilek Olgun, 

doğuım tarihi-
nin, kişinin 

bu hayatta 

yapması gerekenleri, yolunu ve 
işleri ifade ederken adının ve soya-
dının ise karakterini ortaya koydu-
ğunu dile getiriyor.

Şanslı kişilerin ruh eşi bağlantılıları
“Kişinin yeni bir başlangıca ihtiyacı 
olduğunda yapması gerekenlerin 
hangi ayda gerçekleşebileceği ve 
evrenin bunu destekleyip destekle-
mediğini öğrenmesi gerekir” diyen 
Dilek Olgun, ‘Bunlar haritadan 
bulunabilir. Veya ilişkiler ile ilgili 
kişilerin uyumlu olup olmadıklarına 
bakılabilir. Tartışma yaşayacakları 
muhtemel konular ve çatışma haline 
girecekleri durumlar gözlemlenebi-
lir. Ruh eşi bağlantısı çıkan ilişkiler 
ise en şanslıları’ ifadesini kullandı.

Dilek Olgun kimdir?
Son zamanların ilgi çekici kişlilik 

Nişantaşı Üniversitesi mezunudur. 
Psikoloji ve kundalin reiki  uzerine 
eğitimler aldı. Şu anda astroloji 
eğitimleri alıyor. Numeroloji ve 
tarot bilinçaltı okuma teknikleri ile 
kişilere analizlerde bulunuyor.

Numerolog Dilek Olgun, insanların doğum tarihleri üzerinden yapılan Numerolog Dilek Olgun, insanların doğum tarihleri üzerinden yapılan 
gözlemlerle hayatlarında yaşayabilecekleri birçok sorun, mutsuzluk 

veya tam tersi olumlu durumların gözlemlenebileceğini söyledi
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kişilere analizlerde bulunuyor.

Nişantaşı Üniversitesi mezunudur. 
Psikoloji ve kundalin reiki  uzerine 
eğitimler aldı. Şu anda astroloji 
eğitimleri alıyor. Numeroloji ve 
tarot bilinçaltı okuma teknikleri ile 
kişilere analizlerde bulunuyor.

BURAK ZİHNİBURAK ZİHNİ


