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GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

GÖZÜNE CAM BARDAK FIRLATILDI
Olay, geçtiğimiz Cumartesi
günü Bağcılar Güneşli'de

yaşandı. Edinilen bilgiye göre,
tekstil baskısı yapan bir firmada
çalışmaya başlayan Selçuk Şim-
şek, sigortasının yapılmasını istedi.
Üç ay boyunca Şimşek, yönetime
sigortasının yapılması için talebini
iletti. İddiaya göre, Şimşek 3 ay
boyunca oyalandı. Sigortasının ya-
pılmadığını fark eden Şimşek, önce

işten ayrıldı ardından içerde kalan
parasını almak istedi. Ancak Şim-
şek, ofiste patron ve muhasebeci-
nin saldırısına uğradı.
Saldırıda, muhasebecinin
Şimşek'in gözüne cam su bar-
dağını fırlattığı ileri sürüldü.
Bunun üzerine ağır yaralanan
genç hastaneye kaldırıldı. Bu-
rada tedaviye alınan Şimşek,
4 saat ameliyatta kaldı.
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'SENİ ALLAH'INA KAVUŞTURACAĞIM' DEDİ

Yaşadıklarını anlatan 22 ya-
şındaki Selçuk Şimşek, “İşe

girdiğimde sigortamın yapılacağını
söylediler sürekli beni böyle
oyaladılar. Sigortamı yapma-
yacaklarını anladım ve e-dev-
let üzerinden de baktığımda
sigortam gözükmüyordu. Ben
de işten çıkıp, başka işe gir-
dim. Ondan sonra içerde
kalan paramı istemeye gittim.

O sırada patron küfürlü ve tehdit
vari konuştu. Küfrün şiddeti ar-
tınca karşılıklı bir tartışma yaşandı.
Muhasebeci de benin paramı ver-
meyeceğini söyledi, ‘seni Allah'ına
kavuşturacağım' dedi. Ben de sinir-
lenip elimi masaya vurdum. Sonra
patron ve diğerleri beni tuttu, mu-
hasebeci de masanın üzerinde bu-
lunan su bardağını yüzüme fırlattı”
ifadelerini kullandı.  I SAYFA 9
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Esenyurt Kıraç’ta Gülten Akın
Kütüphanesi'nin açılışını ger-

çekleştiren İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu, birçok
konuda önemli mesajlar
verdi. AK Parti'nin kendinin
görev süresini hedef alan 'İs-
tanbul'un Kayıp 1000 Günü'
toplantısını eleştiren İma-
moğlu, “3 yıl önce kaybettik-
leri bu seçimin, ‘1000 kayıp
gün’ olduğunu tescilli bir bi-

çimde halkımıza anlatıyorlar. Diyor-
lar ki; ‘Bu, bizim için 1000 kayıp

gün.’ Bir de ballandıra bal-
landıra anlatıyorlar. Ama bir
avuç insan için 1000 kayıp
gün; yani vatandaşlarımız
için değil. Vatandaşlarımız
için büyük bir kazanım günü.
Büyük bir kazanç dönemi.
Yani sizin kaybettiğiniz, hal-
kın kazancı” açıklamasında
bulundu. I SAYFA 5
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Haluk Levent, 23'üncü 
Uluslararası İstanbul Büyük-

çekmece Kültür ve Sanat Festivali
kapsamında konser verdi. Kültür-
park Kemal Sunal Amfi Tiyatro’da
binlerce hayranının karşına çıkan
sanatçıya konserinin bir bölümünde
Büyükçekmece Belediyesi Bir Yıldız
Eşliğinde Çocuk Sesleri Korosu da
eşlik etti. Kemal Sunal Amfi Tiyat-
ro’yu dolduran hayranları tarafın-
dan beğeniyle dinlenen Haluk
Levent, kendisine ilgi gösteren va-
tandaşlara teşekkür etti. I SAYFA 16
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Festivalde 
rock rüzgarı

SIZIN KAYBINIZ
HALKA KAZANC

HABER
TAYLAN 

DAŞDÖĞEN

Büyükçekmece Belediye 
Başkanı Dr. Hasan Akgün,

Macaristan’ın Obuda Bekaşmiyer
Belediye Başkanı Laslo Kis ve Tu-
nus’un Cerba Midon Belediye Baş-
kanı Lasad Hajam ile kardeş şehir
protokolü imzaladı. Özellikle kültür
ve sanat alanlarında kurduğu kardeş
şehir ilişkileriyle adından söz ettiren
Büyükçekmece Belediyesi, Tunus ve
Macaristan’dan belediye ile kardeş
şehir protokolü imzaladı. I SAYFA 4
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Altınbaş Üniversitesi öğretim
üyesi ve eski Ekonomi Bakanı

Prof. Dr. Işın Çelebi, enerjideki gir-
dilerin ve gıda arz güvenliğinin eko-
nomiyi çok boyutlu
etkilediğini dile ge-
tirdi. Prof. Dr. Çe-
lebi, “Bu süreci çok
iyi yönetmek lazım.
Enerji ve doğalgaz
anlamında önümüz-
deki kış çok zor ge-
çecek” uyarısında
bulundu. I SAYFA 8
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum,
AK Parti İstanbul İl Başkanlığının "Yüz Yüze 100 Gün"

programı kapsamında Bağcılar'da ziyaretlerde bulundu. Bakan
Kurum Bağcılar Meydanı'nda açıkla-

malarda bulundu. Kurum, “Bugün 
İstanbul emin ellerde değildir.

İstanbul'da 25 yıldır hizmet üs-
tüne hizmet, eser üstüne eser

üreten bir anlayış vardı. Maa-
lesef İstanbul'un 25 yıldaki

tüm kazanımları hoyratça
harcanmaktadır. İstanbul,
liyakatsizliğe mahkum
edilmiştir” dedi. I SAYFA 9
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İSTANBUL EMİN ELLERDE DEĞİL!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral
Akşener, Armutlu'da konuştu.

Akşener, “Bugün bu ülkede harami
bir düzen var. Şuculuk buculuk üze-
rinden birbirinize düşürülürken, seç-
menin kıymet harbiyesi ortadan
kaldırılırken, 5 maaş, 10 maaş, 15
maaş alan danışmanlar var. Yan
gelip yatıyorlar. Senin oğlun, senin
kızın, 92 puanla atanamazken müla-
katta 58 almış arkadaşı atanıyorsa,
bu bir harami düzendir. Bunun de-
ğiştirilmesi için sizinle beraber el ele
verip helal oylarınızla sandıkta de-
mokrasiyle bu harami düzeni birlikte
değiştireceğiz” ifadelerini kullandı.
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Bu düzeni
değiştiririz

ıscısıN sEN
ıscı KAL!

SİGORTASININ YAPILMASINI İSTEDİĞİ İÇİN PATRON VE ÇALIŞANLARI
TARAFINDAN DÖVÜLEN SELÇUK ŞİMŞEK, AKILLARA O ŞARKIYI GETİRDİ:

Bağcılar'da, çalıştığı iş
yerinde sigortasının
yapılmasını isteyen
genci, iddiaya göre 
patron ve çalışanlar 
gözüne cam bardak 
fırlatarak yaraladı. 

Saldırı sonucu gözünde
görme kaybı olan genç,
savcılığa ve SGK'ya suç
duyurusunda bulundu

SİGORTA
İSTEDİ DİYE
DÖVÜLDÜ

TEŞEKKÜR TARTIŞMASI

Üsküdar Belediye Başkanı AK
Partili Hilmi Türkmen’in Üs-

küdar’da yapımı tamamlanan alt-
yapı tesisi için İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Ekrem İma-
moğlu’na teşekkür etmesi AK Partili
isimler arasında tartışmaya neden
oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Deği-
şikliği Bakan Yardımcısı Mehmet
Emin Birpınar ile Pelikancı olarak bi-
linen akademisyen Selman Öğüt,

Türkmen’i eleştirir-
ken AK Parti İstan-
bul Milletvekili
Tuba Durgut ise
Türkmen’e destek
verdi. İBB Başkanı
İmamoğlu ise “Ar-
kadaşımız teşekkür
etmiş. Ne var bunda
da büyütüyorlar”
yorumunu yaptı.
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Kimi destekledi
kimi eleştiri yaptı

ÖSYM ELEŞTİRİSİ

CHP Grup Başkanvekili Özgür
Özel, Kamu Personel Seçme

Sınavı'yla (KPSS) ilgili, “Yatak oda-
larında 100 binlerce çocuk ağlıyor.
'Yemekten içmekten kesildi, çocuğum
masaya gelmiyor' diyor anneler.
Mağdur ettiniz, sorumlusu da sizsi-
niz. Yeni atanan başkanın ilk para-

grafı, son cümlesi
'özür diliyoruz' de-
mesi, değerlidir ama
yetmez. Daha da
doğrusu özür dile-
mekle bu işler
olmaz. Bu olayın bir
an önce aydılantıl-
ması, sorumluların
yargı önüne çıkarıl-
ması gerekir” dedi.
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Özür dilemekle
bu işler olmaz

Özgü Kaya, önceki gün Eti-
ler'de görüntülendi. Spor son-

rası mağazaları dolaşan Kaya, rol
aldığı dizinin ara
vermesinin ardın-
dan ailesiyle
zaman geçirdiğini
söyledi. Burak
Serdar Şanal ile
biten ilişkisiyle il-
gili soruları da
yanıtlayan
oyuncu, "Güzel
giden bir ilişkim
vardı ama bitti.
Şu an bekar ve
mutluyum"
dedi. I SAYFA 2
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Hem yalnız
hem mutlu

Büyükçekmece’ye
2 kardeş şehir geldi

Gelecek kış 
zor geçecek

Türk Telekom’un dijital müzik
platformu Muud’un Temmuz

ayına özel en çok dinlenenler listesi
açıklandı. Yerli sanatçılar listesinde
Megastar Tarkan zirveye otururken,
yerli albümler sıralama-
sında çeşitli sanatçılar 
tarafından seslendirilen
Serdar Ortaç Şarkıları,

Vol. 1 albümü ilk
sırada yer aldı. 

I SAYFA 13

Tarkan listenin 
bir numarasında

Türkiye için
kıtlık tehlikesi
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Tarım Ticareti ve İşletmeciliği
Bölümü Öğretim Üyesi Prof.

Dr. Metin Turan, “Birleşmiş Milletler
Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO)
verilerine göre bizi kıtlık ve açlıkla il-
gili ciddi sorunlar bekliyor. Ülkemiz
bazında düşünürsek, burada gıda
üretimi ve tüketimiyle ilgili en önemli
problem, üretimle tüketim arasındaki
koordinasyon ve planlamanın sağla-
namaması ve iyi koordine edileme-
mesidir” dedi. I SAYFA 6
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Eczacıların kârlılık oranlarını da
belirleyen ilaç fiyat kararnamesi

açıklandı. Kararnamede temmuz
ayında yapılan güncelleme, eczacıla-
rın taleplerini karşılamadı. Düzenle-
menin şartları iyileştirmediğini ve
taleplerini karşılamadığı belirten ecza-
cılar, eylem yapacaklarını açıkladı. İs-
tanbul Eczacılar Odası Başkanı Pınar
Özcan, “Bu en sonunda da iş bırak-
maya kadar gidebilecek bir sürecin
başlangıcı diye söyleyebiliriz” dedi.
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BEYLIKDUZU’NE
METRO GELIYOR
İstanbul’un bugüne dek hiç metro yatırımı yapılmamış batı kesiminde
ilk proje için start verildi. İBB, Sefaköy-Beylikdüzü-Tüyap Raylı Sistem
Hattı için ÇED sürecini başlattı. 10 istasyondan oluşacak 17.89 km
uzunluğundaki metro hattının 4 yılda bitirilmesi planlanıyor

ÜÇ BUÇUK MİLYONA HİZMET EDECEK
İBB Raylı Sistem Daire Baş-
kanlığı tarafından hazırlanan

proje dosyasında yer alan bilgilere
göre yeni metro hattı; toplam nüfusu
3,5 milyon civarında olan Küçükçek-
mece, Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü
ve Büyükçekmece gibi yolcu en fazla
olan ilçelerden geçecek. Hat devreye
girdiğinde İstanbul'un batısında ya-
şayan ve hiçbir raylı sistem ulaşımı
olmayan yaklaşık 3,5 milyon nüfusa
hizmet edecek. Sefaköy-Beylikdüzü-
Tüyap Raylı Sistem Hattı, şehrin
raylı sistem açısından bugüne kadar
yatırım yapılmamış batı kesiminde,

İBB  tarafından yapılacak ilk metro
hattı olacak. Toplamda 17.89 km
uzunluğunda 10 istasyondan olu-
şan hattın istasyonları “Sefaköy,
Cennet, Küçükçekmece, Reşitpaşa,
Avcılar Merkez, Cihangir, Saadet-
dere, Beylikdüzü, Yıldırım Beyazıt
ve Tüyap” olarak belirlendi. 
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Eczacılardan büyük tepki!

Hayallerde
3. Lig var

Beylikdüzüspor Başkanı
Metin Aydın, yeni sezon

öncesinde Damga'ya ko-
nuştu. Beylikdüzüspor ola-
rak hayallerinin 3'ünü Lig'e
yükselmek olduğunu anlatan
Aydın, “Bunun için çok çalı-
şacağız” dedi. I SAYFA 14

ç

Hafriyat kamyonu
kaza yaptı

Çekmeköy'de Şile
Otoyolu'nda hafri-

yat kamyonu lastiğinin
patlaması sonucu dev-
rildi. Kazada kamyon 
şoförü yaralanırken, yola
saçılan molozlar nede-
niyle Şile istikameti tra-
fiğe kapandı. I SAYFA 3
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Ekrem İmamoğlu

Murat
Kurum



“ÖNCELIKLE tüm deri hastalıklarında 
olduğu gibi hastanın öyküsünün dinlen-
mesi ve muayene gereklidir” diyen Alpay, 
“Egzamanın çeşidi belirlendikten sonra 
etken olabilecek faktörlere bağlı olarak 
yama testi ve prick test planlanabilmek-
tedir” açıklamasında bulundu. Uzm. Dr. 
Alpay egzamadan korunmak veya hastalık 
dönemlerini daha hafif geçirmeyi sağlayan 
önlemleri şöyle aktardı: “Egzamalı noktayı 
kaşımamaya ve tahriş etmemeye dikkat 
edilmelidir. Bulunulan ortam sık sık ha-
valandırılmalıdır, ortamın nem ve sıcaklık 
derecesi ayarlanmalıdır. En fazla günaşırı 

banyo 
yapılmalı 

ve ılık su kulla-
nılmalıdır. Nötr 
sabun kullanımı 

tercih edilmelidir. Banyonun ar-
dından ya da mevsime göre sıklıkla 
nemlendirici kullanılmalıdır. Eller 
ılık su ile yıkanmalı ve mutlaka 
kurulanmalıdır ve özellikle kış 
mevsiminde düzenli nemlendiri-
ciler kullanılmalıdır. Deterjan vb. 
kimyasal maddeler ile temas eder-
ken sürekli eldiven kullanılmalıdır. 
Kış aylarında yünlü kıyafetler deriye direkt 
temas ettirilmemeli, daha çok pamuklu 
içerikli sentetik de olmayan kıyafetler 
tercih edilmelidir. Stresten mümkün oldu-
ğunca kaçınılmalıdır. Gün içerisinde yeteri 
miktarda su içilmelidir.”  Alpay, “Egzama 
şikâyetleri ortaya çıktığında muhakkak bir 

cildiye ya da dermatoloji uzmanına 
başvurulmalıdır. Egzamayı ortaya 
çıkaran alerjen madde, stres gibi 
net bir sorun varsa öncelikle bunlar 
ortadan kaldırılmalıdır. Günlük ha-
yatta kullanılacak ürünlerin egzama 
için uygun olmasına dikkat edilme-
lidir. Çeşitli kremlerle ve ilaçlarla 
lezyonların yok edilmesi ve şikaye-
tin giderilmesine yönelik tedaviler 
uygulanarak hastanın yaşam kalitesi 
arttırılabilir ve enfeksiyon gibi du-

rumların önüne geçilebilir. Cildin kuruyup 
çatlamasını önlemek ve hasar görmesini 
engellemek için cilt nemlendirici kremler 
ya da cildi güçlendirecek krem ve losyonlar 
uygulanabilir. Cilt yüzeyindeki kaşıntı ve 
kızarıklığa yönelik olarak steroid içeren 
kremler kullanılabilir” diye konuştu.

Teşhis ve tedavisi

Dr. Dr. Ayşegül Ayşegül 
AlpayAlpay

MEDIPOL Mega 
Üniversite Hasta-
nesi Gastroentero-

loji Bölümünden Prof. Dr. 
Vedat Göral, son yıllarda 
hazır ve asitli içecek 
tüketiminin artmasıyla 
bazı hastalıkların daha 
çok görüldüğünü açıkladı. 
Prof. Dr. Göral, yaklaşık 
40 yıl önce reflü hastalı-
ğının nadir görüldüğüne 
işaret ederek “Çocuklu-
ğumuzda, özellikle 1980 
öncesi, annelerimizin 
evde hazırladıkları doğal, 
sağlıklı ve faydalı, obezite-
ye yol açmayan içeceklerle 
büyüdük. Ancak bunları 
günümüzde unuttuk ve 
kolaya kaçarak, hazır, 
asitli içecekler veya hazır 
meyve sularına yöneldik. 
Bu nedenle, günümüzde 
karaciğer yağlanması, 
insülin direnci ve ref-
lü hastalığı çok olarak 
görülmektedir. 30-40 yıl 
önce bu 3 hastalık yok gibi 
idi veya bilinmiyordu ve 
çok az rastlanılan hastalık-
lardı. Ancak günümüzde 
tüketilen aşırı kalorili 
gıdalar, fast-food yiyecek-
ler, asitli ve aşırı karbon-
hidratlı içecekler, hazır 
meyve suları, bu hastalık-
lara zemin hazırlayabil-
mektedir” diye konuştu.

Şerbet ve kahve tüketin
Eskiden ev yapımı taze 
limonata ve meyve suları-
nın tüketildiğine değinen 
Prof. Dr. Göral, şöyle 
devam etti: “Çocukluğu-
muzdaki içeceklerimiz, 
su, çay, ev yapımı ayran, 
köy sütü, şerbet, ev yapımı 
limonata, yöresel içecek-
ler (hardaliye gibi) ve 
komposto suyu ve doğal 
taze sıkılmış meyve sula-
rıydı. Daha doğal içecek-
ler tüketiliyordu. Hatta 
bayramlarda bile mevsimi-
ne göre taze meyve suları 
ve taze yapılmış limonata 

ikram edilirdi. Uygulama-
sı kolay, günlük ve taze 
içeceklerdi. Yazın yemek-
lerin yanında, taze meyve 
kompostoları da taze ve 
besleyici olarak tüketilirdi. 
Baklava ve kadayıf gibi 
tatlılar yerine sütlü tatlılar 
yapılmakta ve tüketilmek-
teydi. Günümüzde evde, 
yaz aylarında, özel gün-
lerde veya bayramlarda; 
nane yapraklı limonata, 
otlu ayran, karamelli frap-
puccino, reyhan şerbeti, 
çilekli limonata, limon-
lu ice tea, demirhindi 
şerbeti, karpuzlu limo-
nata, koruk suyu, şeftalili 
buzlu çay, naneli kahve, 
kavun suyu gibi sağlıklı 
içecekler hazırlanabilir ve 
tüketilebilir. Bunlar daha 
taze, besleyici ve sağlıklı 
olabilmektedir. Katkı 
maddeleri içermemesi ve 
taze olmaları çok büyük 
bir avantajdır.”

Direnç için kış çayı
Prof. Dr. Vedat Göral, 
kışın tercih edilebilecek 
içecekleri ise şu şekilde 
değerlendirdi: “Kışın ha-
zır ve asitli içecekler yeri-
ne, ev yapımı salep, taze 
sıkma portakal, manda-
lina, elma veya havuç 
suyu, ıhlamur, kuşburnu, 
rezene, karanfil, zencefil 
gibi kış çayları, vücut 
direncini artırmak için de 
çok iyi ve oldukça yarar-
lıdır. Ayrıca, içecekleri 
çeşitlendirmek ve mutlu 
olmak için ev yapımı 
çikolatalı Türk kahvesi, 
ev yapımı sıcak çikolata, 
melengiç kahvesi gibi kış 
içecekleri tüketilmelidir. 
Sağlığımız bizim elimizde 
olup, taze, doğal, sağlıklı, 
katkı maddesi içermeyen, 
mevsimsel yiyecek ve 
içeceklerle beslenmemiz 
çok önemlidir. Sağlığı-
mızı genç iken korursak, 
ileriki yıllarımızda daha 
sağlıklı yaşamamız çok 
mümkündür.”

Reflü için ev yapımı 
IÇEÇEK TÜKETIN

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

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

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

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

Protein kaçağına dikkat

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

40’TAN SONRA 
PROSTATA DIKKAT 
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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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KADIN Hastalıkları ve 
Doğum Uzmanı Op. Dr. 
Sema Soysal, “Her gün 

düzenli olarak idrarı tutar gibi 
genital bölgeyi sıkıp gevşeterek 
yapılan egzersizler ile pelvik 
taban kasları güçlendirilebilir. 
Özellikle sıkışma tipi idrar ka-
çırma durumunda ilaç tedavisi 
yararlı olacaktır” dedi. Çam-
lıca Erdem Hastanesi Kadın 
Hastalıkları ve Doğum Uzmanı 
Op. Dr. Sema Soysal, kadın-
ların hayat kalitesini ve sosyal 
hayatını olumsuz etkileyen, 
önemli bir sağlık sorunu olan 
idrar kaçırma sorununun te-
davisi hakkında bilgiler verdi. 
İdrar kaçırmada tedavi yelpa-
zesinin çok farklılık gösterdi-
ğini belirten Kadın Hastalık-

ları ve Doğum Uzmanı 
Op. Dr. Sema Soysal, 
“Hangi tip idrar kaçağı 
olduğu anlaşıldıktan 
sonra idrar kaçırma-
nın derecesi ve hayat 
kalitesine olan etkisi 
göz önüne alınarak uy-
gun tedavi seçenekleri 
aranır. Bu seçenekler; 
hayat tarzını düzenle-
mek, mesane ve pelvik 
taban kas egzersizleri, ilaç 
tedavileri ve ameliyattır” dedi.

Tedavi imkanı çok
Hayat tarzı düzenlemeleri 
arasında kabızlık ve aşırı kilo 
alımından kaçınılmasının çok 
önemli olduğunu söyleyen Op. 
Dr. Soysal, “Her gün düzenli 

olarak idrarı tutar gibi 
genital bölgeyi sıkıp 
gevşeterek yapılan 
egzersizler ile pelvik 
taban kasları güçlendiri-
lebilir. Özellikle sıkış-
ma tipi idrar kaçırma 
durumunda ilaç tedavisi 
yararlı olacaktır. Ya 
da menopoz sonrası 
hormon eksikliğine 
bağlı idrar kaçırmaların-

da östrojenin lokal kullanımı 
yararlı olabilir. Stres tipi idrar 
kaçırmalarında ise yaşa, idrar 
kaçırma şiddetine ve jinekolo-
jik muayene bulgularına göre 
cerrahi tedavi seçeneklerinden 
hasta için en uygun olanı tercih 
edilerek yapılabilir” şeklinde 
konuştu.

IDRAR KAÇIRMA KADERINIZ DEĞILIDRAR KAÇIRMA KADERINIZ DEĞIL

FAZLA STRES FAZLA STRES 
EGZAMA YAPAREGZAMA YAPAR

Alerjen madde ve stres faktörünün egzamayı tetiklediğini söyleyen Dermatoloji Uzmanı Dr. 
Ayşegül Alpay, hastalığın belirtileri ve tedavi yöntemiyle ilgili açıklamalarda bulundu

Egzamanın farklı türle-
ri olduğunu belirten 
Medicana Bahçelievler 

Hastanesi Dermatoloji Uzmanı 
Dr. Ayşegül Alpay, “Egzama; 
deride kızarıklık, şişme, vezikül-
ler, kaşıntı, kepeklenme, çatlak-
lar gibi belirtilerle görülen daha 
çok psikosomatik nedenli fakat 
mevsimsel değişimlerden de 
etkilenen bir deri hastalığıdır. 
Egzamanın belirtileri, türüne 
göre değişiklikler gösterebilir” 
dedi. Egzamanın birden fazla 
çeşidi olduğunu, farklı belirti-
lerle ortaya çıktığını söyleyen 
Dr. Ayşegül Alpay şu bilgileri 
verdi:  “Atopik Egzama: Daha 
çok çocukluk yaşlarda ortaya 
çıkan ve zaman içinde tekrar-
lamalar gösteren atopi denilen 
alerjik bir yapıya sahip olmakla 
ilgili egzama çeşididir. Yaş ile 
birlikte yüksek oranda azalma 
ve geçme gösterir. Genelde 7 
yaş, 12 yaşta geçmekle birlikte 
daha uzun süre devam eden 
kişilerde hafifleyerek ömür 
boyu tekrarlamalar gösterebi-
lir” dedi.

Kontakt Egzama
Egzamanın bu çeşidi irritan 
ya da alerjik olabilir. Alerjik 
kontakt dermatitte genellikle 
sadece alerjen maddenin temas 
ettiği bölge etkilense de yayılım 
gösterip tüm vücudu da etkile-

yen egzema lezyonları gözlene-
bilmektedir. Alerjen maddelere 
örnek olarak kozmetik ürünleri, 
boyalar, temizlik maddeleri 
verilebilir. Bu tip egzamayı 
önlemek için alerjen maddenin 
tespit edilmesi ve bununla te-
masın kesilmesi gerekmektedir. 
Diğer tip olan irritan kontakt 
dermatit sabun, kolonya, de-
zenfektan ve deterjan vb. irritan 
maddelerin özellikle soğuk ve 
nemi azalmış hava nedeniyle 
bütünlüğü bozulmuş deriyi 
daha fazla tahriş etmesi sonu-
cunda ortaya çıkar. Bu nedenle 

daha çok eller, yüz gibi dış ha-
vaya ve irritan maddelere daha 
çok maruz kalan bölgelerde 
gözlenir. Bu alanlarda kızarık-
lık, kepeklenme, çatlak ve yara 
oluşumları ile kendini gösterir. 
Kontakt egzama, kısa süreli 
ve geçici olabileceği gibi uzun 
süreli ve tekrarlayan şekilde de 
görülebilir. 

Yağlı Egzama: 
Temel nedeni cildin yağlı 
olmasından kaynaklı olan fakat 
mevsim değişimleri, stresin de 
etken olduğu kulak, saç derisi, 

göğüs bölgesi, burun kenarları 
gibi bölgeleri tutan tekrarlayıcı 
bir egzama çeşididir. 

Asteotatik Egzama
Cildin çok kuru olması nede-
niyle oluşan, genellikle yaşlı 
hastalarda ciltteki yağ oranının 
azalması ile kış aylarında da 
havadaki kuruluğun artmasına 
bağlı olarak ciltteki egzama-
ların artışının gözlendiği bir 
egzama çeşididir. Yağ tabaka-
sının azalmasıyla ciltte kuruluk, 
pullanma gözlemlenir ve ciltte 
çatlaklar oluşabilir. 

SEMANUR POLAT

AYNUR CİHAN

Memorial Şişli Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü’nden 
Prof. Dr. Abdullah Özkaya, “Dünya Glokom Günü” nedeniyle 
görme kaybına neden olan bu hastalık hakkında bilgi verdi

Op. Dr. Sema Soysal, İdrar kaçırma, kişinin hayat kalitesini ve sosyal hayatını olumsuz etkileyen önemli bir 
sağlık sorunudur. Ancak bu durumun kader olmadığını ve birden fazla yöntemle tedavi edebildiğini söyledi

Op. Op. Dr. Dr. 
Sema SoysalSema Soysal

SICAK havala-
rın kalp hastaları 
üzerinde olumsuz 

ve tehlikeli etkileri olabile-
ceğini belirten Kardiyoloji 
Uzmanı Prof. Dr. Özlem 
Esen, 6 maddede sıcak 
havalarda kalp sağlığını 
korumaya yönelik öneri ve 
uyarılarda bulundu. Esen, 
İstanbul gibi kalabalık 
ve hava kirliğinin olduğu 
şehirlerde sıcaklığın daha 
tehlikeli ve ölümcül olabi-
leceğini söyledi. Altınbaş 
Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Öğretim Üyesi, Kardiyoloji 
Uzmanı Prof. Dr. Özlem 
Esen, sıcak havaların kalp 
hastaları üzerindeki olum-

suz etkilerine değinerek, 
önemli uyarılarda bulundu. 
Prof. Dr. Özlem Esen, aşırı 
sıcakların vücudu stres 
altına alarak, sıcak çarp-
masına sebep olduğunu 
belirtti. 

Kalp daha çok çalışır
Prof. Dr. Özlem Esen, 
sıcak havalarda vücut ısı-
sını sabit yani ‘daha serin’ 
tutabilmek için cilt yüze-
yindeki damarların gevşe-
diğine ve kalbin daha çok 
çalışmasına neden oldu-
ğunu anlattı. Bu durumun 
aslında insanı sıcak çarp-
malarına karşı koruduğunu 
vurgulayan Esen, “Bilinen 

kalp hastalığınız 
varsa veya obezite, 
yüksek tansiyon, 
şeker hastalığı gibi 
çoklu kalp hastalığı 
riskiniz varsa bu 
adaptasyon iste-
nilen hızda gelişe-
meyebilir. Vücudu 
stres altına girerek, 
halk arasında sıcak 
çarpmasına denilen 
durum yaşanır” 
dedi.  

Sıcak hava öldürebilir

HABERTÜRK’TEN Ferit 
Tuğluk’un haberine 
göre; Özgü Kaya, önce-

ki gün Etiler’de görüntülendi. 
Spor sonrası mağazaları do-
laşan Kaya, rol aldığı dizinin 
ara vermesinin ardından aile-
siyle zaman geçirdiğini söy-
ledi. Burak Serdar Şanal ile 
biten ilişkisiyle ilgili soruları 

da yanıtlayan oyuncu, “Güzel 
giden bir ilişkim vardı ama 
bitti. Şu an bekar ve mutlu-
yum” dedi. Kaya, geçtiğimiz 
aylarda muhabirlerin evlilik 
soruları karşısında, “Evlilik 
duyunca tüylerim diken 
diken oluyor. Sizin de işiniz 
böyle. İlişkisi olan insanlara 
evlilik soruyorsunuz ama 

yaşımız daha çok genç ve 
daha çok yolun başındayım. 
Ben de, Serdar da... Böyle 
bir şey asla gündemimizde 
değil. Önce çalışmamız lazım. 
Evlilik için önce kariyer, sonra 
evlilik...” diye konuşmuştu. 
Şanal da “evlilik” sorularına, 
“Olursa onunla olur...” şeklin-
de yanıt vermişti.

HEM BEKAR HEM MUTLU
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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 
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Örümcek hırsızlar!
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Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

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

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

arası anma sürüşü yapıldı.

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

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

Umut'la hiç tanışamadı

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

Mücadele edeceğiz

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

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

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

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

BISIKLETLI
PROTESTO

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

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

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

Kendimi kenara attım

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

Maganda dehşeti

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

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

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

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

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

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

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

Hastaneye beni almadılar

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

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

Eve girmek istemiyorum

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

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

Şüpheli polise
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Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

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

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

arası anma sürüşü yapıldı.

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

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

Umut'la hiç tanışamadı

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

Mücadele edeceğiz

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

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

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

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

BISIKLETLI
PROTESTO

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

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

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

Kendimi kenara attım

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

Maganda dehşeti

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

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

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

polise teslim oldu. Şüpheli Mehmet C.Ç. adliyeye
sevk edildi.  Öte yandan olay günü yaşananlar gü-
venlik kamerasına yansıdı. Olay 26 Haziran'da
Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana
geldi. Şüpheli Mehmet C.Ç ve eşi A.Ç.'nin, H. is-
mindeki kız arkadaşlarıyla, H.'nin babasına ait me-
kana gelip gitme konusunda aralarında
küfürleşmeye varan tartışma yaşandı. Bu olay üze-
rine H.'nin erkek arkadaşı Abdulkadir U.(21) Meh-
met C.Ç.'yi telefonla arayarak tehdit etti. Daha
sonra Mehmet C.Ç. ile olay yerinde buluşmak için
sözleşen Abdulkadir U. yanına arkadaşı Sinan K.'yı
da alarak gitti. Olay yerinde çıkan kavgada Sinan
K., Mehmet C.Ç. tarafından silahla ateş edilmesi
sonucu yaralandı. Mehmet C.Ç. olay yerinden
otomobille kaçarken, yaralanan Sinan K. kaldırıl-
dığı hastanede hayatını kaybetti. DHA
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OLAY, 2 Ağustos’ta 
saat 23.00 sıralarında 
Kaynarca Mahallesi’n-

de meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre Serdar Akkuş 
(32) otomobili ile ilerlerken 
iddiaya göre H.E.’nin ayağını 
ezdi. Durumu farketmeyen 
Serdar Akkuş,  H.E.’nin 
küfür etmesi üzerine otomo-
bilinden inerek geri geldi. 
Çıkan tartışma kavgaya 
dönüştü.  Serdar Akkuş, 

boğazından bıçaklanarak ya-
ralandı. Yaralı halde börek-
çiye sığınan Serdar Akkuş, 
sağlık ekipleri tarafından 
yapılan ilk müdahalenin 
ardından Pendik Medikal 
Park Hastanesine kaldırıldı. 
Akkuş, hastanede yapılan 
tüm müdahalelere rağmen 
kurtarılamayarak hayatını 
kaybetti. Olay yerinden 
kaçan H.E.  ise polis ekipleri 
tarafından gözaltına alındı. 

İfadesi alınan şüpheli, çıka-
rıldığı mahkemece  “Kasten 
Öldürme” suçundan tutukla-
narak cezaevine gönderildi.  
Kavganın yaşandığı ilk anlar 
ise güvenlik kamerasına 
yansıdı. Görüntülerde Serdar 
Akkuş’un otomobili ile geç-
tikten sonra yaya olarak geri 
geldiği ve H.E ile kavga ettiği 
anlar yer alırken, bir süre 
sonra kameranın açısından 
çıktıkları görüldü. DHA

DOLANDIRICILAR YAKALANDI

İSTANBUL 
Emniyet Müdür-
lüğü Kaçakçılık 

Suçlarıyla Mücadele 
Şube Müdürlüğü ekip-
leri, geçen salı günü bir 
kargo firmasının Küçük-
çekmece’deki şubesinde 
denetim yaptı. Ekipler, 
şüpheli buldukları bir 
paket üzerinde inceleme 
yaptı. Paket içerisinde 
filtre kahve makinesine 
gizlenmiş bin 73 sikke 
ele geçirilirken bir kişide 
gözaltına alındı. Sikke-
lerin, Helenistik, Roma, 
Bizans ve Osmanlı dö-
nemlerine ait olabileceği 
ve tarihi eser niteliği ta-
şıdığı belirlendi. Osmanlı 
İmparatorluğu dönemi-
ne de ait olan sikkelerin 
ön ve arka yüzlerinde 
ise Arapça ve Osmanlıca 
yazıların padişah hak-
kında bilgi verdiği ifade 
edildi. Operasyonda ele 
geçirilen toplam bin 73 
sikkenin, incelenmek 
üzere ilgili müze müdür-
lüklerine teslim edileceği 
belirtildi. Operasyonda 
gözaltına alınan bir şüp-
heli “2863 Sayılı Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kanununa 
Muhalefet” suçundan 
işlem yapılarak adliye-
ye sevk edildi. Şüpheli, 
mahkemece adli kontrol 
şartıyla serbest bırakıldı.

 

Makineden
SIKKE
ÇIKTI

Çekmeköy’de Şile Otoyolu’nda hafriyat kamyonu lastiğinin 
patlaması sonucu devrildi. Kazada kamyon şoförü yaralanır-
ken, yola saçılan molozlar nedeniyle Şile istikameti trafiğe 
kapandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

İSTANBUL Bahçelievler’de 
yaşayan Ghazal K.’yi(29) geçen 
Cuma günü kendisini polis savcı 

olarak tanıtan bir kişi aradı. Dolandırıcı, 
Ghazal K.’yi söyledikleriyle kandırarak 
yaklaşık 150 bin lira değerindeki ziy-
net eşyasını kendisine teslim etmesini 
istedi. Ghazal K. de telefonda kendisine 
söylenenleri yaparak ziynet eşyalarını 
dolandırıcıya elden teslim etti. Daha 
sonra dolandırıldığını anlayan Ghazal K. 
polise gidip şikayetçi oldu. İstanbul Asa-
yiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro 
Amirliği ekipleri dolandırıcıyı yakalamak 
için çalışma başlattı. Ekiplerin kısa süreli 

çalışmalar neticesinde dolandırıcılık 
olayını gerçekleştirenin kişinin Mehmet 
F.O.(19) olduğunu tespit etti. Şüpheli 
Dolandırıcılık büro ekipleri tarafından 
kısa süre içerisinde yakalanarak gözal-
tına alındı. Bakırköy’de yaşanan olayda 
ise geçen Salı günü 83 yaşındaki Muber-
ra G.’yi kendini polis savcı olarak tanıtan 
bir kişi aradı. Dolandırıcı yaşlı kadını 
söylediklerine inandırarak, evinde bulu-
nan tüm değerli eşyaları kendisine teslim 
etmesini söyledi. Muberra G. evindeki 
37 bin 500 lira, 3 bin 600 Euro, bir adet 
tektaş yüzük ve 6 adet Cumhuriyet altı-
nını dolandırıcıya elden teslim etti. Bir 

süre sonra yaşlı kadında dolandırıldığını 
anlayarak polis ekiplerine başvurdu. 

2’si tutuklandı
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Do-
landırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaşlı 
kadını dolandıran kişinin İsmail K.(18) 
olduğunu tespit etti. Ekipleri şüpheli 
İsmail K.’yi yakalayarak gözaltına aldı. 
İki dolandırıcılık olayını gerçekleştiren 
şüpheliler emniyetteki işlemlerinin 
ardından adliyeye sevk edildi. Çıka-
rıldıkları mahkemece Mehmet F.O. 
ve İsmail K. tutuklanarak cezaevine 
gönderildi. DHA

İstanbul’da kendilerini hakim savcı olarak tanıtarak iki kişiyi dolandıran iki şüpheli yakalandı

Büyükçekmece’de Ayhan Bahçekapılı’nın lüks otomobilini park etmesini bekleyen 
3 kişi, silah zoruyla aracı gasbetti. Bahçekapalı’nın direnmesi üzerine şüpheliler-
den biri, “Sıkın kafasına” diyerek bağırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

YOL ORTASINDA GASP! SOSYAL medyada tık alma 
uğruna Arnavutköy’de hatlı 
bir yolcu minibüsünün üstüne 

çıkarak kilometrelerce yolculuk yapan Y.E.Ö. 
gözaltına alındı. Daha önce metrobüs ve İETT 
otobüsü üzerinde yolculuk yapan, Galata 
köprüsünden vapura atlama videoları çekerek 

sosyal medyada paylaşan  Y.E.Ö. son olarak 
Arnavuköy’dey olcu minibüsünün üstüne 
çıktı. Gözaltına alındı. Y.E.Ö.’ye 196 lira cezai 
işlem uygulandı. Ayrıca adli işlem başlatılarak 
adliyeye sevk edildi.

Pendik’te otomo-
biliyle ayağının 

üzerinden geçtiği 
öne sürülen kişi  
tarafından bı-

çaklanan Serdar 
Akkuş (32) haya-

tını kaybetti

Kaza, saat 10.30 sıralarında Çekme-
köy, Şile Otoyolu’nda meydana 
geldi. İddiaya göre; Şile istikame-

tine giden 58 ABU 709 plakalı Hüseyin 
Öztürk yönetimindeki moloz yüklü haf-
riyat kamyonunun lastiği patladı. Lastiği 
patlayan kamyon, refüjdeki bariyerlere 
çarparak devrildi. Kazada kamyon şoförü 
araç içerisinde sıkışarak yaralandı. İhbar 
üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık 
ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 
itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan Öz-
türk’ü bulunduğu yerden çıkararak sağlık 
ekiplerine teslim etti. Yaralı ambulansla 
hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi 
altına alınan Öztürk’ün hayati tehlikesi 
olmadığı öğrenildi. Hafriyat kamyonun 
yola devrilmesiyle, Otoyol Şile istika-
meti trafiğe kapanarak trafik yoğunluğu 
oluştu. Polis ekipleri kaza yerine şerit çe-

kerek çevrede önlem aldı. Yolun temiz-
lenmesi için olay yerine belediye ekipleri 
çağrıldı. Ekipler, yolu temizlemek için 
çalışma başlattı.  

Büyük bir ses çıktı
Görgü tanığı Burak Özçelik, “Aracın las-
tiği patlamış. Büyük bir ses çıktı. Aşağı 
indiğimizde her yer toz buluttu. Hiçbir 
şey görünmüyordu. Baktık hafriyat 
kamyonu devrilmiş. Kamyon şoförü sı-
kışmıştı. Müdahale edemedik. İtfaiye ve 
polis ekiplerine bildirdik. Yol kapandı” 
dedi.  Moloz yüklü hafriyat kamyonun 
yola devrildiği anlar bir iş yerinin güven-
lik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; 
kamyon refüjdeki bariyerlere çarparak 
devriliyor. Kamyondaki molozların yola 
devrilmesiyle kaza yeri toz bulutuna 
dönüyor.  DHA

OLAY, geçtiğimiz 
Çarşamba günü 
gece saatlerinde 

Büyükçekmece Atatürk 
Mahallesi’nde bulunan 
bir sitenin önünde yaşan-
dı. Otomobili ile siteye 
gelen Ayhan Bahçeka-
pılı, aracını otoparka 
park etmek istedi fakat 
yer bulamadı. Bunun 
üzerine tekrar caddeye 
çıkan Bahçekapılı’nın 
çevresini otomobili ile 
gelen 3 şüpheli çevirdi. 
Belinden tabanca çıka-
ran şüpheliler, sürücüyü 
araçtan indirmeye çalıştı. 
Bahçekapılı’nın diren-
mesi üzerine bir şüpheli, 
“Sıkın kafasına” diyerek 
bağırmaya başladı. Daha 
fazla direnemeyen Ay-
han Bahçekapılı, otomo-
bilinden indi. Şüpheliler 
otomobili gasbedip olay 
yerinden uzaklaştı. Bah-
çekapılı, polis merkezine 
giderek şikayetçi olur-
ken, yaşananlar güvenlik 

kamerasına yansıdı.

Kafasına sık diye bağırdı
Bahçekapılı’nın komşusu 
İbrahim Tekin, “Gece 
saatlerinde otoparka 
geliyor, yer bulamayın-
ca dışarı çıkıyor. Dışarı 
çıktığı sırada şüphelileri 
görüyor. Onlarda lüks bir 
otomobil var. O sırada 
bu kişiler de peşinden ge-
liyor. Gelip aracı buraya 
park ediyor. 3 kar mas-

keli kişi yanına geliyor. 
Silahlılar, ‘Anahtarı ver’ 
diye bağırıyorlar. Kom-
şumuz da biraz mücadele 
ediyor. Ne kadar dirense 
de sonunda bırakıyor. 
En mutlu olduğumuz 
taraf kimsenin canına 
bir şey gelmemesi. Silahı 
kafasına dayayıp, aracı 
alıyorlar. Öbür araçta 
bekleyen şüpheli, komşu-
muz direnince ‘Kafasına 
sık’ diye bağırıyor” dedi.

HAFRIYAT KAMYONU HAFRIYAT KAMYONU 
KAZA YAPTIKAZA YAPTI

Pendik’te ayağımı ezdin cinayeti

Küçükçekmece’deki 
bir kargo firmasında 
yapılan denetimlerde 
kahve makinesi içeri-
sine gizlenmiş tarihi 
eser niteliği taşıyan 
bin 73 sikke ele geçi-
rildi. Olayla ilgili gö-
zaltına alınan bir kişi 
adli kontrol şartıyla 
serbest bırakıldı

Tık işi başına iş açtı!
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Ş imdi diyeceksiniz ki Akp karşıtı bir köşe
yazarı neler söylüyor. Hatta yazdığı ya-
zılar dolayısıyla 20 yıldır ülkeyi yöneten

Akp tarafından defalarca savcı ve hakim huzu-
runa çıkmış, evinden Polis tarafından alınmış
yetmemiş hakkında Sayın Emine Erdoğan ta-
rafından dava açılmış biri nasıl olur da Akp’ye
oy vereceğini söyler diyebilirsiniz. 

O zaman şöyle izah edeyim. 
Akp hükümeti bu ülkenin başına zorla mı

geldi? 
Hayır! 
Bu iktidarı 20 yıldır başımıza musallat

edenler ağzına ampul sokan, Erdoğan’ın bir
tarafının kılı olayım diyen ve bu ülkenin ço-
cuklarının geleceğini, yarınlarını makar-
naya, pirinçe, kömüre ve maddi çıkar için
satanlar kim?  

Fetönün hakim ve savcıları, onlarca

subay, akademisyen ve gazeteciyi sahte 
tapeler düzenleyerek Akp Hükümetine
darbe yapacakları gerekçesi ile bu ülkenin
onurlu insanlarının daha dava bitmeden
terörist ilan edilip içeri tıkılmasına sebep
olanlar kim?

Yargı fetöye teslim ediliyor dediğimizde
bizi iktidar düşmanı din düşmanı olarak 
görenler kim?

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin namusu
olan kozmik odanın talan edilmesine vesile
olanlar kim? 

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kazanım-
larının satılmasına sessiz kalanlar kim? 

Haburda seyyar mahkeme kurup terörist-
lerin ayaklarına kadar Hakim ve Savcıların
gönderilmesine alkış tutanlar kim? 

Bebek katilinin mektubunun canlı yayınla
80 milyon Türk halkına dinletilmesine
gururla bakanlar kim? 

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Meclisinde
Terörist Barzaniyi ayakta alkışlayıp “Türkiye
seninle gurur duyuyor” diyenler kim?

Elinde viski bardağı ile Kuran-ı Kerim’in
Bakara suresini makaraya çevirenlere
sahip çıkanlar kim? 

Türkiye Cumhuriyeti Devletini Suriye,
Afgan ve Pakistanlı mültecilerler doldurup
Türk Halkının büyük bir tehlike içine atıl-
masını görmezden gelenler kim? 

Ülkesinde savaşmak yerine arkasına
bakmadan kaçan ve 10 milyon mülteciyi
80 milyon türk halkına zorla baktırılma-
sına sebep olanlar kim? 

Ülkem çiftçisi ve hayvan üreticisini des-
teklemek yerine samanı, eti, buğdayı ithal
ederek çiftçilerimizin ürünlerini yok paha-
sına satarak bankaların kucağına borç ba-
tağına sürüklenmesine sebep olanlar kim? 

Hak edenlerin değil taraf olan cahil ve
liyakatsizlerin devletin kurumlarına yerleş-
tirilmesine hak yenilmesine vicdanı sızla-
mayanlar kim? 

Asırlardır din, dil, ırk ayırt etmeyen top-
lumun bugün Alevi, Kürt, dinli, dinsiz diye
ayrıştırılmasına Alevi yurttaşlarımızın ev-
lerine X işareti koyulmasına kardeşin kar-
deşe kırdırılmasına sebep olanlar kim? 

Tüyü bitmemiş yetimlerin hakkının ce-
maat ve tarikatlara akıtılmasına vesile
olan, haramı helalmiş gibi yiyenlere ses çı-
karmayanlar kim? 

17-25 Aralık’ı, ayakkabı kutularını,
para sayma makinelerini, birilerinin önüne
yatanları unutanlar kim? 

Ergenekon'da dava kapsamında tutuklanan,
onuru ve gururu ayaklar altına alındığı için in-
tihar eden Yarbay Ali Tatar’a “hesap verme-
den nereye gidiyorsun” diyen kalemşor Engin
Ardıç alçağına sahip çıkanlar kim? İki ayyaş
denilen Atatürk ve İnönü’nün osmanlının kül-
lerinden var ettikleri Türkiye Cumhuriyeti Dev-

letini parsel parsel satan, Araplara peşkeş çe-
kenlere sessiz kalanlar kim? 

Elbette sizlersiniz! 
Ve bugün 1 kilo peynir 100 lira, doma-

tes 20 lira, patates 14 lira, benzin 23 lira,
ekmek 5 lira olmuş hiç umurumda değil. 

Eğer ki güzel ülkemin geleceğini makarna,
pirinç, kömür ve maddi çıkarı için satanlar
kuru ekmeğe muhtaç kalmadığı sürece bu ik-
tidarın gitmesi asla mümkün değil. 

Ve belki kurunun yanında yaş da yana-
cak (yemeğe ekmeği olmadığı halde onu-
runu, gururunu çıkarları uğruna
satmayan) güzel insanlarımız da zahmet
çekecek ama bu ülkeyi vatan toprağı yap-
mak için daha ağzında annesinden emdiği
süt kokan 13 ve 15 yaşındaki çocuklar ak-
lıma geldikçe buna değer diye düşünüyo-
rum. Fetönün asıl derdinin Türkiye
Cumhuriyeti Devletini yıkmak olduğunu
söylerken 15 Temmuz Darbesi sonrası kan-
dırıldık diyenlere ısrarla inanmaya devam
edenler kim? 

Oyum AKP’ye

İstanbul’dan çıkmadan, denize
girmek, şezlonga uzanmak, 
güneşlenmek mümkün. Hepsi
sadece bir tekne ulaşımı mesafe-
sinde. Büyükada’da Beltur tara-
fından işletilen 500 kişilik özel
plaj İstanbulluları günübirlik
misafir etmeye başladı. Bostancı
ve Kartal’dan direkt plaja
hareket eden tekneler gün 
sonunda da geri dönüyor

Ortasından deniz geçen şehir İstan-
bul’un artık özel bir plajı var. Tatil yörele-
rindeki standardı Büyükada’ya taşıyan

Beltur, atıl durumdaki işletmeyi kiralayarak halkın
kullanımına açtı. Yaz sonuna kadar 09.00-19.00 sa-
atleri arasında İstanbullulara yüksek kalitede hizmet
verecek plajın ücreti de uygun. Hafta içi kişi başı 95
TL, hafta sonu da 120 TL olan plaj 0-7 yaşındaki
çocuklar tarafından ücretsiz,7-12 yaşındaki çocuklar
için de yüzde 50 indirimle kullanılabiliyor.  Ücrete
ulaşım, şezlong ve şemsiye dahil. Yine plajda bulu-
nan Beltur kafe diğer işletmelerindeki fiyatlarla plaja
gelenlere saat 23.30’a kadar hizmet ediyor. Ada-
lar’da yaşayan ve Adakart sahibi olanlar yüzde 20
indirimle aynı hizmetlerden faydalanabiliyor. 

Otel de yolda

Sadece plaj ve kafeyle yetinmediklerini İstanbul’a
kalıcı bir eser bırakmak için çalıştıklarını söyleyen
Beltur Genel Müdürü Cenk Akın, “ 5 dönümlük
mesire alanımız ile adaya yeni bir yaşam alanı ka-
zandırıyoruz. Ayrıca bin 200 metrekarede kurulu
Beltur Kafe’de İstanbul’un büyüleyici manzarası ile
İstanbul’un keyifli manzarası ile buluşturuyoruz.
2023’te ise 56 odalı Beltur Büyükada Oteli hizmete
girecek. Otelimizin içerisinde Beltur Restoran her
sezon değişen eşsiz lezzetleri ile yer alacak. Otelimiz
Beltur Plaj’ın dışında kendine ait plajı, iskelesi dı-
şında havuzu ile de İstanbullulara hizmet verirken
şehirden uzaklaşmadan tatil yapmaya imkan suna-
cak”dedi.

Bakanlıktan kiralandı

Tarım ve Orman Bakanlığına ait olan mekan daha
önce Kartal Belediyesi tarafından işletiliyordu. Bel-
tur alanı bakanlıktan 20 yıllığını kiraladı. Bakımsız-
lıktan çürümek üzere olan iskele yenilendi. 350
kişinin aynı anda denize girebileceği, şezlonga uza-
nıp güneşlenebileceği platform oluşturuldu. Kafe de
Beltur kalitesinde yenilenerek hizmet vermeye baş-
ladı. Otel inşaatı da devam ediyor. 

TAYLAN DAŞDÖĞEN

Ö zellikle kültür ve sanat alanla-
rında kurduğu kardeş şehir iliş-
kileriyle adından söz ettiren

Büyükçekmece Belediyesi, Tunus ve
Macaristan’dan belediye ile kardeş şehir
protokolü imzaladı.23. Uluslararası İs-
tanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat
Festivali kapsamında gerçekleşen proto-
kol töreni Kemal Sunal Amfi Tiyatro’da
yaklaşık 5 bin Büyükçekmecelinin katılı-
mıyla imzalandı. Büyükçekmece Bele-
diye Başkanı Dr. Hasan Akgün,
Büyükçekmece’nin daha önce 11 kardeş
şehri olduğunu açıklayarak bu ilişkilerin
özellikle kültür ve sanat alanında yürü-
tüldüğünü ve her geçen gün ilişkilerin
daha da pekiştirildiğini söyledi.

Atatürk'e sonsuz saygı 

Macaristan’ın Obuda Bekaşmiyer Bele-
diye Başkanı Laslo Kis, Türkiye ve Ma-
caristan arasında tarihten gelen bir bağ
olduğunu belirterek, imzalanan kardeş
şehir protokolü ile her iki ülkenin halk-
ları arasındaki bağların daha da güçle-
neceğini ifade etti. Tunus’un Cerba
Midon Belediye Başkanı Lasad Hajam,
konuşmasının başında Türkiye Cumhu-
riyet’in kurucusu Mustafa Kemal Ata-
türk’e sonsuz saygılarını sunarak şöyle
konuştu: “Türkiye bizim için sadece bir
komşu değil aynı zamanda bir kardeş 
ülkedir. İmzalanan prokotolün her iki
milleti için hayırlara vesile olmasını dili-
yorum.” Protokol törenine Tunus İstan-
bul Başkonsolosu Hedi Malek de katıldı.

İstanbul’a
özel plaj

Hakan SÖNMEZ
damgaweb@gmail.com

hknsnmz59@hotmail.com

BUyUkCekmeCe’ye
2 kardeS

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün,
Macaristan’ın Obuda Bekaşmiyer Belediye Başkanı
Laslo Kis ve Tunus’un Cerba Midon Belediye Başkanı
Lasad Hajam ile kardeş şehir protokolü imzaladı

Silivri festivali
sizi bekliyor
Silivri Belediyesi tarafından düzenlenecek 60. Yoğurt Festivali, 12 Ağustos
2022 Cuma günü saat 19.30’da yapılacak açılış korteji ile başlıyor

sİlİvrİ Belediyesi, gelenek-
sel festivallerini yaşatmaya
ve ilçenin ünlü lezzetlerini

tüm Türkiye’ye tanıtmaya devam edi-
yor. Bu kapsamda Silivri Belediyesinin
düzenleyeceği 60. Yoğurt Festivali için
hazırlıklar tamamlandı. Festival de;
ödüllü turnuvalar, geleneksel yoğurt
mayalama ve yoğurt yeme yarışması,
balık tutma yarışması, karaoke yarış-
ması, uçurtma şenliği, çocuk şenliği,
çocuk sineması, baloncuk gösterisi,
çeşitli sergiler ve yöresel halk oyunları
gösterileri düzenlenecek. Yarışma ve
turnuvalarda dereceye girenlere altın
ve para ödülü verilecek. Festivalin
sahne programlarında ise ünlü sanat-

çılar Haluk Levent, Zara ve Yıldız
Tilbe en güzel şarkılarını Silivrililer
için seslendirecek.

Açılış kortejiyle başlıyor

60. Yoğurt Festivali, 12 Ağustos 2022
Cuma günü saat 19.30’da belediye bi-
nası önünden hareket edecek olan
renkli açılış korteji ile başlayacak. Top-
lamda 3 gün sürecek Yoğurt Festivali
ile Silivrililer eğlenceye doyacak.

Herkes davetli

Yoğurt Festivali’ne ilişkin açıklama-
larda bulunan Silivri Belediye Başkanı
Volkan Yılmaz, “Silivri’nin güzellikle-
rini ve ilçemizin eşsiz lezzetlerini tüm

Türkiye’ye hatta dünyaya duyurmak
için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu-
nunla birlikte örf, adet ve gelenekleri-
mizin bizden sonraki nesillere
aktarılmasının da çok değerli oldu-
ğunu düşünüyoruz. Bunları gerçekleş-
tirebilmemiz için geleneksel
festivallerimizin önemi çok büyük. Bu
çerçevede düzenleyeceğimiz 60. Yo-
ğurt Festivali’mizi hemşehrilerimizle
el ele, gönül gönüle büyük bir coş-
kuyla ve muhabbetle gerçekleştirece-
ğiz. Tüm vatandaşlarımızı 3 gün
sürecek Yoğurt Festivali’mize davet
ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyo-
rum.” ifadelerini kullandı. 
ZEYNEP VURAL

Aydın Uğur
için son görev

İstanbul Bilgi Üniversitesi
Eski Rektörü ve Sosyal ve Be-
şeri Bilimler Fakültesi Öğretim

Üyesi Prof. Dr. Aydın Uğur; ailesi, öğ-
rencileri, meslektaşları ve tüm sevenleri-
nin katılımıyla santralistanbul
Kampüsü’nde gerçekleşen törenle son
yolculuğuna uğurlandı. Uzun süredir te-
davi gören ve çoklu organ yetmezliği ne-
deniyle 2 Ağustos 2022’de yaşamını
yitiren İstanbul Bilgi Üniversitesi Eski
Rektörü ve Sosyal ve Beşeri Bilimler Fa-
kültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın
Uğur, son yolculuğuna İstanbul Bilgi
Üniversitesi’nde düzenlenen törenle
uğurlandı. Bugün santralistanbul Kam-
püsü’nde gerçekleşen törene, Uğur’un
ailesi, öğrencileri, meslektaşları ve tüm
sevenleri katıldı. Uğur’un naaşı tören
sonrasında Teşvikiye Camii’nde kılınan
öğle namazının ardından Zincirlikuyu
Mezarlığı’na defnedildi. 

Bize rehber olacak

Gerçekleştirilen törende söz alan İstan-
bul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyet
Başkan Yardımcısı Mehmet Can, “Aydın
Hoca, BİLGİ’ye kuruluşundan bu yana
çok önemli katkılar sundu. Onun hem
üniversitemize hem de Türkiye’ye bırak-
tığı eserler her daim yaşamaya devam
edecek. Geride bıraktığı değerler bizim
için rehber olacak. Aldığı her idari gör-
evi keyifle yerine getirdi. BİLGİ’ye ka-
zandırdığı değer kelimelerle ifade
edilemez. İyi ki BİLGİ’li oldu, iyi ki 
BİLGİ’yi bu noktalara getirdi” dedi.
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Esenyurt Kıraç’ta ‘Gülten Akın Kütüphanesi’nin açılışını gerçekleştiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, birçok konuda önemli mesaj-
lar verdi. İnsan odaklı olmayan ‘çılgın proje’ kavramının değiştiğini vurgulayan İmamoğlu, “Bazen insanlar, proje kavramıyla ilgili
ölçü değerlerini ne yazık ki kaybediyorlar. Neyin çok büyük bir proje, neyin çok küçük bir proje olduğunu kavrayamıyorlar” dedi

İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu, “150 Günde
150 Proje” maratonu kapsamında,

Kıraç Şehitler Mahallesi’nde yapımı tamam-
lanan, “Gülten Akın Kütüphanesi”nin resmi
açılışını gerçekleştirdi. Kütüphaneye, Türk
edebiyatının en önemli şairlerinden merhum
Akın’ın adının verilmesinden duyduğu mem-
nuniyeti dile getiren İmamoğlu, açılışta yap-
tığı konuşmada, insan odaklı ‘çılgın proje’
kavramından çarpık yapılaşmanın İstan-
bul’daki en somut örneklerinin yer aldığı
Esenyurt’a kadar birçok konuda çarpıcı me-
sajlar verdi. İmamoğlu’nun konuşmasının
satır başları şöyle oldu: 

Önemli cevherlerden birisi

“Bu adımlar, İstanbul için özel ve önemli
adımlar. Bazen insanlar proje kavramıyla il-
gili, ölçü değerlerini ne yazık ki kaybediyorlar.
Neyin çok büyük bir proje, neyin çok küçük
bir proje olduğunu kavrayamıyorlar. Bugü-
nün iktidarı, aslında böyle bir yanılgıya top-
lumu düşürdü. Ve topluma gerçek anlamda
geleceğine dönük, belki de faydadan çok za-
rarı olan birçok yapısal proje diye kavramlan-
dırılan işler, ne yazık ki önde tutuluyor. Ama
önce insan ve insana dokunan kavramlar ise,
ne yazık ki unutuluyor, arka plana itiliyor.
Hatta hiç insanlarla, insanlarımızla buluştu-
rulmuyor. Bugün kim tahmin edebilir ki, bu-
radaki kızlarımızdan birisi Gülten Akın
olmasın. Ya da kim tahmin edebilir ki bir
değil birkaç Gülten Akın buradan çıkmazsın.
Ya da birkaç bilim insanı, dünyayı değiştiren,
dünyayı büyük bir hastalıktan kurtaran Uğur
Şahin ya da Özlem Türeci buradan çıkma-
sın. Bunun gibi nice kavramların biz, ama
Esenyurt'tan, ama Kıraç'tan, ama Ümrani-
ye'den, Bağcılar'dan çıkacağına yürekten ina-
nıyoruz. Çünkü, ‘Dünyanın en büyük insan
kaynağı nerede’ derseniz; bana göre işte on-
ların en büyük kaynaklarından, cevherlerin-
den birisi İstanbul'da.”

İsraftan uzak durun bereket gelir

“Halk Ekmek Fabrikası'ndan Yerebatan Sar-

nıcı’na, birçok güzel adımla yol yürüyoruz.
Kütüphanelerimizi açıyoruz. Yakın zamanda
metrolarımızı, füniküler hatlarımızı, çok daha
özel yapılarımızı İstanbullularla buluştur-
maya devam edeceğiz. İstanbul'un her yerine,
her kesimine hizmet ediyoruz. Doğru, planlı,
akılcı, yatırımlar yapıyoruz. İnsana dokunan
ve insanlarımızın en temel ihtiyaçlarına katkı
sunan… Kimi yerde, uyuşturucuyla müca-
dele noktasındaki en ciddi adımı atan projeyi
hayata geçiriyoruz. Kimi yerde, çocuklarımı-
zın daha iyi eğitim alabilmeleri için, onların
ayağına bilgiyi, kültürü taşıyoruz. Bir yandan
da ne yazık ki eski dönemin ihmal edilmiş bir
kısım işlerini ya da yarım bırakılmış, eksik bı-
rakılmış bir kısım işlerini tamir ediyoruz,
onarıyoruz, şekillendiriyoruz, o bölgeye fay-
dalı hale getirip, vatandaşlarımızın hizmetine
büyük bir dönüşümle ve değişimle sunuyo-
ruz. Aynı zamanda sosyal yardım meselesi,
İstanbul'un en önemli meselelerinden birisi.
Bu konuda da etkin bir şekilde İstanbullu
hemşehrilerimizin yanında oluyoruz. Göster-
meden ve o insanların canını yakmadan bu
zor günlerinde, bir elin verdiğini öbür elin
görmediği bir biçimde katkı sunmaya ve on-
lara destek olmaya, sorumluluğumuzu yerine
getirmeye gayret ediyoruz. İsraftan, kayırma-
cılıktan, partizanlıktan uzak durarak bu sü-
reci yürütüyoruz. Bu, aynı zamanda bizim
bütçemize bereket kazandırıyor. İsraftan uzak
durduğunuzda, bütçeniz bereketle buluşur ve
o zaman bir bakmışsınız yapmayı planladığı-
nızdan daha fazla iş yapıyorsunuz.”

1000 kayıp gün mesajları

“İnsan odaklı belediyecilik ne demektir? Sa-
dece betonu, sadece mühendislik yapılarını,
sadece rantı anlayanlar değil, tam anlamıyla
İstanbul'da insan odaklı bir belediyeciliğin
varlığını hayata geçirme çabamızın karşılığı
bu adımlar. İsrafçı, fırsatçı bir zihniyet değil,
üç yıldır yapmaya çalıştığımız şey; ihtiyaçları
belirleyen, bütçeyi en iyi şekilde denetleyip
harcayan bir süreç. Tabii ki bazı engeller ya-
şadık, süreçlerle ilgili sıkıntılar yaşadık. Ta
başlangıcından beri bu hayatımızda var. 2019
seçimlerinin, iki seçim haline gelmesinden
tutun da bugüne kadar bu adımları perva-

sızca atan bir anlayış var. Ama şunu söyleye-
yim: Bu seçimi kaybettikten sonra o bir avuç
insan, bunun kendileri için büyük bir kayıp
olduğunun reklam kampanyasını yapıyorlar
bu hafta. Yani 3 yıl önce kaybettikleri bu seçi-
min, ‘1000 kayıp gün’ olduğunu tescilli bir bi-
çimde halkımıza anlatıyorlar. Diyorlar ki;
‘Bu, bizim için 1000 kayıp gün.’ Bir de bal-
landıra ballandıra anlatıyorlar. Ama bir avuç
insan için 1000 kayıp gün; yani vatandaşları-
mız için değil. Vatandaşlarımız için büyük bir
kazanım günü. Büyük bir kazanç dönemi.”

Bu acılar unutulmaz

“Çünkü, biz, belediyemizin her imkanının va-
tandaşımıza ait olduğunu, mahalle arala-
rında belediyeye ait olan yapıları dahi, bir
kısım kendilerine ait kurum, dernek, şahıs ki-
şisel alanlarına tahsis ya da devredildiği bina-
lar değil, vatandaşlarımıza açık kütüphaneler,
açık alanlar haline getirmenin gayretiyle bir
değişim başladı. Onun için bu arkadaşlar,
değil üç yılı kendileri için 1000 kayıp gün, 33
yıl geçse, bu acıyı hiç unutamayacaklar. Her
yıl bu acıyı anlatmaya devam edecekler.
Üzüntüm şu: Ders çıkartmıyorlar. Yüzde
10’a yakın bir oyla kaybettikleri seçimi,
bugün sandığa gitseler, yüzde kaç oy farkla
kaybedeceklerini gidip anketlerden bakmayı
bile beceremiyorlar. Biraz olsun aklına akıl-
ları başlarına gelse, bir farklılık yaratsalar, bir
eksen değişimi yaratsalar, belki onlar da in-
sanlarımıza hizmet etme anlayışına dönük
bir adım atmış olacaklar. Ama o akli durum-
dan uzak tavırlar ve davranışlar içerisindeler.
Dolayısıyla insana değer vermeyen, eşitliği,
adaleti hiçe sayan bu anlayışı kökünden de-
ğiştirdiğimiz bu süreç içerisinde, herkese im-
kanların adil bir biçimde dağıtıldığı bu süreç
içerisinde, biz diyoruz ki: Gelin, aklınızı başı-
nıza alın. Ahlaklı, anlamlı, siyaset yapmaya
gayret edin. Siz de en azından, bugün ol-
masa bile, belki 10-15 yıl sonra ülkemiz için
tekrar bir umut haline gelebilirsiniz. Ama
öyle bir bakışa müsait değiller.”

İstavroz Deresi mesajları

“Dün Üsküdar'da bir açılış yaptık. Üskü-
dar'da yaptığımız açılış, küçük gelebilir. Ama
İstanbul, karizmatik bir şehir. Dünyanın en
karizmatik şehirlerinden bir tanesi. Bazen
küçük bir hata, küçük bir ihmal, karizmayı
çizdirir. Yani Boğaz’da, Kurban Bayramı'nda
kan gölü içerisinde bir görüntüyü dünyaya
anlatıyorsa İstanbul'da; hatta bu bayramda
bile helikopterle televizyon kanalları, ‘Acaba
orada yine kan var mı’ diye kameralarla gök-
yüzünden çekim yaparken, ‘Aa yokmuş;
demek ki sistem değişmiş, hizmete giren bir
durum var burada’ diye hoşlarına giderek an-
latıyorlarsa, bu değişimi yaşıyorlarsa işte o,
karizmayı çizdirmemek demektir. Ve yaptığı-
mız yatırım önemlidir. Tamam 200 milyon li
raya yakın bir yatırım, Büyükşehir açısından
çok önemli bir yatırım olmayabilir, ama
önemli bir yatırım. Niye? İşte o karizmayı ko-
rumak. Peki bunu nasıl yaptık? Dayanışma
içerisinde yaptık. Tabii ki bizden önce başla-
tılmış, ama durdurmak zorunda kaldıkları bir
süreci, ele alıp hızlıca bitirdiğimiz bir başlan-
gıcın ilk anında, o ilçenin Belediye Başka-
nıyla, hizmet odaklı bir buluşmayla,
uzlaşarak, konuşarak, onun önerisiyle, ‘Ya bu
çok önemli bir konudur’ diyerek Üsküdar Be-
lediye Başkanı bir tavsiyede bulunmuş, Bü

yükşehir Belediye Başkanı da buna, bırakın
kulağını tıkamayı, birebir sahiplenmiş. Ve be-
raber açmışız.”

Neymiş teşekkür etmiş

“Ne yapmış Belediye Başkanı? Bize teşekkür
etmiş. ‘Vay sen niye teşekkür edersin?’ As-
lında şunu demek istiyorum: Yapılan adım,
akılcı bir adım. Yani sorunu benimle payla-
şan, anlamlı bir tavır gösteren, erdemli bir
belediye başkanı duruşu. Açılışına gelip hem
geçmişteki başlatanlara hem bugün bitiren-
lere teşekkür etmek, ikinci erdemli adım. O
açılışa gelip, Ekrem İmamoğlu'nu belki önce-
likli dinlemeye gelen yüzlerce Üsküdarlı'ya ve
Üsküdarlı hemşehrilerimize, belki birçoğu
benim partimin mensubu olabilir;  onlara ko-
nuşmak, üçüncü erdemli davranış? Bunu gö-
remeyecek kadar körleşmiş o bir avuç insan,
bu tür insanlara perde arkasından Allah bilir
neler yapıyor, neler söylüyor. Üzülüyorum.
Bizim yolumuz insana saygı, kente özen gös-
teren herkesin yoluyla birdir. Bakın siyasi ay-
rımcılıktan, partizanlıktan bu şehirler ve bu
ülkeler çok çile çekti, çok sıkıntı çekti. Hala
çekiyor. Ekonomi kötüyse, bu ülkede sorun
büyümüşse, liyakatsizlik almış başını git-
mişse, tamamen o partizanlık duygusu üze-
rinden oluşan güzergah bunu bize getirmiştir.
Bundan geri dönüşün de tek yolu, partizan-
lıktan sıyrılmak.”

Esenyurt önemli bir yer

“Esenyurt, İstanbul'umuzun en kalabalık ilçesi.
Görünen resmi nüfusu 1 milyonun üstüne
300-350 bin daha ekleseniz yanılmazsınız.
Çünkü resmi nüfusta, o şehirde bulunan mül-
teciler, göçmenler, sığınmacılar ya da bir kısım
misafirler, yani öğrenciler gibi kavramlar yok-
tur. Dolayısıyla burada aslında çok büyük bir
nüfusla karşı karşıyayız. Esenyurt, AK Parti
şehircilik anlayışının dünyaya örnek gösterile-
cek merkezlerinden bir tanesi. Yani 20 sene bir
şehri yöneteceksiniz ve o şehri yönetirken,
aynı zamanda o ilçeyi yöneteceksiniz. O ilçeyi
yönetirken, aynı zamanda o ülkeyi yönetecek-
siniz ve böyle bir şehir var edeceksiniz. 20 se-
nedir özellikle buranın birebir şahidiyim.
Daha öncesi de var. Beylikdüzü'nden buraya

bakarak hem iş yaşamımı hem sosyal yaşa-
mımı hem siyasal yaşamımı geçirdim. Örne-
ğin her defasında birçok yerde, buradaki vahşi
süreci dile getirdim ama iş yaşamında, ama
sosyal yaşamımda, ama siyaset yaşamımda.
Dinletemedik. Buradaki yerelde mücadele
veren arkadaşlarım da dinletemedi. Ama ne
yazık ki çok büyük zarar gördü Esenyurt. Ön-
celikle yapılaşma konusunda, öncelikle altyapı
konusunda, öncelikle buradaki sosyal yaşam
konusunda insanlarımız, çok büyük zarar
gördüler. Bunu tersine çevirmeye gayret edi-
yoruz. Hem ilçe belediye başkanımız Kemal
Deniz Bozkurt hem bizler, Büyükşehir olarak
buradaki anlayışı tersine çevirme gayreti içeri-
sindeyiz. Tabii 20 yıldır üst üste konmuş, bi-
rikmiş sorunların, sorun yığınının altından bir
anda kalkmak elbette mümkün değil. İstan-
bul'u 10 yıllık bir planlamayla ele alıyorsak,
örneğin Esenyurt’u en az 15 yıllık planla-
mayla ele almanız gerekir. Geleceği böyle
planladığınız takdirde, geleceğe dönük sağlıklı
birtakım hamlelerle bu şehri hak ettiği değere
kavuşturabiliriz.”

SELVİ SARITAÇ

HIZRAY
gelecek
“Benim buradan arzum, temen-
nim ne? Buraya yerleşmiş olan 1
milyona yakın benim yurttaşım;
doğusundan-batısından, güne-
yinden-kuzeyine, Türk'ünden
Kürt'üne, Laz'ından diğer vatan-
daşlarımıza. Alevi'sinden, Sün-
ni'sine, her inançtan; Şafi'sine,
Caferisi'ne, birçok vatandaşıma;
hanımefendisinden beyefendi-
sine… Madem ki İstanbul'un
hemşehrisi, madem ki İstan-
bul'un çocuğu, kadını; o zaman
onları eşitleyen birçok hizmeti
buraya taşımak zorundayız. Önce
burayı İstanbul'la çok sağlıklı bir
biçimde bağlamak zorundayız.
Büyük gayretlerimizle Mahmut-
bey-Esenyurt hattını, hiç başla-
mamış haliyle, projesi ve ihalesi
var olduğu söylenen, sadece iha-
lenin var olduğunu gördüğümüz,
projesini de sıfırdan yaptığımız
burayı, yaklaşık 650 milyon
Euro’luk bir yatırımla açmak için
yoğun bir çalışma sürecinin için-
deyiz. Yaklaşık 850 milyon Eu-
ro’luk Sefaköy-Avcılar-Esenyurt-
Beylikdüzü hattının çalışmasıyla
ilgili, 1,5 yıla yakın zaman sonra,
Altyapı Ulaştırma Birimi’nden
onayımızı aldık. Şimdi Hazine
onayı için çabamızı gösteriyoruz.
Bir kısım finansmanını hazırla-
dık. O metronun hazırlığını yapı-
yoruz. ‘İstanbul'un gelecek
projesi diye tariflediğimiz, İstan-
bul'u TÜYAP Esenyurt üzerinden,
ta Sabiha Gökçen'e bağlayan
‘HIZRAY’ projesini geliştirdik. 
Arkadaşlarım bunu ilk önce, 
Halkalı-Sabiha Gökçen olarak
tasarlamışlardı. Arkadaşlarıma
şunu söyledim: Esenyurt, Büyük-
çekmece, Beylikdüzü, Avcılar ve
Başakşehir'in bir bölümünü kattı-
ğınızda, burada yaklaşık bugü-
nün 3 milyonu, yarının 3,5-4
milyonu yaşayacak. Yani İstan-
bul'un her 5 kişisinden birisi
orada. Dolayısıyla orayı bağla-
madığımız takdirde bu proje
eksik başlamış olur, dedik. 
Geliştirdiğimiz ve dünyanın 
her yerinde tanıttığımız HIZRAY
projesini, yine Esenyurt'tan o 
bölgeye taşıyacağız.”

Kütüphanede renkli açılış
İmamoğlu, konuşmasının ardından içe-
ride ve dışarıda kendisini izleyen Esen-
yurtlu çocukları yanına davet etti.
Gelecek hayallerini dinlemek için minik
vatandaşlara mikrofon tutan İmamoğlu,
Gülten Akın Kütüphanesi’nin açılışını
beraberindeki CHP milletvekilleri Emine
Gülizar Emecan ve Zeynel Emre, Esen-
yurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Boz-
kurt, Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, Küçükçekmece

Belediye Başkanı Kemal Çebi, İBB
Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat,
merhum Akın’ın kızı Deniz Akın ve
Esenyurtlu çocuklarla birlikte gerçekleş-
tirdi. İmamoğlu ve beraberindeki heyet,
Sezen Aksu’nun bir Gülten Akın şiirin-
den bestelediği “Deli Kızın Türküsü” eş-
liğinde kütüphaneyi gezdi. Vatandaşların
yoğun ilgisiyle karşılaşan İmamoğlu, kü-
tüphane çevresindeki esnafa da kısa zi-
yaretler gerçekleştirdi.
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cılgın proje
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cılgın proje
kavramı degıstı 
cılgın proje
kavramı degıstı 
cılgın proje
kavramı degıstı 
cılgın proje
kavramı degıstı 
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Kahve sektöründe 70 yıllık tecrübeye
sahip olan Garanti Değirmenleri firması-
nın üçüncü nesil yöneticileri, Sinem

Umsu ve Can Umsu ödülü Türkiye'ye ilk kez getir-
menin onurunu yaşadıklarını belirterek "Geleneksel
yapımızı, çağımızın iş dinamiklerine göre dönüştü-
rüyoruz. Yaptığımız çalışmaların ödüllendirilmesi
bizleri daha da motive ediyor. Alanımızda daha iyi-
sini yapmaya bizi teşvik ediyor" dedi.

Yeni bir tasarım dili

Fuar deneyimi ve ödül sürecini değerlendiren
Sinem Umsu, şunları söyledi: "Kahve, çeşitli form
ve mekan değiştirmesine rağmen varlığını koruyan
ve potansiyelini ortaya koyan güçlü bir ürün olarak
hayatımızda yer almaktadır. Kahve sektöründe 70
yıllık deneyime sahip firmamız, kahvenin gücünden
ilham alarak, geleneksel formun kalıplarını, yeni bir
tasarım dili ve endüstriyel yaklaşımla kırmıştır.
Özellikle nitelikli kahve kavurma ustalarının, çekir-
dekten mekana tüm ihtiyaçlarını FOCHA ile cevap-
lamayı hedeflemiştir. Modern kavurma tekniklerinin
uygulanmasına imkan tanımak için bir konsept
proje olarak ele alınan FOCHA, Türk kahve makine
üreticilerinin sahip olduğu geleneksel tasarım çizgi-
sinden ayrıştırılan, sert-katı geometrik formdan
daha çok organik formda olan tasarım, kullanımda
kolaylığı, rengi ve yapısıyla endüstriyel üründeki
saflığı (pürist) temsil eder. Bu alanda yeni bir süreç
başlatmak harika bir değer."

Türk firması gururlandı

Dünyanın en büyük kahve odaklı organizasyonu
olan World of Coffee fuarında iki yıl aradan sonra
bulunmanın çok büyük bir mutluluk olduğunu be-
lirten Can Umsu ise "Pandemi sürecinde ara verilen
organizasyonda, endüstri çözümleri ve marka kim-
liğimiz için neler yapabiliriz cevabını FOCHA ile
vermeye çalıştık. Nitelikli Kahve Birliği (SCA) tara-
fından organize edilen fuarda, ürünümüzün tanıtı-
mını gerçekleştirmiş olmak ve yarışmada kavurma
alanında yılın en iyi ürünü ödülü ile dönmek büyük
mutluluk. Bu ödülü alan ilk Türk üretici olmak ise
ayrı bir gurur. Müşteri odaklı çözümler sunacağı-
mız yeni projelerimiz üzerinde de çalışmaya başla-
dık. Aynı heyecanı 2023 ve 2024 yıllarında da
sizlerle paylaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.  

Kahve makinesi
ödül getirdi

ellerinde bulunan mevcut fiziki
alanın kullanılabilir hale gelme-
siyle bir üretim fabrikası kurmak

istediklerini ifade eden Büyüksu, “Üretim
fabrikamız ile mevcut markamızı tüm dün-
yaya duyurmak, ihracat rakamlarımızı artır-
mak istiyoruz. Bunu yapabileceğimize dair
hiçbir şüphem yok, çünkü işimize güveniyo-
ruz” diye konuştu. Özge Yağız, Serdar Dur-
sun, Cem Kılıç ve Esra Erol gibi ünlü
isimlerin evlerinin mobilya ve dekorasyon ta-
sarımlarını gerçekleştirdiklerini söyleyen Bü-
yüksu, “İç mimari teknik çizim, 3D
görselleştirme, animasyon alanlarında sahip
olduğum sertifikalar ve yaptığım işlerle refe-
rans sağlıyorum. Bir diğer yandan ülkemiz-
deki mobilya sektörünün gelişmesi,
büyümesi, ihracat rakamlarının artırılarak
ülke ekonomisine katkı sağlanması için yetkin
personellerin yetiştirilmesini önemsiyorum.
Bu yüzden iç mimari tasarım, uygulama ve
görselleştirme üzerine eğitimler vererek yet-

kin personellerin yetiştirilmesine de katkı 
sağlıyorum” ifadelerini kullandı.

Yüzde 5'lik pay alınacak

Türkiye’nin mobilya ihracatının bu yıl 6
milyar dolara ulaşabileceğini aktaran Bü-
yüksu, “Türkiye önümüzdeki dönemde
dünya mobilya pazarından yüzde 5’lik bir
pay almayı hedefliyor. Bugün bu rakam
yüzde 2,2 civarında. Biz de 2023 yılının ilk
çeyreğinde faaliyete geçireceğimiz üretim
tesislerimiz ile Türkiye’nin ihracat rakamla-
rına katkı sağlamayı hedefliyoruz. 2022 yılı
Türkiye mobilya sektörü için rüya gibi geçti.
2022 yılı mobilya ihracatına yönelik olarak
her ay rekor rakamlar açıklanıyor. Bu geliş-
melerin hem mobilya sektörü açısından
hem de ülke ekonomisi açısından ne kadar
büyük bir önemi olduğunu anlatmama
gerek yok. Hep birlikte çalışarak hem sek-
törü hem de ülke ekonomisine olabilecek en
iyi noktaya getireceğiz” diye konuştu. DHA

Mobilya ihracatı artacak

Y editepe Üniversitesi'nden Tarım
Ticareti ve İşletmeciliği öğretim
üyesi Prof. Dr. Metin Turan,

tarım ürünlerindeki fiyat artışını etkile-
yen sebeplerle ilgili bilgi verirken bunu
düzeltebilmek için planlı bir yöntem ile
daha az masrafla, sağlıklı ve daha eko-
nomik ürünlerin sürdürülebilir yönetile-
ceğini vurguladı. Turan, sivil toplum
örgütlerinin ve üreticilerin kendi arala-
rında bu dinamiği oluşturma şansı oldu-
ğunu belirterek, üreticilerin içinde
olduğu ve profesyonel insanların yönet-
tiği sistemlerin kurulmasının gerekliliğine
dikkat çekti. Prof. Dr. Turan, “Tarımsal
ekosistem olarak düşünülen bu modelde
üreticilerin ihtiyaç duydukları, gübre,
fide, tohum, sulama sistemleri, koruma
ilaçları, işçilik, meteorolojik bilgiler vs.
gibi üretimde gerekli ihtiyaçların bölgesel
tedariklerinde imkân ve fırsatların sağ-
lanması ve üreticilerin bu tedariklerden
yararlanmasına imkân verilmesi gerek-
mektedir. Üretilecek tarımsal ürünlerden
bölgesel ihtiyaçlar başta olmak üzere ül-
kede ihtiyaç duyulan ürün çeşidi ve mik-
tarları dikkate alınarak ürün desenlerinin
üreticilere yönlendirilmesi, ihtiyaç duyu-
lan ürünlerin yurt içinde ve yurt dışın-
daki taleplere göre planlamaların
yapılması ile ürünler değerinde talep ve
fiyat bulacaktır. Bu şekildeki planlama
ise fazla üretime neden olmadan sürdü-
rülebilir ürünlerin planlı üretilmesine
imkân sağlayacaktır. Günümüzde diğer
sektörlerde olduğu gibi tarımsal üre-
timde planlama yapmadan üretim yap-
mak, fazla üretim yapılanlarda girdilerin
altında, az üretim olanlarda ise yüksek
fiyatların oluşmasına neden olmaktadır.
Özellikle küçük işletmelerin ürettiği
ürünler için sürdürülebilir üretimine hiz-

met edecek modelde üretici ve tüketici
arasında koordinasyonun sağlanması ise
üretimden tüketime olan zincirde mali-
yetlerin azalmasına, üretim kayıplarının
azalmasına, üretici için karlı tüketici için
ekonomik ve sağlıklı ürünlerin oluşma-
sına neden olacaktır" ifadelerini kullandı. 

Sorunlarımız mevcuttu

Fiyat artışlarının sadece Türkiye’nin
değil tüm dünyanın sorunu olduğunu
söyleyen Turan, “Bununla ilgili çok
önemli politikalar geliştirildi. En önemli
parametrelerden birisi küresel iklim deği-
şikliğinin yarattığı problemlerdir. Kovid
süreci, Rusya ve Ukrayna arasındaki
savaş, girdi maliyetlerinin iklime bağlı
değişimi dinamikleri etkiledi. Bundan
önce de aslında bazı sorunlarımız mev-
cuttu. Tarımda sürdürülebilir ve ekono-
mik bir üretim yapabilme konularında
ülkemizde ciddi boşluklar vardı. Küresel
ölçüdeki etkenler de işin içine girdikten
sonra bu süreç biraz daha hızlandı”
dedi. 

Kredi vermekle borç bitmez

Tarımda bir düzenin oluşması için üreti-
cinin de bu düzene entegre edilmesi ge-
rektiğinin altını çizen Turan,  bu sürecin
devlete bırakılmaması gerektiğini söyle-
yerek konuyla ilgili şöyle konuştu: “Sivil
toplum örgütlerinin ve üreticilerin kendi
aralarında bu dinamiği oluşturma şansı
söz konusu. Çünkü sektörler bazında
düşündüğümüz zaman her sektör için
devletin bir planlama yapmasını bekleye-
meyiz. Sistemi değiştirmemiz lazım. Bu
sistem tıpkı insanların kendi aralarında
sağladığı sosyal ağ benzeri üretim ve tü-
ketim arasında yapılacak teknolojik ağ ile
oldukça kolay bir şekilde sağlanabilecek-

tir. Sosyal hayattan aşina olduğumuz bu
sistemi gelişmiş ülkelerde olduğu gibi
tarım 4.0 modelinde de rahatlıkla oluştu-
rulabilmesi mümkün olup ulusal ve
uluslar arası düzeyde pek çok firma bu
yönde önemli gelişmeler sağlamıştır. Bu
gelişen ve değişen teknolojileri takip et-
meden üreticilerimizin bu sistemlere en-
tegre olmasına yardımcı olmadan hala
eski modelleri kullanarak sadece kontrol-
süz mali destek sağlamak üreticilerin
sürdürülebilir üretimi yerine her geçen
gün daha büyük zorluklara doğru gitme-
sine neden olmuştur. Bu borç batağın-
dan çıkabilmenin yolu sadece kredi
vermek değil.” 

Değişiklikler küreselleşti

Global olarak bakıldığı zaman dünyada
bitkisel üretimin yüzde 80’inini küçük iş-
letmelerin gerçekleştirdiğini belirten
Turan, “Süreci iyi dinamize etmek lazım.
Bunun için de küçük işletmeleri büyük
işletmeler haline dönüştürmek lazım.
Dikkat ederseniz iklim değişikliği gibi
ekonomik değişiklik de küreselleşmeye
başladı. Büyük firmaların bir araya gel-
mesi, güç birliği yapması ve bir ekosis-
tem oluşturması söz konusu. Tarımda
bunu yapamadığınız sürece başaramaz-
sınız. Mesela, 2,5 milyon üreticimiz var.
Aslında biz bu işi düzgün yönetebilirsek
Amerika’da, Hindistan’da, Çin’de üreti-
len bir sebzenin Avrupa’ya gitmesin-
dense Türkiye’den üretilip gitmesi hem
navlun hem de kalite anlamında çok

daha mantıklı. Üretim anlamında para-
nın en çok değer kazandığı yerlere coğ-
rafi açıdan baktığımızda bizim bu
ticareti yapmamız lazım. Peki, başarısız-
lık nerede? Planlamada. Bugün Avrupa
Birliği’nde süreci iyi yönetsek, ürettiğimiz
ürünleri Avrupa’ya ve dış ülkelere ihraç
etsek ülke şu anda içinde bulunduğu bu
ekonomik krizden ve bulunduğu nokta-
dan çıkmış olurdu” dedi. 

Tarımda bir düzenin oluşması için üreticinin de bu düzene entegre edilmesi 
gerektiğinin altını çizen Turan,  bu sürecin devlete bırakılmaması gerektiğini söyledi.

BIZI KITLIK
BEKLIYOR!
BIZI KITLIK
BEKLIYOR!
BIZI KITLIK
BEKLIYOR!
BIZI KITLIK
BEKLIYOR!
BIZI KITLIK
BEKLIYOR!
BIZI KITLIK
BEKLIYOR!

Nasıl ihracat
yapacağız?
Prof. Dr. Turan, şunları kaydetti:
“Altını çizmek istediğim bir diğer
nokta da 2,5 milyon üreticimizin
olmasına karşın 14 bin üreticimizin
Global GAP ya da tarım uygula-
malarını yapması. Peki, biz nasıl ih-
racat yapacağız? Yani siz
Avrupa’nın dünyanın istediği stan-
dartlarda üretmeyin ama biz yurt
dışına satmayı düşünüyoruz, tarı-
mımızı güçlendireceğiz, tarım
bizim çıkışımız, deyin. Bu söylem-
den başka noktaya gitmez. O
zaman eylem gerekiyor. Avrupa ne
istiyorsa, dünya hangi standart-
larda üretim yapıyorsa üreticimize
bunu yaptırmamız lazım.”  

Küresel ticaret markaları-
nın işlem gördüğü Times
Square’deki NASDAQ

Tower binasına, ‘E-ticaretin Davos’u
World E-commerce Forum, 28-29 Ey-
lül’de İstanbul’da’ görseli giydirilerek
outdoor çalışması gerçekleştirildi. 34
ülkeden 10 binden fazla katılımcının
beklendiği World E-commerce Forum,
yerli firmalara 50’den fazla pazar yeri
ve 40’dan fazla yatırımcı ile dünyaya

açılma imkânı sunmayı hedefliyor.
WORLDEF’in Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ömer Nart gerçekleştirilen çalış-
maya yönelik, “Uzun yıllardır ülkemizi
e-ticarette küresel aktör haline getirmek
için çalışmalara imza atıyoruz. Bu çer-
çevede New York’ta küresel e-ticaret
markalarının da işlem gördüğü NAS-
DAQ binasında İstanbul’daki etkinliğe
dikkat çekmek istedik. Çünkü inanıyo-
ruz ki Türkiye önümüzdeki dönemde

üretim kapasitesi, lojistik gücüyle, yerli
markalarıyla dünya e-ticaret sektö-
ründe vazgeçilmez bir oyuncu olacak.
NASDAQ binasındaki ‘World E-
commerce Forum İstanbul’ duyu-
rusuyla dünya ticaretinin
merkezinden ‘biz de varız’ dedik”
diye konuştu. World E-commerce
Forum Istanbul’da Türk firmala-
rını farklı ülkelerdeki e-ticaret uz-
manları ile global pazaryerleri ile 

buluşturacaklarına dikkat çeken Nart,
“Yurt dışından 50’den fazla pazaryeri-
nin yer alacağı etkinlikte 150 binden
fazla B2B toplantı yapılacağını öngörü-
yoruz. Beş farklı sahnede ekosistemin
profesyonellerinden oluşan 200’den
fazla konuşmacı deneyimlerini paylaşa-

cak. Yatırımcı arayanlar içinde
çok güzel fırsatlar olacak.
40’tan fazla yatırımcı ve fon da
etkinlikte yer alacak. Yerli mar-
kalarımız için bu etkinlik yurt
dışına açılmak için çok önemli
fırsatlar barındırıyor” dedi.

New York İstanbul'u konuşuyor
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B alıkesir'e gelen AK Parti Genel
Başkan Yardımcısı, Bilgi ve İleti-
şim Teknolojileri Başkanı Ömer

İleri, AK Parti Genel Merkezi'nin oluştur-
duğu, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Baş-
kanlığı tarafından gerçekleştirilen,
dijitalleşme çalışmalarını ülkenin tüm böl-
gelerinde kamuoyuna ve partililerine an-
latmayı amaçlanan toplantılara başladı.
İleri tarafından partisinin il başkanlığında
düzenlenen toplantıya AK Parti Balıkesir
milletvekilleri Belgin Gökçe Uygur, Mutlu

Aydemir ve İsmail Ok, AK Parti Balıkesir
İl Başkanı Ekrem Başaran ve yönetim ku-
rulu üyeleri katıldı. Toplantının açılış ko-
nuşmasını yapan Başaran, AK Parti'nin,
Türkiye'nin dijitalleşmesi, Türkiye'de
doğru işlerin doğru zamanda ve doğru şe-
kilde yapılabilmesi için yoğun gayret gös-
terdiğini söyledi.

Ülke büyük mesafe katletti

İleri, parti içerisinde Bilgi ve İletişim Tek-
nolojileri Başkanlığı kurulduğunu söyledi.

AK Parti'nin dijital vizyonunu kamuoyu ve
özellikle gençlerle paylaşmak ve dijitalin
siyasetini yapmayı hedeflediklerini belirten
İleri, şu ifadeleri kullandı: "Şu an içinde ol-
duğumuz dijital dönüşüm sürecinde önü-
müze çıkan kararlar noktasında partimizin
mutfağı haline geldik. Son 20 yıl içerisinde
AK Parti iktidarında, Cumhurbaşkanımı-
zın liderliğinde savunma sanayiden sivil
sanayiye, uzay sanayiden yüksek teknolo-
jiye kadar birçok alanda Türkiye büyük
atılımlar yapmış durumdadır. Bu atılımlar

tabii ki tesadüfen olmuyor. Çok ciddi ve
detaylı çalışmalarla devlet aklının ince
planlamaları sonucunda oluyor. Devlet,
yeri geliyor bu süreçleri yürütecek kurum-
ları harekete geçiriyor, yeri geliyor stratejik
yol haritaları oluşturuyor. Yeri geliyor
insan kaynakları yetiştirmek konusunda
çeşitli programları hayata geçiriyor, yeri
geliyor altyapı Ar-Ge merkezleri, girişimci-
lik merkezleri konusunda elini taşın altına
koyuyor. Bu noktada çok şükür ülkemiz
çok büyük mesafe katetti."

Kötü zihniyetle mücadele edeceğiz

Siyasi mücadelelerinin bir parçasının da
şu an muhalefette olan zihniyetin dijital
dönüşüm noktasındaki duruşunu gözler
önüne serdiğini aktaran İleri, "Son yıllarda
yapılan atılımların bir kısmı maalesef
onlar tarafından ciddi şekilde eleştirildi.
Bu zihniyet yeri geldi, bizim şu anda guru-
rumuz olan ve dünyada oyun kurucu hale
geldiğimiz İHA'lar ve SİHA'lar alanındaki
çalışmaları adeta küçümsemek nokta-
sında, yüksek teknoloji bu ürünlere 'oyun-
cak' ifadelerini kullandı. Bu zihniyet yeri
geldi, milli uzay teknolojileri noktasında,
'Uzaylardan yeryüzüne inin' şeklinde ifa-
delerle adeta küçümseyici ve alaycı bir
ifade ile eleştirmek ihtiyacını hissetti. Yeri
geldi, inşallah 2023 yılı içerisinde yollarda,
sokaklarda göreceğimiz milli ve yerli elek-
trikli aracımız Togg'u eleştirmek nokta-
sında birçok söylemi hayata geçirdi. Bu
tutum, herhangi bir dijital dönüşümde
değil, herhangi bir altyapı noktasında da
kendini göstermiş bir tutumdur. Bunun ör-
neklerinden biri de İstanbul-İzmir Otoyolu
hakkında zamanında söyledikleridir. Hepi-
miz görüyoruz ki bu otoyol gayet işler bir
vaziyettedir ve ülkeye çok büyük kolaylık-
lar sağlıyor. Bizim bu zihniyet ile mücade-
lemiz devam edecektir. Bu zihniyet
maalesef 1950'lerden beri değişmeyen, ya-
tırım karşıtlığıyla ön plana çıkan, adeta
öğrenilmiş çaresizlik noktasında Türkiye'yi
ufak alanlara hapsetmeye çalışan bir zih-
niyettir. Biz şu an inşallah Cumhurbaşka-
nımızın liderliğinde çok farklı bir döneme
şahit oluyoruz. Türkiye artık bu alanda
söz sahibi bir ülkedir. İlerlemesini de
devam ettirecektir. Onlar tabi ki eleştirile-
rini yapacaklar ve biz de tabi ki görevleri-
mizi yapacağız. Görevimiz, bu alanlardaki
ilerleyişimizi hiç durmadan sürdürmektir.
Biliyoruz ki, bu ülke, bu millet bu potansi-
yele sahiptir" diye konuştu. DHA

KUresel aKtOr
Olma yOlUndayız
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri, “Türkiye
çok güzel haberlerle de gündeme geliyor. Tahıl koridoru, bunların güzel bir örneğidir. İçeride
ekonomik kalkınmada olduğu gibi dış politikada da çok ciddi başarılara imza atan bir ülke
haline geldik. Kilit bir ülkeyiz. Küresel aktör olma yolunda hızla ilerliyoruz” diye konuştu

Çok masalar
kurulur dağılır!
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı
Mustafa Sarıgül, seçimlere 10 ay kaldığını
hatırlatarak, "Çok masalar kurulur, çok
masalar dağılır. Erken kurulan masaların çok
fazla faydası olmaz. Masalar ilkeler, prensi-
pler etrafında olmalı. Kim nereye, ne zaman,
nasıl seçilecek? Türkiye Değişim Partisi olarak
bizim tarzımız olan bir anlayış değildir" dedi

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı
Mustafa Sarıgül, seçimlere 10 ay kaldığını
hatırlatarak, "Çok masalar kurulur, çok
masalar dağılır. Erken kurulan masaların çok
fazla faydası olmaz. Masalar ilkeler, prensi-
pler etrafında olmalı. Kim nereye, ne zaman,
nasıl seçilecek? Türkiye Değişim Partisi olarak
bizim tarzımız olan bir anlayış değildir" dedi

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül,
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Omurtak
Caddesi'ndeki Çorlu A3 Tipi Kapalı

Ceza İnfaz Kurumu önünde partililerle bir araya
geldi. Gazetecilere açıklama yapan Sarıgül, 250 bin
kader mahkumunun parlamentodan çıkacak kararı
beklediğini belirterek, "Bu 250 bin kader mahkumu
dışarıya çıktıktan sonra onlara lojistik, psikolojik,
ekonomik destek vermeliyiz, iş desteği vermeliyiz.
6,5 milyon mülteciye bakan benim güçlü devletimin
250 bin kader mahkumuna da inşallah siyasal, sos-
yal, ekonomik ve toplumsal kucak açacağına inanı-
yorum. Toplumsal barış affımızın kardeşlik
hukukumuzu daha da geliştireceğine inanıyorum.
Affet Türkiye'm çağrımız, vatanımızın bölünmez
bütünlüğüne kastedenlerin dışındadır. Affet Türki-
ye'm çağrımız, özellikle uyuşturucu baronlarının dı-
şındadır. Affet Türkiye'm çağrımız, kadınlarımıza
karşı işlenen suçlar dışındadır. Affet Türkiye'm çağ-
rımız, çocuklarımıza karşı işlenen suçların dışında-
dır. Türkiye Değişim Partisi olarak bir kez daha
altını çiziyorum, çağrımız, asla siyasi değil, vicdani
bir çağrıdır" dedi.

Erken kurulan masa fayda getirmez

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Sarıgül, Mil-
let İttifakı'nın 6'lı masasına değindi. Seçimlere 10 ay
kaldığını söyleyen Sarıgül, "Çok masalar kurulur,
çok masalar dağılır. Erken kurulan masaların çok
fazla faydası olmaz. Masalar ilkeler etrafında ol-
malı, prensipler etrafında olmalı. Kim nereye seçile-
cek? Ne zaman seçilecek? Nasıl seçilecek? Türkiye
Değişim Partisi olarak bizim tarzımız olan bir anla-
yış değildir. Biz özellikle Türkiye Değişim Partisi
olarak Cumhuriyet'imizin değerlerini nasıl geliştirip
güçlendireceğiz? Anayasanın ilk 4 maddesi kesin-
likle değiştirilemez. Ulusal birlikten asla ayrılmayız.
İnançlara saygılı, laiklikten ödün vermeyiz. Atatürk
milliyetçiliği bizim için baş tacıdır. 'Malazgirt'ten
Kocatepe'ye tam bağımsız Türkiye' diyen bir siyasi
partiyiz. O nedenle siyasi partiler arasında bu sis-
temde iş birliği ve güç birliği yapılmasını doğru bu-
luyorum ama siyaset diplomasi gerekir. Bu tip
konuşmaların daha çok diplomatik olarak yapıl-
ması ama sahaya çıkılacağı zaman da artık takımla
çıkmak gerekiyor. 'Ben Cumhurbaşkanı adayıyım'
demekle olmuyor. Türkiye'yi yönetmek, ülkeyi yö-
netmek tek kişilik bir oyun değil. Başarı 3 şeyden
geçiyor. Lider, kadro ve proje. Lider alem-i cihan
olsa tek başına bir şey yapamaz. İyi bir kadro kur-
ması lazım. O kadronun da inşallah ülkemize iyi
projeler üretmesi lazım. O nedenle bundan sonra
çıkacak olan cumhurbaşkanı adayı, adayları mut-
laka kadrolarla çıkması lazım” dedi.

Rakamlar gerçeği
yansıtmıyor
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, TÜİK'in açıkladığı enflasyon
oranıyla ilgili, "Halkın gerçeğinden uzak, sadece iktidarın istediği
rakamları açıklayarak vatandaşlarımızı yanıltıyorlar" dedi

CHP Genel Başkan 
Yardımcısı Seyit Torun,
beraberindeki CHP millet-

vekilleri Yaşar Tüzün, Cavit Arı, Bur-
hanettin Bulut ve Abdurrahman
Tutdere ile CHP Adıyaman İl Başkan-
lığı'nda toplantı düzenledi. Burada
partililere hitap eden Torun, TÜİK'in
açıkladığı yıllık enflasyon oranını eleş-
tirdi. CHP'li Torun, "Bunlar, halkın
gerçeğinden uzak, sadece iktidarın is-
tediği rakamları açıklayarak vatandaş-
larımızı yanıltıyorlar. Cumhurbaşkanı,
her zaman olduğu gibi ülkedeki bütün
sorunları dışarıya bağlıyor. Bugün
içinde bulunduğumuz durumla ilgili
de dünyadaki krizden etkilenildiğini
söyledi. Küresel kriz var, denilen ülke-
lerde son 1 yılda gıda fiyatlarındaki
artış oranı yüzde 23, bizde ise yüzde
95. Dünyada son 1 yılda et fiyatların-
daki artış yüzde 13, bizde ise yüzde
90. Son 4 yılda bir sürü sorumlu
bakan değişti ama bizim sorunlarımız
çözülmedi" diye konuştu. DHA
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P rof. Dr. Işın Çelebi, Uk-
rayna- Rusya savaşının etki-
lerinin ciddi biçimde dünyayı

etkilemeye devam ettiğine değindi.
Prof. Dr. Çelebi gıda arz güvenliği-
nin yanı sıra enerji arz güvenliği
probleminin de olduğunu aktardı.
Dünyanın doğalgaz eksikliğinden
ciddi bir resesyona sürüklendiğini
söyleyen Prof. Dr. Çelebi, “Çok
temel olan noktalardan biri doğalgaz
fiyatlarının inanılmaz biçimde 1200
dolar ve 1600 dolar arasında dalga-
lanmasıdır. Türkiye ve dünya doğal-
gaz kıtlığı ile karşı karşıya. Bu aslında
hem enerji krizine hem resesyona yol
açacak çok önemli bir gelişme. Do-
ğalgazın enerji arz güvenliği içindeki
yeri çok hayati hale geldi. Botaş kışa
hazırlık için yavaş yavaş doğalgaz
depolama konusunda adımlar atı-
yor. Kredi kullanarak, 10 kargo LNG
alıp depolamaya çalışıyor. Ancak

bunun yeterli olacağını düşünmüyo-
rum” ifadelerini kullandı.

Çalışmalar önemli

Prof. Dr. Işın Çelebi, LNG politikası-
nın hem dünyada hem Türkiye'de
çok özel yönetilmesi gerektiğini vur-
guladı. Prof. Dr. Çelebi, bugün en
önemli iki kritik noktanın kış ayla-
rında enerji üretiminde kullanılan
doğalgaz santrallerini çalıştırabilmek
ve evlere ısınma için doğalgaz vere-
bilmek olduğunu ifade etti. Petrol ve
doğalgaz krizinin birleşmesi nede-
niyle Avrupa ve Türkiye'deki en ciddi
sorunun enerji olduğunu belirten
Prof. Dr. Işın Çelebi, “Almanya’da
kömüre dönerek enerji üretimi mese-
lesini tartışılıyor. Hatta nükleer sant-
raller yavaş yavaş tekrar gündeme
geliyor. Türkiye'nin de nükleer santral
konusunu daha somut ve pozitif ele
almalı. Akkuyu Nükleer Santralinin

bir an önce tamamlanması ve elek-
trik üretimine katkı sağlaması gereki-
yor” açıklamalarını yaptı.

Enflasyonla mücadele

Prof. Dr. Işın Çelebi, kış aylarında
dünyanın genel yapısını çok parlak
görmediğini dile getirdi.  Prof. Dr.
Çelebi, “Uzun vadede enerji fiyatla-
rındaki yüksek seviyeler devam ede-
ceği için enflasyonla mücadele de zor
olacak” dedi. Prof. Dr. Işın Çelebi,
“Türkiye ihracatının ithalatı karşı-
lama oranı yüzde 70'in altına düş-
müş durumda. Oysa bu rakamın,
Türkiye ekonomisinin başarılı ve
güçlü olabilmesi için yüzde 90'ın üs-
tüne çıkması lazım. İhracatın azal-
ması Türk ekonomisinin
güçlenmesine engeldir. Türkiye'de
döviz gelirlerini arttırarak, yeni bir
faiz politikasının belirlenmesine ihti-
yaç var” ifadelerini kullandı. DHA

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1670955)

2022 Yılı Etkinlikleri Organizasyonu Hizmet Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19
uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almakta-
dır:
İhale Kayıt Numarası :2022/774696
1-İdarenin
a) Adresi :MERKEZ MAH. REŞİTPAŞA CAD. NO: 63 34310 

AVCILAR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :4446989 - 2126760596
c) Elektronik Posta Adresi :elifborcekli@avcilar.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :BELEDİYEMİZCE KÜLTÜR ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA 

YAPILMASI PLANLANAN KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİNİ 
ORGANİZASYON HİZMET ALIM İŞİNİ KAPSAR
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer :AVCILAR İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDE İDARENİN 
BELİRLEYECEĞİ YER/YERLERDE

c) Süresi :İşe başlama tarihinden itibaren 115(YüzOnBeş) gündür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE KOMİSYON 

TOPLANTI ODASI
b) Tarihi ve saati :29.08.2022 - 09:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişi-
lerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisse-
ler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı
istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla his-
sesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil
memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu
gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bede-
lin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge-
ler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki mad-
deleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
TEKNİK ŞARTNAMENİN 3.20.Maddesi; 3.20.1. Sahne alacak sanatçılar Volkan KONAK, Ediz, Sertap
ERENER, Haluk LEVENT, Duman isimleri belirtilen beş (5) sanatçılardan biri 29 Ekim 2022 Cumartesi
günü akşam sahne alacaktır. 3.20.5.Yukarıda isimleri belirtilen sanatçılardan biri ile yapılan ÖN SÖZ-
LEŞME ihale dosyasında sunulması gerekmektedir. ÖN SÖZLEŞME sunulmayan teklifler geçerli 
sayılmayacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
KAMU VE ÖZEL SEKTÖRDE TEK SÖZLEŞMEYE DAYALI TİYATRO, SİNEMA, KONSER VB. 
ORGANİZASYONLARI HİZMET ALIMI İŞİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her
bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel
üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

ORGANİZASYON HİZMETİ ALINACAKTIR
AVCILAR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi ve eski Ekonomi Bakanı Prof. Dr. Işın Çelebi,
enerjideki girdilerin ve gıda arz güvenliğinin ekonomiyi çok boyutlu etkiledi-
ğini dile getirdi. Prof. Dr. Çelebi, “Bu süreci çok iyi yönetmek lazım. Enerji ve
doğalgaz anlamında önümüzdeki kış çok zor geçecek” uyarısında bulundu

Konut projesi fiyatları düşürür
SOSYAL konut projesi-
nin inşaat sektörüne et-
kilerini değerlendiren

Karahasanoğlu, Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın müjdesini verdiği sos-
yal konut projesinin açıklanması-
nın ardından emlak fiyatlarında
düşüş gözlendiğine işaret ederek,
“Sektörümüz, bu tür ucuz konut
projelerinden her zaman olumlu
etkilenmiştir. Bu durum, kira ve
konut fiyatlarına da yansıyacaktır.
Son 1 yıl içinde konut fiyatlarında
anormal artışlar oldu. Sosyal
konut projesi, konutlarda fahiş fi-
yatları da düşürecektir” diye ko-

nuştu.  “Sosyal konut projesinin
81 ili kapsamasının da önemli bir
adım olduğuna dikkat çeken Ka-
rahasanoğlu, “Piyasayı her gün
takip ediyoruz. Projenin açıklan-
ması ile ev sahipleri, fiyatları
aşağı çekmeye başladı. Konut fi-
yatlarındaki bu düşüşler devam
edecektir. Proje başladığında
konut fiyatlarının daha da makul
seviyelere düşeceğiniöngörüyo-
ruz” ifadelerini kullandı. “Konut
almak isteyenler, fahiş fiyatların
ve konut kredilerinin düşmesini
bekliyor. Sosyal konut projesi pi-
yasada mevcut talebi azaltacak-

tır” diyen Karahasanoğlu, “Yük-
sek enflasyon şartlarında düşük
ve orta gelir seviyesindeki vatan-
daşların ev alması pek mümkün
olmuyor. Biz inşaatçılar olarak bir
konut sattığımızda, bu konutun
satış fiyatı ile aynı özelliklerde bir
konut yapabilmeliyiz. Ama yük-
sek enflasyon buna imkan vermi-
yor. Bu sebeple konut fiyatları
hem konut üreticileri hem de
ikinci el konut satıcıları nezdinde
ister istemez yükseliyor. Serbest
piyasa koşullarında yüksek en-
flasyonda bu fiyatları frenlemek
pek olası değil” dedi.

ONUMUZDEKI KIS
ZOR GECECEK

Dünyanın doğalgaz eksikliğinden ciddi bir resesyona sürüklendiğini söyleyen Prof. Dr. Çe-
lebi, “Çok temel olan noktalardan biri doğalgaz fiyatlarının inanılmaz biçimde 1200 dolar
ve 1600 dolar arasında dalgalanmasıdır. Türkiye ve dünya doğalgaz kıtlığı ile karşı karşıya.
Bu aslında hem enerji krizine hem resesyona yol açacak çok önemli bir gelişme” dedi.
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BARIŞ KIŞ

Bütün Müslümanlar
kardeş midir?

Mehmet Remzi TANIŞ
MEMLEKET MESELESİ

remzi.tanis@gmail.com

“ Ne olurdu yani, bir sene de 
insanlık moda olsa?" demiş şair. 
Olur mu dersiniz? 

Menfaatlerimizi, inançlarımızın ve 
değerlerimizin önüne koyduğumuz bu 
insanlığımızla pek de mümkün 
görünmüyor gibi…

Toplum olarak inandığımız gibi 
yaşamayı çoktan unutmuşuz.

İşin kötüsü bunun farkında bile 
olamamışız...

Bırakın toplumsal ve ahlaki değerleri;
dini inançlarımızı bile kendi hayat şekli-
mize uyarlamayı ibadet saymaya 
başlamışız adeta…

Yazık, çok yazık!
Bu bugünün meselesi değil elbette.
Bu kadar değilse bile entrika ve şaibeyi

ateşe, suya, puta tapılan günlerde de 
yapmışız insan ırkı olarak..

Mevlana, "Kabiliyetsiz olmak bir kusur
değildir ama karaktersiz olmak çok büyük
bir kusurdur." derken, inandığımız değer-
lere ve gerçek yüzsüzlüklerimize mi dikkat
çekiyordu acaba?

Dinimiz “Müslümanlar kardeştir” ve
“bir insanı öldürmek bütün insanlığı öldür-
mek gibidir” derken, İslam coğrafyasında
Türkün, Kürdün, Arabın ve Acemin;
Libya’da, Yemen’de, Suriye’de, Mısır’da,
Irak’ta birbirini boğazlayarak, haçlı zihni-
yetlerine piyonluk yapıyor olması ne hazin-
dir ve dinen açıklanamaz bir gerçektir...

Aynı ümmetin çocukları; hem de hepsi
ölenlerine Allah yolunda öldü diyerek şehit,
öldürdüklerine de "leş" diyerek  yapıyorlar
bütün bunları…. 

Gerçekten bugünkü resme bakarak
“Müslüman, müslümanın kardeşidir" 
diyebilir miyiz? 

Hiç sanmıyorum.. 
Oysa Dinimiz her türlü ırkçılığın 

karşısında olmamızı ve ümmetçiliği 
benimsememizi emretmiyor muydu bize? 

"İnandığınız gibi yaşamazsanız, yaşadı-
ğınız gibi inanmaya başlarsınız” demiş 
Hz. Ömer.

Ne büyük söz.
Dünyayı ideal bir hayat iklimine taşımak

da, yaşanmaz bir cehennem hayatına çevir-
mek de insana kalmışken, bir gün gelir de
inandığımız gibi yaşar mıyız?  

İnşallah, ama bu kafayla çok zor…
Bazı coğrafyalarda kimi toplumlar refa-

hın, zenginliğin ve sınırsız bolluğun sarhoş-
luğunu yaşarken, muhtelif coğrafyalarda
ise insanların açlığa, yokluğa, yoksulluğa,
kan ve gözyaşına mahkûm edilmelerine
sessiz kalmak, “Bana dokunmayan yılan
bin yıl yaşasın” demek hiçbir inanca ve
hiçbir insanca felsefeye sığmayacak bir
yaşam tarzıdır.

Hakkaniyet, adalet, sadakat, emanet ve
ehliyet gibi değerleri aşındırdığımızı, bu
aşınmanın inançlarımıza çok pahalıya mal
olduğunu anlamadıkça, kardeşliğimizden
bahsedecek bir düşünce olabilir mi? 

"Cehennem boş, bütün şeytanlar burada"
diyen Shakespeare. Hak vermemek elde
değil gibi sanki. 

Ne dersiniz?...
Vesselam...

Bagcılar’ı
gonulden
Sevıyoruz

A k Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın baş-
lattığı “Yüz yüze 100 Gün
Projesi”nin bugünkü durağı Bağcılar

oldu. Bu amaçla Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanı Dr. Murat Kurum, AK
Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Ka-
baktepe, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah
Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkan Yar-
dımcısı İsmet Öztürk, AK Parti eski Milletve-
kili Feyzullah Kıyıklık, AK Parti İlçe Başkanı
Rüstem Tüysüz ve partililer bir araya geldi.
Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet
Selim Kiraz Kültür Merkezi’nde yapılan top-
lantıda ilçenin sorunları ve çözümleri konu-
şuldu. İstanbullular için 1994 ruhuyla ve ilk
günkü aşkla çalıştıklarını bildiren Bakan
Kurum, 94 ruhunun; Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın vizyonuyla, İstanbul’u ye-
niden medeniyet iddiasına taşıyan ruh oldu-
ğunu ve İstanbul’u yeniden hak ettiği o ruhla,
o kadrolarla, o aşkla buluşturmak istedikle-
rini dile getirdi.

AK Parti’nin itici gücü sizsiniz

Bağcılar’ın bugüne kadar olduğu gibi 2023’te
de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a
en büyük desteği vereceğini söyleyen Kabak-
tepe de “Hepinize şimdiden teşekkür ediyo-
rum. Çünkü Cumhurbaşkanımız
liderliğindeki AK Parti’nin 20 yıllık başarısı-
nın temel itici gücü sizlersiniz” diye konuştu.

En büyük hizmetleri 
AK Parti yapacak

Başkan Özdemir ise şunları söyledi: “Bakanı-
mızın ilçemizle alakalı bölge planlarından
kentsel dönüşüme kadar ihtiyacımız olan her
konuda desteklerini gördük. Bize olan destek-
lerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu
ülke kuruluşundan bugüne kadar en büyük
hizmetleri AK Parti hükümetinde gerçekleş-
tirdi. Özgüvenli olmak durumundayız. İnşal-
lah bundan sonra da en büyük hizmetleri AK
Parti yapacak.”

Gençlerle sohbet ettiler

Bakan Kurum ve beraberindekiler, Çarşı
Caddesi’nde esnafı ziyaret etti. Gençlerle se-

lamlaşan heyet, onların geleceğe dönük gö-
rüşlerini dinledi. Heyet, cami bahçesinde de
vatandaşlarla oturup çay içti. İlçe sakinleri ta-
rafından sıcak bir ilgiyle karşılanan Kurum ve
Özdemir, günün anısına fotoğraf çektirdi.

Yeşil alanların merkezi olsun

Öğleden sonra ise Kurum, Üçyüzlü Metro
İstasyonu çıkışında düzenlenen mitingde
Bağcılarlılarla buluştu. Bağcılar için önemli
bir gün olduğunu söyleyen Kurum, “Bütün
kardeşlerimiz gece gündüz çalışıyorlar. İnşal-
lah Bağcılar’ımızı geleceğe taşıyacak adımlar
atacağız. Vatandaşlarımızla gönül gönüle el
birliği içerisinde projelerimizi bir bir tamam-
layıp hizmete sunacağız. Bağcılar’ın ihtiyacı
olan ne varsa yapmaya hazırız. Biz Bağcılar’ı
gönülden seviyoruz. İstiyoruz ki, Bağcılar,
güvenli konutların, yeşil alanların merkezi
olsun. Bağcılarlı gençler geleceğe daha gü-
venli ve umutla baksın. Ekonomisi, istihdamı,
ulaşımıyla İstanbul’umuzun örnek gösterilen
ilçelerinden bir tanesi olsun” dedi.

Millet Bahçesi yapılıyor
Heyecanlı olduğunu söyleyen Kurum, Bağcılarlılar için 8 müjdeyi

açıkladı. Kurum, verdiği müjdeleri, şu şekilde sıraladı:
-Ebubekir Camii’nin hemen yanında 62 bin metrekarelik alana

Millet Bahçesi yapıyoruz. 2 bin 500 ağacın olacağı bahçede yürüyüş
yolları, Millet Kıraathanesi kütüphane ve sosyal donatı alanları olacak.
Ayrıca belediyemizle karar aldık. Hem piknik alanlarımızda çevre dü-
zenlemeleri yapıyoruz hem de yenilerini ekliyoruz. 

-Kentsel dönüşüm noktasında bizim en önemli merkezlerimizden
biri olacak. 10 noktada dönüşüm devam ediyor. Ekim ayı sonunda Al-
bayrak sitemizi hak sahiplerine teslim edeceğiz.

-İmara kapalı alanlarımız var. Bu önemli sorunlardan bir ta-
nesi. Şu anda Esenler – Bağcılar sınırına yakın bir alanda inşa et-
tiğimiz konutlar var. Bağcılar için 1000 tane rezerv konut
ayırıyoruz. 300’ünü belediyemize veriyoruz. Evi ve işyeri donatı
alanında kalan vatandaşlarımızla anlaşma suretiyle onlara verece-
ğiz. Boşalan alanlardaki yapıları kaldırıp bina yapmadan park,
yeşil alanla, kreşler, okullar inşa edeceğiz. 

-Bağcılar’da konut fiyatları aşağı çekilecek ve kira fiyatları dü-
şecek. Yeni evli, emekli, dar gelirli, engelli, genç kardeşlerimize
konut projemizde yer ayıracağız. 

-Sporcularımız için içinde her türlü imkanı alt yapıyı barındıran
üçüncü antrenman sahasını inşallah Bağcılar’ımıza kazandırıyoruz. 

-Milli Eğitim Bakanlığımız belediyemizle birlikte şu anda 13
tane kreş yapıyor. Bu yıl içinde yapılacak ve hizmete sunulacak. 

-Engelli kardeşlerimizi unutamayız. Bağcılar’da yeni engelli
bakım evleri yapmaya başladık. Tüm kaldırımlarda, asansörlerde,
alışveriş merkezlerinde, sosyal dolanı alanlarında engelli kardeşle-
rimiz hiçbir sorun yaşamadan istifade edecekler.

-22 mahalleye içerisinde çağın bütün teknolojilerini barındı-
ran, robotik deneylerin ve ARGE çalışmaların da yapılacağı kanti-
niyle, okuma salonlarıyla, dinlenme alanlarıyla kaplı 22 park inşa
edeceğiz.

Sen misin sigorta isteyen
Olay, geçtiğimiz Cumar-
tesi günü Bağcılar Güneş-
li'de yaşandı. Edinilen

bilgiye göre, tekstil baskısı yapan bir
firmada çalışmaya başlayan Selçuk
Şimşek, sigortasının yapılmasını is-
tedi. Üç ay boyunca Şimşek, yöne-
time sigortasının yapılması için
talebini iletti. İddiaya göre, Şimşek 3
ay boyunca oyalandı. Sigortasının
yapılmadığını fark eden Şimşek,
önce işten ayrıldı ardından içerde
kalan parasını almak istedi. Ancak
Şimşek, ofiste patron ve muhasebe-
cinin saldırısına uğradı. Saldırıda,
muhasebecinin Şimşek'in gözüne
cam su bardağını fırlattığı ileri sü-
rüldü. Bunun üzerine ağır yaralanan
genç hastaneye kaldırıldı. Burada te-
daviye alınan Şimşek, 4 saat ameli-
yatta kaldı.Ameliyatın ardından
gencin gözünde görme kaybı oluşur-
ken, 6 ila 8 ay içinde ancak iyileşebi-
leceği belirtildi. Bunun üzerine genç,
babası ile birlikte Küçükçekmece Ad-
liyesine giderek savcılığa ve daha
sonra SGK'ya iş yeri sahibi ile iş yeri
hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yaşadıklarını anlattı

Yaşadıklarını anlatan 22 yaşındaki
Selçuk Şimşek, “Çalıştığım şirkette 3
aylık bir çalışma sürecim oldu. İşe
girdiğimde sigortamın yapılacağını
söylediler sürekli beni böyle oyaladı-
lar. Beni oyaladıklarını görünce
benim sigortamı yapmayacaklarını
anladım ve e-devlet üzerinden de

baktığımda sigortam gözükmü-
yordu. Ben de işten çıkıp, başka işe
girdim. Ondan sonra içerde kalan
paramı istemeye gittim. O sırada
patron küfürlü ve tehdit vari ko-
nuştu. Küfrün şiddeti artınca karşı-
lıklı bir tartışma yaşandı.
Muhasebeci de benin paramı verme-
yeceğini söyledi, ‘seni Allah'ına ka-
vuşturacağım' dedi. Ben de sinirlenip
elimi masaya vurdum. Sonra patron
ve diğerleri beni tuttu, muhasebeci
de masanın üzerinde bulunan su
bardağını yüzüme fırlattı” dedi.

İyileşme çok geç olacak

Gözünde 6 aya kadar görme kaybı
olacağını anlatan Şimşek, “Gözümde
patlayan cam, gözümün ameliyat ol-
masına sebep oldu. Bir tanesi hayati
önem taşıyordu. Ayrıca 6 ila 8 ay ara-
sında bir iyileşme süreci olduğu için

gözün net bir şekilde görme veya gör-
meme şeyi yok. Doktorlar da net bir
şey söylemiyor. Ben hakkımı talep
ediyorum. Hem savcılığa hem de
Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK)
şikayette bulundum. Olaydan sonra
polisler geldi, beni ambulansla İstan-
bul Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taş-
cıoğlu Şehir Hastanesine kaldırdılar.
Şu an dikişlerden dolayı göz kapakla-
rımı açamıyorum. Açtığım zaman da
net bir görüntü yok, bulanık görüyo-
rum” diye konuştu. Daha sonra ko-
nuşan 22 yaşındaki gencin babası
Servet Şimşek ise, “Ben o gün evde
değildim. Kızım beni aradı, Selçuk'un
ufak bir kaza geçirdiğini söyledi. Has-
taneye gittiğimde ameliyata almış-
lardı. 6-7 gün geçti karşı taraftan
kimse bizimle irtibata geçmedi. 
Onlardan şikayetçi olduk, peşini
bırakmayacağız” dedi.

Zeytinburnu’na
yeni alanlar 

ZEytinburnu
Belediyesi, Beş-
tepe Mahalle-

si’nde Semt Pazarı ve Spor
Merkezi inşa edileceğini
duyurdu. Merkezinde
içinde 2 bin 800 metrekare-
lik halı saha, 9 bin metre-
karelik otopark, 2 bin 300
metrekarelik pazar yeri ve
bin 500 metrekarelik dük-
kân alanı yer alıyor. Proje
tamamlandığında ilçe yak-
laşık 15 bin 600 metrekare-
lik yeni bir sosyal yaşam
projesi daha kazanmış ola-
cak. Semt Pazarı ve Spor
Merkezi projesi bünye-

sinde 1.500 metrekare alan
üzerinde dükkân yerleri, 30
adet motosiklet ve 233 adet
araç barındırabilen 9 bin
metrekarelik otopark ve 2
bin 300 metrekare pazar
yeri bulunduruyor. Ayrıca
hazırlanan projede, daha
öncesinde Batı Trakya ve
Beştelsiz Spor Kulüple-
ri’nin kullandığı spor tesis-
leri alanın yerine, yine
mevcut spor kulüplerinin
kullanımına sunulmak
üzere 2 bin 200 metrekare
büyüklüğüne sahip halı
saha ve 600 metrekarelik
kulüp binası inşa edilecek.

Esenler karıştı
EsEnlEr'dE, esnaflık yapan
R.D., kadınlara cinsel orga-
nını gösterdiği iddiasıyla ma-

halleli tarafından linç edilmek istendi.
Polis ekipleri, şüpheliyi öfkeli kalabalık-
tan güçlükle kurtardı. Olay, dün gece
saatlerinde Esenler Nene Hatun Ma-
hallesi'nde meydana geldi. İddialara
göre, mahallede esnaflık yapan R.D.,
alkol aldıktan sonra yoldan geçen ka-
dınlara cinsel organını gösterdi. Kadın-
ların şikâyeti üzerine mahalleli R.D.'ye
saldırdı. R.D. iş yerine girerek kapıları
kapattı. Çevik kuvvet ve özel harekât
polisinin de yardımıyla şüpheli, kızgın
kalabalığın içerisinden çıkartılıp zırhlı
araca alındı. Bazı mahalle sakinleri
zırhlı aracın önünü kesti. Güçlükle ma-
halleden çıkarılan R.D. polis merkezine
götürüldü. Şüphelinin emniyetteki iş-
lemleri devam ediyor. Mahalle sakinle-
rinden Mehmet İzci, "Olaylar saat
00.00'da başlamış. Daha sonra öğren-
dik ki burada bir kişi taciz etmiş. Esnaf-
sın, senin insanları taciz etmen olmaz"
açıklamasında bulundu.
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ABD’nin 44’üncü Başkanı 
Barack Hussein Obama, 
61 yaşı gününde annesi 

adına Chicago’da yapılan 
“Water Garden” isimli parkı 
sosyal medya takipçilerine 
tanıtırken, Michelle Obama 

Twitter’dan eşinin doğum 
gününü kutlayan 

bir mesaj 
yayınladı

 
 

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

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

yüzde 7,4 artş gerçekleşti 

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

Sevgi 
Emanet

 
 

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

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

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

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

yüzde 7,4 artş gerçekleşti 

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

Sevgi 
Emanet
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LAVROV, Kam-
boçya’nın başkenti 
Punom Pen’de 

düzenlediği basın toplan-
tısında, güncel konulara 
dair açıklamalarda bulun-
du. ABD’nin Hint Pasifik 
bölgesindeki eylemlerini 
değerlendiren Lavrov, şu 
şekilde konuştu: “ABD 
ve yakın müttefiklerinin 
bölgede dar yapıların 
oluşturulması yönündeki 
faaliyetleri, fikir birliği ve 
karşılıklı saygı temelinde 
hareket eden Güneydo-
ğu Asya Uluslar Birliği 
(ASEAN) için tehdit 
oluşturuyor. Buna AUKUS 
(ABD, İngiltere ve Avust-
ralya arasındaki ittifak) 

gibi askeri siyasi yöndeki 
eylemler de dahil. Hint 
Pasifik bölgesinde, NATO 
çıkarlarının ilerletilmesi 
için AUKUS’u kullanma 
eğilimi var.” Rusya ve 
ABD arasında tutuklu Rus 
ve ABD’li vatandaşların ta-
kası meselesine de değinen 
Lavrov, “Bu konuyu, Putin 
(Rusya Devlet Başkanı) ile 
Biden’ın (ABD Başkanı) 
kararlaştırdığı kanal çerçe-
vesinde görüşmeye hazı-
rız.” ifadelerini kullandı.
Bakan Lavrov, İran 
nükleer anlaşması mesele-
sinde İran’ın pozisyonunu 
“doğru” bulduklarını ve 
ABD’nin anlaşmaya dön-
mesi gerektiğini vurguladı.

ASEAN IÇIN 
BIR TEHDIT
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin Hint Pasi-
fik bölgesindeki faaliyetlerinin, Güneydoğu Asya Uluslar 
Birliği (ASEAN) için tehdit oluşturduğunu söyledi

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall’in iktidar koalisyonu 
Cumhuriyet İttifakı (APR), ülkede 31 Temmuz’daki genel 
seçimlere göre Ulusal Mecliste salt çoğunluğu yitirdi

ULUSAL Oy Sayım 
Komisyonu Başkanı 
Aly Ba, yaptığı açıkla-

mada, APR’in meclisteki 165 
sandalyeden 82’sini kazan-
dığını duyurdu. Ousmane 
Sonko’nun liderlik ettiği ana 
muhalefet partisi Yewwi 
Askan Wi’nin (Halkı özgür-
leştirin) 56 sandalye kazan-
dığını kaydeden Ba, mütte-
fiki Wallu Senegal’in ise 24 
sandalye aldığını söyledi. Ba, 
geri kalan 3 sandalyenin kü-
çük koalisyona gittiğini ifade 
etti. Partiler, nihai sonuçları 
gelecek hafta sonuna kadar 
açıklayacak olan Anayasa 

Konseyine başvurabilecek. 
Ülkede 31 Temmuz’da dü-
zenlenen genel seçimlerde, 
iktidar koalisyonu APR ve 
muhalefetteki Yewwi Askan 
Wi, seçimleri kazandıklarını 
iddia etmişti. Milletvekili 
seçiminin, 2024’te yapılacak 
cumhurbaşkanlığı seçimi ön-
cesi test niteliği taşıdığı belir-
tiliyor. Senegal’de 1960’taki 
bağımsızlığından bu yana ilk 
kez iktidar partisinin grubu 
Parlamentodaki mutlak ço-
ğunluğunu kaybetti. İktidar 
partisi, ülkede 2017’de 
düzenlenen genel seçimlerde 
125 sandalye kazanmıştı.

Senegal sandık 
BAŞINA GITTI

ABD’nin ilk siyahi başkanı 
olarak 2009-2016 yılla-
rında Beyaz Saray’daki 

koltuğa oturan 4 Ağustos 1961 
doğumlu Obama, bugün 61’inci 
yaş gününü kutladı. Eski Demok-
rat Başkan yeni yaş gününde, 
Chicago’da kendi adına yapılan 
Obama Başkanlık Merkezi’ndeki 
su parkına annesi Ann Dun-
ham’ın adının verildiği bilgisini 
paylaştı. Obama Twitter’da, 
“Annem Ann Dunham, hayatım-
daki en büyük etkiydi ve bugün 
olduğum kişiyi şekillendirmeme 
yardım etti. Obama Başkanlık 
Merkezi’ndeki su parkının onun 
adıyla anılacağını paylaşmaktan 
gurur duyuyorum.” diye yaz-
dı. Eski Başkan, doğum günü 

paylaşımında ayrıca inşaatı 
Chicago’da devam eden Obama 
Başkanlık Merkezi’nin kendisiyle 
yaptığı bir görüntülü röportaja 
yer verirken, videoda Obama’nın 
1995 yılında vefat eden annesi 
Ann Dunham’la küçüklüğünde 
çektirdiği fotoğraflar ve adının 
verildiği su parkının animasyonu 
da yer aldı. Ayrıca Twitter’da 
Obama’nın son paylaşımını gör-
mek için sayfasını ziyaret eden 30 
binden fazla kişi, ekranı kaplayan 
ve yukarı doğru uçuşan doğum 
günü balonlarıyla karşılaştı.

Sosyal medyadan kutladı
Barack Obama’nın eşi Michelle 
Obama, eski ABD Başkanı’nın 
doğum gününde Twitter’dan 

onun gençlik yıllarına ait bir 
fotoğraf paylaştı ve kendisiyle 
gurur duyduğunu dile getirdi. 
Michelle Obama, “Doğum gü-
nün kutlu olsun tatlım! Seninle 
hayat her yıl daha iyi olmaya 
devam ediyor. Beni her zaman 
gururlandırıyorsun. Seni sevi-
yorum.” ifadelerine yer verdi. 
ABD’nin Pasifik Oyanusu’n-
daki kara parçası olan Hawaii 
eyaletinde, 4 Ağustos 1961’de 
doğan Barack Hussein Obama, 
Harvard Hukuk Fakültesin-
den başarıyla mezun olduktan 
sonra 2005’ten 2008’e kadar 
Illinois senatörü ve 1997’den 
2004’e kadar da Illinois eyalet 
senatörü olarak görev yaptı. 
Siyasi kariyerinde hızlı yük-

selen Barack Obama, Kasım 
2008’deki seçimlerden zaferle 
çıkarak ocak 2009’da ABD’nin 
44’üncü Başkanı olarak Beyaz 
Saray’daki başkanlık koltuğuna 
oturma başarısı gösterdi. Henüz 
47 yaşında ABD Başkanı olma 
başarısı gösteren Obama, eğitim 
ve siyasetteki başarısıyla, farklı 
kültür, ülke ve coğrafyalardaki 
gençlere ilham kaynağı oldu. 6 
Kasım 2012’de yapılan başkan-
lık seçimlerinde Cumhuriyetçi 
rakibi Mitt Romney’den daha 
fazla oy alarak ikinci defa ABD 
Başkanı olan Barack Obama 
ayrıca, ABD tarihindeki ilk ve 
tek Afro-Amerikan devlet baş-
kanı olma özelliğini de elinde 
bulunduruyor.

TSAI, televizyonda ya-
yımlanan halka hitabın-
da, Çin’in Tayvan çev-

resindeki uluslararası hava ve 
deniz koridorlarının bulunduğu 
bölgelere füzeler fırlatmasının 
“sorumsuzca bir eylem” oldu-
ğunu, “bölgede askeri tehditleri 
artırdığını” ifade etti. Tayvan 
lideri, “(Çin’in eylemleri), 
Tayvan Boğazı’ndaki statükoya 
zarar veriyor ve egemenliği-
mizi ihlal ediyor. “ ifadesini 
kullandı. Tsai, Tayvan’ın Çin’in 
tehditleri karşısında gerilimi 
artırmayacağını, ancak egemen-

liğini savunacağını belirterek, 
Pekin’e “akıl ve itidale hareket 
etme” çağrısı yaptı. Hükümetin 
limanlarda ve havaalanlarında-
ki faaliyetlerin sorunsuzca yü-
rütülmesi ve finans piyasaları-
nın istikrarlı işleyişi için gerekli 
tedbirleri alacağını ifade eden 
Tsai, Tayvan ordusunun da 
tatbikat bölgelerinde teyakkuz 
seviyesi artırdığını kaydetti.

Uluslararası topluma çağrı
Tsai, Tayvan’ın bölge ülkele-
ri ve dünyadaki demokratik 
ortakları ile Hint-Pasifik 

bölgesinde ba-
rışın korunması 
için çalışmayı sürdüreceğini 
vurgulayarak, “Uluslararası 
toplumu Tayvan’ın demok-
rasisini destekleme ve Çin’in 
tek taraflı ve akıl dışı askeri 
eylemlerine karşı çıkmaya ça-
ğırıyoruz.” dedi. Tayvan lideri, 
Çin’in eylemlerini eleştiren 
ortak açıklama yayımlayan G7 
ülkelerine, “Tayvan Boğazı’nda 
barış ve istikrarı destekleri için” 
teşekkür etti. Tayvan Savun-
ma Bakanlığı, Çin’in dün Ada 
çevresinde düzenlediği askeri 

tatbikatlarda fırlattığı güdümlü 
füzelerin “kara suları” olarak 
gördüğü bölgelere düştüğü-
nü bildirmişti. Çin Savunma 
Bakanlığı, Pelosi’nin ziyaretinin 
ardından, Ada çevresinde “bir 
dizi askeri tatbikat” düzenle-
yeceğini duyurmuştu. Ada’nın 
kuzey, güneybatı ve güneydo-
ğusunda deniz ve hava unsurla-
rının katıldığı ortak tatbikatlar, 
doğusunda konvansiyonel füze 
testi ve Tayvan Boğazı’nda 
uzun mesafe top atışı talimi 
yapılacağı bildirilmişti.

TAYVAN’DAN TAYVAN’DAN 
CCiiN’E UYARIN’E UYARI
Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan’ın lideri Tsai Ing-wen, 
Pekin’in ABD Temsilci Başkanı Nancy Pelosi’nin ziyaretinin ar-
dından ada çevresinde başlattığı askeri tatbikata tepki gösterdi

WASHINGTON YANIYOR
ADAMS County Şerif 
Bürosu’nun sosyal med-
ya hesabından yapılan 

açıklamada, alevler sebebiyle 
yaklaşık 500 kişilik nüfusa sahip 
Lind kasabası sakinlerinden 
evlerini derhal tahliye etmesi 

istendi.Ekiplerin 
yüksek sıcak-

lık ve 

rüzgarlı hava koşullarıyla 
mücadele ettiğini belirten yet-
kililer, bir itfaiyecinin duman-
dan etkilendiği ve tedavi için 
hastaneye kaldırıldığını söyledi. 
Yaklaşık 10 kilometrekare 
alanın kül olduğu, 6 ev ve 8 
yapının zarar gördüğü bölgede, 
yangın kontrol altına alınırken, 
tüm tahliye emirleri kaldırıldı. 
Gelecek günlerde güneşli ve 
kuru havaların etkisini sürdür-

mesiyle yangının yeniden etkili 
olabileceği uyarısında bulu-
nuldu. Son beş yılda en büyük, 
en yıkıcı ve en ölümcül orman 
yangınlarının yaşandığı Cali-
fornia’nın farkı noktalarında 
yangınlar devam ediyor.

ABD’nin California ABD’nin California 
eyaletinde, bu yılın eyaletinde, bu yılın 
en ölümcül ve en en ölümcül ve en 
büyük yangınını büyük yangınını 
söndürme çalışma-söndürme çalışma-
ları devam ederken, ları devam ederken, 
Washington eyale-Washington eyale-
tinde bir kasabanın tinde bir kasabanın 
yangın nedeniyle yangın nedeniyle 
boşaltıldığı bildirildiboşaltıldığı bildirildi KREMLIN Sözcüsü Dmitriy 

Peskov, Rusya Devlet Başkanı 
Vladimir Putin ve Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın Soçi’de gerçekleştireceği 
görüşme öncesi açıklamalarda 
bulundu. Görüşmede, Montrö 
Boğazlar Sözleşme-
si’nin ele alınıp alın-
mayacağı yönündeki 
soruyu yanıtlayan 
Peskov, “Burada ko-
nuşulacak bir şey yok. 
Sözleşme çalışıyor ve 
bu sözleşme çok hem 
de çok önemli.” dedi.

“Türkiye’nin 
Suriye’nin kuzeyin-
de olası operasyon 
düzenlemesi Rusya’yı 

endişelendiriyor mu?” sorusunu 
cevaplayan Peskov, bu konu-
nun görüşmede ele alınacağını 
söyledi. Peskov, “Türkiye’nin 
güvenlikle ilgili meşru endişele-
ri var ve bunları dikkate alıyo-
ruz. Ancak, Suriye’deki durumu 

istikrarsızlaştıracak 
ayrıca toprak ve 
siyasi bütünlüğüne 
tehdit oluşturacak 
eylemlere izin veril-
memesi gerekiyor.” 
ifadelerini kullandı. 
Dmitriy Peskov, 
Erdoğan ile Putin’in 
görüşmesinin ardın-
dan basın toplantısı 
planlanmadığını 
söyledi.

Endişeler makul!
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TÜRK Telekom’un güncel ve 
zengin müzik arşivine sahip 
beğenilen müzik platformu 

Muud’un Temmuz ayının en çok 
dinlenen isimleri ve albüm listeleri 
belli oldu. Platformda, yerli sanatçılar 
listesinin ilk sırasında Megastar Tar-
kan yer aldı.  Serdar Ortaç’ın sevilen 
parçalarının çeşitli sanatçılar tarafın-
dan seslendirildiği Serdar Ortaç 
Şarkıları, Vol. 1, Temmuz 
ayında da en çok dinlenen 
yerli albümler kategorisinde 
zirvedeki yerini korudu. 
Gitarist, vokalist, şarkı 
yazarı Salman Tin ve 
prodüktör, aranjör Bilge Kağan 
Etil’den (BKE) oluşan elektronik 
pop grubu KÖFN ise Bi’ Tek Ben 
Anlarım parçası ile ‘yerli single’ liste-

sinin lideri oldu. 
Muud Temmuz ayı en çok dinle-

nen yabancı single şarkılar kategori-
sinde 2021 Eurovision birincisi Må-
neskin, Beggin’ cover’ı ile ilk sıraya 
yerleşti. Muud Temmuz ayında en 
çok dinlenen yabancı sanatçılar 
listesinde liderliği elde eden Harry 

Styles, en çok dinlenen 
yabancı albümler listesinde 
de Harry’s House albümüyle 

zirvede yerini alarak 2 
farklı kategoride 

Temmuz ayının 
şampiyonu 

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

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

30 saatte açıklanıyor

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

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

Çok daha ekonomik

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

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

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

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

Okuryazarlık artacak 

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

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak 

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

DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM

Son bir yılda Türkiye’den 35 bin kişi İngiltere’de çalışma vize-
sine başvurdu. Bu süreçte İngilizce dil yeterliliğinin belirleyici

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

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

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

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

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

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

Pekiştirmek istiyoruz 

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

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

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

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30 saatte açıklanıyor

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

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

Çok daha ekonomik

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

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

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

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

Okuryazarlık artacak 

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

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak 

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

DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM

Son bir yılda Türkiye’den 35 bin kişi İngiltere’de çalışma vize-
sine başvurdu. Bu süreçte İngilizce dil yeterliliğinin belirleyici

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

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

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

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

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

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

Pekiştirmek istiyoruz 

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

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

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

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

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

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

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

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

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

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

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

‘Da Vinci Kids’ Tiktok YazFest’de 
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TRT ortak yapımı “Aslan: Hürkuş 
Kayıp Elmas” filmi Avrupa’da viz-
yona giriyor. Türkiye’deki sinema 

salonlarında 7 Ocak’ta izleyiciyle buluşan 
ve 1 milyonun üzerinde gişe yapan film, 
sinema macerasını Avrupa’ya taşıyacak. 
Bugünden itibaren Almanya’da 30 şehirde 
ve toplam 32 salonda vizyona giren TRT 
ortak yapımı film, Avusturya’da 18 Şu-
bat’ta 3 şehirde ve 4 farklı sinema salonun-

da izleyici ile buluşacak. Danimarka’da ise 
24 Şubat’ta vizyona girecek filmin sırasıyla 
Belçika, Hollanda, Lüksemburg ve İngilte-
re’de beyazperdeye taşınması planlanıyor. 
Animasyon türündeki yapımda, usta bir 
pilot olan büyük büyük babasının mirası 
özel uçak Hürkuş’u canlandırmaya çalışan 
ve uçak mühendisi olma hayali kuran 
Aslan’ın efsanevi kayıp elmasın peşindeki 
macerası anlatılıyor.

33’üncüsü düzenlenen Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali’n-
de ilçede bez dokuyan, diken, işleyen ve hala Şile beziyle ekmeğini ka-
zanan ve uzun yıllar Şile bezine emek veren ustalara saygı ödülü verildi

ÖDÜLLERI AK Parti İstan-
bul Milletvekili Erol Kaya, İlçe 
Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya, 

Garnizon Komutanı Hazel Yılmaz 
verdi. Törende konuşan Şİle Belediye 
Başkanı İlhan Ocaklı, “150 yılı aşkın 
serüvene sahip Şile bezi ilçenin kültü-
rel değeridir. Bugüne kadar bezimizi 
yaşatan bu büyük ustalarımıza  şükran-
larımı sunuyorum.Uzun yıllar bezimize 
emek vermiş her bir ustamızın bizde 
yeri ayrıdır. Şile Belediyesi olarak 
yarım asırdan fazla Şile beziyle hayatını 
sürdüren ve bugün halen Şile beziyle 
geçim sağlayan ustalarımızı unutmak 
mümkün değil” dedi. Festivalin başlan-
gıcından bu zamana kadar emeği geçen 
eski başkanlara teşekkürlerini ileten Şile 
Belediye Başkanı Ocaklı, “Adına Festi-
valler düzenlenen ve 33 yılında kültürel 
değerimizin ilmek ilmek işlenmesini 
kumda yıkanmasını, el tezgâhlarında 
dokunmasına varana kadar o meşakkatli 
süreci hep birlikte izledik. Teşekkürün 
en büyüğünü elbette bizleri kırmayarak 
gelen rahatsızlıklarından dolayı geleme-
yen ama aileden temsilci gönderen tüm 
ustalarımızın önlerinde saygıyla eğiliyor 
ellerinden öpüyorum” şeklinde konuştu.

Artık Şileli oldum
İlçe Garnizon Komutanı Hazel Yılmaz 
da “14 yıl oldu Şile maceramız. Ama bu 
macera sevgiye, saygıya döndü ve bende 
artık Şileli oldum. Tarih var, kültür var, 
doğal güzellikler var, kültürel değerle-
rimiz var işte onların en başını çekense 
üzerimizde bu sıcak yaz akşamlarında se-
rin tutan Şile bezimiz var. Ben de bu say-
gıdeğer ustalarımıza emeklerinden dolayı 
teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. 
İlçe Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya ise 
iki yıldır Şile’de görev yaptığını bugüne 
kadar Şile için kim bir çivi çaktıysa, taş 
taş üstüne koyduysa ve en önemlisi ilçeye 
kim sahip çıktıysa kendilerine teşekkür 
ederken ilçenin kültürel değeri olan Şile 
bezini bugünlere taşıyan ustalara ayrı-
ca teşekkürlerini iletti. Konuşmaların 
ardından ustalara anı plaketleri verildi. 
Program sonunda bazı ustaların yaşlı ol-
masından dolayı yürümekte güçlük çek-
tikleri, görevlilerin yardımıyla sahneden 
ayrıldıkları dikkat çekti. Festivalin 4’üncü 
gününde düzenlenen Şile Bezi Ustalarına 
Saygı Ödül Töreni’nin ardında AFARA 
orkestrası eşliğinde Uğur Aslan konser 
verdi. DHA

SiLE BEZiNE EMEK 
VERENLERE ODUL

EN COK TARKAN DiNLENDi

19 MiLYON TURiST GELDi
2022 yılının Ocak ve Haziran ayları arasında ülkemizi ziyaret eden 19 milyon 530 bin 
618 ziyaretçi varken, bunun 5 milyon 564 bin 818’i sadece haziran ayında gerçekleşti

İstanbul’da 1842 yılında açılan 
Askeri Veteriner Okulu, 
1889’da Sivil Veteriner Oku-

lu adıyla eğitime devam etti ar-
dından Ankara’ya nakledilerek, 
Ankara Üniversitesi Veteriner 
Fakültesi adını aldı. Veteriner 
Fakültesi’nde ilk ders ve prog-
ramlar, 200 kişilik İç Hastalıkları 
Dahiliye Amfisi’nde yapıldı. O 
yıllarda kapsamlı hayvan has-
tanesi bulunmaması nedeniyle 
cerrahi müdahaleler de amfide 
gerçekleştirildi. Hayvanların 
tedavileri sırasında oluşan 
kirliliğin kolay temizlenmesi için 
zemini özel yapılan ayrıca 200 
kişinin sesinin net anlaşılabilme-
si amacıyla yarım daire ve dikey 
şekilde yukarı eğimle akustik 
sağlanan amfi, yıllar geçmesine 
rağmen ilk günkü haliyle korun-
du. Tarihi dokusu bozulmadan 
2016 yılında aslına uygun restore 
edilen amfide eğitim ve öğretim 
faaliyetleri, bugün de devam 
ediyor. 2’nci Cumhurbaşkanı 
İsmet İnönü’nün 1940 yılında 
ziyaret edip, sırasında oturduğu, 
yanında veteriner hekim olan 
Mehmet Akif Ersoy’un yapılan 
ilk büstü bulunan amfi, büyük 
özenle korunuyor. 

İsmet İnönü sınavı takip etmişti
Ankara Üniversitesi Veteriner 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. En-
der Yarsan, 2015-2016 yıllarında 
amfide aslına uygun restorasyon 
çalışması gerçekleştirildiğini 
belirterek, “Eski ve bugünkü 

fotoğraflara bakıldığı zaman 
aslının korunduğunu görebiliriz. 
Şu anda da teorik derslerin hep-
si yapılıyor ve amfi içerisinden 
hayvan hastanesine bir kapı ile 
geçiş vardır dolayısıyla eğitimin 
aktif bir şekilde verildiği bir 
amfidir. Bu yerleşke 1933 yılında 
oluşturuldu. Elimizdeki kayıt-
larda da o tarihten itibaren bu 
amfi içerisinde dersler verilmeye 
başlandı. Hatta 1940’lı yıllarda 
elimizdeki fotoğraflardan edin-
diğimiz bilgilerle o dönemin ileri 
gelen devlet adamları da bu amfi 
içerisinde yapılan sınavlara ya da 
derslere de katılma durumunda 
olmuş. Örneğin; İsmet İnönü, 
1940’lı yıllarda bu amfi içerisin-
de bir sınav sırasında bulunmuş 
ve o sınavı takip etmiş” dedi.

Tarihi büst korunuyor
Prof. Dr. Yarsan, 1889 yılında 
Mehmet Akif Ersoy’un Sivil 
Veteriner Okulu’na kaydol-
duğunu anımsatarak, “Sivil 
Veteriner Okulu’nu birincilikle 
ilk bitiren Mehmet Akif Er-
soy’dur. O zamanın Osmanlı 
coğrafyasında farklı bölgelerde 
20 yılın üzerinde de aktif olarak 
veteriner hekimlik yapmıştır. 
Mehmet Akif Ersoy, bir ülkenin 
İstiklal Marşı’nı yazan ilk ve tek 
veteriner hekimdir. 1951 yılın-
da Öğrenci Derneği tarafından 
fakültemiz yerleşkesinde olacak 
şekilde Mehmet Akif Ersoy 
büstü yapıldı. Türkiye’deki ilk 
büsttür. O zamandan günümüze 

bu büst korunuyor ve resto-
rasyonları yapılmaktadır” diye 
konuştu. DHA

Ankara’da 1933 yılında kurulan Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde, 2’nci 
Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün de ziyaret ederek sırasında oturduğu tarihi amfi, orijinal-
liği korunarak restore edildi. Veteriner hekim olan, İstiklal Marşı’nın yazarı Mehmet Akif 
Ersoy’un yapılan ilk büstünün de bulunduğu amfi, ilk günkü haliyle bugüne taşındı

TARiHi AMFi 
iLK GUNKU GiBi

Berna Tan TikTok ile parladı

Öğrenciler 
etkileniyor

KINA şarkısı İle gönüllere taht 
kurmaya devam eden sevilen 
sanatçı Berna Tan yeni şar-

kısı “ Çakmak Çakmaya Geldik “ ile 
Tiktok da rekora koşuyor .  Sevenleri 
sanatçıya Tiktok ta şarkısına video 
çekmeye devam ederken karşılıksız 
bırakmayan Tan , bu durumdan ol-

dukça mutlu olduğunu dile getirirken 
,  “Kına şarkısı İle sevdiler beni hala 
da sağ olsunlar iyi ki varlar yanımda-
lar. Destekleri çok önemli . Paylaşım 
yapıyorlar bende fırsat buldukça düet 
yapıp beğeniyorum . İlgi güzel baka-
lım “ diyerek mutlu olduğunu ve yeni 
proje için kolları sıvadığnı dile getirdi

Türk Telekom’un dijital müzik platformu Muud’un Temmuz ayına özel en çok dinlenenler listesi açık-
landı. Yerli sanatçılar listesinde Megastar Tarkan zirveye otururken, yerli albümler sıralamasında 
çeşitli sanatçılar tarafından seslendirilen Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1 albümü ilk sırada yer aldı

PROF. Dr. Yarsan, 2022 
yılı üniversite tercih döne-
minde de tarihi amfinin bu-
lunduğu fakültede tanıtım 
masası oluşturduklarını be-
lirterek, “Tarihi bir mekan 
içerisinde tanıtımı yapalım, 
düşüncesiyle bu amfiyi 
tercih ettik. Öğrencilere bu 
amfinin tarihini aktardığı-
mızda çok etkilendiklerini 
dile getiriyorlar” dedi. 

ÜNLÜ radyo programcısı Duygu 
Atakan’ın yaptığı “Ben Şarkı Söy-
lersem” adlı tv yarışmasında kardeşi 

Deniz Gök ile birlikte birinci olmasıyla adını 
duyuran Ersen Gök, “Rengin” adlı yeni 
single çalışmasını müzik severlerin beğeni-
sine sundu. Sözü ve müziği Ersen Gök’e, 
düzenleme & mix & mastering çalışması 
Akın Erdem Kadiz’e ait olan şarkının klip 
yönetmenliğini ise Ümit Şahin&Samet 
Eruzun üstlendi. Kendi bestelerini yapan, 
eğlenceli sahneleriyle sevenlerini coşturan 
Ersen Gök, “Yazamadıklarım” isimli ilk 
single çalışmasında Sinan Akçıl’dan destek 
gördü. Zeynep Bastık, Rafet El Roman gibi 

birçok ünlü 
sanatçının 
instagram 
canlı yayı-
nına konuk 
olup, şarkı-
lar söyleyen, 
pandemi 
döneminde  
memleketi 
Hatay’a 
dönmek zorunda kalan ve yeni nesil kahve 
dükkanı açıp, besteler yapmaya devam eden 
Ersen Gök,  bu sıkıntılı süreci kalpleri ısıta-
cak şarkılara imza atarak geçirdi.

Rengin ile sahne alacakRengin ile sahne alacak



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

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

Geçen sezonu sollad 

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

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

Onyekuru moral buldu 

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

GALATASARAY 
KRİZDEN ÇIKTI

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

13 madalya kazandlar 

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

ÖZEL SPORCULARDAN 
ÇOK BÜYÜK BAŞARI

Şampiyonaya hazrlanyorlar

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

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

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

Gasly çok hzl 

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

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

Gasly: çok objektifiz 

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

Arac daha çok sevdim 

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

KARTAL HER  
ALANDA LIDER

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

MUHTEŞEM İSTATİSTİK 

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

İKİNCİ DEVREDE  
BEŞİKTAŞ

Beşiktaş - Trabzonspor  1-2 M

Antalyaspor - Beşiktaş 1-1 B

Beşiktaş - Konyaspor 1-0 G

Beşiktaş - Denizlispor 3-0 G

Beşiktaş - Gaziantep FK 2-1 G

Gençlerbirliği - Beşiktaş 0-3 G

Yeni Malatya - Beşiktaş 0-1 G

Başakşehir - Beşiktaş 2-3 G

SAĞLIK EKİBİNE  
ÇİÇEK

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

MKE Ankaragücü ile Demir Grup 
Sivasspor karşsndaki puan kayp-

larnn ardndan Belhanda'nn 
gönderilişinin şokunu yaşayan  

Galatasaray, deplasmandaki Hes 
Kablo Kayserispor galibiyetiyle kriz 

ortamndan çkmay başard 

Türkiye Özel Sporcular Kadn Milli 
Takm, VIRTUS Avrupa Salon  

Atletizm Şampiyonas'nda Avrupa 
şampiyonluğuna ulaşt 
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Yeni sezon öncesi Dam-
ga’ya konuşan Beylikdü-
züspor Başkanı Metin 

Aydın önemli açıklamalar yaptı. 
Beylikdüzüspor’un hedeflerin-
den söz eden Aydın, “Beylikdü-
züspor’dan ziyade Beylikdüzü 
camiasının 3’üncü Lig hayali var. 
Bunu gerek taraftarlarımız gerek 
Beylikdüzü halkından çok sık 
duyuyoruz. Biz de bu hayalleri 
tabii hayal ediyoruz. Nihayetinde 
bu takımı 3’üncü Lig’e çıkarmak 

inşallah bize kısmet olur. Bunun 
içinde elimizden ne geliyorsa 
yapacağız” dedi. Beylikdü-
züspor’un eksiklerini tamamla-
yıp önüne baktığını da anlatan 
Aydın, “Tesisleşme ve altyapı 
anlamında bir takım eksiklerimiz 
vardı bunları giderdik. Bundan 
sonra da inşallah takıma bunu 
yansıtıp en iyi şekilde üst ligleri 
zorlayacağız. Bu sene profesyo-
nel lige de verdiğimiz futbolcula-
rımız var ki bunlardan birtanesi 

Beşiktaş’a giden kalecimizdir” 
ifadelerini kullandı.

Altyapı konusunda en iyilerdeniz
Beylikdüzspor’un altyapıya da 
çok önem verdiğini anlatan 
Aydın, “Şimdi şöyle söyleye-
yim yaş kategorilerinin hemen 
hemen hepsinde yarışıyoruz 
hepsinde varız. Onun altında 
da gene 7 yaş grubuna kadar 
şu anda takımlarımız var onları 
da aşağıdan hazırlıyoruz. Yani 
şunu iddia ediyorum İstanbul’da 
altyapıda en iyi klüplerden bir 
tanesi biziz” dedi.

Tesislerimiz çok güzel
Beylikdüzüspor’un tesisleşme 
konusunda da önde olduğunu 
vurgulayan Metin Aydın, “Yani 
yaklaşık sadece Beylikdüzüspor 
kulübü çatısı altında spor okul-
ları dahil 700’ün üzerinde genç 
arkadaşımız bu tesislerde idman-
larını yapıyorlar bunun yanı sıra 
da bölgedeki çeşitli klüplere de 
elimizden geldiği kadar tesisleri-
mizi kullandırıyoruz. Yani tesis-
leşme anlamında söylenecek çok 

bir şey yok. Şunu iddia ediyorum; 
çoğu 2’inci lig hatta birkaç tane 
Süper Lig takımı dahil böyle 
tesisi bana göre yoktur yani bir 
futbolda olması gereken bütün 
kriterler hepsi bizim tesislerimiz-
de var” şeklinde konuştu.

İmamoğlu ve Çalık destek veriyor
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 
ve Beylikdüzü Belediye Başka-
nı Mehmet Murat Çalık’ın da 
tesisleşme konusunda kendileri-
ne önemli destekler verdiklerini 
kaydeden Aydın, “Fitness salo-
numuz var, şok havuzumuz var, 
kum havuzumuz var, jimnastik 
salonumuz var, eğitim odaları-
mız var dinlenme, kamp oda-
larımız var etkinlik yapabilmek 
adına bilardo salonumuz masa 
tenisimiz var bunun gibi birçok 
şey var tabii. Bu tesisleri bu hale 
getiren İBB Başkanımız Ekrem 
İmamoğlu ve mevcut Belediye 
Başkanımız Mehmet Murat 
Çalık’ın çok büyük katkıları var. 
Bu sene oynayağacımız Bölgesel 
Amatör Lig’de de desteklerini 
esirgemiyorlar” dedi.

BEYLIKDUZU’NUNBEYLIKDUZU’NUN
HAYALLERI VARHAYALLERI VAR

Beylikdüzüspor Başkanı Metin Aydın, yeni sezon öncesinde Damga’ya konuştu. Beylikdüzüspor ola-
rak hayallerinin 3’ünü Lig’e yükselmek olduğunu anlatan Aydın, “Bunun için çok çalışacağız” dedi

BARIŞ KIŞBARIŞ KIŞ

Potada rakip
SLOVENYA

İZMİR’İN ev sahipliğinde düzen-
lenen FIBA U18 Avrupa Basketbol 
Şampiyonası’nda son 16 turunda 

Büyük Britanya’yı, çeyrek finalde de çok 
çekişmeli geçen maçta Litvanya’yı elemeyi 
başaran Türkiye, yarın Slovenya’yla final 
için rakip olacak. Mustafa Kemal Atatürk 
Karşıyaka Spor Salonu’ndaki yarı final ran-
devusu saat 20.30’da başlayacak. Bu maçtan 
önce aynı salonda saat 18.15’te yarı finalde 
Sırbistan ile İspanya karşılaşacak. Ay-yıldızlı 
ekibimiz rakibini mağlup ederse finalde bu 
maçın galibiyle Avrupa şampiyonluğu için 
7 Ağustos Pazar günü rakip olacak. Millile-
rimiz mağlubiyet durumunda ise aynı gün 
üçüncülük mücadelesine çıkacak.

Hedefler büyük
Organizasyonda A Grubu’nu Sırbistan’ın 
gerisinde 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle ikinci 
sırada tamamlayan rakibimiz Slovenya, son 
16 turunda Hırvatistan’ı 85-83, çeyrek finalde 
de Fransa’yı 58-57 yenmeyi başardı. Avrupa 
Şampiyonası’nda B Grubu’nu 3’te 3 yapan 
İspanya’nın ardından 2 galibiyetle ikinci 
tamamlayan Türkiye, son 16’da Büyük Bri-
tanya’yı 82-38, çeyrek finalde de Litvanya’yı 
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Sa-
lonu’nu dolduran binlerce İzmirli’nin müthiş 
desteğiyle 64-61 yenmişti. U18 kategorisinde 
2013 ve 2014’te Avrupa şampiyonu, 2004, 
2005, 2015 ve 2019’da ikinci, 2009 ve 2011’de 
ise üçüncü olan Türkiye, bu yıl yarı finale 
çıkma başarısıyla 2023 FIBA U19 Dünya 
Kupası biletini de almıştı.

TRABZONSPOR’UN genç oyuncularından 
Enis Destan, Polonya’nın Warta Poznan 
takımına 1 yıllığına transfer oldu. Trab-

zonspor, geçtiğimiz sezon Altınordu FK’dan 
kadrosuna kattığı Enis Destan’ın Warta Poznan 
takımına transferi konusunda anlaşma sağladı. 
Trabzonspor’dan Kamuyu Aydınlatma Platfor-
mu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, 75 bin 
Euro karşılığında kiralanan genç oyuncu 1 yıl 
süreyle Polonya ekibinin formasını giyecek. Altı-
nordu FK altyapısında yetişen 20 yaşındaki genç 
santrfor, kariyerinin ilk şampiyonluğunu yaşadığı 
Trabzonspor’da transfer olduğu dönemden bu 
yana forma şansı bulamamıştı.

Enis Destan kiralık 
olarak gönderildi

SPOR Toto 1’inci Lig ekiplerinden Al-
tay’da genç kaleci Ulaş Hasan Özçelik’i 
Süper Lig ekiplerinden Medipol Ba-

şakşehir ve Bundesliga takımlarından Werder 
Bremen’in izlediği öğrenildi. Siyah-beyazlıla-
rın U19 takımında görev yapan 17 yaşındaki 
file bekçisi yeni sezon öncesi Afyonkarahi-
sar’daki ilk etap kampında A takım kadrosun-
da yer almıştı. Performansı yeterli görülme-
yince yeniden altyapıya dönen Ulaş Hasan’ın 
bir süredir Başakşehir ve Bremen tarafından 
takip edildiği bildirildi. Genç kaleci kulübüyle 
henüz profesyonel sözleşme imzalamadı. Yalı-
kavak Belediyespor ve Altınordu altyapısında 
yetişen genç eldivenin gelecek vadeden kale-
ciler arasında gösterildiği ifade edildi. Altay, 
yeni sezon önce son hazırlık maçında yarın 
ligin yeni ekiplerinden Bodrumspor’u konuk 
edecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda 
oynanacak karşılaşma saat 18.00’de başlaya-
cak. Müsabakaya seyirci alınmayacak.

Genç eldivene 
TALIP ÇOK

TFF Başkanı Cüneyt Çakır, 
yayıncı kuruluşta katıldığı 
programda açıklamalarda bu-

lundu. FIFA kokartlı hakemlerden 
Cüneyt Çakır’ın yurt dışından birçok 
teklif almasına rağmen kariyerini 
Türkiye’de sonlandırmak istediğine 
dikkat çeken Büyükekşi, “Cüneyt 
Çakır hocamızla ilgili bugün karara 
vardığımız bir konu var. Geçen hafta 
Bolu’da hakemlerimizle bir kamp 
gerçekleştirdik, bir seminer yaptık. 
Seminerde Cüneyt Çakır hocamız, 
Merkez Hakem Kurulumuza başvur-
muştu. Yurt dışından birçok teklif 
aldığından bahsetti. Bizlere ‘Ben 
birçok teklif aldım, ama hakemlik 
kariyerime Türkiye’nin bana sağla-
dığı imkânlarla başladım, kariyerimi 
de Türkiye’de sonlandırmak istiyo-
rum. Bundan sonraki dönemde de 
alt kategorilerdeki hakemlere eğitim 
vermek istiyorum. Yeni Cüneyt Ça-
kırlar yetiştirmek istiyorum. Böylece 
bu camiaya katkı sunmak istiyorum’ 
dedi. Özellikle Türk futbol ailesine 
borcunu böyle ödemek istediğini 
belirtti. Bu isteğini hem Merkez Ha-
kem Kurulumuz hem TFF Başkanı 
olarak ben ve Yönetim Kurulumuz 
da son derece uygun gördük. Özel-
likle bu motivasyon bizim açımız-
dan çok önemli. Cüneyt hocamızın 
hakem yetiştirme heyecanı da son 
derece önemli” diye konuştu. 

Hakem eğitmeni olarak atadık
Cüneyt Çakır’ın eğitimcilikte de 
büyük başarı kazanacağına inandı-

ğını belirten Mehmet Büyükekşi, 
“Bu zamana kadar biz de dahil yurt 
dışından hakem eğitimi için hocalar 
getirdik. Hem VAR için getirdik, 
hem de şu anda Hugh Dallas’ı ge-
tirdik. Bu defa yerli bir hakemimizi, 
en başarılı hakemlerimizden birini, 
kendi değerimizi, hakem eğitmeni 
olarak atadık. İnşallah biz yurtdı-
şından hakem getiriyorsak, o da 
yurt dışına eğitmen olarak da gider” 
şeklinde konuştu.. 

Jubile maçı düzenleyeceğiz
Tecrübeli hakem için jübile düzen-
leyeceklerini ifade eden Mehmet 
Büyükekşi, “Cüneyt Çakır bizim çok 
önemli bir değerimiz. İki defa Dün-
ya Kupası, üç kez Avrupa Şampi-
yonası’nda ülkemizi temsil etti. Üst 
üste 5 turnuvada üç kez yarı final 
seviyesinde maç yönetme başarısı 
gösterdi. Ayrıca 2015 yılında Şam-
piyonlar Ligi finalinde görev aldı. 
Sayısız turnuvada Türk futbolunu 
temsil etti. İnşallah hocamıza jübile 
maçı düzenlemek istiyoruz. Türk ha-
kemliğine yakışır şekilde onu uğur-
lamak istiyoruz. 
Bu zamana kadar 
yaptığı çalışmalar 
nedeniyle de Cü-
neyt Çakır hoca-
mıza çok teşekkür 
ediyorum. Yeni 
çalışmaları için de 
başarılar diliyo-
rum” ifadelerini 
kullandı.

CUNEYT CAKIR’A 
TESEKKUR
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, FIFA 
kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır’ın aktif hakemliği bırakarak, genç 
hakemler yetiştirmek için eğitimci olma kararı aldığını açıkladı

“BÜYÜK futbolcu 
nasıl olunur” başlığıyla 
kaleme aldığı yazıda 

akademide forma giyen pro-
fesyonel futbolcu adaylarına 
seslenen Seyit Mehmet Özkan, 
“Burası bir yerleşkedir, ortak 
yaşam alanıdır. Burası Çocuk 
Esirgeme Kurumu değildir. 
Burası otel de değildir. Bura-
sı bir eğitim kurumudur, bir 
akademidir. Burası profesyonel 
futbolcu yetiştirme meslek 
okulu” diye konuştu. “Siz bura-
ya profesyonel futbolcu olmak 
için geldiniz” diyen Altınordu 
Başkanı Seyit Mehmet Özkan, 
“Aynen buradan mezun olup 
Avrupa’da futbol oynayan Çağ-
lar Söyüncü ve Cengiz Ünder 
ağabeyleriniz gibi. Biz size ba-
rınma imkanı sunuyoruz. Ama 
odalarınızın temizliğinden, 
tertip ve düzeninden kendiniz 
sorumlu olacaksınız. Biz size 
en iyi futbol sahaları sunuyo-
ruz. Ama sahalara toplarınızı, 

çalışma ekipmanlarınızı ve su-
larınızı kendiniz getireceksiniz. 
Antrenman veya maç sonrası 
yedek kulübesi civarından 
hiçbir spor malzemesi kalmaya-
cak. Sizler toplayacaksınız. Biz 
size sporcu beslenmesi sağlı-
yoruz. Eğer iyi beslenmezseniz 
sahada ayakta kalamaz, ikili 
mücadelelerde yerlerde sürü-
nürsünüz” şeklinde konuştu.

Yataklarınızı kendiniz toplayın
Altınordu Futbol Akademi-
si’nin yer aldığı Torbalı’daki 
Metin Oktay Yerleşkesi’nde 
oyuncular, antrenörler, idari 
personel, destek personeli, 
hizmet personeliyle birlikte 
toplam 160 kişinin yaşadığını 
söyleyen Başkan Seyit Meh-
met Özkan, “Herkes burada 
yerleşik yaşam kurallarına 
uymalıdır. Başka türlü birlikte 
yaşamak zorlaşır. Odalarınızı, 
yataklarınızı kendiniz toplaya-
caksınız. ” ifadelerini kullandı.

ÇIRAK OLMADAN
USTA OLUNMAZ
Türk futbolunun oyuncu fabrikası Altınordu’da Başkan Seyit 
Mehmet Özkan, kulübün resmi internet sitesinde yer alan 
yazısıyla genç futbolcu adaylarına önemli mesajlar verdi



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

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

13 maçlk seri bitti 

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi 

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

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

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

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

İlk yar 1-0 

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

Net skor 

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

Ankaragücü 
3’te 3 yaptı

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

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

Önemli bir golcü 

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

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

Hatayspor açklamşt 

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

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

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

2021 YILINDA  
TEK YENILGI 

TRABZONSPOR’DA 
her geçen sezon yükse-
len performansyla alkş 

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

Ugurcan Çakır’a 
Juventus talip  

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

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

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

çnda 3. galibiyeti elde etti.

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

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

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

YANAL’IN  
KARİYERİ

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

tasnda deplasmanda Aytemiz 
Alanyaspor'a 4-0 kaybeden Fraport 

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

13 maçlk seri bitti 

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi 

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

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

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

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

İlk yar 1-0 

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

Net skor 

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

Ankaragücü 
3’te 3 yaptı

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

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

Önemli bir golcü 

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

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

Hatayspor açklamşt 

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

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

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

2021 YILINDA  
TEK YENILGI 

TRABZONSPOR’DA 
her geçen sezon yükse-
len performansyla alkş 

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

Ugurcan Çakır’a 
Juventus talip  

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

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

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

çnda 3. galibiyeti elde etti.

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

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

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

YANAL’IN  
KARİYERİ

*

6 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ

FENERBAHCE TURFENERBAHCE TUR
KAPISINI ARALADIKAPISINI ARALADI
Müsabakaya hızlı başlayan Fener-

bahçe, 17. dakikada Emre Mor’un 
golüyle öne geçti. Ataklarını 

sürdüren sarı-lacivertliler, 45+1. dakika-
da Lincoln Henrique’nin frikik golüyle 
soyunma odasına 2-0 üstün girdi. İkinci 
yarının hemen başında konuk ekip 10 kişi 
kaldı. Müsabakanın 27. dakikasında sarı 
kart gören Stanislav Hofman, 48. dakikada 
ikinci sarı kart ve kırmızı kartla oyun dışı 
kaldı. Bu bölümden sonra rakibine karşı 
daha rahat bir oyun sergileyen Fenerbah-
çe, 81. dakikada yine Lincoln Henrique’nin 
ayağından şık bir golle farkı 3’e çıkardı ve 
maç bu skorla sona erdi. Karşılaşmanın 
rövanşı, 11 Ağustos Perşembe günü Çek-
ya’da oynanacak.

İlk yarı nasıl geçti?
6. dakikada Lincoln Henrique’nin sol kö-
şeden ortasına Valencia’nın kafa vuruşun-
da, top üstten dışarı gitti. 7. dakikada ceza 
alanı sağında topu alan Zajc, çalımlarla pe-
naltısı noktasına kadar geldi. Sarı-lacivertli 
oyuncunun yerden şutu sonrası meşin 
yuvarlak yandan az farkla dışarı çıktı.

17. dakikada Fenerbahçe’nin öne geçti. 
Rossi’nin sol kanattan ceza sahası içine at-
tığı pasla buluşan Lincoln Henrique, topu 
penaltı noktası civarında bekleyen Emre 
Mor ile buluşturdu. Emre Mor’un sağ 
ayağıyla kalecinin soluna doğru plasesinde 
top ağlarla buluştu: 1-0 45+1. dakikada 
sarı-lacivertli ekip farkı 2’ye çıkardı. Sağ 
kanattan çalımlarla ceza sahası sağ önüne 
gelen Emre Mor, faulle durduruldu. Ser-
best vuruşu kullanan Lincoln Henrique’nin 
barajın üzerinden aşırdığı meşin yuvarlak, 
sol köşeden ağlarla buluştu: 2-0. Kalan 
bölümde başka pozisyon olmadı ve Fener-
bahçe soyunma odasına 2-0 önde gitti.

İkinci yarı sakin geçti 
48. dakikada Slovacko 10 kişi kaldı. Hof-
mann’ın elle müdahalesi sonrası karşılaş-
manın hakemi Joao Pinheiro, oyuncuyu 
ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan 
attı. 58. dakikada ceza sahası önü sol köşe-
de topla buluşan Valencia’nın vuruşunda, 
top kalecinin ellerinde kaldı. 81. dakika-
da Fenerbahçe, Lincoln Henrique ile 3. 
golü buldu. Sağ kanattan Bruma’nın attığı 
pasla ceza yayı önünde buluşan Lincoln 
Henrique, sol ayağının içiyle yaptığı sert 
vuruşta topu kalecinin sağından ağlara 
gönderdi: 3-0. Kalan bölümde başka pozis-
yon olmadı ve Fenerbahçe, Slovacka’yı 3-0 
mağlup ederek 11 Ağustos Perşembe günü 
deplasmanda yapacağı rövanş maçı öncesi 
tur için önemli bir avantaj elde etti.

Emre Mor’un ilk golü
Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden 
Emre Mor, sarı-lacivertli formayla ilk golü-
nü attı. Geçtiğimiz sezon Fatih Karagüm-
rük formasıyla gösterdiği performansla göz 
dolduran 25 yaşındaki oyuncu, bu sezon ilk 
11’de görev aldığı ilk karşılaşmasında golle 
tanıştı. Emre, 17. dakikada takımını öne 
geçiren golü kaydetti.

Lincoln, hem attı hem attırdı
Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden 
Lincoln Henrique, skora katkısıyla dikkati 
çekti. Sarı-lacivertli formayla bir resmi 
maçta ilk kez 11’de oynayan 23 yaşındaki 
Brezilyalı oyuncu, Slovacko karşısında hem 
goller attı hem de gol pası verdi. Lincoln, 
17. dakikada Emre Mor’un attığı golün 
pasını veren isim olurken, 45+1. dakikada 
attığı şık frikik golüyle takımını 2-0 öne ge-
çirdi. Lincoln, 81. dakikada ise maçın sko-
runu tayin eden gole imza attı. Brezilyalı 
oyuncu, Dinamo Kiev eşleşmesinde her iki 
maçta da sonradan oyuna dahil olmuştu.

Jesus’un 2. sarı kartı
Fenerbahçe’nin Portekizli teknik direktörü 
Jorge Jesus, bu sezon 2. sarı kartını gördü. 
Sarı-lacivertli takımın başında 3. resmi ma-
çına çıkan Jesus, ilk Dinamo Kiev maçının 
ardından Slovacko karşısında da sarı kartla 
uyarıldı. Jesus, maçın 54. dakikasında ha-
keme itiraz sebebiyle sarı kart aldı.

Teselli buldular
Ülker Stadı’nda oynanan karşılaşmanın 
ardından düzenlenen basın toplantısında 
konuşan Svedik, bu maçta her şeyin kendi 
aleyhlerine geliştiğini belirterek, “İlk 20 
dakika boyunca gol yemeden maçı sürdü-
rebilme amacımız vardı ama başaramadık. 
İlk golden sonra fırsatlar yakaladık. Bazı 
şanslarımız oldu ama bunları gole çevi-
remedik. Fenerbahçe’nin gol atması ve 
ilerleyen dakikalarda gördüğümüz kırmızı 
kart planı bozdu. Takımımı övmek isterim, 
çok iyi şekilde mücadele verdiler. Bu maç-
ta Fenerbahçe ağırlığını koyan taraf oldu. 
Gollere engel olamadık. Bizim açımızdan 
zor bir maç oldu ama iyi bir deneyim elde 
ettik.” dedi. İki takımın futbolcu kaliteleri-
nin maç sonucuna ne kadar etki ettiği yö-
nündeki soruya Svedik, “Tabii ki bizim fut-
bolcularımızın niteliği ve kalitesinin daha 
ağır basmasını beklemiyordum. Ancak 
takım ruhuyla iyi bir maç çıkarırız diye dü-
şünüyorduk. Maalesef kazanan taraf ola-
madık. Sadece futbolcu farkı değil, genel 
olarak Fenerbahçe ağırlığını koyan taraf 
oldu.” diye konuştu. İkinci yarıda 10 kişi 
kalmalarıyla ilgili olarak Çek teknik adam, 
“Kırmızı kartla alakalı bir yorum yapmak 
istemem çünkü sarı kartla alakalı pozisyo-
nu yeniden izlemem gerekiyor. Bunun adil 
bir kart olup olmadığını bilemiyorum ama 
genel olarak 10 kişi kaldıktan sonra daha 
çok enerji sarf etmemiz gerekti. Bu da maç 
stratejimize etki etti.” ifadelerini kullandı. 
Martin Svedik, oyuncuları hakkında çok 
konuşmak istemediğini aktararak, “İki gol 
yedikten sonra daha az oyuncuyla maçı 
kontrol altında tutmamız gerekirdi. Ama 
maalesef bunu yapamadık ve bir gol daha 
yedik. Cumartesi ligimizde buna benzer bir 
gol kalemizde görmüştük. Yine aynı hata 
oldu. Önemli olan deneyimlerden ders 
çıkarmak.” değerlendirmesinde bulundu.

Güven kazanmak önemli
Ülker Stadı’nda oynanan karşılaşmanın 
ardından düzenlenen basın toplantısında 
konuşan Jesus, “Taraftarı mutlu etmek 
istiyorduk. Bugün de Dinamo Kiev ma-
çındaki gibi bizi desteklemeleri harikaydı. 
Güvenlerini kazanabilmek için bu galibiye-
ti onlara hediye etmek istedik.” dedi.
Portekizli hakemin attıkları golü iptal etme 
nedenini anlayamadığını ve pozisyonu 
defalarca izleyip bir şey bulamadığını kay-
deden Jesus, “Bu tarz oynadığımız Avrupa 
maçları, lig ritmi için önemli. Pazartesi lig 
bizim için başlıyor. Büyük hedeflerimizden 
biri Süper Lig” diye konuştu.

Kadro derinliği önemli
Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan 
deneyimli teknik adam, Süper Lig öncesi 
kadro kıyaslaması istenmesi üzerine, şöyle 
konuştu: “Rakiplerimizin yaptığı transfer-
leri görüyorum, oyuncularını tanıyorum. 
Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş bizim 
ligdeki büyük rakiplerimiz. Herkes iddialı 
başlıyor. Şampiyonluk iddiası bu sezon 
kolay olmayacak. Rakipler de güçlü biz de 
güçlüyüz. Henüz kadro tamamlandı diye-
mem. Bir forvet transferi daha yapabiliriz. 
Elimizdeki mevcut kadrodan memnunuz. 
Birden fazla opsiyonumuz var. Üç günde 
bir maç yapacağımız için kadro derinliği 

önemli oluyor. Pazartesi oynanacak maçta 
belki değişiklik yapıp, daha taze kanları 
sahaya sürebiliriz.” Defansif kurguda ikinci 
yarı yaptığı değişikliğe değinen Portekizli 
çalıştırıcı, “Rakibin kırmızı kartından son-
ra geride 3 oyuncu bulundurmamıza gerek 
yoktu. Arao’yu ileri çektik. Atak yaptığımız 
zaman geride üçlü yapıyoruz, savunmada 
üçlü oynamıyoruz. Kırmızı karttan sonra 
geride 2 oyuncunun olması yeterli diye 
düşündük. Defans yaptığımız anlarda 
diziliş farklı oluyor.” değerlendirmesinde 
bulundu.

Jesus oyundan memnun
Oyuncularının performansına değinen 
Jorge Jesus, sözlerine şöyle devam etti: 
“Gustavo’nun iki avantajı var. Geleli bir 
hafta oldu ama birinci avantajı Flamen-
go’da benimle 2 yıl çalıştı. Benim fikirleri-
mi biliyor ve ben de onu tanıyorum. İkinci 
avantajı Brezilya Ligi’nden geldi ve orada 
16-17 maç oynadı. Maç ritmini kazanmış 
bir isim. Zajc milli takımdan dolayı kampa 
geç katıldı. Dolayısıyla 4 haftadır çalışıyor 
ve yeterli bir süre değil. İsmail Yüksek ve 
Arao’nun aksine maç ritmi 90 dakika çı-
karacak seviyede değil. Crespo da sakatlık 
sebebiyle maç kondisyonu olarak istenilen 
seviyelere yetişemedi. Emre Mor farklı bir 
oyuncu, iyi oynadı. 90 dakika oynayacak 
durumda değil şu an. Onun sergilediği 
oyundan memnunum.” şeklinde konuştu. 
Arda Güler’in taraftarlarca sevilmesi ve 
yeteneğiyle ilgili de konuşan deneyimli 
hoca, “Her futbolcu için taraftarın sevgi-
sini, desteğini hissetmek çok önemlidir. 
Daha öz güvenli olmasını sağlar. Kendisi 
17 yaşında ve çıkması gereken basamaklar 
var. Fiziksel olarak hem Avrupa hem Tür-
kiye Ligi için kendini geliştirmesi gereki-
yor. Yavaş yavaş bunları yapacağız. Hiçbir 
adımı atlamasını istemiyoruz. Taraftarın 
göstermiş olduğu sevgi de ona yardımcı 
olacak.” ifadelerini kullandı. Jorge Jesus, 
takımda yabancı sayısının çok fazla olma-
sına ilişkin bir soruya, “Ben geldiğimde bu 
oyuncuların bir kısmı takımda vardı. Bütün 
takımların sene başında yaşamış oldu-
ğu problem. Her takım karşılaşır. Bizim 
seçimler yapmamız gerekecek. Pazartesi 
ilk lig maçında seçimi yapmamız gerekiyor. 
Normal, doğal bir durum bu. Benfica, Fla-
mengo’da ya da başka bir takımda da bu 
durumlarla karşılaşabilir.” yanıtını verdi. 
Ligde Trabzonspor ile birlikte şampiyon-
luk favorisi olarak gösterilmeleri ve sant-
rafor transferinin buna etkisiyle ilgili ise 
Jesus, “Trabzonspor’un favori olarak gö-
rülmesi normal, son şampiyon. Bu durum 
gayet normal. Fenerbahçe de şampiyonlu-
ğu kazanmak için en güçlü adaylardan biri. 
Galatasaray da aynı şekilde. Tabii ki bir 
santrafor almak istiyoruz ama bir santrafor 
almamız bir önceki cevabı değiştirmez.” 
diyerek sözlerini tamamladı. DHA

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya’nın Slovacko takımını ağırlayan Fener-
bahçe, rakibini 3-0 mağlup etti ve rövanş maçı öncesi tur için büyük avantaj yakaladı

FENERBAHÇELI fut-
bolcu Emre Mor, sezon 
sonunda başarılı olacak-
larına inandığını söyledi. 
Ülker Stadı’nda oynanan 
ve 3-0 kazandıkları Slova-
cko maçının ardından ba-
sın mensuplarına konuşan 
25 yaşındaki oyuncu, “Bir 
azmimiz ve hedefimiz var. 
Maç maç gitmek duru-
mundayız. Pazartesi
 oynayacağımız lig maçını 
da kazanmak istiyoruz. 
Kazanacak kaliteye de 
sahibiz.” ifadelerini kul-
landı. Büyük bir kulübü 
temsil ettiklerini vurgu-
layan Emre, “Hedefimiz 
zaferler kazanmak. 
Zamanla 
oynadığımız 
oyunun iyi 
bir seviyeye 
geleceğini 
düşünüyo-
rum. Ben 
sezon sonunda 

güzel 

şeyler başarma şansımız 
olduğuna inanıyorum.” 
diye konuştu. İyi bir maç 
çıkardıklarını ancak geliş-
tirmeleri gereken yönler 
bulunduğunu anlatan 
Emre, şunları kaydet-
ti: “3-0’lık bir galibiyet 
bizim için keyif verici bir 
sonuç oldu. Gelecek maç 
için avantajlı bir sonuç 
elde ettiğimizi söyle-
yebilirim. Galibiyetten 
ötürü mutluyum. Yeni 
hocamızla beraber yeni 
şeyler deniyoruz. Bu da 
biraz zaman gerektiriyor. 
Bana göre zamanla her 
şeyin daha iyi olacağını 
düşünüyorum. Son maçın 
ardından (Dinamo Kiev) 

hocamızla konuştum. 
Görmüş olduğumuz bir 

kırmızı kart 
vardı. Benim 
için de o 
dakikalar-
da per-
formans 
ortaya 

koymak zor 
olmuştu. Fi-

ziksel açıdan 
kendi adıma 
yeterli olama-

dım. Dolayısıyla 
bunu hocamızla 
konuşmuştuk. 
Sonra beni tek-
rardan ilk 11’de 
sahaya sürdü. 
Ben de elimden 

gelenin en iyisini 
göstermek iste-
dim. Onun bana 
güvenini yerine 
getirmek istedim. 
İyi bir performans 

sergilemeye ça-
lıştım.”

Emre Mor mutlu oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu 
ilk maçında konuk olduğu İzlanda temsilcisi 
Breidablik’i 3-1 yenen Medipol Başakşehir, rö-

vanş öncesi avantajı kaptı. Kopavogsvöllur Stadı’nda 
oynanan ve ilk yarısı turuncu-lacivertli ekibin 1-0 üs-
tünlüğüyle sona eren mücadelede Medipol Başakşe-
hir’in golleri Daniel Aleksic (2) ve Deniz Türüç’ten 
geldi. İzlanda ekibinin tek golünü ise Einarsson attı. 
Bu karşılaşmanın rövanşı 11 Ağustos Perşembe günü 
İstanbul’da oynanacak. Medipol Başakşehir rakibini 
elemesi halinde play-off turunda Lilleström (Nor-
veç)-Royal Antwerp (Belçika) eşleşmesini geçen 
takımla karşılaşacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk 
maçında Arabam.com Konyaspor, deplasmanda 
Lihtenştayn ekibi Vaduz’la 1-1 berabere kaldı. 

10. dakikada Tunahan Çiçek’in ceza sahasına yakın 
noktadan sert şutunda kaleci Sehic gole izin vermedi. 
32. dakikada Amilton’un pasında topla buluşan Hadzi-
ahmetovic’in şutunda top yandan auta çıktı. Karşılaş-
manın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. 64. dakika-
da Hadziahmetovic’in kullandığı kornere Muhammet 
Demir’in kafa vuruşunda, Dobras topu çizgi üzerinden 
çevirdi. 72. dakikada ev sabihi ekip öne geçti. Ulrich’in 
sağ kanattan ortasında topa iyi yükselen Sasere’nin kafa 
vuruşunda, top ağlara gitti: 1-0. 89. dakikada Kon-
yaspor beraberliği yakaladı. Hadziahmetovic’in pasında 
Muric’in kaleye gönderdiği topu kaleci Büchel kurtardı. 
Muhammet Demir’in seken topa müdahalesiyde skora 
denge geldi: 1-1. Karşılaşma 1-1 berabere bitti.

Başakşehir avantajlı 

Konya berabere kaldı



Astrolog Nil 
Karayel, 
ağustos ayın-

da burçları nelerin 
beklediğini anlattı. 
Aşktan ekonomiye, 
ikili ilişkilerden gündelik 
hayata kadar pek çok konuya de-
ğindi. Damga için burçları analiz 
eden Nil Karayel’in yorum ve 
değerlendirmelerine çok şaşıra-
caksınız...
Ağustos Yorumları
KOÇ:
Koç burçlarının ağustos ayı 
artışlarla birlikte gelir gider 
dengesini bulmakta zorlandığı bir 
ay olacak. Koç burçlarının bu ay 
yeni bir ev alma ya da ev değiştir-
me veya taşınma gibi gündemleri 
olabilir. Aile büyükleri ile bir 
araya gelebilir ve seyahatlere 
çıkabilirler. Aile üyelerinin güzel 
haberlerini alabilirler.
BOĞA:
Bol süprizli bir ay boğa burçlarını 
bekliyor. Aşk, ilişkiler, yakın çev-
reden sürpizli haberler alabilir-
ler. Kısa seyahatler ve yolculuk-
lar alanında destekleniyorsunuz. 
Bu ay almak istediği 
arabayı veya telefonu 
alabilirsiniz. Uranüs ve 
mars kavuşumu burcu-
nuzda olduğu için de 
kazalara dikkat etmek 
gerektiğini vurgulamak-
ta fayda var.
İKİZLER:
Seyahatler ve yolcu-
luklar bu ay gündemi-
niz olabilir. Çevreniz 
genişleyebilir, yeni 
arkadaşlıklar kurabilir 

ve kariyeriniz-
de farklı yerlere 

gelerek destek 
alabilirsiniz. Yeni 
bir derneğe üye 
olabilir ve 

katkı sağla-
yabilirsiniz.
YENGEÇ:
Kendinizi daha 
şanslı hissedebi-
leceğiniz bir ay 
olacak Venüsün 
sizin burcunuzda 
olması sebebi ile 
estetik, güzellik 
ve küçük şanslar 
konusunda destek-
lendiğiniz anlamına 
geliyor harcama artış-
larına dikkat etmeniz 
de gereken bir ay. Sonra 
zorlanabilirsiniz. Ay sonun-
da aşk sizi bekliyor.
ASLAN:
Aslanlar için harika bir ay. Uzun 
zamandır duygusal ve ruhsal 
olarak kendini kötü hisseden 
aslan burçlarının iyileşme ve sil-
kelenme vakti diyebiliriz. Kariyer 
hayatınızda ani gelişen olaylara 

dikkat etmenizi öne-
riyorum. Bu ay sahne 
sizin.
BAŞAK:
Bu ay başakların eski 
sevgililerinin dönme 
vakti. Bazı başaklar 
da yeni aşka yelken 
açıyor sevgili başaklar 
ve sizden saklanan veya 
arkanızdan konuşan 
birilerinin sırları ortaya 
dökülebilir. Sizden 
saklandığı ne varsa 

öğrenebilirsiniz.
TERAZİ:
Kariyer hayatınız bu ay. Günde-
miniz yeni projeler. Kalabalık ar-
kadaş grupları arasına girip orada 
sizden hoşlanan birinin teklifi ile 
karşılaşabilirsiniz. Ağustos sizler 
için harika bir ay sevgili teraziler. 
Bu ay sizin için başlangıçlar ayı. 
Seyahat ve aşk kapıda.
AKREP:
Bu ay ortaklık ve ilişkilerde zor-
lanacağınız bir ay sevgili akrep-
ler. Bazı kişilerin gerçek yüzlerini 
görebilirsiniz. Sağlık konusunda 
biraz temkinli olmanızı tavsiye 
ederim. Venüsün pozisyonu sizi 
kariyer hayatınızda güzel geliş-

meler olacağının habercisi.
YAY:

Neşeli, eğlenceli, bol 
seyahatli bir ay sizleri 

bekliyor sevgili yaylar. 
Önemli kararlar ve-
rebileceğiniz bir ay 
fakat bu kararları 

ay sonuna erte-
lemenizi tavsiye 
ederim. Çocuk-
ları olan yaylar 
onlarla alakalı 
güzel gelişme-

ler yaşayabilir.
OĞLAK:
Bu ay günde-

miniz maddiyat 
gelir artışı güzel 

gelişmelerin yaşana-
cağı olumlu haberler 

duyabileceğiniz, aniden 
evlenme kararı alabilece-

ğiniz muhteşem bir ağustos 
sizleri bekliyor sevgili oğlaklar.

KOVA:
Hayatınızdaki zorlanmalar artık 
sona eriyor sevgili kovalar bu ay 
itibari ile bazı konularda ikinci 
şans sizlere gökyüzünün hediye-
si olacak burcunuzda bu ay bir 
dolunay gerçekleşecek ve sağlı-
ğınıza dikkat etmeniz gerektiğini 
vurguluyor. Seyahatler konusun-
da destek alacağınız keyifli za-
man geçireceğiniz bir ay ağustos 
sizi bekliyor.
BALIK:
Aşk ve ilişkiler konusunda 
destekleneceğiniz bir ay sevgili 
balıklar. Küçük sakarlıklar sonu-
cu oluşabilecek kazalara dikkat 
etmenizi öneririm. Çocuk sahibi 
olmak isteyenler bu haber bu ay 
gelebilir.
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KÜLTÜRPARK Kemal Sunal Amfi Tiyatro’da bin-
lerce hayranının karşına çıkan sevilen sanatçıya 
konserinin bir bölümünde Büyükçekmece Beledi-
yesi Bir Yıldız Eşliğinde Çocuk Sesleri Korosu eşlik 
etti. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür 
ve Sanat Festivali’nde sona yaklaşılırken festival 
kapsamında düzenlenen halk konserlerine ilgi 
çok yoğun oluyor. Önceki gece halk konserinde 
sahneye çıkan Haluk Levent, sevilen şarkıları ve 
güçlü yorumu ile adeta Büyükçekmece’yi salladı. 
Binlerce hayranı ile birlikte şarkılarını seslendiren 
sanatçı, konserin bir bölümünde de şarkılarını Bir 
Yıldız Eşliğinde Çocuk Sesleri Korosu ile birlikte 
söyledi. Kemal Sunal Amfi Tiyatro’yu dolduran 
binlerce hayranına unutulmayacak bir gece yaşa-
tan Haluk Levent, kendisine yoğun ilgi gösteren 
Büyükçekmecelilere teşekkür etti. Gecenin bir 
diğer sürprizi de Büyükçekmece’nin sevilen ismi 
Rock Müzik sanatçısı Murat Mermer’in sahneye 
gelmesi oldu. Levent ve Mermer’in birlikte söyle-
dikleri şarkılar coşkuyu zirveye taşıdı.

Akgün teşekkür etti
Büyükçekmece Belediye Başkanı ve Uluslararası 
İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali 
Komite Başkanı Dr. Hasan Akgün’de festivale 
katılımı ve Büyükçekmece’nin sanat hayatına 
verdiği katkılardan ötürü Haluk Levent’e teşekkür 
ederek, plaket ve çiçek takdim.

Türk Rock Müziği’nin güçlü sesi Haluk Levent, 
23. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür 
ve Sanat Festivali kapsamında konser verdi

BOLLUK ve bereketin simgesi aşure ayı 30 Tem-
muz’da başladı, 27 Ağustos’a kadar devam edecek. 
Küresel salgın nedeniyle ara verdikleri geleneksel 
aşure dağıtımı etkinliğinin bu sene 24’üncüsünü 
gerçekleştireceklerini kaydeden Fırat Palancı, “1996 

yılında merhum Hacı 
Metin Palancı tarafın-
dan tarihi Mısır Çarşı-
sı’nda 5 bin kişiye aşure 
dağıtılarak başlatılan 
aşure dağıtımı etkin-
liğimizle geleneksel 
mirasımızı yaşatmayı 
ve gelecek nesillere ak-
tarmayı sürdüreceğiz” 
ifadelerinde bulundu.


